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|C.d. na str. 2 >>

Od połowy listopada do 
końca stycznia, przez 

ponad dwa miesiące w czeladz-
kim Muzeum zwiedzać można 
wystawę „Świat toruńskiego 
piernika” przygotowaną przez 
Muzeum Okręgowe w Toruniu. 
Ekspozycja prezentująca trady-
cje toruńskiego piernikarstwa 
stanowi pretekst do pokaza-
nia świata, którego już nie ma 
– czasów dawnego rzemiosła, 
przemysłu i handlu. Zgrabnie 
zaaranżowane w kilku salach 
wystawowych eksponaty przy-

byłe z Torunia, same układają 
się w interesującą opowieść. 
Najbardziej spektakularnym 
rekwizytem pobudzającym wy-
obraźnię, zwłaszcza najmłod-
szych, jest monumentalnych roz-
miarów jak na warunki naszego 
Muzeum, drewniana koga, styli-
zowana na wzór XVI-wiecznych 
żaglowców pływających po Bał-
tyku i Morzu Północnym. Zre-
konstruowany statek to symbol 
często niebezpiecznych wypraw 
dalekomorskich, zmierzających 
do odległych Indii celem  spro-

wadzenia  do Europy korzen-
nych przypraw, bez których nie 
byłoby piernika. Pierwotnie we 
wnętrzu ogromnej kogi obok 
typowego wyposażenia handlo-
wego żaglowca, przewidziane 
zostało miejsce na odtworze-
nie średniowiecznego kramu, 
piekarni oraz XIX-wiecznego 
sklepu kolonialnego. Ze wzglę-
du na szczupłość wystawienni-
czą Saturna w pomieszczeniach 
pierwszego piętra zostały za-
aranżowane zarówno piekarnia 
z zrekonstruowanym masyw-

Wystawa pachnąca cynamonem
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|dokończenie ze str. 1

Narodowy Instytut Dziedzic-
twa po raz trzeci uhonoro-

wał animatorów i współtwór-
ców wydarzeń zorganizowanych 
w ramach tegorocznej edycji 

Europejskich Dni Dziedzictwa. 
Wśród pięciu laureatów wyróż-
nionych za szczególny wkład, jak 
również zaangażowanie w bu-
dowanie wysokiej jakości oferty 

programowej oraz rangi Euro-
pejskich Dni Dziedzictwa w wo-
jewództwie śląskim znalazło 
się czeladzkie Muzeum Saturn. 
Uroczyste wręczenie nagród od-
było się 17 listopada w Centrum 
Wystawienniczo-Kongresowym 
w Opolu podczas Ogólnopolskiej 
Gali EDD. Pamiątkowy dyplom 
z rąk dyrektor Narodowego In-
stytutu Dziedzictwa prof. Małgo-
rzaty Rozbickiej odebrała kieru-
jąca instytucją Iwona Szaleniec.
Europejskie Dni Dziedzictwa to 
wspólna inicjatywa Rady Europy 
i Unii Europejskiej mająca za za-
danie ochronę oraz promowanie 
zabytków. Polska włączyła się 
w tę jakże wartościową akcję już 
w 1993 r. Czeladzkie Muzeum 
natomiast nieprzerwanie już od 
ośmiu lat, czyli niemal od same-
go początku swojego powstania, 
podejmuje rozmaite starania 
w zakresie uwrażliwienia spo-
łeczności lokalnej na problema-
tykę właściwej troski i koniecz-
ności sprawowania pieczy nad 
zasobem lokalnego zabytkowe-
go dziedzictwa. Jubileuszowa, 
bo 25. edycja Europejskich Dni 
Dziedzictwa przebiegała pod 
hasłem „Krajobraz dziedzic-
twa – dziedzictwo krajobrazu”. 

Tematyka ta pozwoliła jeszcze 
bardziej wybrzmieć historycz-
nym atutom naszego miasta. 
Czeladzkie dziedzictwo stano-
wi bowiem bez wątpienia także 
niegdyś prężnie rozwijający się 
przemysł górniczy, przez lata 
kreślący tożsamość Czeladzi 
i jej mieszkańców. Pośród wie-
lu niepodważalnych wartości, 
które reprezentuje ten rodzaj 
spuścizny na szczególną uwa-
gę zasługują walory uznawane 
za emocjonalne, będące kwin-
tesencją doniosłości miejsca 
i ludzkiej świadomości. 
W ramach lokalnych obchodów 
EDD Muzeum Saturn przedsta-
wiło następujące wydarzenia 
popularyzujące kulturową spu-
ściznę epoki przemysłowej, bę-
dącą zapisem historii i tradycji 
kolejnych pokoleń czeladzian:
• wykład dra hab. inż. arch. prof. 
Politechniki Łódzkiej Bartosza 
Walczaka zatytułowany „Saturn 
na orbicie łódzkiego Imperium 
Scheiblerów”,
• wystawę fotograficzną „Świad-
kowie przemysłowego pejzażu 
Czeladzi”,
• spacer edukacyjny – Tro-
pem materialnego dziedzictwa 
Scheiblerów.

Muzeum Saturn nagrodzone przez Narodowy Instytut Dziedzictwa

nym piecem, postacią piekarza 
i wyposażeniem: kunsztownie 
rzeźbionymi formami pierniko-
wymi, średniowiecznymi dzba-
nami i cynowymi naczyniami jak 

również kolonialny sklep z peł-
nymi produktów regałami, ladą, 
zabytkową kasą i ekspedientką. 
Na parterze pozostał statek z za-
łogą i świeżo przywiezionymi 

korzennymi przyprawami, jesz-
cze wciąż niewypakowanymi 
z jutowych worków.
Pachnąca cynamonem, imbi-
rem i goździkami ekspozycja 
od pierwszego dnia cieszy się 
ogromnym zainteresowaniem. 
Pełen słodkości i aromatu klimat, 
zwłaszcza starszych skłania do 
wspomnień czasów minione-
go dzieciństwa, z kolei wielki, 
nieco mroczny statek wywo-
łuje żywe reakcje u dzieci – od 
strachu po ekscytację i zachwyt. 
Towarzyszące natomiast zwie-
dzaniu wystawy warsztaty wy-
pieku dekoracyjnego piernika, 
w których chętnie uczestniczą 

zarówno dzieci, jak i dorośli, 
wszystkim dostarczają obok no-
wych umiejętności, dużo radości 
i autentycznej zabawy. W ciągu 
pierwszych 5. tygodni na spotka-
nie z toruńskim piernikiem i jego 
niezwykłą historią do czeladz-
kiego muzeum przybyło już po-
nad 1000 osób. Niemal codzien-
nie przychodzą rodzice ze swymi 
pociechami oraz kolejne grupy 
szkolne i przedszkolne z Czela-
dzi, Będzina, Sosnowca, Kato-
wic, Bytomia, a nawet Tychów. 
Tych, którzy jeszcze nie zdążyli 
dotrzeć – zapraszamy! Do Czela-
dzi bliżej niż do Torunia!

 Iwona Szaleniec

Świąt prawdziwie magicznych – malowanych mrozem, 
pachnących choinką, pełnych chwil roziskrzonych 

kolędą, śmiechem i wspomnieniami 
oraz Nowego Roku

obfitego w sukcesy i spełnione marzenia

W imieniu całego zespołu pracowników
życzy 

Dyrektor Muzeum Saturn 
Iwona Szaleniec

Fo
t. 

Sł
aw

om
ir 

M
ie

ln
ik



 
3 OFICYNA SATURNOWSKA | 

12 listopada 2017 roku w wieku 66 lat 
zmarł Zbigniew Studencki, założyciel 

i pierwszy, piastujący ponad 30 lat swą funk-
cję, dyrektor Muzeum w Sosnowcu. Histo-
ryk, starszy kustosz, znawca i popularyzator 
dziejów Zagłębia Dąbrowskiego. Człowiek 
wielkiego serca, przyjazny i otwarty kole-
ga, którego z Muzeum Saturn łączyły ciepłe 
stosunki i wieloletnia współpraca. Życzliwe 
kontakty z naszą instytucją  zostały zadzierz-
gnięte w czasach powstawania czeladzkiego  
muzeum. W 2008 roku kiedy dopiero rodził się 
czeladzki Saturn, to dyrektor Studencki  słu-
żył nam pomocą i dobrą  radą, a w następnych 
latach wielokrotnie dzielił się swym bogatym 
doświadczeniem. Realizowaliśmy wspólne 
przedsięwzięcia, odwiedzaliśmy się przy oka-
zji organizowanych przez obie strony ważnych 
wydarzeń kulturalnych. To za jego staraniem 
w Czeladzi zaistniało Miodobranie, dotych-
czas odbywająca się w Sosnowcu doroczna 
impreza pszczelarzy; targi produktów połą-
czone z wystawą i warsztatami edukacyjnymi. 
Miodobranie współorganizowane z czeladz-
kim kołem Śląskiego Związku Pszczelarzy 
w saturnowskiej Galerii Sztuki Współczesnej 
Elektrownia zagościło dwukrotnie, po raz 
pierwszy we wrześniu 2016 roku i drugi raz 
w maju 2017, ale już pod nową, nawiązującą do 
naszego miasta nazwą PszCzeladź. W ostatnich 
dwóch latach kiedy Zbigniew Studencki już nie 
pracował na stanowisku dyrektora, wciąż rów-
nie chętnie przyjeżdżał do Czeladzi, uczestni-
cząc w muzealnych wydarzeniach. W połowie 
października tego roku wziął jeszcze udział 
w czeladzkich uroczystościach kościuszkow-
skich. Już wtedy zapowiedział swą obecność 
w patriotycznym śpiewaniu, tradycyjnie odby-
wającym się w przeddzień Święta Niepodległo-
ści. Niestety na wspólnym muzykowaniu nie 
pojawił się, natomiast właśnie wtedy dotarła 
do nas  smutna informację o krytycznym stanie 
w jakim od kilku dni się znajdował. Ostatnie 
miesiące intensywnie przepracował finalizując 
przygotowania do druku nowej publikacji po-
święconej dziejom cechu rzeźników w Żywcu, 
historii stowarzyszenia, zasłużoną postacią któ-
rego był Antoni Studencki – dziadek Zbigniewa, 
działacz społeczny, pierwszy mistrz i współza-
łożyciel cechu. Zbigniew Studencki mimo, że 
urodził i wychował się na Śląsku czuł się mocno 
związany z ziemią żywiecką, skąd pochodzili 
jego przodkowie. Po swych żywieckich krew-

Twórca i pierwszy dyrektor Muzeum w Sosnowcu

niakach przejął nie tylko miłość do miasta, jego 
wielowiekowej przeszłości i barwnej tradycji, 
ale również zamiłowanie i zdolności kulinar-
ne. Każdy kto bliżej znał Zbyszka z pewnością 
miał okazję zakosztowania jego wyrobów: 
przyrządzanego wg receptury dziadka Anto-
niego smacznego smalcu lub aromatycznych 
nalewek o różnorodnych smakach i barwach 
sygnowanych nazwą „Nalewka Studencka”. 
Buteleczkami „Nalewki Studenckiej” oklejo-
nymi autorskimi etykietami Zbyszek chętnie 
obdarowywał przyjaciół i znajomych.
Odszedł nagle. Dla wszystkich bliskich zbyt 
szybko. Pozostawił tak wiele niezałatwionych 
spraw, nierozwiązanych kwestii i nieprzedy-
skutowanych tematów. W ostatniej drodze 
towarzyszyły Mu setki osób. Miasto Sosno-
wiec wystawiło poczet sztandarowy, podob-
nie jak współpracujące od lat z dyrektorem 
Studenckim sosnowieckie IV Liceum Ogól-
nokształcące im. St. Staszica. W pogrzebie 
uczestniczył także sztandar cechu rzeźników 
i masarzy z Żywca z chorążymi w strojach hi-
storycznych. Na miejsce wiecznego spoczyn-
ku odprowadziła Zbigniewa Studenckiego 
Rodzina, pracownicy Muzeum w Sosnowcu, 
przedstawiciele władz samorządowych, pra-
cownicy naukowi wyższych uczelni regionu, 
dyrektorzy muzeów i instytucji kultury Śląska 
i Zagłębia, przyjaciele i znajomi. 

Zbigniew Studencki urodził się 23 czerwca 
1951 roku w Siemianowicach Śląskich. Po 
ukończeniu w 1975 roku studiów na Wydzia-
le Historii Uniwersytetu Śląskiego rozpoczął 
pracę w Śląskim Instytucie Naukowym, gdzie 
pracował 9 lat. W listopadzie 1984 roku zo-
stał zatrudniony w Muzeum Górnośląskim 
w Bytomiu, w marcu 1985 roku oddelegowa-
ny został do Sosnowca jako organizator a na-
stępnie kierownik zamiejscowego oddziału 
muzealnego. Sosnowiecka filia bytomskiego 
Muzeum funkcjonowała przez 10 lat. W tym 
okresie główne starania Studenckiego skie-
rowane były na wypracowanie wizerunku 
i pozycji placówki w mieście oraz jej popu-
laryzacja wśród lokalnej społeczności. Temu 
służyły organizowane wystawy jak choćby 
„Oblicza socrealizmu” (1988) czy cykl „Hi-
storia bez białych plam”. Za ekspozycje pre-
zentowane w tym cyklu placówka zdobyła 
drugie miejsce w wojewódzkim konkursie 
„Wydarzenie Muzealne”. Kolejne cykle wy-
stawiennicze, których Studencki był pomy-
słodawcą „Poznajemy religie świata” oraz 
„Poznajemy historię i kulturę innych naro-
dów” przyniosły placówce w latach 1991 
i 1992 kolejne wyróżnienia. W 1994 roku kie-
rownik Studencki rozpoczął starania o usa-
modzielnienie się sosnowieckiego oddziału. 
Jeszcze w tym samym roku uchwałą Rady 

|C.d. na str. 4 >>

Wspomnienie o Zbigniewie Studenckim
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1 listopada w godz. od 8.30 do 16.00 na 
cmentarzach przy ulicach Nowopogoń-

skiej oraz Wojkowickiej odbyła się trzecia 
publiczna zbiórka pieniężna na rzecz rato-
wania bezcennych pamiątek sztuki rzeź-
biarskiej zorganizowana przez Społeczny 
Komitet Odnowy Czeladzkich Nagrobków 
PRO MEMORIA.
Podobnie jak w ubiegłych latach i ta kwe-
sta została bardzo życzliwie przyjęta przez 
wszystkich odwiedzających miejsca wiecz-

nego spoczynku swych bliskich, krewnych 
i przyjaciół. Wśród kwestujących znalazły 
się takie znane osobistości, jak Burmistrz 
Miasta Czeladź Zbigniew Szaleniec, z-ca 
Burmistrza ds. Społecznych Beata Zawi-
ła, przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta 
Moćko, dyrektor Muzeum Saturn Iwona 
Szaleniec. Datki zbierali także działacze 
społeczni, radni, wolontariusze.
Hojność of iarodawców pozwoliła na po-
zyskanie sumy 7003,47 zł, która zosta-

nie przeznaczona na kontynuację prac 
renowacyjnych monumentalnego gro-
bowca rodzin Baciów, Pogorzelskich 
i Tarkowskich – ważnego świadka hi-
storii naszego miasta.

Społeczny Komitet Odnowy Cze-
ladzkich Nagrobków PRO MEMO-
RIA serdecznie dziękuje wszystkim 
darczyńcom, którzy zechcieli wes-
przeć tę pożyteczną inicjatywę.

Kolejna 
udana kwesta 
na ratowanie 
zabytkowych 
nagrobków

Miejskiej z grudnia zostało powołane do ży-
cia Muzeum w Sosnowcu, a od stycznia 1995 
roku Zbigniewowi Studenckiemu powierzono 
stanowisko dyrektora nowo powołanej insty-
tucji. Jako osoba przywiązująca wielką wagę 
do wizerunku kierowanej przez niego insty-
tucji konsekwentnie realizował wyznaczone 
cele. I tak w zakresie działalności wystawien-
niczej Jego ambicją stało się by odwiedzający 
sosnowieckie Muzeum mogli oglądać dzieła 
wybitnych artystów. I oglądali obrazy Jana 
Matejki (2000), Leona Wyczółkowskiego 
(2000), Pabla Picassa (2001), Juliusza, Woj-
ciecha i Jerzego Kossaków (2003), Xawere-
go Dunikowskiego (2003), Andy Warhola 
(2003), Albrechta Duerera (2004), Francisca 
Goi (2005) i Jacka Malczewskiego (2010).  
Drugim biegunem zainteresowania wyko-
rzystywanym w ekspozycjach była historia 
lokalna. To ona dostarczyła tematy kolejnym 
cyklom wystawienniczym „Sosnowiec. Na-
sza mała Ojczyzna”, „Sosnowieckie ABC” 
czy „Dzielnice Sosnowca”. Za prowadzony 
przez dyrektora projekt „Od Trójkąta Trzech 
Cesarzy do Traktatu w Schengen” Muzeum 
w 2008 roku po raz kolejny zdobyło nagro-

dę w konkursie „Wydarzenie Muzealne”.
W ciągu trzydziestu lat kierowana przez Nie-
go placówka zaprezentowała ok. 560 wystaw 
w kraju i 50 poza granicami. Obejrzało je nie-
mal milion osób.
W swej pracy dyrektor Studencki dużą wagę 
przykładał do działalności naukowej, organi-
zując konferencje naukowe z zakresu historii 
Zagłębia Dąbrowskiego, a także do działal-
ności wydawniczej. Sam zresztą był autorem 
lub współautorem wielu publikacji, spośród 
których największą popularnością cieszyła 
się seria wydawnictw prezentująca Trójkąt 
Trzech Cesarzy, do 1918 roku miejsca zbiegu 
granic trzech państw zaborczych.
Oczkiem w głowie Zbigniewa była współ-
praca z muzeami zagranicznymi. Dzięki Jego 
staraniom nawiązano kontakty z instytucjami 
muzealnymi Ołomuńca (1996), Bardejowa 
(2003), Żyliny (2009), Koszyc (2009) oraz 
Debreczyna (2011). W maju 2002 roku do-
szło do podpisania ważnego porozumienia 
o współpracy kulturalnej i wymianie nauko-
wej między czterema ośrodkami muzealny-
mi w Miszkolcu (Węgry), Ostrawie (Czechy), 
Trenczynie (Słowacja) i Sosnowcu. Za dzia-

łania w rozwijaniu międzynarodowej współ-
pracy z zakresu muzealnictwa Zbigniew 
Studencki został odznaczony w 2006 roku 
Medalem Honorowym Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych Republiki Czeskiej, a w 2009 
roku Srebrnym Medalem Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych Republiki Słowackiej. W 2010 
roku za całokształt swej działalności został 
uhonorowany medalem Zasłużony dla Kultu-
ry Polskiej  oraz Złotą Odznaką Honorową za 
Zasługi dla Województwa Śląskiego.
We wrześniu bieżącego roku po 42. latach 
pracy, w tym 30. na stanowisku dyrektora 
Muzeum w Sosnowcu przeszedł na emerytu-
rę. Zaledwie dwa miesiące później odszedł. 
Pozostawił po sobie sosnowieckie muzeum, 
publikacje, wspomnienie wystaw i…pustkę, 
bowiem 15 listopada na nekropolię w Ka-
towicach – Piotrowicach odprowadziliśmy 
przede wszystkim bliskiego Kolegę i dobre-
go Człowieka. Wciąż niepogodzeni, powta-
rzamy za Wisławą Szymborską „Umarłych 
wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się 
płaci”. A więc Zbyszku, na zawsze pozosta-
niesz w naszej pamięci.

 Iwona Szaleniec

|dokończenie ze str. 3
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Koniec roku to tradycyjnie czas róż-
nego rodzaju podsumowań. Na tę 

okoliczność Muzeum Saturn pragnie wy-
razić najlepsze słowa uznania i serdecz-
ne podziękowania wszystkim życzliwym 
osobom, które w przeciągu ostatnich dwu-
nastu miesięcy przekazały cenne pamiątki 
osobiste oraz zabytkowe przedmioty przy-
czyniając się tym samym do wzbogacenia 
zasobów muzealnych.
Oto nasi Darczyńcy – Państwo: Zofia Ba-
zańska, Włodzimierz Bijak, Wiesława 
i Jerzy Błaszczykowie, Elżbieta Bubel, 
Harcerski Krąg Seniorów, Barbara Ja-
kóbczyk, Andrzej Kotulecki, Henryk 
Kowalski-Neukirch, Anna Kwiatkow-
ska, Wanda Kusztyb, Władysław Ku-
ziński, Artur Kwiecień, Paweł Łako-
mik, Jerzy Olszewski, Leszek Pustułka, 
Stowarzyszenie Forum dla Zagłębia 
Dąbrowskiego, Krystyna Szymańska, 
Adam Wilczyński, Anna Zarębska, Mi-
rosław Zduniak.
Ogromnie dziękujemy także Panom Ja-
nuszowi Gątkiewiczowi oraz Jackowi 
Sztuce za udostępnienie w celach repro-

graficznych archiwalnych fotografii, jak 
również Panu Arturowi Kwietniowi, 
a także Państwu Wiesławie i Jerzemu 
Błaszczykom, którzy zechcieli powierzyć 
nam to co najważniejsze – okruchy rodzin-
nej pamięci, czyniąc nas przez to swoisty-
mi jej depozytariuszami.
Za wspieranie działalności czeladzkiego 
Muzeum pozwalającej poznawać i rozu-
mieć przeszłość naszego miasta, ale przede 
wszystkim zachowywać oraz upowszech-
niać wiedzę wszystkim Państwu ślemy 
z serca płynące wyrazy wdzięczności.
Dziękujemy również osobom prywatnym 
i instytucjom współpracującymi z nami na 
wielu płaszczyznach. Są to: red. Wiesława 
Konopelska, Teresa Strojniak, Harcerski 

Krąg Seniorów, Miejska Biblioteka Pu-
bliczna im. Marii Nogajowej, parafie pw. 
św. Stanisława BM i Matki Bożej Bolesnej, 
placówki szkolne wszystkich szczebli, 
Społeczny Komitet Odnowy Czeladzkich 
Nagrobków PRO MEMORIA, Stowarzy-
szenie Forum dla Zagłębia Dąbrowskie-
go, Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi, 
Towarzystwo Przyjaciół Będzina, Urząd 
Miasta Czeladź, Urząd Stanu Cywilnego 
w Czeladzi, Zagłębiowskie Towarzystwo 
Genealogiczne, Związek Kombatantów 
Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więź-
niów Politycznych.
Muzeum Saturn zachęca wszystkich cze-
ladzian do hojności w dzieleniu się fami-
lijnymi pamiątkami, które pozwolą jeszcze 
pełniej prezentować dzieje naszego miasta. 
Przyjmujemy jako dary relikty przeszłości 
rodzin związanych z Czeladzią: dokumen-
ty, zdjęcia, elementy wyposażenia wnętrz, 
innymi słowy – wszelkiego rodzaju histo-
ryczne przedmioty.
Wszystkich Mieszkańców serdecznie za-
praszamy do współpracy w tworzeniu mu-
zealnej kolekcji.

Jedno wielkie 
DZIĘKUJEMY!

Tematyka książki „Z ziemi włoskiej do 
Polski. Włosi na pograniczu Małopol-

ski i Śląska”, której autorką jest Olga Lu-
becka zapewne zainteresuje wielu czytelni-
ków choćby z powodu znanym wszystkim 
Polakom słowom z Mazurka Dąbrowskiego 
zawartym w tytule, które stały się mottem 
rozważań o Włochach i ich powiązaniach 
z Zagłębiem Dąbrowskim. Okazuje się bo-
wiem, że pogranicze małopolsko-śląskie, 
w tym również Będzin to również obszar 
styku kultury polskiej, żydowskiej, rosyj-
skiej oraz innych narodów, które tu przyby-
ły i osiedliły się. Olga Lubecka, prywatnie 
żona zamieszkującego w Będzinie od 17 lat 
Włocha, postanowiła bliżej przyjrzeć się 
właśnie przybyszom zza Alp – Włochom 
lokującym się niegdyś i nadal chętnie osie-
dlającym się w Zagłębiu Dąbrowskim. Opi-
sywane przez autorkę włoskie – z nazwy, 
pochodzenia i temperamentu – historie do-
tyczą zarówno pełnionych przez Włochów 
funkcji urzędniczych, pracy w przemyśle, 
zabytków sztuki, jak i wydarzeń historycz-

Lektury Pana Hieronima

nych ważnych dla Polski. Pisząc o Wło-
chach i Włoszech tak jak architektury nie 
można pominąć wątku kuchni, a więc i te-
mu motywowi zostało poświęconych kilka 
kart w publikacji.

Książka nie pretenduje do miana opraco-
wania o znaczeniu naukowo-historycznym. 
Stanowi jednakże interesującą opowieść 
o Włochach i ich swoistej symbiozie z Za-
głębiem Dąbrowskim, Księstwem Siewier-
skim, a także Olkuszem. Jako wymierny 
efekt pasji i zainteresowań autorki szuka-
jącej włoskich śladów w przeszłości swo-
jej Małej Ojczyzny sprawia, iż publikacja 
zachowując walory literatury regionalnej 
zyskuje szerszy, bo ponadlokalny charakter 
– napisana jest bowiem w dwóch językach: 
polskim i włoskim.
Promocja książki „Z ziemi włoskiej do Pol-
ski…”, wydanej przez Towarzystwo Przyjaciół 
Będzina, odbyła się w październiku 2017 roku 
w ramach Wieczoru Włoskiego zorganizowa-
nego po raz kolejny w murach Starej Olejarni 
przy ul. Małobądzkiej 101 w Będzinie.
Wydawnictwo można nabyć w siedzibie To-
warzystwa Przyjaciół Będzina w Miejskiej 
i Powiatowej Bibliotece Publicznej plac prof. 
W. Wójcika 1 w Będzinie w cenie 15,00 zł.

 Hieronim
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Celem projektu „Narracje 
i obrazy górnicze z te-

renu Czeladzi” było zebranie 
materiału dokumentującego 
stan zachowania dziedzictwa 
niematerialnego jakim są zwy-
czaje oraz obrzędy mieszkań-
ców związanych zawodowo 
i rodzinnie z pracą w kopalni, 
jak również przybliżenie szer-
szemu gronu odbiorców daw-
nych tradycji górniczych. 
W ramach wspomnianego 
wyżej zadania, dofinanso-
wanego ze środków Urzędu 
Miasta Czeladź i Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Śląskiego, przeprowadzono 
kwestionariuszowe wywiady 
etnograficzne wśród byłych 
członków załogi czeladzkich 
kopalń, kwerendy archiwal-
ne dotyczące życia górników 
i działalności kopalni, a także 
utrwalono przejawy kultury 
górniczej współcześnie wystę-
pującej na terenie Czeladzi.
Dzięki pracy dziesięciu bada-
czy terenowych udało się prze-
prowadzić 23 wywiady z 25 
osobami. Informatorami byli 
przede wszystkim emerytowa-
ni górnicy kopalni „Czerwona 
Gwardia” (od 1990 r. funkcjo-
nującej pod historyczną nazwą 
„Saturn”) Ruch I, Ruch II, 
Ruch III, a także ci, którzy po 
jej ostatecznej likwidacji zna-
leźli zatrudnienie w zakładach 
górniczych zlokalizowanych 
na terenie Górnego Śląska. 
Ponadto w trakcie badań po-
zyskano fotografie archiwalne 
związane z życiem czeladzkich 
rodzin górniczych oraz pracą 
w przemyśle. Efektem prowa-
dzonych działań są również 
przekazane Muzeum Saturn 
przez mieszkankę Czeladzi 
górnicze artefakty kultury 
materialnej w postaci galowej 
kurtki górniczej z licznymi 
orderami i odznaczeniami, pa-
radnego czaka oraz honorowej 
szpady górniczej.
Część pozyskanych w trakcie 
działań projektowych materia-

Projekt badawczy 
„Narracje 

i obrazy górnicze 
z terenu Czeladzi” 

zakończony

łów opracowano i udostępnio-
no w formie wystawy. Na plan-
szach zamieszczono fotografię 
archiwalną bądź współczesną 
oraz cytat pochodzący z roz-
mowy z informatorem będący 
swego rodzaju komentarzem 
nawiązującym do tematyki 
przedstawionej na zdjęciu.
W dniu św. Barbary, 4 grudnia 
w siedzibie Muzeum Saturn, 
przedwojennej willi mieszkal-
nej dyrektora kopalni „Saturn”, 
przy dźwiękach Czeladzkiej 
Orkiestry Górniczej podsumo-
wano projekt. Dobrawa Sko-
nieczna-Gawlik, będąca ko-
ordynatorem merytorycznym 
zadania wygłosiła wykład pt. 
„Niematerialne dziedzictwo 
czeladzkich górników”, a na-
stępnie otwarto wystawę pre-
zentującą niewielki wycinek 
zebranego materiału.
Wszystkim osobom zaangażo-
wanym w realizację „Narracji 
i obrazów górniczych z tere-
nu Czeladzi”: informatorom 
dzielącym się z nami wiedzą, 
badaczom, wolontariuszom 
i osobom wspierającym pra-
widłowe wykonanie zadania 
składamy serdeczne podzię-
kowania, mając nadzieję, że 
rozpoczęte w Czeladzi dzia-
łania są przyczynkiem do 
dalszego, szerszego badania 
i opisywania bogatej kultury 
górniczej Zagłębia Dąbrow-
skiego. Pozyskane materiały 
(w tym wywiady kwestiona-
riuszowe) zostały przekazane 
do archiwum Działu Historii 
Miasta i Górnictwa Zagłębia 
Dąbrowskiego Muzeum Sa-
turn, gdzie będą dalej opraco-
wywane stanowiąc niezmier-
nie ważne źródło poznawcze 
kultury górniczej. Ponadto 
czynione są starania o kon-
tynuowanie badań na terenie 
całego Zagłębia Dąbrowskie-
go w celu pozyskania wiedzy 
o dawnym życiu zawodowym 
i rodzinnym pracowników za-
głębiowskich kopalni.

 Dobrawa Skonieczna-Gawlik

Towarzystwo Powszechne „Czeladź” przy wsparciu merytorycz-
nym kustoszy Muzeum Saturn realizowało w 2017 roku projekt 
„Narracje i obrazy górnicze z terenu Czeladzi”. Życie górników, 
ich dziedzictwo kulturowe, z którym stykaliśmy się niegdyś na 
co dzień to nie tylko wizerunek, który należy badać, dokumento-
wać, utrwalać i chronić. To także podłoże do prowadzenia swo-
istej narracji o postrzeganiu górniczego świata przez samych pra-

cowników, spotkanie z ich kulturą i poznawanie przeszłości. 
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Galowe mundury, honorowe szpady, koloro-
we pióropusze, orkiestra górnicza, uroczy-

ste fety. Pracownicy przemysłu wydobywczego 
otaczani byli w PRL swoistym kultem podobnym 
do tego, jakim dzisiaj cie-
szą się uznani sportow-
cy, sławni aktorzy czy 
celebryci. Przypadające 
w dniu 4 grudnia górni-
cze święto obchodzone było rokrocznie z wiel-
ką pompą. Do tradycji barbórkowych należało 
także przedstawienie szerszemu ogółowi ludzi, 
którzy swoim czynem produkcyjnym przyczy-
niali się do osiągnięcia rytmiczności wydobycia, 
zajęcia wysokiej pozycji we współzawodnictwie 
międzyzakładowym swojej kopalni, a przede 
wszystkim pomnażania bogactwa narodowe-
go Polski Ludowej. Popularnymi sposobami 
na wyrażenie im wdzięczności były między 
innymi: publiczna prezentacja zbiorowych i in-
dywidualnych fotografii przodowników pracy, 
wyróżnianie całych brygad wyrobiskowych, 
wychwalanie osiągnięć najbardziej wydajnych 
pracowników dołowych, premiowanie atrak-
cyjnymi nagrodami finansowymi. Ówczesne 
środki masowego przekazu ze szczegółami 
relacjonowały przebieg uroczystości barbórko-
wych, dzieci w przedszkolach, a także szkołach 
wykonywały z papieru i bibuły górnicze czapki, 

uczestniczyły w akademiach recytując z przeję-
ciem wiersze chwalące trud oraz mozolną pracę 
górników. W wyobraźni ludzi żyjących z dala 
od kopalnictwa zawód górnika kojarzył się nie-

odmiennie z mężczyzną pracującym pod ziemią 
bezpośrednio przy wydobywaniu węgla. Pogląd 
ten podzielali często również ci, których powią-
zania z górnictwem węglowym były daleko bliż-
sze, a już absurdem dla wielu wydawał się fakt 
zasług dla przemysłu górniczego licznej rzeszy 
pracujących w nim wówczas kobiet. Choć nie da 
się oczywiście ukryć, że była (i jest) to branża 
zmaskulinizowana, występującym przejawom 
marginalizacji roli kobiet starano się w tym wy-
jątkowym dla braci górniczej dniu, mniej czy 
bardziej skutecznie, zapobiegać. 
Wymowne potwierdzenie podejmowanych 
tego typu uświadamiających akcji stanowi 
artykuł opublikowany w numerze 11/1971 
„Górniczego Stanu” – gazecie zakładowej 
kopalni „Czeladź”.
(…) Przypatrzmy się bliżej pracy kobiet, z któ-
rych większość do pracy zmusiły warunki życio-
we, ileż często tragedii rodzinnych kryje się za 

potrzebą podjęcia pracy zarobkowej, gdybyśmy 
znali je chociaż w części na pewno unikaliby-
śmy ironicznych i często złośliwych uwag pod 
ich adresem, a zwłaszcza pod adresem ciężko 

pracujących na sor-
towni, które przeważ-
nie są jedynymi żywi-
cielami rodzin. Praca 
kobiet na sortowni jest 

bowiem zarówno ciężka fizycznie, jak i niebez-
pieczna. Sortownia wyposażona jest w urządze-
nia przestarzałe, które wyprodukowane często 
przed 50 laty przystosowane były do ówczesne-
go poziomu wydobycia węgla. Przy dzisiejszym 
postępie mechanizacji górnictwa zwłaszcza 
w pracach dołowych urządzenia te nie spełniają 
stawianych im wymagań. Dlatego aby zapewnić 
planowane wydobycie kopalni, trzeba nieraz fi-
zyczną pracą człowieka (kobiety) uzupełnić nie-
doskonałość maszyny.
Pogarszające się warunki geologiczne kopalni 
powodują zwiększenie się ilości kamienia w wy-
chodzącym na powierzchnie urobku. Kamień ten 
muszą wybrać właśnie ręce kobiet.
Ile ton kamienia dziennie musi przejść przez ich 
ręce mogą powiedzieć długoletnie pracownice 
pracujące przy obieraniu. 
Zatrudniani sporadycznie na tym stanowisku 
pracy mężczyźni stwierdzają zgodnie, że wole-

Kobieta też górnik

Kobiety przy pracy w sortowni kopalni węgla kamiennego „Czeladź”. Fotografia ze zbiorów Muzeum Saturn. I poł. XX w.

|C.d. na str. 8 >>
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liby ładować łopatą na ścianie. Załadowany 
do wozów kamień z obierania zanim zostanie 
wysypany na samochód musi być kilkakrotnie 
obracany, gdyż ciasnota budynku sortowni nie 
pozwala na zmechanizowanie odwozu. Ile wy-
siłku wymaga obrócenie wozu o wadzie około 
tony, a zwłaszcza w warunkach zimowych po 
zasypanej śniegiem blasze mogą stwierdzić tyl-
ko pracujące kobiety.
A praca pod elewatorami, ile to już lat wybie-
rają bez przerwy węgiel, który jako podziarno 
opada z transportu kęsów czy kostki. 
Przechodząc obok urządzeń wyciągowych, 
zwróćmy uwagę na nagromadzoną w pobliżu 
skipu wodę z miałem. Czy nie jest to wynikiem 
zaniedbań na dole, czy zawsze dokładnie ob-
ciąga się wodę po zamuleniu ściany? A rezul-
tat tych zaniedbań w postaci powstałego błota 
muszą łopatą usuwać kobiety obsługujące te 
urządzenia.
Popatrzmy na pracę kobiet na sortowni z więk-
szym wyrozumieniem i traktujmy je jako 
godnych nas towarzyszy pracy, które często 

wysiłkiem większym od naszego zarabiają na 
utrzymanie swych rodzin. Ciężką pracę kobiet 
wysoko ocenia kierownictwo partii co znalazło 
potwierdzenie w licznych punktach Wytycznych 
na VI Zjazd PZPR. Największą popularnością 
i uznaniem wśród kobiet cieszy się punkt o ob-
niżeniu wieku emerytalnego. Wprowadzenie go 
w życie zwłaszcza dla kobiet pracujących ciężko 
fizycznie spowoduje, że unikniemy widoku znisz-
czonej życiem i ciężką pracą kobiety spieszącej 
do pracy. Również kierownictwo naszej kopal-
ni i organizacje społeczno-polityczne należycie 
oceniają pracę kobiet. Dowodem tego jest fakt 
przydzielania im dodatkowej ciepłej odzieży na 
okres zimowy, pończoch elastycznych, chust na 
głowę, oddania do użytku jadalni i wydawanie 
ciepłych posiłków w okresie zimowym. Kierow-
nictwo oddziału wraz z czwórką oddziałową do-
konało licznych przeszeregowań do wyższych 
grup uposażeń.
Kobiety w pełni doceniają troskę partii i rządu 
o ich los. Najlepiej o tym świadczy fakt ich peł-
nego zaangażowaniach w wykonywaną pracę.

Braki wagonów zmuszają kierownictwo kopalni 
do zabierania węgla ze zwałów prawie w każ-
dą niedzielę i święto, zawsze jest pełna obsada 
kobiet gwarantująca wykonanie planowanych 
zamierzeń. Przedłużające się wydobycie zmusza 
przy niepełnej obsadzie zmiany nocnej do pozo-
stawienia kobiet w godzinach nadliczbowych, 
nigdy nawet w okresie wzmożonych obowiąz-
ków domowych zwłaszcza w okresach przed-
świątecznych nasze kobiety nie zawiodły. 
A czyny społeczne? Logicznie biorąc powinny 
być w takim oddziale kobiecym jak sortownia 
trudności z ich wykonywaniem, bo przecież 
praca zawodowa często w godzinach nadlicz-
bowych, praca w niedziele, obowiązki domowe, 
a jednak podjęte zobowiązanie wykonania 800 
godzin w czynie społecznym zostało już dawno 
z dużym przekroczeniem wykonane. 
Z tych kilku przykładów wynika, że naszym ko-
bietom – górnikom należy za ich pracę wyra-
zić podziękowanie i uznanie, a nierzadko brać 
z nich przykład..

 Anna Binek-Zajda

Henryk Czesław Siwczyński urodził się 
15 lipca 1876 r. w miejscowości Malużyn 

gm. Wola Młocka pow. ciechanowski w rodzi-
nie Adama Siwczyńskiego i Feliksy Gąsiorow-
skiej. Henryk miał starsze rodzeństwo: braci 
Zygmunta Atanazego (ur. 1866 r.), Franciszka 
Adama (ur. 1867 r.), Adama (ur. 1870 r.), Raj-
munda (ur. w 1869 r. zmarłego w niemowlęc-
twie) oraz siostrę Helenę Marię (ur. 1872 r.). Na-
ukę początkowo pobierał w Warszawie, potem 
w Winnicy i Odessie, gdzie uzyskał maturę ze 

znakomitymi wynikami. W 1898 r. wstąpił do 
Instytutu Górniczego w Petersburgu. Szybko 
zwrócił na siebie uwagę profesorów, ciesząc się 
ich uznaniem z powodu wyjątkowych zdolności 
w zakresie nauk ścisłych. Będąc studentem brał 
także czynny, a zarazem kierowniczy udział 
w różnych półjawnych polskich organizacjach 
młodzieżowych, lecz i tajnych związkach poli-
tycznych działając w Lidze Narodowej skupia-
jącej niepodległościowe środowiska krajowe 
oraz emigracyjne.
Całe swoje życie zawodowe związał z Zagłę-
biem Dąbrowskim. Karierę rozpoczął w 1904 r. 
najpierw w charakterze pomocnika okręgowe-
go mierniczego górniczego inż. Ignacego Świę-
tochłowskiego. Rok później przeszedł do pracy 
w kopalni „Czeladź” na stanowisko pomocni-
ka zawiadowcy, by niebawem awansować na 

zawiadowcę. W 1908 r. opuścił Towarzystwo 
Bezimienne Kopalń Węgla „Czeladź” i objął 
posadę kierownika w przedsiębiorstwie „Biuro 
Wiertnicze i Robót Górniczych M. Łempicki 
i S-ka”. Niespełna 12 miesięcy później powró-
cił do kopalnictwa węglowego po otrzymaniu 
angażu na stanowisko osobistego sekretarza 
Jana Alfonsa Surzyckiego, głównego dyrek-
tora kopalni „Saturn”. Po jego nagłej śmierci, 
w styczniu 1915 roku, Rada Zarządzająca To-
warzystwa Górniczo-Przemysłowego „Saturn” 
SA powierzyła Siwczyńskiemu pełnienie obo-
wiązków dyrektora technicznego. Natomiast 
w dniu 10 listopada 1919 r. został mianowany 
naczelnym dyrektorem zakładu górniczego. 
Bez przesady można stwierdzić, że był pasjo-
natem i tytanem pracy. Przy natłoku rozlicz-
nych zajęć administracyjnych, gospodarczych, 

Inżynier Henryk Siwczyński

|dokończenie ze str. 7

Spośród czterech osób pełniących w latach 1899-1939 funkcje naczelnych dyrekto-
rów kopalni węgla kamiennego „Saturn” nimbem tajemnicy otoczona była dotąd 
postać Henryka Siwczyńskiego. Fragmentarycznie zachowane źródła nie dawały 
bowiem podstaw do stworzenia spójnego obrazu tego znakomitego fachowca. Jed-
nak żmudnie prowadzone poszukiwania archiwalne przyniosły wreszcie oczekiwany 
przełom. Czas zatem zaprezentować sylwetkę inżyniera, który jako trzeci z kolei 
sprawował najwyższe zwierzchnictwo nad zakładem.
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przedstawicielskich znajdował jeszcze czas na 
dalsze wzbogacanie swej wiedzy technicznej. 
Mając na względzie stały rozwój kopalni zwie-
dził szereg zagranicznych zagłębi węglowych 
w Westfalii, Francji, Anglii, Belgii podpatru-
jąc najnowocześniejsze rozwiązania techniczne 
oraz metody organizacji pracy. Stale też śle-
dził aktualności ze świata odkryć naukowych 
powiązanych z branżą górnictwa. Interesował 
się szczególnie zagadnieniami koksowania 
w niskich temperaturach, a także praktycz-
nym zastosowaniem procesów flotacyjnych. 
W środowisku górniczej kadry zarządzającej 
Zagłębia Dąbrowskiego cieszył się ogromnym 
szacunkiem. Uważany był za jednego z najlep-
szych znawców geologii naszego regionu. Gdy 
z jego inicjatywy, a za sprawą inż. Stanisława 
Skarbińskiego powstała komisja geologiczna 
dla opracowania i wydania mapy geologicznej 
Zagłębia Dąbrowskiego, Henryk Siwczyński 
z ramienia Rady Zjazdu Przemysłowców Gór-
niczych objął jej przewodnictwo. Na zajmowa-
nym stanowisku Siwczyński dał się poznać nie 
tylko jako pierwszorzędny specjalista, wykazy-
wał również niepospolite zalety administratora 
i organizatora. Nie karał, lecz uczył – własną 
pracą, własnym intelektem, własną żelazną 
energią oraz wolą. „Każdą rzecz trzeba wyku-
wać – nie trzeba miękkości”, tak brzmiały jego 
ostatnie niemal słowa wypowiedziane w chwi-

li największych cierpień. W trakcie I wojny 
światowej bronił kopalń „Saturn” i „Jowisz” 
przed barbarzyńską gospodarką władz okupa-
cyjnych, narażając się niejednokrotnie osobi-
ście. Pod zarzutem „wrogiego usposobienia dla 
niemieckości” osadzony został przez władze 
okupacyjne w więzieniu na przeszło dwa ty-
godnie. Dzięki wysiłkom dyr. Siwczyńskiego 
robotnicy w najtrudniejszych pierwszych latach 
odrodzonej Polski nie odczuwali specjalnie 
braku artykułów pierwszej potrzeby. On to bo-
wiem był pomysłodawcą centralnej aprowiza-
cji Zagłębia Dąbrowskiego. Owoce przynosiła 
ponadto współpraca inżyniera przy organizacji 
Państwowego Urzędu Węglowego - instytucji, 
która w swoim czasie odegrała poważną rolę.
Uczestniczył w pracach przygotowawczych 
delegacji polskiej przy zawieraniu Traktatu 
wersalskiego (głównego układu pokojowego 
kończącego I wojnę światową), mających wy-
kreślić linie demarkacyjne na Górnym Śląsku. 
W celu wykrystalizowania opinii rodaków wy-
głosił również odczyt „O niezbędności Górne-
go Śląska dla Polski” w Kole Górników przy 
Stowarzyszeniu Techników w Sosnowcu. Po 
przejęciu Górnego Śląska i utworzeniu przy 
pomocy kapitału francuskiego z przypadłych 
Polsce byłych niemieckich państwowych zakła-
dów nowej, potężnej jednostki przemysłowej 
tzw. Skarbofermu, został powołany przez rząd 

polski na członka Rady Zarządzającej Spółki. 
Często zapraszano go i powoływano w charak-
terze rzeczoznawcy do różnych społeczno-go-
spodarczych komisji tworzonych w Warszawie, 
czy to przy Centralnym Związku Polskiego 
Przemysłu, Górnictwa, Handlu i Finansów, czy 
też przez centralne organy państwowe.
Henryk Siwczyński żonaty był z Heleną 
Wierzbicką, siostrą Andrzeja Wierzbickiego 
polityka i wybitnego działacza gospodarczego 
z czasów II Rzeczpospolitej. Przypuszczalnie 
małżeństwo doczekało się dwóch synów. Jerzy, 
prawnik z wykształcenia, zginął w wieku 30 
lat w szóstym dniu powstania warszawskiego. 
Drugi, o imieniu Andrzej zmarł w 1924 r.
Rodzina Siwczyńskich w okresie letnim dużo 
czasu spędzała w swoim domu letniskowym 
nad Czarną Przemszą w miejscowości Krze-
mienda, dzisiaj dzielnica Poręby w pow. za-
wierciańskim. W 1917 r. we wsi została zało-
żona ochronka dla dzieci, której wyposażenie 
w całości sfinansował dyrektor Siwczyński.
Henryk Siwczyński zmarł w Czeladzi wskutek 
ciężkiej choroby 23 września 1925 r. Ekspor-
tacja trumny ze zwłokami odbyła się na stację 
kolejową kopalni „Saturn”, skąd została prze-
wieziona do Warszawy. Ciało spoczęło w gro-
bowcu na Starych Powązkach.

 Anna Binek-Zajda
Źródło: Przegląd Górniczo-Hutniczy, nr 24, 1925, s. 1038-1041.

Zakrojony na szeroką skalę program 
naukowy „Straty osobowe Czeladzi 

podczas II wojny światowej” został zaini-
cjowany przez Muzeum Saturn w 2016 r. 
Jego celem jest zebranie rozproszonych 
informacji dotyczących mieszkańców na-
szego miasta poddanych dotkliwym repre-
sjom ze strony okupantów niemieckiego 
oraz sowieckiego w latach 1939-1945, ale 
przede wszystkim w miarę pełna identy-
fikacja czeladzian pozbawionych życia 
podczas wojny. Choć wciąż trwają inten-
sywne prace polegające na przetworzeniu 
i scaleniu zgromadzonych archiwalnych 
danych na wersję elektroniczną w central-
nej bazie, ta szczególna lista otwierająca 
nowe możliwości odnalezienia informacji 
o losach konkretnych osób jest już dostęp-
na na stronie internetowej Muzeum Saturn 
pod specjalnym odnośnikiem oznaczonym 
symboliczną grafiką zwróconego podsta-

wą w dół trójkąta i wpisaną doń literą P, 
umieszczonego na tle stylizowanego obo-
zowego pasiaka. 
To z całą pewnością najtrudniejsze, jak dotąd 
muzealne wyzwanie badawcze, jednak jego 
ostatecznego zakończenia nie sposób zapla-
nować. Pomimo odkrywanej nieznanej do tej 
pory dokumentacji źródłowej, pojawiające 
się znaczne sprzeczności i rozbieżności nie 
tylko w szacunkach liczby ofiar, lecz zwłasz-
cza w podstawowych danych osobowych 
sprawiają, że najprawdopodobniej nie uda 
się nigdy ustalić precyzyjnego wykazu strat 
osobowych Czeladzi poniesionych w rezul-
tacie jednego z najkrwawszych konfliktów 
zbrojnych w dziejach ludzkości. 
Niezmiennie liczymy więc na każdy sygnał, 
każdą wiadomość od żyjących członków 
rodzin pomordowanych, poległych, zagi-
nionych, deportowanych, aresztowanych, 
więzionych czy wywiezionych na roboty 

przymusowe, którzy są jeszcze w stanie bądź 
uzupełnić luki w materiale źródłowym bądź 
zweryfikować zebrane dane. Tylko dzięki 
naszym wspólnym działaniom czeladzianie – 
ofiary II wojny będą mogli żyć w pamięci mia-
sta i tworzyć jego historię „z ludzką twarzą”.

Lista czeladzian – ofiar II wojny światowej upubliczniona
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Zbiory każdego muzeum 
powiększają się poprzez 

zakupy, dary osób prywatnych, 
instytucjonalne przekazy oraz 
depozyty. W poszczególnych 
muzeach proporcje procentowe 
rzeczonych wariantów układają 
się rozmaicie. Jednak bez oba-
wy popełnienia większego błę-
du można powiedzieć, że „solą 
ziemi” wszystkich muzealnych 
placówek są darczyńcy. Dzięki 
szczodrości, chęci współpracy 
i życzliwości wielu mieszkańców 
Czeladzi możliwe jest również 
stałe wzbogacanie gromadzonej 
kolekcji Muzeum Saturn o nowe 
eksponaty. Podarowane, zazwy-
czaj familijne pamiątki, są świet-
ną lekcją historii pokazywanej 
przez losy indywidualnych osób.
Pod koniec października Mu-
zeum Saturn pozyskało z woli pa-
na Artura Kwietnia interesujące 
nabytki, głównie o charakterze 
etnograficznym, wśród których 

uwagę przykuwają osobliwej uro-
dy oryginalna stojąca wiertarka 
kowalska, a także lada sklepo-
wa z lat 40. XX w. stanowiące 
niegdyś własność Władysława 
Błaszczyka – dziadka naszego 
ofiarodawcy. Ów niecodzienny 
dar nie dość, że odsłonił miniony 
świat, to w dodatku przyniósł in-
spirację do następnych dociekań 
nie tylko historycznych, lecz także 
socjologicznych nasuwając przy 
tym różnorodne hipotezy oraz re-
fleksje, wręcz wymuszając dalsze 
kontakty z potomkami i krewny-
mi Władysława Błaszczyka.
Doprawdy przedziwnie plo-
tły się koleje życia czeladzian 
w XX w. Pełne sprzeczności 
były dzieje niejednej rodziny, 
rodziców i dzieci, braci i sióstr. 
Drogi, które wybierali często 
wiodły ich w przeróżnych kie-
runkach. Dziedzictwo zapisane 
w genetycznych testamentach 
miało tu zapewne swoje znacze-

nie, ale i tak decydowały przede 
wszystkim okoliczności, napo-
tkani ludzie, emocje i aspiracje, 
wreszcie zakręty historii.
Było ich w tej generacji siedmio-
ro. Pięciu synów – Władysław, 
Jan, Wacław, Stefan, Adam oraz 
dwie córki – Rozalia i Eleonora. 
Spośród nich aż czterech braci 
(wyjąwszy Adama), porzuciw-
szy niełaskawą dla nich ziemię 
kielecką związało swe zawodo-
we losy z kopalnią węgla ka-
miennego „Czeladź”.
Władysław wszedł do czeladz-
kich annałów z powodów nie-
co innych niż jego rodzeństwo. 
Urodził się  9 czerwca 1908 r. we 
wsi Podłęże gm. Pińczów z ojca 
Andrzeja i matki Marii. Po ukoń-
czeniu miejscowej szkoły ele-
mentarnej najpierw terminował 
u kowala w oddalonej o około 20 
km od rodzinnego domu miej-
scowości - Morawica, później 
został czeladnikiem, wreszcie 

zdobył dyplom potwierdzający 
uzyskanie fachowych kwalifi-
kacji. Początkowe wyobrażenia 
dotyczące własnej drogi życia 
wydawały się być urzeczywist-
niane - pierwsza praca zarobko-
wa w zawodzie kowala w pobli-
skich Daleszycach, autentyczna 
pasja do zimnej stali i ognia, 
a przede wszystkim znajomość 
tradycyjnej sztuki kowalskiej 
przekazanej mu przez ojca. 
Wkrótce jednak los obnażył inne 
plany względem niego. 
Wiedziony ambicją wybicia się 
z nizin społecznych postano-
wił diametralnie zmienić swoje 
życie. W latach 20. ubiegłego 
wieku przyjechał do Zagłębia 
Dąbrowskiego i podjął zatrud-
nienie jako robotnik w Odlewni 
Stali Woźniak Małgorzata i Sy-
nowie ulokowanej w Sosnowcu. 
W 1929 r. został powołany do 
odbycia służby wojskowej i przy-
dzielony do 4 batalionu saperów 

Zajrzeć pod podszewkę rzeczy

Kobieta też górnik
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stacjonującego w Sandomierzu, 
wchodzącego w skład 3 Bryga-
dy Saperów. Wykonywane przez 
niego zadania sprowadzały się 
głównie do budowy kładek oraz 
mostów stałych i pływających 
umożliwiających przeprawę od-
działów wojskowych.
Po dwóch latach powrócił do 
opuszczonego zakładu, który 
w międzyczasie został przekształ-
cony na Spółkę Akcyjną „Stalow-
nia Woźniak” i zamieszkał w So-
snowcu przy ul. Dziewiczej.
Lata trzydzieste przyniosły Wła-
dysławowi ogromne przemiany 
w życiu osobistym. Bliskie rela-
cje ze Stanisławą Jagodówną za-
owocowały zawarciem związku 
małżeńskiego w styczniu 1936 r. 
i rychłą przeprowadzką do domu 
teściów położonego przy ul. No-
wopogońskiej 179 na Piaskach. 
Niebawem na świecie pojawiło 
się pierwsze dziecko pary - córka 
Irena. Niechybnie wydarzenie to 
zbiegło się z ważną decyzją Wła-
dysława o odejściu ze Stalowni 
i założeniu na posesji Jagodów 
kuźni. Siła fizyczna, fenomenal-
na sprawność we władaniu młot-
kiem, lecz zwłaszcza rozwaga, 
z jaką podchodził do każdej pra-
cy okazały się mimo wszystko 
niewystarczające do osiągnięcia 
sukcesu w tej branży. Niewyklu-
czone, że przyczyniły się do tego 
konkurencja ze strony drugiego 
pracującego na Piaskach kowala 
Pobiegi, jak również wykony-
wanie prac ograniczających się 
do usług podkuwniczych oraz 
wykuwania bądź naprawy żela-
znych elementów występujących 
w konstrukcji wozów konnych. 
Jeszcze zatem przed wybuchem 
II wojny światowej Władysław 
Błaszczyk zmienił całkowicie 
profesję. Zakupił niewielki prze-
nośny kiosk, za zgodą Jagodów 
postawił na ich działce i urządził 
w nim sklep spożywczy. Niedłu-
go potem mając na względzie 
usprawnienie oraz zwiększenie 
sprzedaży zaadaptował na po-
trzeby prowadzonej działalności 
kupieckiej piętro domu teściów. 

Niestety plany, z którymi wiązał 
tyle nadziei przerwał wybuch II 
wojny światowej. W 1940 r. zo-
stał wywieziony na roboty przy-
musowe do Rzeszy Niemieckiej. 
Przez pięć lat pracował w bardzo 
trudnych warunkach w kopalni 
soli w Hanowerze. 
Szczęśliwie przetrwał zawieruchę 
wojenną i po powrocie do kraju 
zdecydował powtórnie zająć się 
handlem. Zrazu parał się sprze-
dażą obwoźną artykułów przemy-
słowych, głównie papierniczych, 
lecz na początku 1946 r. na nowo 
zorganizował punkt sprzedaży na 
Piaskach i całkowicie poświęcił 
się, wspólnie z żoną, handlowi 
stacjonarnemu. U Błaszczyków 
kupowało się więc całą spożyw-
kę, wyborne wędliny, po które 
Władysław udawał się na targ aż 
do Pińczowa, napoje chłodzące, 
piwo i papierosy popularnej wte-
dy marki Mocne. Wkrótce jednak 
na spokojnym życiu rodziny odci-
snęła swoje piętno wielka polityka. 
Rozwój prywatnej przedsiębior-
czości kłócił się bowiem z naczel-
nym celem ówczesnych władz 
– budową państwa socjalistyczne-
go. W rezultacie proklamowanej 
przez ministra przemysłu i handlu 
Hilarego Minca „bitwy o handel” 
Błaszczykowie, jak tysiące innych 
prywatnych przedsiębiorców, któ-
rych w oficjalnej propagandzie 
nazywano pijawkami, krwiopij-
cami, a także wyzyskiwaczami 
bogacącymi się kosztem ludu pra-
cującego, w 1948 r. byli zmuszeni 
zamknąć sklep.
Władysław znalazł posadę pra-
cownika fizycznego w Hucie 
„Milowice”. W tym czasie jego 
żona urodziła drugie dziecko, sy-
na Jerzego. Konieczność zapew-
nienia najbliższym godziwych 
warunków bytowych wpłynęła 
na postanowienie głowy rodzi-
ny w zakresie zmiany pracy 
i podjęcia etatu na stanowisku 
ślusarza dołowego w kopalni 
„Czeladź”, na którym pracował 
aż do osiągnięcia wieku emery-
talnego. Na początku lat 70. XX 
w. Błaszczykowie wyprowadzi-

li się z dotychczasowego lokum 
i przenieśli do nowo wybudowa-
nego domu przy ul. Wiejskiej.
Emerytura nie oznaczała końca 
szerokiej aktywności Władysła-
wa. Z nieustającą pasją uprawiał 
w przydomowym ogrodzie drzew-
ka oraz krzewy, których smaczne 
owoce następnie sprzedawał. Ho-
dował kury i króliki. Rekreacyjnie 
uprawiał sport – biegał, pływał, 
jeździł na rowerze, grał w szachy. 
Doskonałą sprawność fizyczną za-
chował do końca swych ziemskich 
dni. Zmarł w sędziwym wieku 
28 stycznia 2007 r. i został pocho-
wany na cmentarzu parafialnym 
przy ul. Szybikowej. 

Wyrzucić czy zachować? Stare 
rzeczy kryją w sobie gest daw-
nych użytkowników – ślad ich 
przeszłości, ich jestestwa. Zda-
rza się, że po latach nie przywią-
zujemy do nich wielkiej wagi, 
ale zdarza się też, że bywają 
momentami prywatnych epifa-
nii uruchamiając zapis naszej 
prywatnej tradycji.

 Anna Binek-Zajda

Panu Arturowi Kwietniowi oraz 
Państwu Wiesławie i Jerzemu 
Błaszczykom, którzy zechcieli 
podzielić się swoimi rodzinnymi 
wspomnieniami winna jestem 
gorące podziękowania.

Muzeum Saturn prosi o pamiątki historyczne
Zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o przekazywanie wszel-
kiego rodzaju pamiątek, dokumentów i przedmiotów ilustrujących życie 
codzienne w naszym mieście oraz jego historię. Liczymy na dawne 
artefakty powszedniego użytku, archiwalne fotografie, pocztówki, oso-
biste i urzędowe świadectwa, prasę, medale, zabytkowe urządzenia, 
meble, jak również wyroby rzemieślnicze oraz artystyczne. Wszystkie 
otrzymane dary wejdą w skład tworzącej się kolekcji Muzeum Saturn 
i po opracowaniu zostaną należycie zabezpieczone z myślą o kolejnych 
pokoleniach, badaczach przeszłości, jak też przyszłych wystawach. Oso-
by zainteresowane przekazaniem do Muzeum obiektów historycznych 
mogą zgłaszać swój akces osobiście ul. Dehnelów 10, telefonicznie: 
32 265 42 98 lub e-mailem: historia.muzeumsaturn@op.pl
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 Wystawy 

• Do 8 października w Muzeum Saturn można było zwiedzać wysta-
wę fotograficzną pt. „W kręgu Chasydów” pochodzącą ze zbiorów 
Żydowskiego Muzeum Galicja w Krakowie. Prezentowane na eks-
pozycji zdjęcia wykonane zostały przez izraelskiego fotografa Gila 
Cohena-Magena.

• Z okazji 200. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki od 13 paź-
dziernika do 12 listopada 2017 roku we wnętrzach Pałacu pod Fi-
larami prezentowano ekspozycję użyczoną przez  Muzeum Historii 
Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie pt. „Tadeusz Kościuszko 
– w kręgu tradycji ludowej i narodowej”.

• W pachnący korzennie świąteczny nastrój, już w listopadzie wpro-
wadziła nas wystawa „Świat toruńskiego piernika” przygotowana 
przez Muzeum Okręgowe w Toruniu.  Ekspozycja w swej narracji 
nawiązuje do dalekich podróży, przypraw korzennych, form do wy-
piekania pierników i tajemnicy powstania tzw. katarzynek czyli naj-
bardziej rozpoznawalnego toruńskiego wypieku. Ekspozycja czynna 
do 29 stycznia 2018 r.

 Muzealny Klub Juniora

• 8 października uczestnicy Muzealnego Klubu Juniora wzięli udział 
w warsztatach pt. „Wiklinowy zawrót głowy”. Wyplatano wiklino-
we wianuszki, rybki i serduszka, a zabawa bez reszty pochłonęła nie 
tylko dzieci, ale również ich opiekunów. 

• Listopadowe zajęcia, jak to na jesień przystało, poświęcone były 
tradycyjnym jesiennym zajęciom naszych prababek. Zatem wątek 
i osnowa przeplatały się na niewielkich krosnach, na których powsta-
wały niepowtarzalne dzieła. Praca była na tyle interesująca, a dzieło 
na tyle pracochłonne, że twórcze działania tkackie kontynuowane 
będą na styczniowych zajęciach Muzealnego Klubu Juniora. 

• Prezentowana w Muzeum wystawa „Świat toruńskiego pierni-
ka”, a także przedświąteczny czas były inspiracją do odpowiedzi 
na pytanie „Co ma piernik do wiatraka?” i przeprowadzenia 
warsztatów wypieku tradycyjnych, dekoracyjnych pierników. 
Serca, żaglowce, mityczne stwory, karety i konie, statki, kró-
lowie, a także tradycyjne katarzynki, oczywiście piernikowe, 

w tym dniu dominowały na zajęciach, którym towarzyszył 
intensywny zapach przypraw korzennych. 
 

 Muzealna Akademia Seniora

• Październikowe spotkanie rozpoczynające powakacyjny cykl 
wykładów i warsztatów odbywających się w ramach Muzealnej 
Akademii Seniora dotyczyło najmniej znanych, powojennych lo-
sów członków łódzkiego rodu Scheiblerów. Wykład wygłoszony 
przez Annę Binek-Zajdę miał na celu nie tylko przypomnienie roli 
długoletniego prezesa Rady Zarządzającej Towarzystwa Górniczo-
Przemysłowego „Saturn” SA Karola von Scheiblera dla pomyślnego 
rozkwitu kopalni węgla kamiennego „Saturn”, lecz zwłaszcza ukaza-
nie mechanizmu koła fortuny, który dotknął jego potomków.

• W listopadzie seniorzy wraz z prowadzącą zajęcia Dobrawą Sko-
nieczną-Gawlik poruszali tematykę związaną z pamięcią przestrze-
ni, przemijaniem bądź trwaniem pewnych wspomnień i obrazów 
oraz ich związku z otaczającą nas przestrzenią. Z sentymentem 
wracano do historii z dzieciństwa i młodości, przestrzeni, miejsc, 
budynków, parków potwierdzając tym samym, iż nasza pamięć pełni 
podstawową rolę w transmisji kultury. 

• Pierniki i inne historie bożonarodzeniowe były tematem grudnio-
wego spotkania Muzealnej Akademii Seniora. Uczestnicy tym 
razem zamiast siedzieć na sali wykładowej - stanęli przy stołach 
i stolnicach, zakasali rękawy i z zapałem wzięli się do wypiekania 
pierników tradycyjną metodą korzystając z przepięknych drewnia-
nych form piernikarskich. 

 
 Wieczory Historyczne na Saturnie

• Listopadowy Wieczór Historyczny na Saturnie poświęcony był 
genealogii – nauce pomocniczej historii zajmującej się badaniem 
więzi rodzinnych między ludźmi w oparciu o zachodzące pomię-
dzy nimi pokrewieństwo i powinowactwo. Gośćmi Muzeum byli 
pani Anna Poznar oraz pan Krzysztof Imiołek – członkowie 
Zagłębiowskiego Towarzystwa Genealogicznego mającego swoją 
siedzibę w Dąbrowie Górniczej.  

• W piątek 1 grudnia w ramach Wieczorów Historycznych na 
Saturnie mieliśmy okazję wysłuchać wspaniałej narracji o za-
głębiowskich tradycjach piwowarskich. Zaproszony gość pan 
Witold Wieczorek będący autorem publikacji pt. „Tradycje 
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piwowarskie Zagłębia Dąbrowskiego” w sposób niezmiernie 
interesujący przedstawił historię browarów zagłębiowskich, 
ich budowniczych, pracowników i wyrabianego trunku. 

 Koncerty z cyklu Muzyczne Piątki

• 27 października we wnętrzach 
naszego Muzeum odbył się reci-
tal Zuzy Pyci z zespołem. „Je-
sienne con passione”. Artystka 
wprowadziła nas w jesienny na-
strój zapraszając w intrygującą 
podróż w melodie i teksty opi-
sujące barwy jesieni od tęsknoty, 
nostalgii po radosny nastrój spa-
ceru pośród pożółkłych liści.
 
• Listopadowy koncert w Muzeum Saturn w Czeladzi to urokli-
we melodie znanych i lubianych hitów wykonywanych niegdyś 
przez Irenę Jarocką w interpretacji Magdaleny Marcinkow-
skiej z towarzyszeniem zespołu. Melomani mogli wysłuchać 
wspaniałych piosenek z dobrze znanymi tekstami, gdzie życie 
przeplatało się z przemijaniem, miłość z rozstaniem, a tęsknota 
z upragnionymi powrotami.

• Cykl Muzycznych Piątków w roku 2017 zamknie występ Antonio Pa-
lermo (śpiew), Tobiasza Nykamowicza (fortepian) i Tomasza Nykamo-
wicza (perkusja), którzy wprowadzą nas we włoskie klimaty uchylając 
w zimowy wieczór słonecznego nieba Italii.  

 Inne wydarzenia

• 13 października, z okazji 200. rocznicy 
śmierci Tadeusza Kościuszki w siedzibie 
Muzeum odbyła się promocja książki au-
torstwa prof. dra hab. Dariusza Nawrota 
pt. „Tadeusz Kościuszko w 100. rocznicę 
obchodów kościuszkowskich w Czeladzi” 
wydanej przez Muzeum Saturn. Spotkaniu 
towarzyszył wykład autora publikacji, który przybliżył postać Ta-
deusza  Kościuszki – wielkiego Polaka i patrioty, następnie otwarto 
wystawę „Tadeusz Kościuszko – w kręgu tradycji ludowej i na-
rodowej” udostępnioną przez Muzeum Historii Polskiego Ruchu 
Ludowego w Warszawie. 

• 15 października miały miejsce uroczystości miejskie upamiętnia-
jące 200. rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki: msza święta oraz 
inscenizacja historyczna na Rynku, w której udział brali pracownicy 
czeladzkiego muzeum. Następnie pochód czeladzian i zaproszonych 
gości przeszedł do Parku Miejskiego im. T. Kościuszki gdzie odsło-
nięto pomnik wielkiego Polaka i patrioty, a także zasadzono dąb 
upamiętniający historyczne wydarzenie.

• 10 listopada w wieczór poprzedzający Dzień Niepodległości wszy-
scy miłośnicy wspólnego muzykowania spotkali się w Muzeum 
Saturn, aby śpiewać pieśni patriotyczne. Ósme już spotkanie popro-
wadzili: Anna Piech (śpiew) oraz Tobiasz Nykamowicz (fortepian).

• 4 grudnia, w dzień św. Barbary w Muzeum Saturn podsumowano 
projekt badawczy „Narracje i obrazy górnicze z terenu Czeladzi” 
realizowany przez Towarzystwo Powszechne „Czeladź” przy współ-
pracy czeladzkiego muzeum. Licznie przybyli goście mieli okazję 
wysłuchać koncertu Czeladzkiej Orkiestry Górniczej pod batutą 
Józefa Marczyńskiego, wykładu Dobrawy Skoniecznej-Gawlik pt. 
„Niematerialne dziedzictwo czeladzkich górników”, a także zapo-
znać się z wystawą będącą efektem prowadzonych badań. Zadanie 
współfinansowane było ze środków Miasta Czeladź i Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Śląskiego.

• Na 15 grudnia Muzeum zaprosiło czeladzian do uczestnictwa 
w cieszącej się popularnością muzycznej akcji „Cała Czeladź 
śpiewa kolędy”. Wspólnie śpiewaliśmy piękne, znane i te mniej 
znane kolędy oraz pastorałki. Moderatorami wieczoru byli Anna 
Piech (śpiew) oraz Tobiasz Nykamowicz (fortepian).
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STYCZEŃ

 Do 29 stycznia wszystkich zainteresowanych 
zapraszamy do podziwiania wystawy „Świat 
toruńskiego piernika” przygotowanej przez 
Muzeum Okręgowe w Toruniu. Zwiedzaniu 
towarzyszą warsztaty wypieku tradycyjnych 
pierników. Koszt warsztatów wynosi 5 zł od 
osoby, prosimy o wcześniejsze zgłoszenie tele-
foniczne pod nr tel. 32 265 42 98.

 12 stycznia o godz. 17.00 gościem Muzeum 
będzie Tomasz Kostro, wieloletni redaktor 
naczelny magazynu kulturalnego SOSNart, 
autor książek o tematyce regionalnej. 
Spotkanie współorganizowane z Miejską 
Biblioteką Publiczną 
w Czeladzi połączo-
ne będzie z promocją 
najnowszej publika-
cji jego autorstwa pt. 
„Zagłębie, którego 
nie ma”.

 Spotkanie Muzealnego Klubu Juniora 
będzie miało miejsce tradycyjnie w drugą 
niedzielę miesiąca. 14 stycznia zapraszamy 
na ciąg dalszy „Inspiracji” czyli przygody 
z tkactwem. Warsztaty poprowadzi Dobrawa 
Skonieczna-Gawlik.

 We wtorek 16 stycznia w ramach Mu-
zealnej Akademii Seniora Anna Bi-
nek-Zajda przybliży tematykę powstania 
styczniowego. Jak to się stało, że jego 
uczestnicy, w ogromnej większości bez 
żadnego przeszkolenia wojskowego i za-
pasów broni, potrafili tak długo prowadzić 
walkę partyzancką z armią carską.

 Pierwszy w 2018 roku koncert z cyklu 
Muzyczne Piątki odbędzie się 26 stycznia 
o godz. 18.00. Tym razem usłyszymy pio-

senki i melodie 
minionych cza-
sów w wykona-
niu Wiesława 
Gawałka z nar-
racją Magdaleny 
Łamacz. 
Koncert biletowa-
ny, bilety do na-
bycia w siedzibie 
Muzeum Saturn.

LUTY 

 Wszystkich miłośników gier planszowych 
zapraszamy od 2  do 19 lutego na wystawę 
„Imago belli albo jak w dawnej Polszcze 
wojowano”, która ukazuje ryciny i wyobra-
żenia kartograficzne bitew toczonych przez 
Rzeczpospolitą Obojga Narodów w XVII 
wieku, interaktywne makiety wybranych 
potyczek oraz kolekcję figur wojskowych. 
Ekspozycję udostępni Muzeum Miejskie 
„Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej.

 Wystawa „Rotmistrz Witold Pilecki 
1901–1948” zagości w Muzeum od 20 lu-
tego. Przygotowana przez Oddziałowe Biu-
ro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci 
Narodowej w Warszawie przypomni życie 
i działalność najodważniejszego z odważ-
nych. Ekspozycja czynna będzie do 18 
marca.
 

 Młodych miłośników naszego muzeum 
zapraszamy 11 lutego na spotkanie Muzeal-
nego Klubu Juniora. Tym razem tematem 
przewodnim będzie ceramika. Dowiemy się, 
że „Nie święci garnki lepią” i sprawdzimy co 
można wyczarować z gliny. 

 16 lutego w ramach Wieczorów Histo-
rycznych na Saturnie zapraszamy na wy-
kład dotyczący znanych i nieznanych postaci 
związanych z Zagłębiem Dąbrowskim. Syl-
wetkę Poli Negri czyli Apolonii Chałupiec 
znanej polskiej aktorki teatralnej i filmowej, 
międzynarodowej gwiazdy kina niemego 1. 
poł XX w. przybliży Magdalena Boczkowska.

 Seniorów zapraszamy na spotkanie z daw-
nym rzemiosłem i rzemieślnikami Zagłębia 

Dąbrowskiego. Z jakich rzemiosł słynęło 
pogranicze małopolsko-śląskie, gdzie wy-
rabiano garnki, jakie miasto szczyciło się 
najlepszymi rymarzami i co kryje się pod 
nazwami dziś już niespotkanych rzemiosł? 
Wykład Dobrawy Skoniecznej-Gawlik w ra-
mach Muzealnej Akademii Seniora we wto-
rek 20 lutego o godz. 10.00.

 W ostatni piątek lutego koncert upamięt-
niający 60. rocznicę powstania Kabaretu 
Starszych Panów. Podczas tego wydarzenia 
usłyszymy lubiane i dobrze znane piosenki 
Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego 
w wykonaniu Artura Gotza aktora i woka-
listy młodego pokolenia.

MARZEC

 Warsztaty plastyczne o tematyce zwią-
zanej z Wielkanocą odbędą się 11 marca 
o godz. 13.00. Inspiracją będzie „jajo”, a co 
z niego można stworzyć dowiedzą się wszy-
scy uczestnicy Muzealnego Klubu Junio-
ra. Królować będą piórka, tasiemki, cekiny, 
wstążki i mnóstwo innych materiałów, które 
pozwolą wykonać niebanalną ozdobę wiel-
kanocnego stołu. 

 „Tajemnice III Rzeszy. UFO” będzie mo-
tywem przewodnim marcowej Muzealnej 
Akademii Seniora. Czyżby skrajnie lewico-
wy reżim Adolfa Hitlera planował koloniza-
cję kosmosu? Czy lewacy z SS mieli kontakt 
z obcą cywilizacją? Prelekcja Anny Binek-
Zajdy we wtorek 20 marca o godz. 10.00.

 Z uwagi na święta wielkanocne na Mu-
zyczny Piątek zapraszamy tym razem nieco 
wcześniej, bo 23 marca. Gwarantujemy nie-
powtarzalne doznania muzyczne wszystkim 
naszym gościom, bowiem artyści jak zwy-
kle zaczarują nas niepowtarzalnym brzemie-
niem.

 Do wspomnień i poznawania przeszłości 
naszego miasta zapraszamy niezmiennie i nie 
tylko czeladzian. W dniu 23 marca w Pałacu 
pod Filarami zaprezentujemy fotografie Cze-
ladzi jaką znamy i nie znamy, tej która ode-
szła i tej którą widzimy na co dzień, Czeladzi 
sprzed lat i jej dzisiejszego oblicza. 
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Wernisażem, który odbył 
się 19 października, Ga-

leria Elektrownia zainaugurowa-
ła prezentację wystawy „Kafka 
– przełamywanie barier”, efektu 
międzynarodowego projektu ar-
tystycznego. Autorem i koordy-
natorem projektu był reprezentu-
jący Akademię Sztuk Pięknych 
im. Jana Matejki w Krakowie, 
znakomity artysta prof. Zbi-
gniew Bajek. Do projektu zostali 
zaproszeni pedagodzy i artyści 
akademii artystycznych w całej 
Polsce a także z Niemiec i Czech. 
Na eksponowanych łącznie 140. 
dziełach w czarno białych pra-
cach malarskich, graficznych 
bądź będących instalacjami, 
każdy z uczestników przedstawił 
własną interpretację twórczości 
Kafki. Podczas czeladzkiego 
wernisażu, w obecności przed-
stawicieli władz wojewódzkich 
i miejskich, Towarzystwo Pro 
Logruela Silesiana uhonorowało 
autora projektu nagrodą Ephori-
nus, przyznaną za kultywowanie 
i promowanie śląskiej mowy. Uro-
czysty wieczór dopełnił koncert 
Józefa Skrzeka, który wykonał 
utwór skomponowany specjalnie 
na tę okoliczność. Wystawa pre-
zentowana była do 13 listopada.

2 listopada w Galerii Elektrow-
nia zostały pokazane, opatrzone 
wspólnym tytułem „Labirynt 

Wyobraźni” prace Jacka Szaleń-
ca, artysty – malarza pochodzą-
cego z Chorzowa. Prezentowana 
retrospektywna ekspozycja obję-
ła cały 35. letni okres twórczości 
artysty. Pośród wystawionych 
kompozycji znalazły się zarówno 
te z początków malarstwa Jacka, 
jak i te współczesne. Kilkadzie-
siąt płócien stanowił żywy zapis 
zmieniających się preferencji 
i fascynacji malarskich artysty – 
tematyki, stylu, techniki, kolory-
styki nawet sposobu nakładania 
farby, ale również wynikającej 
z dojrzałości  zmiany postrzegania 
świata. Jacek Szaleniec jest utalen-
towanym, skromnym artystą, jak 
sam podkreśla amatorem i samo-
ukiem. Należy do stowarzyszenia 
Krojcok 12. Może pochwalić się 
wieloma wystawami indywidual-
nymi i zbiorowymi.

9 listopada miłośnicy muzyki 
klasycznej mogli w GSW Elek-
trownia uczestniczyć w koncer-
cie zorganizowanym przez Ars 
Cameralis pod enigmatycznie 
brzmiącym tytułem „Kameral-
nie: Czeladź”. Koncert w naszym 
mieście był jednym z  cyklu wy-
stępów organizowanych przez Ars 
Cameralis, a odbywających się na 
terenie województwa śląskiego. 

Od 23 listopada, przez 5 tygodni 
w salach czeladzkiej Galerii, cie-

szyły oczy i przyciągały uwagę 
zwiedzających dzieła utalento-
wanych dwóch młodych twór-
ców, absolwentów ASP w Ka-
towicach, Krzysztofa i Michała 
Powałków. Doskonały warsztat, 
ogromny talent artystyczny, 
inteligencja twórcza i pracowi-
tość to cechy charakteryzujące, 
pochodzących z naszego mia-
sta braci. W czeladzkiej Galerii 
pokazali kilkadziesiąt płócien 
olejnych, rysunków i szkiców. 
Tematyką wiodącą ich malar-
stwa, symbolicznego, nieco sur-
realistycznego niemal zawsze 
jest człowiek, jego miejsce i rola 
we współczesnym świecie. Tytuł 
prezentowanej wystawie „Próba 
sił”, dał obraz będący wspólnym 
dziełem Krzysztofa i Michała, 
nagrodzony w październiku b.r. 
na międzynarodowym konkur-
sie American Art Awards, gdzie 
zdobył II miejsce w kategorii 
Oil Figure. Mimo młodego wie-
ku, po którym można byłoby są-
dzić, że Powałkowie znajdują się 
na początku artystycznej drogi, 
obaj są twórcami z pokaźnym 
dorobkiem artystycznym, mają 
również na swym koncie wiele 
nagród, wyróżnień i zrealizo-
wanych, znaczących wystaw. 
Dodajmy, że we wspomnianym 
prestiżowym konkursie odbywa-
jącym się w Stanach Zjednoczo-
nych, w kategorii Akt kobiecy, 

Michał za obraz „Timline” uzy-
skał III nagrodę. Saturnowski 
wernisaż wystawy uświetnił, 
grający muzykę lat sześćdziesią-
tych czeladzki zespół The Har-
pagans. Wystawę można było 
oglądać do 26 grudnia.

29 listopada w Elektrowni od-
było się uroczyste otwarcie wy-
stawy prac z zakresu grafiki, 
autorstwa studentów i kadry 
pedagogicznej Pracowni Druku 
Wypukłego w Katedrze Grafiki 
Instytutu Sztuk Pięknych Aka-
demii Jana Długosza w Czę-
stochowie. Prace prezentowane 
w Galerii w ramach ekspozycji 
„Recykling przestrzeni” to lino-
ryty, kolaże graficzne, drzewo-
ryty, grafiki w formule kompo-
zycji przestrzennych, powstałych 
na różnych podłożach. Pokazują 
różnorodność stylistyczną, tema-
tyczną i warsztatową. W wielu 
kompozycjach wyraźnie widocz-
ne są związki z naturą, stanowią-
ce punkt wyjścia do twórczych 
przekształceń, formy, faktury i 
kompozycji. 
Opiekunami pracowni druku 
wypukłego, jednej z trzech 
podstawowych pracowni grafi-
ki warsztatowej są dr hab. prof. 
AJD Tomasz Chudzik, dr Wi-
told Zaręba i mgr Aleksandra 
Lasoń. Wystawa dostępna do 
7 stycznia.

GSW Elektrownia realizuje przedsięwzięcia na skalę międzynarodową

Międzynarodowy projekt artystyczny Kafka – przełamywanie barier. Próba sił – wystawa prac Krzysztofa i Michała Powałków. 
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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

Galeria Sztuki Współczesnej Elektrownia zaprasza | styczeń-marzec 2018 |

11.01.-11.02.2018 
Migracje zasadą zachowania równowagi 
– wystawa prac absolwentów i studentów 
ASP Warszawa.

Ekspozycja jest wynikiem projektu powsta-
łego z okazji 70. rocznicy powołania do życia 
Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł 
Sztuki na Akademii Sztuk Pięknych w War-
szawie. Celem projektu jest przedstawienie 
Wydziału poprzez prezentację twórczości kil-
ku młodych, aktywnych artystów, z powodze-
niem odnajdujących się na współczesnym ryn-
ku sztuki. Siódemki utalentowanych, młodych 
ludzi, których połączyły studia na Wydziale 
KiRDS w Warszawie. Projekt z jednej strony 
promuje twórców na początku artystycznej 
kariery, z drugiej zwraca uwagę na interdy-
scyplinarność Wydziału jako przestrzeni, któ-
ra pozwala rozwijać pasję i wspiera młodych 
artystów w podążaniu drogą sztuki. 

21.01.2018 godz. 17.00 | Koncert Noworocz-
ny Chóru Katedralnego Lutnia z Sosnowca. 

15.02-25.02.2018 | Subiektywność 
– wystawa grafiki Katarzyny Karej.
Wernisaż wystawy 15.02.2018 godz. 18.00

20.02-25.02.2018 | Koniostwory 
– wystawa malarstwa Grzegorza Skrzypka.

Grzegorz Skrzypek urodzony w Sosnowcu 
jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie. Koniostwory to cykl kompozy-
cji pełnych zaskakujących istot, które zostały 

stworzone z fantazji autora. Koniostwory za-
chwycają i budzą zdumienie swoim niepospo-
litym wyglądem, barwnością i delikatnością. 
Tajemnicze i magiczne są nawet tytuły obra-
zów, korespondujące jeśli nie z treścią prac 
to z wrażeniem i emocjami, jakie wywołują. 
Trzeba je po prostu zobaczyć. 

27.02-27.03.2018 | Pozostałości (będące 
dowodem zachodzących zmian)  – wystawa 
malarstwa i rzeźby Dobiesława Gały.
Wernisaż wystawy 1.03.2018 g. 18.00
Ekspozycja to cykl prac o poszukiwaniu 
metafizycznej przestrzeni, gdzie ślady 
swego istnienia mógł pozostawić nieziden-
tyfikowany byt. Kompozycje ilustrują wy-
obrażenie o ulotności egzystencji,  projekty 
z piętnem czasu kreują przestrzeń tego, co 
przemija, odchodzi, bądź już odeszło, za-
trzymując widza pomiędzy przyszłością, 
teraźniejszością a przeszłością.
Dobiesław Gała to artysta pochodzący 
z Ostrowca Świętokrzyskiego. Jest absol-
wentem ASP w Katowicach.

28.03-29.04.2018
Kulturowe ślady – Kapliczki 
– wystawa rzeźby, ceramiki, malarstwa
Stowarzyszenia Ceramika bez Granic.
Wernisaż wystawy 29.03.2018 godz. 18.00

3.04-3.05.2018 | 4 strony świata 
– wystawa malarstwa i rzeźby. 
Międzynarodowy projekt artystów z Czech, 
Niemiec, Polski, Słowacji. 
Wernisaż wystawy 5.04.2018 godz. 18.00


