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Latem 1868 roku w rodzinie 
Państwa Kornelii i Augu-

sta Dehnelów zamieszkałych 
w Sterdyni koło Sokołowa Pod-
laskiego na świat przyszło ich 
czwarte dziecko. Zgodnie z tra-
dycją powszechnie kultywowa-
ną w XIX wieku, urodzonemu 
29 czerwca chłopcu nadano imio-
na Piotr i Paweł na cześć dwóch 
obdarzonych głęboką czcią w re-
ligii chrześcijańskiej świętych, 
patronujących temu dniu. Piotr 
Paweł, taką właśnie kolejność 
imion zapisano w akcie chrztu 
chłopca oraz wszystkich później-
szych dokumentach urzędowych, 
choć współcześni zapamiętali go, 
a historycy zapisali w pamięci 
potomnych pod imieniem Paweł, 
imieniem na co dzień którym po-
sługiwał się całe życie. 

Owe dziecko narodzone przed 
150. laty to Piotr Paweł Dehnel: 
działacz niepodległościowy, czło-
nek PPS-u i PPS – Frakcja  Re-
wolucyjna, zaprzyjaźniony z ko-
mendantem Józefem Piłsudskim, 
późniejszym Marszałkiem i Na-
czelnikiem Państwa. Długoletni 
sztygar kopalni „Saturn”, dzisiaj 
patronujący głównej ulicy poko-
palnianego osiedla w Czeladzi, 
związany był z naszym miastem 
przez ponad 40 lat. W 1895 roku 

opuścił Warszawę, gdzie pobierał 
naukę w Szkole Technicznej i gdzie 
stawiał pierwsze kroki w działal-
ności polityczno-niepodległościo-
wej. Poślubił pochodzącą z Buska 
Stefanię z Tomasiewiczów, wraz 
z którą osiedlił się w Zagłębiu. 
Podjął pracę na kopalni „Saturn”, 
szybko awansując na stanowisko 
sztygara. Młodzi małżonkowie 
zamieszkali w Czeladzi na Starej 
Kolonii (obecnie ul. 21 Listopada) 
i tu na świat przyszły ich dzieci: 
dwie córki i dwóch synów: Sta-
nisława (ur. 1896 r.), Bogdan (ur. 
1898 r.), Julian (ur. 1903 r.) i Le-
okadia (ur. 1905 r.). W Czeladzi 
na historycznym Zarzeczu toczy-
ło się codzienne życie Dehnelów, 
tu małżonkowie prowadzili dzia-
łalność konspiracyjną, tu wresz-
cie doczekali niepodległej Polski. 

Powszechnie cieszący się uzna-
niem i szacunkiem, odznaczony 
Medalem Niepodległości Piotr 
Paweł zmarł w lutym 1939 roku. 
Pochowany został na cmentarzu 
parafialnym przy ul. Nowopogoń-
skiej w kwaterze zakupionej przez 
Zarząd Towarzystwa Górniczo-
Przemysłowego „Saturn”.

Przypadająca w bieżącym ro-
ku 150. rocznica urodzin Piotra 
Dehnela stała się doskonałą oka-
zją do przygotowania okoliczno-
ściowego spotkania, w miejscu 
ku temu najbardziej właściwym – 
siedzibie czeladzkiego Muzeum, 
najpiękniejszym obiekcie poko-
palnianym, położonym przy ulicy 
Piotra i Leokadii Dehnelów, na te-
renach które nasz bohater przemie-
rzał wielokrotnie każdego dnia. 
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|dokończenie ze str. 1

Organizacji tego wydarzenia 
przyświecał jeszcze jeden cel, 
a właściwie chęć wdrożenia w ży-
cie pomysłu, który narodził się 
przed laty. Dotyczył on realizacji 
cyklu spotkań poświęconych róż-
nym aspektom życia czeladzian 
w XIX i XX wieku, odbywają-
cych się (co najmniej) raz w roku 
pod koniec czerwca w okolicach 
imienin Piotra i Pawła, których 
tytułową postacią patronującą 
cyklicznemu przedsięwzięciu 
i łączącą wszystkie jego odsłony 
byłby Piotr Paweł Dehnel. Mamy 
nadzieję, że tegoroczny wieczór 
urodzinowy przygotowany w nie-
co innej niż zazwyczaj konwencji 
i odmiennej scenerii stanie się 
zaczynem cyklicznych wydarzeń 
opatrzonych wspólnym tytułem 
„U Dehnelów na Starej Kolonii”. 

Ten najbliższy  uświetnią znamie-
nici goście, mieszkające na stałe 
w Warszawie Panie: Małgorzata 
Dehnel-Szyc, wnuczka Włady-
sława Dehnela (młodszego brata 
Piotra) oraz Joanna Górkiewicz-
Podstawka, rodzona prawnuczka 
czeladzkich Dehnelów po Stani-
sławie, ich pierworodnej latorośli. 
Stanisława Dehnelówna wyszła 
za mąż za inż. Wiktora Górkie-
wicza, z tego związku przyszedł 
na świat Jerzy, jedyne dziecko 
Górkiewiczów. Po przedwcze-
snej śmierci Stanisławy (1935 r.), 
Wiktor wraz z synem opuścił re-
gion śląsko-dąbrowski i na stałe 
zamieszkał w stolicy. Czynnie 
walczył w powstaniu warszaw-
skim, a po jego upadku jesienią 
1944 r. trafił do niemieckiego 
obozu jenieckiego. 

Z kolei wnuk Dehnelów Jerzy 
Górkiewiecz, już jako dorosły męż-
czyzna systematycznie odwiedzał 
grób dziadków w Czeladzi oraz 
matki w Katowicach. W naszym 
mieście bywał do lat 70., do czasu 
kiedy bez powiadomienia rodziny 
nagle grób dziadka Piotra został 
zlikwidowany, a na jego miejscu 
pochowano inną osobę. 

Wiedza o czeladzkim sztygarze 
z Saturna, który wielokrotnie prze-
prowadzał przez zieloną granicę 
emisariuszy niepodległościowych, 
którego w latach dwudziestych 
osobiście odwiedził Marszałek Pił-
sudski wśród mieszkańców nasze-
go miasta jest dość powszechna. 
Pani Małgorzata opowie również 
o pozostałych członkach licznej, 
wielce patriotycznej, zaangażo-
wanej w czyn niepodległościowy 

rodziny Dehnelów, o braciach 
i siostrach Pawła oraz o kolejnych 
pokoleniach familii. 

29 czerwca br. zainaugurujemy 
również część przybliżającą realia 
codzienności mieszkańców gro-
du na Brynicą przełomu wieków. 
Opowieść rozpoczniemy dosłow-
nie i w przenośni od kuchni wy-
korzystując prezentowaną w sa-
lach wystawienniczych Saturna 
ekspozycję „Alchemia kuchni. 
W spiżarni, piwniczce i kredensie 
kuchni dworskiej i mieszczańskiej 
XIX i XX wieku”.

Wprawdzie ostatnie dni 
czerwca to dla wielu początek 
oczekiwanych wakacji, pomimo 
to gorąco zachęcamy do złożenia 
wizyty Państwu Dehnelom i cze-
ladzianom sprzed ponad 100 lat.

Fragment górnego siekacza tzw. ciosu Mamuta właściwego (włocha-
tego) przypadkowo znaleziony niegdyś w Czeladzi podczas rozła-

dunku piasku podsadzkowego służącego do sporządzania podsadzki 
hydraulicznej wykorzystywanej następnie do wypełniania wyeksplo-
atowanych wyrobisk górniczych kopalni węgla kamiennego funkcjo-
nującej wówczas pod nazwą „Czerwona Gwardia” trafił do Muzeum 
Saturn, a to dzięki hojności pana Leszka Paluszkiewicza. Obiekt, 
ważący 4,65 kg, ma formę długiego na 95 cm zakrzywionego stożka, 
o maksymalnej średnicy 7 cm, oderwanego od większej całości. Eks-
pertyza naukowa przeprowadzona przez prof. dra hab. Łukasza Kar-
wowskiego z Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii Wydziału 

Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego potwierdziła autentyczność 
zabytku przyrodniczego. Wykazała ponadto niezbicie, iż przebadany 
okaz – jako część około 3-metrowego ciosu – należał do wymarłego 
gatunku słoniowatych z rodziny trąbowców, którego jedynym repre-
zentantem był Mamut właściwy (włochaty) Mammuthus promigenius. 
Zwierzę to żyło w okresie zlodowaceń na ziemiach dzisiejszej Polski, 
w środkowym lub późnym plejstocenie.

Obecnie znalezisko poddawane jest kompleksowym pracom kon-
serwatorskim, po zakończeniu których zostanie wyeksponowane 
w specjalnej gablocie w Muzeum Saturn.

 Anna Binek-Zajda

Cenne znalezisko sprzed tysięcy lat w Muzeum Saturn

 Iwona Szaleniec
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25 kwietnia w siedzibie Muzeum Saturn 
odbył się finał Konkursu Wiedzy 

o Czeladzi, nad którym honorowy patronat tra-
dycyjnie roztoczył Burmistrz Miasta Czeladź. 
Po eliminacjach szkolnych, które objęły piąto-
klasistów i uczniów klas II wygasających od-
działów gimnazjalnych przyszedł czas na roz-
grywki pomiędzy najlepszymi z najlepszych. 
Ten pierwszy, wewnątrzszkolny etap wyłonił 
ośmiu laureatów w kategorii szkół podsta-
wowych i sześciu najprzedniejszych znaw-
ców historii naszego miasta pośród starszej 
młodzieży. I to właśnie oni stanęli w szran-
ki żywo dopingowani przez zastępy swoich 
kibiców. Tegoroczna edycja konkursu, której 
głównym organizatorem było Muzeum Saturn 
przy współudziale Stowarzyszenia Miłośni-
ków Czeladzi, a także Urzędu Miasta Czeladź 
zbudowana została wokół hasła przewodniego 
„Czeladzian drogi do Niepodległości” i  obej-
mowała zagadnienia związane z walką o su-
werenne państwo polskie kolejnych generacji 
Polaków ze szczególnym uwzględnieniem 
wkładu mieszkańców naszego miasta. Całość 
profesjonalnie poprowadził Jakub Kużdżał, zaś 
ubarwił występ artystycznie utalentowanych 
uczennic klas siódmych Szkoły Podstawowej 
nr 1 – Marty Bugiel, Oksany Naziębło i Julii 
Matys. Nad poprawnością przebiegu konkur-
su pieczę sprawowało jury w składzie: Iwona 
Szaleniec – dyrektor Muzeum Saturn, Ewa 
Ambroży – przewodnicząca Stowarzyszenia 
Miłośników Czeladzi oraz Beata Marcinkow-
ska – kierownik czytelni naukowej Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. Marii Nogajowej.

Która czeladzka organizacja działała przez 
pewien czas pod konspiracyjną nazwą Koło 
Oświatowe? Jaki honorowy tytuł przyznała Ra-
da Miejska Czeladzi Józefowi Piłsudskiemu? 
Przez ile lat Czeladź była pozbawiona praw 
miejskich? Do jakiego zaboru zostało włączone 
nasze miasto po upadku Rzeczpospolitej? Jak 
brzmi nazwa ulicy nawiązująca do symbolicz-
nego dnia odrodzenia Polski? Jaka postać wid-
niała na najstarszej pieczęci miejskiej? – z takimi 
między innymi pytaniami musieli zmierzyć się 
finaliści. Uczestnicy konkursu przyzwyczaili 
jury oraz widownię do znakomitych występów 
i tym razem nie było inaczej.

Ostatecznie po wspaniałym finiszu w kate-
gorii szkół podstawowych zwyciężyła Agata 
Gadecka ze Szkoły Podstawowej nr 3 (przy-
gotowana do konkursu przez Magdalenę Nie-
dbałę) i w jej ręce trafiła nagroda główna – bon 
o wartości 500,00 zł. Drugie miejsce ex aequo 
zajęli Krzysztof Golonka – SP nr 1 (opiekun: 
Anna Kusztal) i Jan Radzięta, uczeń SP nr 3 

pracujący pod opieką Magdaleny Niedbały. Nato-
miast kolejne miejsca przypadły Hannie Torzew-
skiej (SP nr 7), Natalii Ruszczyk (SP nr 7), Bar-
toszowi Kulczykowi (SP nr 1), Martynie Łacie 
(SP nr 2) i Dominice Ziębie (SP nr 2).

W kategorii wygasających oddziałów gim-
nazjalnych największą wiedzą o mieście wy-
kazała się Nicole Waligóra – SP nr 4. Szeroki 
zasób wiadomości znakomicie opanowany 
przy wsparciu nauczycielki historii Danu-
ty Kurowskiej pozwolił Nicole na zdobycie 
lauru zwyciężczyni oraz nagrody w postaci 
dofinansowania do wakacyjnego wypoczyn-
ku we Francji w ramach wymiany młodzie-
ży z partnerskim miastem Auby. Na drugim 
miejscu uplasowała się Nikola Klama – SP nr 
5 (opiekun: Małgorzata Strycharczyk). Trze-
cie miejsce na równi zajęły Julia Jurczak, 

także z „piątki” i Kamila Dudek – SP nr 2 
(nauczycielka prowadząca Agnieszka Pie-
truszka). Następne były Zuzanna Woroniec-
ka (SP nr 4) oraz Iga Szewczyk (SP nr 2).

Wszyscy uczestnicy konkursu zostali wy-
różnieni pamiątkowymi dyplomami, atrak-
cyjnymi wydawnictwami ufundowanymi 
przez Muzeum Saturn i Stowarzyszenie Mi-
łośników Czeladzi, a także arcyciekawymi 
upominkami zasponsorowanymi przez Urząd 
Miasta. Serdeczne gratulacje laureatom, jak 
również podziękowania dla nauczycieli przy-
gotowujących uczniów do tego turnieju zło-
żyli członkowie jury oraz z-ca burmistrza 
do spraw społecznych Beata Zawiła.

Bieżąca odsłona Konkursu Wiedzy 
o Czeladzi zakończyła się miłym akcentem 
– wspólną fotografią.

Młodzi znawcy historii Czeladzi
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20 maja br. w trakcie 8. Cze-
ladzkiej Nocy Muzeum 

otwarto wystawę pt. „Alchemia 
kuchni”. Na ekspozycji zapre-
zentowano blisko 200 eksponatów 
związanych z takimi procesa-
mi kuchennymi jak: gotowanie, 
pieczenie, smażenie, wędzenie, 
solenie, prażenie, fermentacja 
czy chłodzenie. Zgromadzonym 
przedmiotom towarzyszą plan-
sze omawiające dawne czynności 
mające na celu zarówno przygoto-
wanie posiłków, jak i konserwację 
produktów w celu ich dłuższego 
przechowywania. 

Wystawa zaaranżowana została 
w  dwóch pomieszczeniach. Pierw-
sze nawiązuje do wyglądu i wypo-
sażenia kuchni dworku, folwarku 
lub innej posiadłości ziemiańskiej 
drugie natomiast prezentuje na-
czynia i sprzęty wykorzystywane 
podczas suszenia, kiszenia, mary-
nowania, chłodzenia lub smażenia. 
Garnki, rondle, formy do piecze-
nia, forma na szynkę, drewniane 
faski, słoiki, prasy, młynki i ma-
szynki, korkownice, drylownice 
oraz otwieracze, beczki i buncloki 
– to wszystko świadczy o wielu 

czynnościach jakie wykonywano 
w kuchni aby przygotować smacz-
ne posiłki zaspokajające gusta go-
spodarzy i licznie zapraszanych 
gości. To właśnie sprzęty kuchen-
ne najwięcej mówią nam o dawnej 
kuchni, pomieszczeniu uważanym 
niegdyś za rzecz trywialną i proza-
iczną, nazbyt pospolitą by poświę-
cać mu uwagę. Kuchnię bowiem 
kojarzono z nieprzyjemnymi wo-
niami, hałasem, gorącem i niezbyt 
miłymi dla oczu widokami dlatego 
też, gdy tylko istniała taka możli-
wość „wyrzucano” ją poza obręb 
domu i lokowano w budynkach 
przyległych do dworu. Jeśli jednak 
kuchnia włączana była w obręb 
przestrzeni domowej, to wówczas 
starano się odsunąć ją jak najdalej 
od pomieszczeń mieszkalno-repre-
zentacyjnych.

Pomieszczenie kuchenne by-
ło dość obszerne a najważniejsze 
wyposażenie stanowił  trzon ku-
chenno – piekarniczy zaopatrzony 
w blachę żelazną nad paleniskiem, 
piekarnik oraz piec chlebowy. 
Wnętrze kuchni wypełniał duży 
stół stojący na środku służący 
do wszelkich prac kuchennych 

a  przy nim krzesła i stołki. Na ścia-
nach – półki i wiszące szafki. Pod 
ścianą kredens. Wnętrze kuchenne 
wypełniały niezliczone naczynia 
i przybory: rondle, garnki żelazne 
i kamienne, miski, brytfanny, bla-
chy, tarki, moździerze, sita, kosze 
i stolnice, chochle, łyżki, słoiki 
a także młynki, dzieże oraz róż-
norodne formy. 

W kuchni wykonywano wszel-
kie czynności mające na celu 
przygotowanie produktów do go-
towania, pieczenia, duszenia, dłuż-
szego przechowywania: skubano 
drób, porcjowano większe kawałki 
mięsa, oprawiano ryby, obierano 
jarzyny, przygotowywano owoce 
i warzywa na przetwory (kompoty, 
konfitury, marynaty, soki), zagnia-
tano ciasto, czyszczono i suszono 
grzyby, pieczono chleb i ciasta, 
kręcono lody i sorbety a także ro-
biono sery. Było to również miejsce 
spożywania posiłków przez służbę 
i czeladź, prania czy prasowania 
a nawet kąpania dzieci. 

Już pod koniec XIX wieku po-
stulowano aby pomieszczenia ku-
chenne były przeznaczone tylko 
i wyłącznie do przygotowywania 

posiłków z zachowaniem podsta-
wowych zasad higieny. Jak pisała 
Marya Ochonowicz-Monatowa, 
kuchnia winna być najważniejszą 
częścią mieszkania, bo tu odbywa 
się sprawdzanie dobroci pokar-
mów i ich świeżości […] oczyszcza 
produkty […] tu się rozdrabnia 
i rozmiękcza […] niszczy zarazki 
przy pomocy wysokiej temperatu-
ry, poprawia i mięsza dla nadania 
odpowiedniego smaku, zapachu 
i estetycznego wyglądu. 

W kuchni gotowano, pieczono, 
mieszano ale miejscem gdzie po-
trawom nadawano ostateczny ich 
wygląd i temperaturę był kredens 
– pomieszczenie łączące często 
kuchnię z pokojem stołowym, 
bądź ulokowane pomiędzy kuch-
nią a sienią przez którą przecho-
dzono do jadalni. Znajdowały się 
tam szafy na sprzęty niezbędne 
do serwowania posiłków: zastawę 
i bieliznę stołową. W kredensie 
na spirytusowych maszynkach, 
w razie potrzeby  podgrzewano 
dania, krojono, układano na pół-
miskach a także zaparzano kawę 
czy przygotowywano czekola-
dę. W przypadku gdy kuchnia 
znajdowała się poza budynkiem 
mieszkalnym  - kredens był wręcz 
niezbędny by na stół gospodarzy 
zaserwować wyśmienite dania.

Zapasy produktów niezbęd-
nych do przygotowywania posił-
ków przechowywano w spiżarni, 
chowalni (apteczce), lodowni, piw-
nicy a nawet na strychu.

Spiżarnia była oddzielnym 
pomieszczeniem znajdującym 
się zazwyczaj przy kuchni. Jeśli 
urządzano ją w oficynie, poza do-
mem, w celu zachowania chłodu 
lokowano spiżarnię od północnej 
strony. Jak zalecała w 2. poł. XIX 
wieku Karolina Nakwaska Dobra 
spiżarnia jest bardzo pożądaną 
[…] Aby spiżarnia była jak być 
powinna, trzeba aby miała małe 
okno na północ, pytlem obite, aby 

Kuchnia w muzeum czy muzeum w kuchni? 
Zapraszamy na wystawę „Alchemia kuchni”
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powietrze w niej przechodzić mo-
gło. Na środku pułapu niech wisi 
na haku klatka […], obita na czte-
ry stronach pytlem lub płótnem 
drucianym […]. W spiżarni trzy-
mano najczęściej takie produkty 
jak: kasze rozmaite, mąki piękne 
i pośledniejsze, jagły, jęczmiennej 
krupy, grochy, słoniny, masło, ja-
ja a także niezbędne w codzien-
nych czynnościach kuchennych: 
krochmal i mydło.

W domostwach obszernych, 
obok spiżarni niezmiernie ważnym 
pomieszczeniem była chowalnia 
nazywana również apteczką lo-
kowana często nieopodal jadalni. 
Był to pokój do przechowywania 
lepszych zapasów żywności, przy-
gotowywania różnych przysma-
ków które ognie kuchennego nie 
wymagają, przelewania wódek, 
studzenia konfitur, przetrzymywa-
nia potraw i owoców chodzących 
ze stołu. Oprócz szaf na żywność, 
w apteczce znajdowała się również 
szafka na lekarstwa pełna mikstur, 
maści i mieszanek ziołowych.  
W chowalni zamykanej przez pa-
nią domu na klucz przechowywa-

no kawę, cukier, herbatę, korzenie, 
nasiona strączkowe, makarony, 
kasze, nalewki a także świece wo-
skowe, rzadziej używaną bieliznę 
stołową, srebra, porcelanę i szkło. 
Jak pisze autorka trzy tomowego 
działa Dwór wiejski była to dam-
ska pracownia, z której nie jedno 
doświadczenie równie przyjemne 
i pożyteczne wyjdzie jak z labora-
torium chemika.

Poza obrębem domu miesz-
kalnego znajdowały się inne 
pomieszczenia mające ułatwić 
przechowywanie produktów 
takich jak: jarzyny, owoce, pro-
dukty mleczne, ryby i mięso. 
Niezbędna była zatem lodownia 
w której składowano bryły lo-
du. W lodowni przetrzymywano 
ryby, mięso, produkty mleczne 
a zebranego tam lodu używano 
do chłodzenia napojów, przy-
gotowywania lodów i sorbetów.
Lodownie były najczęściej dołami 
wykopanymi w ziemi, o  bokach 
ocembrowanych jak w studniach, 
gdzie na kracie żelaznej lub też 
warstwie chrustu i słomy układano 
lód pozyskiwany zimą. Jak podaje 

Nakwaska lód w dużych bryłach 
się zwozi i sypie otworem z góry, 
tłucze w lodowni i gorącą zlewa 
wodą, aby zamienić go w jedną 
zlodowaciałą bryłę. Soli sypać 
trzeba na wierzch kilka garncy, im 
więcej tym lepiej. Nad lodownią 
układano sklepienie pokryte zie-
mią i darniną, ile możności drze-
wem ocienione, dla łatwiejszego 
utrzymania chłodu. Od lodowni 
do wchodu powinien bydź mały 
korytarzyk wązki, z pruskiego 
muru, dwoma drzwiami szczelnie 
zamykający się. Oprócz lodowni 
ziemnych wznoszono nadziemne 
drewniane lub murowane budynki 
lokowane w zacienionych miej-
scach. Odpowiednie wykonanie 
lodowni miało zapewnić odpo-
wiednią ilość lodu aż do kolejnej 
zimy. W momencie pojawienia pod 
koniec XIX wieku szafek chłodzą-
cych produkty do bieżącego wyko-
rzystania trzymano w lodówkach 
usytuowanych w kuchni. Szafki 
chłodzące, na początku XX stule-
cia bardzo popularne, były wyko-
nane z drewna w środku dokładnie 
obitego blachą. Posiadały osobną 

komorę lub szufladę na lód oraz 
system pozwalający na odprowa-
dzenie wody z topiących się brył 
lodu. Lód do chłodzenie pocho-
dził z ulokowanych na terenie 
posiadłości lodowni.

W gospodarstwie niezbędna by-
ła piwnica. Służyła przede wszyst-
kim do przechowywania jarzyn, 
które aby zachowały jak najdłużej 
świeżość zakopywano w piasku. 
W piwnicy, na drewnianych le-
garach ustawiano dębowe beczki 
z kapustą i ogórkami. Do przecho-
wywana produktów spożywczych 
wykorzystywano także strychy 
gdzie w sianie zagrzebywano śliw-
ki, jabłka i gruszki aby jak najdłu-
żej zachowały swoją świeżość.

Wystawę, prezentującą wy-
brane procesy kuchenne, przy-
gotowaną ze zbiorów Muzeum 
Górnośląskiego w Bytomiu, Mu-
zeum Historii Katowic, Muzeum 
Śląskiego oraz zbiorów prywat-
nych można oglądać w Muzeum 
Saturn w Czeladzi do 29 lipca. Za-
praszamy również na zwiedzanie 
wystawy z kuratorem – szczegóły 
w kalendarium na stronie 14.

Setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę sta-
ła się okazją do podjęcia tematu niezmiernie ważnego 

i istotnego dla budowania naszej tożsamości a mianowicie 
deportacji na Wschód -  zsyłek na Syberię i do Kazachsta-
nu. Wątek życia z dala od domu, na wygnaniu, na ziemi 
nieprzyjaznej człowiekowi, cierpienia, tęsknoty za rodzi-
ną, pracy ponad siły, głodu ale i nadziei, marzeń o powro-
cie na łono ojczyzny, nie gasnącej wiary w Boga został 
podjęty przez księdza doktora Zbigniewa Jacuńskiego 
w Antologii zatytułowanej: „Niepublikowane teksty 
zesłańców na ziemię nieszczęść, łez i cierpień Rosji 
i Polski” wydanej w tym roku w Częstochowie. 

Miejsce zsyłki nazywane „ziemią przeklętą”, „lo-
dowym piekłem”, „krainą wiecznych śniegów i wiecz-
nej tęsknoty”, „czyśćcem odkupienia”, „ziemią milczenia i grozy” 
dla wielu Polaków, Patriotów, żołnierzy walczących o niepodległą 
Polskę stało się miejscem konania, cmentarzem. Dla potomków tych, 
którzy przeżyli  - nowym domem. Natomiast dla księdza Jacuńskiego 
miejscem zesłania, trudnych chwil o których pragnie pamiętać w imię 
wierności „sobie i swoim bliskim a także wierności zamordowanym 
i zdziesiątkowanym bliźnim, przed wszystkim Polakom, z którymi 
dzielimy wspólną tożsamość i losy.”  

Antologia podzielona jest na kilka części. Pierwsza 
zawiera teksty dotyczące zsyłek: przyczyn 
wymierzania tak dotkliwej kary jaką jest 
nakaz opuszczenia Ziemi Ojczystej, wykań-

czającej podróży, warunków życia i pracy 
na wygnaniu oraz trudnych momentów powro-

tu do kraju. Druga część „Niepublikowanych 
tekstów…” zawiera utwory poetyckie napisa-

ne przez zesłańców a zawierające wspomnienia 
trudnego czasu wygnania, tęsknoty za rodziną, 

żalu i rozgoryczenia z losu jaki im zgotowano 
a także nadziei na odzyskanie wolności. W następ-

nej autor zebrał kilka modlitw sybiraków: do Matki 
Boskiej Jasnogórskiej,  św. Rafała Kalinowskiego, 

Matki Bożej Sybiraków. Całość dopełnia słowniczek 
wyrazów pochodzenia rosyjskiego w wydaniach XIX 

– wiecznych polskich tekstów literackich, słowniczek terminologii 
łagrowej i języka więziennego oraz reprodukcje obrazów i fotogra-
fii o tematyce sybirackiej.  

Osoby zainteresowane lekturą zapraszamy do Muzeum Saturn 
gdzie, na miejscu istnieje możliwość zapoznania się publikacją.

 Hieronim
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W poniedziałek, 30 kwietnia 
Muzeum Saturn podejmo-

wało potomków w linii prostej 
Victora Tézenasa du Montcel, 
w latach 1895-1905 pełniącego 
funkcję zastępcy Delegata Ra-
dy Zarządzającej Towarzystwa 
Bezimiennego Kopalń Węgla 
„Czeladź”, który położył mocne 
podwaliny pod dynamiczny roz-
wój kopalni węgla kamiennego 
„Czeladź”, jak też całej okolicy. 
Ogromną radość z możliwości 
poznania Piasków śladami swojej 
rodziny wyrazili prawnukowie 
po kądzieli – Jean Baptiste For-
mery i Louis Formery przybyli 
w towarzystwie żon Clotilde Ne-

el oraz Florence. Z nieukrywa-
nym wzruszeniem goście zwie-
dzili Stare Piaski, między innymi 
dawny Klub Urzędnika, kościół, 
urzędnicze i robotnicze domy, 
lecz zwłaszcza willę mieszkal-
ną obecnie zajętą na potrzeby 
Środowiskowego Domu Samo-
pomocy „Ostoja”, w powszech-
nej świadomości określaną ja-
ko „pałacyk Viannaya”. Dość 
wspomnieć, iż małżonką Victora 
Viannaya, Delegata Rady Zarzą-

dzającej Towarzystwa Bezimien-
nego Kopalń Węgla „Czeladź” 
na przestrzeni lat 1905-1930, 
była rodzona siostra Victora 
Tézenasa du Montcel – Angèle. 
Nie zabrakło także przywołania 
ciekawostek rodzinnych oraz do-
skonale zachowanych, przemi-
łych wspomnień mamy panów 
Formery, wnuczki Victora Téze-
nasa, a córki René Tézenasa du 
Montcel sprawującego w latach 
1930-1939 obowiązki zastępcy 

Delegata Rady Zarządzającej 
– pani Marguerite Marie, która 
jako 5-letnia dziewczynka przy-
jechała z rodzicami do Polski 
i mieszkała na Piaskach do wy-
buchu II wojny światowej. 

Spotkanie przebiegło w nie-
zwykle przyjaznej atmosferze. 
Goście nie szczędzili słów za-
chwytu nad urodą naszego mia-
sta, a także wyrazów uznania 
w zakresie dbałości o zachowa-
nie dziedzictwa historycznego.

Powyżej prezentujemy zupeł-
nie nieznane zdjęcie czeladzkie-
go rynku, udostępnione przez 
francuskich gości. 

 Anna Binek-Zajda

Podróż sentymentalna 
– goście z Francji z wizytą w Muzeum Saturn

Muzeum Saturn zaprasza na lo-
kalne obchody EDD w dniach 14-
16 września, których motywem 
przewodnim będą kresowe kon-
teksty historii Czeladzi. Zachę-
camy do udziału we wszystkich 
zaplanowanych wydarzeniach: 

14.09. godz. 17.00
• Wernisaż wystawy fotograficznej 
Lwowskie ogrody pamięci ilustru-
jącej dzieje i zabytki jednej z naj-
starszych europejskich nekropolii – 
Cmentarza Łyczakowskiego słowem 
malowanym przez Andrzeja Kotu-
leckiego znawcę oraz popularyzato-
ra kultury wschodniego pogranicza 
II Rzeczpospolitej.
• Koncert muzyki kresowej.

15.09. godz. 17.00
• Gdy do walki stanęły Dzieci 
Orlęta… Refleksje nad stanem 
naukowych badań w zakresie 
czeladzkiego epizodu biografii 
Jurka Bitschana w 100. rocznicę 
jego śmierci.
• W ramach cyklu – Odkrywaj 
przeszłość z Muzeum Saturn – 
prezentacja wydawnictwa karto-
graficznego „W panteonie chwały. 
Szlak walk o polskość czeladzian 
grobami znaczony. Cmentarz pa-
rafii pw. św. Stanisława BM przy 
ul. Nowopogońskiej.”

16.09. godz. 13.00-17.00
• Wystawa Lwowskie ogrody 
pamięci.

„Niepodległa dla wszystkich”
W bieżącym roku świętu-

jemy setną rocznicę od-
zyskania przez Polskę niepod-
ległości. Ten niezwykle ważny 
jubileusz jest również wiodącą 
ideą tegorocznej 26. edycji Euro-
pejskich Dni Dziedzictwa.
Stanowiąc doskonałą okazję 
do przypomnienia złożonej hi-
storii naszego kraju, ukazania 
dorobku długotrwałego procesu 
dziejowego, w który zaangażo-
wało się wiele wybitnych postaci 

oraz całe zastępy zwykłych Polaków niejednokrotnie nie szczędzących 
trudu i ofiary z własnego życia, rzeczone hasło jest ponadto szansą 
na nietypową naukę odczytywania w zabytkach – niemych świad-
kach historii – dziejów tych ludzi i ich spuścizny, uzmysłowienia jak 
wiele obiektów ma związek z procesem odzyskiwania wolności oraz 
suwerenności, wreszcie na zbudowanie wspólnoty, a także szczególną 
lekcję patriotyzmu.
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Zawiązana w 1918 roku w naj-
starszej świątyni naszego 

miasta Sodalicja Mariańska ob-
chodzi w bieżącym roku 100. 
rocznicę powstania. Uroczystości 
jubileuszowe odbyły się 24 maja 
br. w kościele św. Stanisława BiM, 
a ich kulminacyjnym momentem 
była uroczysta msza, celebrowana 
przez księdza proboszcza i kilku 
zaproszonych duchownych z za-
przyjaźnionych parafii. W nabo-
żeństwie uczestniczyli parlamen-
tarzyści, przedstawiciele władz 
wojewódzkich, powiatowych 
i miejskich, licznie reprezento-
wane były czeladzkie instytucje, 
placówki oświatowe, organizacje 
i stowarzyszenia pozarządowe. 
Nie dziw, że życzeniom, podzię-
kowaniom i ciepłym słowom 
skierowanych do obecnych i by-
łych członków Sodalicji nie było 
końca. Zwłaszcza, że do święto-
wanego jubileuszu doszła jeszcze 
jedna, ważna okoliczność godna 
odrębnych gratulacji i słów uzna-
nia. Najstarsza stażem czeladzka 
sodaliska Pani Anna Zarębska 
została odznaczona Krzyżem 
Kawalerskim Odrodzenia Polski 
przyznanym przez Prezydenta 

Polski Andrzeja Dudę. To ważne 
i prestiżowe odznaczenie pań-
stwowe zasłużona czeladzianka 
otrzymała za długoletnią pracę 
na rzecz lokalnej społeczności, 
ale także, a może przede wszyst-
kim za udzielaną pomoc ratującą 
życie ludzkie podczas okupa-
cji. Pani Anna mimo ostrzeżeń 
ze strony strażników więziennych 
kilkakrotnie zawoziła paczki 
żywnościowe osadzonym w my-
słowickim więzieniu sąsiadom. 
Wielokrotnie dostarczała również 
leki i żywność czeladzkiemu Ży-
dowi, który z zawodu był zecerem 
i z którym razem z ojcem praco-
wała w przejętej przez Niemców 
drukarni. Pamiętajmy, że działo 
się to w czasach kiedy każdy te-
go rodzaju uczynek, zwłaszcza 
jakikolwiek odruch serca w sto-
sunku do osób pochodzenia ży-
dowskiego groził więzieniem, 
wywózką do obozu lub śmiercią. 
Pani Annie oraz wszystkim so-
dalisom i sodaliskom życzymy 
kolejnej setki lat życia i dalszej 
satysfakcjonującej działalności.

Warto również wspomnieć, 
że obchody stulecia Sodalicji 
Mariańskiej zostały zainaugu-
rowane cztery tygodnie wcze-
śniej 27 kwietnia w czeladzkim 
Muzeum Saturn. Rozpoczęły się 
wernisażem okolicznościowej 
wystawy oraz uroczystym wie-
czorem poświęconym historii 
i działalności czeladzkiego ruchu 

100 lat Sodalicji Mariańskiej w Czeladzi
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sodalicyjnego. Na ręce Pani Lidii 
Madej, obecnej przewodniczącej 
zasłużonej organizacji oraz An-
ny Zarębskiej, dzisiaj honorowej 
prezydentki, przez wiele lat stoją-
cej na czele stowarzyszenia, sło-
wa podziękowań i gratulacji zło-
żył ks. kanonik Jarosław Wolski, 
proboszcz parafii św. Stanisława. 

I znowu Anna Zarębska, ne-
storka czeladzkich sodalisów, ob-
chodząca 80-lecie przynależności 
do Sodalicji Mariańskiej i inicja-
torka jubileuszowej wystawy, 
obok szacownej 100-latki, była 
bohaterką wieczoru. 

Cześć oficjalną spotkania 
w Muzeum dopełniła wypo-
wiedź Mariana Kity, którego 
obie babcie były aktywnymi 
sodaliskami, mocno zaangażo-
wanymi w ruch pielgrzymkowy 
od zawsze stanowiący nieroze-

rwalną część ruchu sodalicyj-
nego. Pan radny Kita wspomi-
nał pielgrzymki sprzed lat, ich 
niepowtarzalną atmosferę i lu-
dzi, których łączyły sympatia, 
życzliwość i zażyłość niemal 
rodzinna. Część druga, już nie-
oficjalna, spotkania upłynęła 
na rozmowach, radosnych i no-
stalgicznych wspomnieniach 
snutych przy aromatycznej ka-
wie oraz wyśmienitym torcie 
urodzinowym. 

Ekspozycja „100. Rocznica 
powstania Sodalicji Mariańskiej 
w Czeladzi” prezentowana przez 
3 tygodnie w Saturnie, została 
przeniesiona do świątyni, gdzie 
towarzyszyła kościelnym uroczy-
stościom jubileuszowym Sodalicji 
Mariańskiej i gdzie można było 
ją oglądać przez kolejny miesiąc. 

 Iwona Szaleniec
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Jak się bawić to się bawić
Do pierwszego incydentu miało 

dojść około północy, gdy na salę 
chciała wtargnąć grupa junaków 
formacji „Służba Polsce”. Prze-
wodził im oficer, który wraz z 12 
kolegami nie zamierzał opłacić 
wymaganego wstępu, doszło więc 
do awantury z ORMO-wcami 
stojącymi przy wejściu. W końcu 
całą grupę wpuszczono bez bile-
tów, a organizatorzy wysłali goń-
ca po komendanta ORMO. Zdaje 
się, że junacy zachęceni sukcesem 
zażądali darmowej wódki i pi-
wa, co doprowadziło oczywiście 
do kłótni z bufetowym. W końcu 
chłopaki z SP zapłacili za trunki, 
a następnie zajęli jeden ze stołów 
na sali. Po wypiciu alkoholu ju-
nacy mieli zacząć zaczepiać ludzi 
i awanturować się - wywracali 
stoły oraz wyrywali stołki spod 
siedzących ludzi. W międzyczasie 
przybył już komendant ORMO, 
a uczestnicy zabawy zaczęli pro-
sić go o interwencję. Wydaje się, 
że do tego czasu ORMO-wcy za-
chowywali się biernie, a gdy sy-
tuacja wymknęła się spod kontroli 
było już za późno. Około 1:15, gdy 
oficer SP Tadeusz Trzewiak miał 
uderzyć jednego z bawiących się, 
wypadki potoczyły się błyskawicz-
nie. Pozostali junacy mieli chwycić 
za broń, dysponując dwoma kara-
binami z bagnetami i kolbami mieli 
zacząć okładać ludzi wokół. Oficer 

SP miał też uderzyć ORMO-wca 
Wacława Sokoła, który przewrócił 
się i potoczył po podłodze. Dosko-
czyć mieli do niego junacy, którzy 
bili go kolbami włócząc po pod-
łodze. W tym czasie komendant 
ORMO posłał jednego ze swoich 
ludzi po milicję i grupę KBW, któ-
ra w tym czasie patrolowała ulice 
Czeladzi. 

„Bałagan” na zabawie
Ponoć już o 1:30 na salę mieli 

wkroczyć: dyżurny milicjant Ry-
szard Ziółkowski, dwóch ORMO-
wców i 3 żołnierzy KBW. Zaczęli 
uspokajać junaków, bez rezultatu, 
bo bili oni nadal kogo popadło. Ba-
wiący się cywile usunęli się na bok, 
jeden z żołnierzy podszedł do po-
rucznika SP i zapytał „obywatelu 
poruczniku dlaczego SP robi bała-
gan?”. Ten w odpowiedzi podszedł 
do niego, chwycił go za karabin, 
a w tym czasie junacy zaszli nie-
szczęśnika od tyłu, żołnierz KBW 
został uderzony kolbą w głowę 
i z impetem popchnięty. Zatoczył 
się, stracił równowagę, a gdy upadł 
junacy zaczęli go kopać. Po chwili 
żołnierz miał podnieść się i cof-
nąć, ale oficer SP miał do niego 
znów doskoczyć, lecz tym razem 
żołnierz zadał mu cios karabinem, 
pozostali junacy mieli zareagować 
na to ucieczką przez okna. W tym 
samym czasie inna grupa junaków 
miała przechodzić przez okna 

do sali i zaczęła w niej strzelać. 
Tym sposobem rozbroili 3 mili-
cjantów, a dyżurny MO miał zostać 
pobity kolbami, rzucony na podło-
gę i skopany. Jedna z członkiń OR-
MO chciała uspokajać junaków, 
ale też miała otrzymać ciosy kolbą. 
Wówczas oficer SP miał gwizdnąć 
trzykrotnie i krzyknąć „SP do ro-
boty”, co miało zachęcić do dalsze-
go bicia uczestników zabawy.

SP vs KBW
Jeden z członków milicyjnej re-

zerwy miał zawołać „chłopy, uwa-
ga, bo jest KBW”, to miało spo-
wodować ucieczkę napastników, 
jeden z nich, plutonowy wystrzelił 
wówczas w sali w kierunku okna 
i cywilów. Uciekający oficer SP 
przewrócił kasę, zabrał część pie-
niędzy z zabawy i krzyknął „brać 
pieniądze” i wszyscy zaczęli ucie-
kać w kierunku posterunku MO. 
Gdy wydawało się, że sytuacja się 
uspokoiła, grupa pojawiła się po-
nownie. Wpadli krzycząc „cywile 
na bok, a ORMO-wcy, KBW, UB 
i MO i wszyscy mocni do nas!” 
trzymając broń gotową do strzału. 
Żołnierze skryli się za filarami, ale 
członkowie SP wyszli z pomiesz-
czenia zajmując pozycje wokół 
posterunku MO. Na sali zostało 
przychwyconych przez KBW 
dwóch junaków. Już w tym czasie 
akcja przeniosła się także na te-
ren posterunku MO, dwóch na-

pastników wkroczyło do dyżurki 
z bronią w ręku i okrzykiem: ”ręce 
do góry! Bo NSZ weszło” i „NSZ 
naprzód na posterunek, hurra”. 
W tylnych drzwiach pojawił się 
ORMO-wiec i żołnierz KBW, za-
szli oni od tyłu dowódcę junaków, 
uderzyli go w tył głowy, ten zaczął 
się wycofywać, a za nim pozostali 
będący wewnątrz budynku kole-
dzy. Prawdopodobnie zdali sobie 
sprawę, że w tym czasie nadjechał 
oddział KBW z Będzina wraz 
z milicjantami. SP uciekała do po-
bliskich ogródków działkowych, 
a sprowadzone posiłki zajęły te-
ren posterunku. Prawdopodobnie 
doszło już wówczas do regularnej 
wymiany ognia, wycofujący się 
członkowie SP ostrzeliwali przy-
byszów z karabinów i pistoletów.

Strzelanina nad Brynicą
Za oddalającymi się ruszyła gru-

pa KBW. Gdy się zbliżyli, usłyszeli 
w okolicach mostu komendę „sal-
wą, ognia”, miał ją wydać dowódca 
SP. Mimo to żołnierze ujęli go oraz 
4 junaków posiadających dwa kara-
biny z bagnetami. A gdy było sły-
chać dźwięki wystrzałów, żołnierze 
kierowali się w te miejsca. Musiały 
wówczas panować spore ciemno-
ści, bo co chwila dało się słyszeć 
komendy nawołujące do użycia 
broni, ale wówczas żołnierzom 
udawało się pojmać jedynie poje-
dynczych junaków. Raz do dowo-

Zabawa w Czeladzi, czyli strzały nad Brynicą

Kiedy w lipcu 1949 r. w gmachu Ochotniczej Straży Pożarnej, 
będącym również siedzibą kina „Uciecha”, zorganizowano 
zabawę, mało kto spodziewał się do jakich dramatycznych 
wydarzeń może ona doprowadzić. Organizatorem było 
miejscowe ORMO, ale w biletowanej imprezie wzięli udział 
również niezrzeszeni mieszkańcy miasta. Nie wiemy czy wy-
korzystano do tego celu bezpośrednio salę kinową czy też 
inne pomieszczenie, w każdym razie spodziewano się dużej 
frekwencji. Początek zabawy w najmniejszym stopniu nie 
zapowiadał przyszłych ekscesów.

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeladzi. Powojenna siedziba kina „Uciecha”. 
Lata 60. XX w. 
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dzącego grupą podskoczył oficer 
z SP i krzyknął „przyjmij postawę 
zasadniczą!”, po czym wykorzystu-
jąc zaskoczenie i noc wymknął się 
wraz z kolegami. Wobec braku dal-
szych sukcesów i odgłosów strza-
łów powrócono na posterunek MO. 
Po chwili jeden z ORMO-wców 
zaalarmował posterunek, że znowu 
słychać strzały. Dowódca KBW ze-
brał grupę ORMO-wców (dlaczego 
nie swoich podkomendnych z KBW 
?) i ruszył na most, skąd dochodziły 
wystrzały. Przy moście usłyszano 
rozkaz „stój! ręce do góry” i oficer 
SP strzelił dwukrotnie z broni krót-
kiej, wtem miała skończyć mu się 
amunicja, więc salwował się uciecz-
ką. Za nim ruszył pościg, który do-
prowadził do ujęcia kilku junaków 
i jednej kobiety. Jak się okazało 
pilnowała ona ukrytej w krzakach 
broni. Wszystkich zatrzymanych 
(17 osób) przewieziono do Powia-
towego Urzędu Bezpieczeństwa 
Publicznego, a w sprawie wydarzeń 
nad Brynicą wszczęto śledztwo.

Tak w ogólnych zarysach wy-
glądała relacja z wydarzeń owej 
nocy. Znamy ją niestety tylko 
z jednego dokumentu: opisu akcji 
sporządzonego 5 sierpnia 1949 ro-
ku przez szefa sekcji operacji KBW 
por. Piaskowskiego i podpisanego 
przez szefa sztabu 6 pułku KBW 
kpt. Bobkiewicza. Zapewne pierw-
sza część relacji powstała na pod-
stawie zeznań członków ORMO 
i milicjantów, żołnierze KBW, jak 
wiemy wkroczyli do akcji dużo 
później. Nie ma wątpliwości, że nie 
tylko ta część, ale całość opisu jest 
tendencyjna i w wielu aspektach 
mija się z prawdą. To wyjaśnia wiele 
nielogicznych i czasem sprzecznych 
opisów. Winę za ekscesy zrzucono 
wyłącznie na junaków SP, których 
jednostka 28 Brygada SP stacjono-
wała w Siemianowicach Śląskich. 
W meldunku rzuca się w oczy bier-
ność, z jaką ORMO, organizatorzy 
imprezy, w tym komendant i jego 
zastępca, podchodzili do wydarzeń. 
Wiemy jednak, że na sali znajdowa-
li się milicjanci, którzy nie wylewa-
li za kołnierz, a także wielokrotnie 
nadużywali siły i swej pozycji. Był 

tam przynajmniej jeden, który sam 
do niedawna służył w szeregach 
KBW Rzeszów i brał udział w wal-
kach z UPA, a być może i z polską 
partyzantką. Znany też był w Cze-
ladzi przypadek funkcjonariusza, 
który niedługo po opisanych wyżej 
wydarzeniach, w trakcie awantury 
domowej wyrzucił z mieszkania 
przez okno meble i inne przedmio-
ty. Zresztą patrole w Czeladzi cza-
sem wyglądały jak ten z 6 XI 1959, 
gdy patrol (milicjant i ORMO-wiec) 
udali się do sklepu MHD w Cze-
ladzi i wykorzystując nieuwagę 
sprzedawczyń „kupili” 1/5 l wódki, 
którą wypił milicjant. Wątpliwości 
budzi także ilość użytej broni i in-
tensywność ostrzału, a zdziwienie 
wywołuje fakt, że nikt nie został 
zabity, a nawet ranny. Podejrzanie 
wygląda także sprawa z NSZ. Nie 
wiemy jednak, czy została ona wy-
myślona na potrzeby chwili, czy też 
junacy chcieli sprowokować i prze-
straszyć przeciwników. W każdym 
razie wydarzenia z Czeladzi w pe-
wien sposób oddają atmosferę i ko-
loryt tamtych czasów.

 Beno Benczew

ORMO – Ochotnicza Rezerwa Mili-
cji Obywatelskiej, paramilitarna organi-
zacja ochotnicza i społeczna wspierająca 
MO. W szczytowym okresie liczyła ok. 
400 tysięcy ludzi, w większości rekru-
towanych spośród członków PZPR, ale 
także partii satelickich oraz osób bezpar-
tyjnych. Mieli oni prawo do zatrzyma-
nia, użycia siły i doprowadzenia osoby 
podejrzanej o popełnienie przestępstwa 
lub wykroczenia i przekazania jej milicji. 
Jednostka formalnie samodzielna, w isto-
cie była podporządkowana MO. Od mar-
ca 1946 terenowe jednostki ORMO wraz 
z oddziałami LWP, KBW, WOP, MBP 
i MO działały w ramach wojewódzkich 
komisji bezpieczeństwa. Później była 
ściśle podporządkowana PZPR. W póź-
nych latach 50. jej działalność osłabła, 
aż do roku 1968, kiedy to PZPR użyła 
tzw. „aktywu robotniczego” do pacyfi-
kacji demonstracji studenckich w Marcu 
’68. W dużej części „aktyw” ten składał 
się z członków ORMO. W kolejnych la-
tach jej rola była ważna, lecz wciąż była 
to rola pomocnicza.

NSZ – Narodowe Siły Zbrojne, kon-
spiracyjna organizacja wojskowa obozu 
narodowego działająca w latach 1942-1947. 
W szczytowym okresie liczyła ok. 75 tys. 
ludzi. Walczyła z Niemcami, zbrojnymi 
grupami komunistycznymi oraz banda-
mi rabunkowymi. Następnie brała udział 
w walkach przeciw Armii Czerwonej i si-
łom zbrojnym Polski Lubelskiej. Od lipca 

do listopada 1945r. struktury NSZ zostały 
praktycznie rozbite przez NKWD i UBP. 
W sierpniu 1945 r. zagrożony areszto-
waniem przez UB mjr/gen. bryg. NSZ 
Z. Broniewski przedostał się na Zachód, 
a większość oddziałów zbrojnych NSZ 
została zlikwidowana przez komuni-
styczne służby bezpieczeństwa do roku 
1947. W latach 1946-1948 miało miejsce 
ogółem kilkanaście procesów przeciwko 
członkom NSZ, większość oskarżonych 
skazano na śmierć, część na wieloletnie 
więzienie. Ostatni żołnierze NSZ pozosta-
wali w konspiracji do połowy lat 50.

SP – Powszechna Organizacja „Służ-
ba Polsce”, komunistyczna organizacja 
paramilitarna utworzona 25 lutego 1948 
i przeznaczona dla młodzieży w wieku 
16–21 lat. Politycznie kontrolowana była 
przez PPR (później PZPR) za pośrednic-
twem Związku Walki Młodych, (póź-
niej ZMP), organizacyjnie powiązana 
z wojskiem. Prowadziła obowiązkowe 
przysposobienie zawodowe, wojskowe, 
wychowanie fizyczne oraz indoktrynację 
polityczno-ideologiczną. Art. 52 ustawy 
o SP przewidywał, że kierownicy i in-
struktorzy: obowiązani są organizować 
naukę, pracę, ćwiczenia i spędzanie 
wolnego czasu młodzieży w taki sposób, 
by wyrobić w niej zamiłowanie do pracy 
nad odbudową kraju, wpoić jej poczucie 
obowiązków obywatelskich i miłości 
Ojczyzny. Stanowiła tanią siłę roboczą 
w systemie gospodarki komunistycznej.

KBW – Korpus Bezpieczeństwa We-
wnętrznego, specjalna formacja wojskowa 
podporządkowana ministrowi bezpieczeń-
stwa publicznego (1945–1954), później 
ministrowi spraw wewnętrznych, powo-
łana uchwałą Krajowej Rady Narodowej 
25 maja 1945 roku. Jesienią ‘44 roku Józef 
Stalin zadecydował o zaostrzeniu polityki 
PKWN na terenach zajętych przez Armię 
Czerwoną, wtedy to zapadły decyzje 
o utworzeniu Wojsk Wewnętrznych jako 
specjalnej formacji wojskowej działają-
cej w ramach resortu bezpieczeństwa pu-
blicznego PKWN. Do 1953 KBW uczest-
niczyło w akcjach przeciwko polskiemu 
podziemiu, prowadziło pacyfikacje wsi 
popierających PSL i oddziały partyzanc-
kie. Jak podaje „Żołnierz Polski” z 1946r. 
jednostki korpusu dokonały: likwidacji 
81 band dywersyjnych, rozproszenia 14 
oraz aresztowania 11 190 terrorystów 
z bronią w ręku. W okresie od marca 
1945 do kwietnia 1947 oddziały KBW 
zabiły ponad 1500 żołnierzy podziemia 
niepodległościowego, raniły 301, wzię-
ły do niewoli 12 200 osób, aresztowały 
ok. 300 współpracowników podziemia 
oraz dalszych 13 000 osób oskarżanych 
o przynależność do antykomunistycz-
nych organizacji konspiracyjnych, w wal-
kach tych zginęło kilkuset żołnierzy tej 
formacji. KBW było zbrojnym ramieniem 
partii, tłumił np. robotniczy protest w Po-
znaniu w 1956 r. W latach 60. po licznych 
zmianach wszedł w skład innych jedno-
stek i formacji.

Uczestnicy zabawy: ORMO, KBW, SP, NSZ.



10 | OFICYNA SATURNOWSKA 

Przebrzmiały ostatnie akordy 
Industriady 2018 roku. Gi-

gantyczny, multimedialny pokaz 
w Zabytkowej Kopalni „Ignacy” 
w Rybniku zamknął doroczne 
Święto Szlaku Zabytków Techni-
ki, przebiegające w tym roku pod 
hasłem „Industria jest kobietą”. 
Jako, że nadal spotykamy się z py-
taniem „Co to ta Industriada? wy-
jaśniamy: Industriada  to  coroczne 
czerwcowe święto i główne wyda-
rzenie promujące Szlak Zabytków 
Techniki Województwa Śląskiego 
oraz tzw. „obiekty zaprzyjaźnione”. 
Jest to największy festiwal kultury 
dziedzictwa poprzemysłowego 
w Europie Środkowo-Wschodniej, 
którego inspiracją  było niemiec-
kie wydarzenie o nazwie „Extra-
Schicht”, organizowane od 2001 
roku w Zagłębiu Ruhry. W trakcie 
Industriady promowana jest kultu-
ra industrialna jako wyróżniający 
atrybut regionu i atrakcyjna oferta 
spędzania wolnego czasu.

Galeria Sztuki Współczesnej 
„Elektrownia” od 2010 roku nale-
ży do Szlaku Zabytków Techniki 
i rokrocznie włącza się w obcho-
dy tego święta. 

9 czerwca hasło „Industria 
jest kobietą” przewijało się tak-
że w murach Galerii  i na par-
kingach otaczających budynek. 
Słoneczna pogoda towarzyszyła 
uczestnikom przez cały dzień. 
W tym dniu można było zwiedzić 
z przewodnikiem „Elektrownię”, 
poznać historię tego miejsca, 
usłyszeć opowieści o maszy-
nach, pracujących nieprzerwanie 
od 1903 roku do chwili „wygasze-
nia” kopalni czyli do 1996 roku. 
Entuzjaści czeladzkiej historii 

i „postindustrialnych  klimatów” 
mogli z przewodniczką – histo-
ryczką z Muzeum Saturn Anną 
Binek-Zajdą, zwiedzić osiedla 
robotnicze w Czeladzi i na Pia-
skach, posłuchać o historii tych 
miejsc oraz poznać losy „kobiet 
z Saturna”, które przez lata budo-
wały dobrobyt tego miejsca i by-
ły przykładem łączenia ról żon, 
matek z rolami społeczniczek. 
Jednocześnie  na terenie Galerii 
kolportowana była jednodniowa 
gazeta robotnicza „Na Saturnie” 
z ciekawymi artykułami i archi-
walnymi zdjęciami nawiązujący-
mi do hasła przewodniego „Indu-
striady”.

Do tematu dnia nawiązywała 
także wystawa malarstwa intu-
icyjnego „Kobieta śląska ostoją 
tradycji i obrzędów”, prezentowa-

na w ramach Art Naif Festiwal.
Dorośli i dzieci uczestniczy-
li w warsztatach muzycznych 
„To ludzie tworzą ziemię”- for-
ma muzycznego storytellingu  
oraz  w warsztatach plastycznych 
„Uwijcie mi rózgę”, nawiązują-
cych do folkloru Zagłębia, w cza-
sie których uczestnicy z krepiny 
i wielu innych materiałów wyko-
nywali obrzędowe rózgi, będące 
osobistym amuletem. Miłośnicy 
igły i nici mogli wyhaftować 
swoje emocje na warsztatach 
plastycznych towarzyszących 
wystawie „Zapytaj Mokoszy”. 
Obchody Industriady uświetnił  
koncert Czeladzkiej Górniczej 
Orkiestry Dętej, która nieprze-
rwanie kontynuuje tradycje 
kopalnianych orkiestr górni-
czych, mimo likwidacji kopalni. 

Na dzieci czekało także mnó-
stwo innych atrakcji: kolorowe 
dmuchańce oraz  Maszynoland 
– miejsce atrakcyjnej rozrywki 
intelektualnej.

Czeladzki zespół Misz Masz 
przygotował piękny, pełen po-
ezji, wdzięku i gracji pokaz tań-
ca z elementami baletu a występ 
zespołu Hip Hop eksplodował 
dynamiką i energią młodości.

Owacjami zakończył się  ko-
lorowy, pełen niezwykłych po-
mysłów industrialny pokaz mody 
teatru „Gry i Ludzie”. Modelki 
zaprezentowały stroje zaprojek-
towane przez studentki Wyższej 
Szkoły Technicznej w Katowi-
cach. Dodatkową atrakcją był 
fakt, że niektóre modelki pre-
zentowały swoje kreacje chodząc 
na szczudłach. Pokazowi towa-
rzyszył zabawny, nawiązujący 
do Kobiety-Industrii komentarz.  

Na scenie swoje utwory zapre-
zentował zespół „Reggae Machi-
ne”, młody zespół tworzony przez 
doświadczonych, od wielu lat 
koncertujących muzyków. Ryt-
miczna muzyka rozbrzmiewała 
w cieniu kopalnianych kominów 
wprowadzając słuchaczy w przy-
jemny, wakacyjny nastrój.

Na odwiedzających Galerię 
czekały nie tylko atrakcje „dla du-
cha”, ale też i „dla ciała” bowiem 
czeladzki restaurator serwował  
posiłki kuchni robotniczej.

Zwieńczeniem uroczystości 
był wernisaż wystawy „Zapy-
taj Mokoszy”  przygotowanej 
specjalnie na Industriadę i pod-
kreślający element kobiecości 
przewijający się od rana przez 
„Elektrownię”.

Industriada 2018 
w Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia
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Przerzucając karty historii Straży Pożarnej 
działającej przy kop. „Czeladź” odkry-

wamy zapisane na nich chwile radości, jak 
i smutku, lata cichego, lecz ofiarnego trudu 
bez myśli o poklasku, uznaniu czy nagrodzie. 
W tych burzliwych, a zarazem wspaniałych 
dziejach złotymi zgłoskami zapisał się dzień 5 
lipca 1908 r., wtedy to bowiem w warsztatach 
mechanicznych przynależnych do zakładu gór-
niczego odbyło się pierwsze założycielskie ze-
branie Ochotniczej Straży Pożarnej. Głównym 
inicjatorem utworzenia pogotowia przeciwpo-
żarowego był mechanik Józef Szymański, 
któremu też przypadła w udziale najbardziej 
zaszczytna i zasłużona godność pierwszego 
naczelnika stowarzyszenia. Poprzedzające na-
rodziny straży dramatyczne wydarzenia odby-
wające się w pewien czerwcowy wieczór po-
czątkowo nie zwiastowały takiego pomyślnego 
obrotu sprawy. Wczesnym wieczorem zapaliła 
się bowiem szkoła usytuowana niedaleko ko-
palnianego biura głównego na Starej Kolonii 
Piaski. Zbiegło się wówczas niemało chętnych 
do pomocy, ale nikt nie wiedział co robić. Du-
żo było krzyku, więcej hałasu zupełnie zresztą 
bez powodu, gdyż pożar był niegroźny i nie 
przyniósł w rezultacie wielkich strat. Otóż 
kierownik szkoły Czesław Pomirski wyko-
rzystując zakończenie roku szkolnego zwrócił 
się z prośbą do dyrektora kopalni o przysłanie 
robotników celem zreperowania kaloryferów. 
Podczas wykonywania czynności naprawczych 
pracownicy przez zwyczajne zapomnienie 
pozostawili na nich zaolejone odpadki, któ-
re po silnym próbnym nagrzaniu rur uległy 
samozapaleniu wywołując duże zadymienie, 
ale ponieważ w salach była posadzka nie było 
możności rozszerzenia się pożogi. Ten właśnie 
incydent uświadomił jednak, że w wypadku 
pożaru nie dość, że dobytek ludności zdany 
jest na pastwę wrogich żywiołów ognia, wody 
oraz powietrza, to i mieszkańcy mogą liczyć 
tylko na ewentualną pomoc straży pozamiej-
scowych. Potocznie mówi się, że potrzeba 
rodzi wynalazki, podobnie również w takich 
okolicznościach powstała na Piaskach straż 
ogniowa, gdyż to konieczność natychmiasto-
wego ratunku w potencjalnej akcji gaszenia 
„czerwonego kura” zrodziła myśl utworzenia 
Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Józef Szymański będąc energicznym i do-
brym organizatorem potrafił w ciągu krótkie-
go czasu doprowadzić do zaopatrzenia stra-
ży w potrzebny sprzęt oraz powiększyć stan 

liczbowy pogotowia z 18 do 32 strażaków. Już 
na początku roku 1909 zakupiono ręczne pom-
py i zbudowano w kopalnianych warsztatach 
mechanicznych, wedle jego projektu, drewnia-
ne drabiny systemu Szczerbowskiego składają-
ce się z dwóch przęseł, ponadto drabiny przy-
stawne, a także ręczny wózek przeznaczony 

na przewóz węży. Dość trudnym problemem 
do rozwiązania okazała się kwestia jednolite-
go umundurowania strażaków. Na start wła-
dze kopalni zaopatrzyły ochotników jedynie 
w bluzy strażackie i hełmy. Dopiero w 1913 
roku, kiedy wybrano na stanowisko pierw-
szego prezesa OSP dyrektora kopalni węgla 
kamiennego „Czeladź” inż. Piotra Bronisława 
Dunin-Markiewicza wspierającego tę inicja-
tywę, zostały zakupione mundury wojskowe, 
następnie przerobione na strażackie – były 
to pierwsze kompletne uniformy przystoso-
wane dla straży. Brak fachowego wyszkolenia 
oraz prymitywne uzbrojenie nie pozwalały 
na czynny udział w gaszeniu pożarów poza-
miejscowych ograniczając aktywność ochotni-

czej straży wyłącznie do Kolonii Piaski. Pomi-
mo tych uciążliwości strażacy własnymi siłami 
zbudowali specjalny wóz o zaprzęgu konnym 
i wyposażyli go w sprzęt bojowy. Rozpoczęto 
specjalistyczne szkolenia podwyższając tym 
samym sprawność członków straży. O efek-
tywności pracy świadczył ich niestrudzony 
udział w tłumieniu ognia i ratowaniu życia 
oraz mienia zagrożonych mieszkańców. 
Szczególnie zapamiętana została pełna po-
święcenia walka z żywiołem, która rozegrała 
się 6 lipca 1916 r. w Grodźcu. 

Działo się to w okresie żniw. Północno-
zachodni wiatr roznosił żagwie wzdłuż osi 
zabudowań, zaś buszujący na przestrzeni pół 
kilometra ogień trawił wszystko. Niestety wa-
runki do zlokalizowania ognia były nad wyraz 
niebezpieczne, a brak wody w pobliżu płoną-
cych budynków jeszcze bardziej je pogarszał. 
Na miejsce pożaru przyjechały cztery jednostki 
okolicznych straży pożarnych oraz straż kop. 
„Czeladź”. Piaskowscy pożarnicy pod komen-
dą naczelnika J. Szymańskiego podjęli błyska-
wiczną akcję gaśniczą rozwijając 300 m węża 
do stawu byłego ogrodu Ciechanowskiego, skąd 
pompowano wodę ręczną pompą. Pierwszy stru-
mień skierowanej wody na ogień był ratunkiem 
zbawiennym, ale niewiele znaczącym. Pomimo 
istniejącego zagrożenia zdrowia i życia własne-
go jeden ze strażaków Wincenty Ochman wraz 
z dwoma współtowarzyszami wynieśli z płoną-
cego domu chorą kobietę dzięki czemu ocalała, 
pozostali rąbali siekierami gorejące budynki. 
Prowadzone w ekstremalnie trudnych warun-
kach działania zyskały najwyższe uznanie za-
równo społeczności lokalnej, jak i władz.

W okresie międzywojennym starano się 
głównie położyć nacisk na skompletowanie 
profesjonalnego sprzętu przeciwpożarowego, 
a zwłaszcza na zbudowanie bojowego samo-
chodu strażackiego o pełnym uzbrojeniu. 
Strażacy własnymi siłami przy finansowym 
wsparciu dyrekcji kopalni „Czeladź” wykona-
li karoserię do silnika samochodowego typu 
NAG. Wraz z nowo zakupioną motopompą 
typu „Leopolia” o wydajności 600 l/min. sa-
mochód strażacki NAG został przeznaczony 
do zadań bojowych w dniu jubileuszu 28-lecia 
istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej kop. 
„Czeladź” obchodzonym 12 lipca 1936 r. 
Wtedy to także ks. szambelan Jerzy Imiela 
dokonał uroczystego poświęcenia ufundowa-
nego przez piaszczan sztandaru stanowiącego 
wymowny symbol ofiarnej służby. 
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Kobieta też górnik

W 1935 r. z powodu złego stanu zdrowia 
z funkcji naczelnika zrezygnował Józef Szy-
mański, choć pozostał w zarządzie straży. 
Na jego miejsce został powołany Zenon Znow-
ski, staraniem którego stan liczebny organiza-
cji wkrótce powiększył się do 64 strażaków, 
dodatkowo utworzono też specjalne drużyny 
odkażające. Celem podniesienia kwalifika-
cji w 1937 r. zorganizowano kurs I stopnia 
wyszkolenia podstawowego podwyższając 
poziom i sprawność członków. Rok później 
utworzono specjalny pluton straży pożarnej 
żeńskiej liczący 26 młodych dziewcząt, któ-
re skierowane zostały nakazem Magistratu 
miasta Czeladź do służby w straży pożarnej. 
Dla nich urządzono także uzupełniające prze-
szkolenie łącznie z ćwiczeniami ze sprzętem 
strażackim. Umundurowany i przysposobiony 
do zadań przeciwpożarowych pluton żeński 
przeznaczony był do zastąpienia strażaków 
powołanych do wojska na wypadek wojny. 

Ponad pięcioletni czas okupacji niemiec-
kiej wyraźnie zahamował dalszą aktywność 
Straży Pożarnej. Istniejące plutony zostały 
rozwiązane, zamiast nich utworzono tylko 
jeden pododdział pod komendą władz oku-
pacyjnych. Okres ten przygasił żywotność 
zespołu, a cała działalność przeciwpożarowa 
zastała uzależniona od Niemców. W czasie 
wojny zlikwidowano też dotychczasową sie-
dzibę remizy Straży Pożarnej i przeniesiono 
ją w miejsce parowozowni. Sztandar, książkę 
pamiątkową, pieczątkę oraz inne dokumenty 
ukryto, by nie wpadły w ręce wroga. Akcję tę, 
z polecenia prezesa i naczelnika straży, prze-
prowadzili sierżant Józef Dyrka i dowódca 
plutonu Edward Siemieniec. 

Dzień 24 lutego 1945 r. rozpoczął nowy 
okres w dziejach OSP kop. „Czeladź”. Wró-
ciły z powrotem wszystkie przechowane 
pamiątki, natomiast sztandar - 28 kwietnia 
uroczyście został wprowadzony do siedziby 
stowarzyszenia. W szeregach straży brakowa-
ło wiele nazwisk, przede wszystkim byłego 
naczelnika Zenona Znowskiego zamordowa-
nego przez Niemców. W 1945 r. na czele stra-
żaków stanął inż. Tadeusz Pęcherski, w latach 
1946-47 funkcję naczelnika sprawował Kazi-
mierz Opałko. 

W 1945 r. utworzono pogotowie Straży Za-
wodowej, której członkami zostały osoby ma-
jące bogate doświadczenie w pożarnictwie. 
W kolejnych latach liczbowy skład pogotowia 
powiększył się poprzez przyjęcie zawodowych 
kierowców – mechaników i dwie sekcje stra-
żackie zawodowe przybierając nazwę Stra-
ży Pożarniczo Ochronnej kopalni, do której 

należało prowadzenie akcji zapobiegawczej, 
jak też kontrola przeciwpożarowa na całym 
terenie Piasków. Na zawodowych strażakach 
ciążyła ponadto odpowiedzialność utrzyma-
nia stałej gotowości bojowego sprzętu stra-
żackiego oraz dozór dyżurujących osób. 

W dniu 1 września 1947 r. na komendanta 
straży zawodowej i ochotniczej wyznaczono 

Edwarda Siemieńca. W okresie jego służby 
– do 26 października 1953 r. kiedy to został 
przesunięty do pracy umysłowej w kopalni 
– członkowie straży własnymi siłami zbu-
dowali spinalnię strażacką. Po komendancie 
Siemieńcu zaledwie jeden rok stanowisko pia-
stował Konstanty Wypych, po nim obowiąz-

ki objął Jerzy Juraszczyk. Na początku jego 
kadencji straż przystąpiła do przebudowy 
remizy strażackiej, a także budowy świetlicy 
wyposażonej w dalszych miesiącach w radio 
i telewizor. W 1955 r. zakupiona została nowa 
motopompa M-800 „Leopolia”, a w 1957 r. 
dyrekcja kopalni „Czeladź” przekazała straży 
nowoczesny wóz bojowy „Star 20”.

Nie sposób pominąć jeszcze jednego od-
powiedzialnego zadania realizowanego przez 

kopalnianą straż pożarną od samego początku 
swojego powołania – walkę z żywiołem ognia 
w podziemiach kopalni. Niebezpieczeństwo 
i grozę takiego pożaru powiększał fakt ograni-
czonej swobody ruchu, ciemności oraz szybkie 
rozprzestrzenianie się ognia wraz z wydzie-
laniem się dużych ilości gazów lub dymów 
ogniowych. Członkowie zakładowej straży 
pożarnej na terenie kopalni, tak pod ziemią 
jak i na powierzchni prowadzili systematycz-
ną kontrolę zabezpieczeń przeciwpożarowych. 
Wielu spośród nich było również ratownika-
mi górniczymi. Kopalnia węgla kamiennego 
„Czeladź” należała do grupy kopalń bezpiecz-
nych pod względem zagrożenia pożarowego. 
Niemniej w przeszłości zdarzały się również 
większe lub mniejsze pożary dołowe. Do grupy 
większych należy zaliczyć ten, jaki powstał 13 
czerwca 1949 r. na poziomie 160 m w oddziale 
IV. W akcji brały też udział straże z kopalń 
„Sosnowiec” i „Niwka-Modrzejów”. Starcie 
z ogniem rozpoczęto o godz. 13.20 i zakoń-
czono dopiero o 22.00. Wykorzystano wówczas 
3 motopompy i 630 mb węża.

Wyjątkowy wymiar dla wszystkich dru-
hów strażaków miała uroczystość 50-lecia ist-
nienia Ochotniczej Straży Pożarnej przy kop. 
„Czeladź” świętowana niezwykle podniośle 
w niedzielę 6 lipca 1958 r. 

Wielu z pierwszych członków dobrowolnie 
zasilających szeregi OSP nie doczekało pięk-
nego jubileuszu, niejeden zmuszony trudnymi 
warunkami pracy musiał zrezygnować ze służ-
by, lecz wakaty szybko się zapełniały. Na prze-
strzeni wszystkich lat chwalebnej działalności 
piaskowskiej OSP strażacy nie szukali pochwał 
i nagród. Bez względu na porę dnia – słysząc 
sygnał, porzucali swe zajęcia nie pytając kto 
wzywa i potrzebuje pomocy, z poświęceniem 
spieszyli na ratunek bliźniemu. Tylko ci, któ-
rzy kiedykolwiek mieli możliwość zetknięcia 
się z groźnym obliczem natury mogą ocenić 
ofiarność i bezinteresowność pracy strażaka 
ochotnika. Za jego cichą bez rozgłosu pracę, 
dość często okupioną ranami i utratą zdrowia, 
nagrodę stanowi wdzięczność ludzka oraz 
świadomość dobrze spełnionego obowiązku 
społecznego, której sens pięknie streszcza się 
w dewizie strażackiej – „Bogu na chwałę, lu-
dziom na ratunek”.

 Anna Binek-Zajda

Źródło: 
Specjalny dodatek „Górniczego Stanu” – 50 lat OSP 
kopalni „Czeladź”, 1958 r.
Książka Pamiątkowa Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Po-
żarnej przy kopalni węgla „Czeladź’ na Piaskach ze zbiorów 
Muzeum Saturn w Czeladzi.
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 Wystawy 

• Do 22 kwietnia prezentowaliśmy wystawę 
„Czeladź. Obraz miasta dawniej i dziś” 
ukazującą fotografie Czeladzi zarówno tej 
której już nie ma, jak i tej współczesnej. Cie-
kawy i oryginalny sposób przedstawienia 
tematu zawdzięczamy Romanowi Koweni, 
który archiwalną fotografię wpisał w dzisiej-
szy krajobraz miasta ukazując tym samym 
zmiany zachodzące w naszym otoczeniu. 
Ekspozycja składająca się z 35 plansz była 
wspaniałą okazją do retrospektywnego spoj-
rzenia na Czeladź.

• Historię i formę działalności Sodalicji Ma-
riańskiej funkcjonującej przy parafii pw. św. 
Stanisława Biskupa Męczennika przybliżyła 
wystawa poświęcona 100. rocznicy założenia 
wspólnoty oraz 30. rocznicy jej reaktywacji. 
Ekspozycja udowodniła, że stowarzyszenie 
nic nie straciło na swej aktualności pozosta-
jąc niezmiennie owocną i inspirującą drogą 
wiary. Ekspozycja „100 lat Sodalicji Ma-
riańskiej w Czeladzi” prezentowana była 
w muzeum do 13 maja a następnie wyeks-
ponowana w czeladzkiej świątyni pw. św. 
Stanisława BM.

• 20 maja br. w trakcie 8. Czeladzkiej Nocy 
Muzeum otwarto wystawę pt. „Alchemia 
kuchni”. Na ekspozycji zaprezentowano bli-
sko 200 eksponatów pochodzących ze zbiorów 
Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Muzeum 
Historii Katowic, Muzeum Śląskiego, Muzeum 
Saturn oraz kolekcji prywatnych. Zaprezento-
wane przedmioty związane są z takimi pro-
cesami kuchennymi jak: gotowanie, suszenie, 
smażenie, wędzenie, solenie, prażenie, fer-
mentacja czy chłodzenie. Całość uzupełniają 
plansze omawiające dawne czynności mające 
na celu zarówno przygotowanie posiłków, jak 
i konserwację produktów w celu ich dłuższego 
przechowywania. 

 Muzealny Klub Juniora

• 8 kwietnia w ramach spotkania Muzeal-
nego Klubu Juniora zatytułowanego „Nie 
święci garnki lepią” tworzyliśmy gliniane 
dzbanuszki, broszki, talerze oraz figurki de-
koracyjne. Zajęcia nawiązywały do dawnej 
pracy garncarza oraz wykorzystania trady-
cyjnych materiałów we współczesnej sztuce 
użytkowej. Zajęcia poprowadziła Dobrawa 
Skonieczna-Gawlik.

• Zbliżające się święto Dnia Matki zainspi-
rowało młodych miłośników Muzeum Sa-
turn do stworzenia makramowych branso-
letek. Z pomocą przyszedł Muzealny Klub 
Juniora. Zajęcia plastyczne podczas których 
Lucyna Mroczek-Szymańska wprowadziła 
najmłodszych w tajniki wiązania węzełków 
zaowocowały przepięknymi bransoletkami. 
Biżuteryjne dzieła sztuki stały się pięknym 
prezentem dla mam.

• 10 czerwca, na ostatnich przed wakacjami 
warsztatach plastycznych Muzealnego Klu-
bu Juniora, mimo słonecznej, iście letniej 
pogody przybyło liczne grono miłośników 
muzealnych zajęć. Pod okiem Bartosza Gaw-
lika najmłodsi tworzyli metoda decoupage 
ozdobne, drewniane skrzyneczki, które dziś 
zapewne zdobią parapety, balkony, kuchnie 
lub dziecięce pokoje.

 Muzealna Akademia Seniora

• „Woda w symbolice i magii ludowej” by-
ła tematem kwietniowej Muzealnej Akade-
mii Seniora poprowadzonej przez Dobrawę 
Skonieczną-Gawlik. Podczas wykładu omó-
wiono znaczenie symboliczne wody oraz jej 
zastosowanie w tradycji ludowej oraz obrzę-
dach religijnych.

• Ludzie od dawna posługiwali się kolorem 
nadając mu szczególny sens i znaczenie. 
Zainteresowanie problematyką barw wyni-
ka głównie z poszukiwania ich funkcji psy-

chologicznych oraz socjologicznych, a także 
chęci racjonalnego wykorzystania w życiu 
codziennym. Zagadnienie kształtowania 
tożsamości jednostkowej i zbiorowej za po-
mocą koloru, zadania związane z użyciem 
konkretnych barw w reklamie oraz różnice 
w ich postrzeganiu w rozmaitych kulturach 
przybliżyła słuchaczom Muzealnej Akade-
mii Seniora Anna Binek-Zajda.

• Kuchnia naszych mam i babć to często 
niedościgniony ideał. Jak w rzeczywistości 
wyglądało przetwarzanie, przechowywanie  
i przygotowywanie potraw, jakie zalecenia 
obowiązywały dawne gospodynie i co jadano 
w ubiegłym stuleciu dowiedzieli się słucha-
cze czerwcowej Muzealnej Akademii Senio-
ra. Podczas wykładu „O kuchni słów kilka 
wedle dawnych poradników dla gospodyń 
domowych przeznaczonych” Dobrawa Sko-
nieczna-Gawlik przybliżyła przepisy i rady 
pochodzące z wydawnictw z końca XIX i 1. 
poł. XX wieku.

 Wieczory Historyczne na Saturnie

• W kwietniu, z okazji 95. rocznicy śmierci 
nadarzyła się okazja aby przedstawić gościom 
zgromadzonym w Muzeum Saturn postać Hie-
ronima Kondratowicza – inżyniera zaangażo-
wanego w rozwój polskiej nauki technicznej 
i przemysłu górniczego. Tą znakomitą postać, 
jej życie oraz przebieg pracy zawodowej niejed-
nokrotnie przeplatały wątki czeladzkie, przed-
stawił stryjeczny prawnuk  Kondratowicza – dr 
inż. Andrzej Kontkiewicz od lat zajmujący się 
dokumentowaniem rodzinnej historii.

 Koncerty z cyklu Muzyczne Piątki

W kwietniu, w ramach cyklu „Muzyczne Piąt-
ki” usłyszeliśmy koncert w wykonaniu zespo-
łu Avocado grupy wokalnej tworzącej muzykę 
jedynie głosem poprzez naśladowanie dźwięku 
gitary, saksofonu i czy instrumentów perku-
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syjnych. W Muzeum Saturn zaprezentowali 
w oryginalnej oprawie największe przeboje 
muzyki polskiej i zagranicznej.

 Pasje i kolekcje zagłębiaków

11 maja, w ramach cyklu „Pasje i kolekcje 
zagłębiaków” udaliśmy się w podróż do śre-
dniowiecza. O krętych drogach, mieszczań-
skich karawanach i rycerskich obyczajach oraz 
zasadach panujących na dworze opowiedziało 
dwoje niezwykłych ludzi, związanych od 6 
lat ze światem rekonstrukcji, Kamila Kajdas 
i Przemysław Osmólski – członkowie Konfra-
terii Mieszczańskiej „Sambucus Nigra”.

 Noc Muzeów

20 maja odbyła się  8. Czeladzka Noc Mu-
zeów, podczas której krążyliśmy wokół tra-

dycyjnej kuchni dworskiej, mieszczańskiej 
i folwarcznej, kuchni pełnej smaków, zapa-
chów i niespotykanych już dziś w naszych 
domach przedmiotów. Najbardziej oczeki-
wane wydarzenie muzealne rozpoczęło się 
wykładem Jolanty Zaczkowskiej – kustosza 
Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Nie-
zwykle odkrywcza i ciekawa prelekcja doty-
czyła urządzenia dawnej kuchni, zwyczajów 
panujących na dworach oraz przygotowywa-
nia i spożywania potraw przedstawionych 
w literaturze i sztuce polskiej. Goście mu-
zeum mogli również zapoznać się z wystawą 
„Alchemia kuchni” oraz wysłuchać wykładu 
pt. „W spiżarni, kredensie i piwniczce czyli 
o przechowywaniu rad kilka”, który wygło-
siła kurator ekspozycji Dobrawa Skonieczna-
Gawlik. W trakcie Czeladzkiej Nocy Muzeów 
zaprezentowano również pokaz warzenia pi-
wa i przygotowywania staropolskich smako-
łyków. Całość wydarzenia uświetnił występ 
Zespołu Śpiewaczego KGW Leśniaki oraz 
koncert Zespołu Pieśni i Tańca PKZ „Goło-
wianie” z Dąbrowy Górniczej. Nie zabrakło 
również atrakcji dla dzieci, które podczas 
warsztatów z Niezależną Grupą Populary-
zatorów Nauki „Eksperymentatorzy” zgłę-
biali tajemnicę drożdżowego ciasta, sufletu,  
barwników spożywczych i soku z czerwone 
kapusty. O doznania podniebienia gości 8. 
Czeladzkiej Nocy Muzeów zadbały Panie 

z KGW „Leśniaki”, które przygotowały sta-
ropolski poczęstunek. 

 
 Dzień Dziecka

Tradycyjnie z okazji Dnia Dziecka przy-
gotowaliśmy dla wszystkich milusińskich 
sympatyczną niespodziankę. 3 czerwca 
na muzealnej scenie Studio Teatralne KRA-
K-ART zaprezentowało oparte na warszaw-
skiej legendzie przedstawienie „Bazyliszek”. 
Opowieść o Wojtusiu, który znika bez wieści 
w drodze do kamienicy na Krzywym Kole, 
a na jego poszukiwania wyrusza siostra. Nie-
oczekiwanie z pomocą przychodzi tajemni-
czy Alchemik i mali widzowie, by sprytem 
wspólnie pokonać złego Bazyliszka.

 

 U Dehnelów na Starej Kolonii
29 czerwca rozpoczęliśmy nowy cykl spo-
tkań zatytułowany „U Dehnelów na Starej 
Kolonii”. W nieco innej atmosferze niż zwy-
kle bo przy kawie i cieście wysłuchaliśmy 
interesującej opowieści dwóch Pań: Małgo-
rzaty Dehnel-Szyc oraz Joanny Górkiewicz-
Podstawki. Obie Panie spokrewnione są z ro-
dziną Dehnelów dlatego też ich wspomnienia 
o rodzinie, podróżach i powrotach, pracy, co-
dziennych troskach i radościach przybliżyły 
zgromadzonym gościom ród Dehnelów i ich 
związek z Czeladzią.

 Wystawy
• Do 29 lipca zapraszamy do zwiedzania 
wystawy „Alchemia kuchni” przygoto-
wanej przy współpracy Muzeum Górnoślą-
skiego w Bytomiu. Na ekspozycji zaprezen-
towano przedmioty, dziś już nie spotykane 
w naszych kuchniach a  związane z takimi 
procesami  jak np.: wędzenie, pasteryza-
cja, kiszenie, solenie etc. Ponadto 8 lipca 
(niedziela) o godz. 15.00 zaplanowaliśmy 
oprowadzanie kuratorskie podczas które-
go Dobrawa Skonieczna-Gawlik – kustosz 

Muzeum Saturn opowie nie tylko o ekspo-
natach znajdujących się na wystawie i pro-
cesach z którymi były związane, ale również 
o kulisach powstania ekspozycji. 

• W sierpniu we wnętrzach Muzeum Saturn 
zaprezentujemy wystawę dzieł nadesłanych 
na III Międzynarodowy Zagłębiowski Festiwal 
Sztuki – Art Passion Festival – 2018. Rzeź-
ba, fotografia, malarstwo i haft artystyczny 
to cztery dziedziny twórczej działalności ludzi 
pasji biorących udział w festiwalu mającego 

na celu wymianę doświadczeń artystycznych, 
prezentację dorobku artystycznego, integrację 
środowiska twórczego oraz kreowanie zagłę-
biowskiej przestrzeni artystycznej.  

• „Lwowskie Ogrody Pamięci” to ekspozy-
cja będąca swoistym i niepowtarzalnym ob-
razem Cmentarza Łyczakowskiego uchwy-
conego w kadrze Andrzeja Kotuleckiego 
– wieloletniego dziennikarza Polskiego 
Rada Katowice. Na otwarcie wystawy za-
praszamy 14 września godz. 17.00.

Muzeum Saturn zaprasza  |  III kwartał 2018

|dokończenie ze str. 13



OFICYNA SATURNOWSKA | 

Galeria Sztuki Współczesnej Elektrownia
– działo się: 

• Od 28 marca przez miesiąc w GSW „Elek-
trownia” gościła rzeźba, ceramika oraz 
malarstwo. Na wystawie „Kulturowe śla-
dy – kapliczki” swoje prace eksponowali 
członkowie Stowarzyszenia i zaproszeni 
goście, którzy skupili się na tematyce kapli-
czek powiatu krakowskiego – znikających 
elementach polskiego krajobrazu. 

• „4 strony świata” to tytuł wystawy, która 
rozpoczęła się 3 kwietnia. Malarstwo pre-
zentowane we wnętrzach galerii to wynik 
współpracy artystycznej i przyjaźni czwór-
ki artystów: Jiri Kubelka z Czech, Volke-
ra Thomasa Wunderlich z Niemiec, Iwy 
Kuczkowskiej-Król oraz Anny Shchuma-
cher z Polski. Wspólne działania artystycz-
ne zaowocowały cyklem prac tworzonych 
w różnych technikach w których widać 
swoisty sposób spostrzegania otaczające-
go świata.

• „Energia pasteli” to prezentacja pełnych 
barw, ekspresji i dynamiki prac Ryszarda 
Miłka – znanego na całym świecie arty-
sty-malarza, mieszkającego i tworzącego 
w Polsce i USA, którego dominująca tech-
niką jest pastel. Wystawę można było oglą-
dać do 13 maja.

• Anna Pałys-Zatorska to artystka, której 
prace prezentowaliśmy na wystawie „Prze-
strzeń oddechu”. Była to refleksyjna i li-
ryczna ekspozycja ceramiki artystycznej 
nawiązującej do skomplikowanych relacji 
międzyludzkich ukazując jednocześnie cie-
pło i nadzieję pokładaną w kontaktach z dru-
gim człowiekiem. 

• Od 10 maja do 8 czerwca odwiedzający ga-
lerię goście mogli przyjrzeć się ekspozycji 
pt. „Na peryferiach ikony: materie, fosfo-
rescencje i pejzaże”. Autor prezentowanych 
dzieł Paweł Wyborski porusza się głównie 
w ramach tradycyjnej laserunkowej techniki 
olejnej. Od lat „prowadzi malarski  dialog” 
z tematyką ikony. Zafascynowany tematem 
współczesnej duchowości, przemian religij-
ności i przemian konsumpcji stworzył swój 
własny sposób opowiadania o ikonach.

• Od 18 maja miała miejsce wystawa pt. „Indu-
strialne Piękno Zagłębia”. Ekspozycja, na któ-
rej Sosnowieckie Stowarzyszenie Miłośników 
Fotografii zaprezentowało fotogramy przedsta-
wiające pozostałości industrialnego krajobrazu 
naszego regionu oraz artystyczne industrialne 
fantasmagorie zorganizowana została w ra-
mach Festiwalu Fotografii Industrialnej.

• 9 czerwca w ramach Industriady odbył 
się wernisaż wystawy „Zapytaj Moko-
szy”.  We wnętrzach galerii zaprezentowano 
prace nawiązujące do tegorocznego tematu 
Industriady – „Industria jest kobietą”. Moko-
sza – prasłowiańska bogini, strażniczka kobiet, 
kojarzona z Matką Ziemią, troskliwa opiekun-
ka zbiorów i płodności stała się dla autorek in-
spiracją do artystycznego ukazania roli kobiety 
w społeczeństwie, jej codzienności i znaczenia 
dla ciągłości zarówno życia, jaki i tradycji. Au-
torkami prezentowanych prac są: Agnieszka 
Bastrzyk,  Katarzyna Balicka, Bogna Burska, 
Iwona Demko, Monika Drożyńska, Elżbieta Ja-
błońska, Joanna Kawicka, Anna Maria Karcz-
marska, Violka Kuś, Karolina Matyjaszkowicz, 
Katarzyna Mirczak, Elżbieta Niewiadomska, 
Anna Rulecka, Klaudia Urbanek-Kękuś. Ku-
ratorką projektu jest Ewa Mrozikiewicz. Eks-
pozycja czynna do 31 lipca.

 Lato w mieście 2018
• W ramach akcji „Lato w mieście” konty-
nuujemy rozpoczęte w czerwcu „Niedziele 
w muzeum” podczas których, kurator wysta-
wy Dobrawa Skonieczna-Gawlik przybliża 
zwiedzającym kulisy wystawy „Alchemia 
kuchni”. Na spotkanie z kuchnią mieszczańską 
i dworską zapraszamy 8 lipca o godz. 15.00.
• 10 lipca oraz 21 sierpnia Anna Binek-Zajda 
poprowadzi zajęcia edukacyjne dla najmłod-
szych pt. „Muzeum bez tajemnic” podczas 
których zwiedzimy zakamarki willi dyrektora 
kopalni, zajrzymy do muzealnych magazynów 
i dowiemy się skąd biorą się eksponaty. 17 lipca 
i 28 sierpnia zapraszamy na spacer historyczny 
po Czeladzi podczas którego skupimy swoją 
uwagę na przeszłości przemysłowej miasta. 
Wszystkie zajęcia rozpoczynają się o godzinie 
10.00, liczba miejsc ograniczona – obowiązują 
wcześniejsze zapisy telefoniczne.

  Muzealny Klub Juniora
• Już 9 września zapraszamy na spotkanie 
Muzealnego Klubu Juniora. Wspólnie spró-
bujemy przygotować się do rozpoczęcia nauki 
i wprowadzić trochę koloru na nasze biurko. 
Stworzymy więc rzecz nie tylko piękną, ale 
i praktyczną. Niedzielne warsztaty zacznie-
my tradycyjnie o godzinie 13.00. 

 Muzyczny Piątek
• 28 września o godzinie 18.00 zaprasza-
my na koncert muzyki kresów wschodnich 
w wykonaniu męskiego kwartetu wokalne-
go „Akord”. Zespół został założony w 1998 
roku przez amatorów śpiewu zespołowego 
– studentów Narodowego Uniwersytetu Pe-
dagogicznego w Tarnopolu. W repertuarze  
kwartetu znajdują się ukraińskie pieśni ludo-
we, pieśni narodów świata, dzieła muzyki sa-
kralnej oraz współczesna utwory wokalne.

 Wieczory Historyczne na Saturnie
• We wrześniu, w ramach Wieczorów 
Historycznych zapraszamy na spotkanie 
z cyklu „Znasz li swój region?”, podczas 
którego poznamy dzieje, zabytki i cieka-
wostki sąsiedniego miasta – Siemianowic 
Śląskich. „Po drugiej stronie Brynicy” 
to interesujące spotkanie przygotowane 
wspólnie z Muzeum Miejskim w Siemia-
nowicach. Szczegółowe informacje ukażą 
się na plakatach i stronie internetowej na-
szego Muzeum.

 Europejskie Dni Dziedzictwa 
• 14-16 września Muzeum Saturn w Czela-
dzi włącza się w obchody Europejskich Dni 
Dziedzictwa. Tematem przewodnim 2018 
roku jest 100. rocznica odzyskania niepod-
ległości. (Więcej o Europejskich Dniach 
Dziedzictwa na str. 4 „O.S.”).
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Dział Organizacyjno-Administracyjny 
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Dział Galeria Sztuki Współczesnej „Elektrownia”
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OFICYNA SATURNOWSKA 
Ukazuje się od 2012 roku

Wydawca: 
Muzeum Saturn w Czeladzi

Redaktor Naczelna: 
Iwona Szaleniec

Korekta: 
Dobrawa Skonieczna-Gawlik

Druk: 
Drukarnia MIKOPOL 

ISSN 2299-2251

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

• Wystawą towarzyszącą tegorocznej edycji Art 
Naif Festiwalu jest prezentacja prac ze zbiorów 
Stanisława Trefonia oraz zabrzańskiej grupy 
„18 Obsydian” pt. „Kobieta śląska ostoją tra-
dycji i obrzędów”. W prezentowanych pracach 
tematem przewodnim jest kobieta przedstawio-
na w tradycyjnych rolach jej przypisanych: jako 
westalka domowego ogniska, żona, matka, ku-
charka ale także osoba wykonująca ciężką pracę 
np. w górnictwie, przemyśle włókienniczym.

GSW Elektrownia zaprasza 
lipiec-wrzesień 2018

03.08. 2018 r.
Wraz z Stowarzyszeniem Miłośników Mo-
toryzacji Drag Style zapraszamy na imprezę 
motoryzacyjną, która odbędzie się na udostęp-
nionych przez GSW „Elektrownia”  parkingach 
i w pomieszczeniach Galerii. W programie 
mnóstwo atrakcji liczne konkurencje m.in.: naj-
niższy samochód zlotu – Car- Limbo, pomiary 
najgłośniejszych wydechów zlotu, pomiary Car 
Audio, konkurs na najładniejsze wnętrze samo-
chodu i bitwa Air Ride.

21.08. - 19.09.2018
„Mistyka septarii”
– wystawa fotografii Cezarego Tomy
Autor prac przy pomocy fotografii artystycz-
nej dużego formatu przedstawia anatomię 
septarii to rodzaj konkrecji marglistej lub 
ilasto-żelazistej, które cechują się obecnością 
promienistych lub poligonalnych szczelin, 
które rozszerzają się w kierunku ich wnętrza 
i są wypełnione wtórnie kalcytem lub dolomi-
tem, czasem z dodatkową mineralizacją. Szcze-

liny mogły powstawać wskutek pękania lub 
kurczenia się materiału konkrecji. Septarie, 
zwykle przecięte i wypolerowane, są chętnie 
pozyskiwane przez kolekcjonerów skał i mi-
nerałów pochodzących z okresu jurajskiego, 
ich nieprzemijające piękno w postaci grafik 
na jednolitych tłach skały macierzystej. Te ka-
mienne pejzaże, rysowane kalcytowym pió-
rem żywiołów przypominają nam o ulotności 
naszej egzystencji wobec potężnych sił natury. 
Szczegółowe informacje dotyczące wernisażu 
na stronie internetowej Galerii. 

1.09.2018
VI Zlot Samochodów Minionej Epoki
Uczestnicy będą mogli podziwiać zabytko-
we samochody, zwiedzić Galerię a następnie 
korowód pojazdów ruszy w kierunku Rudy 
Śląskiej gdzie – jak corocznie – w Muzeum 
PRL-u nastąpi uroczyste zakończenie Zlotu 
wraz z konkurencjami dla uczestników.

15.09.-19.10.2018 
Wystawa prac prof. Bogusza Salwińskiego
Wernisaż wystawy 20 września, godz. 18:00
Artysta uprawia rzeźbę, rysunek, malarstwo. 
Autor martyrologicznych cykli rzeźbiarskich 

i malarskich: „Ofiarom Przemocy”, „Ecce 
Homo”, „Ludzkie-Arcyludzkie”, „Sacrum 
i Profanum” w których stawia uniwersalne 
pytania o etyczną kondycję człowieka uwi-
kłanego w patologie współczesnego świata. 
Metafizyce kobiecego ciała poświęcił ero-
tyczne cykle: „Upadłe Anioły”, „Sacrum 
i Profanum”, „Klepsydry”. Prace Salwińskie-
go pełne są emocji, odwołując się do kon-
struktywizmu nie stronią od symboli nie-
rzadko wiodących w głąb kultury.

22.09.-21.10.2018
„Osobiste a wspólne”
Wystawa prac z papieru Elżbiety Zrobek 
i Magdaleny Szyszkowskiej
Wernisaż wystawy 27 września, godz. 18:00
Ekspozycja jest efektem wspólnego projektu 
dwóch artystek: Elżbiety Zrobek i Magdale-
ny Szyszkowska, które zaprezentują prace 
„utkane” z papieru wyglądem przypomina-
jące misterne, kolorowe gobeliny. W swoich 
pracach artystki posługują się eksperymen-
talną techniką związaną z unikatowym pa-
pierem, pozyskiwanym z materiału roślin-
nego, czerpanym ręcznie.
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