
O 
ddajemy do rąk Państwa  

pierwszy numer informatora 

muzealnego Oficyna Saturnow-

ska, gazetki skromnej w formie, bowiem 

wydawanej własnym sumptem, własnymi 

siłami i na miarę posiadanych skromnych 

możliwości. Idea powstania periodyku 

zrodziła się z chęci i konieczności szerszej 

popularyzacji podejmowanych przedsię-

wzięć, realizowanych bieżących działań  

w czeladzkim muzeum, placówce fałszy-

wie postrzeganej przez osoby niezoriento-

wane jako miejsce, odbywających się bli-

żej niesprecyzowanych imprez rozrywko-

wych bądź miejsca, gdzie nie warto by-

wać, gdyż nic się w nim nie dzieje. Tym-

czasem muzeum funkcjonujące od trzech 

lat, działa prężnie, realizuje wiele warto-

ściowych inicjatyw, w znakomitej więk-

szości własnego pomysłu. Pragniemy, aby 

tak jak nasza strona internetowa, której 

nadaliśmy w ostatnim okresie pełniejszą 

formułę informacyjną, Oficyna Saturnow-

ska stała się wiarygodnym źródłem  

 

informowania opinii publicznej o tym co 

dzieje się w czeladzkiej placówce muzeal-

nej. Wprawdzie od początku istnienia 

Muzeum na łamach samorządowego Echa 

Czeladzi, ukazywały się artykuły, zapo-

wiadające i relacjonujące wydarzenia  

z Saturna, jednakże ogrom każdorazowo 

zebranych z całego miasta materiałów, 

zakwalifikowanych do zamieszczenia  

w kolejnych numerach Echa, nie pozwalał 

na obszerniejsze publikowanie wiadomo-

ści muzealnych, w tym historycznych oraz 

przybliżających działalność merytoryczną. 

Wyjątkiem był posiadający stałą rubrykę, 

popularny wśród mieszkańców naszego 

miasta, budzący wielkie emocje cykl bio-

graficzny „czeladzkie who is who”. Oczy-

wiście w Echu, mamy nadzieję nadal będą 

ukazywać się najważniejsze informacje  

o Muzeum, natomiast na stronach informa-

tora zamierzamy donosić Państwu o efek-

tach prowadzonych badań i realizowanych 

kwerend, zamieszczać szersze relacje  

z organizowanych imprez. Głównym  

 

celem mającego ukazywać się cyklicznie 

periodyku jest dotarcie z informacją do 

szerszego kręgu zainteresowanych tematy-

ką historyczną odbiorców, zarówno mło-

dego, internetowego pokolenia, jak i ludzi 

starszych, chętniej niż po komputer sięga-

jących po książkę i gazetę. 

Mamy nadzieję, że Oficyna Saturnowska 

przyczyni się do popularyzacji Muzeum 

Saturn, jego działalności i podejmowanych 

zadań, ale nade wszystko do społecznego 

poszerzenia historycznej wiedzy o naszym 

mieście i regionie. Zamierzamy za jej 

pośrednictwem na bieżąco publikować 

informacje o ważnych i mniej ważnych 

wydarzeniach z przeszłości, o funkcjonu-

jących w różnych okresach instytucjach  

i ich znaczeniu w rozwoju miasta, o orga-

nizacjach i towarzystwach społecznych, 

wreszcie o ludziach, tych którzy kreowali 

historię Czeladzi i tych którzy na dzieje 

miasta nie mieli dużego wpływu, ale swą 

postawą, patriotyzmem, twórczością lub 

pasją pozostawili po sobie na ziemi cze-

ladzkiej wyrazisty ślad. Na szpaltach Ofi-

cyny pragniemy informować o nabytych 

eksponatach, prezentując je lub zamiesz-

czając fragmenty tych szczególnie warto-

ściowych. 

Taki zamysł przyświeca pomysłowi skie-

rowania do Państwa niniejszego informa-

tora muzealnego, co czynimy z wielką 

nieśmiałością, wierząc w przychylność  

i życzliwość czytelników. Na koniec pra-

gniemy złożyć serdeczne podziękowania 

pani Teresie Strojniak, artystce – plastyk, 

która czynnie wsparła naszą inicjatywę 

prasową i opracowała winietę Oficyny  

z fantastyczną, graficzną panoramą Czela-

dzi. Serdeczne dzięki. 

  Iwona Szaleniec 
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Gdy nadejdą Święta  

niech nadzieja i radość 

zastukają do Państwa drzwi, 

a Wielkanoc przyniesie 

pomyślność i szczęście na każdy dzień, 

 

wszystkim mieszkańcom naszego miasta  

życzy 

Dyrektor Muzeum Saturn w Czeladzi 

wraz z zespołem pracowników 



M uzeum Saturn w Czeladzi zostało 

powołane mocą uchwały Rady 

Miejskiej z dnia 30 października 2008 

roku, podjętej jednogłośnie przez rad-

nych poprzedniej kadencji. Powstało na 

bazie funkcjonującej przez ponad 5 lat 

przy miejskiej bibliotece – Czeladzkiej 

Izbie Tradycji. Oficjalną działalność jako 

nowa instytucja rozpoczęło 1 marca 2009 

roku po akceptacji  projektu statutu przez 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-

wego. Przyjęta nazwa „Saturn” nawiązu-

je do jednej z dwu kopalń działających 

na terenie naszego miasta. Siedzibą nowo 

powstałej instytucji stał się budynek 

dawnej willi dyrektora Kopalni Saturn, 

popularnie zwany Pałacem pod Filarami, 

położony przy ulicy Dehnelów 10, nie-

opodal macierzystego zakładu. 

Muzeum zobligowane jest do realiza-

cji zadań zapisanych w nadanym 

statucie, a wynikających z art.1 usta-

wy o muzeach. Podstawowe zadania 

to: - gromadzenie zabytków i wszel-

kich pamiątek w zakresie szeroko 

pojętej historii miasta, w tym związa-

nych z przemysłem górniczym, histo-

rią czeladzkich kopalń i tradycjami 

górniczymi – realizowane przez na-

bywanie eksponatów drogą zakupu 

lub pozyskiwane w postaci darów; 

-przechowywanie, zabezpieczanie i opra-

cowywanie zgromadzonych zbiorów 

czyli magazynowanie, konserwowanie, 

katalogowanie eksponatów i opracowa-

nie naukowe; 

-prowadzenie badań naukowych i kwe-

rend w archiwach, muzeach i bibliote-

kach 

-organizowanie wystaw i ekspozycji; 

- prowadzenie działalności edukacyjnej – 

współpraca z placówkami oświatowymi 

wszystkich szczebli (lekcje muzealne, 

wycieczki historyczne, konkursy); 

-działalność wydawnicza – publikowanie 

własnych, zleconych i obcych opracowań 

historycznych oraz promocyjnych; 

-organizacja i prowadzenie biblioteki; 

-organizowanie lub współorganizowanie 

działalności kulturalnej: koncertów, 

przedstawień, pokazów filmowych i mul-

timedialnych oraz spotkań autorskich. 

Status muzeum w organizacji czeladzki 

Saturn posiadać będzie do czasu zorgani-

zowania pierwszej wystawy stałej, pier-

wotnie planowanej w wyremontowanych 

i zaadaptowanych specjalnie na ten cel  

budynków byłych warsztatów elektrycz-

nych Kopalni Saturn. 

Współczesna rzeczywistość ulega cią-

głym przemianom. Muzea, które również 

są jej stałym elementem stanęły wobec 

trudnego zadania, jakim jest przekonanie 

zwiedzających, że ich oferta jest konku-

rencyjna wobec innych łatwo dostępnych 

rozrywek. Dlatego dzisiaj muszą prze-

kształcać się w żywe, atrakcyjne instytu-

cje kultury. Tak więc dodatkową presją 

przy powoływaniu do życia muzeum jest 

fakt, że wszyscy tj. organizatorzy, od-

biorcy a nawet muzealnicy oczekują 

spektakularnego sukcesu, tłumów zwie-

dzających i wiodącej pozycji wśród lo-

kalnych instytucji o tym samym charak-

terze. Tymczasem osiągniecie takiego 

sukcesu jest możliwe przez zlokalizowa-

ne w wielkich miastach duże muzea, 

posiadające bogate zbiory, prezentowane 

w postaci atrakcyjnych i nowatorskich 

wystaw stałych, bądź przez placówki, 

które zaangażowały ogromne środki 

finansowe na stworzenie obecnie nie-

zwykle popularnych wystaw interaktyw-

nych. 

Czeladzki Saturn, który jest niewielką, 

lokalną instytucją, posiadającą stylową, 

przeurokliwą, lecz ciasną jak na potrzeby 

muzeum siedzibę oraz zbyt niski budżet, 

aby wystartować z wysokiego „C” i osią-

gnąć natychmiastowy sukces, od począt-

ku przyjęło zasadę aby wszystkie „braki” 

nadrobić aktywnością i szeroką ofertą 

skierowaną do odbiorców o zróżnico-

wanych gustach. Stąd tak bogata pro-

pozycja wydarzeń kulturalnych cze-

ladzkiego muzeum. Nie posiadając 

wystawy stałej pragniemy przyciągnąć 

zwiedzających licznymi, atrakcyjnymi 

wystawami czasowymi, częstokroć 

sprowadzanymi z innych placówek 

muzealnych, gwarantującymi wysoki 

poziom merytoryczny. Przez 3 lata 

istnienia zaprezentowaliśmy ich nie-

mal 40. 

Szerokie spektrum działań edukacyj-

nych przygotowujemy z myślą o pla-

cówkach oświatowych i to wszystkich 

szczebli od przedszkoli począwszy na 

szkołach średnich skończywszy. Obok 

proponowanych lekcji muzealnych, 

wycieczek historycznych, warszta 

tów, prelekcji, projekcji filmów 

 i pokazów multimedialnych, Mu-

zeum chętnie  wspiera  meryto-

rycznie klasy uczestniczące  

w projektach z zakresu historii 

 i zachowania lub opieki nad zabyt-

kami przeszłości. 

Samo Muzeum jest partnerem pro-

jektu będzińskiej Bramy Cukerma-

na „Opowieści nieobecnych”, two-

rzącego szlak dziedzictwa żydow-

skiego 11 miast woj. śląskiego. 

Do dorosłych odbiorców kierujemy 

propozycje poszerzające wiedzę histo-

ryczną zarówno naszej małej ojczyzny, 

jak i regionu czy kraju. Każda wysta-

wa, każde organizowane przedsięwzię-

cie jest dla nas dobrym pretekstem do 

przypomnienia i uzupełnienia wiado-

mości o czasach przeszłych. Temu 

służy muzealny cykl Muzealne Spotka-

nia z Przeszłością. Również zeszło-

roczna I czeladzka Noc Muzeów po-

święcona Japonii stała się świetną oka-

zją aby nie tylko zaprezentować nie-

zwykłą wystawę oryginalnych lalek  

i zaprosić na warsztaty ikebany, parze-

nia herbaty czy kaligrafii, ale przede 

wszystkim przybliżyć tradycję i rolę, 

jaką lalka pełniła w kulturze Kraju 

Kwitnącej Wiśni. 

Jednym z zadań statutowych naszego 

Muzeum jest organizacja koncertów,  
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W  ostatnim czasie, biblioteka  

Muzeum Saturn powiększyła się 

o dwutomową, bardzo interesującą pozy-

cję książkową przygotowaną pod red. 

Ewy M. Bladowskiej i wydaną z okazji 

jubileuszu 25-lecia Muzeum Kinemato-

grafii w Łodzi pod tytułem 

„Filmowy pałac ziemi obiecanej”.  

Pierwsza z części: „W stronę Scheible-

rów” stanowi swego rodzaju szkic histo-

ryczny dotyczący dziejów tego fabry-

kanckiego rodu, któremu Łódź zawdzię-

cza niesamowity, przemysłowy rozwój. 

Bogata w materiał dokumentalny i foto-

graficzny, przedstawia rozmaite obszary 

aktywności członków rodziny Scheible-

rów.  

Z kolei drugi tom  „W stronę muzeum,  

w stronę filmu” w całości poświecony 

został filmowym dziejom pałacu.  

Pochodzący z połowy XIX w., będący 

rezydencją Karla Scheiblera, od 25 lat 

jest siedzibą Muzeum Kinematografii. 

Powojenna historia tego obiektu stano-

wi ważną kartę w historii polskiego 

filmu, bowiem wnętrza pałacu zagra-

ły w kilkudziesięciu polskich produk-

cjach, między którymi znajduje się  

i arcydzieło Andrzeja Wajdy „Ziemia 

obiecana”. Miło nam donieść, że  

w części dedykowanej Scheiblerom 

wykorzystane zostały także materiały 

pochodzące ze źródeł Muzeum Saturn, 

będące wynikiem kwerendy realizowa-

nej specjalnie dla potrzeb przygotowy-

wanej publikacji, a dotyczącej powsta-

n i a  T o w a r z y s t w a  G ó r n i c z o -

Przemysłowego „Saturn” S.A., którego 

jednym z udziałowców i długoletni 

prezesem Rady Zarządzającej był  

Karol Wilhelm II Scheibler. Warto  

w tym miejscu podkreślić, iż czeladzka 

placówka muzealna z powodze-

niem wykonuje także inne kwerendy ze 

zbiorów własnych, tak na potrzeby 

instytucji, jaki osób prywatnych.  

  Anna Binek Zajda 

Filmowy pałac ziemi obiecanej 
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to zresztą częsta praktyka, że placówki 

muzealne, szczególnie te posiadające 

zabytkowe siedziby i stylowe wnętrza 

realizują zadania krzewienia kultury 

muzycznej. Na przykład na naszym 

terenie od lat odbywają się cykliczne 

spotkania muzyczne w Pszczynie  

i Rybniku. A jeszcze niedawno na 

ucztę muzyczną można było wybrać 

się do Muzeum Zagłębia w Będzinie. 

Czeladzkie koncerty realizowane  

w ramach Muzycznych Piątków cieszą 

się dużą popularnością. Coraz liczniej-

sza publiczność to dla nas ogromna 

satysfakcja, jednocześnie promocja 

Muzeum i większa liczba odbiorców 

naszej działalności stricte merytorycz-

nej. 

Kolejnym, niezwykle istotnym zada-

niem praco – i czasochłonnym, żmud-

nym, pełnym niespodziewanych prze-

szkód jest zbieranie informacji, prowa-

dzenie kwerend i badań naukowych. 

To na ich bazie m.in. mogliśmy opra-

cować biogramy do czeladzkiego who 

is who oraz przygotować własne wy-

dawnictwa, których latach 2009 i 2010 

wydaliśmy 9. W roku bieżącym Saturn 

będzie wydawcą długo oczekiwanej, 

przygotowywanej od kilku lat „Historii 

Czeladzi”. Monumentalne dzieło pod 

red. prof. Jana Drabiny ukaże się jesie-

nią. Warto dodać, że w muzeum czeka-

ją na publikację 3 kolejne pozycje,  

w tym monografia Piasków autorstwa 

nieżyjącego Władysława Kwaśniaka. 

Reasumując, czeladzki Saturn istnieje 

3 lata, to w życiu instytucji muzealnej 

niewiele. Mamy satysfakcję, że udało 

się co nieco zrealizować, ale jednocze-

śnie jesteśmy świadomi jak wiele 

przed nami. Pragniemy tak działać, 

aby uniknąć wizerunku „skostniałej” 

instytucji, by „muzealny” nie oznacza-

ło coś starego, przebrzmiałego i niepo-

trzebnego. Naszym dążeniem jest za-

chować przeszłość dla przyszłości  

i zasłużyć na Państwa zachwyt.  

 

  Iwona Szaleniec 

 

 

   Podziel się swoją historią  

Z takim apelem Muzeum Saturn 

zwraca się do dawnych i  obec-

nych mieszkańców Czeladzi oraz 
do wszystkich osób związanych 

z  naszym miastem nicią sentymen-
tu czy losami przodków z gorącą 

prośbą o włączenie się w  realiza-

cję muzealnego projektu mającego 
na celu dokumentację przeszłości 

Czeladzi. Apelujemy zatem o po-

dzielenie się swoimi pamiątkami. 
Udostępnione muzeum - w formie 

daru, oferty zakupu, czy choćby 
czasowego użyczenia w celu wyko-

nania kopii - będą niezwykle przy-

datne w  odtwarzaniu obrazu na-
szej przeszłości.  

Interesują nas przedmioty codzien-
nego użytku, fotografie, dokumenty,  

wspomnienia, rysunki. Pamiętajmy, 

że historię naszego miasta tworzą 

jego mieszkańcy, ich losy, przeży-
cia i osobiste doświadczenia – po 

prostu wspólna historia wielu po-
koleń. 

Chętnych do podarowania pamią-

tek, użyczenia zdjęć i podzielenia 
się informacją o nich prosimy  

o kontakt z Działem Historii Mia-

sta i Górnictwa Zagłębia Dąbrow-
skiego – nr telefonu: 32 265 42 98 

lub z dyrektorem. 
Zachowajmy wspólnie pamięć  

o dziejach Czeladzi oraz o lu-

dziach, którzy przyczynili się do 
rozwoju miasta – dla nas i przy-

szłych pokoleń.  
 



W listopadzie 2011 roku dziękowaliśmy  

mu za niezwykły dar dla Muzeum – kurtkę 

więźnia hitlerowskich obozów koncentracyj-

nych. Teraz możemy jedynie wspomnieć 

naszego ofiarodawcę, pana Stanisława Bry-

łę, którego pożegnaliśmy 22 lutego br. na 

cmentarzu parafialnym w Grodźcu. Urodził 

się 6 sierpnia 1922r. w Naramie, w pow. 

miechowskim, woj. krakowskim, w rodzinie 

Andrzeja i Marii z domu Cicha. Osierocony 

przez ojca w wieku 12 lat poszedł do pracy  

w charakterze ucznia zawodu, a następnie  

w latach 1937-1940 zarabiał na rodzinę  

w zakładzie rzeźniczym. Od 1940 roku na 

stałe związał swe życie z Grodźcem, gdzie 

zamieszkał i podjął zatrudnienie początkowo 

w kopalni Grodziec, a później w miejscowej 

cementowni. Już będąc na terenie Zagłębia 

Dąbrowskiego wstąpił do Związku Orła 

Białego i aktywnie działał w konspiracji.  

W 1942 roku został służbowo przeniesiony 

do Huty Baildon, gdzie pracował do czasu 

aresztowania 6 grudnia 1942 roku. Przeka-

zany w ręce Gestapo, osadzony w katowic-

kim więzieniu przy ul. Mikołowskiej, mie-

siąc później – 8 stycznia 1943 roku wraz  

z grupą innych więźniów trafił do obozu 

koncentracyjnego w Auschwitz. Zakwalifi-

kowany do grupy więźniów politycznych 

otrzymał nr 85835. Po 3-miesięcznym poby-

cie w Oświęcimiu, gdzie pracował w ko-

mandzie transportu węgla i koksu w kwiet-

niu 1943r. przewieziony został do Mathau-

sen – Gusen, w sierpniu do Wiener Neustadt 

a w listopadzie tego samego roku do Bu-

chenwaldu podobóz Mittelbau Dora.  

W Dorze – fabryce pocisków V-1 i V-2 

usytuowanej w podziemnych korytarzach 

skalnych pracował jako ślusarz, kowal i 

spawacz. W kwietniu 1945 roku w obliczu 

zbliżających się wojsk alianckich ewaku-

owany ze współwięźniami najpierw do obo-

zu Sangerhausen, a następnie do Ravensbr-

űck, został oswobodzony 30 kwietnia. Obo-

zowa gehenna Stanisława trwała 2 lata i 5 

miesięcy a przeżycie tej „drogi krzyżowej” 

graniczyło z cudem. Po powrocie do Grodź-

ca (22 maja 1945r.) został powołany do 

Wojsk Ochrony Pogranicza w Gliwicach. 

Nie służył długo, ponieważ zaczęły go nękać 

choroby będące następstwem pobytu w obo-

zach. W 1947r. Komisja Lekarska Szpitala 

Okręgowego 4 Wrocław zwolniła go ze 

służby wojskowej jako inwalidę wojennego. 

W cywilu od 1947r. do emerytury pracował 

jako ślusarz – brygadzista w Przedsiębior-

stwie Ciężkiego Sprzętu Budowlanego Bu-

downictwa Węglowego w Tychach. W roku 

1972 zawarł związek małżeński. Z żoną 

Stefanią doczekali się córki – Jolanty. Stani-

sław Bryła ponad 20 lat był Prezesem Koła 

Związku Kombatantów RP i Byłych Więź-

niów Politycznych w Będzinie – Grodźcu. 

Wielokrotnie odznaczany m.in. w 1987r. 

Krzyżem Oświęcimskim. Zmarł 18 lutego 

2012r. w Grodźcu. 

WSPOMNIENIE:  Stanisław  Bryła 
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W II połowie ubiegłego roku Muzeum Saturn 

przystąpiło do już realizowanego ponadlo-

kalnego projektu  stworzenia szlaku  po oca-

lałym dziedzictwie żydowskim 11 miast 

województwa śląskiego. Pomysłodawcami  

i głównymi autorami  programu są Karolina  

i Piotr Jakoweńko – założyciele i członkowie 

Bramy Cukermana w Będzinie. „Opowieści 

Nieobecnych”, bo tak zatytułowany został 

ów program, to seria audioprzewodników 

przedstawiających  historię lokalnych  spo-

łeczności żydowskich wybranych miast Ślą-

ska i Zagłębia. To historie o żydowskim 

świecie, o wielowiekowej chrześcijańsko - 

żydowskiej koegzystencji, którą przerwała  

i zniszczyła II wojna światowa. W wymiarze 

edukacyjnym projekt jest jedną z wielu mo-

zolnych prób przywrócenia  i podtrzymania 

pamięci o naszych dawnych sąsiadach. 

„Opowieści Nieobecnych” to najprawdopo-

dobniej jedyny taki szlak w Polsce, który 

poprzez audioprzewodniki oprowadza  

i opowiada historię. Prace nad audioprze-

wodnikami trwały ponad  pół roku przy ak-

tywnym zaangażowaniu kilkunastu osób: 

naukowców, badaczy historii Żydów, muzy-

ków i artystów. Na potrzeby projektu po-

wstały aż 64  utwory prezentujące dzieje  

i dziedzictwo kulturowe Żydów w Będzinie, 

Bytomiu, Chorzowie, Czeladzi, Dąbrowie 

Górniczej, Gliwicach, Katowicach, Sosnow-

cu, Tarnowskich Górach, Zabrzu i Żarkach. 

Istotnym elementem słuchowisk jest specjal-

nie stworzona przez Raphaela Rogińskiego 

ścieżka dźwiękowa nawiązująca  do trady-

cyjnej muzyki żydowskiej. Jako lektor głosu 

użyczył Michał Majnicz, utalentowany aktor 

młodego pokolenia, na co dzień występujący 

na deskach Teatru Polskiego we Wrocławiu. 

Projekt współfinansowany ze środków Urzę-

du Marszałkowskiego Województwa Ślą-

skiego, swym mecenatem objęły wszystkie 

miasta, które przystąpiły do programu.  

Z kolei jednym z 7 partnerów projektu jest 

czeladzkie Muzeum Saturn. Zrealizowany  

i zakończony w grudniu 2011 roku projekt 

„Opowieści Nieobecnych” miał swą uroczy-

stą inaugurację pod koniec stycznia  

w Bytomiu. W maju 2012 roku, miejmy 

nadzieję, przy już wiosennej aurze, planowa-

ne jest otwarcie szlaku w Czeladzi.  

O dokładnym terminie spotkania w Muzeum 

Saturn z autorami programu Karoliną i Pio-

trem Jakoweńko z Bramy Cukermana wraz 

ze szczegółowym programem wycieczki po 

miejscach związanych z czeladzkimi Żydami 

powiadomimy w najbliższym czasie. 

Dla czeladzkiego Muzeum to ogromna ra-

dość i satysfakcja, że dzięki zaangażowaniu  

i skutecznemu propagowaniu idei projektu 

nasze miasto znalazło  się na śląsko – zagłę-

biowskim szlaku po dziedzictwie kulturo-

wym Żydów. 

               Iwona Szaleniec 



P odstawę zbiorów nowo powstałego 

Muzeum Saturn utworzyły przekazy 

Czeladzkiej Izby Tradycji działającej 

przy Miejskiej Bibliotece Publicznej im. 

Marii Nogajowej w Czeladzi. Oprócz 

nich, do muzeum napływały w tym czasie 

dary od osób prywatnych oraz przekazy z 

instytucji. Zgromadzone w ten sposób 

muzealia zostały podzielone na historycz-

ne, górnicze oraz geologiczne. Ta klasyfi-

kacja zbiorów utrzymana jest do chwili 

obecnej. Zespół obiektów muzealnych 

systematycznie powiększa się w drodze 

zakupów i przyjmowania darów. Wszyst-

kie eksponaty są następnie inwentaryzo-

wane, opracowywane oraz zabezpiecza-

ne.  

Trzon historycznych zbiorów muzeum 

stanowią dokumenty dotyczące historii 

Czeladzi i jej mieszkańców – przede 

wszystkim archiwalia rodzinne, pisma 

urzędowe, listy prywatne oraz świadectwa 

życia codziennego. Na uwagę zasługują 

ponadto dokumenty dotyczące kultury, 

oświaty, historii miejskich oraz społecz-

nych stowarzyszeń i organizacji,  a także 

przedmioty codziennego użytku, głównie 

sprzęty domowe i gospodarskie. Szczegól-

nie ciekawą grupą zbiorów jest kolekcja 

kartograficzna, na którą składają się mapy 

i plany miejskie z XIX i XX w. Groma-

dzone są poza tym dokumenty z najnow-

szej historii związane z losami wojennymi 

i powojennymi czeladzian, zbiory gazet  

i druków niezależnych. Niezwykle waż-

nym materiałem ikonograficznym cze-

ladzkiego muzeum są fotografie (tak twór-

ców profesjonalnych, jak i amatorów) 

oraz pocztówki ilustrujące obszar Czela-

dzi (również Zagłębia Dąbrowskiego)  

o dużej wartości kolekcjonerskiej i arty-

stycznej. Cenne są zwłaszcza te egzempla-

rze, które przedstawiają oblicze naszego 

miasta  sprzed 100. laty  z uwagi na ich 

walor znakomitej skarbnicy informacji  

o dawnej Czeladzi, której już nie 

ma.„Najmłodsze” okazy pocztówkowe 

pochodzą z lat 90. ubiegłego wieku.  

W zbiorach muzealnych nie brakuje także 

wizerunków dawnych miesz-

kańców Czeladzi, zarówno tych, 

którzy odegrali ważną rolę  

w rozwoju miasta, jak i tych 

anonimowych. Wyróżnienie 

należy się ponadto kolekcji hi-

storycznych  kopalnianych oraz 

związkowych sztandarów. Naj-

starszy z muzealnej kolekcji,  

z pięknie haftowaną postacią 

św. Barbary, pochodzi z 1910r.  

z kopalni „Wiktor”. Zbierane są 

także sztandary organizacji poli-

tycznych i społecznych działają-

cych na terenie miasta. Natomiast ca-

łość muzealiów górniczych obejmuje 

między innymi narzędzia i urządzenia 

do robót górniczych,  sprzęt oświetle-

niowy i ratowniczy, dokumenty doty-

czące działalności czeladzkich kopalń, 

legitymacje związkowe, galowe mun-

dury górnicze, mapy i plany. Muzeum 

Saturn posiada także ponad sto rysun-

ków technicznych ukazujących detale 

maszyn i urządzeń  pracujących na 

kopalniach „Saturn” oraz „Czeladź”. 

Unikatowy charakter posiadają rów-

nież zachowane zabytkowe przedmio-

ty- tachometr i tachograf, służące nie-

gdyś  Kopalni „Saturn”,  będące swo-

istymi reprezentantami  dorobku myśli 

i techniki górniczej. Prawdziwą pereł-

kę dokumentalną stanowi zaś opraco-

wanie w języku francuskim dziejów 

Towarzystwa Bezimiennego Kopalń 

Węgla „Czeladź” zawierające niezna-

ne dotąd plany: sytuacyjny nadań 

Tow. Kopalń Węgla „Czeladź” oraz 

ogólny kolonii Piaski z lat trzydzie-

stych XX w. W dużym zbiorze ikono-

grafii górniczej zgromadzone zostały 

widoki obu zakładów wydobywczych, 

pojedynczych obiektów, podziemi  

i oczywiście górników. Szczególnymi 

okazami są archiwalne księgi rachun-

kowe i sprawozdania buchalteryjne 

Książęcej Dyrekcji Dominialnej  

z końca wieku XIX w., a zatem po-

chodzące z okresu, gdy właścicielem 

kopalni „Saturn” był książę Hugo von  

Hohenlohe zu Őhringen.  

Warto jeszcze wspomnieć o  stosun-

kowo najnowszym nabytku Muzeum 

Saturn – Albumie Obiektów Towa-

rzystwa Górniczo-Przemysłowego 

„Saturn” S.A. zakupionym po długich  

i żmudnych pertraktacjach od Mu-

zeum Miejskiego „Sztygarka” w Dą-

browie Górniczej. To jeden z najbar 

 

 

dziej wartościowych eksponatów, 

tak pod względem materialnym, 

jak i merytorycznym. Na owo cy-

melium muzealne składają się czar-

no-białe fotografie obiektów admi-

nistracyjnych i mieszkalnych zlo-

kalizowanych w Czeladzi oraz in-

nych zakładów przemysłowych 

wchodzących w skład Spółki Ak-

cyjnej Towarzystwa Górniczo-

Przemysłowego „Saturn” wykona-

nych przez znany zakład fotogra-

ficzny Braci Altman z Sosnowca. 

Wydawnictwo przygotowane  

w związku z jubileuszem XXX-

lecia istnienia Spółki stanowi po-

nadto bardzo interesujący zapis 

materialnej spuścizny przedsiębior-

stwa, które na długo zadecydowało 

o charakterze naszego miasta. 

Uwagę przykuwa także przednia 

okładka Albumu zdobiona płasko-

rzeźbą przedstawiającą 10. charak-

terystycznych budowli należących 

do Spółki oraz wizerunki założy-

cieli Towarzystwa – Karola Sche-

iblera oraz Adolfa Biedermanna. 

Ta bardzo efektowna kompozycja 

pochodzi z zakładu „Bracia Ło-

pieńscy”  - najsłynniejszej polskiej 

firmy brązowniczej przełomu XIX  

oraz XX w. i lat międzywojennych 

ubiegłego stulecia. Standard tej 

pozycji podnosi poza tym staranna 

oprawa wykonana wedle najwyż-

szych prawideł sztuki introligator-

skiej. Zespół eksponatów mineralo-

gicznych i paleontologicznych po-

darowany przez osobę prywatną 

stał się zaś „zaczynem” kolekcji 

geologicznej. Choć jeszcze skrom-

ny liczebnie, to niemal od rozpo-

częcia działalności muzeum ekspo-

nowany w całości, dostarcza wielu 

wrażeń wizualnych. 

    Anna Binek - Zajda 
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W ieloletnią tradycją w naszym mieście są 

coroczne Konkursy Wiedzy o Czeladzi 

dla uczniów czeladzkich szkół. W poprzednich 

latach przyjmowały one różne formy, a ich 

organizatorami było Stowarzyszenie Miłośni-

ków Czeladzi, szkoły, Urząd Miasta lub Cze-

ladzka Izba Tradycji działająca przy Miejskiej 

Bibliotece Publicznej im. Marii Nogajowej. 

Obecnie głównym organizatorem jest Muzeum 

Saturn w Czeladzi, przy współpracy ze Stowa-

rzyszeniem Miłośników Czeladzi i Wydziałem 

Polityki Społecznej i Edukacji Urzędu Miasta. 

Patronat honorowy sprawuje Burmistrz Miasta, 

patronem medialnym jest Echo Czeladzi. 

Celem Konkursu jest poszerzenie i usystematy-

zowanie wiedzy na temat historii miasta, 

kształtowanie poczucia własnej tożsamości, 

rozwijanie zainteresowań regionem, jego 

historią i tradycją. Tematyka Konkursu 

zmienia się co rok, nawiązując do aktual-

nych rocznic związanych z dziejami mia-

sta. Stałymi pozycjami są najważniejsze 

daty historyczne dotyczące przeszłości 

naszego miasta, nazwy czeladzkich ulic, 

nazwiska postaci związanych z miastem 

lub wybitnych czeladzian znanych w Pol-

sce, a nawet na świecie oraz miejsca pa-

mięci narodowej. 

Tegoroczna tematyka związana jest  

z rocznicą 750-lecia lokacji miasta. Na-

wiązuje do dziejów Czeladzi począwszy 

od pierwszej pisemnej wzmianki pocho-

dzącej z 1228 roku zawartej w Kodeksie 

Dyplomatycznym Polski, aż po rok 1870, 

kiedy wprowadzony został w życie ukaz 

carski o odebraniu Czeladzi praw miejskich  

i wcieleniu jej do gminy Gzichów. Dzięki kon-

kursowi młodzież ma możliwość poznania roli 

i zadań władz miasta w różnych okresach dzie-

jowych. Nowością jest wprowadzenie daw-

nych historycznych nazw- wzgórz, ulic, dróg  

i pól, nieznanych młodemu pokoleniu, a funk-

cjonujących jeszcze wśród najstarszych miesz- 

 

kańców. 

Konkurs przebiega w dwóch etapach: elimina-

cji na szczeblu szkolnym i finału. 

W eliminacjach szkolnych uczniowie klas V 

szkół podstawowych i klas II szkół gimnazjal-

nych odpowiadają pisemnie na 12 pytań kon-

kursowych, a Szkolna Komisja Konkursowa 

typuje do finału dwóch najlepszych uczniów. 

W finale, który odbywa się wiosną, najlep-

szych młodych znawców historii miasta obo-

wiązują odpowiedzi ustne.  

Odpowiedzi ocenia trzyosobowe jury złożone  

z przedstawiciela Muzeum Saturn, Stowarzy-

szenia Miłośników Czeladzi oraz Urzędu Mia-

sta. Konkursowi na tym szczeblu towarzyszy 

prezentacja multimedialna i oprawa artystyczna 

przygotowana przez szkoły. Miejscem finału 

jest siedziba SDK Odeon, a na widowni zasia-

dają zaproszeni goście i uczniowie szkół. Zwy-

cięzca w kategorii szkół podstawowych otrzy-

muje nagrodę rzeczową, natomiast główną 

nagrodą dla zwycięzcy w kategorii szkół gim-

nazjalnych jest wyjazd do Francji w ramach 

wakacyjnej wymiany młodzieży między Cze-

ladzią o Auby. Wyjazd dofinansowany jest  

 

w 50% przez Urząd Miasta. Ponadto wszyscy 

uczestnicy finałowego Konkursu oraz nauczy-

ciele przygotowujący uczniów otrzymują  

dyplomy i nagrody książkowe ufundowane 

przez Muzeum Saturn i Stowarzyszenie  

Miłośników Czeladzi.  

W bieżącym roku eliminacje na szczeblu 

szkolnym dla szkół podstawowych odbyły się 

w dniu 24 stycznia. Wzięło w nich udział 218 

uczniów klas V. Najlepszymi znawcami histo-

rii miasta okazali się uczniowie szkół podsta-

wowych: 

- SP nr1: Maja Mańczykowska i Jakub  

Pieńkos przygotowani przez mgr Stanisławę 

Nowak 

- SP nr2: Weronika Dobrucka i Daria 

Oczkiewicz przygotowane przez mgr Ewę 

Kozieł  

- SP nr3: Łukasz Jurczyński i Małgorzata 

Górska przygotowani przez mgr Magdale-

nę Niedbałę 

- SP nr7: Wiktor Mosurek przygotowany 

przez mgr Ewę Tarnówkę i Mateusz  

Dubiński przygotowany przez mgr Joannę 

Bojczuk.  

Eliminacje dla szkół gimnazjalnych odbyły 

się 25 stycznia. Uczestniczyło w nich 154 

uczniów klas II. Zdobywcami największej 

liczby punktów są uczniowie gimnazjów: 

- G nr1: Karolina Będkowska i Piotr  

Konieczny, przygotowani przez mgr  

Michała Jastrzębskiego 

- G nr2: Kacper Sawczuk i Kacper  

Janda, przygotowani przez mgr Danutę 

Kurowską  

- G nr3: Anna Kosmala i Nikola Tatara, 

przygotowane przez mgr Małgorzatę Strychar-

czyk i mgr Stanisławę Nowak 

Wszystkim finalistom życzymy wytrwałości  

w pogłębianiu wiedzy o mieście oraz powo-

dzenia w Finale Konkursu, który odbędzie się 

12 kwietnia 2012 roku. 

             Krystyna Górna 

„Muzeum Saturn w Czeladzi”-  
przewodnik po Muzeum Saturn  

w Czeladzi nakreślający historię jego  
powstania, cele i działalność,.8 s.,  
tekst - Anna Binek-Zajda, redakcja tek-
stu-Iwona Szaleniec, projekt graficzny-  

Jan Powałka, rok wydania 2011. 

„Elektrownia Kopalni Saturn”- prze-
wodnik po elektrowni dawnej Kopalni 

Saturn ilustrujący jej wnętrze i pokrót-
ce wprowadzający w jej historię,  
14 stron ,redakcja tekstu - Iwona Sza-
leniec, projekt graficzny - Michał Po-

wałka, rok wydania 2009.  

„Włodarze miasta Czeladź w 

latach 1915-1939, 1945-
2009”- zbiór szkiców biogra-
ficznych osób sprawujących 
najwyższą władzę w Czeladzi 
na przestrzeni lat 1915-1939, 

1945-2009, oparty na histo-
rycznych materiałach źródło-
wych, wspomnieniach, osobi-
stych pamiątkach i dokumen-
tach, wzbogacony archiwalny-

mi fotografiami i wstępem na 
temat dziejów samorządności 
w Polsce;88 stron, tekst- Iwona 
Szaleniec, Anna Binek-Zajda, 

rok wydania-2009  

Wydawnictwa Muzeum Saturn 



W marcu i pierwszym tygodniu kwietnia w Muzeum 

można było podziwiać kolekcję ręcznych młynków do 

kawy i pieprzu, gromadzoną od ponad 20 lat przez woj-

kowiczanina Zbigniewa Niedbałę. Zaprezentowana eks-

pozycja 476 młynków to zaledwie 1/3 całego zbioru 
eksponatów skrzętnie wypełniających domową prze-

strzeń, domu rodzinnego p. Zbigniewa. Niezwykle udany 

wernisaż wystawy uzupełniony o wykład i pokaz parze-

nia kawy poznańskiej ba-

ristki Joanny Tabor, stano-

wił inaugurację nowego 

cyklu „Pasje i kolekcje Za-

głębiaków”, przez realizację 
którego Muzeum zamierza 

popularyzować lokalnych 

hobbystów i ich fascynacje. 

W styczniu miało miejsce spotkanie autor-

skie promocja najnowszego wydawnictwa 

o Czeladzi ks. Mariusza Trąby „Czeladź  

w latach II wojny światowej (1939-1945)”. 

Książka ks. Trąby stanowi zbiór autentycz-

nych dokumentów znajdujących się w ar-

chiwach kościelnych m.in. kroniki parafial-

ne, sprawozdania, rozporządzenia świec-

kie, spisy wiernych i prześladowanych, jak 

również unikatowe fotografie tamtych cza-

sów. Publikacja przybliża okres okupacji 

niemieckiej w naszym mieście, temat do tej 

pory nieopisany w czeladzkich wydawnic-

twach. 

OGLĄDALIŚMY W MUZEUM 

Promocja książki „Czeladź w latach II wojny światowej” 

Paszporty krajów Unii Europejskiej 

Od połowy stycznia do 

połowy marca Muzeum 

prezentowało interesującą 

wystawę historycznych  

i współczesnych paszpor-

tów krajów europejskich, 

przygotowaną przez Mu-

z e u m  P a p i e r n i c t w a  

w Dusznikach Zdroju z okazji polskiej prezydencji  

w Unii Europejskiej. Ekspozycja powstała w oparciu  

o kolekcję 268 dokumentów identyfikacyjnych i po-

dróżniczych, stanowiących prywatny zbiór Joanny  

(z domu Czelej), Zdzisława i Andrzeja Mazurów z 

Wrocławia, przekazany w 2010 roku do Muzeum w 

Dusznikach. Współczesne wzory paszportów pozyska-

ne zostały z Komendy Głównej Straży Granicznej  

i Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Otwar-

ciu wystawy towarzyszyła prezentacja i prelekcja 

funkcjonariuszy Straży Granicznej w Pyrzowicach na 

temat fałszowania dokumentów  
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Młynki czyli zakręcona kolekcja Zbigniewa Niedbały. 

Koncerty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

W ostatni piątek stycznia gościliśmy zespół Voice Band, 

kwartet męski stylem śpiewania  i repertuarem nawiązują-

cy do niezwykle modnych chórów męskich okresu mię-

dzywojennego. Świetne aranżacje, piękne głosy, ogromne 

poczucie humoru i sprawdzony repertuar to wypróbowany 

przepis na sukces. Grupa Voice Band wystąpiła w skła-

dzie: Tomasz Warmijak – tenor, Arkadiusz Lipnicki –  

II tenor, Artur Janda – baryton, Piotr Widlarz – bas,  

Wacław Turek – akordeon. 

Styczeń Luty 
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Niezwykłą ucztą dla miłośników muzyki klasycznej był 

koncert fortepianowy Grzegorza Niemczuka, w ramach 

cyklu Muzyczne Piątki który odbył się w lutym br. Ten 

wyjątkowo uzdolniony pianista z niezwykłym kunsztem  

odegrał utwory Mozarta, Beethovena, Schuberta i Chopi-

na. Muzyka wielkich mistrzów w wykonaniu młodego 

artysty, nagrodzona została gromkimi brawami,  

a Grzegorz Niemczuk po raz kolejny podbił serca cze-

ladzkiej publiczności.  

H 

I 
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I 

A 

R 
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R 

Y 

W 

K 

A 



kwiecień/maj 

„Czeladź w kronikach ks. Sobczyń-

skiego” – wystawa fotograficzna, 

prezentująca unikalne zdjęcia pocho-

dzące z przechowywanej w archiwum 

kościelnym kroniki spisywanej przez 

proboszcza czeladzkiej parafii  

św. Stanisława B.M. Kronika prowa-

dzona z ogromną starannością zawie-

ra mało znane lub nie publikowane 

fotografie z czasów okupacji nie-

mieckiej. 

maj 

„Średniowiecze – reaktywacja” –  

ekspozycja towarzysząca tegorocz-

nej Nocy Muzeów, a będąca próbą 

rekonstrukcji historycznej średnio-

wiecznej codzienności , odtworzenia 

obozowiska, uzbrojenia, strojów  

z epoki oraz przedmiotów codzien-

nego użytku. Wraz z Muzeum próbę 

tą podejmuje Bractwo Rycerskie 

Ziemi Rybnickiej. 

czerwiec/lipiec 

„Kolorowy świat zabawek” –  

tradycyjnie jak co roku w czerwcu 

wystawa kierowaną przede wszyst-

kim do najmłodszych. Wypożyczo-

na z Muzeum Zabawy i Zabawek  

w Kielcach prezentuje tradycyjne 

zabawki i ludowe wyroby zabawkar-

skie, którymi bawili się dziadkowie  

i pradziadkowie współczesnych  

milusińskich. 

 

kwiecień 

Konkurs Wiedzy o Czeladzi — finał  

tegorocznej edycji zmagań wiedzo-

wych dla szkół podstawowych  

|i gimnazjów. 12 kwietnia. 

 

Muzyczny Piątek - koncert muzyki 

kompozytorów zza oceanu pt. 

„Ameryka, Ameryka” w wykonaniu 

zespołu Rudzkie Trio Appassionata. 

27 kwietnia  

 

maj 

„Opowieści nieobecnych” - oficjalne 

otwarcie czeladzkiego odcinka szlaku 

po dziedzictwie żydowskim 11 miast 

woj. śląskiego. Wraz z autorami pro-

jektu będzińską Bramą Cukermana 

wycieczka historyczna po mieście  

i miejscach związanych z zamieszku-

jącą tu w przeszłości ludnością żydow-

ską. 

 

 

Muzealne Spotkania z Przeszłością 

-zwiedzanie kościoła św. Stanisława. 
 

Noc Muzeów pt. „Średniowiecze 

reaktywacja” to współorganizowane 

z Bractwem Rycerskim Ziemi Ryb-

nickiej popołudnie i długi wieczór 

pełen interesujących propozycji.  

Prelekcje, warsztaty, pokazy oraz wy-

stawa przybliżą epokę średniowiecza 

i poszerzą wiedzę o tym co dla niej 

najbardziej charakterystyczne, pre-

zentując życie codzienne ludzi żyją-

cych w wiekach średnich. 19 maja 

czerwiec 

Warsztaty kierowane do dzieci 

przedszkolnych i uczniów klas  

młodszych szkół podstawowych, na 

t emat  t radycyjnych zabawek  

ludowych. Zajęcia przygotowane  

w oparciu o wystawę prezentowaną  

z okazji Dnia Dziecka — Kolorowy 

świat zabawek 
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OFICYNA SATURNOWSKA      marzec 

Dział Organizacyjno- Admini-

stracyjny 

tel. (0-32) 265 42 93 

Dział Historii Miasta i Górnic-

twa Zagłębia Dąbrowskiego 
tel. (0-32) 265 42 98  

 

Adres: 
ul. Dehnelów 10 

41-250 Czeladź 

 

e-mail: muzealnaczeladz@o2.pl 

e-mail: dyrektor.saturn@muzeum

-saturn.czeladz.pl 

 Godziny otwarcia: 

Poniedziałek - nieczynne 

Wtorek, środa  - 9:00 - 15:30  

Czwartek, piątek - 9:00 - 17:00  

Sobota - nieczynne 

Niedziela : 

Sezon letni kwiecień - październik 

13:00 - 17:00 

Sezon zimowy listopad— marzec 

11:00 - 15:00 

Wystawy 

ZAPRASZAMY DO MUZEUM W II KWARTALE 2012 

Pozostałe wydarzenia 

 


