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erwanie ostatniej kartki kalendarza
i zawieszenie na scianie nowego na
kolejny rok skłania nas do refleksji.
Podsumowujemy osiągnięcia minionych
12 miesięcy i kreslimy plany na następne.
Dla czeladzkiego Muzeum konczący się 2015
rok był pomyslny i bardzo pracowity. Zaprezentowalismy 12 interesujących wystaw
historycznych i 10 udanych koncertow muzycznych. Licznie oferowane wykłady i prelekcje prowadzili znamienici historycy lub
swietni fachowcy reprezentujący dane dziedziny. Częsc tej edukacyjnej misji, okraszonej odrobiną lekkosci i rozrywki od pazdziernika czeladzki Saturn realizuje w ramach, cieszących się coraz większym zainteresowaniem Wieczorów Historycznych
na Saturnie. Celem tych spotkan jest odkrywanie nieznanych lub zapomnianych kart
bogatej historii regionu zagłębiowskosląskiego, ktorej prezentacje odbywac się
będą w kilku cyklach.
Królewskie miasto Będzin inaugurujący
wieczor, zorganizowany we wspołpracy
z Towarzystwem Przyjacioł Będzina, zapoczątkował cykl Znasz li swój region przedstawiający miejscowosci wojewodztwa sląskiego. Z kolei podczas wieczoru grudniowego z cyklu W blasku szabasowych świec
(przeznaczonego dla tematyki zydowskiej)

zostali zapoznani widzowie z tradycją przypadającego na początek grudnia zydowskiego swięta swiateł-Chanuka. A w styczniu 22.01. w piątek zapraszamy na wieczor włoski z prelekcją Olgi Lubeckiej zatytułowany
Włosi w Zagłębiu.
Wieczory Historyczne na Saturnie zamierzamy kontynuowac w roku przyszłym licząc na zainteresowania odbiorcow w nieco
odmienny sposob przeszłoscią, a takze mając nadzieję, ze z czasem spotkania staną się
rozpoznawalną marką jak chocby z powodzeniem funkcjonująca od 4 lat Oficyna
Saturnowska.
W mijającym roku z satysfakcją realizowalismy rowniez, zainicjowane kilka lat temu,
cieszące się niemalejącą popularnoscią akcję
wspolnego muzykowania patriotycznego
Dla Ciebie śpiewam, Polsko! i krzewiącego
tradycję Cała Czeladź śpiewa kolędy.
Wsrod wielu przedsięwzięc muzealnych
2015 roku szczegolną dumą napawa nas
realizacja dwoch duzych projektow, na ktore udało się pozyskac fundusze zewnętrzne.
Pierwsze z nich to Muzeum na kółkach,
4.dniowe swięto kultury zydowskiej przygotowane we wspołpracy z Muzeum Historii
Zydow Polskich POLIN w Warszawie
oraz Urzędem Miasta Czeladz.
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Wizyta objazdowego pawilonu wystawowego uzupełniona o przygotowany przez czeladzkie muzeum
bogaty program edukacyjny kierowany
do
dzieci,
młodziezy
i dorosłych oraz atrakcyjną ofertą
kulturalno-rozrywkową Szalom na
Rynku stała się jedną z największych imprez miejskich tego roku.
Drugim rownie waznym projektem
było wspołrealizowane z Towarzystwem Powszechnym „Czeladz”
zadanie poswięcone dzielnicy francuskiej na Piaskach, na ktore zostało
przyznane
dofinasowanie
z
Urzędu
Marszałkowskiego.
W ramach projektu pod nazwą:
Piaski, postindustrialna perła
województwa śląskiego powstały
wystawa i publikacja promujące
walory architektoniczne dzielnicy
a takze została zorganizowana pod
naukowym patronatem Uniwersytetu Sląskiego konferencja poswięcona zabytkowym osiedlom robotniczym naszego wojewodztwa. Debata z udziałem wielu znakomitosci
odbiła się szerokim echem nie tylko w srodowisku muzealnym regionu ale rowniez w kręgach architektow i konserwatorow zabytkow.
Z nie mniejszym zainteresowaniem
spotkała się powstała publikacja,
ktorej pierwotny nakład rozszedł
się błyskawicznie, zmuszając tym
samym Muzeum do jej dodruku.
Dodatkowy nakład przeznaczony
do sprzedazy otrzymał twardą
oprawę nadając wydawnictwu elegancki, koneserski wygląd.
A skoro jestesmy juz przy działalnosci wydawniczej naszej instytucji, nie sposob nie wspomniec
o kolejnym kalendarzu historycznym. Ten przygotowany na 2016

rok z szatą graficzną autorstwa
Teresy Strojniak, opatrzony widokami Czeladzi z 1913 roku utrwalonymi przez członkow Towarzystwa
Opieki nad Zabytkami Przeszłosci,
jest prawdziwą perełką wsrod kalendarzy.
I jeszcze jedno przedsięwzięcie
wydawnicze, nad ktorym prace
przygotowawcze trwały cały rok,
a ktorego finalizacja przewidziana
jest na połowę 2016 roku. To obszerna interdyscyplinarna publikacja
poswięcona
wspołczesnej
Czeladzi, jej zyciu społecznemu
i kulturalnemu w aspekcie bitwy
o Monte Cassino i czeladzkich
uczestnikow walki o benedyktynski
klasztor. Przy powstaniu ksiązki
wspołpracowało kilku autorow
pod kierunkiem prof. Małgorzaty
Krakowiak i dr
Aleksandry
Dębskiej-Kossakowskiej, pracownikow naukowych Uniwersytetu Sląskiego. Trzymajmy kciuki, aby publikacja ukazała się w maju, uswietniając kolejną rocznicę bitwy
o włoskie wzgorze.
Z pewnoscią na tym mozna by zakonczyc wyliczanie sztandarowych
realizacji muzealnych w 2015 roku,
ale jeszcze zbyt wiele pozostało
przedsięwzięc wartych chocby
wspomnienia. Wsrod nich z pewnoscią niezwykłe spotkanie z modą
historyczną podczas Nocy Muzeów,
emocjonujący jak co roku Konkurs
Wiedzy o Czeladzi, wywołujące
radosc i wypieki na twarzy najmłodszych warsztaty czy spektakle
dla dzieci. No i oczywiscie pierwsza
Czeladzka Kwesta na rzecz odnowy zabytkowych nagrobkow, zbiorka publiczna, w organizacji ktorej
pracownicy Muzeum odegrali klu2

czową rolę. Gdyby zresztą nie
ten swietny zespoł pracownikow,
w skład, ze ktorego znalazło się
8 profesjonalistow (z księgową
i pracownikami obsługi włącznie),
zaangazowanych i oddanych swojej
pracy, tak bogata oferta muzealna
byłaby niemozliwa do realizacji.
Za to i za cały rok wytęzonej pracy
wszystkim pracownikom Muzeum
Saturn składam serdeczne podziękowania.
A przed nami Rok 2016, nowe wyzwania, nowe projekty, nowe zadania. Mam nadzieję, ze wsrod
naszych propozycji znajdziecie
Panstwo cos dla siebie.

A z okazji Nowego Roku w imieniu
swoim i wszystkich pracowników
Muzeum składam serdeczne życzenia zdrowia i pomyślności na każdy
dzień 2016 roku, nadziei, optymizmu do planowania zamierzeń,
energii i konsekwencji, by te plany
realizować, odwagi, by spełniać
swe marzenia i szczęścia, by wszystko się udało.
Iwona Szaleniec
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pazdzierniku Muzeum
Saturn i Towarzystwo
Powszechne „Czeladz”
zakonczyły realizację projektu
„Piaski-postindustrialna perła wojewodztwa sląskiego”, promującego
architektoniczne dziedzictwo osiedla robotniczego Piaski. Finalnym
efektem przedsięwzięcia jest ksiązka „Osiedle patronackie Piaski.
Historia i architektura”, autorstwa pracownikow naukowych
Muzeum Saturn - Stefanii Lazar
i Anny Binek-Zajdy. Przypomnijmy zatem najistotniejsze fakty zawarte w publikacji.
Osiedle patronackie na Piaskach
nalezy do tych załozen, ktore powstały w sporym oddaleniu
od miasta, posrod nieuzytkow rolnych, ale w bezposrednim sąsiedztwie macierzystego zakładu. Duza
odległosc od zurbanizowanego obszaru, ktorą musieli pokonywac
zatrudnieni w kopalni robotnicy,
wpłynęła na decyzję o zorganizowaniu niezbędnego zaplecza mieszkaniowego w poblizu miejsca pracy.
Nalezy jednak pamiętac, ze polityka
socjalna przemysłowcow była sposobem na przywiązanie robotnika
do zakładu, a przekazanie mu wygodnego i taniego mieszkania miało
na celu zachęcenie do stabilizacji
i załozenia rodziny. W zamysle inwestorow neutralizowac miała takze ewentualny radykalizm mas pracujących, niesubordynacja oznaczała bowiem nie tylko pozbawienie
robotnika pracy ale i dachu nad
głową jego i całej rodziny. Wreszcie
zadaniem tak pojętej polityki socjalnej włascicieli było zatrzymanie
wykwalifikowanej kadry robotniczej na miejscu, scisłe związanie jej
z pracodawcą i zapobiegnięcie od-

pływowi siły roboczej na tereny
oferujące wyzsze stawki wynagrodzenia - w przypadku Zagłębia
Dąbrowskiego na Sląsk, a w przypadku Sląska - do Zagłębia Ruhry.
Osiedle patronackie Piaski nie powstało jako jednorazowe załozenie
przestrzenne, ale jego zabudowa
rozwijała się stopniowo, etapami,
wzdłuz nowo zakładanych ulic.
Rozbudowę kolonii uzalezniano od
prosperity rozwijającego się zakładu w miarę potrzeb dokupując kolejne grunty.
Mimo trwającego 50 lat procesu
narastania zespołu, powstało załozenie kompletne pod względem
urbanistycznym i jednorodne architektonicznie. Jego cechą charakterystyczną była jednosc formalna,
osiągnięta poprzez typizację form,
powtarzalnosc materiałow i jednakowy repertuar zastosowanych
detali architektonicznych, ograniczających się do lizen, opasek
okiennych i drzwiowych oraz
gzymsow tworzących płaskie pasowe dekoracje. Na tle całosci dominowały symetryczne, dwukondygnacyjne budynki o prostych, mało
zroznicowanych bryłach, opartych
na rzucie prostokąta lub kwadratu.
O przeznaczeniu dla konkretnej
grupy zawodowej zatrudnionej na
kopalni swiadczył zwykle standard
wyposazenia oraz kubatura mieszkan. Mieszkania dla urzędnikow
posiadały bardziej rozbudowaną
i roznorodną strukturę, składały się
3-4 pokoi, kuchni, łazienki i toalety,
ich kubatura wynosiła około 90100 m2. Mieszkania miesciły się
w budynkach zawierających 4 do
12 mieszkan były niewielkie, miały
zwykle 40-47 m2, 2-3 izby mieszkalne w układzie amfiladowym,
3

z wejsciem przez kuchnię. Nie posiadały toalet, ktore ulokowano na
zewnątrz budynkow. Piaskowski
kompleks mieszkaniowy odznaczał
się wysokim standardem technicznym - domy były wyposazone
w elektrycznosc i ogrzewanie piecowe, budynki urzędnicze takze
w biezącą wodę i kanalizację. Woda
doprowadzana była do nich dzięki
wiezy cisnien zlokalizowanej w poblizu szybu „Julian” i ze względu na
swoj dosc oryginalny kształt uzyskany przez zelbetową konstrukcję
nazywaną „kieliszkiem”. Dostarczała ona takze wodę do studni zaopatrujących domy robotnicze, umiejscowione obok budynkow. Wszystkie domy były podpiwniczone
i uzupełnione rzędami zabudowy
gospodarczej zawierającej komorki
dla kazdego mieszkania. Częsci
wspolne, korytarze i sienie, wykładano posadzką ceramiczną, o ujednoliconej czarno-białej kolorystyce.
Dachy kryto dachowką ceramiczną.
Zabudowa osiedla nie posiadała
jednoznacznie dającego się okreslic
stylu architektonicznego. Powsciągliwy i skromny wyraz artystyczny
budynkow ozywiało operowanie
zroznicowanymi typami dachow
i naczołkow okiennych. Do dnia
dzisiejszego nie udało się poznac
nazwiska architekta, odpowiedzialnego za projekty budynkow, ktore
z całą pewnoscią powstały we Francji. Znacząca częsc osiedla powstała
przed 1914 rokiem, czyli w okresie
przynaleznosci Czeladzi do Krolestwa Polskiego, kiedy miasto nie
posiadało praw miejskich, a na wsi
przepisy budowlane nie obowiązywały. Poniewaz inwestor miał charakter prywatny, tylko od niego
zalezał kształt i wygląd powstającej
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kolonii. Oto, jak o estetyce osiedla
wypowiedział się Wiktor Viannay,
kiedy miasto nie posiadało praw
miejskich, a na wsi przepisy budowlane nie obowiązywały. Poniewaz
inwestor miał charakter prywatny,
tylko od niego zalezał kształt i wygląd powstającej kolonii. Oto, jak
o estetyce osiedla wypowiedział się
Wiktor Viannay, Delegat Zarządu
Towarzystwa Bezimiennego, w jednym z oficjalnych pism: „Nasza kolonia nie jest zbudowana w żadnym
stylu. Chodnik, wieże szybowe, kominy nie są elementami polskiego krajobrazu, mogą być elementami krajobrazu jakiegokolwiek (…)”. Moze
to własnie tłumaczyc brak jednoznacznych odwołan stylistycznych
i pewną uniwersalnosc zastosowanych rozwiązan, ktora łatwo mogła
byc przeniesiona na polski grunt
z Francji i pasowac do jakiegokolwiek miejsca i kazdego krajobrazu.
W procesie projektowania kierowano się mysleniem przyszłosciowym,
sięgającym dziesiątek lat wprzod,
ktoremu towarzyszył priorytet
trwałosci i wysokiej jakosci technicznej, o czym swiadczą słowa
zawarte w broszurze z 1935 roku,
opisującej
rezultaty
działania
Tow. Bezimiennego: „Towarzystwo
stworzyło Kolonię Piaski, budowaną
solidnie i obliczoną na dłuższy czas,
niż tego wymagałyby tylko potrzeby
eksploatacji kopalń”.
Warto wspomniec, ze architektura
osiedla korespondowała z industrialną zabudową kopalni, opartą
na kontrascie bieli i czerwieni
cegły. Budynki posiadały ten sam
repertuar detali, wykrojow okiennych zwienczonych łukiem pełnym
bądz odcinkowym i gzymsow. Osiedle patronackie wraz z macierzy-

stym zakładem stanowiło więc
spojną architektonicznie całosc
o duzym walorze estetycznym.
Z czasem rozwoj przestrzenny osiedla patronackiego zaczęto wzbogacac o szeroki program socjalny.
W rezultacie od konca XIX wieku
zaczęto wznosic budynki uzytecznosci publicznej, urozmaicające
dotychczasową kompozycję przestrzenną o obiekty bardziej reprezentacyjne. Do 1914 roku Piaski
otrzymały dwie szkoły, ochronkę
dla dzieci, szpital, aptekę i stołowkę. Po I wojnie swiatowej powstał
kolejny budynek szkolny, dwie noclegownie, Klub Urzędnika i sklepy.
Najstarszą częscią osiedla jest symetryczny zespoł 16 budynkow
mieszkalnych przy ulicy 3 Kwietnia.
Składa się on z ceglanych, wydłuzonych domow robotniczych usytuowanych kalenicowo względem ulicy, po obu jej stronach, z wejsciem
na osi sciany szczytowej.
Najprawdopodobniej w 1882 roku
powstał w rozwijającej się kolonii
pierwszy budynek o charakterze
uzytecznosci publicznej – dom noclegowy dla robotnikow, posadowiony w połnocnej częsci ulicy, w sąsiedztwie obecnego domu numer 3.
W 1920 roku ulokowano w nim
Szkołę Posterunkowych Policji Panstwowej w Sosnowcu, a w 1935
roku Szkołę Powszechną nr 6.
Przed I wojną powstaną jeszcze –
szkoła przy ulicy 3 Kwietnia
w 1899 roku, szkoła przy ul.
Kosciuszki w 1912 roku, szpital
oraz apteka. W 1900 roku zakonczono budowę kolejnego waznego
budynku - Biura Głownego, obiektu
administracyjnego kopalni, mieszczącego między innymi dyrekcję.
4

Początek XX stulecia przyniosł rozbudowę kolonii o nowe budynki,
przeznaczone dla najwyzszej kadry
kopalni i reprezentantow Zarządu
Towarzystwa Bezimiennego, nadzorujących na miejscu funkcjonowanie zakładu. Na przedłuzeniu
ulicy 3 Kwietnia w 1900 roku
wzniesiono
Dom
Delegata
(ul. Sikorskiego 5), od nazwiska
jego wieloletniego mieszkanca
(1905-1931), Wiktora Viannaya,
zwany „pałacykiem Viannaya”.
Najprawdopodobniej w 1907 (lub
1911 roku) wybudowano dom
dla inzynierow przy ul. Sikorskiego
1 oraz willę przy 3 Kwietnia 19.
Około w 1900 roku powstało osiem
domow robotniczych, wkomponowanych w niewielki, nieregularny
pas ziemi pomiędzy ulicą Nowopogonską, torami kolejowymi a terenem kopalni - tzw. „Białe Domy”.
Z początkiem XIX wieku nastąpiła
rozbudowa kolonii o kolejne budynki robotnicze przy nowo utworzonej
ulicy Kosciuszki. Powstał tam kompleks 12 domow swą koszarową
zabudową nawiązujących jeszcze do
pierwotnej kolonii przy 3 Kwietnia,
ale odmiennych formalnie. Dwukondygnacyjne budynki wielorodzinne
wzniesione zostały na rzucie prostokąta z kamienia wapiennego.
W 1903 roku w kopalni uruchomiono nowy szyb wydobywczy, ktory
nazwano imieniem „Julian Lair” na czesc przewodniczącego Rady
Zarządzającej Towarzystwa, historyka i finansisty, wiceprezesa
„La Société Général de Crédit Industriel et Commercial”. Poniewaz szyb
znajdował się w pewnym oddaleniu
od kopalni wzniesiono tam budynki
mieszkalne przeznaczone dla jego
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obsługi dzisiaj
Poniatowskiego.

to

ulica

Wazny pod względem inwestycji
socjalnych w rozrastającej się kolonii był rok 1912. Wybudowano wtedy dwa znaczące obiekty uzytecznosci publicznej. Pierwszy z nich
to nieistniejąca juz dzisiaj jadalnia
dla pracowników kopalni, powstała u zbiegu ulic Francuskiej i dzisiejszej Stanisława Trznadla (w miejscu
obecnego klubu „Traffic”) Drugi budynek uzytecznosci publicznej zbudowany w tym roku to wspomniana
szkoła przy ul. Kosciuszki, w latach
30. XX wieku przemianowana
na Dom Katolicki. Jednym z etapow
rozbudowy kolonii w kierunku
wschodnim, przypadającym najprawdopodobniej na lata 19101912, była zabudowa ulicy Francuskiej, na wprost wejscia głownego
na teren kopalni. Zastosowano
tu odmienny od dotychczasowego
typ zabudowy w postaci czterech
wolnostojących, czterorodzinnych
domow z ogrodkami, przeznaczonych dla dozoru gorniczego kopalni
„Czeladz”, stąd pojawiająca się rowno w zrodłach jak i w okresleniach
mieszkancow dzielnicy nazwa –
domy dozorcowe. W 1913 roku powstała ostatnia przedwojenna inwestycja mieszkaniowa na osiedlu kompleks 19 domow przy ulicy
Betonowej.
Ulica
Betonowa
to pierwsze nieregularne załozenie
w obrębie osiedla, skomponowane
wzdłuz owalnicowo ukształtowanej
ulicy z eliptycznym placem posrodku. Składają się na nie trzy typy budynkow o zroznicowanej formie
i liczbie kondygnacji.
Kolejny etap rozwoju osiedla przypadł na okres międzywojenny.
W 1921 roku wybudowano przy

ulicy Sikorskiego, w sąsiedztwie
Domu Delegata, Klub Urzędników
– jeden z bardziej rozpoznawalnych
obiektow w całym kompleksie.
W 1922 roku u zbiegu ulic Sikorskiego i Mickiewicza wzniesiono
narożny
dwupiętrowy
dom
urzędniczy. Budynki oznaczone
numerami 6, 8, 10 odbiegały formą
od dotychczasowej zabudowy –
są to pierwsze obiekty o charakterze
kamienicznym na terenie osiedla.
Na pierwszą połowę lat dwudziestych przypada takze realizacja najbardziej monumentalnej inwestycji
- koscioła, usytuowanego centralnie,
w sercu osiedla, naprzeciwko kopalni. Swiątynię w stylu neoromanskim
wybudowano według gotowego
projektu architekta Jean-Marie
Abgralla, zaczerpniętego z francuskiego miasta Brest. Co ciekawe pomysł wybudowania swiątyni w tym
stylu spotkał się ze sprzeciwem
władz ministerialnych, ktore z trudem udało się przeforsowac
prominentom z Zarządu Towarzystwa Bezimiennego Kopaln Węgla
„Czeladz”.
Najpozniej wzniesioną częscią osiedla był rozległy kwartał zabudowy
w połnocno-wschodniej częsci Piaskow, ograniczony ulicami Nowopogonską i Zwycięstwa. Powstawał
on w kilku etapach i obejmował takze obiekty zlokalizowane w połnocnej częsci załozenia – przy ulicy Krakowskiej i Brynickiej – nie przetrwałe do naszych czasow. Zespoł
wielorodzinnych domow robotniczych przy ulicy Nowopogonskiej
powstał w 1922 roku i składał się
pierwotnie z czternastu budynkow,
z czego do dnia dzisiejszego dotrwało jedynie osiem Domy robotnicze
przy ulicy Warszawskiej oddano do
5

uzytku w 1923 roku, poza domem
nr 9, ktory został zamieszkany dwa
lata pozniej - w 1925 roku. W odroznieniu od budynkow przy ulicy
Kosciuszki, domy przy Warszawskiej i Nowopogonskiej wzniesiono
z regularnych blokow wapienia.
Ten sam typ powtorzono w zespole
budynkow przy ulicy Krzywej, zbudowanym w latach 1923-1925
W 1924 roku wzniesiono pięc parterowych domow mieszkalnych przy
ulicy Brynickiej, w latach 1923-25
kolejne pięc parterowych domkow
przy sąsiadującej z nią Krakowskiej.
W 1924 roku, rownolegle z budową
„Nowej Kolonii”, w połnocnej częsci
Czeladzi, w odległosci 4 kilometrow
od Piaskow, powstał zespoł trzech
budynkow obsługujących szyb wydobywczy „Jan Keller”, nalezący
do kopalni „Czeladz”. Domy, oznaczone wowczas adresem ulica
Szpitalna numer 51, 53, 55, wykazują jednosc formalną z wznoszonymi w tym samym czasie domami
przy ulicy Warszawskiej i Nowopogonskiej. Rowniez w 1924 roku powstała szkoła przy ul. Mickiewicza
(nieistniejąca).
Najmłodsze budynki w piaskowskim kompleksie powstały przy ulicy Płockiej. Zespoł szesciu domow
usytuowanych po obu jej stronach –
cztery po południowej posadowione
szczytowo względem ulicy i dwa po
połnocnej ułozone kalenicowo, wykonano sprawdzoną juz wczesniej
metodą lanego betonu. Domy,
powstałe w latach 1929/30, miały
tynkowane elewacje i typowy detal
ceglany.
Ostatni etap inwestycji zrealizowano przy ulicy Trzeci Szyb, w dwukilometrowym oddaleniu od kopalni.
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Piaski historycznie c.d.
Domy dedykowane dla robotnikow
i urzędnikow niezbędnych do obsługi i nadzorowania szybu wentylacyjnego nr 3 oddano do uzytku 25 pazdziernika 1932 roku, natomiast
wczesniej - w koncu 1931 roku
i początkach 1932 roku oddano infrastrukturę około szybową – dom
zborny, budynek maszyny wyciągowej i wentylatora, budynki szybu.
W obrębie Trzeciego Szybu planowano zbudowac kolejną kolonię domow mieszkalnych, liczącą ponad
20 obiektow w zabudowie koszaro-

wej, po obu stronach drogi. Zamiaru
tego, z nieznanych obecnie przyczyn, nigdy nie zrealizowano.
Osiedle w swojej kompletnej formie
funkcjonowało
zaledwie
nieco
ponad 20 lat. Juz w latach pięcdziesiątych rozpoczęła się jego powolna
destrukcja, zainicjowana przez jednostkowe wyburzenia obiektow
przy ulicy Mickiewicza, ktora
nie ominęła takze nadwątlonego
przez szkody gornicze gmachu
szkolnego.

Zjawisko przybrało na sile w latach
siedemdziesiątych, kiedy zaczęto
eliminowac kolejne budynki w połnocnej częsci kompleksu – przy ulicach
Krakowskiej,
Lwowskiej
i Brynickiej, nie pozostawiając nic
z pierwotnej substancji architektonicznej. Mimo to osiedle jest dzisiaj
jednym z najbardziej kompletnych
pod względem liczby zachowanych
obiektow
osiedla
robotniczego
w wojewodztwie sląskim.
Stefania Lazar

Lektury Pana Hieronima: Osiedle patronackie Piaski. Historia i architektura

W pazdzierniku ukazała się najnowsza ksiązka dotycząca Piaskow, efekt
aktualnych badan pracownikow naukowych Muzeum Saturn – Stefanii

M

Lazar i Anny Binek-Zajdy. Ksiązka
„Osiedle patronackie Piaski. Historia i architektura” została podzielona na dwie częsci – pierwszą, dotyczącą scisle początkow wydobycia
węgla kamiennego na Piaskach i historii Towarzystwa Bezimiennego
Kopaln Węgla „Czeladz”. Druga częsc
ksiązki poswięcona została walorom
architektonicznym i urbanistycznym
załozenia – i jest to pierwsza proba
kompleksowej analizy osiedla pod
tym kątem. Naukowe opracowanie
zawiera wiele interesujących, ale
i nieznanych do tej pory faktow, rzuca takze nowe swiatło na powtarzane
dotąd często błędne informacje. Po-

nadto ksiązka została zaopatrzona
w szereg ciekawych materiałow ikonograficznych – archiwalne zdjęcia,
w tym takze zupełnie nieznane do tej
pory szerokiemu gronu odbiorcy
zdjęcia ze zbiorow prywatnych oraz
z Archiwum Panstwowego w Katowicach. W ksiązce znalazło się takze
25 artystycznych fotografii ilustrujących wspołczesne piaski wykonanych
przez Krystiana Niedbał i pochodzących z wystawy „Osiedle patronackie
Piaski. Niedoceniane dziedzictwo”.
Ksiązka w ekskluzywnym wydaniu
w twardej oprawie dostępna jest
w Muzeum Saturn. Cena: 25 zł.
Hieronim

Poszukiwany, poszukiwana

uzeum Saturn zwraca się
z prosbą do wszystkich
mieszkancow o pomoc w zakresie
ustalenia
okolicznosci
pobytu
w naszym miescie Włocha o nazwisku Giovanni (Jan) MICHELETTI.
Impulsem do podjęcia działan stało
się odnalezienie jego nagrobka
na cmentarzu parafialnym przy
ul. Nowopogonskiej będącego swia-

dectwem uwikłania losu zwykłego
człowieka w meandry historii.
Giovanni zmarł 12 maja 1903 r.
w Czeladzi pozostawiając zonę
Helenę z domu Niepiekło. Po raz
kolejny okazuje się, ze wspolne
miejsce pochowku łączy roznych
ludzi i o roznej przeszłosci.
Ktokolwiek jest w posiadaniu informacji o Giovannim Michelettim
6

lub Helenie z d. Niepiekło serdecznie prosimy o ich udostępnienie.
Pamiętajmy, ze na dzieje naszego
miasta składają się przede wszystkim zwykłe, codzienne historie ludzi, ktorzy zasłuzyli na pamięc po
prostu
godnym
zyciem. Czy
uda nam się poznac losy tego, ktory
przybył z ziemi włoskiej do Polski?
To zalezy tylko od nas.
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O mierniczym, który znał kopalnię „Czeladź” jak własną kieszeń

K

Sposrod wielu osiągnięc, jakie odnotowac mozna w jego zyciorysie, jedno ma szczegolny walor: to Ludwikowi Twyrdemu zawdzięczamy autorstwo quasi-monografii wprawdzie, ale z całą pewnoscią liczącego
się rękopisu o charakterze historyczno-kronikarskim dotyczącego
najstarszych
dziejow
kopalni
„Czeladz” do roku 1960. Spisane
z woli owczesnego jej dyrektora inz.
Feliksa Lecha, a przede wszystkim
dla upamiętnienia rocznicy odkrycia
pokładow węgla kamiennego opracowanie, stanowi bogaty zbior faktow oraz wspomnien, jakie udało się
zebrac Twyrdemu. I choc dzis wiemy znacznie więcej na temat początkow czeladzkiego kopalnictwa, praca ta pozostaje wciąz tak ciekawą
lekturą, jak rowniez waznym zrodłem wiedzy.
Ci, ktorzy znali pana Ludwika zachowali w pamięci przepełniającą go
radosc zycia, niespozytą energię
i wolę działania. Swą ofiarną pracą
oraz zaangazowaniem wybił się ponad przeciętnosc, pozostając zarazem człowiekiem skromnym, jak tez
zyczliwym innym. Niewiele brakowało, a Ludwik Twyrdy w ogole nie
pojawiłby się na Piaskach. Niesamowitym zrządzeniem losu uniknął
grozącego mu niebezpieczenstwa
i z własnego wyboru na stałe związał się z naszym miastem.
Urodził się 7 lipca 1892 r. jako syn

Franciszka i Teresy z domu Banoth
w Godowie pow. Rybnik. Nie zachowały się, niestety nawet zadne
wzmianki dotyczące wczesnego
okresu zycia Ludwika oraz jego edukacji. A ze takową niewątpliwie pobierał swiadczy chocby fakt,
ze w 1914 r. został zatrudniony na
odpowiedzialnym stanowisku asystenta-pomocnika mierniczego kopalni „Czeladz”, ktorą tę funkcję pełnił wowczas Francuz Denis Pieyre.
W otrzymaniu tejze posady dopomogło
mu
tez
operowanie
w stopniu komunikatywnym językiem francuskim. 22-letni Ludwik
przybył do Zagłębia w poszukiwaniu
pracy, bowiem z powodu przynalezenia do polskich organizacji
o zabarwieniu politycznym miał
trudnosci z jej utrzymaniem na terenie Sląska. Nie dane mu było jednak
długo pracowac w kopalni. Wybuch
I wojny swiatowej oraz zajęcie zakładu przez Niemcow spowodowały,
ze Twyrdy opuscił zajmowane stanowisko. Zamieszkał w Lipinach
(dzisiejsza dzielnica Swiętochłowic)
pow. Bytom, gdzie załozył swoją
rodzinę. 9 listopada 1915 r. zawarł
związek małzenski z rownolatką
Anną Jakubiną Manjurą, corką Juliusza i Konstantyny Wollek. Wkrotce
przyszła na swiat ich jedyna corka
Anna, ale zmarła w okresie niemowlęcym.
W Lipinach urodził się pierwszy syn
małzonkow
Twyrdych
Witold
Stefan, a niedługo po nim kolejny
potomek Kazimierz Marian. By
utrzymac dom Ludwik pracował
w niemieckiej firmie mającej siedzibę w Bytomiu, lecz po zakonczeniu
wojny podjął decyzję o szybkim powrocie na opuszczony etat w kopalni. W pamięci jego potomnych za7

chował się interesujący przekaz wyjasniający powod tego przesiedlenia.
Otoz Ludwik Twyrdy wdał się
w konflikt z przełozonym. Stanął
w obronie zwolnionych z pracy
Polakow.
Z archiwum rodzinnego p. Anny Kwiatkowskiej

resląc nawet skrotową historię
kopalni „Czeladz” nie mozna
pominąc milczeniem nazwiska człowieka, ktory dla jej istnienia – a takze pomyslnego rozwoju – połozył
istotne zasługi poswięcając temu
zakładowi całe swoje zycie zawodowe, zdolnosci i umiejętnosci.
Ludwik Twyrdy.

Luwik Twyrdy. 1912r.
W rezultacie ow spor przerodził się
w wielką awanturę, w finale ktorej
Ludwik uderzył zwierzchnika kałamarzem. Po tym incydencie, przez
pewien czas wraz z bliskimi ukrywał
się na wsi u swojej rodziny
Kalettow.
Na
Piaskach
prawdopodobnie
w 1921 r. Anna wydała na swiat
trzeciego syna Feliksa. W tym czasie
cała piątka zajmowała mieszkanie
kopalniane przy ul. T. Kosciuszki.
Zycie rodziny Twyrdych toczyło się
spokojnie i szczęsliwie az do pamiętnego 1 wrzesnia 1939 r. Trudny czas
wojny Ludwik z zoną i dziecmi spędzili w lokalu mieszczącym się przy
ul. Zwycięstwa 3 w tzw. domu na 4
sklepy, niezmiennie wykonując obowiązki pierwszego zastępcy mierniczego. Kilkakrotnie nakłaniany do
podpisania Volkslisty zdecydowanie
odmawiał, narazając się na roznego
rodzaju szykany i drząc o zycie swoich synow. Nieobojętnymi w nowej
rzeczywistosci były biegłe
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O mierniczym, który znał kopalnię „Czeladź” jak własną kieszeń c.d.

Największy, swiatowy konflikt
zbrojny
przyniosł
rodzinie
Twyrdych
osobistą
tragedię.
1 wrzesnia 1944 r. został aresztowany Feliks, ktory w owym czasie
zdobywał zawodowe szlify asystując ojcu. Po przejsciowym pobycie
w więzieniu w Mysłowicach, przewieziono go do KL MauthausenGusen, w ktorym wiosną 1945 r.
zmarł. To nie był jedyny cios, ktory
spadł na Ludwika. W styczniu 1945
r. jego zona przegrała walkę
z białaczką. Wkrotce takze dwaj
synowie (przedwojenni absolwenci
Liceum im. Bolesława Prusa
w Sosnowcu) postanowili całkowicie usamodzielnic się. Witold załozył swoją rodzinę i osiedlił się
we
Wrocławiu,
natomiast
Kazimierz wyjechał na studia do
Poznania. Odtąd historyczna stolica
Wielkopolski juz do konca pozostała jego domem.
Tymczasem Ludwik uzyskał awans
zawodowy i objął stanowisko kierownika
działu
mierniczogeologicznego, ktore sprawował
do emerytury. W latach 50. XX w.

z powodzeniem studiował zaocznie
na Wydziale Geodezji Gorniczej
Akademii Gorniczo — Hutniczej
w Krakowie. Długoletnia, wyrozniająca się praca, zasługi na rzecz rozwoju kopalni „Czeladz” oraz szczegolne zaangazowanie zostały docenione. W grudniu 1960 r. Ludwika
Twyrdego odznaczono Krzyzem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski.

Z archiwum rodzinnego p. Anny Kwiatkowskiej

posługiwanie się językiem niemieckim oraz bardzo dobre kwalifikacje
zawodowe, ktore w ostatecznym
razie przyczyniły się do zachowania
posady. Doł kopalni nie był mu obcy, lata pracy spędzone w wyrobiskach gorniczych i nad mapami pozwoliły poznac zakład od podszewki. Dzięki zdobytemu doswiadczeniu, jak rowniez wprawie w swobodnym
przemieszczaniu
się
w labiryncie chodnikow i szybow
na miarę mozliwosci czuwał nie
tylko nad bezpieczenstwem załogi
gorniczej, ale i niejednokrotnie ratował zycie tym, ktorzy organizowali opor przeciwko okupantowi.

Ludwik Twyrdy. Lata 60.XX w.
Los mu wreszcie zaczął sprzyjac tez
w zyciu osobistym. W 1949 r. ozenił
się z Anną Smiecinską, wdową po
Jozefie Osice. Znali się od lat, rodzina Osikow rowniez mieszkała
na Piaskach, a Jozef pracował z Ludwikiem w dziale mierniczym.
Za przynaleznosc do konspiracyjnej
organizacji Związku Orła Białego
w sierpniu 1944 r. został aresztowany. Wywieziony do obozu pracy
przymusowej
w
miejscowosci
Schwandorf nie doczekał konca
wojny. Wraz z małzonkami zamieszkały przy ul. T. Kosciuszki
oczywiscie corki Anny, dziewięcio8

letnie wowczas blizniaczki Anna
i Barbara, z ktorymi Ludwik miał
bardzo dobre relacje. Ostatnim adresem, pod ktorym przebywała para Twyrdych był dom przy ul.
A. Mickiewicza 1.
Wolny czas na emeryturze najchętniej spędzał w swoim ogrodzie,
troskliwie pielęgnując roze. Nie
zaniedbywał lektury, poswięcał
się tez swojej pasji - filatelistyce.
W młodosci był zapalonym fotografem amatorem, rozmiłowanym ponadto w muzyce i spiewie zbiorowym. Nigdy nie krył swego przywiązania do kultury i języka polskiego szczegolnie w trudnych czasach
nasilonej
germanizacji,
a wyraz temu dawał m.in. poprzez
aktywne członkostwo w Sląskich
Towarzystwach Spiewaczych, jak
rowniez wymierną pomoc w organizacji plebiscytu na Gornym
Sląsku. Najblizsi i serdeczni przyjaciele, ktorych miał wielu zapamiętali go jako człowieka usmiechniętego, ujmującego szlachetną osobowoscią i wielką mądroscią, gotowego zawsze niesc wsparcie.
Ludwik Twyrdy odszedł na wieczną
szychtę 21 czerwca 1977 r. Spoczywa na piaskowskim cmentarzu parafialnym przy ul. Szybikowej.
Źródła:
Akta stanu cywilnego gminy Swiętochłowice
L. Twyrdy, 100 lat kopalni „Czeladź”,
Piaski 1960 (maszynopis niepublikowany)
Wspomnienia rodzinne p. Anny
Kwiatkowskiej, wnuczki L. Twyrdego.

Za zyczliwe podzielenie się nimi
składam serdeczne podziękowania.
Anna Binek-Zajda
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Przestrzeń publiczna Piasków na przykładzie „Sokolni”

N

ikogo nie trzeba przekonywac, ze kazde miasto - rowniez nasze ulega nieustannym procesom przemian. Naturalnie zmiany
te wynikają głownie z koniecznosci
aktualizacji zmieniających się potrzeb mieszkancow. Doskonałą ilustrację dla tego sądu stanowią przeobrazenia przestrzenne, uzyteczne,
jak tez estetyczne zalezne jednak
od szeregu czynnikow historycznych, społecznych i gospodarczych,
dokonujące się w ciągu ostatnich
nieco ponad 100 lat na terenie wyznaczonym dzisiejszymi ulicami
Stanisława Trznadla i Francuską.
Z pełnym przekonaniem mozna dowiesc, ze to zaleznosc wprost proporcjonalna. Na owym obszarze,
wowczas nalezącym do francuskiej
społki akcyjnej - Towarzystwa Bezimiennego Kopaln Węgla „Czeladz”
swą lokalizację znalazła najpierw,
nadająca Piaskom rozpoznawalną
sylwetę, jadalnia dla pracownikow
kopalni „Czeladz”. Siedem lat pozniej, w 1919 r. społka udostępniła
obiekt w całosci na siedzibę Polskiemu Towarzystwu Gimnastycznemu
„Sokoł” gniazdo Piaski. Z racji pełnionej funkcji wizerunek budynku
na długie lata zagoscił w swiadomosci społecznej pod nazwą Sokolnia
kształtując tym samym charakter
Piaskow. Zasadnicza transformacja
tego miejsca przeprowadzona została po II wojnie swiatowej w zgoła
odmiennych warunkach politycznych i w kręgu panującej wtedy socjalistycznej ideologii.
Obecnie ta wspolna i ogolnodostępna strefa występująca w postaci
konfiguracji opuszczonego Trafficu
oraz placu, ktorego granica rozciąga
się
do
ul.
Nowopogonskiej,

a noszącego od grudnia 2015 r. imię
Victora Viannaya - długoletniego
Delegata Rady Zarządzającej Towarzystwa
Bezimiennego
Kopaln
Węgla „Czeladz” - nie dosc, ze zyskała atrakcyjny wizerunek, to przede
wszystkim z punktu widzenia tozsamosci piaszczan z tym miejscem
stała się prawdziwym jego identyfikatorem.
Nieocenionym wręcz zrodłem wiadomosci niezmiennie pozostają materiały prasowe. Przytoczony ponizej przedruk artykułu autorstwa
P. Zaczynskiego, jaki ukazał się w nr
11/1971 s. 5-6 „Gorniczego Stanu”
stanowi doskonały pretekst do swoistej refleksji w zakresie stymulującej roli przestrzeni publicznej
(zachowano pisownię oryginalną).
Zakładowy Dom Kultury - ogniskiem wychowawczym załogi i środowiska
Powtarzaniem znanej prawdy będzie
stwierdzenie, że wielkie zadania, jakie przed narodem stawia partia
i władza ludowa mogą być z powodzeniem realizowane jedynie przez
świadomą, wysoko kulturalną i światłą społeczność. W Polsce Ludowej
istnieje tysiące świetlic i domów kultury, w których każde środowisko
społeczne ma możliwości podnoszenia swego poziomu kulturalnego,
dokształcania się i godziwego spędzania wolnego czasu. Domy kultury
spełniają więc ważną rolę społecznopolityczną w kształtowaniu nowego
modelu obywatela - członka społeczności socjalistycznej. Taką też rolę
spełnia z powodzeniem Zakładowy
Dom Kultury kop. „Czeladź”. Powstał
on w połowie lat sześćdziesiątych
na bazie starej wysłużonej „Sokolni”.
W ciągu niewielu lat dopracował się
dobrych, godnych uznania form pra9

cy z załogą i całym środowiskiem
dzielnicy Piaski.
Praca Domu Kultury prowadzona
jest zasadniczo w dwóch pionach
kulturalno-rozrywkowym oświatowo
-wychowawczym, a obsadę stanowi
zespól składający się z 3 pracowników etatowych i 6 instruktorów zatrudnionych godzinowo. Praca naszego Domu Kultury, prowadzona
wprawdzie bez rozgłosu, przyniosła
już spore osiągnięcia. Nie od rzeczy
zatem będzie podanie tu kilkunastu
konkretnych faktów i liczb, jakie uzyskaliśmy w rozmowie z kierownikiem
ZDK tow. Jerzym Żyłko.
I tak przy Domu Kultury działa 6 zespołów: dziecięcy taneczny, 2 muzyczne, żywego słowa, fotograficzny
i plastyczny. Zespoły te w okresie od
grudnia 1970 do sierpnia 1971 roku
dały łącznie 40 występów, z czego
24 na wyjazdach, w ramach wymiany
między podobnymi placówkami Śląska i Zagłębia. Imprezy te oglądało
27.970 widzów. Zorganizowano ponadto 15 występów zespołów obcych
w ramach wspomnianej uprzednio
wymiany oraz 18 spektakli teatrów
zawodowych dla 5.400 widzów. Kino
działające przy ZDK dało 97 seansów
filmów fabularnych, które obejrzało
34.280 widzów. Od lutego br. Dom
Kultury jest też organizatorem
„Czwartków Górniczych” dla przodujących w pracy górników, kolektywów pracowniczych i ich rodzin. Imprez tych odbyło się dotychczas 12.
Część kulturalno-rozrywkową działalności ZDK stanowią wieczorki taneczne, organizowane dla młodzieży
Piasków w każdą sobotę tygodnia.
Nie mniejsze sukcesy notuje Dom Kultury na odcinku pracy oświatowowychowawczej. W analogicznym do
opisanego powyżej okresie działał
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Przestrzeń publiczna Piasków na przykładzie „Sokolni”
trzystopniowy kurs języka angielskiego dla 50 słuchaczy, odbyło się
230 odczytów prelegentów Towarzystwa Wiedzy Powszechnej i Towarzystwa Krzewienia Kultury Świeckiej,
których wysłuchało 1.410 zainteresowanych. Zorganizowano 13 wystaw dorobku zespołów plastycznego
i fotograficznego, a wystawy te obejrzało 14. 680 miłośników fotografii
i plastyki. Poza tym zorganizowano
10 konkursów oświatowych, w których wzięło udział 420 uczestników,
5 konkursów czytelniczych z 218
uczestnikami oraz 6 kiermaszy i loterii książkowych, a także 8 wystaw
książki.
Biblioteka działająca przy Domu
Kultury posiada w swym księgozbiorze 11. 773 tytuły i korzysta z niej
1.037 stałych czytelników. Trzeba
tu jeszcze wspomnieć o bardzo waż-

K

nej, powołanej z inicjatywy naszego
Komitetu Zakładowego Partii akcji
jednolitego systemu wychowania
dzieci i młodzieży szkolnej na osiedlu, w której to pracy Zakładowy
Dom Kultury jest placówką wiodącą
we współdziałaniu ze szkołami.
Jak z powyższego widać, nasz Dom
Kultury jest mocnym ogniskiem kultury i wychowania w osiedlu i chyba
właściwie spełnia rolę, do jakiej został powołany. Podkreślając to, nie
sposób jednak uwolnić się od pewnych refleksji: jaka szkoda, że budując kilkanaście lat temu obiekt dla
Zakładowego Domu Kultury niemal
od podstaw, nie pomyślano o potencjalnych możliwościach środowiska,
z którym możnaby dokonać o wiele
więcej, gdyby nie ciasnota i złe rozplanowanie pomieszczeń. Mimo tych
utrudniających pracę mankamen-

tów, należy podkreślić właściwy stosunek czynników kopalni do spraw
podnoszenia kultury i oświaty zarówno wśród pracowników zakładu,
jak i całego środowiska osiedlowego.
Dobrze zrozumiana i dobrze wykonywana opieka ze strony Rady
Zakładowej, zainteresowanie problemami ZDK wykazywane na co dzień
przez dyrektora kopalni tow.
mgr inż. Lepiarza, a nade wszystko
pomoc polityczna i organizacyjna,
jakiej kierownictwu DK udziela zawsze Komitet Zakładowy Partii są tymi
czynnikami, dzięki którym ta ważna
placówka może legitymować się tak
znacznymi sukcesami. Sukcesy te jak zapewnia nas kier. Ob. Żyłko
będą w przyszłości jeszcze bardziej
widoczne.
Anna Binek-Zajda

Jedno wielkie - Dziękujemy!

oniec roku to tradycyjnie czas
roznego rodzaju podsumowan
i bilansow. Na tę okolicznosc
Muzeum Saturn pragnie wyrazic
uznanie wszystkim zyczliwym osobom, ktore w mijającym roku przekazały cenne pamiątki rodzinne oraz
zabytkowe przedmioty. Złozone archiwa w znaczący sposob przyczyniły się do wzbogacenia gromadzonych
zbiorow muzealnych w 2015 r.
Oto nasi Darczyncy: Zofia Bazańska,
Marian
Domański,
Michalina
Borowczyk-Jędrzejek,
Anna
Kwiatkowska,
Jan
Powałka,
Helena Rajska, Jerzy Rebeta.
Serdecznie
dziękujemy
takze
Markowi Kamińskiemu, ktory udostępnił w celach reprograficznych
rodzinne fotografie.

Za wspieranie działalnosci czeladzkiego Muzeum, ktora pozwala poznawac przeszłosc naszego miasta i zachowywac wiedzę oraz historyczne
eksponaty dla potomnych wszystkim
Panstwu slemy z serca płynące podziękowania. Wdzięczni jestesmy
rowniez osobom prywatnym oraz
instytucjom, ktore na co dzien
wspołpracują z nami i wspierają
działalnosc Muzeum Saturn.
Są to: red. Wiesława Konopelska,
Teresa Strojniak, Marek Gawron,
Jan Powałka, Harcerski Krąg
Seniorów, Miejska Biblioteka
Publiczna im. Marii Nogajowej,
parafie pw. św. Stanisława B.M.
i Matki Bożej Bolesnej, placówki
szkolne wszystkich szczebli, Sto-

warzyszenie Miłośników Czeladzi,
Urząd Miasta Czeladź, Związek
Kombatantów
Rzeczpospolitej
Polskiej i Byłych Więźniów
Politycznych.
Muzeum Saturn zachęca wszystkich
czeladzian do hojnosci w dzieleniu
się pamiątkami rodzinnymi, ktore
pozwolą pełniej prezentowac historię naszego miasta. Przyjmujemy
jako dary lub depozyty relikty przeszłosci rodzin związanych z Czeladzią: dokumenty, zdjęcia, elementy
wyposazenia wnętrz, wszelkiego
rodzaju przedmioty, ktore wyszły
z uzycia.
Wszystkich Mieszkancow serdecznie
zapraszamy do wspołpracy w tworzeniu muzealnej ekspozycji.

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

W pazdzierniku melomanow w Muzeum Saturn rozgrzewały „Szlagiery szampańskiej ery”. W epokę
roztanczonego, pełnego blichtru dwudziestolecia
międzywojennego i jego złotych przebojow przeniosł
nas wspaniały Wrocławski Teatr Piosenki.
S.L.

W listopadzie jesienną szarugę rozjasnił zespoł
MAESTRA. Przeboje między innymi z repertuaru
Maryli Rodowicz, Marka Grechuty, Kayah i Gorana
Bregovica wykonali Zuzanna Pycia i Marek Bula. S.L.
10
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Działo się w Muzeum
PAŹDZIERNIK
W piątkowy wieczor 16 października, w Muzeum
Saturn zainaugurowalismy nowy cykl spotkan „Znasz
li swój region? Wieczory historyczne na Saturnie”.
Bohaterem pierwszego spotkania było „Królewskie
Miasto Będzin”, ktorego zawiłą historię zaprezentowali w niezwykle oryginalny sposob członkowie
Towarzystwa Przyjacioł Będzina z prezesem
Marcinem Lazarem na czele.
W ostatni wtorek pazdziernika w Muzeum miała miej-

sce promocja ksiązki „Osiedle patronackie Piaski.
Historia i architektura”, powstałej przy wspołpracy
z Towarzystwem Powszechnym „Czeladz”. Autorkami
ksiązki są Stefania Lazar i Anna Binek-Zajda, pracownicy naukowi Muzeum Saturn. W trakcie wieczoru
promocyjnego historyczki opowiedziały o tym, co nowego udało im się ustalic w toku badan nad historią
rozwoju osiedla robotniczego na Piaskach – jednego
z największych tego typu załozen w wojewodztwie.
S.L.

LISTOPAD
31 października i 1 listopada z inicjatywy Towarzystwa Powszechnego „Czeladz”, Czeladzkiej Inicjatywy
Samorządowej oraz Muzeum Saturn po raz pierwszy
na cmentarzu parafialnym przy ul. Nowopogonskiej
została przeprowadzona kwesta na rzecz odnowy zabytkowych nagrobkow. Kwesta zakonczyła się wielkim sukcesem – zebralismy 7.326,78 zł!
Z okazji 95. rocznicy zwycięstwa Polski nad wrogimi
siłami bolszewikow w listopadzie otworzylismy wystawę „Sąd Boży 1920. Wojna polsko-bolszewicka”.
Ekspozycję, przygotowaną przez Oficynę Wydawniczą

Volumen w porozumieniu z Urzędem do Spraw Kombatantow i Osob Represjonowanych uzupełniały archiwalia wypozyczone z Muzeum Miejskiego
„Sztygarka” w Dąbrowie Gorniczej, a takze militaria
pochodzące z prywatnej kolekcji Krzysztofa Bordy.
W przeddzien Swięta Niepodległosci po raz kolejny
zorganizowalismy akcję „Dla Ciebie śpiewam,
Polsko!” Kazdy gosc przed rozpoczęciem uroczystosci
tradycyjnie otrzymał biało-czerwoną wstązkę oraz
spiewnik przygotowany przez Muzeum Saturn stanowiący rowniez pamiątkę ze spotkania.
S.L.

GRUDZIEŃ
Grudzien zaznaczył się kolejnym „Wieczorem historycznym na Saturnie”. Tym razem analizie poddalismy zwyczaje i tradycje zydowskie, a zwłaszcza swięto swiateł – „Chanukę”, rozpoczynające się
w początkach grudnia. O tym, jaka jest geneza swięta,
na czym polegają związane z nim rytuały, jakie są
chanukowe potrawy i jakie zwyczaje kultywują Zydzi
w czasie jego obchodow opowiedziała Karolina
Jakowenko, kulturoznawca, prezes Fundacji Brama
Cukermana, zajmującej się ochroną zydowskiego
dziedzictwa w Zagłębiu Dąbrowskim i na Gornym
Sląsku.

1

listopada w polskiej tradycji
to czas zadumy i odwiedzania
grobow bliskich zmarłych.
Jest juz tradycją, ze przed zblizającym się dniem Wszystkich Swiętych
pracownicy Muzeum Saturn odwiedzają groby osob zasłuzonych
dla Czeladzi, symboliczne miejsca

Dzien po Mikołajkach, 7 grudnia, w Muzeum odbyły
się bozonarodzeniowe „Spotkania z tradycją”.
W trakcie warsztatow, rozwijających zarowno umiejętnosci manualne jak i wyobraznię najmłodszych,
uczniowie SP nr 1 mogli poznac tradycję powstawania swiątecznych ozdob choinkowych u sami takowe
wykonac.
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Staropolskim zwyczajem, 11 grudnia juz po raz
czwarty w Muzeum rozbrzmiały polskie kolędy
i pastorałki. Tegoroczne grudniowe muzykowanie
poprowadzili Anna Piech i Tobiasz Nykamowicz. S.L.

Pamiętając o przodkach
pamięci, mogiły zołnierskie oraz
nagrobki byłych włodarzy naszego
miasta. Przystankom przy tych miejscach towarzyszy zapalenie zniczy.
To zarazem dobry moment na przywołanie w pamięci osob, ktorych
obecnosc na trwałe pozostawiła slad
w historii miasta, a ktore juz odeszły.
11

Tylko od nas zalezy, co ocalimy
i o czym będziemy pamiętac…
Swięto Zmarłych to rowniez wspomnienie o tych, ktorzy polegli
w obronie ojczyzny oraz pamięc
o samotnych zołnierskich grobach.
Przystanmy przy tych mogiłach
i czeladzkich pomnikach.
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I KWARTAŁ 2016 ROKU W MUZEUM
STYCZEŃ
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8 stycznia o godz. 17:00 zapraszamy
na wernisaz wystawy „Urok dawnego
miasta—Dąbrowa Górnicza na starych fotografiach i pocztówkach”
ze zbiorow Muzeum Miejskiego
„Sztygarka”. Wernisaz okrasi wykład
pt. „Gawędy o listach, pieczęciach
i widokówkach” Michała Plutarskiego z Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu.

22 stycznia o godz. 17:00 zapraszamy na „Wieczór włoski – Włosi
w Zagłębiu Dąbrowskim” – prawdziwe
swięto
kultury
włoskiej,
w trakcie ktorego dowiedzą się Panstw, kiedy i w jaki sposob mieszkancy
Italii przybyli do Zagłębia, czym się tu
zajmowali oraz jak wygląda zycie
wspołczesnych Włochow zamieszkujących tutejsze miasta.

12 lutego o godz. 17.00 zapraszamy
na kolejny „Wieczór historyczny
na Saturnie”. Szczegołowy temat
spotkania jest w tej chwili ustalany,
jednak zapewniamy, ze będzie jak
zwykle interesująco i nietuzinkowo!
19 lutego, jak co roku, pod pomnikiem poswięconym Dzieciom Potulic,
usytuowanym przed siedzibą Muzeum
Saturn w Czeladzi, odbędą się obchody upamiętniające powrot dzieci
z obozu w Potulicach.

Z
przyjemnoscią
informujemy,
ze wraz z nowym rokiem Muzeum
zostało partnerem projektu „Śląskie
dla Seniora – Śląska Karta Seniora”
organizowanego przez Urząd Marszałkowski
Wojewodztwa
Sląskiego.
W ramach tego 16 lutego otwieramy
„Akademię Seniora” – cykl oprowadzania kuratorskiego po wstawach
muzealnych połączony z dyskusją na
temat ekspozycji i historii. Zajęcia
odbywac się będą w kazdy trzeci wtorek miesiąca o godz. 10:00 w naszej
instytucji. Udział w projekcie mogą
brac seniorzy po 60. roku zycia, legitymujący się dowodem osobistym.
Dla naszych gosci – członkow Akademii – mamy takze znizkę w wysokosci
10% na wszystkie wydawnictwa muzealne.
Serdecznie zapraszamy!

MARZEC
4 marca o godz. 17.00 zapraszamy
na inaugurację ekspozycji „Zaplute

karły reakcji. Polskie podziemie
niepodległościowe 1944-1956”.

POZOSTAŁE WYDARZENIA
KONCERTY
2 stycznia (w sobotę) o godz. 18.00
zapraszamy na Noworoczną Galę
Operetkową. Będzie to nie lada gratka dla czeladzkich melomanow. Wystąpią najlepsi z najlepszych, wsrod
nich m.in. Regina Gowarzewska
i Aleksander Kruczek.

e-mail: muzealnaczeladz@o2.pl
e-mail: dyrektor.saturn@muzeumsaturn.czeladz.pl

LUTY
5 lutego o godz. 17.00 odbędzie się
wernisaz wystawy „Był sobie dokument” opracowanej przez Archiwum
Panstwowe w Katowicach. O dokumencie jako takim i jego historii opowie dr Mirosław Węcki, pracownik
Archiwum.

Dział
Organizacyjno - Administracyjny
tel. (0-32) 265 42 93

Dział
Historii Miasta i Górnictwa
Zagłębia Dąbrowskiego
tel. (0-32) 265 42 98
e-mail: historia.muzeumsaturn@op.pl
Adres:
ul. Dehnelów 10
41-250 Czeladź
Godziny otwarcia:
Poniedziałek - nieczynne
Wtorek, środa - 9:00 - 15:30
Czwartek, piątek - 9:00 - 17:00
Sobota - nieczynne
Niedziela :
Sezon letni: kwiecień - październik
13:00 - 17:00
Sezon zimowy: listopad— marzec

Konkurs Wiedzy o Czeladzi
— etap szkolny tegorocznego
konkursu dla szkoł podstawowych odbędzie się 2 lutego.
Natomiast
eliminacje
dla
uczniow szkoł gimnazjalnych
odbędą się dzien pozniej
—3 lutego.
Zyczymy powodzenia.

W ostatni piątek stycznia (29.01.
o godz. 18.00) zapraszamy na koncert
Trio Appassionata, ktore zaczaruje
nas wszystkich magią najbardziej ekspresyjnego ale i zmysłowego tanca –
tanga.
Repertuar koncertu lutowego, przewidzianego na 26.02. jest jeszcze
12

w uzgadnianiu, natomiast koncert
marcowy, z powodu swiąt Wielkiej
Nocy odbędzie się nieco wczesniej –
18 marca. Juz teraz zapraszamy
na wyjątkową dawkę muzyki gospel –
chrzescijanskiej muzyki sakralnej,
w wykonaniu zespołu „Sound”.

