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Złota pszczoła przyznana!

Z

wielką dumą

pomniane wydarzenia jakie miały miejsce

i radością pra-

w 1806 i 1807 roku na terenach dzisiejsze-

poinformo-

go Zagłębia Dąbrowskiego, wówczas zie-

wad, że wydana

miach zachodniej Małopolski, które po

w ubiegłym roku

trzecim rozbiorze Polski nazwane Nowym

przez

Muzeum

Śląskiem, znalazły się pod zaborem pru-

książka

skim. Warto podkreślid, że w opisywanych

profesora Dariusza Nawrota „Powstanie na

wypadkach historycznych niebagatelną rolę

Nowym Śląsku w 1806 i 1807 roku. U źró-

odegrała Czeladź i jej mieszkaocy.

deł Zagłębia Dąbrowskiego” została uho-

To właśnie te nieznane fakty historyczne

norowana

nagrodą główną w konkursie

sprzed 210 lat posłużyły jako kanwa projek-

Napoleooska Książka 2016 roku. Nagroda

tu edukacyjnego, realizowanego przez cze-

tym bardziej cenna, że w organizowanym

ladzkie Muzeum jesienią ubiegłego roku.

przez portal Napoleon org. od 10 lat kon-

Celem

kursie do głosowania uprawnieni są jedynie

książki, była popularyzacja wiedzy o zapo-

zarejestrowani, stali użytkownicy, którzy

mnianej

sami są znawcami epoki napoleooskiej, w

Tak więc przygotowane zostały tematyczna

znakomitej większości z tytułami naukowy-

wystawa planszowa, wykład o Napoleonie

mi. Składam serdeczne gratulacje na ręce

Bonaparte i epoce, w której żył, prelekcja

autora Dariusza Nawrota, ponieważ jest to

i prezentacja multimedialna o francuskich

przede wszystkim Jego sukces, ale jedno-

śladach w Zagłębiu Dąbrowskim, promocja

cześnie gorąco dziękuję wszystkim osobom,

publikacji profesora Nawrota, inscenizacja

dzięki którym ta publikacja powstała. Gra-

historyczna na czeladzkim rynku z udziałem

tuluję Pani Teresie Strojniak za projekt gra-

grup rekonstrukcyjnych i wreszcie Kalen-

ficzny i skład książki oraz

darz Historyczny na rok 2017.

gnę

Saturn

pracownikom

przedsięwzięcia,
przeszłości

obok

naszego

wydania
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Lwów—tak daleki, a tak bliski
wów to miasto niezwykłe,

wycieczek i podróży sentymental-

Autor wystawy był również głów-

kochane

nych.

nym

Ostatniego marca w czeladzkim

spotkania, czarując widzów opo-

świat, tych którzy tu mieszkają, jak

muzeum została otwarta

nowa

wieściami o kościele o. Jezuitów,

i tych którzy tu tylko bywają.

wystawa. Barwne fotografie

pre-

budynku i kurtynie Opery Lwow-

To miasto darzone gorącym afek-

zentują urokliwe uliczki, zabytko-

skiej, kościołach Marii Magdaleny

tem przez każdego, kto zawita do

we kamienice, znane i mniej znane

i św. Elżbiety, o Górnym Zamku,

tego miejsca bez względu na naro-

obiekty Lwowa. Widoki charakte-

przedmieściach i zaułkach miasta.

dowość, wyznanie czy reprezento-

rystycznej, klimatycznej panoramy

Poruszył zebranych swą narracją o

wane poglądy polityczne. Leżący

miasta uzupełniają zdjęcia dwóch

cmentarzu orląt lwowskich i nie-

na pograniczu nie tylko dwóch

najbardziej

znanych

nekropolii

znanych kulisach jego odbudowy

państw,

narodów,

lwowskich:

łyczakowskiej i orląt

a także o cmentarzu łyczakowskim,

ale dwóch różniących się od siebie

lwowskich.

Autorem

ekspozycji

nekropolii o najwyższej w całej

światów - Wschodu i Zachodu,

„Lwów—tak daleki, a tak bliski”

Europie wartości artystycznej sztu-

Lwów zawsze był miastem wielo-

jest Andrzej Kotulecki wieloletni

ki

kulturowym, wielonarodowościo-

dziennikarz

nagrobków.

wym

wielowyznaniowym.

redaktor regionalnych periodyków,

Lwów na fotografiach

To stanowiło o jego specyfice i na-

w początkach swej kariery zawodo-

„zwiedzać” w czeladzkim muzeum

dawało mu niepowtarzalnego kolo-

wej pracownik obu czeladzkich

do 7 maja, ale wszystkich miłośni-

rytu. Dla nas Polaków Lwów

kopalni:

Czerwona

ków tego galicyjskiego miasta za-

to miasto symbol - Semper Fidelis

Gwardia. Andrzeja Kotuleckiego

praszamy na kolejne spotkanie,

(Zawsze Wierny), odznaczone za

nie łączą ze Lwowem korzenie czy

tym razem z piosenką i folklorem

waleczność i poświęcenie swych

powiązania rodzinne, ale jak sam

lwowskim. 21 kwietnia o godz.

mieszkańców

zainteresowany

zarówno

przez

tych, którzy tu przyszli na

czy

i

dwóch

Krzyżem

Wirtuti

Polskiego

Czeladź

i

kamieniarskiej

piątkowego

zabytkowych
można

pokochał

18.00 w ramach Muzycznych Piąt-

Militari. To o wielowiekowej prze-

to miasto od pierwszego w nim

ków w takim właśnie repertuarze

szłości gród na Kresach, który rów-

pobytu, a uczucie i fascynacja Lwo-

wystąpi Bożena Związek (śpiew)

nież w naszej historii odegrał nie-

wem pogłębiały się z każdą kolejną

z towarzyszącymi jej muzykami

bagatelną rolę ważnego, ba wiodą-

wizytą, osiągając poziom uwielbie-

Kazimierzem Szkutnikiem (klarnet,

cego ośrodka kulturalnego, nauko-

nia bezwarunkowego, okraszonego

saksofon) i Andrzejem Czekajskim

wego oraz niepodległościowego.

niemałą

(fortepian).

Dla setek rodaków to wciąż obiekt

i współodpowiedzialności.

dozą

mówi

Radia,

moderatorem

współodczuwania

tęsknoty i wspomnień, cel licznych

Świąt wiosennych,
prawdziwie Wielkanocnych,
ze słońcem jajkiem i Dyngusem roześmianym,
spędzonych z Bliskimi,
w atmosferze domowego ciepła,
Wielkiej Nocy, której niepowtarzalny urok
i klimat pozostanie w pamięci na długo.
W imieniu własnym i wszystkich pracowników
Muzeum Saturn
życzy
Dyrektor Iwona Szaleniec
2
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Muzeum Saturn świętuje 8. urodziny

1

marca mija 8. rocznica powoła-

alnej to niewiele, ale za sobą mamy

cowania problemowe w różnych

nia Muzeum Saturn w Czela-

już spore doświadczenia oraz kilka

kontekstach: artystycznym, histo-

dzi. Narodziny instytucji poprze-

spektakularnych osiągnięć, nato-

rycznym, politycznym i społecz-

dziły najpierw wieloletnie dyskusje

miast przed sobą jeszcze wiele

nym. Od 2009 r. nakładem Mu-

na

celów

realizacji.

zeum Saturn ukazały się liczne fol-

temat

potrzeby

założenia

później

ponad

Czeladzki Saturn może pochwalić

dery towarzyszące prezentowanym

funkcjonowania

się organizacją takich cennych ini-

ekspozycjom

przy miejskiej książnicy Czeladz-

cjatyw związanych z dziejami mia-

wśród nich monumentalne dwuto-

kiej Izby Tradycji, aż wreszcie

sta, regionu, a także kraju pierw-

mowe dzieło „Historia Czeladzi”.

kilkumiesięczny

tworze-

szorzędnie dokumentujących i ob-

Iwona Szaleniec

nia nowego organizmu. Dzisiaj nie

razujących wspólną bogatą prze-

sposób zaprzeczyć, że pomysł jak

szłość, jak - ponad 70 wystaw cza-

i koncepcja funkcjonowania mu-

sowych, spacery historyczne w ple-

zeum doskonale się sprawdziły.

nerze, zajęcia edukacyjne dla dzieci

To miejsce bezspornie zalicza się

i młodzieży oraz seniorów, prelek-

do grona najlepszych wizytówek

cje, spotkania autorskie, działalność

Czeladzi, zaś dzięki swojej renomie

edytorska.

przyczynia się do szerokiej promo-

pod patronatem Muzeum Saturn

cji naszego miasta poprzez wartości

publikacji

historyczne.

o charakterze naukowym, popular-

Osiem lat w życiu placówki muze-

nonaukowym i edukacyjnym, opra-

muzeum,
5-letni

J

okres

czas

i

zadań

do

Wśród

oraz

16

książek,

wydawanych

znajdują

się

pozycje

13 MAJA – Czeladzka Noc Muzeów
uż po raz siódmy mieszkańcy

Stali bywalcy saturnowskiej Nocy

i muzyką Straussów. Jednym sło-

naszego miasta będą mogli

wiedzą, że każda jej edycja posiada

wem przeniesiemy się do XIX-

skorzystać z oferty przygoto-

swój temat przewodni, wokół któ-

wiecznego

wywanej przez czeladzki Sa-

rego zbudowany jest cały program

przewodnikiem będzie niezrówna-

turn z okazji Europejskiej Nocy

wieczoru. Zawsze również staramy

ny gawędziarz, znawca epoki, au-

Muzeów. Odbywająca się zazwy-

się zaskoczyć naszych widzów ja-

tor

czaj w weekend poprzedzający

kąś niespodzianką. I jeszcze jedno,

Mazan. Damskie stroje historyczne

Międzynarodowy Dzień Muzeów

ten dzień rządzi się swoimi prawa-

tego okresu zaprezentują dziew-

i Muzealników, w roku bieżącym

mi. Obok przekazywania treści

częta ze Stowarzyszenia Krynolina,

jej oficjalny termin ustalony został

historycznych pragniemy zapewnić

a wiedeńskie walce i polki usłyszy-

na sobotę 20 maja. Jednakże wy-

przybyłym odrobinę radości i do-

my

chodząc naprzeciw oczekiwaniom

brej zabawy. Mamy nadzieję, że tak

Orkiestry

odwiedzającym w tym dniu nasze

właśnie

bardziej,

Białej. Czeladzka Noc Muzeów

muzeum aby umożliwić im uczest-

że kanwą tegorocznej czeladzkiej

2017 rozpocznie się tradycyjnie

niczenie w wydarzeniach propono-

Nocy

o godz. 13.00 zajęciami warsztato-

wanych przez inne miasta zdecy-

Austro-Węgry

Najjaśniejszym

wymi dla dzieci, które poprowadzi

dowaliśmy, że w Czeladzi Noc

Panem - Franzem Josefem, dobrym

Dobrawa Skonieczna-Gawlik. Do-

Muzeów 2017 odbędzie się tydzień

wojakiem Szwejkiem, secesyjnym

rosłych zapraszamy na godz. 15.30.

wcześniej

malarzem - Gustavem Klimtem,

Szczegóły na plakatach.

niż

tzn. 13 maja.

ta

ogólnopolska

będzie
będą

tym

cesarsko-królewskie
z

sukniami w stylu księżnej Sisi
3

wielu

w

Wiednia,

a

publikacji

-

wykonaniu
Telemana

naszym

Leszek

muzyków
z

Bielska-

Iwona Szaleniec
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Narracje górnicze z Czeladzi

T

owarzystwo
Czeladź

Powszechne

która

nione starania aby pozyskać foto-

może

grafie archiwalne związane z ży-

do opracowania publikacji lub dal-

ciem czeladzkich rodzin górni-

szych prac badawczych o szerszym

czych oraz z pracą w przemyśle.

spektrum i rozszerzonym zasięgu

Zebrane materiały posłużą do do-

terenowym.

kumentacji stanu zachowania dzie-

Podsumowanie

dzictwa

otwarcie wystawy będzie miało

niematerialnego

jakim

w

późniejszym

zostać

czasie

wykorzystana

projektu

oraz

są zwyczaje oraz obrzędy miesz-

miejsce

kańców

w Muzeum Saturn w Czeladzi.

związanych

zawodowo

i rodzinnie z pracą w kopalni,

4

grudnia

2017

roku

W związku z podjętym tematem

wsparciu

pozwolą utrwalić język braci górni-

merytorycznym pracowni-

czej oraz przybliżyć szerszemu

ków Muzeum Saturn przygotowało

gronu odbiorców dawne tradycje

projekt badawczy „Narracje i obra-

górnicze.

zy górnicze z terenu Czeladzi”.

Materiały zgromadzone w trakcie

Zadanie ma na celu przeprowadze-

kanie

prac terenowych zostaną opraco-

nie etnograficznych eksploracji te-

mieszkańców

wane i udostępnione w formie wy-

renowych oraz kwerend archiwal-

pracy na kopalni lub uroczystości

stawy. Będą stanowiły również

nych dotyczących górniczej kultury

górniczych tj. np. barbórka, pocho-

wspaniałą dokumentację dziedzic-

i folkloru mieszkańców Czeladzi.

dy orkiestr górniczych itd. W celu

twa niematerialnego, którego no-

przekazania fotografii proszę kon-

Prace badawcze będą obejmować

śnikiem jest język. Celem działań

taktować się z Działem Historii

opowieści z życia zawodowego

podjętych

i Górnictwa Zagłębia Dąbrowskie-

i prywatnego, anegdoty a także

Powszechne Czeladź oraz Muzeum

legendy

Saturn jest stworzenie podstawy,

czy

przy

Ponadto w trakcie badań będą czy-

dowcipy

słowne.

badawczym zwracamy się z apelem

do

czytelników

„Oficyny

Saturnowskiej” o przejrzenie zasobu archiwów rodzinnych i wyszu-

przez

Towarzystwo

fotografii

przedstawiające

Czeladzi

podczas

go Muzeum Saturn w Czeladzi.
Dobrawa Skonieczna-Gawlik

Etap szkolny Konkursu Wiedzy o Czeladzi za nami

R

ozpoczęła się kolejna odsłona Konkursu Wiedzy o Czeladzi. Pierwszy
etap mają za sobą uczniowie miejskich
szkół podstawowych i gimnazjalnych.
W zmaganiach, które miały miejsce odpowiednio 7 i 8 lutego wzięło udział łącznie
369 uczniów, w tym 205 piątoklasistów
oraz 164 uczniów klas II szkół gimnazjalnych. Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu składającego się z 15 pytań o
różnym stopniu trudności. Do finału turnieju, zaplanowanego na 26 kwietnia,

zakwalifikowało się po dwoje najlepszych U podstaw tej konkursowej inicjatywy
uczniów z każdej szkoły:
leży przekonanie, że wiedzę o Czeladzi
warto popularyzować i to z wielu powoSP nr 1
dów. Po pierwsze dlatego, że im lepiej
Dominik Michalski i Wiktoria Żmuda
znamy miasto, które jest naszą małą Ojczyzną, tym lepiej znamy samych siebie.
SP nr 2
Po wtóre, jesteśmy przekonani, że szeroka
Emilia Olawa i Tymon Steczyński
wiedza o własnym mieście to zadanie
obowiązkowe każdego czeladzianina bez
SP nr 3
względu na to, czy jest się nim z urodzeJulia Niciejewska i Maciej Ochal
nia czy tylko z wyboru, czy decyduje o
tym miejsce zamieszkania czy też miejsce
SP nr 7
nauki lub pracy. Po trzecie wreszcie maMichał Otoliński i Aleksander Tabak
my pewność, że znajomość bogatej historii
G nr 1
miasta pozwala na nie spojrzeć z innej
Klaudia Ornat i Agnieszka Pieńkos
perspektywy, która daje powody do dumy raczej niż do kompleksów charakteryG nr 2
stycznych dla mieszkańca miasta niedużeRóża Pietras i Dominika Wójtowicz
go.
Anna Binek-Zajda
G nr 3
Olga Janosik i Marta Gąsiorek
4
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Planowanie przestrzenne elementem rozwoju miasta

Z

wykłym truizmem jest

nowocześniejszego w PRL kombi-

i M-5.

twierdzenie, że nasze

natu metalurgicznego, nie pozosta-

- w 1977 r. przystąpiono do budo-

miasto żyje i rozrasta

ły bez wpływu na nakreśloną w

wy osiedla, dla którego Miejska

się jak żywy organizm.

tym czasie wizję przyszłości Czela-

Rada Narodowa przyjęła nazwę 50-

Naturalnie niezależnie od naszych

dzi

lecia Komunistycznej Rady Miej-

planów czy chęci. Albo ostrożniej:

jednoznacznie

podporządkowaną

skiej o programie 21 budynków w

nie do końca zależnie od chęci

interesom przemysłu. Konieczność

zabudowie mieszanej od 4 do 11

i nadziei każdego z nas. Wpływ

osadzenia

rozwiązań

kondygnacji, o 872 mieszkaniach

na rozwój miasta mają dopiero pro-

przestrzennych

ówczesnych

typu M-2, M-3, M-4 i M-5. Budynki

cesy społeczne w skali makro. Zna-

realiach społeczno-ekonomicznych

te umiejscowione są przy obecnych

czące

Czeladzi

ze szczególnym uwzględnieniem

ulicach

przyniosła II połowa minionego

dogodnego położenia w postaci

W projekt ten wpisywały się ponad-

wieku.

zmiany

funkcji

Programując

lokalnych
w

Szpitalnej

i

Ogrodowej.

ewolucję

bezpośrednich powiązań z terenami

to wieżowce stawiane po przeciw-

nadbrynicznego grodu widziano

sąsiednich tak zagłębiowskich, jak

nej stronie, od 1983 r. oznaczone

wtedy konieczność wkomponowa-

i

sześcioma numerami przynależny-

nia

zabudowy

w dużej mierze o współczesnym

w nową, socjalistyczną wizję mia-

obliczu Czeladzi. Przewidywana

sta. W roku 1949 Kazimierz Wej-

przy tym liczba czeladzian w 1990

chert sporządził szczegółową in-

r. w ilości ok. 80 tys. osób uznawa-

wentaryzację zabytkowej substancji

na była za zupełnie możliwą do

staromiejskiej i opracował stosowne

osiągnięcia. Sprostaniu tym przewi-

wnioski, które na długie lata stano-

dywaniom miała służyć realizacja

wiły wskazówki do wprowadzania

odpowiedniego programu mieszka-

jakościowych zmian funkcjonowa-

niowego na dodatek umożliwiające-

nia miasta. Ważną sprawą dla usys-

go osiągnięcie zasadniczej poprawy

tematyzowania kierunków rozwoju

warunków mieszkaniowych mię-

było przyjęcie w 1963 r. planu zago-

dzy innymi poprzez zwiększenie

spodarowania

powierzchni użytkowej przypadają-

starego

Czeladzi

układu

przestrzennego

będącego

elementem

śląskich

miast

zadecydowały

cej na 1 mieszkańca.

mi do ulicy Miasta Auby.

Budowa wieżowców przy obecnej ulicy
Miasta Auby. Lata 70. XX w.
Ze zbiorów Muzeum Saturn w Czeladzi.

większej całości obejmującej Górno-

Realnymi

śląski Okręg Przemysłowy. Przewi-

zakresie stanowiła budowa nastę-

dziano w nim obszary pod zabudo-

pujących zespołów lokalowych:

- w tym samym roku odbyła się

wę mieszkaniową, tereny przemy-

- w latach 1968-1973 na osiedlu no-

uroczystość wmurowania aktu

szącym od 1977 r. imię Jana Musiała

erekcyjnego pod budowę pierwsze-

wystawione

go w mieście spółdzielczego osiedla

słowe,

zieleń

oraz

przestrzeń

eksploatacji górniczej. Jednakże do
poważnych, a zarazem najbardziej
dostrzegalnych

przemian

prze-

strzenno-funkcjonalnych będących
wynikiem szeroko pojętych procesów urbanizacyjnych doszło w latach 70. XX w. Wytyczne administracyjno-organizacyjne

dotyczące

lokalizacji w Zagłębiu Dąbrowskim
sztandarowej inwestycji-Huty Katowice, ówcześnie największego i naj-

osiągnięciami

zostały

w

tym

pierwsze

w mieście budynki średniowysokie

domków jednorodzinnych

w układzie M-3 i M-4 z przedszko-

„Słoneczne” w rejonie ulic:

lem na parterze bloku nr 1.

Mysłowicka-Nowopogońska-

- w 1976 r. na osiedlu Nowotki

Żytnia.

II oddano do użytku dwa budynki

Na jego układ kompozycyjny skła-

pięciokondygnacyjne o 90 mieszka-

dały się 133 budynki w zabudowie

niach w kategoriach M-4 i M-5.

szeregowej, 29 w zabudowie wolno

Rozpoczęto także budowę sześciu

stojącej i trzy małe domy mieszkal-

bloków

ne o 21 mieszkaniach. Zaprojekto-

średniowysokich

o

363

mieszkaniach typu M-2, M-3, M-4
5

wano osiem typów budynków
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Planowanie przestrzenne elementem rozwoju miasta cd.
jednorodzinnych o dwóch katego-

widowiskową

„Jubileuszowa”,

dokonać zmian w aspekcie społecz-

riach powierzchniowych w grani-

cmentarz miejski oraz przychodnię

nego wymiaru przestrzeni miej-

cach 110 i 140 m², a w małych do-

rejonową na Piaskach. Znacznej

skiej. Doskonałym odzwierciedle-

mach mieszkalnych zlokalizowano

poprawie uległa nadto infrastruk-

niem tej problematyki jest historia

mieszkania od M-3 do M-6.

tura komunalna. Całkowicie zmo-

„przebudowy”

- osiedla przy ul. Miłej (40 lokali

dernizowano oświetlenie uliczne.

Stanisława Staszica, kiedy to dra-

mieszkalnych) i A. Mickiewicza

Na drogach przebiegających przez

stycznie wyburzano dom po domu

(180 mieszkań) przejęte przez spół-

Czeladź stare znaki drogowe zosta-

w obrębie południowej części Sta-

dzielczość mieszkaniową z resortu

ły zastąpione znakami podświetla-

rego Miasta. Nieruchomości i grun-

górnictwa. Łącznie pięć budynków

nymi. Skutkiem ożywionych prze-

ty dotąd należące do prywatnych

pięciokondygnacyjnych o katego-

mian miasto zyskało też nowy

właścicieli

riach mieszkań M-3, M-4 i M-5

gmach poczty przy ul. 1 Maja

przejmowane z naruszeniem zasad

o podwyższonym normatywie po-

z automatyczną centralą telefonicz-

praworządności.

wierzchni. Trzy budynki o 56

ną oraz oddział PKO ulokowany

Przedstawiona w tym kontekście

mieszkaniach na osiedlu Miła reali-

w zaadaptowanym budynku przy

kreacja Czeladzi dowodzi, że wyro-

zowano dla kopalni „Czerwona

ul. Bytomskiej.

sła z określonej historii, geografii,

Gwardia” jako budownictwo zakła-

Wiele działań gospodarczych wy-

kultury tożsamość miasta nie jest

dowe.

konanych zostało wyłącznie w ra-

dana raz na zawsze, zmienia się

- w 1979 r. zapoczątkowano stawia-

mach czynów społecznych miesz-

z miastem i ludźmi je zamieszkują-

nie pierwszych bloków mieszkal-

kańców i zakładów pracy. Między

cymi.

nych na osiedlu im W. Rożka

innymi: dwa parkingi samochodo-

(obecnie J. Piłsudskiego) w zabudo-

we, elewacje około 50 obiektów

wie cztero i pięciokondygnacyjnej

mieszkalnych, zegar świetlny, za-

z mieszkaniami typu M-2, M-3,

lew kajakowy (zakończenie budo-

M-4, M-5 i M-6.

wy) w parku na Grabku, a także

Równolegle

z

kształtowaniem

Ambitny

powstawała

urbanistycznych

handlowa

program

prowadzący

w kierunku budowy miasta nowo-

ralną modernizację układów komu-

czesnego i – jak zapewniała ówcze-

nikacyjnych, w tym o dużym zna-

sna władza – zapewniającego jego

czeniu dla komunikacji miejskiej

obywatelom

i krajowej czeladzkiego odcinka

zamieszkania, pracy oraz wypo-

trasy E-22 wraz z przejściem nad-

czynku posiadał też drugie dno

ziemnym. Miasto pozbawione do-

w postaci jego utopijnego celu

tąd możliwości całkowitego zbior-

zmierzającego do określenia nowe-

czego

ścieków

go ładu społecznego. Powstały

przystąpiło także do budowy głów-

w kręgu socjalistycznej ideologii

nych kolektorów kanalizacyjnych.

mit wykorzystujący przestrzeń jako

Na konto dorobku ósmego dziesię-

element współtworzący ustrój pań-

ciolecia minionego wieku należy

stwa sprawiedliwego, stanowiący

ponadto

nowe

podporę władzy, jak również bu-

4-oddziałowe przedszkole w osie-

dujący właściwe warunki do pra-

dlu

widłowego funkcjonowania świa-

Borowa,

wpisać
halę

sportowo-

były

przeobrażeń

i usługowa, przeprowadzano gene-

odprowadzania

niejednokrotnie

ulicy

liczne zieleńce i skwery.

struktur osiedli mieszkaniowych
sieć

dzisiejszej

najlepsze

warunki

topoglądu obywatela nie zdołał
6

Budowa osiedla bloków mieszkalnych.
Lata 80. XX w.
Obecnie ul. F. Składkowskiego.
Ze zbiorów Muzeum Saturn w Czeladzi.

Anna Binek-Zajda
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Lektury Pana Hieronima: „Tropem badaczy Zagłębia Dąbrowskiego ”

W

drugiej połowie paźdźiernika
2016 roku w Zamku Sieleckim w Sosnowcu odbyło się urocźyste podsumowanie projektu badawcźego realiźowanego prźeź Regionalny Instytut Kultury w Katowicach,
a poswięconego źmianom kulturowym, jakie na prźełomie ostatnich
dekad źasźły na terenie pogranicźa
małopolsko-sląskiego. Efektem tegoź
prźedsięwźięcia jest międźy innymi,
obok wystawy cźy strony internetowej,
400-stronicowa
publikacja
pt.
"Tropem badacźy Zagłębia
Dąbrowskiego" autorstwa Dobrawy
Skoniecźnej-Gawlik ź fotografiami
Roberta Garstki i Bartosźa Gawlika.
Dobrawa Skoniecźna-Gawlik, etnolog, muźealnik, kustosź Muźeum
Saturn w Cźeladźi w sposob wnikliwy
acź niebywale prźystępny omawia
wybrane aspekty kulturowe pogranicźa małopolsko-sląskiego tj. budownictwo, stroj, jęźyk, prźedstawia sylwetki swoich poprźednikow – badacźy ktorźy od XIX wieku aź po cźasy
wspołcźesne porusźali kwestie dźiedźictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego. Jednakźe źdecydowanie
najwięksźą cźęsc publikacji stanowi

S

omowienie źwycźajow i obrźędow
dorocźnych oraź rodźinnych miesźkancow Zagłębia Dąbrowskiego.
Barwne opisy Boźego Narodźenia,
Wielkanocy, Zielonych Swiątek, andrźejek, barborki, tradycji swiętojanskich, slubu cźy narodźin dźiecka
oraź wielu innych źwycźajow oparta
jest na wieloletnich badaniach prowadźonych prźeź autorkę a źintensyfikowanych w latach 2014-2016
dźięki projektom realiźowanym
prźeź Regionalny Instytut Kultury w
Katowicach w ramach programow
Ministerstwa Kultury i Dźiedźictwa
Narodowego. Etnografka w sposob
nieźmiernie obsźerny opisuje obrźędy uwźględniając ich dawny prźebieg
ale takźe, co jest nieźwykle istotne
prźedstawia źmiany w nich źachodźące dając tym samym swiadectwo
prźeobraźen dźiedźictwa kulturowego prźy jednocźesnej ciągłosci
kultury.
Waźnym elementem publikacji, jej
dodatkowym atutem ktory poźwala
na lepsźe uźmysłowienie cźytelnikowi niepowtarźalnosci tej ksiąźki są
fotografie źarowno te archiwalne
pochodźące źe źbiorow muźealnych

oraź osob prywatnych, jak i wspołcźesne wykonane prźeź dwoch fotografow: Roberta Garstkę ź Regionalnego Instytutu Kultury oraź Bartosźa
Gawlika ź Muźeum Zagłębia w Będźinie. Zdjęcia są wynikiem kilkuletniej
pracy dokumentacyjnej, dźięki ktorej
moźemy
źobacźyc
wspołcźesny
obraź materialnego i niematerialnego
dźiedźictwa kulturowego regionu,
ujrźec utrwalone w kadrźe nadal
źywe źwycźaje i obrźędy praktykowane prźeź miesźkancow nasźego
regionu a będące waźnym elementem podtrźymywania toźsamosci
i kulturowej odrębnosci Zagłębiakow. Beź wątpienia „Tropem Badacźy
Zagłębia Dąbrowskiego” to cenna
publikacja omawiająca tak kompleksowo kwestie dźiedźictwa kulturowego
pogranicźa
małopolskosląskiego.
Wydawnictwo jest beźpłatne. Istnieje
rownieź moźliwosc pobrania publikacji w wersji elektronicźnej (pdf).
Sźcźegoły na stronie internetowej
http://tropemkolberga.pl
Hieronim

Dom o …125 właścicielach
tał niegdyś na Rynku nie

funkcje wyszynku, domu gościn-

byle jaki budynek będący

nego, głównej sali zbornej miejskiej

niemym świadkiem wielu

wspólnoty,

przez

pewien

przejmujących historii. Wzniesiony

czas szkoły elementarnej, jak rów-

został w II połowie XVII wieku

nież miejsca posiedzeń sądu wój-

na bazie poprzedniego, zniszczo-

towskiego.

nego przez pożar. Dzisiaj jego cha-

z codziennym

rakterystyczna sylweta znana jest

wym stanowiła iście demokratycz-

z fotografii, rysunków oraz frag-

ne miejsce w myśl dawnego po-

mentarycznych opisów. Dom Woy-

wiedzenia: „W karczmie nie masz

towski wjezdny albo Austerya z wol-

pana”.

ną Propinacyą trunków i Wszelkim

„Kogóż ona nie gościła w swych ścia-

Trwale
życiem

Handlem, słowem karczma pełniąca
7

zrośnięta
obyczajo-

nach! Magnatów, szlachtę, posłów
zagranicznych, ba! nawet biskupów.
Miała ustaloną sławę – znali ją swoi
i obcy – bo gościnni arendarze, umieli
na rozmaity sposób gościom dogodzić
nie tylko wygodami wszelakimi,
ale i przezacnym miodem, doskonałem
piwem, no i wreszcie niezgorszą muzyczką. Mogłeś tu, zasiadłszy przy
antałku czy roztruhanie miodu, usłyszeć kaskadowe tony cymbałów, kwilenie luteńki, smętne melodje stepowego
teorbanu, a nawet cygańską muzykę.
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Dom o …125 właścicielach cd.
znawczy dla niepiśmiennych przed
wejściem wieszano wieniec – wiechę.
Wrosłej przez lata w czeladzki krajobraz karczmie los smutny koniec
zgotował. Już w połowie pierwszej
dekady XX wieku próżno szukać
było

śladów

jej

niegdysiejszej

świetności. Będąca już właściwie
wtedy ruiną grożącą w każdym
momencie zawaleniem, stanowiła
własność aż 125 posiadaczy. I w tej
niebywałej liczbie tkwiło całe zło.
Działające w Czeladzi TowarzyKarczma. Widok od frontu. I dekada XX w.
Reprodukcja
fot.
ze zbiorów TOnZP.

B.

Kondratowiczowej

dachem

dwuspadowym

zwanej

stwo

Pożyczkowe

wystąpiło

„stanem” służącej za stajnię, wo-

z zamiarem nabycia obiektu, lecz

zownię, a czasem i za noclegownię

bynajmniej nie w celu poczynienia

dla

którzy

remontu, odwrotnie – wprowadze-

zaduchu

nia w czyn godnej poparcia idei

lub też braku miejsca nie mogli

miejscowych działaczy. Na prze-

nocować w trzech gościnnych iz-

szkodzie w realizacji ambitnych

debkach, do których wejście pro-

planów zburzenia dawnej karczmy

wadziło z ulicy. W „stanie” prze-

i postawienia

trzymywano również krowy, kury,

przeznaczonego

owce, beczki z kiszoną kapustą,

dla

w świątek i piątek bił z jej wnętrza

kiszonymi ogórkami i alkoholem.

pożytecznych instytucji społeczno-

rozgwar na rynek, czasem wesoła piosenka, a nierzadko i szczęk szablic,
gdy dwóch podpitych hałaburdów,
zrzuciwszy żupany i zakasawszy rękawy jęli się do korda. Bywało tak,
że rąbanina rozpoczęta w karczmie,

Usytuowana w północnym naroż-

kulturalnych stała jedynie niemoż-

niku zachodniej pierzei Rynku,

ność

do którego zwrócona była ścianą

z tyloma właścicielami. Jeszcze

szczytową bez trudu przyciągała

przez kilka lat bezwartościowa

uwagę wszystkich. Był to dość

ozdoba Czeladzi z podziurawio-

duży obiekt konstrukcji zrębowej

nym dachem i rozsypującymi się

kończyła się na rynku, czasem zaś roz-

podlepiany gliną, z dachem tzw.

ścianami

poczęta na rynku kończyła się w karczmie…”

uskokowym

gontem,

co bardziej oświeconych mieszkań-

na podmurówce kamiennej z pod-

ców, aż w końcu została ostatecz-

Słynna austeria składała się z kuch-

cieniem zwanym wystawką wspar-

nie rozebrana w drugiej połowie

ni, komory (spiżarni), piwnicy,

tym na pięciu zgrabnych słupach

1917 roku.

sieni oraz obszernej izby szynko-

w kształcie

związa-

Anna Binek-Zajda

wej nakrytej belkowanym stropem

nych z płatwią mieczami. Warto

i ozdobionej fantazyjnymi esami

dodać, że frontowe podcienia nobi-

floresami rzeźbionymi w drewnie

litowały

przez najprzedniejszych mistrzów,

splendoru, toteż zwykło się mówić:

a

niej

„Karczma bez podcienia jak człek

Źródła:
Gazeta Polska, 13.06.1917 r.
Awantura Imci Pana Kreczyka,
w: Czeladź, M. Kantor-Mirski,
T.2, Sosnowiec 1992, s.220-221.

zwieńczonej

bez sumienia”. Jako znak rozpo-

A była ci przy tym w tej karczmie
aniocha, kwarta „starolipcowego” miodu 6 groszy, garniec piwa 18 groszy,
wiadro (100 kwart) wina słodkiego
5 zł, nocleg nic nie kosztował, ot
za darmochę. Gdy ktoś wdepnął
do onej gospody, to tak jakby się dostał
do raju. Nic też dziwnego, że karczma
była zawsze pełna, w dzień i w nocy,

także

przylegającej

prostopadle

szopy

do

tych

podróżnych,

z powodu

zgiełku

i

krytym

kolumienek

budowlę,

8

dodając

jej

nowego
na

wszystkich

dojścia

budynku
lokum

funkcjonujących

do

porozumienia

pogłębiała

frasunek
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Renowacja Kolumnady
a czeladzkim cmentarzu

Pomnik wzniesiony został około

stę w celu zgromadzenia funduszy

przy ulicy Nowopogoń-

1932 roku dla zmarłego rok wcze-

na ten cel. Zebrane środki finanso-

skiej, widoczny od sa-

śniej prokurenta Towarzystwa Gór-

we nie są jednak wystarczające w

mego wejścia na teren nekropolii,

niczo-Przemysłowego

„Saturn”.

związku z powyższym przystąpio-

na wzniesieniu usytuowany jest

Bogaty w swej formie, posadowio-

no do intensywnych starań aby ten

przepiękny grobowiec Czesława

ny na ceglanym pierwotnie tynko-

wyjątkowy

Pogorzelskiego, Mieczysława Tar-

wanym cokole z kolumnami, atty-

wciągnąć do rejestru zabytków.

kowskiego, Zofii Tarkowskiej i An-

ką, wazonami z kulami nie oparł

Dzięki współpracy parafii św. Sta-

toniny Radziejowskiej.

się upływowi czasu. Na zachowa-

nisława Biskupa i Męczennika oraz

Ten okazały nagrobek charaktery-

nej fotografii archiwalnej widoczne

Muzeum Saturn w lutym 2017 roku

zujący się ciekawą formą będącą

są nieistniejący już dziś: krzyż ła-

grobowiec został wpisany do Reje-

przykładem rzadko budowanych

ciński oraz płyciny: przedstawiają-

stru Zabytków Województwa Ślą-

grobowców architektonicznych w

ce popiersie Najświętszej Marii

skiego. Ujęcie tego niezwykle inte-

typie kolumnowym posiada ele-

Panny oraz motywy liści akantu.

resującego obiektu w rejestrze po-

menty zaczerpnięte z klasycznego

W listopadzie ubiegłego roku pod-

zwala na otoczenie go specjalną

repertuaru

finezyjnym

jęto starania o pozyskanie środków

opieką konserwatorską oraz pozy-

opracowaniem detalu rzeźbiarskie-

finansowych na ratowanie obiektu.

skiwanie dodatkowych środków

go doskonale widocznego np. w

Komitet Społeczny Pro Memoria

finansowych na jego renowację.

zachowanych głowicach kolumn.

zorganizował i przeprowadził kwe-

P

form,

z

czeladzki

nagrobek

Komitet Pro Memoria

Imieniny Marszałka
o raz pierwszy w Czeladzi,

strony dla wielu ludzi Piłsudski był

Prawdziwym „smaczkiem” wie-

17 marca świętowane były

uosobieniem odrodzonej i niepod-

czoru okazał się jednak niebywały

imieniny Marszałka Piłsud-

ległej Polski, prawdziwym bohate-

gość…sam Marszałek Józef Piłsud-

skiego. Wydarzenie w swej wymo-

rem, osobą, którą szanowali i po-

ski. Ubrany w szary, strzeleckiej

wie nawiązywało do chlubnej tra-

dziwiali jednocześnie.

barwy mundur i czapkę maciejów-

dycji rodem z II Rzeczypospolitej,

O kreowaniu legendy jednej z naj-

kę wzbudził powszechny entu-

w dziejach której był to dzień

wybitniejszych, a zarazem najbar-

zjazm. W finale imieninowego spo-

szczególny, dla wielu ważniejszy

dziej kontrowersyjnych

postaci

tkania Solenizant osobiście pokroił

od świąt narodowych czy ważnych

w historii Polski poprzez literaturę

przepyszny tort i podał pierwsze

rocznic historycznych. 19 marca –

opowiadał licznie zgromadzonym

kawałki. Nie zabrakło też ulubione-

w dniu wspomnienia św. Józefa

dr Miłosz Skrzypek z Instytutu

go ciasta Marszałka – kruchego ze

z Nazaretu - rokrocznie, jak kraj

Historii Uniwersytetu Śląskiego.

śliwkami. Cierpliwie przyjmował

długi i szeroki obchodzono imieni-

W interesującym wystąpieniu pre-

również

ny Józefa Piłsudskiego. Na począt-

legent przedstawił literacki zapis

Bez

ku skromne i spontaniczne uroczy-

serdeczne

wątpienia

życzenia.

niezapomnianą

tworzenia się przekazu i wielkości

pamiątkę z przyjęcia

stanowić

stości, z czasem urosły do rangi

Marszałka w oparciu o piśmiennic-

będą

których

święta,

two

można było zapozować wspólnie

prawie

państwowego.

okresu

międzywojennego,

Z całą pewnością dużo było w tym

wskazując

przesady i nadgorliwości urzędni-

elementy i ludzi kształtujących

ków organizujących wielokrotnie

w duchu hagiografii pamięć o Nim.

przy

tym

„spontaniczne obchody”. Z drugiej
9

istotne

fotografie,

do

z „Dziadkiem”.
Anna Binek-Zajda
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Działo się w Muzeum
MUZEALNA AKADEMIA SENIORA
LUTY

STYCZEŃ
W drugi wtorek stycźnia odbyło się spotkanie w ramach
Muźealnej Akademia Seniora. Dobrawa SkoniecznaGawlik wprowadźiła ucźestnikow w karnawałowy nastroj poprźeź barwne opowiesci o balach, maskaradach,
kuligach i innych źabawach źwiąźanych ź tźw. źapustami
obchodźonymi w dawnej Polsce.
D.S-G.

Kolejna Muźealna Akademia Seniora odbyła się 21 lutego. O specyficźnych źwiąźkach Cźeladźi i Łodźi, miast
poźornie mocno odroźniających się w całej swojej długiej
historii, opowiadała seniorom historyk ź muźeum—
Anna Binek-Zajda.
D.S-G.

MARZEC
Wiosenne spotkanie Muźealnej Akademii Seniora dotycźyło Wielkanocy. 21 marca seniorźy nie tylko usłysźeli
o symbolice wielkanocnej pisanki, metodach źdobienia

jaj ale rownieź samodźielnie oźdabiali wydmusźki techniką batikową, cźyli źa pomocą wosku oraź barwnikow.
Zajęcia poprowadźiła Dobrawa Skonieczna-Gawlik.

MUZEALNY KLUB JUNIORA
MARZEC

LUTY
12 lutego odbyło się pierwsźe w 2017 roku,
długo wycźekiwane, spotkanie w ramach
Muźealnego Klubu Juniora. Młodźi artysci
stworźyli bardźo oryginalne maski karnawałowe wźorowane na tradycyjnych maskach
weneckich. Koordynatorem źajęc była
Dobrawa Skonieczna-Gawlik.

Widelec czy łyżka? Czy sztućce mogą być
inspiracją? – to tematyka Muźealnego Klubu
Juniora, ktory odbył się w niedźielę 12 marca. Dźieci podcźas źajęc ź Dobrawą
Skoniecźną-Gawlik poźnały historię sźtuccow a źwykłą drewnianą łyźkę prźemieniły
w niepowtarźalną kukiełkę.

KONCERTY Z CYKLU „MUZYCZNE PIĄTKI”
STYCZEŃ

LUTY

Ostatni piątek stycźnia upłynął prźy
dźwiękach polskich piosenek lat 20.
i 30. ubiegłego wieku w wykonaniu
Trio Appassionata oraź źnakomitego tenora Rafała Majznera. Popularne piosenki ź lat międźywojennych
okrasźone były ciekawymi opowiesciami ź źycia gwiaźd pierwsźej połowy ubiegłego stulecia. D.S-G.

„Muzyka dla duszy” to wymowny
tytuł
recitalu
fortepianowego
Grzegorza
Niemczuka,
ktory
w piątkowy wiecźor 24 lutego cźeladźkim melomanom źapreźentował
utwory Schuberta, Straussa, Moźarta
oraź Beethovena. Juź tradycyjnie,
koncert był istną ucźtą dla dusźy
i prźyciągnął wielką rźesźę miłosnikow muźyki klasycźnej. D.S-G.

MARZEC
Ewa Kopczyńska i Ewa Zug to niekwestionowane gwiaźdy marcowych
Muźycźnych Piątkow. Panie, prźy
pełnych salach źapreźentowały wybrane teksty piosenek Kabaretu
Starszych Panów. W repertuarźe
nie źabrakło utworow: „Piosenka
jest dobra na wsźystko”, „Kaźiu,
źakochaj się” cźy „Bo we mnie jest
seks” .
D.S-G.

POZOSTAŁE WYDARZENIA
3 marca odbył się pokaź filmu dokumentalnego
wyprodukowanego
prźeź Instytut Pamięci Narodowej

pt. „Zapora”, prźybliźającego postac
majora Hieronima Dekutowskiego.
Słowo wprowadźające wygłosiła
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Monika
Bortlik-Dźwierzyńska
ź Oddźiałowego Biura Edukacji
Narodowej w Katowicach.
D.S-G.
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Działo się w Muzeum
MARZEC

STYCZEŃ/LUTY
13 stycznia otwarlismy wystawę poswięconą sylwetce Michała Elwiro Andriollego, rysownika, ilustratora i malarźa, ktory źa sprawą swojej podroźy po Zagłębiu, w tym takźe po Cźeladźi, poźostawił po sobie nieocenione ikonograficźne źrodła historycźne. Ekspoźycja udostępniona prźeź Biograficźne Muźeum Michała
Elwiro Andriollego w Joźefowie preźentowane była
do 28 lutego.
D.S-G.

Od 1 marca w Muźeum Saturn moźna było oglądac
wystawę ź źasobow Wojskowego Centrum Edukacji
Obywatelskiej w Warsźawie pt. „Naczelnik Państwa
i Marszałek Polski Józef Piłsudski (1869-1935).
Niniejsźą wystawą preźentowano w ramach Roku
Joźefa Piłsudskiego. Ekspoźycja ukaźująca sylwetkę
polskiego dźiałacźa niepodległosciowego, źołnierźa,
polityka i męźa stanu cźynna była do 28 marca.

H
I
S
T
O
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WIECZORY HISTORYCZNE NA SATURNIE
STYCZEŃ

LUTY

Podcźas pierwsźego tegorocźnego wykładu w ramach
Wiecźorow Historycźnych na Saturnie w stycźniu goscilismy specjalistę ź źakresu historii, dr hab. prof. UŚ
Dariusza Nawrota, ktory prźybliźył gosciom rolę Cźeladźi i całego Zagłębia Dąbrowskiego w Powstaniu Stycźniowym.
D.S-G.

W piątek, 17 lutego Muźeum Saturn gosciło Tomasza
Kostro - dźiennikarźa i felietonistę, ktory opowiadał
o okolicźnosciach powstania jednej ź ostatnich swoich
ksiąźek źatytułowanej „Od cynku do kremu cźyli gawędy
historycźne o pionierach, milionerach, ich fortunach
i prźygodach”.
D.S-G.

MARZEC
Marcowy Wiecźor Historycźny na Saturnie poswięcony
był dwom tradycyjnym swiętom źydowskim: Purim
i Pesach. Purim, swięto losow, obchodźone jest na pamiątkę opisanego w biblijnej Księdze Estery udaremnienia spisku Hamana i ocalenia źydow perskich. Swięto

to prźypada na 14. lub 15. dźien miesiąca adar (luty/
marźec) a naźywane jest cźęsto „karnawałem źydowskim”. O niniejsźych swiętach opowiadała dr Aleksandry Namysło—historyka ź Domu Pamięci Zydow Gornosląskich w Gliwicach i pracownika IPN.
D.S-G.

POZOSTAŁE WYDARZENIA
Po raź pierwsźy w Cźeladźi, 17 marca swiętowane były
imieniny Marszałka Piłsudskiego. Galę imieninową
uswietnił okolicźnosciowy wykład dr. Miłosza Skrzypka
ź Uniwersytetu Sląskiego, ktory prźybliźył symbolikę

postaci Joźefa Piłsudskiego ź perspektywy intelektualistow. Na urocźystosci pojawił się rownieź niebywały
gosc… sam Marsźałek Piłsudski.
D.S-G.

II KWARTAŁ 2017 ROKU W MUZEUM

WIECZORY HISTORYCZNE NA SATURNIE
KWIECIEŃ
W kwietniu źaprasźamy na wykład dr hab. Bożeny
Czwojdrak „Polscy święci – czy naprawdę tacy święci?”. W trakcie spotkania prelegentka opowie o mało źnanych aspektach źwiąźanych ź źyciem osob wyniesionych
prźeź Koscioł na ołtarźe.
D.S-G.

CZERWIEC
Na pocźątku miesiąca, 2 czerwca o godzinie 17.00.
w cźeladźkim Saturnie goscic będźie dr Arkadiusz Kuzio
-Podrucki, ktory prźedstawi rolę i wpływ ksiąźąt
Hohenlohe na roźwoj Sląska Zagłębia.
D.S-G.
11
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KWIECIEŃ

MAJ

We wnętrźach Muźeum Saturn
w kwietniu preźentowana będźie
wystawa fotografii Andrzeja
Kotuleckiego „Lwów – tak
daleki,
a
tak
bliski”.
(Cźytaj więcej str.2)

10 maja, w ramach Nocy Muźeow,
źaprasźamy na otwarcie wystawy
„Gustav Klimt – prekursor modernizmu”
udostępnionej
prźeź
„Austriackie Forum Kultury” w Warsźawie.
(Cźytaj więcej str.3)

Wystawa dostępna do 7 maja

Wystawa dostępna do 4 cźerwca

D.S-G.

D.S-G.

CZERWIEC
Wystawa, ktorej otwarcie źaplanowano na 9 czerwca poswięcona będźie Ireneuszowi Wikarkowi muźykowi, dyrygentowi i aranźero-

wi, pochodźącemu źe źnanej piaskowskiej rodźiny fotografow tworcy „Big-Band TV Katowice”.

KWIECIEŃ

MAJ
Kolejne spotkanie „Muźealnej Akademii
Seniora” źaplanowano na 16 maja. Tym
raźem wrocimy do Cźeladźkich Historii
Mowionych. Anna Binek-Zajda skupi
się na tźw. „pamięci rodowej” i jej wpłynie na wspołcźesny los cźłowieka.
D.S-G.

CZERWIEC
W cźerwcu spotkamy się na wykładźie
pt. „Na przednówku. Jadalne rośliny
dziko rosnące w Polsce”. Dobrawa
Skonieczna-Gawlik prźedstawi rosliny, ktore niegdys stanowiły podstawę

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
11:00 - 15:00

KONCERTY
KWIECEŃ

źywienia ubogiej ludnosci wiejskiej
jak rownieź wspomni o powrocie
niektorych ź nich do nasźej diety w ramach mody na eko produkty.
D.S-G.

MUZEALNY KLUB JUNIORA
KWIECIEŃ

MAJ

W drugą niedźielę kwietnia (9.04
o godz.13.30) źaprasźamy wsźystkich
juniorow na warsźtaty poswięcone tradycyjnej palmie wielkanocnej. Zajęcia
poprowadźi etnograf i pracownik
muźeum Dobrawa Skoniecźna-Gawlik

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

D.S-G.

MUZEALNA AKADEMIA SENIORA
18 kwietnia źaprasźamy wsźystkich
seniorow do wysłuchania wykładu
Anny Binek-Zajdy pt. „Historia brudu”, podcźas ktorego ucźestnicy dowiedźą się jak w posźcźegolnych cźasach
interpretowano pojęcie „cźystosc” oraź
„higiena”.
D.S-G.

Dział
Organizacyjno - Administracyjny
tel. (0-32) 265 42 93
e-mail: muzeumczeladz@gmail.com

Majowy Klub wyjątkowo odbędźie się
13 maja (w sobotę) w trakcie Nocy
Muźeum. W ramach spotkania, ktore
roźpocźnie się o godźinie 13.00 ucźestnicy poźnają dźieła Gustava Klimta
i stworźą własną szkatułkę inspirowaną jego najsłynniejsźymi pracami.

21 kwietnia o godz.18.00,
w nawiąźaniu do preźentowanej w muźealnych wnętrźach
wystawy źaprasźamy na koncert „Piosenki starego Lwowa” w wykonaniu Boźeny
Zwiąźek.

KONKURS WIEDZY
O CZELADZI
26 kwietnia, po raź kolejny
w Muźeum Saturn odbędźie się
finał organiźowanego od wielu
lat i ciesźącego się nadal
ogromną popularnoscią konkursu wiedźy o Cźeladźi.

CZERWIEC
11 czerwca juniorźy pocźują atmosferę
nadchodźących wakacji podcźas spo-

tkania źatytułowanego: „Czas pracy,
czas wypoczynku”.
D.S-G.

CZELADZKA
NOC MUZEÓW 2017
Więcej na str.3.
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