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Honorowa 
Odznaka RPH

dla dyrektor MS

73. rocznica 
powrotu 

Dzieci Potulic

Jurek Bitschan –
 wokół aktu chrztu

Z archiwum 
kopalni „Saturn”. 

Wypadek sprzed 120 lat

„Topielec 
w Czeladzi”

„Czeladzkie czwartki” 
Handel zrodzony 

z nędzy i przymusu

Kalendarium 
wydarzeń

Muzeum Saturn

Kalendarz 
wystaw  GSW 
„Elektrownia”

Czeladź dawniej i dziś
– wystawa fotografii

Już dziś zapraszamy na 7. Cze-
ladzką Noc Muzeów, która od-

będzie się w niedzielę 20 maja. Te-
gorocznym tematem przewodnim 
będzie tradycyjna kuchnia dworska 
i wszystko co z nią związane. Go-
ście muzeum będą mogli zapoznać 
się z wystawą „Alchemia kuchni”, 
gdzie skupimy się na procesach 
przygotowywania i przechowy-
wania produktów tj. fermentacja, 
pasteryzacja, prażenie, kiszenie 
czy destylacja. Zaprezentujemy 
również dawne naczynia i urzą-
dzenia pozwalające na przepro-
wadzenie tych jakże prostych, acz 

niezbędnych w kuchni czynności. 
Eksponaty będą pochodziły ze 
zbiorów Muzeum Górnośląskiego 
w Bytomiu, Muzeum Śląskiego 
w Katowicach, Muzeum Historii 
Katowic oraz naszych własnych 
zasobów. Ponadto zaproszeni go-
ście przedstawią temat jedzenia, 
urządzenia dawnej kuchni, zwy-
czajów panujących w dworach 

i dotyczących przygotowywania 
i spożywania posiłków jaki od-
najdujemy w literaturze i sztuce. 
Nie zabraknie również atrakcji dla 
dzieci, które podczas warsztatów 
zgłębią tajemnicę drożdżowego 
ciasta, sufletu czy barwników 
spożywczych. Całość okrasi in-
teresujący koncert i degustacja 
wykwintnych potraw.

Czeladzka Noc Muzeów 
W spiżarni, kredensie i piwniczce, 
czyli opowieści o kuchni mieszczańskiej  i dworskiej
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1 marca minęła 9. rocznica 
powstania Muzeum Saturn 

w Czeladzi. Jego narodziny po-
przedziły najpierw wieloletnie 
dyskusje na temat potrzeby za-
łożenia tego rodzaju instytucji, 
później ponad 5-letni okres funk-
cjonowania przy miejskiej książ-

nicy Czeladzkiej Izby Tradycji, 
aż wreszcie kilkumiesięczny czas 
tworzenia nowego organizmu. 
Dzisiaj nie sposób zaprzeczyć, że 
pomysł jak i koncepcja funkcjo-
nowania Muzeum Saturn dosko-
nale się sprawdziły. To miejsce 
bezspornie zalicza się do grona 

Muzeum Saturn kończy 9 lat

Z prawdziwą dumą i rado-
ścią informujemy, że Śląska 

Chorągiew Związku Harcerstwa 
Polskiego przyznała dyrektor 
Muzeum Saturn – pani Iwonie 
Szaleniec Honorową Odznakę 
Ruchu Przyjaciół Harcerstwa 
jako wyraz szacunku za zasłu-
gi w zakresie upowszechniania 
szczytnych tradycji harcerskich. 
Uroczystość miała miejsce 23 
lutego w sali sesyjnej Urzędu 
Miasta w Będzinie.
Dyrektor Iwonę Szaleniec wy-
różniono za popularyzowanie 
pięknych idei harcerskich wyra-
żające się poprzez pomoc okazy-
waną ZHP w jego pracy wycho-
wawczej. Szczególne dokonania 
pani dyrektor w całokształcie 

działalności na rzecz lokalnego 
środowiska harcerskiego przy-
noszą wymierne korzyści całej 
czeladzkiej społeczności. Znaj-
dują one swój wymowny wyraz 
między innymi w inicjowaniu 
akcji edukacyjnych oraz wy-
darzeń kulturalnych mających 
na celu aktywny współudział 
w patriotycznym wychowywa-
niu młodzieży, odwoływaniu 
się do zasad i wartości zawsze 
potrzebnych społeczeństwu, 
a przede wszystkim podkreśla-
niu wagi więzi pokoleniowych 
dla kształtowania świadomości 
historycznej.

Serdecznie gratulujemy!

Dyrektor Muzeum Saturn wyróżniona 
Honorową Odznaką 

Ruchu Przyjaciół Harcerstwa

najlepszych wizytówek Czeladzi, 
zaś dzięki swojej renomie przy-
czynia się do szerokiej promocji 
naszego miasta poprzez wartości 
historyczne. Choć za sobą mamy 
już spore doświadczenia oraz kil-
ka spektakularnych osiągnięć, to 
przed sobą, niezmiennie z niega-
snącym entuzjazmem, wciąż wiele 
celów i zadań do realizacji. Ponad 

35 tysięcy zwiedzających, blisko 
3 tysiące – nierzadko unikatowych 
– eksponatów, powyżej 80 wystaw 
czasowych, spacery historyczne 
w plenerze, zajęcia edukacyjne dla 
wszystkich grup wiekowych, boga-
ta działalność naukowo-badawcza 
i wydawnicza – to tylko niektóre 
z udanych inicjatyw, którymi może 
pochwalić się nasze Muzeum.
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Dnia 16 marca miał miejsce 
wernisaż najnowszej muze-

alnej wystawy będącej realizacją 
autorskiego pomysłu będzińskie-
go fotografika Romana Koweni 
i polegającego na sfotografowa-
niu utrwalonych przed laty okiem 
obiektywu miejsc, a także próbie 
wpisania archiwalnego krajobra-
zu w pejzaż współczesny. Ten 
niebanalny projekt historyczno-
fotograficzny stanowiący swoisty 
pomost między przeszłością a te-
raźniejszością rzuca nowe światło 
na otaczającą nas rzeczywistość. 
Pokazując obiekty, które przesta-
ły istnieć, ulice które zatraciły 
swój pierwotny charakter, miej-
sca które uległy przeobrażeniom 
dowodzi jednoznacznie, iż mia-
sto jest tak specyficznym tworem 
podlegającym nieustannym trans-
formacjom, jak i doskonałym źró-
dłem inspiracji twórczej.
Jako punkt wyjścia całego przed-
sięwzięcia zostały wykorzystane 
archiwalne fotografie: te najstar-
sze, z pierwszych lat XX wieku, 
będące dziełem członków daw-
nego Towarzystwa Opieki nad 
Zabytkami Przeszłości, udo-
stępnione przez Instytut Sztuki 
Polskiej Akademii Nauk, z lat 
60. i 70. minionego stulecia wy-
konane przez Jerzego Żymir-
skiego, obecnie znajdujące się 
w zbiorach Stowarzyszenia Mi-
łośników Czeladzi oraz z dwu-
dziestolecia międzywojennego 
autorstwa Braci Altman i Wil-
helma Kidawy pochodzące z za-
sobów Muzeum Saturn. 
Do realizacji projektu Roman 
Kowenia przystąpił latem ubie-
głego roku i niemal od samego 
początku natrafiał na przeszko-
dy trudne do pokonania. Wielo-
krotnie okazywało się bowiem, 
że miejsce z którego zostało 
wykonane archiwalne zdjęcie 
dzisiaj jest niedostępne z powo-
du powstałej tam zabudowy lub 
przebiegającej ulicy o natężo-
nym ruchu drogowym. Z kolei, 
w kilku przypadkach obiektów 
sfotografowanych przed laty 
z dachów lub balkonów nie było 

możliwości uzyskania identycz-
nego kadru z prozaicznej przy-
czyny – braku zgody obecnych 
właścicieli posesji na skorzysta-
nie z owego balkonu czy dachu. 
Wreszcie znaczne, w porówna-
niu ze stanem poprzednim, pod-
wyższenie niektórych terenów 
(np. ulica Staszica) czy wybujała 
zieleń miejska, niejednokrotnie 
uniemożliwiały osiągnięcie od-
powiedniej perspektywy lub kąta 
właściwych dla dawniej zareje-
strowanych krajobrazów. 
Proces fotografowania Czeladzi 
w ramach tego konkretnego pro-
jektu trwał kilka miesięcy, przypa-
dając na słoneczne i bogate w ro-
ślinność lato, najpierw kolorową, 
później ponurą jesień i wreszcie 
długą niemal bezśnieżną zimę. 
Trzy pory roku, każda niosąca ze 
sobą zmienną, nie zawsze przyja-
zną aurę, różny stopień nasłonecz-
nienia, coraz krótszy dzień oraz 
słońce pojawiające się na niebie 
coraz niżej i rzadziej. 
Już po przystąpieniu do pracy 
okazało się, że miejsc w Czela-
dzi, które uległy metamorfozom 
i które warto pokazać jest wie-
le, zbyt wiele na jedną wystawę. 
Mimo przeprowadzonej selekcji 

efekt końcowy przedsięwzięcia 
przedstawia się interesująco: 
ukazuje przeobrażenia grodu nad 
Brynicą na przestrzeni ostatnich 
dziesięcioleci. Zaprezentowany 

materiał jest niepełny i pozo-
stawiający pewien niedosyt, ale 
wyraźnie formułuje obraz zmie-
niającego się miasta. 

 Iwona Szaleniec
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Do Czeladzi mali więźnio-
wie powrócili w lutym 

1945 r. dzięki ogromnej determi-
nacji Jana Polaka, Wiktora Parki, 
Teofila Kowalika i Władysława 
Baziora, którzy uzyskali odpo-
wiednie pełnomocnictwo od 
wicewojewody śląsko-dąbrow-
skiego Jerzego Ziętka oraz zezwo-
lenie komendantury radzieckiej. 
Pierwotnie zamierzali zabrać tyl-
ko swoje pociechy, jednakże na 
wieść o ich przyjeździe zgłosiły 
się do nich także pozostałe dzieci 
z prośbą o zabranie ich do domu. 
Jednak wówczas skompletowali 
transport, który objął 54 dzieci 
i z pomocą polskich oraz radziec-
kich władz wojskowych odwieźli 
je do Czeladzi. Na prośbę wice-
wojewody J. Ziętka wspomniani 
mężczyźni wkrótce ponownie 
udali się do Potulic, gdzie zorga-
nizowali drugi transport liczący 
103 dzieci. W ten sposób przy-
wieźli do Zagłębia Dąbrowskiego 
całość przebywających w Potuli-
cach 157 polskich dzieci – nie tyl-
ko te aresztowane podczas akcji 
„Oderberg”. Ale radość z powro-
tu nie dla wszystkich była pełna, 
bowiem nie było jej z kim dzielić. 
Dla sierot ówczesne władze miej-
skie zorganizowały więc sieroci-

niec w byłej willi dyrektora ko-
palni „Saturn”, obecnej siedzibie 
czeladzkiego Muzeum.
Jak co roku żyjący uczestnicy 
historycznych wydarzeń spo-
tkali się w tym szczególnym dla 
nich dniu szczęśliwego powrotu 
do domu - 19 lutego. Od roku 
2010 obchody rocznicowe or-
ganizowane są pod obeliskiem 
Pamięci Dzieci Potulic, usytu-
owanym w pobliżu siedziby Mu-
zeum Saturn. W tegorocznych 
uroczystościach uczestniczyli: 
burmistrz Czeladzi Zbigniew 
Szaleniec, zastępca burmistrza 
do spraw społecznych Beata Za-
wiła, doradca Marszałka Woje-
wództwa Śląskiego Andrzej 
Romański, wiceprezes Śląskie-
go Zarządu Związku Kombatan-
tów RP i Byłych Więźniów Po-
litycznych Stanisław Piasecki, 
pełnomocnik na woj. śląskie Sto-
warzyszenia Maksymiliana Kol-
bego Zdzisława Włodarczyk, 
delegatka Polskiego Związku 
Byłych Więźniów Politycznych 
Hitlerowskich Więzień i Obo-
zów Koncentracyjnych Oddział 
w Katowicach Anna Szafra-
niec, prezes Towarzystwa Opie-
ki nad Oświęcimiem Barbara 
Adamczyk, prezes Zarządu Wo-

jewódzkiego Polskiego Związku 
Byłych Więźniów Politycznych 
Hitlerowskich Więzień i Obozów 
Koncentracyjnych Józefa Posch 
– Kotyrba, działaczka Koła 
nr 11 ZKRPiBWP w Sosnow-
cu Ewa Franke, członkowie 
czeladzkiego Koła Miejskiego 
Związku Kombatantów Rze-
czypospolitej Polskiej i Byłych 
Więźniów Politycznych na czele 
z prezes Barbarą Kruczkow-
ską i wiceprezesem Edwardem 
Waksmańskim, Bohdan Piętka 
– pracownik naukowy Muzeum 
Auschwitz-Birkenau, historyk 
Instytutu Pamięci Narodowej 
w Katowicach Beno Benczew, 
przedstawiciele Stowarzysze-
nia Miłośników Czeladzi, Har-
cerskiego Kręgu Seniora, dy-
rektorzy miejskich jednostek 
organizacyjnych, uczniowie 
– reprezentanci Szkoły Pod-
stawowej nr 1 im. S. Łakomik 
w Czeladzi i Szkoły Podstawo-
wej nr 58 im. M. Dąbrowskiej 
w Katowicach wraz z opieku-
nami. Niecodziennymi gośćmi 
tej szczególnej uroczystości 
była także delegacja z Potulic 
na czele z dyrektorem Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego im. 
Dzieci Potulic Jackiem Kiersz-

nickim reprezentująca Burmi-
strza Miasta i Gminy Nakło nad 
Notecią Sławomira Napierałę 
oraz kadrę pedagogiczną, jak 
też grono uczniowskie rzeczonej 
placówki. Obecni na obchodach 
byli również redaktorzy z Radia 
Katowice i TVP 3 Katowice re-
jestrujący ich przebieg.
Po odegraniu hymnu głos za-
brała dyrektor Muzeum Saturn 
Iwona Szaleniec przybliża-
jąc zgromadzonym tragiczne 
losy najmłodszych ofiar hi-
tlerowskiej akcji represyjnej 
„Oderberg”, a następnie pre-
zes Barbara Kruczkowska. Po 
przemówieniach złożono kwia-
ty i zapalono znicze.
Po zakończeniu części oficjalnej 
goście udali się na drobny po-
częstunek do Muzeum Saturn. 
Towarzyszyły mu przyjacielskie 
rozmowy oraz bezcenne wspo-
mnienia. Do zgromadzonych 
kilka ciepłych słów skierował 
burmistrz miasta Zbigniew Sza-
leniec dziękując serdecznie za 
przybycie na uroczystość, ży-
ciowe dokonania kombatantów, 
jak również za ich poświęcenie 
i wkład w kształtowanie pol-
skiej historii.

73. rocznica powrotu Dzieci Potulic
Najpierw były aresztowania całych rodzin przeprowadzane w ramach akcji „Oderberg” w nocy z 11 na 12 sierpnia 
1943 r., potem dramatyczne odłączenie dzieci od matek, a następnie ich tułaczka przez obozy przejściowe tzw. Po-
lenlagry m.in. w Pogrzebieniu, Kietrzu, Gorzycach, Rybniku, Raciborzu, Bohuminie, Beneszowie, Żorach i wreszcie 
końcowy obóz w Potulicach, do którego najmłodsi trafili w sierpniu 1944 roku.
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W ubiegłym roku Muzeum Saturn podję-
ło się ponownego druku przedwojennej 

Jednodniówki Jubileuszowej wydanej w 30. 
rocznicę zawiązania się Towarzystwa Gimna-
stycznego „Sokół” w Czeladzi. 
Decyzja ta poparta była dwoma kolejnymi 
rocznicami związanymi z „Sokołem”. W lu-
tym ubiegłego roku minęło 150 lat powstania 
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” na 
ziemiach polskich oraz 110. rocznica zawią-
zania się czeladzkiego gniazda organizacji. 
Jest to dobry moment by przybliżyć miesz-
kańcom Czeladzi losy tej zasłużonej dla 
miasta organizacji.  Nakład druku sprzed 80 
lat był niewielki, do naszych czasów zacho-
wało się zaledwie kilka egzemplarzy. Dlate-
go z pewnością publikacja ucieszy każdego 
miłośnika historii i archiwaliów.
Publikacja opisuje 30 lat działalności „Sokoła” 
na ziemiach zagłębiowskich, przedstawia, czę-
sto zapomniane, postaci działaczy lokalnych, 
zarys losów czeladzkiego gniazda sokolnego 
wraz z listami ówczesnych członków i założy-
cieli gniazda oraz działającej sekcji lekkoatle-
tycznej, zrzeszonej w Polskim Związku Lek-

Lektury Pana Hieronima

koatletycznym. Znajdziemy w niej również 
szkic dziejów sokolstwa polskiego. 
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” było 
pierwszą, pionierską organizacją popularyzu-
jąca aktywność fizyczną, gimnastykę i zdro-
wy styl życia, szczególnie wśród młodzieży 
polskiej. Głównym celem „Sokoła” jest roz-
wijanie postaw obywatelskich i patriotycznych 

oraz krzewienie kultury narodowej. Gniazda 
działały na wszystkich ziemiach byłej Rzecz-
pospolitej, przyczyniły się między innymi do 
powstania klubów sportowych oraz stworze-
nia podstaw  skautingu, a następnie zorgani-
zowania ruchu harcerskiego. Jednak wszystkie 
działania skierowane były na jeden, nadrzędny 
cel – walce o niepodległość kraju. 
W czasie II wojny światowej mimo delegali-
zacji organizacji sokoli stanęli do walki o wol-
ność. Walczyli w szeregach Polskiego Państwa 
Podziemnego, Związku Walski Zbrojnej, Ar-
mii Krajowej oraz Polskich Sił Zbrojnych na 
Zachodzie. Po wojnie przez krótki czas podej-
mowano próby reaktywowania gniazd, jed-
nak dopiero po 1989 r. Towarzystwo ponownie 
odżyło. Mimo burzliwych losów Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół” obecnie w kraju 
działa 80 gniazd sokolich - nie ma wśród nich 
gniazd zagłębiowskich. Jednak ze względu na 
zasługi dla regionu warto sięgnąć po wydaw-
nictwo i zapoznać z tym niezwykle ciekawym 
wycinkiem historii.
Publikację można nabyć w siedzibie Muzeum 
Saturn w cenie 10,00 zł.

 Hieronim

Muzeum Saturn gorąco za-
chęca do zakupu oryginal-

nych pamiątkowych gadżetów 
w postaci ceramicznych magne-
sów z historycznymi wizerunkami 
Czeladzi. W sprzedaży dostępne są 
trzy wzory wykonane z najwyższą 
starannością na podstawie archi-
walnych fotografii ilustrujących 
dawny Rynek z Ratuszem, sylwe-
ty kościołów barokowego i neoro-
mańskiego oraz panoramę nasze-

go miasta z widokiem na Brynicę. 
Całość utrzymana w kolorze sepii 
znakomicie podkreśla klimat retro, 
zaś charakterystyczne spękania 
sprawiają, że każdy egzemplarz 
jest niepowtarzalny. Optymalny 
rozmiar – 5,5 cm  x 9 cm pozwoli 
z pewnością już z daleka dostrzec 
i delektować się niebywałą urodą 
Czeladzi. Ilość magnesów ogra-
niczona, każdy do nabycia w ce-
nie 10,00 zł.

Szkolne eliminacje do Konkursu 
Wiedzy o Czeladzi za nami

Pierwsza runda tegorocznej 
edycji Konkursu Wiedzy 

o Czeladzi, której motyw prze-
wodni brzmi „Czeladzkie drogi do 
Niepodległości” odbyła się w dniu 
20 lutego. Do szkolnych zmagań 
przystąpiło 233 piątoklasistów i 163 
uczniów wygasających oddziałów 
gimnazjalnych. Wszyscy podjęli 
się trudu rozwiązania w ciągu 30 
minut testu składającego się z 15 
zagadnień o różnym stopniu trud-
ności i sprawdzającego rozległość 
wiedzy w zakresie historii nasze-
go miasta. Aby zakwalifikować się 
do etapu finałowego, a tym samym 
znaleźć się w najlepszej dwójce 
danej szkoły trzeba było odpowie-
dzieć poprawnie na jak największą 
liczbę zapytań.
Oto finaliści wstępnej konkur-
sowej części, którzy w kwietniu 

będą walczyć o miano mistrza 
wiedzy o Czeladzi: 
Krzysztof Golonka i Bartosz 
Kulczyk (SP nr 1), 
Martyna Łata i Dominika Zięba 
(SP nr 2), 
Agata Gadecka i Jan Radzięta 
(SP nr 3), 
Hanna Torzewska i Natalia 
Ruszczyk (SP nr 7),
Kamila Dudek i Iga Szewczyk 
(SP nr 2 wygasające oddziały 
gimnazjalne), 
Nicole Waligóra i Zuzanna Wo-
roniecka (SP nr 4 wygasające 
oddziały gimnazjalne), 
Julia Jurczak i Nikola Klama 
(SP nr 5 wygasające oddziały 
gimnazjalne). 
Gratulujemy i życzymy powo-
dzenia w finale! 

 Anna Binek-Zajda

Czeladź. 
To miasto przyciąga 
jak magnes.
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W II Rzeczpospolitej był 
najbardziej znanym nasto-

latkiem, symbolem bohaterstwa, 
patriotyzmu, obrony polskości 
i oddania sprawom Ojczyzny. 
Pisano o nim wiersze, śpiewano 
piosenki, w prasie ukazywały 
się jemu dedykowane artykuły. 
Jurek Bitschan, a właściwie Jerzy 
Bitschan – jeden z najmłodszych 
obrońców Lwowa w listopadzie 
1918 roku, gimnazjalistów, któ-
rzy w historii zapisali się jako 
Orlęta Lwowskie. Jurek jak wielu 
jego kolegów oddał w tej walce to 
co najcenniejsze – życie. Spoczął 
na Cmentarzu Łyczakowskim, 
pośród innych poległych w bo-
jach o miasto żołnierzy. Pocho-
wanych wówczas było tak wielu, 
że kilka lat później wydzielono 
z zabytkowej nekropolii odrębną 
część nazwaną Cmentarzem Or-
ląt Lwowskich. Przez cały okres 
międzywojnia przywoływano 
i czczono pamięć o bohaterskich 
żołnierzach oraz walecznych 
uczniach, którzy oddali życie 
za polskość tej ziemi. Za bez-
przykładną w historii posta-
wę polskiej ludności Lwowa, 
marszałek Piłsudski odznaczył 
miasto Krzyżem Wirtuti Mi-
litari i nadał mu tytuł Semper 
Fidelis – Zawsze Wierny.
Po II wojnie światowej w wyni-
ku nowego układu granic, Lwów 
znalazł się poza terytorium Pol-
ski, a tysiące Polaków mieszka-
jących od pokoleń na Kresach 
Wschodnich zostało w ramach 
akcji repatriacyjnej przeniesio-
nych na tereny położone kilkaset 
kilometrów na zachód od swej 
małej ojczyzny. Władze pań-
stwowe i poprawne politycznie 
publiczne media milczały na te-
mat utraconych miast na Kresach 
Wschodnich, oficjalnie nie świę-
towano już kolejnych rocznic bo-
haterskiej obrony Lwowa w 1918 
roku, nie wspominano także sa-
mych walczących a imiona pole-

głych obrońców poszły w zapo-
mnienie. Ikony Orląt Lwowskich 
propaganda próbowała zastąpić 
postaciami młodych uczest-
ników wojny 1939-1945 roku, 
koniecznie z komunistycznym 
rodowodem. Naiwnie wierzono, 
że informacja niepojawiająca się 
w przestrzeni publicznej prze-
staje istnieć. Lecz cóż zrobić ze 
wspomnieniami przedwojenne-
go pokolenia, przekazującego 
posiadaną wiedzę swoim dzie-
ciom a następnie wnukom. Jak 
wyprzeć ze zbiorowej pamięci 
tysięcy kresowian świętości jaką 
byli spoczywający na Cmentarzu 
Orląt Lwowskich?
Po transformacji ustrojowej Polski 
w środkach masowego przekazu, 
wydawnictwach powoli znowu za-
częły pojawiać się tematy związa-
ne z Kresami, ich historią, kultu-
rą, architekturą i niegdyś znanymi 
w całej Rzeczpospolitej a dziś nie-
mal zapomnianymi, zasłużonymi 
ludźmi tej ziemi. W związku 
z setną rocznicą odzyskania przez 
Polskę Niepodległości wzrosło za-
interesowanie również Orlętami 
i Jurkiem Bitschanem. Pojawiły 
się nowe publikacje a informacje 
na jego temat można znaleźć na 
wielu portalach społecznościo-
wych. Z racji miejsca urodzenia 
od kilku lat postać Jurka znalazła 
się również w centrum zaintere-
sowania czeladzian. W stulecie 
narodzin Niepodległej i heroicz-
nej śmierci Orlątka rodem z na-
szego miasta warto przypomnieć 
Jego postać i życiorys, dodajmy 
krótki, bo jakiż może być bio-
gram 14-letniego chłopca. Podej-
mując decyzję o przygotowaniu 
okolicznościowego wydawnic-
twa poświęconego Bitschanowi, 
czeladzkie Muzeum postawiło 
sobie za cel dotarcie do oryginal-
nych dokumentów oraz posze-
rzenie posiadanej wiedzy o kon-
tekst dotyczący rodziców Jurka 
i ich rodzin. To trudne zadanie 

bowiem materiały źródłowe są 
rozproszone, a dotarcie do nich 
wymaga detektywistyczne-
go zacięcia i benedyktyńskiej 
cierpliwości. Niejednokrotnie 
bylibyśmy bezbronni wobec 
piętrzących się trudności lub 
załamani brakiem efektów, 
gdyby nie pomoc i wsparcie 
doświadczonych genealogów 
z Zagłębiowskiego Koła oraz 
Jolanty Pałuchy–Sikory z Koła 
Małopolskiego, za co składamy 
serdeczne podziękowania.
Mimo usilnych starań wciąż nie 
udało się jeszcze odszukać kilku 
aktów i wyświetlić kilku wątków, 
z kolei odnalezione archiwalia, 
które miały jedynie potwierdzić 
posiadane fakty biograficzne 
lub rozwiać wątpliwości, przy-
sporzyły kolejnych znaków za-
pytania, które najprawdopodob-
niej pozostaną bez odpowiedzi. 
Mimo wszystko efekt końcowy 
przeprowadzonych kwerend jest 
zadowalający i wnoszący wiele 
nowych, interesujących faktów, 
poszerzających naszą wiedzę 
o kontekst środowiskowy i ro-
dzinny Jurka.
Poniżej zamieszczamy fragment 
przygotowywanej na jesień bie-
żącego roku wspomnianej publi-
kacji, odnoszący się do czeladz-
kiego epizodu biografii Jurka 
w kontekście aktu chrztu i jego 
poszukiwań.
Każde życie zaczyna się naro-
dzinami, tak więc każdy życio-
rys powinien również rozpocząć 
się podaniem dokładnej daty 
i miejsca tego zdarzenia. Więk-
szość biografii Jurka Bitscha-
na, dostępnych tak w sieci, jak 
i w drukowanych publikacjach 
jako datę urodzin podają dzień 27 
listopada 1904 roku, jako miejsce 
– Piaski koło Sosnowca. W celu 
potwierdzenia i udokumentowa-
nia posiadanych, ale także być 
może znalezienia dodatkowych 
informacji, rozpoczęliśmy po-

szukiwania aktu chrztu chłopca. 
Znaliśmy obowiązujące w wieku 
XIX i I połowie XX zwyczaje 
i tradycje w sprawie chrzczenia 
nowonarodzonych dzieci. Wy-
móg prawny dawał rodzinom czas 
ośmiu dni na dopełnienie formal-
ności, więc niemowlę do kościoła 
zanoszono niemal natychmiast 
po urodzeniu lub w ciągu naj-
bliższego tygodnia. Tak postę-
powano również w miesiącach 
zimowych, nawet podczas tęgich 
mrozów. W przypadku kiedy no-
worodek był słabowity, w obawie 
przed najgorszym, zdarzały się 
przypadki, że rodzice chrzcili 
dziecko w domu zwykłą wodą, 
a akt chrztu sporządzany był 
później, po wydobrzeniu dziecka 
lub po jego śmierci.
Poszukiwania dokumentu, jak 
czas pokazał, okazały się dłu-
gie i żmudne. Nie dało rezul-
tatu kilkakrotne przeszukanie 
aktów metrykalnych sporzą-
dzonych w 1904 i 1905 roku we 
wszystkich potencjalnych para-
fiach, gdzie dziecko mogło być 
chrzczone: Czeladzi, Będzinie 
i w dwóch kościołach sosnowiec-
kich. Rozszerzenie obszaru po-
szukiwań o tereny pochodzenia 
obojga rodziców, a także miejsca 
pobytu matki – aktywnej dzia-
łaczki PPS-u, także nie przynio-
sło oczekiwanego efektu. I kiedy 
nasza nadzieja stopniała niemal 
zupełnie, podczas kolejnego 
przetrząsania czeladzkich aktów 
metrykalnych, dokument po-
twierdzający narodziny i chrzest 
Jurka został odnaleziony. Akt 
został sporządzony w kwietniu 
1906 roku, w najstarszej parafii 
naszego miasta p.w. św. Stani-
sława BiM, w języku rosyjskim, 
obowiązującym wówczas języku 
urzędowym. Urodzenie zgłaszał 
ojciec dziecka – Henryk Bitschan, 
urzędnik kopalni węgla z Czela-
dzi, liczący lat 36, w obecności 
świadków, którymi byli Wilhelm 

Jurek Bitschan – wokół aktu chrztu
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Sons i Zygmunt Brzeziński, obaj 
urzędnicy Towarzystwa Gór-
niczo-Przemysłowego Kopalni 
„Saturn” w Czeladzi. Zgodnie 
z dalszymi zapisami dziecko płci 
męskiej, przyszło na świat 14/27 
listopada 1903 roku w Czeladzi, 
urodzone z małżonki Henryka 
– Aleksandry Bitschan de do-
mo Radzimińskiej. Malec na 
chrzcie świętym otrzymał jed-
no imię – Jerzy, a rodzicami 
chrzestnymi zostali: wcześniej 
wspomniany Wilhelm Sons 
i Emilia Szczeparowska.
Odnaleziony dokument niestety 
nie potwierdził rozpowszech-
nianych do tej pory informacji 
dotyczących urodzenia Jurka. 
Niby coś tam się zgadza, ale nie 
do końca. Najprawdopodobniej 
w dalekiej przeszłości ktoś kto 
dotarł do niniejszego aktu, al-
bo źle go odczytał, albo błędnie 
zinterpretował. Być może miał 
trudności z odczytaniem pisanego 
ręcznie rosyjskiego tekstu, a może 
nie miał wiedzy co do zasad i obo-
wiązujących zapisów przy sporzą-
dzaniu aktów metrykalnych w po-
czątkach XX wieku. W świetle 
treści oryginalnego aktu chrztu 
Jerzego Bitschana, pierwszą 
kwestionowaną informacją jest 
podawana dotychczas data jego 
urodzin. Z dwóch dat dziennych 
zamieszczonych w dokumencie: 
14/27 listopada, to ta pierwsza jest 
datą właściwą. Tu należą się wyja-
śnienia. Na terenach zaboru rosyj-
skiego w sporządzanych od 1868 
roku w języku rosyjskim aktach 
urodzin, ślubu i zgonu wpisywano 
podwójną datę. Data wcześniej-
sza, zgodna z kalendarzem grego-
riańskim, (wprowadzonym bullą 
papieską przez Grzegorza XIII 
w 1582 roku) tzw. nowy styl, od 
stuleci obowiązywała na ziemiach 
byłej Rzeczpospolitej, druga o kil-
kanaście dni późniejsza, zgodna 
z kalendarzem juliańskim, tzw. 
stary styl, obowiązywała w pra-
wosławnej Rosji. Nie ma więc 
wątpliwości, że w tym przypad-
ku datą poprawną jest 14 listopada 
i popełniono omyłkę przyjmując 

27 listopada. Kolejna rozbieżność 
wystąpiła w oznaczeniu roku uro-
dzenia, podawany we wszystkich 
źródłach rok 1904, jest niezgodny 
z zapisem w księdze parafialnej, 
gdzie wyraźnie widnieje, zapi-
sany słownie rok 1903. Dziwi 
nieco, że nieścisłość ta nigdy nie 
została oficjalnie sprostowana, 
chociaż matka Jurka przeżyła 
syna o niemal 50 lat. Z drugiej 
jednak strony w zachowanym 
maszynopisie odnalezionych 
wspomnień Zagórskiej (to na-
zwisko matki Jurka po kolejnym 
mężu – Romanie Zagórskim), 
Aleksandra kilkakrotnie określa 
wiek syna np. na początku 1908 
roku, kiedy zostaje aresztowana 
i osadzona na Pawiaku, pisze 
że syn ma 4 lata, a w 1913, gdy 
wyjeżdża na urlop z mężem i sy-
nem podaje, że Jurek ma lat 10. 
Dla określenia właściwego roku 
nie bez znaczenia jest również 
udokumentowany fakt, że pod 
koniec 1904 roku, Zagórska 
podjęła aktywną działalność 
konspiracyjną, związaną z czę-
stymi podróżami i przemytem 
nielegalnej bibuły do Krakowa 
oraz uczestniczeniem w zaję-
ciach na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim. Taka aktywność byłaby 
mało prawdopodobna przypad-
ku urodzenia dziecka w poło-

wie listopada tego samego roku. 
Oczywiście nie można również 
całkowicie wykluczyć pomyłki 
osoby sporządzającej akt. To jed-
na z zagadek, którą trudno będzie 
definitywnie rozwiązać.
I kolejna, tym razem ewident-
na pomyłka kancelisty, dotyczy 
matki Jurka – Aleksandry, a do-
kładniej jej nazwiska rodowego. 
Rosyjski tekst dokumentu podaje 
właściwe jego brzmienie: Radzi-
mińska, ale już polski zapis tego 
nazwiska, zamieszczony w na-
wiasie przybiera błędną postać 
– Raszyńska.
Odnaleziony dokument nie za-
wiera również żadnej wzmianki, 
która potwierdzałaby podawane 
w biografiach Piaski jako miej-
sca narodzin Jurka. Dodajmy, 
miejsca co do którego także są 
wątpliwości. Nie dostarcza rów-
nież żadnych szczegółów doty-
czących rodziców czy ich ówcze-
snego miejsca zamieszkania. Ta 
informacja pojawia się w księ-
gach ludności stałej z 1900 roku. 
W wykazie, pośród mieszkańców 
naszego miasta znajdują się Bit-
schanowie, zameldowani w domu 
pod nr 213. Sęk w tym, że ówcze-
sne numery mają się nijak do ad-
resów okresu międzywojennego, 
a tym bardziej adresów obec-
nych. Nie ma niestety dokumen-

tu lub mapy historycznej (jak 
w dużych miastach np. Warsza-
wie, Krakowie czy Wrocławiu), 
umożliwiających współczesną 
identyfikację lub lokalizację 
pierwotnych numerów domów. 
Dalsza analiza archiwalnych 
ksiąg ludności rzuciła nieco 
światła na ów tajemniczy dom 
oznaczony numerem 213. Wła-
ścicielką posesji, wynajmującą 
mieszkanie młodym Bitscha-
nom, była Ludwika Nieszporko-
wa z domu Opalska, wdowa po 
Feliksie Józefie, zajmująca część 
domu wraz z dwiema córkami 
Zofią i Magdaleną.
Reasumując, na podstawie aktu 
chrztu z całą pewnością może-
my stwierdzić, że Jerzy Bitschan 
był synem Henryka Bitschana 
i Aleksandry z domu Radzimiń-
skiej, urodził się 14 listopada 
1903 roku w Czeladzi. No może 
jeszcze jedna ciekawostka, warto 
wspomnieć, że duchownym, któ-
ry ochrzcił małego Jurka był nie 
kto inny, jak młody wówczas wi-
kariusz czeladzkiej parafii – Bole-
sław Pieńkowski. Ceremonia od-
biegała nieco od tych jakie zwykle 
się odbywały. Udzielano bowiem 
chrztu chłopcu, mającemu 2,5 
roku, co z pewnością w tamtych 
czasach nie było normą.

 Iwona Szaleniec
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Przyczyną wypadku był pożar 
w szybie wentylacyjnym słu-

żącym do przewietrzania wyro-
bisk górniczych i połączonym za 
pomocą chodników z głównym 
szybem wydobywczym, przez 
który zużyte powietrze wydo-

stawało się w górę dzięki ogrza-
nym rurom doprowadzającym 
parę do maszyn podziemnych. 
Szyb wentylacyjny wykorzysty-
wano również do spuszczania 
w ogromnych ilościach drewna 
w głąb kopalni i dlatego bez-

pośrednio nad nim znajdowa-
ło się drewniane rusztowanie 
oraz niewielki budynek, także 
drewniany, ogrzewany piecem. 
Wskutek niedbalstwa stróża 
nocnego pilnującego tegoż szy-
bu zapalił się od pieca najpierw 
tenże budynek nadszybowy 
wraz z rusztowaniem, a następ-
nie ogień przeszedł i na drew-
nianą oprawę samego szybu.
Natychmiast po spostrzeżeniu 
pożaru zajęto się w pierwszej ko-
lejności wstrzymaniem dostępu 
powietrza do kopalni ze strony 
palącego się szybu. Poziome że-
lazne drzwi na murowanej pod-
stawie umieszczone na wierzchu 
szybu wentylacyjnego, które 
zazwyczaj pozostawały otwar-

te i bardzo łatwo mogły być, 
w przypadku niebezpieczeń-
stwa, zamknięte, w tej danej 
chwili stały się niedostępne i nie 
mogły być zaużytkowane. Drugi 
środek przeznaczony do tamo-
wania przepływu powietrza ko-
palnianego stanowiła przegroda, 
czyli tama drewniana umiesz-
czona w wyrobisku górniczym 
u spodu szybu wentylacyjne-
go, w zwykłym stanie stojąca 
otworem, lecz w razie potrzeby 
mogąca być prędko zamknię-
tą. Do tej tamy przedostano się 
dość wcześnie z wnętrza kopalni 
i szczęśliwie ją zablokowano, po 
czym dwaj robotnicy przystąpi-
li do jej uszczelniania, czyli za-
smarowywania gliną szpar po-
między drzewem. Tama okazała 
się jednakże niewystarczającym 
sposobem, więc gazy z palącego 
się szybu zaczęły się przez nią 
przedostawać i napełniać puste 
przestrzenie podziemne, po któ-
rych przemieszczał się czołowy 
prąd powietrza do głównego 
szybu. W takiej sytuacji jeden 
z mężczyzn pozostałych przy 
tamie pobiegł wołać o pomoc, 
z którą pospieszył niezwłocznie 
cały personel dozorujący zakład. 
Pomimo podjętej akcji, ratunek 
nie dotarł w miejsce zagrożo-
nej tamy, gdyż wszyscy zaczęli 
dusić się od gazów i musieli się 
wycofywać. Trzech robotników 
zginęło, inni natomiast będąc sa-
mi już bardzo osłabieni nie mieli 
siły ich ratować. Pożar przypła-
cili życiem ponadto górnik po-
zostały przy tamie pod szybem 
oraz dwaj tzw. koniarze tj. po-
ganiacze koni pracujących pod 
ziemią, którzy zeszli do kopalni 
wcześniej dla ich obrządku. Zaś 
wszystkie zwierzęta znajdujące 
się w podziemnej stajni, z dala 
od głównego prądu wentylacyj-
nego, ocalały.
Pożar szybu ugaszono dopiero 
z powierzchni przez zalewanie 
go wodą i zasypywanie ziemią.

 Anna Binek-Zajda
Źródło: „Przegląd Techniczny”, 

1898, nr 11, s.203-204.

Wypadek sprzed 120 lat
W dniu 4 marca 1898 r. w kopalni węgla kamiennego „Saturn” zdarzył się nieszczęśli-
wy wypadek, wskutek którego sześciu ludzi straciło życie. Gdyby nie to, że tragedia 
ta rozegrała się między godzinami 4.00 a 6.00, tj. wtedy kiedy prawie nie było nikogo, 
gdyż nocna zmiana robotników, kończąca pracę o 4.00 już wyszła, natomiast dzienna, 
zaczynająca pracę o 6.00 jeszcze nie przyszła, liczba ofiar byłaby znacznie większa.

Z archiwum kopalni „Saturn”.
Kopalnia „Saturn”. 1890 r. Zdjęcie ze zbiorów Muzeum Saturn w Czeladzi.

Uwaga kolekcjonerzy!
Muzeum Saturn serdecznie zapra-
sza wszystkich czeladzian, którzy 
gromadzą wszelkiego rodzaju 
przedmioty do zaprezentowania 
swoich prywatnych kolekcji szer-
szemu gronu odbiorców na wysta-
wie poświęconej pasjom, fascyna-
cjom oraz talentom mieszkańców 
Zagłębia Dąbrowskiego.

Zamiarem Muzeum Saturn jest 
promocja pięknej idei prywat-
nego kolekcjonerstwa leżącej 
u podstaw działalności placó-
wek muzealnych, jak również 
integracja osób zajmujących się 
zbieraniem zabytkowych obiek-
tów z różnych dziedzin.
Gorąco zachęcamy do wsparcia tej 
jakże pożytecznej inicjatywy.
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W roku 1904 w czasopiśmie „LUD” 
wydawanym przez organ Towarzy-

stwa Ludoznawczego we Lwowie został 
opublikowany tekst Nimfy Mandlownej To-
pielec w Czeladzi w powiecie będzińskim 
w guberni piotrkowskiej. Autorka artykułu 
przybliża czytelnikowi postać topielca, czy-
li podstępnego demona wodnego zwanego 
również, w zależności od regionu: utopcem, 
wodnikiem, pływnikiem, potopielcem lub 
wasermanem. Jak podaje Bohdan Bara-
nowski: Wieloznaczna nazwa topielca może 
sugerować, że za tego rodzaju istoty demo-
niczne uważane były duchy ludzi, którzy 
ponieśli śmierć przez utonięcie [Baranowski 
B., „Kultura ludowa XVII i XVIII w.”, s. 190] 
i dlatego ukazują się w pobliżu zbiorników 
wodnych. I tak właśnie, według relacji Man-
dlownej było w Czeladzi bowiem przez osadę 
Czeladź płynie rzeka Brynica, a mieszkańcy 
nadbrzeźni twierdzą, że w rzece tej mieszka 
topielec. Wielu widziało go na własne oczy, 
wielu też doświadczyło na sobie jego złośli-
wości i figlów. Mieszka on stale we wodzie 
a skoro wyjdzie z niej, można go widzieć, jak 
siedzi na wodzie na największej głębi, chodzi 
po wodzie, albo też wzdłuż brzegu, gdzie spo-
czywa często w trawie i czatuje na ludzi. 
W opowieściach ludowych zebranych 
i przytoczonych przez badaczkę na początku  
XX wieku topielec pokazuje się jako chłop 
wysoki a chudy, odziany jest w długą ka-
potę sukienną, ale z lewej kieszeni tego 
okrycia kapie zawsze woda; cieknie też 
z szerokiego ciemnego kapelusza filco-
wego, który nosi zawsze na głowie. Po 
tem tylko można go pewnie poznać. Rza-
dziej daje się widzieć, jako chłopiec mały 
w krakusce czerwonej. Czasem widywali 
go ludzie nawet w postaci źrebaka.
Jak czytamy dalej topielec jest silny i czło-
wieka zmoże zawsze. Ludzi wabi do wody  
i nieostrożnych topi. Lubi płatać figle ludziom, 
a gdy się mu te udadzą, to ucieszony śmieje się  
i klaszcze w ręce. 
Postać topielca nie była tylko negatywnie 
spostrzegana, bowiem jego pojawienie się  
w niektórych okolicznościach przynosiło 
szczęście: kiedy zjawi na jarmarku, to wszy-
scy kupcy, kramarze i przekupnie sprzedadzą 
cały swój towar, nawet chleba w tym dniu na 
jarmarku zabraknie. Potem też poznają ludzie, 
że był między nimi topielec. Należało jednak 
zachować ostrożność bowiem topielec w rela-
cji z człowiekiem dotrzymuje zawsze danego 
słowa, ale pamięta wyrządzoną sobie zniewa-
gę i mści się za nią. 

Wiara w topielca była na tyle silnie zako-
rzeniona wśród ludności, że znalazła swój 
oddźwięk w folklorze chrześcijańskim, 
twierdzono bowiem że można go złapać, za-
rzuciwszy na niego szkaplerz, różaniec lub 
inne świętości […].
Nimfa Mandlowna podaje jedenaście opowie-
ści o topielcu, które uzupełnia o kolejne trzy 
publikując je w roku 1905 w tym samym cza-
sopiśmie. Jednym z ciekawszych jest podanie 
zatytułowane „Topielec mści się za zniewagę”, 
które przytaczamy w całości:
Robotnik wracał późnym wieczorem z roboty 
do domu. Szedł ścieżką, wijącą się wzdłuż rze-
ki Brynicy. Po drodze spotkał kilku kolegów 
i tak szli razem w dobrych humorach dalej.
Gdy nadeszli w to miejsce, gdzie rzeka w naj-
większym wije się zakręcie i najbardziej szumi, 
ujrzeli na ścieżce w poprzek leżącego chłopa 
w ogromnym kapeluszu. Głowa jego sięgała 
brzegu rzeki, a nogami przytłaczała kawał łąki. 
Ciekawi, kto by to mógł leżeć tutaj a tak później 
porze, otoczyli go kołem, a jeden z nich śmielszy 
wszedł do środka, uderzył leżącego chłopa kil-
ka razy kijem i kazał mu wstać. Chłop ogromny 
nie przeląkł się tego napadu, wstał spokojnie,  
a zbliżywszy się do tego robotnika, który go 
bił zawołał:
– Dał ci Pan Bóg szczęśliwie przerobić 
dniówkę, to idź spokojnie do domu, a nie 
zaczepiaj ludzi – Wreszcie dodał: Ty mnie 
jeszcze popamiętasz!

Robotnik przejął się niezmiernie, włosy dę-
bem stanęły mu na głowie, bo dopiero teraz 
zauważył, że ogromnemu chłopu woda ciek-
nie z kapelusza. Poznał, że ma doczynienia  
z topielcem i zaczął nagle uciekać, a za nim 
drudzy. Kiedy już byli kawał drogi od rzeki, od-
wrócili się jeszcze, ażeby zobaczyć, co się stało  
z topielcem i ze zdziwieniem ujrzeli go stojące-
go na środku najgłębszej wody, śmiejącego się  
i klaskającego w ręce.
Po kilku tygodniach zdarzyło się, iż tenże sam 
robotnik wracał tą samą drogą do domu. Gdy 
przyszedł tuz nad rzekę, przypomniał sobie owo 
zdarzenie z topielcem i z bojaźnią rozglądał się 
dookoła, czy przypadkiem go nie spotka. Po 
chwili rzeczywiście ujrzał tego samego chłopa 
w szerokim kapeluszu siedzącego na wodzie. 
Topielec wnet go spostrzegł, a poznawszy, 
zaczął gonić. Chłop uciekał, co miał siły i tak 
biegł do cmentarza. Gdy już znalazł się pomię-
dzy domami, topielec zawrócił do wody.
Robotnik przyszedł do domu ledwie żywy i jak 
twierdzi, 6 tygodni leżał potem ciężko chory 
z przestrachu.

 Opracowanie: Dobrawa Skonieczna-Gawlik

Na podstawie: Nimfa Mandlowna, Topielec 
w Czeladzi w powiecie będzińskim w guberni 
piotrkowskiej, w: LUD, T. X, Kraków 1904, s. 438 
– 443 oraz tejże: Topielec w Czeladzi, w: LUD, T. 
XI, Kraków 1905, s. 311 – 312. 

W cytowanych fragmentach zachowano pisownię 
oryginalną.

„Topielec w Czeladzi”
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Kobieta też górnik

Rynek w Czeladzi. Słoneczna 
pogoda. Dookoła starego 

Ratusza z łamanym dachem roz-
stawione są stragany. Na jednym 
skrzydle znajdują się owoce, wa-
rzywa, śledzie, na drugim towary 
łokciowe, pończochy, koronki itp. 
W środku wyroby szklane, pan-
tofle i nabiał. Obok straganów 
wąskimi przejściami przechodzą 
kupujący lub ci, którzy mieliby 
ochotę coś kupić, lecz nie mają 
pieniędzy. Zgiełk i ożywienie 
powstaje dopiero po południu. 
Straganiarze wiedzą o tym bar-
dzo dobrze i dlatego rezerwują 
na ten czas głos, by móc lepiej 
reklamować swój towar. Przez 
tłum jarmarczny przeciskają się 
młodzi i starzy sprzedawcy z pła-
skimi skrzynkami zawieszonymi 

na rzemieniu u szyi i wydzierają 
się na całe gardło: – Najlepsza 
pasta do obuwia! Sznurówki po 
10 groszy! O kilka kroków dalej 
rozlega się głos jakieś przekupki: 
- Świeże i tanie szproty! 3 kilo-
gramy jabłek za 1 złoty!
Zapach warzyw i owoców miesza 
się z zapachem śledzi i tworzy 
dziwną woń. Z oddali dojrzał mnie 
jeden ze sprzedawców, od którego 
kupiłem spinki do kołnierzyków 
przed kilku dniami i proponuje mi 
kupno sznurówek lub grzebienia. 
Narzeka, że słabo handel idzie 
i nie może nic utargować – Kup 
Pan na początek, może pójdzie 
lepiej… Oczywiście kiedy prowa-
dziliśmy transakcje na sznurówki 
zacierając ręce z zimna, zwierza 
mi się, że handluje od roku i po-

trafi zarobić złotówkę lub półto-
rej dziennie. Jeździ po wszystkich 
targach zagłębiowskich i ma tyl-
ko wolną sobotę w tygodniu. Za 
chwilę przesuwa się przed nami 
w średnim wieku, lecz nieco przy-
garbiony mężczyzna z rondelkami 
i naczyniami aluminiowymi, jakaś 
kobieta o posągowej twarzy z po-
marańczami w koszyku i młody 
nieogolony mężczyzna z wyroba-
mi żelaznymi. Kilkanaście kłódek 
miał przyczepionych do ubrania, 
a jedną demonstrował w ręku. 
Wrócił niedawno z wojska i po 
dwuletniej przerwie rozpoczął na 
nowo swój zawód. – Amnestia, 
otwarcie bram więziennych, to 
musiało wpłynąć na ożywienie 
w pańskiej branży – dodaję. – 
Słabo, bardzo kiepsko idzie – ale 

co robić, kraść nie pójdę. Opodal 
stół sprzedawcy cukierków men-
tolowo-eukaliptusowych. Wi-
docznie cenił czas, bo nie zamykał 
ust ani na chwilę. Nie zwracając 
uwagi na to, co się dookoła niego 
dzieje, jak maniak powtarzał za-
lety lecznicze cukierków. Mimo iż 
sprzedawał cukierki po groszu, 
mało kto kupował. 
Jeśli się wejdzie między straga-
ny z materiałami łokciowymi, 
wyczuwa się, że sprzedawców 
cechuje jeszcze nieśmiałość 
i zakłopotanie, gdy przyjdzie 
załatwić klienta. „Karbidki” 
zdradzają sprzedawców, że są 
to zredukowani lub wypłaceni 
robotnicy kopalniani. Trudno 
jest im przyzwyczaić się do han-
dlu. Muszą jednak iść w zapasy 
z przeciwnościami życia, by dać 
egzystencję swym rodzinom. Je-
den z nich bez osłonek wylewa 
swoje żale i troski codzienne. Za 
młodu podziemia kopalni stra-
wiły jego siły. Teraz znalazł się 
za bramą kopalni. Wpatrzony 
w migotliwe światło lampy za-
wieszonej u straganu, przerwał 
rozmowę. Myśl jego błądziła 
w przeszłości. Ocknął się na-
gle z chwilowej zadumy i krótko 
rzekł: – Człowiek teraz oswobo-
dzony jest z maszynowej doli…
ale trudno, nie wolno rozpaczać 
i załamywać rąk.
Czwartkowe targi w Czeladzi 
mają swoistą wymowę. Minęły 
czasy, kiedy Czeladź była głów-
nym szlakiem drogi handlowej 
i łączyła Śląsk z Krakowem lub 
Sandomierzem. Dziś nie przewo-
zi się już, jak ongiś różnych tka-
nin, drogich kamieni lub zboża. 
Znikają powoli podcienia starych 
domków modrzewiowych, które 
zastępowały dzisiejsze stragany, 
a kupcy dzisiejsi z zupełnie in-
nych pobudek „hołdują” zasadzie 
handlu. Dziś z nędzy nieustannej, 
z buntu przeciw swej doli, by 
choć raz na dzień zjeść, rodzi się 
„arcytwór” kupiecki.

 Anna Binek-Zajda
Źródło: Expres Zagłębia 
nr 25 z dn. 26.01.1936 r.

„Czeladzkie czwartki” 
Handel zrodzony z nędzy i przymusu

Pospolicie cicha  i smętna dawna Czeladź w dzień targowy przybierała nagle postać 
ożywioną i wesołą. Zgiełk ludu, natłok wozów, sfatygowane czasem stragany, wrzawa 
targujących się, wołania zachęcających do kupna kramarzy, brzmienia wędrownych 
muzykantów – wszystko to było nader zajmującym widokiem…
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 Wystawy   

• Do końca stycznia w Muzeum Saturn prezentowaliśmy  wystawę 
„Świat toruńskiego piernika” ze zbiorów Muzeum Okręgowego 
w Toruniu dostarczającą nie tylko wiedzy, wrażeń wizualnych ale 
również doznań zapachowych. Oprócz aromatu cynamonu, goździ-
ków czy kardamonu który roztaczał się w salach wystawowych, od 
samego wejścia do muzeum zwiedzających „witał” aromat świeżo 
wypiekanych pierników. Wystawie towarzyszyły bowiem warsztaty 
piernikarskie w trakcie których, za pomocą drewnianych form, po-
wstawały piernikowe serca, statki, katarzynki, wiatraki i  konie.

• Już 2 lutego miało miejsce otwarcie wystawy „Imago belli albo 
jak w dawney Polszcze woyowano” wypożyczonej z Muzeum Miej-
skiego Sztygarka w Dąbrowie Górniczej. Autorska wystawa Jarosła-

wa Krajniewskiego dotyczyła zarówno historii, jak i gier opartych 
na wydarzeniach historycznych, ukazywała ryciny i wyobrażenia 
kartograficzne bitew toczonych przez Rzeczpospolitą Obojga Naro-
dów w XVII wieku, interaktywne makiety wybranych potyczek oraz 
kolekcję figur wojskowych.

• Od 20 lutego prezentowaliśmy przygotowaną przez warszawski 
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej wystawę „Rotmistrz Witold 
Pilecki 1901–1948 ”  przedstawiającą  życie i działalność Pileckiego 
a także przybliża tło historyczne najważniejszych jego dokonań.

• 16 marca br. miało miejsce otwarcie wystawy prezentującej ar-
chiwalną i współczesną fotografię ukazującą Czeladź. Ekspozycja 
„Czeladź. Obraz miasta dawniej i dziś”  powstała dzięki Roma-
nowi Koweni, który realizując swój autorski pomysł na ukazanie 
zmian zachodzących w przestrzeni miejskiej „wkleja” archiwalne 
zdjęcia we współczesne ujęcie widziane okiem obiektywu aparatu 
fotograficznego.

 Muzealny Klub Juniora

• 14 styczna w ramach spotkania Muzealnego Klubu Juniora kon-
tynuowaliśmy warsztaty tkackie. Nowi uczestnicy naszych comie-
sięcznych zajęć poszukali inspiracji w otaczającym świecie i również 
ochoczo przystąpili do pracy. Efektem działań były niewielkie tka-
niny o różnorodnej kolorystyce.

• W nawiązaniu do wystawy „Imago belli albo jak w dawney Pol-
szcze woyowano” 11 lutego podczas Muzealnego Klubu Juniora 
poznaliśmy tajniki tworzenia makiet wojskowych, rozegraliśmy 
potyczki w oparciu o gry historyczne prezentowane w muzeum, 
spotkaliśmy się z członkami Klubu Gier Historycznych oraz ma-
lowaliśmy figurki żołnierzy z kolekcji „Ogniem i mieczem”. Temu 
wyzwaniu pomagał nam sprostać m. in. Robert Kozłowski – twórca 
makiet historycznych. 

• Marcowy Muzealny Klub Juniora wprowadził nas w radosną wio-
senną atmosferę bowiem z uwagi na zbliżającą się kalendarzową wio-
snę i święta wielkanocne postanowiliśmy ze styropianowych jaj wyko-
nać ciekawe, kolorowe ozdoby. Licznie przybyli na zajęcia uczestnicy, 
malowali, kleili, ozdabiali cekinami, wstążkami oraz piórkami aż 
wyczarowali zające, baranki, kurczaki oraz kolorowe, błyszczące pi-
sanki. Zajęcia poprowadziła Dobrawa Skonieczna-Gawlik.

       

Aby nadchodzące święta Wielkiej Nocy 
wniosły do Państwa domów
wiosenną radość i świeżość; 

podarowały odpoczynek od zgiełku codzienności
i czas na spotkania z bliskimi; obdarzyły siłą, 

nadzieją i wszystkim co dobre.

W imieniu całego zespołu pracowników

życzy 
Dyrektor Muzeum Saturn w Czeladzi

Iwona Szaleniec

Czeladź, Wielkanoc 2018 rok
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 Muzealna Akademia Seniora

• Kolejna rocznica wybuchu insurekcji styczniowej była sposob-
nością do poruszenia tematyki powstańczej podczas spotkania 
Muzealnej Akademii Seniora, które odbyło się 16 stycznia. 
Prowadząca Anna Binek-Zajda zwracała uwagę między innymi 
na upływ czasu powodujący, że w świadomości współczesnych 
Polaków o powstaniu styczniowym z wolna przesuwa się do za-
mierzchłej epoki. 

• Podczas spotkania Muzealnej Akademii Seniorów, które odbyło 
się 20 lutego Dobrawa Skonieczna - Gawlik przybliżyła tematykę 
związaną z rzemiosłem i rzemieślnikami Zagłębia Dąbrowskiego. 
Ponadto uczestnicy Akademii obejrzeli krótkie filmy o wybranych 
tradycyjnych zajęciach rzemieślniczych dziś już rzadko wykonywa-
nych lub niemal zupełnie zapomnianych. 

• „Tajemnice III Rzeszy. UFO” to tematyka marcowej Muzeal-
nej Akademii Seniora, którą poprowadziła Anna Binek-Zajda, 
omawiając w zarysie sekrety wojskowej technologii III Rzeszy. Ko-
lonizacja kosmosu, obce cywilizacje, idea Wunderwaffe to tylko 
niektóre z poruszonych tematów. 

 Wieczory Historyczne na Saturnie

• 16 lutego w ramach Wieczorów Historycznych na Saturnie mie-
liśmy okazję wysłuchać opowieści dotyczących życia osobistego 
i zawodowego jednej z bardziej znanych polskich aktorek, gwiazdy 
kina niemego 1. poł. ubiegłego stulecia – Poli Negri czyli Apolonii 
Chałupiec. Tą niezwykłą postać związaną z Zagłębiem Dąbrowskim 
przybliżyła Magdalena Boczkowska.

• Witoldowi Pileckiemu przyszło żyć w niezwykle burzliwych 
czasach a każda ze zmieniających się epok historycznych od-
cisnęła na nim swoje piętno. Za swoje zasługi nie doczekał się 
za życia żadnej nagrody – wyrokiem komunistycznych władz 
został skazany na śmierć, a następnie robiono wszystko, by o nim 
i jego dokonaniach zapomniano.  W ramach lokalnych obchodów 
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 2 marca Moni-
ka Bortlik-Dźwierzyńska przybliżyła tę postać zgromadzonym 
w Muzeum Saturn gościom.  

 Koncerty z cyklu Muzyczne Piątki

• 26 stycznia w ramach Muzycznych Piątków usłyszeliśmy przeboje 
lat. 20. i 30. ubiegłego wieku w wykonaniu Wiesława Gawałka 
z narracją Magdaleny Łamacz. Tematem koncertu zatytułowanego 
„Jak za dawnych lat… czyli Historia miłosna Rafałka” były pie-
śni ukazujące wszystkie etapy miłości mężczyzny i kobiety.

• W ostatni piątek lutego miał miejsce koncert upamiętniający 60. 
rocznicę powstania Kabaretu Starszych Panów. Tym razem lubiane 
i dobrze znane piosenki Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego 
usłyszeliśmy w nowej, elektronicznej aranżacji w wykonaniu Artu-
ra Gotza, aktora i wokalisty młodego pokolenia.
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KWIECIEŃ

 Do 22 kwietnia zapraszamy na wystawę 
„Czeladź. Obraz miasta dawniej i dziś” 
ukazującą fotografie Czeladzi zarówno tej 
której już nie ma, jak i tej współczesnej. Cie-
kawy i oryginalny sposób  przedstawienie te-
matu zmian jakie zaszły w przestrzeni miej-
skiej zawdzięczamy Romanowi Koweni.

 Tradycyjnie w drugą niedziele kwietnia 
(8.04.2018) spotykamy się na warsztatach 
plastycznych w ramach Muzealnego Klu-
bu Juniora. Tym razem dowiemy się skąd 
wzięło się przysłowie „Nie święci garnki 
lepią” i sami spróbujemy stworzyć ciekawe 
gliniane dzieła. Zajęcia poprowadzi Dobrawa 
Skonieczna-Gawlik.

 13 kwietnia o godz. 17.00 w ramach 
Wieczorów Historycznych na Saturnie 
kontynuować będziemy nasz cykl spotkań 
poświęconych znanym i nieznani posta-
ciom Zagłębia Dąbrowskiego. Tym razem 
bohaterem spotkania będzie Hieronim 
Kondratowicz, o którym opowie Andrzej 
Kontkiewicz.

 Na Muzealną Akademię Seniora za-
praszamy 17 kwietnia o godz. 10.00. Tym 
razem tematem spotkania prowadzonego 
przez Dobrawę Skonieczną- Gawlik będzie 
„Woda w symbolice i magii ludowej”.

 Na koncert zespołu AVOCADO zapra-
szamy 20 kwietnia o godz. 18.00. Muzycy 
by wydobyć dźwięki tworzące utwór operują 
jedynie głosem. Dzięki temu uzyskują  in-
teresujące brzmienie wokalne  pozwalające 
zaprezentować muzykę z całego świata.
 

 27 kwietnia o godz. 17.00 zapraszamy na 
otwarcie wystawy „100 lat Sodalicji Ma-
riańskiej w Czeladzi” ukazującej historię 
tejże organizacji. W trakcie uroczystości wy-
słuchamy pieśni sakralnych w wykonaniu: 
Karoliny Wieczorek i Michał Fiuka.

 
MAJ 

 11 maja o godzinie 17.00 zapraszamy na 
Wieczór Historyczny na Saturnie, dedyko-
wany rycerskim pasjom i zamiłowaniom.  

 Wszystkich miłośników naszego Muzeum, 
jak i osoby chcące zapoznać się z naszą ofertą 
zapraszamy na Czeladzką Noc Muzeów, któ-
ra odbędzie się w niedzielę 20 maja. „W spi-
żarni, kredensie i piwniczce, czyli opowieści 
o kuchni mieszczańskiej i dworskiej” to tytuł 
tegorocznego wydarzenia  w programie któ-
rego przewidziano otwarcie wystawy, wykła-
dy i prelekcje, warsztaty dla dzieci oraz kon-
certy a wszystko w nawiązaniu do bogatych 
tradycji dawnej kuchni.

CZERWIEC   

 Tradycyjnie z okazji Dnia Dziecka przy-
gotujemy dla wszystkich milusińskich 
sympatyczną niespodziankę. Szczegółowe 
informacje ukażą się na plakatach i stronie 
internetowej do naszego Muzeum.  
 

 W drugiej połowie czerwca planujemy 
spotkanie pod tytułem „Z wizytą u Deh-
nelów na Starej Kolonii”. Ze względu na 
trwające wciąż rozmowy z zaproszonymi 
gośćmi, szczegóły spotkania podamy w póź-
niejszym terminie. 

Muzeum Saturn zaprasza   |   II kwartał 2018

• „Wielcy romantycy” to tytuł koncertu, który odbył się w pierwszy 
wiosenny piątek marca. Tym razem wybitnemu pianiście Grzegorzowi 
Niemczukowi towarzyszyła Anna Lipiak, jedna z najzdolniejszych 
pianistek młodego pokolenia.

 Spotkania z Tradycją

• W dniach od 19 do 27 marca Muzeum Saturn w Czeladzi odbyły 
się kolejne już „Spotkania z Tradycją”. Tematem wiosennych zajęć 
były święta Wielkiej Nocy i zwyczaje z nimi związane. Podczas 
wykładu uczestnicy – uczniowie czeladzkich szkół, zapoznali 
się z dawnymi i współczesnymi zwyczajami związanymi z Nie-
dzielą Palmową, Triduum Paschalnym oraz Wielką Niedzielą. 
Wiadomości zilustrowane były fotografiami zachowanych i prak-
tykowanych do dziś na terenie Zagłębia Dąbrowskiego obrzędów 
Wielkiej Nocy. Ponadto uczestnicy obejrzeli filmy dotyczące 
święcenia pokarmów i udziału tzw. Turków w uroczystościach re-
ligijnych w Koziegłówkach. Oba filmy powstały w ramach projek-
tu „Tropem Kolberga – etnograficzne badania terenowe Zagłębia 
Dąbrowskiego” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Kultury 
w Katowicach w 2014 roku.
W tegorocznych spotkaniach z tradycją udział wzięło ponad 150 
uczniów wraz z opiekunami.

 Inne wydarzenia

• 12 stycznia odbyło się spotkanie z Tomaszem Kostro – dzienni-
karzem, autorem albumu „Zagłębie, którego nie ma” będącego no-
stalgiczną, fotograficzną opowieścią o czterech miastach Zagłębia 
Dąbrowskiego. Wydarzenie zorganizowane prze Muzeum Saturn 
i Miejską Biblioteką Publiczną w Czeladzi połączone było z promo-
cją najnowszej publikacji autora takich książek  jak „Na początku był 
cynk...” czy „Od cynku do kremu czyli gawędy historyczne o pionie-
rach, milionerach, ich fortunach i przygodach”.

• „Tacy kruchutcy” to tytuł najnowszego tomiku poezji autorstwa Bar-
bary Gruszki-Zych, którego promocja odbyła się w Pałacu pod Filarami 
9 lutego br. Podczas spotkania wysłuchaliśmy również wierszy poetki 
w wykonaniu aktora z Teatru Śląskiego w Katowicach Jerzego Głybina. 
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Od 1 stycznia w Galerii Sztuki Współczesnej „Elektrownia” 
prezentowane były prace absolwentów i studentów Wy-

działu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie 
będące efektem projektu autorstwa Łukasza Wojtowicza. Na wy-
stawie „Migracje zasadą zachowania równowagi” zaprezentowano 
prace twórcze będące wypadkową indywidualnej wrażliwości każde-
go z dziewięciu uczestników i świadectwa umiejętności zawodowych, 
czyli zastosowania w tych pracach technik konserwatorskich. 

21 stycznia odbył się Koncert Noworoczny Chóru Katedralnego 
„Lutnia” z Sosnowca pod batutą Ryszarda Młyńczaka. Wśród 
zabytkowych maszyn wybrzmiały 4-głosowe kolędy i pastorałki 
z różnych regionów świata.

„Subiektywność” – to tytuł wystawy grafiki Katarzyny Kary, 
absolwentki Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Wystawa 
czynna dla zwiedzających od 15 lutego do 25 marca była zbiorem 
grafik, w których młoda artystka podjęła temat subiektywnego 
postrzegania rzeczywistości będącego inspiracją do dalszych po-
szukiwań twórczych.

Od 20 lutego do 25 marca wnętrza Galerii „Elektrownia” wypełniło 
malarstwo Grzegorza Skrzypka. Ekspozycja to kilkadziesiąt ob-
razów przedstawiających tajemnicze istoty –tytułowe „Koniostwo-
ry”. Prace prezentowane na wystawie były częścią sporej kolekcji 
jaka powstała przez ostatnich kilkanaście lat w pracowni artysty.  

W dniach od 27 lutego do 27 marca prezentowana była wystawa 
twórczości Dobiesława Gały przedstawiająca cykl prac o po-
szukiwaniu metafizycznej przestrzeni, struktury, nieznanego 
terytorium, gdzie ślady swojego istnienia mógł pozostawić niezi-
dentyfikowany byt. Artysta zafascynowany zjawiskiem nieubła-
ganego upływu czasu stara się, za pośrednictwem kompozycji 
rzeźbiarskich, reliefów oraz rysunków, uprzedmiotowić jego sens. 
Artystyczne dążenie Dobiesława Gały sprowadza się do ujęcia 
dwuznaczności stanu materii, która ulegając procesom przemija-
nia przeistacza się w inną formę. Artysta poszukuje zatem momen-
tu tej dwoistości – chwili kiedy diametralnie odmienne procesy 
są jednością, przybierają to same oblicze. Podejmowane przez 
niego plastyczne zagadnienia stanowią wypadkową fascynacji 
formą przestrzeni kosmicznej (składającymi się na nią obiektami, 
strukturami i zjawiskami) oraz kształtami detali rzeczywistości 
w monstrualnych powiększeniach. 
DOBIESŁAW GAŁA – artysta rzeźbiarz, doktor sztuki, urodzo-
ny w 1975 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim. Absolwent Wydziału 
Rzeźby krakowskiej ASP. Wyróżniony w 1999 r. stypendium 
Akademii Sztuk Pięknych w Norymberdze – praca pod kierun-
kiem Tima Scotta. Dyplom w 2000 r. w pracowni prof. Maria-
na Koniecznego. Obecnie adiunkt na Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie w Pracowni Rysunku na Wydziale Rzeźby. Laure-
at Nagrody Związku Polskich Artystów Plastyków (2009) oraz 
I Nagrody Biennale „Genius Loci” (2003). Stypendysta Ministra 
Kultury (2004). Swoje prace prezentował na ponad 50 wystawach 
indywidualnych i zbiorowych.
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Dobiesław Gała Pozostałość

Grzegorza Skrzypek Koniostwory

Koncert Chóru Katedralnego Lutnia
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28.03.-29.04.2018
„Kulturowe ślady – Kapliczki” 
– wystawa rzeźby, ceramiki, malarstwa Sto-
warzyszenia Ceramika bez Granic. Finisaż 
wystawy 29 marca, godz. 18.00

Wystawa ”Kulturowe ślady – kapliczki” 
to efekt projektu o tym samym tytule zre-
alizowanego przez stowarzyszenie „Cera-
mika bez granic”, w którym udział wzięli 
jego członkowie oraz zaproszeni goście.  
Projekt ma na celu zwrócenie uwagi odbiorcy 
na nieco zapomniany już element naszego 
krajobrazu, jakim jest przydrożna kapliczka 
- niemy świadek dziejów, miejsce kultu two-
rzone z potrzeby serca przez tych, którzy byli 
tu przed nami. Wiele z tych obiektów zbudo-
wanych z nietrwałych materiałów znika po-
woli z naszego krajobrazu. Chcąc zachować 
o nich pamięć stowarzyszenie stworzyło wy-
stawę fotografii kapliczek napotkanych przy 
drogach powiatu krakowskiego. Towarzyszy 
jej ekspozycja prac – autorskich interpreta-
cji tematu, które także znajdą swoje miejsce 
w przestrzeni powiatu krakowskiego wpisu-
jąc się w jego krajobraz. 

3.04.-3.05.2018 
„4 strony świata”  
– wystawa malarstwa i rzeźby. Międzynaro-
dowy projekt artystyczny artystów z Czech, 
Niemiec, Polski i Słowacji.
Wernisaż wystawy 5 kwietnia, godz. 18.00

Wystawa jest efektem współpracy  artystycz-
nej i przyjaźni jaka nawiązała się podczas 
licznych plenerów oraz wspólnie organizo-
wanych wystaw. Tytuł wystawy „4 strony 
świata” nawiązuje do miejsca pochodzenia 

czterech artystów zaangażowanych w pro-
jekt, miejsc różnorodnych, gdzie  twórcy 
szukają inspiracji do swoich dzieł. „4 strony 
świata” to zatem cztery różne postawy arty-
styczne, wrażliwości i sposoby   postrzegania  
życia wyrażone w jednym wspólnym kontek-
ście jakim jest malarstwo.

9.04.-13.05.2018 
„Energia pasteli” 
– wystawa Ryszarda Miłka
Wernisaż wystawy 12 kwietnia, 
godz. 18.00
 

Siła twórczości Ryszarda Miłka tkwi w ko-
lorze i świetnej konstrukcji kompozycyjnej 
jego prac. Pastele, które tworzy są wyrazem 
metafizycznej refleksji nad człowiekiem 
i jego statusem.  „Gagliardi Gallery” w Lon-
dynie ogłosiła Miłka jednym z najlepszych 

pastelistów na świecie. Jego dzieła znajdują 
się w prywatnych i publicznych kolekcjach 
w Polsce, USA, Wielkiej Brytanii, Niem-
czech, Włoszech, Norwegii, Francji, Finlandii 
oraz Australii a także w zbiorach Watykanu.  
 
 
4.05.-5.06.2018 
„Przestrzeń oddechu” 
– wystawa ceramiki Anny Pałys – Zatorskiej. 
Wernisaż wystawy 4 maja, godz. 18.00

„Przestrzeń oddechu” to tytuł wystawy 
i zaproszenie do wyciszenia i kontemplacji 
w obcowaniu z ceramiczną sztuką Anny 
Pałys Zatorskiej, której motywem prze-
wodnim są przedstawienia często skompli-
kowanych relacji międzyludzkich. Rzeźba 
ceramiczna jako medium przekazu nie jest 
zbyt często eksplorowana przez twórców. 
Tym bardziej wystawa warta jest polecenia 
jako przejaw nieskrępowanej wyobraźni 
artystki popartej zaawansowanym warsz-
tatem ceramicznym.

8.05.-8.06.2018
„Materie, mozaiki, fosforencje: 
obrazy o ikonach”
– wystawa malarstwa Pawła Wyborskiego. 
Wernisaż wystawy 10 maja, godz. 18.00

Galeria Sztuki Współczesnej Elektrownia – zaprasza | kwiecień-czerwiec 2018 |



| OFICYNA SATURNOWSKA 16 

MUZEUM SATURN W CZELADZI:
 

Dział Organizacyjno-Administracyjny 
Adres: ul. Dehnelów 10, 41-250 Czeladź
tel. (32) 265 42 93    e-mail:muzeumczeladz@gmail.com

Dział Historii Miasta 
i Górnictwa Zagłębia Dąbrowskiego 
Adres: ul. Dehnelów 10, 41-250 Czeladź
tel. (32) 265 42 98    e-mail: historia.muzeumsaturn@op.pl

Dział Galeria Sztuki Współczesnej „Elektrownia”
Adres: ul. Dehnelów 45, 41-250 Czeladź
tel.(32) 263 00 88     e-mail: elektrownia-galeria@o2.pl
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Godziny otwarcia Muzeum Saturn
(ul. Dehnelów 10)

Poniedziałek, sobota – nieczynne
Wtorek, środa – 9:00-15:30
Czwartek, piątek – 9:00-17:00
Niedziela:
sezon letni (kwiecień-październik) – 13:00-17:00
sezon zimowy (listopad-marzec) – 11:00-15:00

Godziny otwarcia Galerii Sztuki Współczesnej 
„Elektrownia” (ul. Dehnelów 45)

Poniedziałek – nieczynne
Wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota – 9:00-17:00

Paweł Wyborski, malarz i socjolog kultu-
ry, w Galerii Sztuki Współczesnej „Elek-
trownia” zaprezentuje przed wszystkim 
prace pochodzące ze swoich cykli: mate-
ria i fosforescencja, wzbogacone kilkoma 
wcześniejszymi pracami. Artyście zależy 
bowiem, aby w możliwie przystępny i re-
prezentatywny sposób zobrazować własne 
inspiracje ikoną ponieważ to właśnie ikona 
i malarska refleksja nad fenomenem ikony 
jest mu szczególnie bliska. Uważa ten temat 
za niezwykle żywotny i inspirujący, zwłasz-
cza w odniesieniu do tego, co w ikonie nie-
oczywiste, poboczne, peryferyjne.  

13.05.-13.06. 2018 
Wystawa fotografii industrialnej.

Od 13 maja we wnętrzach „Elektrowni” 
gościć będziemy kolejną edycję Festiwa-
lu Fotografii Industrialnej organizowanej  
wspólnie z SCK Park Tradycji w Siemia-
nowicach Śląskich. Cykliczna wystawa po-
rusza tematykę człowieka i jego związków 
z przemysłem, historię przemysłu ukazując 
fotograficzną opowieść o regionie.

9.06. Industriada
Święto Szlaku Zabytków Techniki – tym razem pod hasłem ”Industria jest kobietą”, który 
pozwoli poznać nieznane, bardziej kobiece oblicze zabytków techniki.

9.06.-31.07.2018 
Międzynarodowy Festiwal Sztuki Naiwnej Art. Naif Festiwal 
– wystawa malarstwa naiwnego.
Wernisaż wystawy 8 czerwca, godz. 18.00

Wystawa nawiązywać będzie do tematu przewodniego Industriady – „Industria jest 
kobietą”. W swoich pracach uczestnicy przedstawią kobietę w rolach społecznych jakie 
są jej przypisywane: podczas codziennych czynności, pracy, jako matkę i opiekunkę 
ogniska domowego ale również jako zjawiskową istotę zmienną i pełną tajemnic. 
Wśród zabytkowych maszyn zaprezentowane zostanie malarstwo z kolekcji Stanisława 
Trefonia i grupy malarzy intuicyjnych z Zabrza.

Marek Locher Człowiek i maszyna. Fotografia prezento-
wana podczas ubiegłorocznej edycji Festiwalu.


