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Czeladzkie Muzeum ma 10 lat!    

Pracownicy Muzeum Saturn w roku jubileuszowym.
Od lewej, od góry: Beata Bednarska, Anna Greń, Ewelina Buras, Jan Powałka, Marian 
Piech, Teresa Otak, Lucyna Mroczek-Szymańska, Beata Popek, Dariusz Pietrzykowski, 

Bartosz Gawlik, Agnieszka Termińska, Mariola Pietrzykowska, Dobrawa Skonieczna-Gawlik,
Anna Binek-Zajda, Iwona Szaleniec, Stefania Lazar, Aneta Muszyńska-Bania
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I.D.– Dokładnie 10 lat temu, 1 marca 2009 ro-
ku, swoją działalność zainicjowało Muzeum 
Saturn w Czeladzi. Przez dekadę istnienia 
instytucja wrosła w kulturalny pejzaż miasta 
i dzisiaj trudno sobie wyobrazić Czeladź bez 
muzeum i bez jego bogatej oferty wystaw, wy-
kładów, koncertów, spotkań, warsztatów czy 
publikacji. Nie ma niemal tygodnia, by na tabli-
cach ogłoszeniowych nie pojawił się,  przycią-
gający wzrok, barwny plakat, anonsujący ko-
lejne  wydarzenie w jednym z dwóch obiektów 
muzealnych, położonych przy ulicy Dehnelów. 
Z okazji jubileuszu rozmawiam dzisiaj z dyrek-
torem muzeum, panią Iwoną Szaleniec. 

I.D.– Pani dyrektor, od początku istnie-
nia Muzeum Saturn to pani kieruje i za-
rządza placówką. 
I.Sz. – Faktycznie, od 10. lat jestem dyrekto-
rem Muzeum oraz, co pewnie mało kto pa-
mięta, byłam osobą, której powierzono misję 
budowania jego „fundamentów” w postaci 
Czeladzkiej Izby Tradycji, odrębnej komór-
ki, działającej przy Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej. Od 2003 roku zalążek przyszłego 
muzeum przez okres 5. lat realizował po-
stawione przed nim zadanie, a ja przez ten 
czas starałam się pogodzić jednocześnie obo-
wiązki kierownika działu administracyjnego 
Miejskiej Biblioteki Publicznej i kierownika 
Czeladzkiej Izby Tradycji. Po roku dołączy-
ła do mnie pani Anna Binek-Zajda, dzisiaj 
kustosz działu Historii. Jej wkład w proces 
budowy przyszłej instytucji jest nie do prze-
cenienia, zwłaszcza, że upłynęło sporo czasu 
nim w CzIT pojawili się kolejni pracownicy.
 
I.D. – Jaki był powód, że w 2003 roku 
nie zostało od razu powołane muzeum, 
a jedynie jego zalążek?
I.Sz. – Ówczesny Burmistrz, Marek Mrozow-
ski, był mocno zdeterminowany, by w Cze-
ladzi  utworzyć muzeum i gdyby były ta-
kie możliwości, z pewnością by to uczynił. 
Niestety idea istnienia instytucji muzealnej 
w naszym mieście była w tamtym czasie 
mało popularna, co gorsza nie tylko pośród 
przeciętnych mieszkańców, ale także wśród 
radnych, od decyzji których uzależnione było 
powołanie nowej placówki. Pomysł nie był  
popierany nawet przez radnych reprezentu-

jących środowiska kultury i oświaty. Wobec 
takiego stanu rzeczy, Burmistrz odsunął 
w czasie akt powołania samego muzeum, 
tworząc Czeladzką Izbę Tradycji, nadając jej 
uprawnienia gromadzenia eksponatów i pro-
wadzenia działalności paramuzealnej, oczy-
wiście zgodnie z przepisami obowiązującymi 
w czeladzkiej książnicy. Te 5 lat był to czas 
dany nam, by codzienną pracą i jej efektami 
przekonać przeciwników i sceptyków. Zada-
nie zostało wykonane w 100%. W paździer-
niku 2008 roku projekt uchwały w sprawie 
powołania czeladzkiego Muzeum Saturn, 
Rada Miejska przyjęła jednogłośnie.

I.D. – Pani dyrektor, czy 10 lat w życiu in-
stytucji to dużo?
I.Sz. – W życiu instytucji, nawet niewielkiej, 
10 lat to czas pozwalający zdobyć doświad-
czenie, wypracować markę, stworzyć własny, 
rozpoznawalny styl i pozyskać publiczność. 
Dekada to okres, w którym instytucja powinna 
mieć szansę zrealizować kilka ważnych przed-
sięwzięć, a nawet osiągnąć pierwsze sukcesy.

I.D.– Czy tak jest w przypadku czeladz-
kiego muzeum?
I.Sz. – Myślę, że tak; chociaż żadne z powy-
żej wymienionych osiągnięć nie spadło nam 
z nieba. Minione 10 lat pracownicy Saturna 
bardzo solidnie przepracowali, nadrabiając 
wszystkie braki aktywnością, własną inwen-
cją i zaangażowaniem.

I.D. – Mówiąc o brakach ma pani na myśli 
finanse?
I.Sz. – Finanse również. Zgodnie z teorią 
prawdopodobieństwa w ciągu 10 lat  muszą 
trafić się lata bardziej tłuste i bardziej chude. 
My, od początku przyzwyczajeni do oszczęd-
ności, nawet w najtrudniejszych momentach 
jakoś dawaliśmy sobie radę. Ba, z koniecz-
ności nie dla fanaberii, podejmowaliśmy no-
we, wydawałoby się w naszej sytuacji, nie-
możliwe do realizacji przedsięwzięcia. Tak 
na przykład w czasach trudnych finansowo 
nie tylko dla muzeum, ale i dla całego mia-
sta,  postanowiliśmy wydawać własne czaso-
pismo.  Nie mając środków i doświadczenia, 
a jedynie chęć i determinację, zrobiliśmy to. 
Każdy numer kwartalnika kosztował mnó-

stwo pracy i angażował cały zespół. Sami 
pisaliśmy artykuły, w programie Publisher, 
dołożonym jako gratis do któregoś z kompu-
terów sami składaliśmy teksty, sami robiliśmy 
korektę. Wydrukowany na drukarce jeden 
egzemplarz gazety, powielaliśmy następ-
nie na ksero, uzyskując jakość, powiedzmy 
szczerze, marną. Ale te, opatrzone niezwy-
kle skromną szatą graficzną, kolejne numery 
Oficyny Saturnowskiej, okazały się strzałem 
w dziesiątkę. Z ogromnym zainteresowaniem 
przyjęte przez czytelników, szybko zyska-
ły stale powiększające się grono odbiorców, 
a każdy kolejny numer musiał być powielany 
w coraz wyższym nakładzie. Dzisiaj, po 7 la-
tach, kwartalnik muzealny nadal ukazuje się, 
cieszy się popularnością i poczytnością. Dru-
kowany jest w profesjonalnych drukarniach 
w 800 egzemplarzach.
Wracając do braków, tym głównym, który 
wisi nad nami jak miecz Damoklesa i wciąż 
widnieje na naszym koncie po stronie „Wi-
nien” jest wystawa stała. Jej brak od zarania 
muzeum nadrabialiśmy mnogością i zróżni-
cowaniem tematycznym ekspozycji czaso-
wych. Problem zresztą nie do  rozwiązania 
w obecnych warunkach lokalowych.

I.D. – Jak pani ocenia muzeum po 10 latach?
I.Sz. – Pamiętając start Saturna przed laty, 
dzisiaj patrzę na tego 10. latka z satysfak-
cją, radością i dumą. Dojrzał, rozwinął się, 
okrzepł, ale wciąż jest wrażliwy, zachował 
ciekawość świata i ma przed sobą przy-
szłość. Na wcześniej wspomnianym koncie, 
po stronie „Ma” zgromadził całkiem pokaź-
ny majątek: dwa fantastyczne obiekty – pałac 
i  Elektrownię, rozpoznawalność w regionie 
i poza jego granicami, efekty dotychczasowej 
działalności, tysiące zwiedzających i wresz-
cie atut niebagatelny – zespół pracowników, 
oddanych swojej pracy. To niemało.

I.D. – Czyli o przyszłość instytucji jest pani 
spokojna?
I.Sz. – Muzeum jest w bardzo dobrej kon-
dycji, do rozwinięcia skrzydeł ma potencjał, 
wszystkie konieczne atuty, a pracownicy… 
dziesiątki nowych pomysłów. Saturn jest 
gotów na kolejne wyzwania. Co przyniesie 
przyszłość, zobaczymy, ale mam nadzieję, 
że będzie to nowy, ważny rozdział w histo-
rii naszej instytucji, zrealizowany dla dobra 
naszego miasta.

I.D. – Myślę, że życząc Saturnowi, Pani 
i całej społeczności muzealnej satysfakcji 

O muzealnym jubileuszu 
Rozmowa z Iwoną Szaleniec - dyrektor Muzeum Saturn
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Przy wejściu do budynku Muzeum Saturn 
przy ulicy Dehnelów 10 znajdują się dwie 

kolumny podtrzymujące balkon, jednakże 
prawdziwym filarem instytucji od samego 
początku jej istnienia jest Iwona Szaleniec. 
Jej łagodne acz zdecydowane usposobienie 
mobilizuje pracowników do wytężonej pra-
cy badawczej, edukacyjnej i popularyzator-
skiej. Sama także jako miłośniczka Czeladzi 
i historii, niczym Sherlock Holmes, tropi 
zagadki związane z losami czeladzian. Dba 
jednocześnie o współczesny wymiar ducho-
wych doznań mieszkańców Zagłębia i wo-
jewództwa zapraszając ich na nietuzinkowe 
spotkania, koncerty i wystawy w gościnnych 
murach Pałacu pod Filarami. 

*
Oczy Anny Binek-Zajdy są niebieskie 

jak czeladzkie niebo. Jednakże łagodność 
koloru jej oczu jest myląca ponieważ ukrywa 
przenikliwe, świdrujące wręcz spojrzenie ba-
dacza, tropiciela czeladzkich historii, losów 
mieszkańców miasta, przeszłości domów, 
fabryk, ulic i świątyń. Przerzucając karty 
archiwaliów, przyglądając się przedmiotom, 
studiując mapy i fotografie zmierza do od-
krycia nieznanych aspektów znanej prze-
szłości Czeladzi, sama stając się skarbnicą 
wiedzy o mieście nad Brynicą.

Skupiona za biurkiem, wtopiona w księ-
gi i plany Stefania Lazar poszukuje śladów 
przeszłości Zagłębia Dąbrowskiego. Z me-
lancholii wpada w euforię gdy odkrywana 
historia zmienia nagle wyobrażenie świata. 
Od wielu lat jednoczenie zakochana w Rudz-
kim, Dziekońskim, Pomian-Pomianowskim, 
Lufcie i Pajzderskim, a dokładnie uściślając 
ich dziełach architektonicznych pozostawio-
nych w Czeladzi takich jak cechownia, Dom 
Ludowy na Saturnie czy kościół górujący nad 
centrum miasta.

Umowy, faktury, pisma, maile, zarządze-
nia, sprawozdania i plany to domena Anety 
Muszyńskiej-Bani. Sprawny obieg korespon-
dencji, szybie załatwienie sprawy, kompetentna 
informacja a przy tym uśmiech i błysk w oku 
powodują, że na pierwszym piętrze willi pod 
filarami zawsze pełno ludzi powracających 

w gościnne progi Działu Administracyjno-Or-
ganizacyjnego nie tylko po bilety na koncert 
czy najnowszą muzealną publikację. 

Wytrwała wolontariuszka, potem stażyst-
ka a w końcu pracownik Działu Administra-
cyjno-Organizacyjnego – Ewelina Buras 
z parteru muzealnego budynku, gdzie po-
czątkowo rezydowała wzniosła się na piętro 
by tam wszystkich muzealników „trzymać 
w garści”. Teczki osobowe, umowy, harmo-
nogramy pracy, urlopy, szkolenia i delegacje 
to jej królestwo. Swój niekwestionowany 
talent pisarski rozwija redagując muzealną 
stronę internetową oraz Facebooka.

Drobna postać stukając obcasami zbiega 
z pierwszego piętra muzealnego budynku. 
To Beata Krzemińska, pracownik admi-
nistracyjny Muzeum Saturn w Czeladzi 
znający niemal każdy szczegół naszych 
Curriculum Vitae. Przed nią nikt nie ukry-
je wymiaru urlopu, skomplikowanej historii 
pracy zawodowej i… daty urodzenia. Zaan-
gażowana we wszystkie działania na gruncie 
czeladzkiego muzealnictwa pozostaje wierna 
fascynacji kulturą rosyjską i ukraińską.  

Nietuzinkowa i oryginalna, a przy tym 
profesjonalna w każdym calu, doskonale zna-
jąca wszelkie zagadnienia z zakresu muzeów 
i muzealnictwa. Z lubością oddająca się ga-
rom – specjalistka od tradycyjnych potraw 
i przepisów, entuzjastycznie zgłębiająca taj-
niki dawnej kuchni. Ekspertka od dawnych 
kiecek, zapasek, chustek i kaftanów. Jej 
znakiem rozpoznawczym są wyraziste ubio-
ry, zawsze z ludowym akcentem. Dobrawa 
Skonieczna-Gawlik, niestrudzona badaczka 
codziennego życia naszych przodków, plecie 
na potęgę… z wikliny.

Wyraźne odbicie w lustrze, podłogi 
lśniące niczym taf la lodowiska, czyste 
okno na świat i brak kurzu na muzealnych 
eksponatach zawdzięczamy Teresie Otak. 
Z anielską cierpliwością sprząta kubki 
z niedopitą kawą z naszych biurek, pozosta-
wione karteczki z nieaktualnymi notatkami 
i  układa rozrzucone książki. Od niedawna 
Panią Teresę wspiera Beata Bednarska, 
energiczna osóbka, z dźwięcznym śmie-
chem krzątająca się w najodleglejszych 
zakamarkach Pałacu pod Filarami dba aby 
żaden pyłek, żadna pajęczynka nie przysło-
niły piękna naszej instytucji.

oraz kolejnych, udanych dziesięcioleci, bę-
dę wyrazicielką nie tylko wiernych sym-
patyków muzeum, ale także tych, którzy 
z oferty Państwa korzystają sporadycznie.
I.Sz. Dziękuję bardzo, chociaż chciałabym aby 
tych pierwszych było zdecydowanie więcej, 
aniżeli tych drugich. I na koniec rozmowy pro-
szę pozwolić mi złożyć podziękowania innym. 
Najpierw wszystkim, dzięki staraniom których 
muzeum powstało, prowadzi działalność i roz-
wija się: Władzom Miasta – Obecnym i Byłym. 
Po drugie, zaprzyjaźnionym i współpracującym 
z Saturnem na co dzień instytucjom, stowarzy-
szeniom, organizacjom i osobom – za wspiera-
nie i współrealizowanie wspólnych inicjatyw. 
Po trzecie: wszystkim, którzy tworzyli i two-
rzą historię naszej instytucji; tym, którzy pracą, 
talentem i sercem przyczyniają się codziennie 
do jej rozwoju – Pracownikom Muzeum Saturn 
w Czeladzi, pracującym aktualnie i związanym 
z nim w przeszłości. I wreszcie tym, dla których 
się staramy i o których zabiegamy każdego dnia, 
a których coraz liczniejszą rzeszę mamy radość 
i zaszczyt gościć w naszych progach. Dziękuje-
my za Waszą obecność i zainteresowanie.

I.D. – Dziękuję bardzo za rozmowę.

 Rozmawiała Iga Dulian

NASZ 
ZESPÓŁ 

Muzeum Saturn 
w liczbach
Muzeum Saturn to:

10 lat istnienia

2 wyjątkowe obiekty: Pałac i Elektrownia

2.649 pozycji inwentarzowych

ponad 100 koncertów

30 numerów „Oficyny Saturnowskiej”

180 wystaw w Pałacu i Elektrowni

ponad 200 wykładów i prelekcji

18 pracowników

1.182 pozycji w księgozbiorze

22 wydane książki

3 wielkie rekonstrukcje historyczne

Ponad 250.000 przepracowanych godzin

Ponad 115.000 odwiedzających 

Tysiące pomysłów!
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Jeżeli jeszcze komukolwiek zda-
rza się myśleć o Muzeum Saturn 

jak o miejscu, w którym chodzi się 
„w ciszy i kapciach” czas zaktu-
alizować swoje informacje, a nade 
wszystko przestać dostrzegać tę in-
stytucję w kategoriach tworu nie-
ożywionego i do cna skostniałego. 
Bowiem nic bardziej mylnego w po-
wyższych osądach. Muzeum Saturn 
zdecydownie jest i pozostanie nie-
zwykle prężną placówką wykracza-
jącą poza bierną obserwację. 

Jak najbardziej żyje, po częstokroć 
nawet wrze „kuchnia” muzealna – 
a to głównie za sprawą wiedzy jej sze-
fowej i kunsztu zespołu pracowników, 
którzy ochoczo pichcą w niej kolejne 
specjały, troskliwie dbają o wysoką 
jakość składników, komponują menu, 
nierzadko następnie je modyfikują 
pod względem receptury, tekstury, 
dodatków, formy podania, aromatów, 
z sercem pitraszą asamble, konwenty-
kiele, sesje i fora, warzą litery, wyrazy, 
pojęcia, nazwy, terminy, lecz zwłasz-
cza niezmiennie podsycają ogień roz-
sądnie dozując paliwo w postaci pasji, 
inspiracji oraz kreacji. Bez zbędnej 
skromności można nazwać ją ambitną 
kuchnią fusion z powodzeniem łączą-
cą różnorodne tradycyjne ingrediencje 
w taki sposób, aby ostatecznie utwo-
rzyć z nich nową kulturalną wariację 
będącą wyśmienitym rozwiązaniem 
dla tych, którzy nie boją się ekspery-
mentować, posiadają bogatą wyobraź-
nię i poszukują nowych smaków życia. 
Wszystko to sprawia, że przekraczają-
cy muzealne progi goście wielokrotnie 
z apetytem kosztują, a potem... jeszcze 
chętniej wracają, ażeby próbować in-
nych przepisów pieczołowicie przy-
gotowywanych na następne sezony. 

I choć nieprzerwanie staramy się, 
by za każdym razem pozytywnie 
zaskakiwać, to na przestrzeni jubi-
leuszowej dekady i my zaskakiwani 
byliśmy szczególnie intensywno-
ścią przeżywania nadzwyczajnych 
uczuć oraz emocji, które w rezulta-
cie zbudowały nasze wspólne pięk-
ne historie życiowe.

Minęło już z nawiązką siedem 
lat, odkąd pracownicy Muzeum 
świadkowali podczas wzruszającej 
uroczystości poprzedzonej jednakże 
szeregiem wcześniejszych rozmów 
i tajemniczych ustaleń pomiędzy ni-
mi a pewnym kawalerem. Wiedziony 
szczerością, silnym prądem uczucia 
pchany Pan wybrał bowiem siedzibę 
Muzeum Saturn na miejsce organi-
zacji nietypowych oświadczyn sta-
nowiących, zgodnie z utartą tradycją, 
istotny krok do ślubnego kobierca. 
Pani absolutnie zaskoczona, nawet 
po trosze oszołomiona odnalazła bez 
trudu właściwy, przeznaczony dla 
niej drobiazg ukryty w eleganckim 
pudełeczku pośród artefaktów zgro-
madzonych w muzealnej gablocie. 
Oświadczyny wraz z pierścionkiem 
zostały przyjęte, my pękaliśmy z du-
my, a widok szczęścia zakochanych 
utwierdzał nas w prawdziwości prze-
konania, że miłość to jedyna rzecz, 
która się mnoży, gdy się ją dzieli. Nie-
stety nie znamy dalszych losów tej 
cudownej pary, ale z dużą dozą pew-
ności możemy przyjąć, że stanowią 
udane małżeństwo. Zresztą nie może 
być inaczej – autorem nietypowego 
pomysłu na organizację tak ważne-
go wydarzenia w idealnym miejscu 
musiał być nietuzinkowy kandy-
dat na męża zapewne sprawiający 
w przyszłości nie mniej efektowne 

Dariusz Pietrzykowski wiesza plansze i plakaty, 
zmienia żarówki, skręca szafy, pakuje wystawy i dźwi-
ga ciężary niczym mitologiczny tytan. Zawsze jest tam, 
gdzie słaba płeć muzealnego zespołu nie daje rady. 
Znosząc dzielnie kobiecy zespół ma niezwykły dar… 
dawania i odbierania głosu, gdyż obsługę sprzętu na-
głośnieniowego opanował do perfekcji. Na szczęście 
korzysta tylko z pierwszej opcji, drugą trzymając jako 
asa w rękawie.

Podkręcając sumiastego wąsa, przechadza się po Ga-
lerii Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, okiem gospo-
darza spoglądając na prezentowane dzieła. Sztuka jest 
całym jego życiem, niczym woda drążąca skałę wdarła 
się w życie prywatne i zawodowe, zawładnęła myślami, 
duszą i ciałem dlatego też wśród kopalnianych maszyn, 
oświetlone światłem wpadającym przez ogromne okna, 
królują prace znanych twórców z całego świata a pomię-
dzy nimi – Jan Powałka. 

 
Wyprostowana postawa, mocne dłonie i mnóstwo zapału 

do pracy to cechy Mariana Piecha. Jak święty Michał wal-
czył ze smokiem, tak on stawia czoła wszelkim technicz-
nym trudnościom związanym z przygotowaniem wystaw 
i montażem form artystycznych w przestrzeni galerii.  

Artystyczna dusza Lucyny Szymańskiej-Mroczek 
jak najbardziej wpisuje ją w to specyficzne miejsce pra-
cy, jakim jest Galeria Sztuki Współczesnej „Elektrownia”. 
Roztaczając aurę spokoju i łagodności potrafi opanować 
niespokojne drżenie artystów przed każdym wernisażem, 
zainteresować dzieci dziełami sztuki i zaprosić je do wspól-
nego twórczego działania. 

Dziś kopalniana elektrownia nie  kojarzy się z kurzem 
i wszechobecnym brudem, jak to było za czasów jej pracy. 
Wprawdzie zapach oleju nadal utrzymuje się w powietrzu 
jednakże o estetykę tegoż miejsca, surowe ściany, piękne 
posadzki, wielkie powierzchnie, wielkie okna i wielkie 
działa sztuki, aby nie okrył ich kurz dbają Mariola Pie-
trzykowska i Beata Popek. Panie są jednak „wielozada-
niowe” ponieważ oprócz dbania o ład i porządek chętnie 
oprowadzają zwiedzających opowiadając o historii obiektu 
i prezentowanych wystawach.

Rzucony na głęboką wodę okazało się, że umie pły-
wać. Projekty materiałów promocyjnych i wystawien-
niczych, oprowadzanie po obiekcie, sprawy aranżacyj-
no-wystawiennicze i zajęcia warsztatowe to działania, 
w których będzie się sprawdzał na czeladzkim gruncie 
Bartosz Gawlik. Wspólnie z Agnieszką Termińską, 
która wdraża się w muzealne klimaty sztuki współcze-
snej redagując stronę internetową i Facebooka, przygo-
towując materiały informacyjno-promocyjne oraz biorąc 
czynny udział we wszystkich wydarzeniach przygoto-
wywanych w galerii zasilili w ten wyjątkowy, bo jubile-
uszowy rok, zespół Muzeum Saturn.
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O przeszłości Czeladzi wiedzą wszystko

niespodzianki czyniące codzien-
ność przyjemniejszą.

Bezspornie ekscentrycznym 
początkiem małżeńskiej drogi 
można nazwać ślub Sylwiany i Łu-
kasza, który odbył się w kwietniu 
2018 r. w Sali Lustrzanej Muzeum 
Saturn. Jego organizacją zajęła 
się sama Izabela Janachowska, 
ekspertka znana między innymi 
z programu telewizyjnego „I nie 
opuszczę Cię aż do ślubu”. Za spra-
wą groteskowego stylu inspirowa-
nego filmami Tima Burtona, jak 
również niecodziennej oprawy 
z pogranicza horroru oraz czarne-
go humoru zadawaliśmy sobie (ale 
tylko czasami) niepokojące pyta-
nie – czy wyjdziemy z tego cali? 
Wyszliśmy i co ważniejsze z kil-
koma wnioskami. Mianowicie – 
produkcja jednego odcinka serii 
telewizyjnej to rozłożony w czasie 
proces i wcale niełatwy kawałek 
chleba, cała ekipa na czele z panią 
Izabelą Janachowską okazała się 
w najwyższym stopniu przemiła, 
wreszcie: telewizja to magia. 

Wprawdzie Pałac pod Filara-
mi, w którym mieści się Muzeum 
Saturn jest budynkiem mającym 
w sobie dostojny pierwiastek, 
eleganckim, wysmakowanym 
i pełnym uroku, to jednak w hi-
storii instytucji zdarzył się taki 
moment, kiedy musieliśmy do-
datkowo czar ów podsycać. 

Podczas jednego z koncer-
tów odbywających się w cyklu 
„Muzyczne Piątki” nagle zgasło 
światło. Gęsty mrok gwałtownie 
wypełnił wszystkie pomieszcze-
nia. „Ciemność, widzę ciemność, 
ciemność widzę!” – te słowa z kul-
towej polskiej komedii doskonale 
oddawały wyimek ówczesnej wie-
czornej rzeczywistości. Pomimo, 
że awaria instalacji elektrycznej 
przyczyniła się do wywołania 
pewnego rodzaju krótkotrwałej 
niespokojności, to już sposób 

rozwiązania tej mało komforto-
wej sytuacji jasno doprowadził 
zgromadzonych prosto do świa-
ta pięknych przeżyć. Rozłożone 
w bezpiecznych miejscach roz-
maite świece – białe i kolorowe, 
mniejsze i większe, smukłe i pę-
kate wprowadziły niesamowity 
nastrój. Migające ciepłe płomienie 
intrygowały pobudzając wyobraź-
nię, pozwalając wręcz zobaczyć 
muzykę, spostrzec jej kształt czy 
kolor dźwięku. Doprawdy, iście 
to czarodziejski koncert był.

W zupełnie innym klimacie 
przebiegał natomiast występ ze-
społu Carrantuohill grającego 
energetyczną tradycyjną muzy-
kę celtycką oraz folk irlandzki. 
A było to 29 stycznia 2010 r., kie-
dy zima zadomowiła się na dobre 
w naszym regionie. W czeladzkim 
Muzeum nie było dla niej żadnego 
miejsca, bowiem w muzycznym 
spektaklu prym wiodły żar, ikra, 
ogień, namiętność, moc, ruch 
i śpiew. Mury się trzęsły, a publi-
ka w dynamicznym tańcu wiro-
wała po podłodze. Zdawało się, 
że wszyscy byliśmy aktorami tego 
fenomenalnego przedstawienia.

Emocje, jakie towarzyszyły 
koncertowi w wykonaniu Do-
minki Żukowskiej i Andrzeja Ko-
rynckiego (21 X 2016 r.) przeszły 
nasze najśmielsze oczekiwania. 
Wierni fani tego niezrównanego 
duetu śpiewającego utwory au-
torskie, tradycyjne pieśni o mo-
rzu oraz ballady rosyjskie wręcz 
szturmowali główne drzwi. Do-
prawdy obawa, że wkrótce zosta-
ną wyważone wcale nie była nie-
uzasadniona. Aż nastał moment, 
w którym okazało się, że stojący 
nie mogą swobodnie poruszyć 
się, powierzchnia przeznaczo-
na na toalety naturalnie została 
zaanektowana na uzupełniającą 
mini salkę, a potencjalnych słu-
chaczy wciąż przybywało i przy-

bywało.... Wtedy zapadła trudna 
decyzja o zamknięciu wejścia. 
Różne były rekacje tych, którzy 
zostali na zewnątrz. Jedni prosili, 
drudzy grozili, inni co nieco nam 
obiecywali, jeszcze inni głośno 
się dobijali, pozostali odcho-
dzili ze smutkiem. Cieszyliśmy 
się z rekordowej frekwencji, ale 
z drugiej strony zwyczajnie żal 
nam było, że nie wszyscy mogli 
uczestniczyć w tak wspaniałej 
uczcie, bo nie był to ani pospoli-
ty koncert, ani powszedni występ 
artystów, ani też recital. Za mało 
byłoby także powiedzieć, że by-
ła to tylko muzyczna opowieść 
o dolach i niedolach ludzkiego 
żywota. A to wszystko dlatego, 
że zgromadzona publiczność 
znalazła się w zupełnie innym 
wymiarze ulegając obcowaniu 
z magicznymi chwilami czy 
wręcz aurą baśniowości.

Spośród licznie prezentowa-
nych wystaw fantastyczny wynik 
obecności zwiedzających – po-
nad 2000 - osiągnęła ekspozycja 
zatytułowana „Świat toruńskiego 
piernika” użyczona z Muzeum 
Okręgowego w Toruniu i prezen-
towana w okresie od 17 listopada 
2017 r. do ostatnich dni stycznia 
2018 r. Bezwstydnie pyszniła się 
swą urodą, bogactwem smaków, 
feerią aromatów, ale za to bezin-
teresownie dzieląc się radością 
i zabawą niezmiennie przywoły-
wała nastrój ciepłego, bezpiecz-
nego domu. Integralną część 
wystawy stanowiły warsztaty 
piernikarskie okraszone wyśmie-
nitym dowcipem, a także prak-
tycznymi cennymi poradami do-

tyczącymi sekretów smacznych 
pierników. Pośród woni karda-
monu, anyżu, cynamonu, goździ-
ków i imbiru wypiekliśmy trady-
cyjnym sposobem przeszło 1200 
dekoracyjnych piernych ciastek 
w najprzeróżniejszych formach! 
W tym celu wykorzystaliśmy 230 
kg oryginalnego ciasta pierniko-
wego zasponsorowanego przez 
Fabrykę Cukierniczą „Kopernik” 
SA w Toruniu. I choć w innych 
placówkach muzealnych jedzenie 
jest surowo wzbronione, to w na-
szym Muzeum obowiązkowy 
punkt wizyty stanowiła degusta-
cja toruńskich pierników o naj-
bardziej rozpoznawalnym kształ-
cie, czyli katarzynek. Nasi goście 
spałaszowali ich aż 50 kg.

Każdy kto 26 czerwca 2010 r. 
przekroczył próg Muzeum Sa-
turn mógł osobiście poczuć wiel-
ki wiatr historii. Tylko w tym 
dniu i jedynie przez kilka godzin 
można było oglądać nieocenione 
eksponaty na co dzień przecho-
wywane w skarbcu parafii pw. 
św. Stanisława Biskupa Męczen-
nika. Udostępnienie ich na widok 
publiczny wymagało uzyska-
nia zgody proboszcza, a przede 
wszystkim przedsięwzięcia spe-
cjalnych środków ostrożności. 
Pochodzące sprzed wieków do-
kumenty potwierdzające działal-
ność katolickich stowarzyszeń, 
najcenniejsze utensylia liturgicz-
ne, ornaty o nieprzeciętnej war-
tości historycznej używane przed 
II Soborem Watykańskim, kapy, 
stuły, dalmatyki oraz manipula-
rze, a także materiały należące 
do tzw. bielizny kielichowej zo-

Muzeum Saturn 
od „kuchni”

|c.d. na str. 6 >>
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stały wystawione na ekspozycji 
zatytułowanej „Przy ołtarzu Pa-
na” urządzonej na okoliczność 
uroczystego jubileuszu 750-lecia 
najstarszej czeladzkiej parafii. 
Zaiste, było to wydarzenie tak 
wciągające i fascynujące zarazem, 
iż nawet nieubłagany czas zatrzy-
mał się wtedy, jakby sam mimo 
swego nieustanego biegu chciał 
brać udział w tym swoistym mi-
sterium sacrum i profanum.

Nie będzie przesadą twier-
dzenie, iż wszyscy pracownicy 
Muzeum Saturn posiadają wy-
jątkowe zdolności, swego rodzaju 
wartość dodaną, którą dyrekcja 
umiejętnie rozwija, by wykorzy-
stywać ją z powodzeniem do bu-
dowania pozytywnego wizerun-
ku placówki. Mowa oczywiście 
o talentach aktorskich. Swą dru-
gą naturę zgrany team muzealny 
spontanicznie obnażył podczas 
pierwszej inscenizacji historycz-
nej zorganizowanej na pamiątkę 
zakończonych zwycięsko dzia-
łań wojskowych wymierzonych 
przeciw Prusakom na obszarze 
tzw. Nowego Śląska, w skład 
którego od 1795 r. wchodziła 
także Czeladź. W plenerowym 
wydarzeniu, obok członków 
grup rekonstrukcji historycznej 
z Kędzierzyna-Koźla oraz Nysy 
wystąpili właśnie czeladzcy mu-

zealnicy w rolach mieszkańców 
prastarego grodu nad Brynicą, 
w których wypadli niezwykle su-
gestywnie. Drugie batalistyczne 
widowisko z 2017 r., przypomi-
nające między innymi rozegraną 
w czasie insurekcji kościuszkow-
skiej i zakończoną niestety po-
rażką bitwę pod Szczekocinami, 
ponownie przyniosło nam okazję 
do przedstawienia postaci ante-
natów. Po kolejnym spektaku-
larnym sukcesie zaczęliśmy się 
jednak obawiać, że wpadniemy 
w aktorską „szufladę”, potem 
trudno będzie się z niej wydostać, 
a przecież charyzmy i osobowo-
ści nikomu z załogi nie sposób 
odmówić. Przełomowy okazał się 
dopiero ubiegły rok, kiedy jesie-
nią na terenach zielonych okalają-
cych siedzibę Muzeum odbył się 
piknik militarno-historyczny pod 
hasłem „Chwała Niepodległej”. 
Niebywałą szansę sprawdzenia 
swych umiejętności z zakresu 
opieki medycznej otrzymały trzy 
muzealniczki i jej nie zaprzepa-
ściły. W roli sanitariuszek spisa-
ły się tak doskonale, że fachowej 
pomocy oraz porad udzielały 
również osobom postronnym nie 
będącym uczestnikami pikniku, 
mało tego nie przyjmującym ab-
solutnie do wiadomości, że wy-
konywane czynności mieszczą 

się tylko w ramach kreacji ak-
torskiej. Indagowane zewsząd 
o adres szpitala, w którym pra-
cują na co dzień, w końcu za-
częły snuć nieutulone refleksje 
o przypuszczalnym minięciu się 
z powołaniem życiowym...

Jednym z największych na-
szych sukcesów, na dodatek wy-
miernych, jest systematycznie 
wzrastająca frekwencja przede 
wszystkim gości zagranicznych. 
Spośród nich dużą grupę stano-
wią osoby korzystające z poło-
żonego niepodal obiektu sauno-
wego. Pięknem naszego miasta 
zachwycali się turyści z Francji, 
Belgii, Irlandii, Wielkiej Bryta-
nii, Niemiec, Słowacji, Czech, 
Węgier, Rumunii, Włoszech, 
Rosji, a nawet z Meksyku! Nie 
dziwią nas już wizyty celebry-
tów (tak, tak), przedsiębiorców, 
całych rodzin, którzy na week-
end do Czeladzi przyjeżdżają 
z Gdańska, Wrocławia, Świnouj-
ścia, Krakowa i...Warszawy.

Niewykluczone, że każdego 
do Muzeum Saturn przyciąga Le-
on. Nie jest jego pracownikiem, 
choć przebywa w nim stale i zna 
jak własną kieszeń, nie jest też 
wolontariuszem mimo, że za swą 
pracę nie pobiera wynagrodzenia, 
jest natomiast naszym....opiekuń-
czym duchem. W Pałacu pod 

Filarami urządził się już dawno, 
pod koniec lat 70. XX w., gdy 
jego wnętrza zajmował klub Na-
czelnej Organizacji Technicznej, 
nad którym opiekę sprawowało 
Zakładowe Koło Stowarzyszenia 
Techników i Inżynierów Gór-
nictwa. Najwięcej do czynienia 
miały z nim panie pracujące 
przy obsłudze rozmaitych im-
prez. Ponoć kiedy znajdował się 
w pobliżu można było wyczuć 
wyraźny chłód, częste były tak-
że przypadki wrażenia unieru-
chomienia nóg. Trzaskał oknami 
albo drzwiami, rzadko dotykał, 
raczej jedynie muskał ciało. Nie 
sposób bliżej opisać tej tajemni-
czej istoty, wiadomo tylko, że jest 
ubrana w czarny smoking i tegoż 
koloru pelerynę. O Leonie krążą 
do dzisiaj anegdoty z przeszłości. 
Ot, choćby takie. Po zakończonym 
weselu nie pozwolił on młodemu 
żonkosiowi spełnić małżeńskiego 
obowiązku, bowiem ciągle odkrę-
cał wodę w łazience. Innym razem 
śpiącego w pokoju mężczyznę 
obudził wczesnym rankiem pew-
nej środy pytaniem: A Ty czemu 
nie wstajesz na targ? Nie udało 
się jednak ustalić kim jest Leon. 
Ile ma lat? Czy jest postacią hi-
storyczną związaną z budynkiem, 
kopalnią „Saturn” albo też w ogó-
le z Czeladzią? Nieprawdziwe jest 
również jego imię, nadane przed 
ponad 40 laty przez jedną z ówcze-
śnie pracujących pań. Zresztą Leon 
czy nie Leon – jest z nami wszyst-
kimi zaprzyjaźniony. Z pewnością 
cieszy się, że tak wspaniale kwit-
nie to miejsce i że o nim pamię-
tamy. A i on się nam odwdzięcza 
– troską, zaangażowaniem oraz 
wsparciem. Dobrze, że jest z nami 
i oby pozostał jak najdłużej. Wszak 
pierwsza dekada działalności Mu-
zeum Saturn to zaledwie początek 
perfekcyjnego rozwoju tejże kul-
turotwórczej instytucji, lecz nader 
najważniejszego w mieście pod-
miotu współkształtującego pamięć 
zbiorową. My zaś, na wszelkie no-
we wyzwania na kolejne dziesię-
ciolecia jesteśmy gotowi.

 Anna Binek-Zajda

Praca w Muzeum to setki godzin wymyślania, 
potem koncepcyjnego opracowywania i wresz-

cie wdrażania w życie autorskich pomysłów naszych 
pracowników. Efekty w postaci imprez, wydaw-
nictw oraz projektów stanowią kwintesencję, w któ-
rej mogą państwo uczestniczyć i chętnie korzystać. 
Ale nie tylko pomysły rodzą się w naszej instytucji. 
W ciągu 10 lat rodzina Muzeum Saturn zdążyła 

się znacznie powiększyć. Inauguracji istnienia na-
szej placówki w 2009 roku towarzyszyły narodziny 
Justynki, pierwszego „muzealnego” dziecka. Trzy 
lata później, w 2012 roku, na świat przyszła Maja. 
W 2017 roku grono muzealnych dzieci poszerzyło 
się o Konstancję, a 2018 rok zaznaczył się pojawie-
niem Tamary. Znamienne jest, że kolejnymi pocie-
chami zawsze są dziewczynki. Wśród pracowników 
panuje przeświadczenie, że płeć żeńska rodzących 
się pośród naszej załogi dzieci jest tendencją stałą, 
swego rodzaju fatum i będzie obowiązywać tak-
że w przyszłości  Czas pokaże, czy ta zasada się 
potwierdzi. Oczywiście, wszystkie latorośle odzie-
dziczyły po swoich mamach inteligencję, bystrość 
i wyjątkową urodę!

 Stefania Lazar

| dokończenie ze str. 5
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Jubileusz instytucji skłania do wspomnień 
zwłaszcza o osobach, które w historii mu-

zeum odegrały ważną rolę, a których dziś już 
nie ma z nami. Pierwszą z nich jest Krysty-
na Górna – hi-
storyk, wieloletni 
pracownik Szkoły 
Podstawowej nr 2 
i Gimnazjum nr 1, 
pedagog, doskonały 
i zasłużony nauczy-
ciel. Była nauczy-
cielem przez wiel-
kie N, ponieważ 
nie tylko potrafiła 
przekazywać pod-
stawową wiedzę z zakresu historii, ale także 
posiadła umiejętność, a raczej dar rozbudzania 
w swych uczniach pasji historycznej i roznieca-
nia w nich miłości do tego przedmiotu.

Wiosną 2009 roku, kiedy nowo powstałe 
Muzeum Saturn rozpoczynało swą działal-
ność, przebywająca już wówczas na nauczy-

cielskiej emeryturze Krystyna zgodziła się 
zastąpić rzez okres 6 miesięcy muzealnicz-
kę korzystającą z urlopu macierzyńskiego. 
Ostatecznie w czeladzkim Saturnie prze-
pracowała 5 lat. 

Była dla nas skarbnicą wiedzy o regionie 
i mieście, zwłaszcza o Piaskach, w których 
od wielu lat mieszkała i które pokochała mi-
łością późną lecz bezwarunkową. Po 5 latach 
zwolniła się aby zadbać o zdrowie, ale przede 
wszystkim, aby mieć więcej czasu na czytanie 
książek, realizację swojej kolejnej pasji. Zmarła 
nagle w lutym 2017 r. W muzeum pozostały 
opisy tematów, nad którymi pracowała i publi-
kacje, których była autorką lub współautorką. 

Wciąż mamy przed oczami jej pochyloną 
nad dokumentami postać, rozszyfrowującą 
kolejną zagadkę lub wyjaśniającą następną 
historyczną tajemnicę. Taką Ją zapamiętali-
śmy – skrupulatną i zatroskaną, ale jedno-
cześnie życzliwą i uśmiechniętą. 

Drugą osobą, która na zawsze pozostanie 
w naszej pamięci i w naszych sercach, jest Zbi-
gniew Studencki. Założyciel i pierwszy, pia-
stujący ponad 30 lat swą funkcję, dyrektor Mu-

zeum w Sosnowcu. 
Historyk, starszy 
kustosz, znawca 
i popularyzator 
dziejów Zagłębia 
Dąbrowskiego, au-
tor wielu publikacji 
z zakresu dziejów 
regionu. Człowiek 
wielkiego serca, 
przyjazny i otwarty 

kolega, którego z Muzeum Saturn łączyły cie-
płe stosunki i wieloletnia współpraca. Życzliwe 
kontakty z naszą instytucją zostały nawiązane 
w czasach powstawania czeladzkiego muzeum. 
W 2008 roku kiedy dopiero rodził się Saturn, 
to dyrektor Studencki służył nam pomocą i do-
brą radą, a w następnych latach wielokrotnie 
dzielił się swoim bogatym doświadczeniem. 
Realizowaliśmy wspólnie przedsięwzięcia, od-
wiedzaliśmy się przy okazji organizowanych 
przez obie strony ważnych wydarzeń. 

We wrześniu 2017 roku przeszedł na eme-
ryturę. Zmarł nieoczekiwanie niespełna dwa 
miesiące później.  

 Iwona Szaleniec

Jubileusz 10-lecia istnienia Muzeum Sa-
turn uczciło na kilka sposobów, wśród 

których nie mogło zabraknąć, jak już dla 
tej niezwykle płodnej wydawniczo insty-
tucji przystało, publikacji. Toteż w mar-
cu ukazała się książka, a w zasadzie al-
bum pt. „Wilhelm Kidawa. Fotograficzny 
portret miasta. Czeladź – początek XX 
wieku”. Znalazło się w nim kilkadziesiąt 
unikatowych fotografii Czeladzi i nie tyl-

ko, będących nieocenio-
ną źródłowo spuścizną 
działającego w mieście 
w pierwszej połowie XX 
stulecia fotografa. Frag-
ment twórczego dorobku 
Kidawy, w postaci ponad 
stu szklanych klisz, został 
zakupiony przez Muzeum 
w 2017 roku.
Wilhelm Kidawa uro-
dził się 1 sierpnia 1874 r. 

w miejscowości Ligota Woźnicka w po-
wiecie lublinieckim, jako pierwsze dziec-
ko Jana i Albertyny Kidawów. Nie wiado-
mo kiedy i dlaczego właśnie do Czeladzi 
przybył młody Wilhelm, absolwent szko-
ły fotograficznej w Łodzi. Faktem jest, 
że tutaj osiadł, ożenił się i założył rodzinę. 
W 1912 r. wraz z żoną wybudował w okoli-
cach czeladzkiego rynku nowy, niezwykle 
nowoczesny dom, z przeszkleniami przy-

stosowującymi go do wymogów zakładu 
fotograficznego. Nowe atelier szybko stało 
się popularne wśród czeladzian, chętnie po-
zujących do zdjęć portretowych i równie 
chętnie uwieczniających ważne wydarze-
nia rodzinne. Obok zdjęć studyjnych Ki-
dawa chętnie wychodził w plener. Okiem 
obiektywu, nieodłącznie towarzyszącego 
mu aparatu fotograficznego, rejestrował 
czeladzkie pejzaże, charakterystyczne 
obiekty miasta, przypadkowych przechod-
niów i uczestników miejskich uroczystości 
patriotycznych, religijnych czy rozrywko-
wych, dzięki czemu zawdzięczmy mu uni-
katowe archiwum bezcennych zdjęć Czela-
dzi z pierwszych dekad XX stulecia. Zmarł 
4 marca 1957 r. w Czeladzi. 

Gorąco zachęcam do tej wyjątkowej 
uczty estetycznej ale i poruszającej podróży 
historycznej, jaką jest oglądanie fotografii 
Wilhelma Kidawy. 

 Hieronim

Pamiętamy o nich

WSPOMNIENIE
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Podstawę zbiorów Muzeum Saturn utwo-
rzyły przekazy Czeladzkiej Izby Tradycji. 

Celem pozyskania znajdujących się w rozpro-
szeniu materiałów źródłowych mających zwią-
zek z Czeladzią Muzeum inicjowało kontakty 
z instytucjami, urzędami, lecz zwłaszcza osoba-
mi prywatnymi, prowadząc równolegle również 
kwerendy w domach aukcyjnych oraz na porta-
lach internetowych. Przy poparciu ówczesnych 
władz miejskich rozpoczęto wielką kampanię 
propagandową w lokalnej prasie. Apelowano 
do mieszkańców miast o pomoc w zbieraniu 
pamiątek. W ten sposób poprzez zakupy, dary, 
przekazy i depozyty kolekcja muzealna syste-
matycznie powiększała się. Czeladzka placówka 
muzealna gromadzi oraz chroni obiekty kultu-
ry materialnej w statutowo określnym zakresie 
w dziedzinie historii miasta, dziejów górnictwa 
i geologii. Zbiory liczące aktualnie ponad trzy 
tysiące eksponatów podlegają katalogowaniu, 
inwentaryzowaniu, naukowemu opracowywaniu 
oraz ewidencjonowaniu w formie elektronicznej. 

Trzon historycznych zbiorów Muzeum Sa-
turn stanowi bogata dokumentacja dotycząca 
wielowątkowej przeszłości Czeladzi i losów jej 
mieszkańców, którą tworzą archiwalia rodzin-
ne, pisma urzędowe, osobista i administracyjna 
korespondencja, świadectwa życia codziennego 
– afisze, ulotki, plakaty, druki okolicznościo-
we. Na uwagę zasługuje ponadto nieoceniona 
baza materiałowa dotycząca dziejów kultury, 
oświaty, społecznych stowarzyszeń oraz or-
ganizacji. Bogactwo i różnorodność kulturo-
wą miasta ukazują eksponaty dokumentujące 
wszelkie przejawy życia codziennego czela-
dzian. W zbiorach znalazły się zatem zarówno 
narzędzia rolnicze, jak i przedmioty gospodar-
stwa domowego oraz wytwory rzemieślnicze. 
Muzeum Saturn posiada również pamiątki 
piśmiennictwa czeladzkiego, niemałą grupę 
tytułów prasowych podejmujących tematykę 
społecznego i gospodarczego rozwoju Czela-
dzi po 1945 r., konspiracyjne wydawnictwa in-
formacyjne z okresu II wojny światowej oraz 
czasopisma bezdebitowe. Szczególnie ciekawą 
grupą zabytków jest kolekcja kartograficzna, 
na którą składają się mapy luźne oraz miejskie 
plany z XIX i XX w. Niezwykle cenny materiał 
ikonograficzny stanowią archiwalne fotografie 
niosące ze sobą niepowtarzalną szansę zajrzenia 
do intymnego świata minionych generacji cze-

ladzian. Czeladzkie Muzeum może poszczycić 
się wyjątkowym zespołem fotograficznych por-
tretów niemal wszystkich warstw społecznych 
i zawodowych mieszkańców miasta począwszy 
od II połowy XIX w. Odrębnym przedmiotem 
zainteresowań kolekcjonerskich są szklane kli-
sze negatywowe o nad wyraz imponujących 
wartościach dokumentalnych i historycznych, 
a także karty pocztowe, w głównej mierze oka-
zy ilustrujące widoki Czeladzi – również regio-
nu – odznaczające się interesującymi walorami 
poznawczymi. Znaczące miejsce pod względem 
jakościowym i ilościowym zajmuje w kolekcji 
Muzeum Saturn zbiór sztandarów organizacji, 
stowarzyszeń, zakładów pracy i szkół działają-
cych w Czeladzi. Najstarszy, z misternie hafto-
waną postacią św. Barbary, pochodzi z 1910 r. 
z kopalni „Wiktor”. Najliczniej reprezentowane 
są sztandary organizacji kombatanckich oraz za-
kładów pracy i związków zawodowych. Najmniej 
liczną grupę stanowią sztandary szkolne. 

Na zasobną kolekcję poświęconą dziejom 
czeladzkiego górnictwa składają się muze-
alia artystyczno-historyczne oraz archiwalne. 
Pierwszy z wymienionych zespół eksponatów 
prezentuje się niezwykle atrakcyjnie. W jego 
skład wchodzą realia historyczne w postaci 
medali pamiątkowych, znaczków, plakietek, 
odznaczeń, przypinek okolicznościowych. Bo-
gatą sferę tradycji górniczych ilustrują przede 
wszystkim kolekcje galowych mundurów i in-
sygniów górniczych, jak również obiekty zwią-
zane z kultem górniczej patronki - św. Barbary. 
Unikatowy charakter posiada kolekcja zapro-
szeń, śpiewników i pamiątek z karczm oraz 
biesiad piwnych. W zbiorach Muzeum Saturn 
znajduje się także dokumentacja ikonograficzna 

przedstawiająca widoki zakładów górniczych, 
pojedynczych obiektów, budowli, hal, podzie-
mi, urządzeń i naturalnie górników. Do cie-
kawszych okazów należą ponadto archiwalia 
odnoszące się do działalności stowarzyszeń 
górniczych i kas brackich, jak też te związane 
z sekcjami sportowymi działającymi przy obu 
kopalniach m.in. proporczyki, puchary, cerami-
ka okolicznościowa. 

Wyjątkowe miejsce w kolekcji górniczej zaj-
mują muzealia archiwalne obejmujące takie ma-
teriały źródłowe jak: dokumentacja techniczna 
szybów, budynków kopalnianych, maszyn wy-
ciągowych, projektowa, raporty dyspozytorskie, 
zarządzenia, instrukcje i regulaminy dotyczące 
pracy w kopalni, kalki, schematy techniczne 
przestrzenne oraz montażowe. Pokaźną część 
zbiorów stanowią zabytki prezentujące technikę 
górniczą w postaci narzędzi i urządzeń do robót 
górniczych, lamp górniczych, indywidualnego 
sprzętu oświetleniowego i ochronnego, sprzę-
tu ratowniczego, specjalistycznych urządzeń 
służb techniczych, modeli maszyn wykorzysty-
wanych w górnictwie. Odrębny zespół tworzy 
zbiór kartograficzny składający się z przedwo-
jennych i powojennych map nadań oraz wy-
robisk górniczych, powierzchniowych planów 
sytuacyjnych, przekrojów geologicznych. Praw-
dziwą perełkę dokumentalną stanowi opraco-
wanie w języku francuskim dziejów Towarzy-
stwa Bezimiennego Kopalń Węgla „Czeladź” 
zawierające nieznane dotąd plany: sytuacyjny 
nadań Towarzystwa Bezimiennego Kopalń 
Węgla „Czeladź” oraz ogólny kolonii Piaski 
z lat trzydziestych XX w. Szczególnymi oka-
zami są również archiwalne księgi rachunkowe 
i sprawozdania buchalteryjne Książęcej Dyrek-
cji Dominialnej z drugiej połowy 19. stulecia, 

Muzealne 
kolekcje
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Zbiory Muzeum Saturn wymagają wy-
jątkowego traktowania zarówno z uwa-

gi na swoją wartość, jak i stan zachowania. 
Wszechstronna nad nimi opieka polega na 
skutecznym wdrażaniu strategii ochrony mu-
zealiów zakładającej regularne wykonywanie 
następujących działań: utrzymywanie na bez-
piecznym poziomie parametrów mikroklima-
tycznych stanowiących podstawowy warunek 
dobrostanu eksponatów, stosowanie aparatury 
pomiarowej do monitoringu warunków śro-
dowiskowych, wprowadzenie wewnętrznych 
norm regulujących sposób korzystania z ar-
tefaktów, prowadzenie okresowych kontroli 
poprzez kompleksowe i interwencyjne prze-
glądy aktualizujące wiedzę na temat stopnia 
zachowania zbiorów, jak i prognozujące po-
trzeby w tym zakresie, zabezpieczanie oraz 
naprawa wybranych, poważnie uszkodzonych 
lub/i szczególnie cennych archiwaliów. 

Instytucja kładzie szczególny nacisk na 
konserwację zapobiegawczą, w której istotną 
kwestią jest sposób magazynowania zbiorów. 
Wyodrębnienie pomieszczeń magazynowych 
do przechowywania muzealiów w sposób 
znaczący przyczynia się do usprawnienia 
pieczy nad nimi w zakresie ograniczania 
szkodliwych wpływów zewnętrznych. W ma-
gazynach Muzeum Saturn znajdują się liczne 
obiekty nieczęsto pokazywane ze względu 
przede wszystkim na szczupłość przestrzeni 
ekspozycyjnej bądź też niedopasowanie do 
istniejącej aranżacji lub koncepcji ekspozycji. 
Niezależnie od przyczyn umieszczenia w ma-
gazynie każdy zdeponowany eksponat ma za-
pewnione jak najlepsze warunki w ramach 

szeroko pojętej czynnej prewencji konserwa-
torskiej zapewniającej długotrwałą ochronę, 
dlatego że ocena wartości czy ważności zbio-
rów dla kolejnych pokoleń może być inna.

Niemal od początku swojego funkcjono-
wania placówka nieprzerwanie współpracuje 
z kilkoma uznanymi pracowniami konserwa-
torskimi. Stopniowo, w miarę możliwości fi-
nansowych, renowacji poddawane są obiekty 
najpilniej jej wymagające. W zależności od cha-
rakteru oraz skali destrukcji prowadzona jest 
pełna konserwacja ingerująca w strukturę arte-
faktów lub zachowawcza służąca oczyszczeniu 
oraz zabezpieczeniu archiwaliów. Dotąd praca-
mi restauratorskimi zostało objętych kilkadzie-
siąt muzealiów. Zdecydowaną większość stano-
wiły obiekty na podłożu papierowym – mapy, 
dokumenty osobiste i urzędowe. Po uzupełnie-
niu brakujących części, wzmocnieniu struktury 
papieru, usunięciu zanieczyszczeń, zacieków 
i zażółceń archiwaliom przywrócone zostały 
pełne walory estetyczne oraz użytkowe.

Jednak najbardziej spektakularnymi efek-
tami wizualnymi odznacza się obecnie frag-
ment ciosu mamuta włochatego Mammuthus 
primigenius. Obiekt, który trafił do Muzeum 
w postaci darowizny znajdował się w nie naj-
lepszym stanie. Zachodzące na przestrzeni 
lat, w wyniku długotrwałego „leżakowania” 
na powierzchni procesy niekontrolowanego 
rozsychania doprowadziły w efekcie do licz-
nych rozwarstwień. Ratowania zabytku pod-
jęli się specjaliści z Wydziału Nauk o Ziemi 
Uniwersytetu Śląskiego. Program prac kon-
serwatorskich zakładał w pierwszej kolejności 
zabezpieczenie odpadających elementów, do-

głębne i wnikliwe czyszczenie, nasączanie sta-
bilizujące żywicami epoksydowymi, następnie 
uzupełnianie brakujących części oryginalnym 
materiałem kostnym, wzmocnienie struktury, 
kompleksową obróbkę plastyczną, a zarazem 
mechaniczną, polerowanie, odtłuszczanie, wo-
skowanie wreszcie ujednolicenie barwne. Po 
przeprowadzonej rekonstrukcji długość frag-
mentu ciosu powiększyła się prawie dwukrot-
nie. W niedalekiej przyszłości ten nietypowy 
okaz zostanie wyeksponowany w specjalnej 
gablocie i udostępniony zwiedzającym.

 Anna Binek-Zajda

gdy właścicielem kopalni „Saturn” był książę 
Hugo von Hohenlohe zu Őhringen, a także za-
chwycający staranną oprawą introligatorską al-
bum zawierający wykonane przez niezrównany 
duet Braci Altman fotografie przedsiębiorstw 
należących do Towarzystwa Górniczo-Przemy-
słowego „Saturn” SA pochodzący z lat 30. XX 
wieku. Niezrównanym cymelium muzealnym 

jest natomiast pozycja wydawnicza sprzed 120 
lat, składająca się z czarno-białych fotogra-
fii ukazujących tak panoramę terenu kopalni 
„Saturn”, jak i wnętrza, nierzadko w budowie, 
poszczególnych obiektów technicznych, admi-
nistracyjnych i mieszkalnych.

Zespół eksponatów mineralogicznych i pale-
ontologicznych tworzący kolekcję geologiczną 

pod względem ilościowym przedstawia się naj-
skromniej. Reprezentowany jest przez okazy 
skał, zwierzęcych i roślinnych skamielin oraz 
minerałów. Spośród nich króluje fragment ciosu 
mamuta włochatego Mammuthus primigenius 
będący najcenniejszym eksponatem w całej ko-
lekcji Muzeum Saturn.

 Anna Binek-Zajda

Klimat w Muzeum Saturn
Mówiąc o klimacie zwykle mamy na myśli warunki środowiskowe istniejące w róż-
nych częściach naszego globu będące zresztą powszechnie znanymi zjawiskami. 
Czym jest jednak klimat w muzeum? Wielu osobom może kojarzyć się z miłą at-
mosferą w pracy, ale dla nas to sformułowanie oznacza przede wszystkim właściwe 
warunki dla muzealnych zbiorów.

| dokończenie ze str. 8
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W trakcie dziesięciu lat działalności 
skromne progi naszej instytucji 

zdążyło przekroczyć kilka osób, które spo-
kojnie można by obdarzyć statusem VIP, 
a zatem bardzo ważnych. 

W maju 2009 przy okazji Festiwalu Ave 
Maria, gościliśmy Sławomira Pietrasa, 
twórcę i dyrektora artystycznego festiwa-
lu, menagera i zawodowego dyrektora naj-

większych scen operowych w kraju, w tym 
wieloletniego dyrektora Teatru Wielkiego 
w Poznaniu, członka Fundacji Kultury przy 
Prezydencie RP, Honorowego Obywatela 
Miasta, czeladzianina z urodzenia. W tym 
samym roku odwiedził nas Jerzy Buzek, 
profesor nauk technicznych, polityk, euro-
deputowany, Przewodniczący Parlamentu 
Europejskiego. 

W październiku 2010 roku gościliśmy 
Ilonę Kuśmierską, aktorkę teatralną i te-
lewizyjną, grającą na deskach takich war-

szawskich teatrów jak „Buffo” czy „Kome-
dia”. Gwiazdę filmów „Sami swoi”, „Kochaj 
albo rzuć”,  czy słynnej ekranizacji powieści 
Marii Dąbrowskiej „Noce i dnie”. 

W 2011 roku, przy okazji Festiwalu 
Ave Maria, do Muzeum Saturn zawitał 
Bogusław Kaczyński – człowiek, którego 
właściwie nie trzeba przedstawiać, krytyk 
muzyczny, popularyzator opery, operetki 
i muzyki poważnej, twórca telewizyjny, 
animator kultury, prezenter, autor progra-
mów telewizyjnych. 

W 2016 roku w ramach 31. Światowych 
Dni Młodzieży, w Czeladzi gościli piel-
grzymi z azjatyckiego Brunei. Wraz z nimi 
czeladzkie Muzeum zwiedzał biskup Bru-
nei, Cornelius Sim. Położone w północnej 
części wyspy Borneo państwo, liczące za-
ledwie 440 tysięcy mieszkańców, to kraj, 
w którym dominującą religią jest islam 
(78% wyznawców), a chrześcijanie stano-
wią mniejszość, liczącą jedynie 5%. Corne-
lius Sim jest jedynym biskupem w kraju. 

Wszystkie te wizyty wspominamy bar-
dzo ciepło, a odwiedziny tak znamienitych 
postaci były dla nas nie lada zaszczytem 
i powodem do dumy. Mamy nadzieję, 
że Muzeum Saturn zapadło w pamięć rów-
nież naszym gościom. 

 Stefania Lazar

10 urodziny Muzeum Saturn uświetni-
ło wydanie pamiątkowego folderu, 

podsumowującego dekadę obecności na-
szej instytucji w mieście. Pięknie wydana 
publikacja jest retrospektywną podróżą 
przez dziesięć lat działalności na rzecz 

Czeladzi i regionu. Przypomina przesłan-
ki, jakie towarzyszyły założeniu instytu-
cji, ideę jej istnienia, niełatwe początki, ale 
też pokazuje, jak pięknie rozwinęła się ona 
w ciągu tych lat, jak wiele udało się zrobić 
i gdzie teraz jest na mapie swoich dokonań. 
Piękne wydawnictwo, które zupełnie nie-
oczekiwanie, osiągnęło pokaźne rozmiary, 
właściwiej nazwać byłoby już albumem niż 
folderem. Opatrzone mnóstwem barwnych 
fotografii, będących tylko namiastką bo-
gatej dokumentacji muzealnych wydarzeń 
i dowodem szerokiej oferty imprez, miło 
się czyta i przyjemnie ogląda. W telegra-
ficznym skrócie dowiecie się Państwo 
jak działają i czym się zajmują określone 

działy Muzeum, jaka jest historia obiek-
tów, w których się mieści, ile i jakiego typu 
wystaw zorganizowano w ciągu tych 10 lat, 
jakimi wydawnictwami może się poszczy-
cić instytucja. W wydawnictwie znajdują 
się też informacje o najcenniejszych zbio-
rach muzealnych, badaniach naukowych, 
imprezach cyklicznych, projektach popu-
laryzatorskich, które realizowano nierzad-
ko przy współpracy z prestiżowymi insty-
tucjami kulturalnymi, Nocach Muzeów, 
rekonstrukcjach historycznych oraz wiele 
innych faktów. Dla tych z Państwa, którzy 
korzystają z oferty Muzeum, będzie to miła 
okazja, by powspominać, a dla tych, którzy 
go jeszcze nie znają – doskonałe zaprosze-
nie do odwiedzania i udziału. Z pewnością 
każdy znajdzie tu coś dla siebie. Zachęca-
my do lektury. 

Wydawnictwo jubileuszowe 
już dostępne!

Odwiedzili nas
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Od samego początku two-
rzenia Muzeum Saturn 

jego zbiory budowane były w du-
żej mierze dzięki darczyńcom. 
Entuzjazm towarzyszący powsta-
waniu instytucji odzwierciedlają 
pierwsze liczne wpisy w księgach 
inwentarzowych oraz dziesiątki 
kart ewidencyjnych starannie 
zapełnionych opisami memora-
biliów, a przede wszystkim na-
zwiskami szczodrych ofiarodaw-
ców. Jubileusz 10-lecia istnienia 
czeladzkiego Muzeum stanowi 
doskonały pretekst do przedsta-
wienia po raz pierwszy kom-
pletnej listy ofiarodawców z lat 
2009-2018 tym samym zadość-
uczyniając wszystkim, z woli 
których przekazane przedmioty 
pozwalając dostrzec konkretne-
go człowieka i opowiedzieć jego 
losy tworzą nieprzebrany rezer-
wuar pamięci zbiorowej.

Oto nasi Darczyńcy: 

Paulina Banaś, Rafał Banasz-
kiewicz, Zofia Bazańska, Wło-
dzimierz Bijak, Wiesława oraz 
Jerzy Błaszczykowie, Michalina 
Borowczyk-Jędrzejek, Tade-
usz i Zofia Brejtowie, Stanisław 
Bryła, Elżbieta Bubel, Andrzej 
Chlęch, Marek Chojowski, Jerzy 
Deres, Elżbieta Dmitruk, An-
drzej Dylewski, Robert Garstka, 
Bartosz Gawlik, Marek Gawron, 
Gimnazjum nr 2 w Czeladzi, Eu-
genia Gruszka, Stanisław Guzak, 
Harcerski Krąg Seniorów, Krysty-
na Holeksa, Elżbieta Jakóbczyk, 
Andrzej Juszczyk, Ewa Kawałow-
ska, Alfred Kisiel, Zofia Kosiń-
ska, Andrzej Kotulecki, Kazimierz 
Kotulski, Zbigniew Kościan, Da-
niela Kowalska, Henryk Kowal-
ski-Neukirch, Klub Kronikarzy 
Zagłębia Dąbrowskiego, Antoni 
Krawczyk, Jerzy Krzemień, Ro-
man Kuc, Ryszard Kula, Wanda 
Kusztyb, Władysław Kuziński, An-
na Kwiatkowska, Artur Kwiecień, 
Lubomira Miga, Marcin Lazar, 

Roman Lentner, Antoni Lewicki, 
Paweł Łakomik, Józef Łątka, Wa-
cław Majcherczyk, Młodzieżowe 
Koło Filatelistyczne im. Cz. Słani 
przy SP nr 1 w Czeladzi, Maria 
Nobis, Dariusz Nowak, Hanna 
Olszewska, Jerzy Olszewski, Hali-
na Orkisz, Leszek Paluszkiewicz, 
Jacek Pietrzyk, Dariusz Pietrzy-
kowski, Witolda Pełka, Zdzisław 
Piwek, Jan Powałka, Powiatowy 
Zarząd Dróg w Będzinie z sie-
dzibą w Rogoźniku, Magdalena 
Pluta, Leszek Pustułka, Paweł 
Ptak, Roman Radecki, Helena 
Rajska, Dorota Rączaszek, Jerzy 
Rebeta, Artur Rejdak, Marian 
Sączewski, Spółka Restruktu-
ryzacji Kopalń SA w Bytomiu 
Oddział w Czeladzi Zakład 
Centralny Zakład Odwadniania 
Kopalń, Józef Sołtysik, Alfreda 
Stankiewicz, Stowarzyszenie In-
żynierów i Techników Górnictwa 
Koło „Zagłębie” w Będzinie, Sto-
warzyszenie Forum dla Zagłębia 
Dąbrowskiego, Stowarzyszenie 
Inicjatyw Kulturalnych, Stowa-
rzyszenie Miłośników Czeladzi, 
Stowarzyszenie Twórców Kultury 
Zagłębia Dąbrowskiego, Krysty-
na Strzelczyk, Zbigniew Szale-
niec, Krystian Szczęsny, Krysty-
na Szymańska, Aniela Szymczyk, 
Bohdan Ufnalski, Urząd Miasta 
Czeladź, Danuta i Jan Walczako-
wie, Bogumiła Warońska, Adam 
Wilczyński, Zofia Włodarczyk, 
Monika Zakrzewska, Anna Za-
rębska, Jerzy Zawada, Mirosław 
Zduniak, Krzysztof Zięcik, Ze-
spół Szkół nr 2 w Czeladzi, Ze-
spół Szkół Ogólnokształcących 
i Technicznych w Czeladzi, ks. 
Tomasz Zmarzły, Związek Za-
głębiowski, Związek Kombatan-
tów Rzeczypospolitej Polskiej 
i Byłych Więźniów Politycznych, 
Bożena Żołowicz.

Serdecznie dziękujemy także 
wszystkim, którzy udostępnili 
w celach reprograficznych rodzin-
ne fotografie: Włodzimierzowi Bi-
jakowi, Krystynie Długosz, Annie 

Dróżdż-Surmie, Michałowi Dur-
baczowi, Januszowi Gątkiewi-
czowi, Małgorzacie Kozłowskiej-
Trojak, Markowi Kamińskiemu, 
Rafałowi Kasprzykowi, Barbarze 
Kruczkowskiej, Janinie Kwiatek, 
Annie Kwiatkowskiej, Bognie 
Majchrzak, Andrzejowi Mio-
dyńskiemu, Edwardowi Niedź-
wiedziowi, Hannie Olszewskiej, 
Marzenie Puszczewicz-Bloch, 
Dorocie Rączaszek, Andrzejowi 
Rączaszek, Jackowi Sztuce, Vio-
letcie Zakrzewskiej. 

Za wspieranie działalności 
czeladzkiego Muzeum, pozwala-
jącej poznawać przeszłość nasze-
go miasta i zachowywać wiedzę 
oraz historyczne eksponaty dla 
potomnych, wszystkim Państwu 
ślemy z serca płynące podzięko-
wania. Wdzięczni jesteśmy rów-
nież osobom prywatnym oraz 
instytucjom, które na co dzień 
współpracują z nami i wspierają 

działalność Muzeum Saturn. Są to: 
red. Wiesława Konopelska, Tere-
sa Strojniak, Miejska Biblioteka 
Publiczna im. Marii Nogajowej, 
parafie: pw. św. Stanisława BM, 
a także Matki Bożej Bolesnej, 
Ochotnicza Straż Pożarna w Cze-
ladzi, placówki szkolne wszystkich 
szczebli, Społeczny Komitet Odno-
wy Czeladzkich Nagrobków PRO 
MEMORIA, Stowarzyszenie Fo-
rum dla Zagłębia Dąbrowskiego, 
Stowarzyszenie Miłośników Cze-
ladzi, Stowarzyszenie Twórców 
Kultury Zagłębia Dąbrowskiego, 
Towarzystwo Przyjaciół Będzina, 
Harcerski Krąg Seniorów, Urząd 
Miasta Czeladź, Urząd Stanu Cy-
wilnego w Czeladzi, Zagłębiowskie 
Muzeum Militariów DRAGON, 
Zagłębiowskie Towarzystwo Gene-
alogiczne, Związek Kombatantów 
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych 
Więźniów Politycznych.

 Iwona Szaleniec

Niechaj Święta 
Zmartwychwstania Pańskiego 
będą czasem odradzających się 
cnót: wiary, nadziei i miłości, 

obfitującym w życzliwość 
oraz wypełnionym radosnymi 

spotkaniami w gronie 
najbliższych.

W imieniu własnym 
i wszystkich pracowników 

Muzeum Saturn 
życzy 

Dyrektor Iwona Szaleniec 

Niniejszym przekazuję…
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 Wystawy 

•  Do 11 stycznia prezentowaliśmy wystawę 
„Święta Barbara w rzeźbie”. Wśród zgro-
madzonych prac znajdowały się wizerunki 
wykonane z drewna, gliny, węgla a także 
gipsu. Te przestrzenne obrazy świętej, pa-
tronki łagodnej, dobrej śmierci oraz górni-
ków ukazywały różnorodne wyobrażenia 
legendarnej Barbary z Nikomedii widzia-
ne oczyma artystów, twórców ludowych, 
nieprofesjonalnych a także rzemieślników. 
Na ekspozycji przedstawiliśmy rzeźby 
ze zbiorów: Muzeum Górnośląskiego w By-
tomiu, Muzeum Historii Katowic, Muzeum 
Śląskiego w Katowicach, Muzeum Miej-
skiego im. M. Chroboka w Rudzie Śląskiej, 
Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu, 

Łódzkiego Domu Kultury, Parafii pw. 
MBB w Czeladzi Piaskach, Muzeum Saturn 
w Czeladzi  (kolekcja bp. A. Śmigielskiego) 
oraz zbiorów prywatnych. Całość wzboga-
cono fotografiami rzeźb św. Barbary znaj-
dujących się w zagłębiowskich kościołach 
i kaplicach. 

•  18 stycznia otwarto ekspozycję łączącą 
w sobie przeszłość i teraźniejszość. Ma-
jąc bowiem świadomość, iż prezentowane 
na wystawie fotografie autorstwa Mariu-
sza Skomry wykonane są współcześnie, 
patrząc na nie mamy nieodparte wrażenie 
iż utrwalone na nich chwile wydarzyły się 
w 1410 roku. Bitwy, turnieje, tańce i zaba-
wy, rycerze, towarzyszące ich damy dworu, 
giermkowie, zajadłe potyczki, ból i radość 
malujące się na twarzach to tematy inspiru-
jące „Fotograf(a) pod Grunwaldem”.  Ten 
nietuzinkowy zbiór kilkudziesięciu fotogra-
fii wzbogaconych został przedmiotami co-
dziennego użytku, elementami ubioru oraz 
uzbrojenia stanowiącymi ekwipunek grupy 
rekonstrukcyjnej Konfraternia Mieszczań-
ska „Sambucus Nigra”.

•  Z okazji 10-lecia powstania Muzeum Sa-
turn w Czeladzi, przygotowano wystawę 
ukazującą miasto i jego mieszkańców 
w obiektywie Wilhelma Kidawy. Otwar-
ta 15 marca wystawa „Wilhelm Kidawa. 
Fotograficzny portret miasta. Czeladź 
– początek XX wieku” to sentymentalna 
podróż po Czeladzi, możliwość poznania jej 
dawnych mieszkańców w sytuacjach z co-
dziennego życia i wyjątkowych uroczysto-
ści. Wystawa będzie czynna do 5 maja.

 Muzealny Klub Juniora

•  Styczniowy Muzealny Klub Juniora po-
święcony był malarstwu na szkle. Uczest-
nicy mogli poznać ten specyficzny rodzaj 
malarstwa, gdzie dzieło powstaje jakby 
na „lewej” stronie naszego obrazu, po dru-
giej stronie szkła. Tak jak malarze ludowi 
używaliśmy farb temperowych i dbaliśmy 
o szczegół w naszych prac kierując się jedną 
z technik malarstwa na szkle - witrochro-
mią czyli zasadą „od szczegółu do ogółu”.

•  10 lutego zajęcia warsztatowe Muzealnego 
Klubu Juniora nawiązywały do Walenty-
nek, corocznego święta zakochanych przy-
padającego 14 lutego. Dominowały duże 
i małe serca, cekiny i brokaty, wstążki 
i piórka a kolor czerwony oraz różowy był 
wszechobecny. Własna inwencja i twórcze 
działanie przyniosły efekty w postaci wa-
lentynkowych dekoracji i kartek.   

•  „Struktura, faktura” to tytuł marcowe-
go spotkania Muzealnego Klubu Junio-
ra. 10 marca tradycyjnie o godzinie 13.00 
podwinęliśmy rękawy i zabraliśmy się 
do tworzenia. Prace wykonane przy uży-
ciu różnych materiałów z założenia miały 
stanowić pewną całość, czyli strukturę, ale 
również uwzględniliśmy w nich różnorod-
ność faktur dzięki którym powstały niepo-
wtarzalne dzieła sztuki.

 Muzealna Akademia Seniora

•  15 stycznia w ramach Muzealnej Akademii 
Seniora Stefania Lazar wróciła do konty-
nuacji cyklu wykładów pt. „Kod mistrzów, 
czyli historia sztuki dla koneserów”. Tym 
razem bohaterką spotkania była kobieta nie-
zwykła, pozornie nieznana postać początku 
średniowiecza, pierwsza feministka, ambit-
na władczyni i żona cesarza bizantyjskiego 
Justyniana I, Teodora. Postać ta, pomimo 
iż posądzana o czyny nierządne, zapisała 
się w sztuce oraz na kartach literatury.
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•  Drugie w tym roku spotkanie Muzealnej 
Akademii Seniora odbyło się wyjątkowo 
w środę, 20 lutego. Zajęcia poprowadziła 
Anna Binek-Zajda, która zaprezentowała 
tematykę bliską Czeladzi, bowiem zajęła 
się czeladzkimi ulicami. Prelekcja dotyczy-
ła tematyki bliskiej sercu czeladzian: ulic 
i ścieżek, które każdego dnia przemierza-
my. Zgromadzeni słuchacze mieli sposob-
ność zapoznać się z licznymi ciekawostka-
mi dotyczącymi wybranych ulic Czeladzi, 
pochodzenia ich nazw oraz wydarzeń, któ-
rych areną były w przeszłości.

•  Z uwagi na 10 lecie utworzenia Muzeum Sa-
turn w Czeladzi przypadające w tym roku 
seniorzy mogli wysłuchać wykładu Dobra-
wy Skoniecznej-Gawlik pt. „Od kolekcji 
prywatnych do zborów muzealnych. 
Krótka historia muzealnictwa”. Podczas 
spotkania przybliżono idee muzealnictwa 
światowego i polskiego, omówiono funk-
cje jakie pełnią współczesne muzea a także 
źródła najsłynniejszych kolekcji muzeal-
nych. Na sam koniec zaprezentowano do-
tychczasowy dorobek Muzeum Saturn. 

 

 Wieczory Historyczne na Saturnie

•  18 stycznia w ramach Wieczorów Hi-
storycznych na Saturnie spotkaliśmy 
się z miłośnikiem rekonstrukcji histo-
rycznych Przemysławem Osmólskim, 
który opowiedział o swojej przygodzie 
z odtwarzaniem wydarzeń historycz-
nych i o trudnej drodze do bycia wier-
nym prawdzie historycznej. Uczestnicy 
prelekcji dowiedzieli się jak ważna jest 
dbałość o każdy szczegół podczas przed-
stawiania dawnych realiów i że pełne 
rozmachu rekonstrukcje są efektem pracy 
wielu osób dla których tego typu zajęcia 
to nie tylko hobby, ale również sposób 
na życie a nawet praca. Dopełnieniem 
wykładu było kuratorskie oprowadzanie 
po wystawie „Fotograf pod Grunwal-

dem”, gdzie teoretyczne rozważania nad 
ideą rekonstrukcji skonfrontowano z mu-
zealną rzeczywistością.

 Koncert z cyklu Muzyczne Piątki

•  W mroźny styczniowy piątek w ramach 
koncertów z cyklu Muzyczne Piątki  mie-
liśmy okazję wysłuchać wspaniałego „Trio 
Appassionata”. Zespół zabrał nas w karna-
wałową podróż muzyczną, podczas której 
zaprezentował muzykę pełną dobrej energii 
i pozytywnie nastrajającą na długie zimowe 
wieczory.  

•  22 lutego w Sali Lustrzanej Muzeum 
Saturn gościliśmy niezwykłych wirtu-
ozów fortepianu: Annę Lipiak i Grze-
gorza Niemczuk, którzy zaprezentowa-
li utwory jednego z najwybitniejszych 
polskich pianistów – Fryderyka Cho-
pina. Okazją do przedstawienia znanej 
wszystkim i lubianej twórczości Chopina 
stała się 170. rocznica jego śmierci. Bal-

lady, etiudy, sonaty, nokturny i mazurki 
skomponowane przez Wielkiego Polaka 
żyjącego i tworzącego w 1. poł. XIX 
wieku w wykonaniu wspaniałych arty-
stów zgromadziły rzeszę miłośników za-
równo Chopina, jak i Niemczuka, oraz 
jego przecudownej towarzyszki.

•  „G. Verdi. Operowe fascynacje. Pieśni, 
arie i duety” to tytuł koncertu w wykona-
niu Ewy Banasiak, Jarosława Wewióry oraz 
Haliny Mansarlinskiej. Przepiękne utwo-
ry Giuseppe Verdiego zabrzmiały w wnę-
trzach Pałacu pod Filarami, gromadząc 
melomanów z całego Zagłębia.  

 Inne wydarzenia

•  19 lutego, jak co roku uczciliśmy pamięć 
Dzieci Potulic, które właśnie tego dnia, 
zimą 1945 roku powróciły do Czeladzi 
po długiej tułaczce po obozach przejścio-
wych. Tego właśnie dnia żyjący uczestni-
cy historycznych wydarzeń spotykają się 
na obchodach rocznicowych organizowa-
nych przy obelisku Pamięci Dzieci Potulic, 
usytuowanym w pobliżu siedziby Muzeum 
Saturn.

•  28 lutego, na okoliczność obchodów Dnia 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych Muzeum Sa-
turn zaprosiło na wykład dr Kornelii Ba-
naś z Instytutu Pamięci Narodowej w Ka-
towicach pt. „Danuta Siedzikówna „Inka” 
– życiorys pisany patriotyzmem”. 
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Muzeum Saturn zaprasza | II kwartał 2019

 KWIECIEŃ
•  Do 5 maja zapraszamy na wystawę przygo-

towaną z niezwykłej kolekcji znajdującej 
się w zbiorach Muzeum Saturn w Czela-
dzi - a mianowicie szklanych negatywów 
od 2017 roku. „Wilhelm Kidawa. Fotogra-
ficzny portret miasta. Czeladź – począ-
tek XX wieku”  to sentymentalna podróż 
w przeszłość miasta i jego mieszkańców. 

•  Święta Wielkanocne to kolejna okazja na przy-
gotowywane cyklicznie w Muzeum Saturn 
w Czeladzi „Spotkania z tradycją”. Od 11 
do 18 kwietnia zapraszamy grupy zorganizo-

wane na  wykłady i warsztaty dotyczące wy-
branych aspektów wiosennych świąt. Ponadto 
18 kwietnia o godzinie 16.00 odbędzie się spo-
tkanie dla osób indywidualnych. Wszystkie 
zajęcia w ramach „Spotkań z tradycją” od-
bywają się po wcześniejszym uzgodnieniu 
szczegółów dotyczących terminu z Dobrawą 
Skonieczną-Gawlik (tel. 32 265 42 98).

•  W kwietniowy piątkowy wieczór tradycyj-
nie zapraszamy na spotkanie z cyklu Wie-
czory Historyczne na Saturnie.

•  Wszystkich chętnych zapraszamy na świą-
teczne spotkanie Muzealnego Klubu Junio-
ra 14 kwietnia o godz. 13.00. Podczas zajęć 
plastycznych z Dobrawą Skonieczną-Gawlik 
przygotujemy wielkanocne dekoracje na bazie 
wiklinowych wianków i wydmuszek. Zapisy 
telefoniczne od 1 kwietnia.

•  16 kwietnia o godz. 17.00 Muzealna Aka-
demia Seniora zaprasza na kolejny wykład 
Stefanii Lazar z cyklu „Kod mistrzów, 
czyli historia sztuki dla koneserów”.

•  W czwartek, 25 kwietnia, w Muzeum od-
będzie się finał tegorocznej edycji Kon-
kursu Wiedzy o Czeladzi. O godzinie 
9.00 z dwudziestoma trudnymi pytaniami 
zmierzą się zwycięzcy eliminacji wyłonieni 
spośród wszystkich uczniów klas VII szkół 
podstawowych. Zapraszamy wszystkich 
do kibicowania młodzieży, a przy okazji 
sprawdzenia swojej wiedzy historycznej.

•  26 kwietnia o godz. 18.00 zapraszamy 
na wiosenny już koncert z cyklu Muzycz-
ne Piątki. Tym razem w murach Muzeum 
Saturn wystąpi znany i lubiany, założo-
ny w 1981 roku przez Mirosława Bregułę 
i Henryka Czicha, zespół Universe.

 MAJ
•  W sobotę 11 maja zapraszamy wszystkich, 

którzy lubią nietuzinkowo spędzać czas, 
na  9. Czeladzką Noc Muzeów. Tematem 
tegorocznego spotkania będą śluby i wese-
la, czyli wszystko to, co wiąże się z roz-
poczęciem nowego etapu życia – wspólnej 
drogi kobiety i mężczyzny. W ramach Cze-
ladzkiej Nocy Muzeów wysłuchamy inte-
resujących wykładów dotyczących ślubów 
władców, wesel ludowych, obowiązującej 
mody, panujących zwyczajów i fotografii 
ślubnej, posłuchamy pieśni i melodii we-
selnych, a także będziemy mieć niebywałą 
okazję zapoznać się z wystawą, na której 
zaprezentowane zostaną zdjęcia par, za-
proszenia ślubne, listy prezentów, pamiątki 
ślubne oraz elementy stroju ślubnego. 

•  12 maja o godz.13.00 kolejna odsłona Muze-
alnego Klubu Juniora. Tym razem zajęcia 
będą przebiegać dwuetapowo. W pierwszej 
części zapoznamy się z fotografią ślubną oraz 
portretami Młodych Par a następnie stworzy-
my niepowtarzalny portret naszej rodziny 
w technice kolażu i obowiązkowo w przepięk-
nej ramie. Uczestników prosimy o przyniesie-
nie wydrukowanych zdjęć osób, które chcą 
umieścić w tworzonym wielopostaciowym 
portrecie rodzinnym. Zapisy telefoniczne pod 
numerem: 32 265 42 98.

•  21 maja o godz.10.00 wszystkich senio-
rów zapraszamy na Muzealną Akademię 
Seniora. Wykład Dobrawy Skoniecznej-

Gawlik pt. „Zagłębiowskie zwyczaje 
i tradycje weselne” poprzedzony zostanie 
kuratorskim oprowadzaniem na wystawie 
pt. „Księga życia. Tom I: wesele”.

 CZERWIEC
•  Przez cały czerwiec zapraszamy do zwiedza-

nia wystawy pt. „Księga życia. Tom  I: wese-
le”. Ekspozycja poprzez różnorodne artefakty 
opowiadać będzie o jednej z najbardziej rado-
snych chwil naszego życia – ślubie będącym 
wyjątkową ceremonią rozpoczynającą kolejny 
etap w życiu człowieka. 

•  W niedzielę 2 czerwca o godz. 14.00 w ra-
mach cyklu „Muzeum Saturn – Dzieciom” 
zapraszamy naszych najmłodszych na spek-
takl teatralny z okazji Dnia Dziecka

•  7 czerwca o godz. 17.00 w ramach Wieczo-
ru Historycznego na Saturnie spotkamy 
się z Barbarą Gruszką-Zych. Ta znana 
poetka, pisarka, dziennikarka, reporterka 
i krytyk literacki tym razem opowie o swo-
jej rodzinie i jej związkach z Czeladzią.

•  Ostatnie przed wakacjami spotkanie Muze-
alnego Klubu Juniora będzie miało miej-
sce 9 czerwca o godz.13.00. Na niedzielne 
czerwcowe popołudnie zaplanowaliśmy 
zabawy z mozaiką. To technika, którą nasi 
uczestnicy jeszcze nie mieli okazji wykonać 
żadnej pracy. Jakie dzieła zatem powstaną? 
Prosimy o wcześniejsze, telefoniczne zapisy 
na zajęcia, które poprowadzi Dobrawa Sko-
nieczna-Gawlik. 

•  18 czerwca o godz.10.00 w ramach Mu-
zealnej Akademii Seniora zapraszamy 
na wykład Anny Binek-Zajdy pt. „U źródeł 
historii Czeladzi” będący okazją do pasjo-
nującej wędrówki w głąb przeszłości, mi-
nionych zdarzeń, faktów, legend i mitów 
o naszym mieście. 

•  28 czerwca o godz. 17.00 już po raz drugi 
zapraszamy na spotkanie pt. „U Dehnelów 
na Starej Kolonii” podczas którego będzie-
my zgłębiać kolejne epizody z życia rodziny 
Dehnelów.



Galeria Sztuki Współczesnej „Elektrownia” – działo się: 
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•  Nowy rok działalności wystawienniczej 
w Galerii Sztuki Współczesnej „Elektrow-
nia” zainaugurował wernisaż  wystaw prac 
dwojga młodych, utalentowanych artystów: 
Małgorzaty Kotłowskiej „Zawartość pa-
mięci” i Dominika Woźniaka „Adnotacje 
codzienności”. 
Małgorzata Kotłowska, jest absolwentką 
gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych w pra-
cowni rzeźby, laureatką pierwszej nagrody 
Triennale Sztuki Pomorskiej w Kategorii 
Formy Przestrzenne (2016.) Na czeladzkiej 
wystawie zaprezentowała rzeźby i rysunki 
podejmujące fascynujący ją obszar pamięci, 
czasu i przemijania, tego, w jaki sposób odci-
skają się w nas ludzie, także ci najbliżsi, zwią-
zane z nimi chwile, wrażenia, relacje. Osobne 
miejsce w postrzeganiu przez artystkę kate-
gorii pamięci stanowi fenomen dzieciństwa, 
emocji, przeżyć i relacji, jakie ono ze sobą 
niesie. Bezcenną  inspirację do jej prac stano-
wią także stare rodzinne albumy fotografii, 
mieszczące w sobie wizerunki postaci i osob-
ne losy przodków, ludzi którzy odeszli
Dominik Woźniak to absolwent Akademii 
Sztuk Pięknych w Łodzi na wydziale grafiki 
– malarstwa. Obszar jego artystycznych pe-
netracji stanowi grafika artystyczna, rysunek, 
malarstwo, a także dekoracja wnętrz i ilustra-
cja. Na wystawie „Adnotacje codzienności 2” 
artysta pokazał swoje najnowsze obrazy i ry-
sunki. Podjął w nich refleksję nad tematami, 
które pozostają w centrum jego fascynacji: 
biegiem życia i  rozpiętością ludzkich emocji, 
jakie ono przynosi. Poprzez charakterystycz-
ne quasi – postaci  pozbawione spersonalizo-
wanych rysów twarzy, o minimalistycznych, 
uproszczonych kształtach przypominających 
czasem lalki, czasem bryły czy wręcz płaskie 
formy, które jedynie sugerują postać człowie-
ka,  artysta w sposób niebywale  intensywny 
opowiada o uczuciach, emocjach i relacjach.
Obie wystawy trwały do 10 lutego.

•  Od 14 lutego możemy w GSW „Elektrownia” 
oglądać wystawę  „Zachwyt” prof. Grzego-
rza Ratajczyka z Uniwersytetu Artystycz-
nego w Poznaniu. 93 barwne, intensywne 
i gęste obrazy o  imponujących  wręcz roz-
miarach i malarskim rozmachu, które artysta 
wybrał do tej ekspozycji, sam definiuje jako 
twórcze pokłosie swoich podróży po krajach 
basenu Morza Śródziemnego (do Italii, Gre-
cji, Turcji, Hiszpanii, Francji, na Bałkany, 
do Ziemi Świętej), spotkań z ludźmi, wystaw 

autorskich, a jako najważniejsze, inspirujące 
źródło ich powstania wskazuje po prostu… 
zachwyt, który nazywa – „niekończącym się 
ukłonem dla Stworzenia”. Wystawa potrwa 
do 29 marca.

•  W czasie ferii zimowych, 19 i 21 lutego GSW  
„Elektrownia” zaprosiła dzieci z klas I-III 
na zajęcia artystyczne pt. ”Historia sztuki 
w pigułce” według scenariusza przygo-
towanego specjalnie z myślą o tej właśnie  
grupie wiekowej. Były barwne opowieści 
o tym, co jakie fascynujące niespodzianki 
możemy odnaleźć w sztuce od prehistorii 
do dzisiaj, a do tego  zajęcia praktyczne – 
każdy uczestnik  miał niepowtarzalną oka-
zję do wymyślenia i wykonania autorskiej 
pracy nawiązującej do poznanej właśnie 
epoki w sztuce, a swoje dzieło oczywiście 
mógł zabrać ze sobą na pamiątkę. 

•  22 lutego w GSW „Elektrownia” odbyło 
się niecodzienne spotkanie zatytułowane 
„Europejka w Arabii czyli świat arab-
ski oczami Innego”. Pani Dominika Szy-
mańska, z racji wykonywanego zawodu 
fizjoterapeutki przez ostatnich parę lat 
mieszkająca i pracująca w Rijadzie, opo-
wiadała o świecie arabskim, jego kulturze, 
obyczajach, religii, a także codziennym do-
mowym i towarzyskim życiu widzianym 
ze szczególnej, osobistej perspektywy: ko-
biety, Polki i Europejki. Bogato ilustrowane 
spotkanie (starannie przygotowana prezen-
tacja w oparciu o fotograficzne  archiwum 
Prowadzącej). Historie, anegdoty, cieka-
wostki oraz… autentyczne stroje i rekwi-
zyty przywiezione wprost z Arabii Saudyj-

skiej. Wszystko to opowiedziane ze swadą 
i fascynacją całkowicie odmiennym, wciąż 
egzotycznym, z naszej europejskiej per-
spektywy, krajem. 

•  16 marca o godz. 17.00 w GSW „Elektrownia” 
odbył się koncert zespołu GOSPEL BAND 
„DOTYK NIEBA.” Grupa muzyczna dzia-
ła w naszym regionie od kilku lat. Wykonuje 
utwory zakorzenione w tradycji chrześcijań-
skiej, głównie związane właśnie z muzyką 
gospel, wywodzącą się  z kultury afroamery-
kańskiej o dominującej roli wokalu i mocnym 
przesłaniu zawartym w samym tekście.  Za-
łożycielką grupy jest Pani Lidia Ściwiarska, 
a wśród członków zespołu znajdują się do-
świadczeni muzycy i wokaliści. „Dotyk Nie-
ba” gra nie tylko gospel, ale również muzykę 
jazzową, soulową. Inspiruje się także polską 
tradycją związaną ze śpiewem religijnym. Jed-
no jest pewne: koncerty grupy „Dotyk Nieba” 
to  wyjątkowe przeżycie emocjonalne i ducho-
we – było tak i tym razem.

•  21 marca z wykładem „Chorwacja opowie-
dziana od kuchni – o codziennym życiu 
w niezwykłym kraju” gościliśmy Kata-
rzynę Baczyńską, mieszkającą w Dalma-
cji przewodniczką i pasjonatką, której opo-
wieść, ilustrowana znakomitą prezentacją 
fotograficzną, o codziennej rzeczywistości, 
ludziach i ich zwyczajach w Chorwacji, była 
taka, jakiej nigdy nie poznacie w… tury-
stycznych przewodnikach ani podczas wa-
kacyjnych wycieczek. Obraz kraju widziany 
oczami swoich mieszkańców może obalić 
niektóre stereotypy, a  pewnością  przynosi 
wiele zaskoczeń. 
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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

GSW „Elektrownia” zaprasza

•  4 kwietnia-5 maja
„Jubileusz – 40 Lat Plastyka” 
Wystawa Zespołu Szkół Plastycznych w Dą-
browie Górniczej. 
Na przekrojową ekspozycję złoży się 
kilkadziesiąt prac malarskich, rysunki, 
grafika i rzeźba autorstwa absolwentów, 
nauczycieli i uczniów – najciekawsze osią-
gnięcia spośród wieloletniego artystycz-
nego dorobku Szkoły.

•  9 maja-9 czerwca
„Symbole czasu”
Wystawa fotografii Zbigniewa Sawicza 
z okazji 80-lecia Artysty. 
Motywem przewodnim jego prac jest Śląsk 
–krajobraz  przemysłowy, ludzie tu żyjący, 
ich obyczajowość i  postindustrialna degra-
dacji odciśnięta w krajobrazie. Ulubione mo-
tywy zdjęć to zakątki osiedli robotniczych, 
którym bezpośrednie sąsiedztwo  z zakłada-
mi przemysłowymi nadało specyficznego, 
surowego charakteru. Na wystawie zapre-
zentowane zostaną prace specjalnie wybrane 
z bogatego dorobku twórcy od kilkudziesię-
ciu lat związanego ze śląskim środowiskiem 
fotograficznym.

•  16 maja-13 czerwca 
„Rzeźba” – wystawa prac Lidii Sztwiertni. 
Artystka jest absolwentką Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie na Wydziale Rzeź-
by w pracowni prof. Bogdana Chmielew-
skiego. Zorganizowała kilkadziesiąt wy-
staw indywidualnych i zbiorowych w Polsce 
i za granicą. Na wystawie pokaże niezwy-
kłe prace rzeźbiarskie wykonane w brązie 
w technologii odlewu na wosk tracony. Sty-

pendystka Prezydenta Miasta Bielska-Białej 
(1997), Ministerstwa Kultury i Sztuki (1999) 
oraz Marszałka Województwa Śląskiego 
w dziedzinie kultury (2005) 

•  17-25 maja 
V edycja Festiwalu Fotografii Industrialnej. 
Festiwal jest corocznym przeglądem twórczo-
ści profesjonalnej i amatorskiej przedstawia-
jącej w sposób kreatywny przestrzenie prze-
mysłowe na terenie województwa śląskiego. 
W tym roku tematem przewodnim wystaw, 
spotkań i prelekcji będzie kolej jako pierwszy 
lądowy środek transportu, który umożliwił 
przewożenie towarów i osób na masową ska-
lę. Kolej pełna nowoczesnych, pionierskich 
rozwiązań obecna jest w naszym regionie 
już prawie 170 lat. Kolejowemu dziedzictwu 
naszego regionu dedykowana będzie tego-
roczna edycja Festiwalu.

•  24 maja 
Koncert w ramach Festiwalu Ave Maria. 
W czasie jubileuszowej, XX –tej już edycji tej 
uznanej i cieszącej się niezmiennym zainte-
resowaniem widzów imprezy, GSW „Elek-
trownia” tradycyjnie zaprasza melomanów 
na niezapomnianą muzyczną ucztę.

•   8 czerwca 
Industriada czyli Święto Szlaku Zabytków 
Techniki, na którego prestiżowej liście 
znajduje się zabytkowy budynek GSW 
„Elektrownia”. 
Jak co roku, w czerwcową sobotę, zaprosimy 
do wspólnego świętowania dorosłych i dzie-
ci, miłośników zabytków techniki z całego 
regionu, jak i mieszkańców Czeladzi. Róż-
norodność atrakcji gwarantowana.

•  13 czerwca-28 lipca 
Wystawa rzeźby Dobiesława Gały. 
Autor to artysta rzeźbiarz, doktor sztuki, ad-
iunkt na Akademii Sztuk Pięknych w Krako-
wie w Pracowni Rysunku na Wydziale Rzeźby 
Stypendysta Ministra Kultury RP oraz laureat 
wielu prestiżowych nagród za twórczość ar-
tystyczną. Swoje prace prezentował na ponad 
60 wystawach indywidualnych i zbiorowych.

•  27 czerwca-25 lipca 
Wystawa malarstwa Iwy Kruczkowskiej. 
Artystka jest absolwentką i doktorem kra-
kowskiej ASP. Posiada dyplomy: z  malarstwa 
sztalugowego w pracowni Prof. Jacka Walto-
sia z aneksem z tkaniny unikatowej u Prof. 
Lilli Kulki oraz ze specjalności scenografia 
pod kierunkiem Prof. Krystyny Zachwatowicz
-Wajdy. Zajmuje się malarstwem, scenografią 
i tkaniną unikatową. W GSW „Elektrownia” 
pokaże swoje prace malarskie.
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