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W  ostatni  piątek  czerwca  czeladzką  placów-
kę muzealną odwiedził pan Juliusz Zieliński 

mieszkający  na  stałe  we Wrocławiu.  Przyczynek 
do wspomnianej wizyty stanowiła wspaniała darowi-
zna uczyniona na rzecz naszego Muzeum w postaci 
kilkudziesięciu archiwaliów i artefaktów ilustrujących 
życie oraz działalność inż. Zygmunta Szczotkowskie-
go. Choć ród swój wywodził z Łatgalii w guberni wi-
tebskiej, to urodził się w Warszawie, do szkoły chodził 
we Włocławku, lecz maturę zdał w Warszawie, stu-
diował w Akademii Górniczej w austriackim Leoben, 
ale niemal całe zawodowe życie związał z górnictwem 
węglowym Dąbrowskiego i Krakowskiego Zagłębia.
Po raz pierwszy Zygmunt Szczotkowski pojawił się 
w kopalni „Saturn” w drugiej połowie  lata 1898 
r. najpierw na praktykach zawodowych. Na stano-
wisku  inżyniera  górniczego pracował w okresie 
późniejszym, w latach 1906-1913. Zasłużył się nie-
zmiernie do powstania, drugiej na ziemiach pol-
skich, Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego 
z siedzibą w Sosnowcu. Od 1920  r. do wybuchu 
II wojny światowej wypełniał obowiązki dyrekto-
ra kopalni węgla kamiennego „Janina” w Libiążu 
należącej do Galicyjskiej Spółki Kopalń założonej 
w Paryżu, której funkcję Administratora Delegowa-
nego pełnił Victor Tézenas du Montcel, pracujący 
uprzednio w charakterze Delegata Rady Zarządza-
jącej Towarzystwa Bezimiennego Kopalń Węgla 
„Czeladź”. Za wyjątkowe zasługi dla rozwoju pol-
skiego przemysłu inż. Zygmunt Szczotkowski wy-
różniony został Krzyżem Kawalerskim „Polonia 
Restituta”. To zaledwie niewielki wyimek przebo-
gatej, uwieńczonej licznymi sukcesami, aktywności 
zawodowej i wynikających zeń ponadprzeciętnych 
kompetencji merytorycznych.

Przekazana przez wnuka inż. Z. Szczotkowskiego 
dokumentacja o nad wyraz znakomitych walorach 
historycznych oraz muzealnych zostanie niebawem 
poddana pracom badawczym na potrzeby identyfi-
kacji, wyceny, inwentaryzacji, jak i szczegółowego 
opracowania  naukowego.  Wśród  podarowanych 
archiwaliów  znalazły  się  między  innymi  pisma 
urzędowe  wytworzone  w  kancelariach  Zarządu 
Zakładów Górniczych księcia Krystiana Krafta Ho-
henlohe, Towarzystwa Górniczo-Przemysłowego 
„Saturn” czy Galicyjskiej Spółki Kopalń. Unikal-
ną grupę pamiątek  tworzą ponadto  listy osobiste, 
świadectwa szkolne, fotografie, oficjalne zaświad-
czenia  i pozwolenia, dowody osobiste, paszporty, 
korespondencja służbowa, akta stanu cywilnego. 
Swoistą ciekawostkę stanowi dar w postaci dwóch 
pieczęci – jednej zastępującej odręczny podpis inż. 
Szczotkowskiego tzw. faksymile oraz drugiej będą-
cej formą ekslibrisu wykonanego w oparciu o wize-
runek herbu rodowego.

 Anna Binek-Zajda
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Dyrektor Iwona Szaleniec oraz Juliusz Zieliński. 
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10-lecie Muzeum uczciliśmy hucznie 
wyjątkową galą, która miała miejsce 

22 marca w naszej  siedzibie. Tego  szcze-
gólnego wieczoru w Pałacu pod Filarami 
zgromadzili się nie tylko wszyscy pracow-
nicy ale i przyjaciele, sojusznicy Muzeum, 
jego wieloletni współpracownicy, darczyń-
cy  a  także  członkowie organizacji  poza-
rządowych. Rangę uroczystości podniosło 
wyjątkowe dla całej społeczności muzeal-
nej wydarzenie – w czasie gali  przedsta-
wicielka  wojewody,  dyrektor  Wydziału 
Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Pa-
ni Magdalena Szewczuk-Szturc, w imieniu 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go odznaczyła Dyrektor Muzeum,  Iwonę 
Szaleniec  oraz  troje pracowników Działu 
Historii Miasta  i Górnictwa Zagłębia Dą-
browskiego: Annę Binek-Zajdę, Dobrawę 
Skonieczną-Gawlik oraz Stefanię Lazar, 
oznaką honorową „Zasłużony dla Kultury 
Polskiej”. Natomiast  dwoje pracowników 
administracji: Teresę Otak i Anetę Mu-
szyńską Banię  odznaczono złotym  i brą-
zowym Medalem za Długoletnią Służbę 
nadawanym przez Prezydenta RP za wzo-
rowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie 
obowiązków wynikających z pracy zawo-
dowej. Galę uświetnili  swoją obecnością 
znamienicie  goście:  wicemarszałek  Sej-

mu RP Barbara Dolniak, starosta będziń-
ski Sebastian Szaleniec, burmistrz miasta 
Czeladź Zbigniew Szaleniec wraz  z  za-
stępczyniami Elżbietą Dmitruk i Beatą 
Zawiłą oraz przewodniczącą Rady Miej-
skiej Jolantą Moćko,  a  także dyrektorzy 
szkół i regionalnych instytucji kultury. 
W  programie  uroczystości  nie  zabrakło 
miejsca  na przybliżenie  gościom genezy 
powstania Muzeum  oraz  podsumowanie 
10 lat jego działalności – najważniejszych 
projektów, wydarzeń, wystaw, aktywności 
w różnorodnych obszarach muzealnictwa, 
przeprowadzonych działań, publikacji oraz 
tych przedsięwzięć,  z których zwyczajnie 
jesteśmy najbardziej dumni. Była też kolej 
na  podziękowania  dla współpracujących 
z Muzeum stowarzyszeń i organizacji po-
zarządowych nie tylko z Czeladzi ale i ca-
łego Zagłębia,  instytucji  kultury  a  także 
osób prywatnych. Szczególnie ważne były 
podziękowania  złożone  na  ręce  naszych 
darczyńców –  tych,  którym historia mia-
sta jest bliska i którzy obdarzyli nas zaufa-
niem, przekazując cenne zabytki i rodzin-
ne pamiątki  i  powiększając w  ten  sposób 
muzealne zbiory. 
Była  też  okazja  na  uhonorowanie  przez 
Dyrekcję Muzeum osób szczególnie zasłu-
żonych dla  rozwoju Muzeum ustanowioną 

specjalnie na  tę okazję statuetką Muzeona. 
Otrzymali go długoletni oraz wyróżniający 
się pracownicy, wnoszący szczególny wkład 
w  jego rozwój – Anna Binek-Zajda, Aneta 
Muszyńska-Bania, Teresa Otak, Anna Greń, 
Stefania  Lazar,  Jan  Powałka  oraz  Lucyna 
Mroczek-Szymańska. Drugą grupę wyróż-
nionych  stanowiły  osoby  niezatrudnione 
w naszej instytucji, ale nieprzeciętnie zaan-
gażowane we współpracę z nami – władze 
miasta w osobie burmistrza Zbigniewa Sza-
leńca  i pań wiceburmistrzyń, Teresa Stroj-
niak oraz prof. Dariusz Nawrot. 
Całą  imprezę  uszlachetnił  występ  duetu 
fortepianowego Dombrova Duet Piano, wy-
konujący  znane  utwory muzyki  filmowej, 
rozrywkowej a także klasycznej w interpre-
tacji na cztery ręce. A na koniec, by tradycji 
stało się zadość, jak na każdych urodzinach, 
wszyscy  nobliwi  goście  mogli  spróbować 
jubileuszowego  tortu! Bardzo  dziękujemy 
za wszelkie życzenia oraz Państwa obecność 
na  jakże wyjątkowym dla nas wydarzeniu. 
Przed nami kolejne dziesięciolecia…
Z  kolei  31  maja  urządziliśmy  koncert, 
dzięki  któremu  tym  razem nasi  stali  by-
walcy  i  najwierniejsi  goście mogli  świę-
tować  jubileusz. Dla  zgromadzonych  za-
grał Łódzki Teatr Piosenki z  repertuarem 
zatytułowanym „Przeminęło  z Foggiem”. 

Wielka gala 
jubileuszowa 

z okazji 10-lecia 
Muzeum
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Okrągły  jubileusz  istnienia 
Muzeum Saturn podkreśli-

ło uhonorowanie naszej instytucji 
dwoma bardzo ważnymi nagroda-
mi, dodatkowo potwierdzającymi 
nasz  dorobek,  zaangażowanie 
i aktywność na polu upowszech-
niania kultury w regionie.
Najpierw, 3 czerwca br., na uro-
czystej gali w Teatrze Dzieci Za-
głębia w Będzinie, Dyrektor Mu-
zeum Iwona Szaleniec, odebrała 
nagrodę Starosty Powiatu Będziń-
skiego za Osiągnięcia w Dziedzi-
nie Twórczości Artystycznej, Upo-
wszechniania i Ochrony Kultury. 
Statuetki z rąk Starosty Sebastia-
na Szaleńca odebrało w sumie je-
denastu laureatów. Na gali obecni 
byli  między  innymi  Burmistrz 
Miasta Czeladź – Zbigniew Sza-
leniec, Burmistrz Miasta i Gminy 
Siewierz – Zdzisław Banaś, Wójt 
Gminy Bobrowniki – Małgorzata 

Bednarek, Wójt Gminy Psary – 
Tomasz Sadłoń, Przewodniczący 
Rady Powiatu Będzińskiego – Jan 
Powałka, radni powiatowi i gmin-
ni, przedstawiciele służb mundu-
rowych,  dyrektorzy  jednostek 
organizacyjnych powiatu, dyrek-
torzy instytucji kulturalnych.

Drugi  zaszczyt  spotkał 
nas 22 czerwca, w trak-
cie uroczystej Sesji Rady 
Miasta,  podczas  której 
Dyrektor Muzeum i jego 
pracownicy  otrzymali 
Nagrodę Miasta Czeladź 
w  dziedzinie  kultury. 
Warto dodać, że uchwała 

o przyznaniu nagrody nasze insty-
tucji została przyjęta przez Radę 
Miejską  jednogłośnie!  Oprócz 
czeladzkiego Saturna, laureatami 
wyróżnienia  zostali:  czeladzka 
pisarka Magdalena Majcher oraz 
młodziutka acz ciesząca się uzna-
niem piosenkarka, Julia Biłek. 
Otrzymane laury nie są dla nas 
bynajmniej ukoronowaniem na-
szych działań, ale nową moty-
wacją  do  szeroko  zakrojonych 
aktywności, zastrzykiem pozy-
tywnej energii, źródłem nowych 
inspiracji  i pomysłów. Dzięku-
jemy, że nasze starania zostały 
dostrzeżone i docenione!

W trakcie spotkania radna i przedstawiciel-
ka Sejmiku Województwa Śląskiego, Pani 
Jadwiga Baczyńska, wręczyła  pracowni-
kom Muzeum kolejne wyróżnienia. Złotą 
Odznaką Honorową za Zasługi dla Woje-
wództwa Śląskiego nagrodzono Dyrektor 
Muzeum Iwonę Szaleniec  i  kierownika 
Galerii Sztuki „Elektrownia”, Jana Pował-
kę. Srebrną odznakę otrzymały – Dobrawa 

Skonieczna-Gawlik i Anna Binek-Zajda. 
Po  tych podniosłych wydarzeniach zapro-
szeni przez Muzeum uczestnicy koncertu, 
mogli  delektować  się  jubileuszowym  tor-
tem. Na najbliższe dekady działalności ży-
czylibyśmy sobie tak oddanych, wiernych, 
pełnych pasji  i zainteresowania odwiedza-
jących, a naszym gościom samych satysfak-
cjonujących muzealnych wydarzeń. 

Muzeum nagrodzone!
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Wiodącym  tematem  tego-
rocznej  edycji Czeladz-

kiej Nocy Muzeów były ceremo-
nie zaślubin  i wesela. Sobotnie 
popołudnie minęło pod znakiem 
Kupidyna – rzymskiego uosobie-
nia miłości,  potężnego uczucia 
wiążącego dwie osoby.  Inaugu-
racją Nocy Muzeów były warsz-
taty zdobienia porcelany, na któ-
rych zarówno dzieci jak i dorośli 
mogli  stworzyć misterne  i nie-
powtarzalne  wzory,  zaklinając 
piękno w kruchych filiżankach. 
Porcelana symbolizująca piękno, 
tradycję i dbałość o każdy szcze-
gół  stanowi  wspaniały  prezent 
dla  nowożeńców.  Adresowany 
do obojga młodych  towarzyszy 
im w  każdej  chwili  ich wspól-
nego życia, nic więc dziwnego, 
że  i  filiżanki spod rąk naszych 

uczestników będą  towarzyszyły 
im każdego dnia przypominając 
o czeladzkim Saturnie.
Po  artystycznych  zmaganiach, 
goście Muzeum mieli okazję wy-
słuchać wystąpienia dotyczącego 
wierzeń, obrzędów i przesądów 
ślubnych. Etnograf Anna Gra-
bińska-Szczęśniak  z Muzeum 
Górnośląskiego w Bytomiu opo-
wiedziała  dlaczego  „Jak ślub, 
to nie w maju!”.
Kulminacyjnym  punktem  tego-
rocznej Czeladzkiej Nocy Muze-
ów było otwarcie najnowszej mu-
zealnej ekspozycji „Księga życia: 
ślub i wesele”, na której ukazane 
zostały artefakty związane z cza-
sem przygotowań do zaślubin i sa-
mą uroczystość zawarcia związku 
małżeńskiego. Muzealia stanowi-
ły przekrój zmieniającej się mody 

Noc Muzeów 
w rytmie Mendelssohna

ślubnej, posagów panien młodych, 
prezentów  oraz  fotografii  ślub-
nej. Na wystawie zaprezentowa-
no, obok zbiorów z czeladzkiego 
muzeum,  eksponaty  pochodzą-
ce  z Muzeum Historii Katowic, 
Muzeum w Raciborzu, Muzeum 
w Rybniku, Muzeum Miejskiego 
im. M. Chroboka w Rudzie Ślą-
skiej i kolekcji prywatnych. Wy-
stawę można było oglądać do 30 
czerwca.
Jak  wyglądały  związki  zawie-
rane  z  rozsądku? Czy  to miłość 
decydowało  o  zamążpójściu? 
Prelekcja  obfitująca  w  ciekawe 
aspekty z punktu widzenia histo-
rii  i  obyczajowości  zgromadziła 
w sali lustrzanej rzeszę słuchaczy. 
Tematykę małżeństw  z  polityką 
w tle przybliżyła dr hab. Bożena 
Czwojdrak z Uniwersytetu Ślą-
skiego w Katowicach w wykładzie 
pt. „Wesela władców Polski”. 
Zwieńczeniem majowego spotka-
nia była podróż pod dachy Pary-
ża – miasta pełnego uniesień mi-

łosnych  i zachwytów. Wszystko 
za sprawą muzyki w wykonaniu 
artystów z Agencji Artystycznej 
TheArt. Koncert będący kompila-
cją najpiękniejszych francuskich 
piosenek i melodii uświetnił po-
kaz tańca towarzyskiego.

 Ewelina Buras

Wszystkich mieszkańców naszego miasta, którzy chcieliby uzy-
skać poradę jak tworzyć i najlepiej dbać w warunkach domo-

wych o prywatne archiwalia lub też zastanawiają się nad przekazaniem 
dokumentów, czy to dotyczących historii swojej rodziny, czy też in-
nych akt posiadających wartość muzealną oraz historyczną, zapra-
szamy do kontaktu z wykwalifikowanymi pracownikami Muzeum 
Saturn, którzy dyżurować będą w specjalnym punkcie konsultacyjnym 

organizowanym w trakcie wybranych miejskich imprez masowych.
Szczegółowe informacje pojawią się w późniejszym czasie na stronach 
internetowych Muzeum Saturn oraz miasta Czeladź.
Pamiętajmy, że historię naszego miasta tworzą jego mieszkańcy, ich 
losy, przeżycia i osobiste doświadczenia – po prostu wspólna historia 
wielu pokoleń. Zachowajmy  ją dla nas samych,  lecz zwłaszcza dla 
kolejnych pokoleń.

Mijanie ma sens… Razem zachowajmy przeszłość naszego miasta!
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O przeszłości Czeladzi wiedzą wszystko
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11 maja  w  trakcie  9. Cze-
ladzkiej Nocy Muzeów 

otwarto wystawę zatytułowaną 
„Księga życia: ślub i wesele”. 
Ekspozycja ukazywała ślub ja-
ko  jeden  z ważnych  aspektów 
życia  człowieka. Rodzina,  bo-
wiem  której  początkiem  jest 
zawarcie  związku  małżeń-
skiego  zapewniała  poczucie 
bezpieczeństwa  w  zakresie 
potrzeb  egzystencjonalnych, 
a  także była nośnikiem wspól-
nych  wartości  pozwalających 
jednostce funkcjonować w spo-
łeczeństwie. Zawarcie związku 
małżeńskiego  było  od  zawsze 
niezwykle  istotnym wydarze-
niem społecznym, ważnym nie 
tylko dla młodej pary, ale i całej 
rodziny, dalszych krewnych czy 
sąsiadów. Małżeństwa  zawie-
rano  z miłości,  ale  i  dla dobra 
rodziny  lub wspólnych  intere-
sów. Do chwili obecnej o wadze 
i znaczeniu ceremonii zaślubin 
świadczy  fakt,  iż  jest  to  jeden 
z  najbardziej  rozbudowanych 
obrzędów  wśród  wszystkich 
zwyczajów rodzinnych. 
Na  ekspozycji  „Księga  życia: 
ślub  i  wesele”  ukazano  wiele 
artefaktów  związanych  z  eta-
pami przygotowań do zawarcia 
związku  małżeńskiego  takich 
jak:  elementy  wyprawy  ślub-
nej – bieliznę pościelową, kapy 
na łóżka, obrusy i serwety, bile-
ciki z gratulacjami z okazji zarę-
czyn i pierścionki zaręczynowe, 
zaproszenia na  ślub,  telegramy 
z  życzeniami  dla młodej  pary 
czy  podziękowania  dla  gości 
za przybycie na uroczystość we-
selną. Warto podkreślić,  iż  już 
w XIX wieku zaproszenia przy-
gotowywano  w  drukarniach, 
a  życzenia  przesyłane  telegra-
mem  umieszczano  na  specjal-
nych,  okazjonalnych  formula-
rzach. Tworzono również księgi 
pamiątkowe w których umiesz-
czano wszystkie ważne dla mło-
dych  pamiątki  związane  z  ich 
ślubem: druki zaproszeń, teksty 
przemówień,  otrzymane  karty 
z życzeniami  etc.

Z  zawarciem  związku małżeń-
skiego związane są  także dary, 
takie  jak  np.  zaprezentowane 
w  gablotach  sztućce,  szklane 
naczynia oraz porcelana. Ponad-
to zwiedzający mogli zobaczyć 
książeczki do nabożeństwa będą-
ce prezentem narzeczonego dla 
przyszłej wybranki, zbiory oracji 
starostów  weselnych,  pamiątki 
ślubne w postaci ozdobnych dru-
ków, srebrne i złote obrączki oraz 
prezenty „z przymrużeniem oka” 
tj. 10 przykazań dla męża oraz 
termometr uczuć małżeńskich.
Znaczną  część  ekspozycji  po-
święcono  strojom  ślubnym 
i zmianom jakie w nich zacho-
dziły na przestrzeni lat. Ewolucję 
sukni ślubnej ukazano zarówno 
na  dawnej  fotografii  oraz  pod 
postacią  autentycznych  sukien 
ślubnych,  z  których  najstarsza 
datowana  była  na  lata  30.  XX 
wieku a najmłodsza na 2018 rok. 
Sukniom towarzyszyły welony, 
rękawiczki,  buty  oraz  bielizna 
ślubna: pończochy i halki. Obok 
elementów  strojów  kobiecych 

mogliśmy  oglądać  męskie  fra-
ki, surduty, kamizelki, cylindry 
i  rękawiczki. Całość ekspozycji 
dopełniały piękne portrety ślub-
ne w ozdobnych ramach, moni-
dła,   charakterystyczne dla kul-
tury Górnego Śląska oprawione 
w ramy mirtowe wianki a także 
plansze z  tekstami omawiający-
mi dawne obrzędy ślubne z kręgu 
kultury miejskiej. 

Wystawa  powstała  ze  zbio-
rów Muzeum Saturn, Muzeum 
Historii  Katowic,  Muzeum 
w Raciborzu, Muzeum w Ryb-
niku,  Muzeum  Miejskiego 
im.  M.  Chroboka  w  Rudzie 
Śląskiej  oraz    kolekcji  pry-
watnych  a  prezentowana  była 
do 30 czerwca.

 Dobrawa Skonieczna-Gaawlik

Wystawa „Księga życia: ślub i wesele” 
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Wieczory Historyczne na Saturnie 
– spotkania niezwykłe

W  bogatej  ofercie  kultu-
ralnej  czeladzkiego  mu-

zeum,  przygotowanej  na  drugi 
kwartał br., z cyklu Wielcy Znani 
i Nieznani w ramach Wieczorów 
Historycznych na Saturnie znala-
zły się dwa arcyciekawe spotka-
nia. Pierwsze z nich poświęcone 
zostało żyjącemu w  II połowie 
XVIII wieku, Włochowi  z  po-
chodzenia  –  Janowi  Filipowi 
Carossiemu,  ostatniemu  (naj-
prawdopodobniej)  wójtowi 
przedrozbiorowej Czeladzi. Bo-
haterem drugiego był Stanisław 
Szkoc – czeladzianin, zasłużony 
długoletni nauczyciel  i działacz 
społeczny,  bohater  i  uczestnik 
wojny bolszewickiej. 
Kwietniowy  Wieczór  Histo-
ryczny  uświetniło  kilkoro 
gości  spoza  Czeladzi.  Z War-
szawy  przyjechała  potomkini 
i  spadkobierczyni  Jana  Filipa 
Carossiego, pani Joanna Mora-
czewska-Gwiazdowska,  której 

rodzina  jest w posiadaniu do-
kumentów i archiwaliów zwią-
zanych z życiem i działalnością 
Jej wielkiego, włoskiego przod-
ka. Bo  też  i  Jan  Filip Carossi 
(w wersji  spolszczonej  nazwi-
sko  pisane  jest  również  przez 
jedno –s) był niewątpliwie wy-
bitnym przedstawicielem  swej 
epoki, człowiekiem o szerokich 
horyzontach, dobrze wykształ-
conym,  znającym obce  języki. 
Urodzony w Rzymie, wychowa-
ny na dworze saskim króla Au-
gusta III  językiem niemieckim 
posługiwał  się  równie  biegle 
jak włoskim. Ukończył mine-
ralogię na Akademii w Lipsku. 
Po przybyciu do Polski na pole-
cenie króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego prowadził  po-
szukiwania  nowych  złóż  soli, 
dotychczasowe bowiem krajowe 
źródła tego minerału – kopalnie 
w Bochni i Wieliczce, Rzeczy-
pospolita utraciła na rzecz Au-

strii w wyniku I rozbioru. Suk-
cesem zakończyły  się badania 
prowadzone na terenie Krzesła-
wic,  jak  i w okolicach Buska, 
gdzie  zostały  odkryte  złoża 
solankowe, które dały początek 
miastu jako uzdrowiska. Jan Fi-
lip Carossi posiadający stopień 
kapitana wojsk polskich i sta-
nowisko kustosza Królewskie-
go Gabinetu  Przyrodniczego 
przeprowadził  szczegółowe 
badania  geologiczne w  regio-
nie świętokrzyskim i pozosta-
wił  po  sobie dokładne  relacje 
z tych podróży. 
Pani  Joanna  Moraczewska-
Gwiazdowska, prapraprawnucz-
ka Jana Filipa nie tylko przecho-
wuje  z  pietyzmem  archiwalne 
dokumenty, nie tylko zgłębia hi-
storię swojej rodziny, ale równie 
chętnie dzieli  się swoją wiedzą 
jeżdżąc  na  spotkania  takie  jak 
to w Czeladzi. Opowiada zresztą 
nie  tylko o Carossim, ale  także 
o innych członkach szeroko roz-
gałęzionej familii, osób niemniej 
zasłużonych dla naszego kraju. 
Obok pradziadów – powstańców 
styczniowych  oraz  walczących 
u boku Piłsudskiego w szeregach 
Legionów, warto wspomnieć po-
staci które zapisały się na kartach 
historii  Polski:  Jędrzej  Mora-
czewski – premier  rządu II RP, 
Karol  Szymanowski  –  słynny 
kompozytor,  czy  Alfred  Wie-
rusz-Kowalski – malarz. 
Wszystkie  zawiłe  koligacje 
rodzinne  wraz  z  osadzeniem 
ważnych  postaci  na  osi  czasu 
i  tle  historycznych  wydarzeń, 
usystematyzowane  i  czytelnie 
zaprezentowane  można  było 
prześledzić oglądając przygoto-
waną przez Archiwum Państwo-
we w Siedlcach wystawę plan-
szową.  Ekspozycję  specjalnie 
na  spotkanie w Czeladzi  przy-

wieźli dwaj młodzi członkowie 
Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi 
Wodyńskiej – Marcin Polak (pre-
zes)  i Tomasz Osiński. To wła-
śnie w  tej małej miejscowości, 
na  cmentarzu we wsi Wodynie 
w 1799 roku został pochowany 
Jan Filip Carossi. Jego grób choć 
mocno zniszczony zachował się 
do naszych czasów. Z inicjatywy 
TPZW nagrobek Włocha, który 
pokochał Polskę został odrestau-
rowany, a na nowej tablicy znowu 
widnieje poruszający napis: 
Bogu Najlepszemu! Najwyższe-
mu! Stań przechodniu, niezwykłe 
prochy depczesz! Tu został po-
chowany zdolny i utalentowany 
mąż, autor wielu dzieł i wynalaz-
ków Jan Filip Carossi, nabywca 
wsi Sosnowe, wielbiciel zasad 
moralnych, mający doświadcze-
nie w nauce i wiedzy, szczególnie 
w zakresie mineralogii. Urodzo-
ny w Rzymie 18 maja 1844 roku, 
zmarł 2 lutego 1799 roku. 
Towarzystwo Ziemi Wodyńskiej 
oczywiście  sprawuję opiekę nad 
miejscem wiecznego  spoczynku 
Włocha, jak również prowadzi sze-
roką akcję edukacyjną poświęconą 
Carossiemu i jego czasom. 
Ewa Martyna z Uniwersytetu Ja-
na Kochanowskiego w Kielcach, 
tłumaczka z języka niemieckiego 
listów Carossiego, pisanych z po-
dróży badawczych, odbywanych 
po Polsce, była owego wieczoru 
kolejnym  gościem  czeladzkie-
go  Saturna.  Pani  Ewa  ostatnie 
3  lata  spędziła  obcując  z  tek-
stami, które ponad 220 lat  temu 
wyszły  spod  pióra  Jana  Filipa. 
Jak sama mówi jest wielbicielką 
Carossiego, urzeczona bogatym 
słownictwem,  artyzmem  stylu 
i „malowniczością” opisów. Jej 
tłumaczenia  listów  z  podróży 
ukazały się drukiem w ubiegłym 
roku, wydane przez Muzeum Hi-
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storii Kielc w ramach serii „Dzie-
je Karczówki w Kielcach”. 
Podsumowując  to  wydarze-
nie, przytoczmy opinię  jednego 
z uczestniczących z nim widzów: 
„interesujące, niesamowite spo-
tkanie osób nieznających się do tej 
pory,  prowadzących  niekończą-
cą  się dyskusję  i  cieszących  się 
z wzajemnej obecności”. 
W niniejszym numerze Oficyny 
nie zamieszczamy biografii Ca-
rossiego z powodu konieczności 
przeprowadzenia kwerendy wy-
jaśniającej „wątki czeladzkie”.

Podczas drugiego spotkania, 
które odbyło się na począt-

ku  czerwca  i  było  poświęcone 
Stanisławowi Szkocowi. O swo-
im wspaniałym Dziadku  snuła 
opowieści  i wspomnienia znana 
czeladzka poetka i dziennikarka 
(prywatnie wnuczka Stanisława 
Szkoca) – Barbara Gruszka-Zych. 
Swą obecnością wieczór uświet-
nili  nie  tylko  przedstawiciele 
kilku  pokoleń  rodziny,  a  więc 
dzieci,  wnukowie,  prawnuko-
wie,  a  nawet  praprawnukowie, 
ale również byli uczniowie i wy-
chowankowie, którzy z „Panem 
Szkocem” zetknęli się na różnym 
etapie swojej edukacji. Przywo-
ływane przez prowadzącą wspo-
mnienia, mało znane wydarzenia 
i epizody z życia Dziadka stały 
się  przyczynkiem  do  dyskusji 
na  temat  jaki  Stanisław  Szkoc 
był,  jakie miał przekonania,  ja-
kim ideom i wartościom pozosta-
wał wierny.  
W  pamięci  osób,  którym  da-
ne było poznać Go  i  obcować 
z Nim na  co  dzień,  Stanisław 
Szkoc zapisał się jako człowiek 
wszechstronnie wykształcony, 
o szerokich horyzontach i zain-
teresowaniach, dobry i sprawie-
dliwy choć wymagający i suro-

wy  nauczyciel.  Zapamiętany 
został  jako  osoba  niezwykle 
pracowita,  pozostająca  aktyw-
ną do późnych lat życia. 
Podane krótkie, wręcz encyklo-
pedyczne  informacje  biogra-
ficzne  miały  jedynie  dopełnić 
życiorys  człowieka  absolutnie 
nietuzinkowego, prawego i świa-
tłego, człowieka, o którym nale-
ży pamiętać. Przypomnijmy więc 
krótko jego postać.
 Stanisław Jeremiasz Szkoc uro-
dził  się  20 kwietnia  1890  roku 
w Czeladzi w  zamożnej  rodzi-
nie Franciszka i Tekli z Bilskich 
Szkoców,  rodziców  sześciorga 
dzieci.  Ukończył  gimnazjum 
Księży Salezjanów w Daszowie 
k/Stryja  (dziś Ukraina). Dalszą 
edukację kontynuował w Semi-
narium Nauczycielskim w Kur-
sku na terenie Rosji. Po złożeniu 
egzaminów końcowych we wrze-
śniu  1911  roku wrócił  na  teren 
Zagłębia Dąbrowskiego  i podjął 
pierwszą pracę  jako nauczyciel 
w Publicznej Szkole Powszechnej 
w Koziegłowach, gdzie nauczał 
do  roku  1916. Wtedy  to  został 
zwolniony z powodu zaangażo-
wania się w organizację manife-
stacji szkolnej dla uczczenia 125. 
rocznicy uchwalenia Konstytucji 
3 Maja. Wrócił więc do rodzin-
nej Czeladzi i z nią związał swoje 
dalsze życie zawodowe i rodzin-
ne. Rozpoczął pracę w Szkole Pu-
blicznej przy kopalni „Czeladź” 
na Piaskach, gdzie przepracował 
kolejne 30 lat, do 1945 roku. 
Podczas I wojny światowej wraz 
z ks. Kluszczyńskim organizo-
wał pomoc materialną i żywno-
ściową dla powstających oddzia-
łów, najpierw Strzelca, później 
Wojska Polskiego. W roku 1920 
wstąpił ochotniczo do Polskie-
go Wojska  i walczył w wojnie 
polsko-bolszewickiej,  biorąc 

udział m.in. w bitwie pod Ra-
dzyminem. 
W pierwszych  latach między-
wojnia  należał  do  pionierów 
i  pierwszych  prezesów  Cze-
ladzkiego  Klubu  Sportowego 
„Brynica”. Wówczas rozpoczął 
także kontynuowaną po II woj-
nie światowej organizację poka-
zów sportowych z udziałem ok. 
200-300  uczniów  i  uczennic, 
nawiązujących do pokazów or-
ganizowanych przez  członków 
Towarzystwa  Gimnastyczne-
go  „Sokół”.    „Przedstawienia 
gimnastyczne”  odbywały  się 
na  stadionie,  placu  szkolnym 
lub  w  parku  Jordana. W  pra-
cy  sportowej  i  gimnastycznej 
współpracował  z  Józefem Pa-
wełczykiem – znanym czeladz-
kim trenerem. 
W  latach  II  wojny  światowej 
organizował  tajne  komplety 
najpierw  na  Piaskach,  później 
na terenie Czeladzi oraz w Prze-

czycach. Po zakończeniu wojny 
w 1945 roku został etatowym na-
uczycielem w czeladzkiej Szkole 
Powszechnej nr 1, w której praco-
wał kolejne 20 lat, do roku 1965.
Stanisław  Szkoc  uczył  łaciny, 
języków rosyjskiego  i niemiec-
kiego, geografii, historii oraz za-
jęć praktycznych  i wychowania 
fizycznego. 
Warto  również  przypomnieć, 
że w grudniu 1959 roku Stani-
sław Szkoc uratował  życie  to-
nącemu  uczniowi,  9-letniemu 
Kazimierzowi  Kusztypo -
wi.  Zdarzenie  miało  miejsce 
na Przetoku, gdzie zimą nauczy-
ciel  często  chodził  z uczniami 
na ślizgawkę.
Stanisław Szkoc zmarł w Czela-
dzi 17 marca 1981 roku w wieku 
91  lat. Pozostawił po  sobie  żo-
nę Helenę z d. Trojak, 6 dzieci 
(3 córki i 3 synów) i całe pokole-
nia wychowanków.

 Iwona Szaleniec
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15 maja w siedzibie Muzeum Saturn odbył 
się finał Konkursu Wiedzy o Czeladzi, 

nad którym honorowy patronat  tradycyjnie 
roztoczył Burmistrz Miasta Czeladź. Po eli-
minacjach szkolnych, które objęły uczniów 
klas VII szkół podstawowych przyszedł czas 
na  rozgrywki pomiędzy najlepszymi z naj-
lepszych.  Ten  pierwszy,  wewnątrzszkolny 
etap wyłonił 10 najprzedniejszych znawców 
historii  naszego miasta  pośród młodzieży. 
Finał sprawnie poprowadził Jakub Kużdżał, 
zaś ubarwiły występy artystycznie utalento-
wanych uczennic SP nr 2: Natalii Niemczyk, 
Natalii Nermel, Mai Ciećwierskiej oraz Emi-
lii Grudzińskiej. Nad poprawnością przebie-
gu konkursu pieczę sprawowało jury w skła-
dzie: Iwona Szaleniec – dyrektor Muzeum 
Saturn, Antoni Krawczyk – wiceprzewod-
niczący Stowarzyszenia Miłośników Czela-
dzi oraz Beata Marcinkowska – kierownik 
czytelni naukowej czeladzkiej MBP.
Kim z zawodu był Marian Wiśniewski? Jaką 
obiegową nazwę posiada pomnik usytuowany 
obecnie w miejscu, gdzie pierwotnie znajdował 
się obelisk poświęcony pamięci trzech polskich 
żołnierzy poległych w walkach z Niemcami 
w  pobliżu  kopalni  „Saturn”?  Czy  pierwszy 
tramwaj zawitał do Czeladzi w 1938 r.? Komu 
została dedykowana uroczystość zorganizowa-
na na rynku w 1917 r.? Jaką funkcję w mieście 
pełnił Ryszard Herman?  –  z  takimi między 
innymi pytaniami musieli zmierzyć się finali-
ści. Uczestnicy konkursu przyzwyczaili już jury 
oraz widownię do znakomitych występów i tym 
razem nie było inaczej.
Ostatecznie po wspaniałym finiszu zwycię-
żył Dominik Michalski reprezentujący Szkołę 
Podstawową nr 1. Szeroki zasób wiadomo-
ści znakomicie opanowany pod kierunkiem 

Finał Konkursu Wiedzy o Czeladzi

„Tajemnice  czeladzkich  kapliczek” 
to wydana pod koniec ubiegłego ro-

ku publikacja Roberta Garstki – będzinia-
nina, fotografa, regionalisty, kulturoznawcy, 

pracownika Regionalnego Instytutu Kultury 
w Katowicach. Książka jest niezwykłą nar-
racją będącą wynikiem wieloletnich poszu-
kiwań autora dotyczących małej architektury 
sakralnej naszego miasta.  Swoje rozważania 
mające rozwiać wszelkie tajemnice związane 
z powstawaniem kapliczek, ich fundatorami, 
niezwykłymi losami eksponowanych w nich 
wizerunków świętych  i przyczyn bezpow-
rotnego zaniku niektórych kapliczek z miej-
skiego krajobrazu, oparł nie tylko na materii 
zastanej –  istniejących   obiektach kultu  re-
ligijnego,  lecz  także na wnikliwej analizie 
rozproszonych  archiwaliów,  dokumentacji 
konserwatorskiej oraz rozmowach z miesz-

Danuty Kurowskiej pozwolił mu na zdobycie 
lauru zwycięzcy oraz głównej nagrody w po-
staci dofinansowania do wakacyjnego wy-
poczynku we Francji organizowanego przez 
Urząd Miasta Czeladź w ramach wymiany 
młodzieży z partnerskim miastem Auby. Dru-
gie miejsce zajął Oliwier Jędrusik - SP nr 7 
(opiekun: Ewa Tarnówka), natomiast  trzecią 
lokatę zdobyła Wiktoria Góra uczennica SP 
nr 3,  która przyswajała wiedzę pod okiem 
Magdaleny  Niedbały.  Kolejny  był Michał 
Otoliński – SP 7 (opiekun: Ewa Tarnówka). 
Na piątym miejscu na równi uplasowały się 
Oliwia Ślusarz – SP nr 3 (nauczycielka pro-
wadząca Magdalena Niedbała) oraz Hanna 
Grabowska – SP nr 1 przygotowywana przez 
Danutę Kurowską. Następne  lokaty  zajęli: 

Mateusz Maryniak SP nr 2, Natasza Poni-
kiewcz SP nr 5, Bartosz Delikowski SP nr 2, 
Wiktoria Stasiak SP nr 5.
Wszyscy  finaliści  zostali  wyróżnieni  pa-
miątkowymi dyplomami, atrakcyjnymi wy-
dawnictwami ufundowanymi przez Muzeum 
Saturn  i  Stowarzyszenie Miłośników Cze-
ladzi, a  także arcyciekawymi upominkami 
zasponsorowanymi przez Urząd Miasta oraz 
Muzeum Saturn. Serdeczne gratulacje,  jak 
również podziękowania dla nauczycieli przy-
gotowujących uczniów do tego turnieju złoży-
li członkowie jury i z-ca burmistrza do spraw 
społecznych Beata Zawiła. Bieżąca odsłona 
Konkursu Wiedzy o Czeladzi zakończyła się 
miłym akcentem – wspólną fotografią.

 Anna Binek-Zajda
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Podstawową strategię wzrostu Towarzystwa 
Górniczo-Przemysłowego  „Saturn”  SA 

realizowaną w okresie międzywojennym sta-
nowiła dywersyfikacja struktury działalności 
przedsiębiorstwa. Podejmowane przez zarząd 
wysiłki  zorientowane na  rozszerzenie  strefy 
działania znacząco przyczyniły się do umocnie-
nia pozycji zakładu w gronie dziesięciu najwięk-
szych, a zarazem najbardziej wartościowych dla 
newralgicznych obszarów gospodarki II Rze-
czypospolitej spółek kapitałowych. Ten finalny 
efekt będący wypadkową rozmaitych zasobów 
oraz kluczowych kompetencji osiągnięty został 
między innymi poprzez intensywną ekspansję 
skierowaną na nowy rodzaj produkcji leżący 
jednakże w obrębie rdzenia umiejętności cze-
ladzkiego przedsiębiorstwa.
W 1923 roku Towarzystwo „Saturn” nabyło 
zabudowania dworskie położone w Kamieni-
cy powiecie limanowskim wraz z przynależną 
ziemią od poprzedniego ich właściciela Spółki 
Akcyjnej Fabryki Celulozy mającej siedzibę 
w miejscowości Zsolna, dziś Żylina na Sło-
wacji. Największą częścią  tego majątku były 
lasy, dla których Komisarz Ochrony Lasów 
sporządził 29 czerwca 1925 roku Plan Gospo-
darczy. Ogólny obszar kniei wynosił 3226,19 
ha, z czego grunt leśny obejmował 3123,16 ha. 
Drzewostan tworzyły głównie drzewa iglaste 
– około 89%, resztę zaś liściaste. Lasy podzie-
lone były na trzy obręby – Szczawa, Zasadne, 
Kamienica. Nad całością kompleksu nadzór 
sprawował zarządca mający do pomocy dwóch 
leśniczych i 11 gajowych. Zasadniczym powo-
dem zakupu posiadłości stanowiły potencjalne 

Działalność Towarzystwa Górniczo-
Przemysłowego „Saturn” SA 
w powiecie limanowskim

wysokie zyski, jakie mogły przynieść kamie-
nickie lasy. Dość powiedzieć, że w ówczesnej 
technologii  procesu  produkcyjnego  węgla 
kamiennego drewno wyróżniało się wszech-
stronnym zastosowaniem. Pracownikom ko-
palni potrzebne było niemal do wszystkiego, 

kańcami  Czeladzi.    Okazuje  się  bowiem, 
że  czeladzkie  kapliczki,  nie  będące  nigdy 
wcześnie  tematem osobnego studium, kryją 
wiele  tajemnic, na które nadal brak  jedno-
znacznych odpowiedzi. A przecież niegdyś 
kapliczka – przydrożny świadek wiary, była 
nie  tylko miejscem kultu  religijnego rodzi-
mej ludności, wędrowców i gości odwiedzają-
cych Czeladź, lecz również ważnym punktem 
w przestrzeni mówiącym o  istotnych epizo-
dach, pomyślnych  lub nieszczęśliwych zda-
rzeniach. Dziś, te małe elementy czeladzkiej 
architektury sakralnej, wtopione we współ-
czesny krajobraz, pozostają często zapomnia-
ne w zmieniającym się świecie. I nie chodzi 
tu jedynie o doznania religijne, będące sprawą 
indywidualną każdego człowieka,  czy ele-
menty materialne, ale o pamięć ludzką, która 

jest  niezmiernie  istotna w pielęgnowaniu 
dziedzictwa kulturowego będącego ważnym 
elementem naszej tożsamości.
Publikacja Roberta Garstki pt. „Tajemnice 
czeladzkich kapliczek”, przybliżająca histo-
rię małych obiektów sakralnych na terenie 
gminy Czeladź, wzbogacona niezmiernie 
interesującymi  fotografiami współczesny-
mi oraz archiwalnymi, została wydana przez 
Regionalny Instytut Kultury w Katowicach 
w ramach zadania „EtnoŚląskie+” realizo-
wanego w obszarze programu Narodowego 
Centrum Kultury „Kultura –  Interwencje 
2018.  EtnoPolska”. Wydawnictwo można 
otrzymać bezpłatnie w siedzibie Regional-
nego Instytutu Kultury w Katowicach przy 
ulicy Teatralnej 4.

 Hieronim

ot  choćby wytwarzania części do narzędzi, 
elementów  maszyn,  ale  przede  wszystkim 
w postaci okrąglaków, czyli kopalniaków oraz 
materiału tartego przeznaczonych do obudo-
wy zapewniającej stabilność  i  trwałość wy-
robiska górniczego. Lecz rzeczona inwestycja 
Towarzystwa  „Saturn”  nie  ograniczała  się 
jedynie do możliwości spożytkowania przez 
górnictwo, celowo bowiem nakierunkowana 
była na rozwój przemysłu tartacznego. Na bę-
dących w posiadaniu spółki dobrach ziemskich 
pracowały dwa tartaki wodne. Jeden na Kra-
marzówce – dwu-trakowy, drugi na Rzekach 
– jedno-trakowy. Tartak na Kramarzówce wy-
posażony był w turbinę wodną oraz generator 
do wytwarzania prądu niezbędnego do zasi-
lania sieci oświetleniowej zakładu i napędza-
nia niektórych maszyn, zaś nadwyżkę energii 
elektrycznej dostarczano do domów usytuowa-
nych w przyległej do tartaku części Kamieni-
cy. Ówczesna wytwórczość koncentrowała się 
zwłaszcza na tarcicy iglastej, krawędziakach, 
a  także skrzynkach na owoce i  jajka. Część 
produkcji trafiała również na rynki zagranicz-
ne. Zakład dysponował własnym transportem 
konnym, którym przewożono leśny surowiec. 
Dzienne normy osiągały nawet 150 wozów. 
Obok szerokiej aktywności o charakterze prze-
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Temat czeladzkiej oświaty, choć pozornie 
dosyć dobrze zbadany i opisany przez hi-

storiografów zajmujących się dziejami Czela-
dzi, wciąż, jak cała historia naszego miasta, 
potrafi zaskakiwać. Taką ciekawą badawczą 
niespodzianką jest nigdy nieurzeczywistnio-
na koncepcja rozbudowy jednej z czeladzkich 
szkół, na której zamysł autorka niniejszego 
przyczynku  natrafiła  w  trakcie  kwerend 
w kieleckim Archiwum Państwowym. 
Przed władzami Czeladzi u progu niepodle-
głości stanęły poważne wyzwania, do których 
należało zaspokojenie  istotnych potrzeb so-
cjalnych jej mieszkańcom, zwłaszcza potrzeb 
mieszkaniowych, odpowiednich warunków 
higienicznych i sanitarnych  oraz zagwaran-
towanie właściwych warunków do edukacji 
dzieci i młodzieży. 
Potrzeba budowy  i  rozbudowy  istniejących 
placówek oświatowych w liczącym blisko 18 
tysięcy osób mieście była ogromna. Budowa 
nowych szkół determinowana była wprowa-
dzeniem nowego ustawodawstwa szkolnego 
w odradzającym się państwie. W lutym 1919 
roku wydano „Dekret o obowiązku szkolnym” 
– pierwszy akt prawny w II Rzeczpospolitej 
dotyczący kształcenia dzieci,   ujednolicają-
cy prawo oświatowe na ziemiach polskich. 
Wprowadzał  on  powszechny  obowiązek 
szkolny, powołując w miejsce dawnych szkół 
elementarnych, szkoły powszechne. Długość 

procesu kształcenia określono na siedem lat 
i  zobowiązano  do  niego  dzieci  pomiędzy 
siódmym a czternastym rokiem życia. Wpro-
wadzenie w życie dekretu rodziło w miastach 
i na wsiach problem lokalowy. Infrastruktura 
szkolna w Czeladzi, choć rozproszona, nie by-
ła najgorsza i przedstawiała się nieco lepiej niż 
w sąsiednim Będzinie, gdzie w dużej mierze 
miejsca na prowadzenie zajęć dydaktycznych 
były wynajmowane od prywatnych właścicieli 
i mieściły się w kamienicach lub prywatnych 
domach, a co za tym idzie były nieprzystoso-
wane do prowadzenia zajęć  lekcyjnych, cia-
sne, słabo oświetlone i pozbawione urządzeń 
sanitarnych. W Czeladzi w początkach okresu 
niepodległości znajdowały się dwie szkoły 
ufundowane  i należące do miejscowych ko-
palń  –  duży budynek  szkolny na Piaskach 
oraz  tzw. Szkoła na Skałce, a  także wznie-
siona w pierwszej dekadzie XX wieku szkoła 
przy ulicy Będzińskiej. Wszystkie te gmachy 
były  jednak nieprzystosowane  i niewystar-
czające  do  przyjęcia  objętej  obowiązkiem 
szkolnym liczby dzieci.
W 1922 roku władze państwowe podjęły próbę 
rozwiązania powszechnego w odradzającym 
się państwie problemu braku lokali szkolnych 
wprowadzając w życie dwie ustawy. Pierw-
sza „O zakładaniu i utrzymaniu publicznych 
szkół powszechnych” obowiązek  utrzyma-
nia szkół nakładała na państwo i gminy oraz 

Niezrealizowany projekt szkoły 
przy ulicy Będzińskiej

mysłowym zarząd Towarzystwa „Saturn” 
zaangażował także niemałe środki finanso-
we w przedsięwzięcia mające przysporzyć 
spółce dodatkowych dochodów płynących 
z wykorzystania miejscowych, szczególnie 
cennych walorów turystyczno-krajoznaw-
czych. Na terenie przez nią administrowa-
nym znajdowały się niezwykle popularne 
w międzywojniu pierwsze schronisko zbu-
dowane pod szczytem Turbacza oraz budy-
nek sanatoryjny w Kamienicy, który w 1953 
r. spłonął. 
W kręgu zainteresowań biznesowych Towa-
rzystwa Górniczo-Przemysłowego „Saturn” 
znalazły się również występujące w rejonie 
powiatu limanowskiego znaczne zasoby wód 
mineralnych o silnych właściwościach leczni-
czych. W 1924 r. przedsiębiorstwo wykupiło 
odznaczające się unikatowym składem che-
micznym źródła leżące na terenie dzisiejszej 
Szczawy. Niestety wielki kryzys gospodar-
czy ostatecznie przekreślił realizację śmia-
łych planów  inwestycyjnych w dziedzinie 
górnictwa wodnego.
Na osobny akapit zasługuje ponadto wątek 
dotyczący  powiązań  Towarzystwa  „Sa-
turn” z dziejami Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Kamienicy, której ówczesny zarząd 
wystosował prośbę do kierownictwa firmy 
o wsparcie  finansowe budowy strażnicy. 
Na początku  lat 30. XX w. spółka nieod-
płatnie przekazała w dzierżawę na okres 
99 lat kamienickim pożarnikom usytuowa-
ny w centrum wsi plac z przeznaczeniem 
na  remizę  strażacką,  nadto  pozwalając 
na wykorzystanie materiału  budowlane-
go  pochodzącego  z  rozbieranego w  tym 
czasie wysłużonego budynku miejscowej 
wytwórni papieru. Co więcej, budżet inwe-
stycji zasilały też kwoty potrącane z zarob-
ków pracowników majątku. W ten sposób 
dzięki wspólnemu zaangażowaniu pod ko-
niec czwartej dekady minionego stulecia 
oddano do użytku okazałą i funkcjonalną 
strażnicę.
Że aktywność Towarzystwa „Saturn” po-
została w pamięci mieszkańców powiatu 
limanowskiego najpełniej świadczy fakt, 
iż  zbudowany w czasach współczesnych 
amfiteatr, w którym odbywają się cyklicz-
ne  wydarzenia  kulturalne  oraz  imprezy 
masowe dedykowane mieszkańcom gminy 
Kamienica nosi nazwę Saturn.

 Anna Binek-Zajda

Źródło: W. Pierzga, 700 lat Kamienicy Gorczań-
skiej, Kamienica 1997
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wyznaczała obwody szkolne – odtąd 
droga do szkoły nie mogła wynosić 
więcej niż 3 kilometry. Druga usta-
wa  „O budowie publicznych szkół 
powszechnych” nakładała  obowią-
zek wznoszenia  nowych  budynków 
szkolnych na gminy, które były zobli-
gowane do dostarczenia gruntów pod 
zabudowę, boiska i ogródki szkolne, 
a także pomieszczenia mieszkalne dla 
nauczycieli oraz obiekty gospodarcze. 
Umożliwiała  też  przebudowywanie 
budynków już istniejących na potrzeby oświa-
towe i regulowała minimalną wielkości dzia-
łek przeznaczonych pod budowę szkół. Plany 
i kosztorysy miały być zgodne z ogólnymi 
przepisami budowlanymi oraz zatwierdzone 
przez kuratora okręgu szkolnego. Koszty bu-
dowy ponosiły w połowie Skarb Państwa oraz 
miejscowe społeczeństwo, które w razie po-
trzeby mogło zaciągnąć kredyt od państwa.
Na bazie tych ustaw, wymuszających na gmi-
nie  reorganizację  szkolnictwa  w  mieście, 
a zwłaszcza drugiej – umożliwiającej prze-
budowę szkół, pojawił się pomysł  rozbudo-
wy istniejącego już budynku szkolnego przy 
ulicy Będzińskiej. Szkoła ta została wybudo-
wana w pierwszym dziesięcioleciu XX stu-
lecia  i była naturalną kontynuatorką szkoły 
mieszczącej  się wcześniej w gmachu przy 
ulicy  Bytomskiej  (późniejszym magistra-
cie). Wzniesiony na planie prostokąta obiekt 
otrzymał dosyć nowoczesny kostium, z sied-
mioosiową fasadą o gładkim, pozbawionym 
ozdób wykończeniu i osią podkreśloną prze-
szklonym pionem klatki schodowej. W 1925 
roku przystąpiono do opracowania projektu 

rozbudowy szkoły. Podjął się tego architekt 
powiatowy Tadeusz Rudzki, późniejszy bur-
mistrz Czeladzi. 
Zaproponował on pełen rozmachu w stosun-
ku do pierwotnego budynku projekt, w któ-
rym istniejąca szkoła miała zostać wpisana 
w nowy budynek, tworząc jego fasadę głów-
ną. Do niej planowano dobudować prosto-
padle skrzydła boczne mieszczące sale  lek-
cyjne, spięte budynkiem sali gimnastycznej. 
Nowa część  tworzyła  tym samym kształty 
zbliżony do podkowy a szkoła otrzymywała 
wewnętrzny dziedziniec. Gładkie elewacje 
boczne urozmaicały jedynie gęsto rozmiesz-
czone duże okna i przeszklenie pionów ko-
munikacyjnych. Fasada główna otrzymała 
swój charakter poprzez poszerzenie korpusu 
dawnego budynku szkolnego  przez dobudo-
wanie bocznych skrzydeł. W tak utworzo-
nych skrajnych osiach mieścić się mały dwa 
wejścia do budynku zaakcentowane pseudo-
portykami kolumnowymi. Przeorientowano 
wejście  do  szkoły,  które  odtąd  znajdować 
się miało od strony ulicy Będzińskiej, czyli 
w dawnej elewacji tylnej. 

  Szkoła miała mieć  –  tak  jak  do-
tychczas, charakter koedukacyjny. 
Projekt Rudzkiego zakładał ścisły 
podział  na  część  żeńską  –  w  za-
chodnim  skrzydle  i  część  męską 
– w skrzydle wschodnim. Stąd  też 
dwa wejścia do szkoły, każde do od-
rębnej części. Szkoła miała zostać 
także wyposażona w  dwa  boiska, 
flankujące boczne skrzydła  i prze-
znaczone odpowiednio dla chłopców 
i dziewcząt. 

Niestety, projekt, choć pozytywnie zaopinio-
wany i zatwierdzony przez Okręgową Dyrek-
cję Robót Publicznych w  Kielcach i władze 
wojewódzkie, nigdy nie został zrealizowa-
ny.  Przyczyną  były,  najprawdopodobniej, 
trudności  finansowe z  jakimi borykała się 
podówczas Czeladź. W latach trzydziestych 
dokonano rozbudowy skrzydła wschodniego 
szkoły, jednak według innej koncepcji archi-
tektonicznej. Dopiero ponad dekadę później, 
w końcu  lat  trzydziestych, miasto podjęło 
wysiłek budowy zupełnie nowego, bardzo 
przestronnego gmachu szkolnego przy ulicy 
Katowickiej, którego uruchomienie planowa-
no na wrzesień 1939 roku.

 Stefania Lazar 

Archiwum Państwowe w Kielcach, z. 21/100 Urząd 
Wojewódzki Kielecki
E. Przesmycka, E. Miłkowska, Wzorcowe szkoły 
wiejskie jedno- i dwuklasowe z okresu między-
wojennego w Polsce, „Teka Komisji Architektury 
i Urbanistyki  i Studiów Krajobrazowych – OL 
PAN”, r. 2011, s. 168-176. 
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 14 poz. 147
DzURP 1922, nr 18, poz. 143, s. 282-283.
DzURP 1922, nr 18, poz. 144, s. 285-286.
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 Wystawy 
•  Do 5 maja prezentowaliśmy wystawę „Wil-

helm Kidawa. Fotograficzny portret mia-
sta. Czeladź – początek XX wieku” bę-
dącą retrospektywą podróżą fotograficzną 
po  dawnej  Czeladzi.  Wystawa  powstała 
z okazji 10-lecia powołania Muzeum Sa-
turn w Czeladzi.

•  Od 5 kwietnia mogliśmy zapoznać się z wy-
stawą prezentującą działalność wybitnego 
geologa i mineraloga Jana Filipa Carossie-
go, którego ścieżki życia zaprowadziły rów-
nież do Czeladzi. Ekspozycja przygotowana 
przez Archiwum Państwowe  i Wojskową 
Komendę Uzupełnień w Siedlcach „Jan Fi-
lip Carossi – Z ziemi włoskiej do Polski. 
Wybitny polski geolog i mineralog wło-
skiego pochodzenia i jego potomkowie” 
prezentowana była do 11 maja.

•  Od 11 maja do 30 czerwca mogliśmy zapo-
znać się z ekspozycją ukazującą wybrane 
aspekty  polskiej  obrzędowości  związa-
nej  ze  ślubem  i weselem. Na wystawie 
pt. „Księga życia: ślub i wesele” zapre-
zentowano  fotografie  i  portrety  ślubne, 
zawiadomienia o zaręczynach, zaprosze-
nia  i  telegramy  ślubne  a  także  elementy 
wyprawy panny młodej  i  stroju:  suknie, 
welony, fraki czy obuwie. Ekspozycja po-
wstała  ze  zbiorów Muzeum Saturn, Mu-
zeum Historii Katowic, Muzeum w Ra-
ciborzu, Muzeum w Rybniku, Muzeum 
Miejskiego  im. M. Chroboka w Rudzie 
Śląskiej oraz  kolekcji prywatnych.

 Muzealny Klub Juniora
•  Podczas kwietniowego spotkania młodych 
muzealników prym wiodła wiklina  i wy-
dmuszki. Ten duet posłużył uczestnikom 
do stworzenia kolorowych dekoracji nawią-
zujących do wiosennych świąt. Wielkanoc-
ne wianki wzbogacono kolorowymi piórka-
mi, wstążkami, wielobarwnymi kwiatkami 
i zielonym bukszpanem.  

•  Majowe  zajęcia  w  ramach  Muzealnego 
Klubu  Juniora  przebiegły  dwuetapowo. 
W pierwszej części  juniorzy zapoznali się 
z  fotografią ślubną oraz portretami nowo-
żeńców,  a  następnie  pod okiem kustosza 
muzeum  Dobrawy Skoniecznej-Gaw-
lik  stworzyli niepowtarzalne kolorowe ra-
my, w które wklejono, wykonane techniką 
kolażu, portrety rodzinne.

•  Mozaika, jedna z najstarszych technik, zna-
na od średniowiecza służąca do zdobienia 
m.in. posadzek była bohaterką ostatniego 
przed wakacjami Muzealnego Klubu Junio-
ra. Młodzi artyści drobnymi fragmentami 
ceramiki ozdobili gliniane doniczki, które 
zapewne będą stanowić oryginalną dekora-
cję balkonu lub dziecięcego pokoju.  

 Muzealna Akademia Seniora
•  Księżna Devonshire Georgiana Cavendish 
była bez wątpienia kobietą wyjątkową pod 
wieloma względami. Na czym polegała jej 
wyjątkowość  i kim naprawdę była brytyj-
ska arystokratka żyjąca w XVIII-wiecznej 
Anglii mogli dowiedzieć się słuchacze Mu-
zealnej Akademii Seniora   na wykładzie 
Stefani Lazar, który odbył się 16 kwietnia 
w naszym muzeum.

•  21 maja  swoja wiedzą na  temat  zwycza-
jów  i  tradycji  weselnych  Zagłębia  Dą-
browskiego  podzieliła  się  z  seniorami 
etnograf Dobrawa Skonieczna-Gawlik. 
Przytoczone zagłębiowskie tradycje zwią-
zane z przygotowaniem i przebiegiem ce-
remonii  ślubu wzbudziły w  słuchaczach 
momenty  śmiechu, wzruszenia,  a nawet 
zdziwienia. Wykład uzupełniło  kurator-
skie oprowadzanie po wystawie „Księga 
życia: ślub i wesele”.  

•  Na  ostatnim  przed  wakacyjną  przerwą 
spotkaniu w ramach Muzealnej Akademii 
Seniora uczestnicy zmierzyli  się z  fakta-
mi  i mitami dotyczącymi naszego miasta. 
O Czeladzi,  jednym z najstarszych miast 
Polski  i najstarszym w Zagłębiu Dąbrow-
skim opowiadała Anna Binek-Zajda. 

 Wieczory Historyczne na Saturnie
•  „Jan Filip Carossi – wójt przedrozbio-

rowej Czeladzi”  to  tytuł kwietniowego 
spotkania  z  cyklu  Wieczorów  Histo-
rycznych na Saturnie.   Gośćmi Muzeum 
Saturn były dwie panie: Joanna Mora-
czewska-Gwiazdowska potomkini  rodu, 
prapraprawnuczka cenionego geologa oraz 
Ewa Martyna  tłumaczka opracowań na-
ukowych  i  opisów geologicznych  pozo-
stawionych przez Carossiego. Spotkaniu 
towarzyszyła wystawa z Archiwum Pań-
stwowego i Wojskowej Komendy Uzupeł-
nień w Siedlcach pt. „Jan Filip Carossi 
– Z ziemi włoskiej do Polski. Wybitny 
polski geolog i mineralog włoskiego po-
chodzenia i jego potomkowie” prezento-
wana w muzealnych salach do 11 maja.

•  7  czerwca mieliśmy okazję  odbyć wyjąt-
kowe i sentymentalne spotkanie z Barba-
rą Gruszką-Zych.  Bohaterem  opowieści 
znanej dziennikarki  i poetki był  jej dzia-
dek Stanisław Szkoc – pedagog pracujący 
i nauczający z pasją.  O wyjątkowym czło-
wieku  opowiadali  jego  dawni  uczniowie, 
członkowie rodziny oraz współpracownicy.  

 Muzyczne Piątki
•  Podczas kwietniowego spotkania w ramach 
„Muzycznych Piątków” gościliśmy Hen-
ryka Czicha, jednego z założycieli zespołu 
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Universe, który przy pełnej sali zaprezento-
wał największe przeboje tej znanej i lubia-
nej, polskiej grupy muzycznej. Kameralny 
koncert  lidera  i dobrej duszy zespołu był 
niezwykłą okazją do zapoznania się z  re-
pertuarem oraz historią powstania ponad-
czasowych hitów.

 
 Noc Muzeów

•  Wiodącym  tematem  tegorocznej  edy-
cji Czeladzkiej Nocy Muzeów  były  ce-
remonie zaślubin  i wesela oraz zwyczaje 
i wierzenia związane z  tym wyjątkowym 
momentem życia człowieka.  Inauguracją 
Nocy Muzeów były warsztaty  zdobienia 
porcelany, na których zarówno dzieci  jak 
i dorośli mogli stworzyć misterne i niepo-
wtarzalne wzory, zaklinając piękno w kru-
chych filiżankach. Następnie goście Mu-
zeum mieli okazję wysłuchać wystąpienia 
etnografa Anny Grabińskiej-Szczęśniak 
pt. „Jak ślub, to nie w maju!” dotyczącego 
wierzeń, obrzędów i przesądów ślubnych. 
Po  czym  dokonano  otwarcia  ekspozy-
cji „Księga życia: ślub i wesele”, na której 
ukazane zostały artefakty związane z cza-
sem przygotowań do zaślubin  i samą uro-
czystość zawarcia związku małżeńskiego. 
Kolejnym punktem programu był wykład 
dr hab. Bożena Czwojdrak z Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach  przybliżający  te-
matykę małżeństw nie koniecznie zawiera-
nych z miłości acz zapewne z polityką w tle. 
Zwieńczeniem majowego  spotkania  była 
podróż pod dachy Paryża gdzie udaliśmy 
się za sprawą muzyki w wykonaniu arty-
stów z Agencji Artystycznej TheArt. Kon-
cert  będący  kompilacją  najpiękniejszych 
francuskich piosenek  i melodii uświetnił 
pokaz tańca towarzyskiego.

 Inne wydarzenia
•  12 kwietnia miała miejsce promocja wydanej 
pod koniec 2018 roku przez Muzeum Saturn 
w  Czeladzi  publikacji  „Jurek Bitschan-
Orlątko z Czeladzi”. O przejmujących losach 
chłopca i próbach dotarcia do materiałów źró-
dłowych i dokumentów wypełniających białe 
plamy historii 14-letniego Orlątka Lwowskie-
go opowiedziała  autorka  książki Dyrektor 
Muzeum Saturn Iwona Szaleniec.
•  5 maja w siedzibie Muzeum Saturn odbył się 
finał Konkursu Wiedzy o Czeladzi, nad któ-
rym honorowy patronat tradycyjnie roztoczył 
Burmistrz Miasta Czeladź. Do ostatecznych 

rozgrywek stanęło 10 najlepszych uczniów 
czeladzkich szkół wyłonionych w etapie we-
wnątrzszkolnym. Finał poprowadził  Jakub 
Kużdżał a oprawę artystyczną zapewniła uta-
lentowana młodzież ze Szkoły Podstawowej 
nr 2. /Szczegóły na str.8
•  W piątek 17 maja Muzeum Saturn upamięt-
niło bohaterów walczących w starciu o Monte 
Cassino.  Z okazji 75. rocznicy bitwy złożono 
kwiaty pod pomnikiem poświęconym cze-
ladzianom poległym za wolność i niepodle-
głość Ojczyzny na placu Konstytucji 3 Ma-
ja.   Następnie w siedzibie muzeum odbyło 
się spotkanie podczas którego przybliżono 
wszystkim zgromadzonym sylwetki 16 cze-
ladzian walczących w jednej z największych 
bitew  narodu  polskiego   a  także  otwarto 
okolicznościową wystawę pt. „Czeladzianie 
pod Monte Cassino”. Ponadto w niedzielę 19 
maja  odbyła się projekcja polsko-włoskiego 
filmu pt. „Wielka droga” wyreżyserowanego 
przez Michała Waszyńskiego w 1946 roku. 
Film z zasobów Instytutu Polskiego  i Mu-
zeum im. gen. Sikorskiego w Londynie zo-
stał udostępniony przez Filmotekę Narodową 
w Warszawie.
•  31 maja wszystkich miłośników czeladzkiego 
muzeum zaproszono na koncert jubileuszowy, 
przygotowany z okazji obchodów 10-lecia po-
wstania Muzeum Saturn. Podczas recitalu za-
tytułowanego „Przeminęło z Foggiem” goście 
wysłuchali znanych i lubianych melodii Mie-
czysława Fogga polskiego piosenkarza, którego 
kariera artystyczna rozpoczęła się w okresie 
międzywojennym  i  trwała przez kilka dzie-
sięcioleci. Artyści Łódzkiego Teatru  Piosenki 

zaprezentowali takie utwory jak: „Tango milon-
ga”, „To ostatnia niedziela”, „Jesienne róże” czy 
„Bo to się zwykle tak zaczyna”.
•  Jak co roku z okazji Dnia Dziecka Muzeum 
Saturn  zaprosiło  najmłodszych  na  spektakl 
„Złota  kaczka”,  będący  adaptacją  teatralną 
warszawskiej legendy Artura Oppmana. Pełne 
uniwersalnych prawd i wartości barwne wido-
wisko  w wykonaniu aktorów ze Studia Teatral-
nego Krak-Art było nie tylko podróżą do starej 
Warszawy ale i  okazją do nabycia scenicznego 
doświadczenia, gdyż mali widzowie współtwo-
rzyli spektakl wcielając się w kolejne role z peł-
nej niespodzianek opowieści. 
•  Z okazji 30. rocznicy pierwszych w histo-
rii powojennej Polski częściowo wolnych 
wyborów  parlamentarnych  przeprowa-
dzonych   w czerwcu 1989 roku Muzeum 
Saturn zaprosiło na wykład Michała Mi-
wy-Młota pracownika Instytutu Pamięci 
Narodowej Oddziału w Katowicach, który 
przedstawił zgromadzonym na sali gościom 
genezę wyborów, ich przebieg oraz ich na-
stępstwa dla Polski.

•  28 czerwca ponownie spotkaliśmy się na zapo-
czątkowanym w ubiegłym roku cyklu spotkań 
opatrzonym wspólnym tytułem „U Dehnelów 
na Starej Kolonii”. Tym razem imieniny Piotra 
i Pawła były okazją do zaprezentowania sym-
boliki, zwyczajów i obrzędów ślubnych z kręgu 
społeczności miejskiej. Dobrawa Skonieczna-
Gawlik przedstawiła tak różne od wiejskich, 
znanych choćby z dzieła Wyspiańskiego, trady-
cje związane z narzeczeństwem, zaręczynami, 
posagiem, zawarciem związku małżeńskiego 
oraz ucztą weselną. 
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Muzeum Saturn zaprasza | III kwartał 2019

 LIPIEC
•  Od 5 lipca  zapraszamy  na  wystawę 

„Krzysztof Miller. Rok 1989” udostępnio-
ną przez Dom Spotkań z Historią w War-
szawie. Wystawę  tworzy około stu zdjęć 
wybitnego  fotoreportera,  który  od  1989 
współpracował  z  „Gazetą  Wyborczą”.  
Na kliszy uwiecznił wydarzenia roku 1989 
– od stycznia  i pierwszych spotkań Okrą-
głego Stołu, przez czerwiec i wolne wybory 
w Polsce, aż po przemiany w innych krajach 
bloku wschodniego – Czechosłowacji, Ru-
munii  i na Węgrzech.   Z pełnych emocji 
fotografii wyłania się obraz ówczesnej rze-
czywistości widziany okiem fotoreportera. 
Ekspozycja czynna będzie do 4 sierpnia. 

•  W ramach akcji „Lato w mieście” zapraszamy 
wszystkie dzieci które spędzają wakacje w mie-
ście na warsztaty plastyczne. Tym razem przygo-
tujemy magnesy na lodówkę – własną pamiątkę 
z letnich wojaży oraz zakładkę do książki, takiej 
czytanej na plaży lub w parku. Zajęcia „Muze-
alnego Klub Juniora na wakacjach” odbędą 
się w niedziela,7 lipca o godz.13.00 (obowiązują 
zapisy telefoniczne).

 SIERPIEŃ
•  W niedzielę 4 sierpnia o godzinie 13.00 zapra-
szamy na drugą odsłonę „Muzealnego Klub 
Juniora na wakacjach”. Jak wakacje to udaje-
my się tym razem w podróż do Australii, gdzie 
odkryjemy  australijską  sztukę  i  charaktery-
styczną dla niej technikę kropkowania. Zajęcia 
realizowane w ramach akcji „Lato w mieście” 
poprowadzi  Dobrawa Skonieczna-Gawlik 
(obowiązują zapisy telefoniczne).
•  Od 7 sierpnia wnętrza muzealnych sal ozdo-
bią interesujące dzieła, które wyszły z pod 
igły Haliny Kwiatkowskiej. Mieszkanka So-
snowca, członkini Stowarzyszenia Twórców 
Kultury Zagłębia Dąbrowskiego,  laureatka 
wielu nagród od wielu lat zajmuje się haftem 
krzyżykowym za pomocą którego tworzy ob-
razy – prawdziwe dzieła sztuki. Pejzaże, mar-
twa natura, kwiaty, portrety, scenki rodzajowe 
wykonane przez twórczynie i prezentowane 
w Muzeum Saturn zachwycą zapewne wielu. 
Na podziwianie obrazów „igłą malowanych” 
zapraszamy do 1 września. 

 WRZESIEŃ
•  4 września godz. 17.00 na okoliczność 75. rocz-
nicy wybuchu II wojny światowej, zapraszamy 
na  spotkanie  pt.  „Koncepcja Adolf-Hitler 

Stadt, czyli o nazistowskich planach prze-
budowy Zagłębia”. O wynikach swoich prac 
badawczych w obrębie tego słabo zapoznanego 
tematu, opowie Stefania Lazar.
•  6 września godz. 17:00  zapraszamy 
na  otwarcie wystawy „Czeladź w pro-
jektach architektonicznych”,  prezen-
tującej  plany  budowlane  obiektów  po-
wstałych  w  Czeladzi  na  przełomie  XIX 
wieku  i w pierwszych dekadach XX stu-
lecia. Wśród  projektów  zobaczyć  będzie 
można m.in. stronę techniczną zrealizowa-
nych w mieście budynków użyteczności pu-
blicznej oraz mieszkaniowych, a także nie-
zrealizowane wizje czeladzkiego kościoła 
farnego. Prezentowane na ekspozycji doku-
menty pochodzą ze zbiorów Archiwów Pań-
stwowych (Katowice  i Kielce), archiwum 
parafialnego  i zbiorów własnych. Otwar-
ciu wystawy  towarzyszyć będzie wykład 
Stefani Lazar omawiający najważniejsze 
projekty czeladzkich obiektów pochodzące 
z przełomów XIX i XX wieku.

•  W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa Na-
rodowego Muzeum Saturn w Czeladzi zaprasza 
na wydarzenia których kanwą jest architektura 
Czeladzi – zarówno ta z początków XX wieku, 
związana z rozwojem przemysłu w mieście, 
jak i ta kreowana w pierwszych latach po od-

zyskaniu niepodległości, oparta na wzorcach 
tradycyjnych polskich dworów szlacheckich. 
W sobotę, 7 września o godz. 19.00 zaplano-
wano zwiedzanie z przewodnikiem świątyni 
będącej przykładem zrealizowanego projektu 
architektonicznego w międzywojennej Czela-
dzi.  Zbiórka na placu kościelnym przed wej-
ściem do kościoła pw. Matki Bożej Bolesnej, ul. 
Kościuszki 3, Czeladź-Piaski.
•  W ramach pierwszego powakacyjnego spo-
tkania Muzealnego Klubu Juniora 8 wrze-
śnia 2019 roku o godz. 13.00 zapraszamy 
na  warsztaty  zatytułowane  „Budujemy 
Czeladź” poświęcone architekturze nasze-
go miasta. Zajęcia nawiązują do obchodzo-
nych w dniach 7-8 września Europejskich 
Dni Dziedzictwa a poprowadzi  je kustosz 
Muzeum Saturn – Stefania Lazar.

•  27 września zapraszamy na muzyczne wspo-
mnienie Anny Jantar  jednej z najpopularniej-
szych i najsłynniejszych polskich piosenkarek 
lat 70. XX wieku. Jej piosenki usłyszymy w in-
terpretacji Joanna Smajdor charyzmatycznej 
wokalistki i pianistki, absolwentki Akademii 
Muzycznej w Katowicach na Wydziale Jazzu 
i Muzyki Rozrywkowej, uczestniczki progra-
mów rozrywkowych „Mam talent” i „The Vo-
ice of Poland” i laureatki wielu prestiżowych 
konkursów wokalnych.

 Opr. D. Skonieczna-Gawlik
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•  Od 4 kwietnia do 5 maja br. w GSW 
Elektrownia można było oglądać wysta-
wę prac uczniów i absolwentów Zespołu 
Szkół Plastycznych z Dąbrowy Górniczej. 
„Jubileusz – 40 Lat Plastyka”. Na prze-
krojową  i  niezwykle  różnorodną gatun-
kowo ekspozycję  złożyło  się prawie  sto 
eksponatów z obszarów: malarstwa,  ry-
sunku, projektowania graficznego, szkła 
artystycznego czy rzeźby. Wszystkie, sta-
rannie wybrane, będące najciekawszymi 
osiągnięciami spośród wieloletniego arty-
stycznego dorobku Szkoły.

•  W dniach 9 maja – 9 czerwca  prezentowa-
liśmy fotografię Zbigniewa Sawicza pt. 
„Symbole czasu”. Wystawa zorganizowa-
na została wraz z Regionalnym Instytutem 
Kultury w Katowicach okazji 80-lecia Ar-
tysty. Autor to wieloletni współpracownik 
ogólnopolskich  tygodników  „Panorama” 
i  tygodnika  „Ekran”,  branżowego  ,„Fo-
to-Magazynu”, a  także  regionalnej prasy 
codziennej i technicznej. Od 1996 r. zwią-
zany  jest z ukazującym się w Katowicach 
miesięcznikiem  społeczno-kulturalnym 
„Śląsk”. Tematem przewodnim    jego prac 
jest Śląsk – krajobraz    przemysłowy,  lu-
dzie  tu żyjący,  ich obyczajowość  i   post-
industrialna degradacji odciśnięta w krajo-
brazie. Ulubione motywy zdjęć to zakątki 
osiedli robotniczych, którym bezpośrednie 
sąsiedztwo  z  zakładami  przemysłowymi 
nadało  specyficzny,  surowy  charakter. 
Na wystawie zaprezentowano prace  spe-
cjalnie wybrane z bogatego dorobku twór-
cy od kilkudziesięciu lat związanego ze ślą-
skim środowiskiem fotograficznym. 

•  Od 10 do 17 maja br. gościliśmy w GSW 
Elektrownia V. edycję Festiwalu Foto-
grafii Industrialnej współorganizowaną 
wraz z Siemianowickim Centrum Kultury 
Parkiem Tradycji. Festiwal  jest  corocz-
nym przeglądem twórczości profesjonal-
nej i amatorskiej przedstawiającej w au-
torskim ujęciu przestrzenie przemysłowe 
na terenie województwa śląskiego. W tym 
roku  tematem przewodnim zaprezento-
wanych  fotografii,  spotkań  autorskich 
i  prelekcji  była  kolej  -  pierwszy  lądo-
wy  środek  transportu,  który umożliwił 
przewożenie  towarów  i osób na masową 
skalę, niezbywalne dziedzictwo przemy-
słowe naszego  regionu obecne  tutaj  już 

od prawie  170 lat. Można było zobaczyć 
prace takich autorów jak: Damian Cyfka, 
Jarosław Dumański, Jarosław Kozioł, Ka-
tarzyna Litwin, Maciej Mutwil, Klaudia 
Piątek-Olszewska,  Waldemar Siatka, Ar-
tur Szlesinger, Joanna Śledzik, Katarzy-
na Świętochowska , Piotr Tomala, Żaneta 
Wojtala, Przemysław Wołczyk.

 •  „Rzeźba” – wystawa prac Lidii 
Sztwiertni (16 maja – 15  czerwca br.). 
Lidia  Sztwiertnia  to  artystka  –  i  tutaj 
niespodzianka!  –  znana  mieszkańcom 
naszego  miasta:  jedna  z  jej  realizacji 
–  fauny  zwane  potocznie  „aniołami” 
zdobią  fontannę  w  jednym  z  central-
nych  punktów Czeladzi  –  na  skrzyżo-
waniu ulic 1 Maja  i Bytomskiej  u  stóp 
kościoła p.w. Św. Stanisława.  Jest    ab-
solwentką Wydziału Rzeźby Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie. Tworzy 
rzeźby w brązie w oryginalnej technolo-
gii odlewów na wosk  tracony. W GSW 
Elektrownia  zobaczyliśmy  niezwykłe 
rzeźby,  które  artystka  zadedykowała 
rodzinie, przyjaciołom i twórcom a byli 
wśród nich m.in. Czesław Niemen czy 
Stanisław Tym. Autorka w  niepodra-
bialny i autorski sposób  wplata w nie 
elementy świata przyrody, swoją fascy-
nację okresami antyku i średniowiecza, 
a także pięknem męskiego ciała.

•  WE ARE MUSEUMS w GSW Elek-
trownia w Czeladzi. GSW Elektrownia 
została zaproszona przez tegorocznego or-
ganizatora i gospodarza międzynarodowej 
konferencji We Are Museums – Muzeum 
Śląskie  do  reprezentowania  (jako  jeden 
z kilku wybranych spośród 42 obiektów) 
Szlaku Zabytków Techniki wobec przyby-
łych na  to prestiżowe wydarzenie. WAM 
to wyjątkowy zamysł  łączący środowisko 
muzealników z całego świata. Każdego ro-
ku uczestnicy dzielą się doświadczeniami, 
wyznaczają nowe trendy w muzealnictwie,  
poznają  też  rolę współczesnych muzeów 
w społecznościach, w których funkcjonują.  
29 maja br.  mieliśmy przyjemność gościć 
ich podczas specjalnie przygotowanej wi-
zyty studyjnej w ramach jednej z kilku za-
planowanych ścieżek tematycznych. Zespół 
GSW Elektrownia został poproszony przez 
organizatorów konferencji o przedstawie-
nie specyfiki i historii rewitalizacji miejsca, 
a  także zaprezentowania swojej aktualnej 
działalności programowej oraz zamierzeń 
na przyszłość.

•  Festiwal Ave Maria: koncert Atom String 
Quartet 24 maja br.
To była już XX edycja Festiwalu Ave Maria. 
Po raz kolejny mieliśmy zaszczyt  stać się 
jego częścią goszcząc Atom String Quartet 
–  jeden z najbardziej  intrygujących kwar-
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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-niedziela – 9:00-17:00

tetów smyczkowych na świecie, należący 
do grona najlepszych wykonawców jazzo-
wych w Polsce i nie tylko. Grają w najlep-
szych europejskich salach koncertowych. 
Uczestniczyli m.in. w projektach z Bobby’m 
McFerrin, Dorotą Miśkiewicz, Anną Marią 
Jopek czy Zakopower. Dwukrotni laureaci 
Fryderyków – najświeższy w roku… 2019: 
Album Roku dla płyty SUPERNOVA. 

•  8 czerwca br. zagościła u nas X edycja Indu-
striady - Święta Szlaku Zabytków Techniki. 
Jak co roku w czerwcową sobotę galeria zaprosi-
liśmy mieszkańców naszego miasta (i nie tylko) 
do wspólnego świętowania. Było zwiedzanie 
obiektu z oprowadzaniem, oblegane przez dzieci 
i młodzież warsztaty mody, biżuterii i robotyki 
lego, gra terenowa przygotowana przez Cen-
trum Gier „Furia”, zabawy dla dzieci (z nie-
odłącznymi dmuchańcami i maszynolandem), 
brawurowe parady steampunku w  wykonaniu 
Teatru Gry i Ludzie, hitowe koncerty (grupy: 
Klaustrofobia i Bohater X M. Gąsiorowski). 
Zmęczonym czerwcowym upałem przynosiły 
wytchnienie starannie przygotowane strefy 
chill out i gastro. Wszystkie zdarzenia  od-
bywały się w przestrzeni wewnątrz i wokół 
obiektu GSW Elektrownia.

•  13  czerwca br.,  otwarliśmy  jubileuszową 
wystawę wykładowców Wydziału Rzeźby 
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 
z okazji 70 – lecia jego istnienia.  Prace 
swojego autorstwa pokazali m.in. Karol Ba-
dyna, Magdalena Cisło,Wiesław Gała, Cze-
sław Dźwigaj, Paweł Jach, Andrzej Zwolak. 
Pomysłodawcą i dobrym duchem wystawy 
był  Dobiesław  Gała  –  artysta  rzeźbiarz, 
doktor sztuki, adiunkt na Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie w Pracowni Rysunku 
na Wydziale Rzeźby. Wystawę można oglą-
dać do 24 lipca.

•  Od  27  czerwca  br.  w  GSW  Elektrow-
nia można oglądać niezwykłą wystawę 
malarstwa Iwy Kruczkowskiej – Król 
pt. „Re – inkarnacje”. Artystka jest ab-
solwentką  i  doktorem krakowskiej ASP. 
Uzyskała dyplomy z   malarstwa  sztalu-
gowego w pracowni prof. Jacka Waltosia 
z  aneksem z  tkaniny unikatowej u prof. 
Lilli Kulki  oraz  ze  specjalności  sceno-
grafia  pod  kierunkiem  prof.  Krystyny 
Zachwatowicz – Wajdy. Zajmuje się ma-
larstwem, scenografią i tkaniną unikato-
wą.  Inspiracją do powstania prac poka-
zywanych na czeladzkiej wystawie stało 
się niezwykłe doświadczenie,  jakim dla 
artystki była podróż do Indii. W centrum 

jej  uwagi,  a  zarazem powstałych w  tym 
okresie prac, jest relacja między człowie-
kiem a  zwierzętami obecna w kulturze, 
religii i codzienności. Obrazy nawiązują 
stylistycznie do kolorowej  i  żywiołowej 
estetyki wciąż niepoznanego,  egzotycz-
nego i fascynującego kraju, jakim są Indie 
ze  swoją  tradycją, wizualnością,  sposo-
bem życia i postrzegania świata.  Wysta-
wa potrwa do 25 lipca br.

GSW „Elektrownia” zaprasza

•  Ludwik Fiedorowicz: „SZKŁO-reaktywacja”.
Artysta ukończył Wydział Szkła w Pań-
stwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycz-
nych we Wrocławiu. Największe sukcesy 
odniósł pracując dla Huty Szkła Gospodar-
czego w Ząbkowicach Śl., gdzie w 1975 rok 
został projektantem. Od 1993 r. do emery-
tury plastyk miejski Sosnowca. Wystawa 
jest  pierwszą  indywidualną  ekspozycją  
prac autora wykonywanych w szkle użyt-
kowym  i  unikatowym. Wystawa  czynna 
dla zwiedzających od 1 sierpnia do 1 wrze-
śnia. Na finisaż zapraszamy 29 sierpnia, 
godz.18.00.

 Opr. Agnieszka Termińska


