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„Potyczka na Saturnie” za nami

Adolf-Hitler-Stadt
str. 2 | czyli o nazistowskich
planach wobec Zagłębia

str. 3 |

Od

godzin popołudniowych 21 września tereny zielone wokół Pałacu pod Filarami zamieniły się w pole bitwy
i bazę dla stacjonującego Wojska
Polskiego, oddziału Armii Niemieckiej oraz powstańców śląskich. W tych rolach pojawiły
się grupy rekonstrukcyjne: SRH
„Rok 1920”, Rowery Zabytkowe
Zabrze oraz GRH Bellum.

Widowisko historyczne przedstawiało jedną z bitew granicznych:
potyczkę na Saturnie, w której
mieszkańcy Zagłębia i czeladzianie
brali czynny udział. Pośród rozbitych namiotów zorganizowano szpital polowy oraz punkt werbunkowy.
Wydarzenie wzbogaciła wystawa
sprzętów i rowerów z epoki, pokaz
mody kobiecej z okresu międzywojennego oraz efektowne ćwiczenia

powstańców z bronią. Punktem
kulminacyjnym widowiska było
ukazanie momentu wtargnięcia
oddziału zwiadowców niemieckich na tereny kopalni Saturn
z 9/10 marca 1919 roku. Rekonstrukcji towarzyszył komentarz
naukowy prof. dra hab. Dariusza
Nawrota – znakomitego historyka,
pracownika naukowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

(Fotorelacja z rekonstrukcji historycznej na str. 7-9)
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Europejskie Dni Dziedzictwa w Muzeum

E

Adolf-Hitler-Stadt
czyli o nazistowskich planach
wobec Zagłębia

1

września br. obchodziliśmy 80. rocznicę wybuchu II
wojny światowej. Do tej pory rocznice września ’39
upamiętnialiśmy poprzez wykłady dotyczące militarnych
i administracyjnych aspektów pierwszych dni wojny czy
przerażających pogromów wymierzonych w zagłębiowskich Żydów. W tym roku tragiczne wydarzenia początków tego haniebnego XX-wiecznego konfliktu zbrojnego
przypomnieliśmy przez pryzmat nieznanych dotąd projektów urbanistycznych skrojonych przez okupantów pod
nasz region. W trakcie niecodziennej i nadzwyczaj ciekawej prelekcji historyk Muzeum, Stefania Lazar, zaprezentowała wyniki swoich kilkuletnich badań w tym zakresie,
obejmujących szereg zaskakujących faktów. O pomyśle
połączenia trzech zagłębiowskich miast i terenie przeznaczonym pod budowę nowego organizmu miejskiego, sposobie jego zabudowy, architekturze, o zmianach
w lokalizacji i wreszcie o idei budowy miasta „na pniu”,
od podstaw, na zupełnie innym terenie prelegentka opowiedziała popierając swoją narrację kartograficznymi
i projektowymi materiałami źródłowymi. Za ich sprawą
przed słuchaczami zarysował się przerażający obraz przekształcenia Zagłębia Dąbrowskiego w zakładany przez nazistów „bastion Niemczyzny” – teren zamieszkały w przyszłości tylko i wyłącznie przez Niemców. Budzące dreszcz
niepokoju projekty, których bieg historii na szczęście nie
pozwolił urzeczywistnić, stanowią jednak interesujący
i dotąd słabo zbadany aspekt II wojny światowej a także
pozwalają zrozumieć początki niektórych przeobrażeń
w tkance zagłębiowskich miast, które zapoczątkowali
okupanci, a które miały służyć szerszym planistycznym
wizjom. Nie zabrakło też informacji o głównym pomysłodawcy przedsięwzięcia, nadburmistrzu Sosnowca, a także
wpierających jego ideę nazistowskich decydentach i dygnitarzach. Całość wywarła na zgormadzonych gościach
niesłychane wrażenie, dowodząc, że w historii najbardziej
ciekawi nas to, co nieznane.
Stefania Lazar

uropejskie Dni Dziedzictwa
to wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, mająca na celu promowanie zabytków. W projekcie
uczestniczą wszystkie państwa członkowskie Rady Europy, w tym także
Polska, która włączyła się do akcji
w 1993 roku. Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, a także
najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu. Głównym celem EDD jest szeroko pojęta edukacja
historyczna i kulturalna, promowanie
różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz
propagowanie dialogu międzykulturowego. Co roku we wrześniu kraje,
w których odbywa się to wydarzenie,

w 1909 roku w mieście Brest. O perypetiach związanych z realizacją przedsięwzięcia, architekturze świątyni, jej
wyposażeniu i symbolice opowiedziała
słuchaczom Anna Binek-Zajda, historyk Muzeum Saturn.
Natomiast 8 września, w niedzielę, w Muzeum odbyły się warsztaty pt.
„Budujemy Czeladź”, które poprowadziła historyk Stefania Lazar. W trakcie
spotkania dzieci własnoręcznie wykonały symboliczne modele czeladzkich
domków, które wykorzystały do „budowy” miasta. W trakcie edukacyjnej
części za pomocą makiet uczyły się jak
powstawało średniowieczne miasto,
jakie budynki były w nim niezbędne,
przedstawiciele jakich zawodów tworzyli czeladzką społeczność a także
jakie nowe obiekty architektoniczne

udostępniają do zwiedzania szerokiej
publiczności liczne zabytki i miejsca
kultury, a także organizują wykłady,
wystawy i inne imprezy towarzyszące skierowane do różnorodnej grupy
odbiorców, co nadaje wydarzeniu uniwersalnego wymiaru. Hasło tegorocznej 27. Edycji EDD brzmiało „Polski
splot”. W ramach akcji Muzeum Saturn
zaproponowało dwa wydarzenia.
W sobotę, 7 września o godz. 19.00,
zgromadzeni licznie pasjonaci historii
i dziedzictwa kulturowego mieli okazję
poznać historię budowy kościoła pw.
Matki Bożej Bolesnej na czeladzkich
Piaskach. Kościół ten został zrealizowany na podstawie gotowego projektu
sprowadzonego z Francji i jest niemalże wierną kopią kościoła wzniesionego

przyniósł w Czeladzi wiek XIX i XX.
Imprezą towarzyszącą Europejskim
Dniom Dziedzictwa było otwarcie wystawy „Czeladź w projektach architektonicznych”, które miało miejsce
w piątek, 6 września. Zwiedzanie ekspozycji poprzedziła prezentacja okraszona opowieścią o najciekawszych
czeladzkich realizacjach architektonicznych oraz znanych i nieznanych
architektach działających na terenie
miasta w XIX i XX stuleciu. Zaprezentowane na ekspozycji dokumenty pochodzą ze zbiorów Archiwum
Państwowego w Katowicach oraz
Kielcach, archiwów parafii św. Stanisława BM i Matki Boskiej Bolesnej
oraz zbiorów własnych.
Stefania Lazar
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owy sezon kulturalny
otworzyliśmy w Muzeum
nową wystawą „Czeladź w projektach architektonicznych”,
będącą zwieńczeniem kilkuletnich badań w zakresie czeladzkiego budownictwa. Pierwsze
prace w tym zakresie podjęliśmy w 2015 roku przy okazji
powstawania publikacji „Osiedle patronackie Piaski. Historia i architektura”, rok później
pojawiła się książka „Kopalnia
i osiedle robotnicze „Saturn”.
Historia, architektura, ludzie”.
Prace nad publikacjami wymagały długotrwałych kwerend
archiwalnych, w trakcie których
natrafiliśmy na wiele ciekawych,
dotąd nieznanych materiałów
źródłowych, w tym projektów
architektonicznych czeladzkich
budynków. Dzięki nim udało
się nie tylko precyzyjnie zadatować moment ich budowy (dotąd nierzadko panowały w tej
kwestii różne rozbieżne opinie)
ale także bardzo często poznać
nazwiska architektów stojących
za konkretnymi projektami czy
poznać pierwotne zamysły budowniczych, modyfikowane
w tracie prac projektowych.
Tak zgromadzony materiał archiwalny, niezwykle interesujący, postanowiliśmy opracować
i udostępnić na potrzeby ekspozycji. Na wystawie znalazły
się reprodukcje materiałów
znajdujących się w Archiwum
Państwowym w Kielcach oraz
Archiwum Państwowym w Katowicach, a także oryginały
z zasobów czeladzkich parafii:
św. Stanisława BM i Matki Bożej Bolesnej na Piaskach. Część  
artefaktów pochodzi także
ze zbiorów naszego Muzeum.
Do najciekawszych projektów zaprezentowanych na ekspozycji należą te niezrealizowane -  to one, owiane mgiełką
tajemnicy, zawsze najbardziej
rozbudzają naszą wyobraźnię.
Dzięki uprzejmości proboszcza
parafii pw. św. Stanisława, Jarosława Wolskiego, udało nam

Czeladź w projektach
architektonicznych
się zaprezentować nieznane projekty budowy kościoła farnego,
pochodzącego z 1888 roku. Ich
autorem był znany architekt
Stanisław Adamczewski, który
zaproponował dwie wersje świątyni czerpiące ze wzorów stylu
klasycystycznego. Gdyby któraś
została urzeczywistniona, oblicze czeladzkiej starówki wyglądałoby zupełnie inaczej.
Jeśli o kościołach mowa to nie
pominęliśmy także świątyni
na Piaskach. Jest ona ciekawym
przykładem kościoła powstałego na podstawie gotowego projektu autorstwa J.M. Abgralla,  
sprowadzonego z Francji i jest
niemalże wierną kopią kościoła wzniesionego w 1909 roku
w mieście Brest. Zbudowany
w oparciu o wzorce wczesnochrześcijańskich świątyń kościół
nie zyskał pierwotnie akceptacji
ze strony Ministerstwa Robót
Publicznych. Dopiero twarda
argumentacja i nieustępliwość
ze strony decydentów z Towarzystwa Bezimiennego Kopalń
Węgla „Czeladź”, w całości finansującego inwestycje, przekonała ministerialną „górę”.
Nieznanym faktem z zakresu
czeladzkiej historii zaakcentowanym na wystawie jest pomysł
rozbudowy szkoły powszechnej

przy ulicy Będzińskiej (nieistniejąca), wykonany przez Tadeusza Rudzkiego, architekta
powiatu będzińskiego z 1925
roku. Pełna rozmachu bryła nowej szkoły, podzielonej na część
żeńską i męską, zakładała daleko posunięte przekształcenie
pierwotnego budynku szkolnego i przeorientowanie głównego
wejścia do szkoły.
Niesłychanie ciekawy jest
projekt czeladzkiego żydowskiego domu przedpogrzebowego odnaleziony w kieleckim
archiwum. Powstały w 1938 roku budynek, zaraz po wojnie
przekształcony w komunalny
budynek mieszkalny, niewiele
zachował ze swojego pierwotnego stanu. Dzięki dokumentacji
projektowej możemy przekonać się nie tylko jak efektownie
budynek wyglądał z zewnątrz
–  z ostrołukowo zakończonymi
otworami okiennym i arkadowym gzymsem, ale możemy poznać także rozkład jego wnętrz!
Największą grupę reprezentowanych na wystawie projektów stanowią te autorstwa Józefa Piusa Dziekońskiego – tuza
polskiej architektury końca XIX
wieku i początku XX, autora
projektu ponad 60 kościołów
na terenie całego kraju. Według

obecnego stanu badań Dziekoński zaprojektował w Czeladzi
6 budynków – 2 stricte industrialne – Dom zborny i budynek transformatorów na kopalni
„Saturn”, trzy mieszkalne domy urzędnicze na Starej kolonii
a także Dom Ludowy. Niewykluczone, że w toku dalszych
badań liczba ta wzrośnie o kolejne budynki na terenie dawnej
kopalni. Tak czy inaczej, z całą
pewnością Czeladź jest jedynym
miastem w Zagłębiu Dąbrowskim a niewykluczone, że także
jedynym miastem w Polsce z tak
dużą liczbą industrialnych realizacji Dziekońskiego.
Drugim osobą niezwykle wyróżniającą się tak pod względem
liczby zaprojektowanych obiektów jak i ich architektonicznej
jakości jest Antoni Luft. Postać
niezwykle enigmatyczna, której
poświęciliśmy ostatnie pięć lat
poszukiwań, w końcu zaczęła
odkrywać przed nami szczegóły ze swojej pokrytej patyną zapomnienia biografii. Ten
niezwykły architekt związany
przez jakiś czas z kopalnią „Saturn” zaprojektował w Czeladzi
łącznie kilkadziesiąt budynków
na terenie przykopalnianego
osiedla – Biuro Główne Towarzystwa Górniczo-Przemysłowego „Saturn” i strażnicę ogniową
przy ul. Dehnelów oraz zespół
budynków mieszkalnych przy
ulicy Legionów. Spod jego ręki
wyszedł także najprawdopodobniej projekt willi dyrektora
kopalni „Saturn” czyli siedziba
naszej instytucji o czym świadczą zarówno okres jego powstania jak i atrybucja stylowa. Luft
był także autorem zbudowanej
w 1929 roku plebanii przy kościele św. Stanisława. Ale biograficzne szczegóły jak i perypetie
życiowe i niezwykle ciekawe
powiązania rodzinne są już tematem na odrębny artykuł.
Ekspozycję będzie można
zwiedzać do 13 października.
Serdecznie zapraszamy!
Stefania Lazar
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brew nieco sugerującemu tytułowi nie będzie to opowieść z gatunku science fiction. Ten krótki tekst opowie
o zupełnie zapomnianym zdarzeniu sprzed
stu lat. Zdarzeniu, które ponownie powinno
znaleźć się w kanonie historii regionalnej
Zagłębia Dąbrowskiego. Jest marzec 1919
roku. Od kilku miesięcy zmartwychwstała
Polska z ogromnym trudem buduje swoją
państwowość. Sytuacja polityczna w Europie
jest w tym czasie niezwykle skomplikowana.
Trwa właśnie konferencja pokojowa w Paryżu, która formalnie ma zakończyć pierwszą
wojnę światową.
Należy pamiętać, że dopiero wyniki tej
konferencji w postaci podpisanego kilka
miesięcy później przez Niemców traktatu
wersalskiego uczyni z tego państwa stronę
przegraną w wojnie. Jednak do tego czasu
Niemcy są nadal potęgą militarną. Trwający od listopada 1918 roku rozejm zainspirowany przez niemieckich polityków nie
był wynikiem klęski wojskowej lecz realnej
oceny możliwości dalszego prowadzenia
wojny. Po pierwsze, wyczerpują się zasoby
materiałowe tego kraju a po drugie, z dala
od frontu, na niemieckiej ziemi wybuchają
ogniska komunistycznej zarazy. Tej samej
którą Niemcy nieco wcześniej zainfekowali
Rosję w celu wyeliminowania jej z wojny.
Na początku 1919 roku państwo niemieckie jest nadal potęgą, choć powoli zdaje sobie
sprawę, że ceną pokoju będzie utrata części
swojego terytorium na rzecz Francji. Niemcy
nie wyobrażają sobie natomiast, że również
na wschodzie poniosą straty terytorialne
na rzecz odradzającej się Polski, którą pogardliwie nazywają państwem sezonowym.
Tworem słabym politycznie, gospodarczo
i militarnie, który będą sobie mogli podporządkować i tym samym zrekompensować
ubytki terytorialne na zachodzie.
W tym miejscu warto przypomnieć
o opracowanej wcześniej przez państwa centralne tzw. koncepcji austro-polskiej. Pisząc
w skrócie, polegała ona na tym, że po zwycięstwie tych państw w wojnie zabór rosyjski miał przypaść w udziale monarchii
austro-węgierskiej. Miał stać się jej trzecim
członem. Tyle że miało stać się to z pewnymi cesjami terytorialnymi na rzecz Niemiec.
Taką niemiecką zdobyczą miało być właśnie
między innymi Zagłębie Dąbrowskie. Historia potoczyła się jednak inaczej. Państwa
centralne przegrały wojnę a na ziemiach zaboru rosyjskiego i zaboru austriackiego pojawiła się Odrodzona Polska. Jednakże jeszcze

Bitwa na Saturnie
bez ostatecznie ukształtowanych granic, organizująca naprędce swoje życie polityczne
i gospodarcze. Organizująca z trudem swoje
nowo powstałe siły zbrojne.
Zagłębie Dąbrowskie stanowiło wówczas
południowo-zachodnie rubieże młodego
państwa polskiego. Graniczyło bezpośrednio z ciągle potężnym militarnie państwem
niemieckim. Państwem, któremu zależało
aby destabilizować Polskę i przedstawiać ją
opinii światowej w negatywnym świetle. Temu celowi służyły różnego rodzaju działania
polityczne ale też budowanie napięcia na granicy polsko-niemieckiej w postaci mniejszych
i większych incydentów zbrojnych.
Do jednego z nich, bardzo poważnego
bo z udziałem oddziału regularnej armii niemieckiej doszło w nocy z 9 na 10 marca 1919
roku, w Czeladzi, w okolicy kopalni „Saturn”.
Leżąca tuż przy ówczesnej granicy kopalnia
obsadzona była w tym dniu przez pluton 11
kompanii 7 pułku piechoty Legionów, dowodzony przez podporucznika Kazimierza
Pruszkowskiego. O godzinie 6.30 rano polski
patrol pełniący służbę graniczną przy szybie
„Jan” natknął się na trzech niemieckich zwiadowców, którzy przekroczyli granicę. Niemcy zostali zatrzymani i rozbrojeni. Od strony
granicy niemieckiej padły pierwsze strzały.
Kilkanaście minut później silny oddział niemiecki wtargnął na polskie terytorium. Była
to 6 kompania, 11-go pułku grenadierów do-

wodzona przez porucznika Volhardta, którą
dodatkowo wspierał oddział karabinów maszynowych prowadzony przez podporucznika Zeidla. Niemcy, posiadający znaczną
przewagę zaatakowali stanowiska plutonu
podporucznika Pruszkowskiego rozwinięte
na odcinku kopalni „Saturn” – Czeladź – Komora. Doszło także do walki wręcz. Po obu
stronach padły ofiary.
Ulegając niemieckiej przewadze żołnierze
polscy wycofywali się pod osłonę zabudowań
kopalni. To właśnie wtedy przechwycony
przez Niemców ranny i niebiorący już udziału
w walce polski żołnierz, szeregowiec Mateusz
Kuskowski został przez nich zamordowany –
dobity kolbami karabinów.
Kryzysowa dla Polaków sytuacja uległa
zmianie gdy do walki przyłączyły się zaalarmowane odgłosami wystrzałów pozostałe
sekcje 11 kompanii, dowodzone przez porucznika Wincentego Litwinowicza. Odzdziały
te rozlokowane były w tym czasie na kopalni
Piaski i w śródmieściu Czeladzi. Warto także
wspomnieć, że żołnierzy polskich w walce
z Niemcami wsparła grupa pracowników
kopalni „Saturn”, zarówno robotników jak
i urzędników. Bitwa graniczna, bo tak, choć
z pewną przesadą trzeba nazwać to pamiętne
zdarzenie trwała do godziny 11-ej. Zaskoczeni zdecydowanym oporem Polaków Niemcy
w pośpiechu wycofali się za swoją, śląską
stronę granicy pozostawiając na polu walki
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część swoich zabitych i rannych żołnierzy.
To właśnie jeden z nich zeznał, że był świadkiem zabójstwa rannego polskiego żołnierza,
dokonanego przez podoficera von Gogena.
Ostatecznie lista polskich strat odniesionych w tym zbrojnym zdarzeniu przedstawiała
się następująco; zginęli kapral Jan Wodzyński
oraz szeregowcy Ignacy Duszyński i Mateusz
Kuskowski. Kuskowski nie w starciu zbrojnym a w wyniku barbarzyńskiej, niemieckiej
zbrodni, gdy ranny i już wyeliminowany z dalszej walki został zamordowany. Rany odnieśli; kapral Piotr Kędzierski, oraz szeregowcy;
Roman Walutek, Maksymilian Pohl, Henryk
Kmieciński, Ignacy Ostrowski, Edward Grzegorek, Stefan Kobyliński, Henryk Majewski,
Józef Marczak, Kazimierz Pałaszyński.
Po zakończeniu walk i po zaopiekowaniu
się rannymi żołnierzami sporządzono także
oficjalny protokół z obdukcji ciała zamordowanego polskiego żołnierza – tzw. „Protokół
śmierci” (poniżej zapis oryginalny)
Przy oględzinach trupa szeregowca
komp. 11-tej, 7 p.p. Leg. Mateusza Kuskowskiego, zabitego dnia 10.03.1919 podczas
starcia z oddziałem niemieckim znaleziono
następujące obrażenia:
1. Zgruchotanie kości czołowej i jej zupełne
wklęśnięcie na przestrzeni 11 cm. wzdłuż i 4 cm
wszerz. Kierunek uderzenia kolbą poziomy.
2. Zupełne zgruchotanie kości czołowej i ciemieniowej strony lewej, wzwyż lewego łuku
nadocznego na przestrzeni 8 cm. wzdłuż
i 3 cm. wszerz.
3. Zupełne zgruchotanie łuski skroniowej
3 cm. wzwyż prawego wyrostka łuskowego.
Forma stłuczenia okrągła, średnicy 6 cm.
Stłuczenie spowodowane jest uderzeniem
końca kolby.
4. 1-2 cm. w prawo od prot. ocej. ext. otwór
o średnicy około 4 cm. z obrażeniem mózgu.
Brzegi rany nierówne. W obrębie otworu
kości zgruchotane. Uderzeniem lufy karabinowej spowodowano najprawdopodobniej
to obrażenie.
5. W okolicy lewej kości skroniowej rana
rżnięta z obnażeniem kości w formie podelipsoidu. Rana spowodowana również prawdopodobnie uderzeniem lufy karabinowej.
Innych obrażeń na ciele nie znaleziono. Każda z ran opisanych pod 1, 2, 3 i 4 pkt. Spowodować winna śmierć nagłą.
Przy spisaniu protokołu obecni byli; lekarz
garnizonu ppor. dr Szymkiewicz i lekarz miejski dr Faliński.
(podpisy)

AKT EREKCYJNY
Działo się w zaraniu zaistnienia Państwa Polskiego, po zgóra stuletniej niewoli, kiedy
Naczelnikiem Państwa był Józef Piłsudski, a premierem Ignacy Paderewski.
Dnia 10-go marca 1919 roku zbrojny oddział niemieckiego Grenzschutzu wkroczył
na terytorium polskie w celach dywersyjnych, lecz bohatersko odparty został przez garstkę
polskich żołnierzy 11-tej kompanji 7-go pułku piechoty Legionów, po dowództwem podchorążego Kazimierza Pruszkowskiego. W walce tej, na polach czeladzkich pod kopalnią
Saturn polegli trzej nasi żołnierze; Jan Wodzyński – kapral, oraz szeregowcy; Ignacy
Duszyński i Mateusz Kuskowski.
Wdzięczni Obrońcom swoim mieszkańcy Saturna i Czeladzi zapragnęli widomym znakiem
wyrazić swoje uczucia i w tym celu na odbytem w Domu Ludowym na Saturnie, 31-go maja
1928 r. Walnem Zgromadzeniu przedstawicieli miejscowego społeczeństwa oraz wszystkich
organizacji kulturalno-oświatowych, społecznych i zawodowych uchwalono jednomyślnie
upamiętnić dzień zwycięskiej walki i uczcić pamięć poległych Bohaterów wystawieniem
pomnika w Czeladzi.
Wybrany na tem Zgromadzeniu Komitet, w osobach niżej podpisanych, zajął się zbieraniem
ofiar, a następnie budową pomnika. Dzięki ofiarności tutejszego społeczeństwa, a szczególniej
hojnej pomocy Towarzystwa Górniczo-Przemysłowego „Saturn” zebrano wkrótce potrzebne
fundusze i obecnie w dziesiątą rocznicę pamiętnego dnia, gdy Prezydentem Rzeczpospolitej jest
profesor Ignacy Mościski, premierem Kazimierz Świtalski, a ministrem wojny Marszałek Józef
Piłsudski, dokonane zostało przy udziale przedstawicieli władz rządowych, samorządowych
i Wojska, oraz licznych delegacji i tysięcznych rzesz publiczności, uroczyste odsłonięcie i poświęcenie pomnika, oraz oddanie go miastu Czeladź w wieczną i nigdy nie ustającą opiekę.
(Odręczne podpisy członków Prezydium Honorowego, Zarządu
i Członków Komitetu Budowy Pomnika oraz Obecnych przy odsłonięciu pomnika)

Jakiś czas później w Czeladzi pojawili
się niemieccy parlamentariusze. Rozmowy
z nimi prowadził przybyły z Sosnowca kapitan Czesław Młot-Fijałkowski, późniejszy generał a wówczas dowódca garnizonu,
w skład którego wchodził III batalion 7 pułku piechoty Legionów. Nie zachowały się

informacje jakie skutki prawne, polityczne
i dyplomatyczne wyniknęły z tego bardzo
poważnego incydentu granicznego.
Wiadomo jednak z całą pewnością, że społeczeństwo Zagłębia Dąbrowskiego było niezwykle wzburzone tymi wydarzeniami. Poeta
Józef Stanisław Stacherski poświęcił pole-
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głym żołnierzom swój wiersz zatytułowany
„Prochom bohaterów”.
Ich pogrzeb stał się ogromną patriotyczną
manifestacją, w której uczestniczyło tysiące
mieszkańców regionu. Uroczystości pogrzebowe miały miejsce w czwartek 13 marca
1919 roku i rozpoczęły się w kościele parafialnym Wniebowstąpienia NMP w Sosnowcu (dzisiejszej katedrze), który na tą okazję
przybrano w barwy narodowe. Honorową
asystę stanowiły liczne poczty sztandarowe
szkół, instytucji, organizacji społecznych, organizacji cechowych, związków i zakładów
pracy. Podczas mszy świętej wykonano pieśni żałobne z udziałem solistów i orkiestry.
Po mszy, przed kościołem żołnierze polscy
żegnali swoich poległych kolegów trzema salwami karabinowymi. Uformowany kondukt
pogrzebowy składał się z orkiestr górniczych,
pocztów sztandarowych, oddziału żołnierzy.
Trzy trumny prowadzone były przez dwunastu
kapłanów. Za trumnami kroczyły tysięczne
rzesze mieszkańców regionu. Ówczesna prasa
informowała, że dotąd w Sosnowcu nigdy nie
było aż tak licznego zgromadzenia o podłożu
patriotycznym. Orszak pogrzebowy wyruszył
spod kościoła około godziny 11 i przemaszerował przy żałobnej muzyce orkiestr ulicami; Krótką (ob. Kardynała Wyszyńskiego),
Małachowskiego, 3 Maja i Starososnowiecką
(ob. Piłsudskiego) na miejscowy cmentarz
parafialny. Ostatnie pożegnanie nad otwartą
mogiłą wygłosiło pięciu mówców. Gdy ziemia
przykryła grób bohaterów ustawiono na nim
trzy proste dębowe krzyże, które zaraz utonęły w morzu kwiecia…
Społeczeństwo Zagłębia Dąbrowskiego
nie zapomniało o obrońcach regionu i Polski.
W dziesiątą rocznicę walk przy kopalni „Saturn” odsłonięto w Czeladzi pomnik poświęcony poległym polskim żołnierzom. Pomnik
zbudowany był ze składek społecznych oraz
wydatnej pomocy finansowej Towarzystwa
Górniczo-Przemysłowego „Saturn”. Do dzisiaj
zachowała się treść aktu erekcyjnego tego pomnika, która tu zaprezentowana jest w oryginalnym brzmieniu:
Dzisiaj, gdy od tych zdarzeń minęło zaledwie sto lat, pamięć i wiedza o nich uległy całkowitemu zatarciu. Nie ma pomnika w Czeladzi, zburzonego przez Niemców w czasie
drugiej wojny światowej.
Natomiast w Sosnowcu, na cmentarzu
parafialnym przy obecnej ulicy Smutnej nie
zachowała się pierwotna mogiła zabitych
żołnierzy. Usytuowana była w centralnym,
reprezentacyjnym miejscu tego cmentarza.

Podkreślmy Żołnierze, Jan Wodzyński. Mateusz Kuskowski i Ignacy Duszyński polegli
w walkach granicznych z Niemcami 10 marca 1919 roku na służbie, w obronie granicy
odrodzonej Polski w 1919 r. Oba te zdarzenia
nie mają zatem historycznie nic wspólnego
ze sobą i oddalone są od siebie w czasie!
Losy mauzoleum są dość powszechnie
znane. Zburzone częściowo przez Niemców w czasie II wojny światowej zostało
odbudowane jako cmentarna kaplica i taką
funkcję zachowuje do dzisiaj.
W 2004 roku władze Miasta Sosnowiec
na murze kaplicy zamontowały tablicę nawiązującą do przedwojennego mauzoleum.
Niestety, tablica ta potwierdza i utrwala
przedstawiony tu błąd historyczny. Wśród
wymienionych na tablicy nazwisk znajdują
się także nazwiska opisanych w niniejszym
tekście poległych żołnierzy. Jedno z nich,
Mateusza Kuskowskiego, zapisane zostało
błędnie jako Ruszkowski.
Dzisiaj, gdy minęła właśnie 100. rocznica ich śmierci czas aby przypomnieć ich
historię…
Krzysztof Jurek
Sosnowiec, Wrocław,
10 marca 2019

Już w drugiej połowie 1919 roku do trzech
zagłębiowskich bohaterów dokwaterowano
kilku (?) poległych w pierwszym powstaniu
śląskim, które wybuchło 16 sierpnia 1919
roku, a więc ponad pięć miesięcy później
od opisywanych tu zdarzeń. Nad wspólną
już teraz mogiłą wybudowano okazałe mauzoleum (pomnik), które uroczyście odsłonięto 19 grudnia 1920 roku.
Niestety, nie znana jest treść inskrypcji
na tablicach zamieszczonych w tym mauzoleum. Być może poprawnie opisywała
spoczywających tu poległych? Jednak sam
tytuł pomnika – jego główna inskrypcja „Poległym bohaterom Śląska” sugeruje że już
wówczas popełniono merytoryczny błąd.
Oddając bowiem w tym miejscu pełną cześć
bohaterskim powstańcom śląskim nie może
nie pojawić się zasadnicze pytanie. W jaki sposób tych trzech polskich żołnierzy
z 11 kompanii 7 pułku piechoty Legionów
mogło polec w śląskim powstaniu, skoro nie
żyli już od ponad pięciu miesięcy, zanim
to pierwsze, śląskie powstanie wybuchło?
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Drewniana
Czeladź.

Miasto którego
już nie ma?
To

kolejny już projekt badawczo-popularyzatorski zrealizowany przez Towarzystwo Powszechne „Czeladź” przy wsparciu
merytorycznym pracowników Muzeum Saturn
w Czeladzi. Po historiach czeladzkich górników
(2017), kopalni i osiedlu robotniczym „Saturn”
(2016), tym razem uwagę skupiono na innym,
nie mniej charakterystycznym aspekcie naszego
miasta, a mianowicie na pozostałości dawnej
zabudowy drewnianej. Drewniane domy, stodoły czy komórki, które były jeszcze do lat 70. XX
wieku nieodłącznym elementem miasta dziś
zachowały się na fotografiach, rysunkach…
i w pamięci mieszkańców miasta.  

Zaplanowane prace badawcze obejmowały
zatem tematy związane z usytuowaniem budynków drewnianych zarówno mieszkalnych,
jak i gospodarczych, okresem ich powstania
oraz przyczynami zniknięcia z przestrzeni
miejskiej. Poruszały również kwestie konstrukcji domu, detali architektonicznych oraz
rozplanowania wnętrza. W ramach zadania  
przeprowadzono 20 rozmów z osobami, które
nie tylko pamiętają gdzie usytuowane były
drewniane domy, ale również często w dzieciństwie zamieszkiwały lub bywały w takich
budynkach. Rozmowy te dopełniono fotografiami z archiwów rodzinnych.
Pozyskane podczas wywiadów etnograficznych wiadomości zestawione z materiałami uzyskanymi z zasobów różnych instytucji
kultury, Archiwum Państwowego w Katowicach oraz Kielcach, archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, jak i ze zbiorów
czeladzkiego konserwatora zabytków ukazały
nam pełniejszy obraz miasta, w którym dwieście lat temu, w 1817 roku, istniało 235 drew-

Czeladzkie ślady we Lwowie

Na

fotografii Łucja i Jan Lewandowscy w Katakumbach Panteonu Chwały Cmentarza Orląt Lwowskich we Lwowie, dokąd zostały przeniesione szczątki
kilkudziesięciu obrońców Lwowa, między innymi Jurka Bitschana, Orlątka urodzonego w Czeladzi. Dzięki
uprzejmości Państwa Lewandowskich, którzy wzorem
lat ubiegłych zdecydowali wyjechać na wakacyjne„poratowanie zdrowia” do Truskawca, pod tablicą pamiątkową
lwowskiej nekropolii Orląt zostały zapalone znicze pamięci od Muzeum Saturn i Miasta Czeladź.

nianych budynków co stanowiło ponad 95%
wszystkich zabudowań.
Obecnie wszystkie materiały są opracowywane, tak aby móc zaprezentować je na wystawie, której otwarcie zaplanowane jest na 18 października.  Podczas wernisażu będzie można nie
tylko obejrzeć zgromadzone materiały dotyczące architektury drewnianej miasta, pochodzące
z początku XX wieku czy z lat powojennych
takie jak plany domów, dokumentację inwentaryzatorską ale również zapoznać się ze zbiorami
muzealnymi, które wyjaśnią tajniki konstrukcji
drewnianych budynków czy ukażą ich detale
będące często prawdziwymi dziełami sztuki
rzemieślniczej. Całość spotkania poprowadzi
etnograf, kustosz Muzeum Saturn w Czeladzi,
koordynator merytoryczny projektu Dobrawa
Skonieczna-Gawlik.
Projekt „Drewniana Czeladź. Miasto którego już nie ma?” dofinansowano z środków
Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Śląskiego.
Dobrawa Skonieczna-Gawlik
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Kwesta

T

egoroczne, upalne lato sprzyjające urlopowiczom i budowlańcom zdecydowanie
przyczyniło się do opóźnienia finalizacji prowadzonych prac renowacyjnych, finansowanych
ze środków zebranych podczas ubiegłorocznej
kwesty. Na szczęście wraz z odejściem trzydziestostopniowych temperatur na cmentarz przy ul.
Nowopogońskiej powrócili pracownicy kamieniarscy by kontynuować rozpoczęte wcześniej
prace. Odnawiany nagrobek, liczący sobie ponad 120 lat, położony jest w górnym sektorze
nekropolii i posiada formę krzyża łacińskiego
oplecionego bluszczem, osadzonego na kopcu
z wapiennych głazów. Pomnik został wzniesiony w końcu XIX wieku, a spoczywają w nim
Franciszek i Marcjanna Skowrońscy. Nagrobek
wymagał oczyszczenia z brudu, glonów i plam,
które usuwane są przez zastosowanie specjalistycznego zabiegu – kąpieli pod ciśnieniem
w roztworze środków chemicznych. To właśnie

ten zabieg nie mógł być przeprowadzony ani
podczas upałów, ani podczas opadów deszczu.
Kolejnym etapem działań renowacyjnych było
uzupełnienie ubytków i przywrócenie pierwotnych inskrypcji na symbolicznej tablicy. Czas
zniszczył piaskowiec, z którego wykonano
tablicę i niemal zatarł wyryte na niej napisy.
Odtworzenie trudnych do odszyfrowania informacji wymagało przeprowadzenia badań
archiwalnych, w których pomocy udzielili nam
zaprzyjaźnieni genealodzy – Bożena Westphal
i Krzysztof Imiołczyk. Odszukane w księgach
parafialnych akty urodzenia i zgonu małżonków
Skowrońskich, dają pewność, że inskrypcje,
które powrócą na nagrobek będą bezbłędne.
Na zakończenie prac renowacyjnych, celem zabezpieczenia kamienia przed wpływem
warunków atmosferycznych, zwłaszcza przed
wnikaniem wody w głąb materiału, zostanie
przeprowadzony zabieg hydrofobizacji. Cały
proces odnowy nagrobka małżeństwa Skowrońskich prowadzony pod nadzorem konserwatora zabytków p. Sylwii Namyślak zostanie
zakończony z końcem września. Jeszcze raz
dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili
się do przywrócenie pierwotnego kształtu
kolejnemu zabytkowemu obiektowi na najstarszej czeladzkiej nekropolii.
Tymczasem już zostały podjęte pierwsze
działania organizacyjne kwesty tegorocznej.
To już po raz piąty na czeladzkich cmentarzach
zostanie przeprowadzona publiczna zbiórka
pieniędzy na rzecz ratowania zabytkowych
nagrobków. Na cmentarzach komunalnym
i parafialnym (przy ul. Nowopogońskiej) od 1
do 3 listopada w godz. od 9 do 17 kwestować
będą wolontariusze wyposażeni w identyfikatory i oznakowane puszki-skarbonki. Wśród
zbierających jak dotychczas można będzie

Podziel się swoją historią!

spotkać osoby z życia publicznego, burmistrza i wiceburmistrzów, radnych miejskich
i powiatowych, dyrektorów i pracowników
instytucji miejskich, działaczy społecznych,
członków organizacji oraz harcerzy.
Wszystkich odwiedzających rodzinne groby
prosimy o finansowe wsparcie tej pożytecznej
inicjatywy. Dla wielu obiektów nagrobnych
zniszczonych upływem czasu, a posiadających
dużą wartość historyczną i artystyczną to niejednokrotnie ostatni moment i jedyna szansa
na uratowanie od zagłady.
„Ojczyzna to ziemia i groby. Narody
tracąc pamięć, tracą życie”. Nie pozwólmy
by na naszych oczach popadała w niepamięć
część naszej historii, by pomniki zmieniły się
w ruiny. W ich ratowaniu ważny jest każdy
dzień i każda złotówka.
Społeczny Komitet Odnowy Czeladzkich
Nagrobków Pro Memoria

Z takim apelem Muzeum Saturn zwraca się do dawnych i obecnych mieszkańców Czeladzi oraz
do wszystkich osób związanych z naszym miastem nicią sentymentu czy losami przodków z gorącą prośbą o włączenie się w realizację muzealnego projektu mającego na celu dokumentację
przeszłości Czeladzi. Uprzejmie prosimy zatem o podzielenie się swoimi familijnymi pamiątkami. Udostępnione muzeum – w formie daru, oferty zakupu, czy choćby czasowego użyczenia
w celu wykonania kopii - będą niezwykle przydatne w odtwarzaniu obrazu naszej przeszłości.
Interesują nas przedmioty codziennego użytku, fotografie, dokumenty, wspomnienia, rysunki.
Pamiętajmy, że historię naszego miasta tworzą jego mieszkańcy, ich losy, przeżycia i osobiste
doświadczenia – po prostu wspólna historia wielu pokoleń.
Osoby zainteresowane przekazaniem zabytków mogą kontaktować się z Muzeum telefonicznie pod numerem 32 265 42 98, a także poprzez email historia.muzeumsaturn@op.pl
Wszystkich Mieszkańców serdecznie zapraszamy do współpracy w tworzeniu muzealnej kolekcji.
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Wystawy

• Od 5 lipca zaprezentowana została wystawa fotograficzna „Rok 1989 w obiektywie
Krzysztofa Millera”. Ekspozycja blisko
100 fotografii uznanego fotoreportera całościowo ukazywała wydarzenia roku 1989 –
od stycznia i pierwszych spotkań Okrągłego
Stołu, przez czerwiec i wolne wybory w Polsce, aż po przemiany w innych krajach bloku
wschodniego. Wystawę ze zbiorów Domu
Spotkań z Historią w Warszawie można było
oglądać do 4 sierpnia.
• W sierpniu wnętrza sal muzealnych ozdobiły dzieła  Haliny Kwiatkowskiej – sosnowiczanki od wielu lat zajmującej się haftem.
Za pomocą igły, muliny i kanwy autorka
tworzy repliki dzieł znanych malarzy, portrety, martwe natury, krajobrazy oraz motywy kwiatowe i zwierzęce.  
• Na płycie czeladzkiego rynku od 14 sierpnia do 25 września prezentowana była
wystawa plenerowa zatytułowana „Zagłębie Powstań Śląskich. Zagłębie Dąbrowskie wobec I Powstania Śląskiego”,
której organizatorem był Instytut Zagłębia Dąbrowskiego i Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu. Ekspozycja powstała  
na okoliczność 100. rocznicy wybuchu
I Powstania Śląskiego – wspólnej karty  
historii Górnego Śląska i Zagłębia .
• O d 6 września we wnętrzach Pałacu
Pod Filarami można oglądać wystawę
pt. „Czeladź w projektach architektonicznych” prezentującą plany budowlane
obiektów powstałych w Czeladzi pod koniec XIX wieku i w pierwszych dekadach
XX stulecia. Wśród projektów zobaczyć
można m.in. dokumentację techniczną
zrealizowanych w mieście budynków

użyteczności publicznej oraz mieszkaniowych, projekt szkoły przy ul. Będzińskiej,
a także niezrealizowane wizje czeladzkiego kościoła farnego. Do zapoznania się
z planami i projektami znanych i mniej
znanych architektów zapraszamy do 13
października. Prezentowane na ekspozycji dokumenty pochodzą z Archiwów
Państwowych w Katowicach i Kielcach,
archiwum parafii pw. Matki Bożej Bolesnej i parafii pw. św. Stanisława BM oraz
zbiorów własnych Muzeum.

Muzealny Klub Juniora

• Lipcowe spotkanie Klubu Juniora było wyjątkowe, w wakacyjnych nastroju najmłodsi
czeladzianie spotkali się w Muzeum Saturn,
by wspólnie z Dobrawą Skonieczną-Gawlik
stworzyć niepowtarzalne pamiątki z wakacji. Prócz drewnianych magnesów, młodzi
artyści stworzyli także nietuzinkowe zakładki do książek.
• 4 sierpnia miała miejsce kolejna odsłona
„Muzealnego Klub Juniora na wakacjach”. Tym razem spotkanie   oscylowało
wokół tradycyjnego malarstwa Aboryge-

nów. Technika kropkowa dająca swobodę
działania i możliwość stworzenia fantazyjnych kształtów i form tak bardzo przypadła
do gustu młodym artystom, że po złączeniu
poszczególnych prac powstał jeden, wspól-

ny dla wszystkich obraz, absolutnie wyjątkowy i niepowtarzalny.  
• W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa
2019 przeprowadzono warsztaty plastyczne
„Budujemy Czeladź” poświęcone architekturze naszego miasta. Zajęcia poprowadziła
kustosz Muzeum - Stefania Lazar a uczestnicy Muzealnego Klubu Juniora wykonywali modele czeladzkich domów poznając
jednocześnie układ urbanistyczny dawnej
Czeladzi.

Wykłady, prelekcje

• 4 września na okoliczność 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej odbyło się spotkanie pt. „Koncepcja Adolf-Hitler-Stadt,
czyli o nazistowskich planach przebudowy Zagłębia”. O planach stworzenia wielkiego, miejskiego kompleksu świadczącego
o potędze III Rzeszy opowiadała historyk
i kustosz Muzeum Saturn Stefania Lazar.

Inne wydarzenia

• 28 czerwca miało miejsce kolejne spotkanie
zapoczątkowanego w ubiegłym roku cyklu
„U Dehnelów na Starej Kolonii”. O zalotach, konkurach, oświadczynach i drodze
do zaślubin opowiadała  kustosz Muzeum Saturn Dobrawa Skonieczna-Gawlik. W oparciu
o prezentowaną wystawę tematyka spotkania
oscylowała wokół jednego z najważniejszych
momentów w życiu. Śluby i wesela łączące
kolejne rody angażowały w ceremonię rzesze
uczestników, podczas spotkania goście Muzeum prześledzili obrzędy ślubne, tradycje,
rekwizyty i moc gestów, tak silnie osadzonych
w naszej kulturze.
• Jak w latach ubiegłych, Muzeum Saturn
włączyło się w najważniejsze święto zabytków starego kontynentu: Europejskie Dni
Dziedzictwa, które   mają na celu podkreślenie wspólnych korzeni naszej kultury,
popularyzację tradycji i zwyczajów oraz
uwrażliwienie na problematykę ochrony
zabytków. W ramach tegorocznej, 27. edycji EDD przebiegającej pod hasłem „Polski
splot” Muzeum Saturn zaprosiło na wydarzenia, których kanwą jest architektura
Czeladzi tj. zwiedzanie z Anną Binek-Zajdą,
historykiem i kustoszem Muzeum Saturn,
świątyni będącej przykładem zrealizowanego projektu architektonicznego w międzywojennej Czeladzi – Piaskowskiego kościoła
Matki Boskiej Bolesnej.
|c.d. na str. 14 >>
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Muzeum Saturn zaprasza – IV kwartał 2019
PAŹDZIERNIK

• 1 października zapraszamy Seniorów
na warsztaty plastyczne zorganizowane
w ramach czeladzkich „Senioraliów 2019”.
Tematem przewodnim prowadzonych przez
Dobrawę Skonieczną-Gawlik będzie rama.
Jaki potencjał kryje się w tym przedmiocie
dowiedzą się wszyscy którzy we wtorek o godzinie 10.00 zawitają do Muzeum Saturn.
• Wyjątkowo, bo w środę 2 października o godzinie 17.00 zapraszamy na spotkanie z cyklu
Czeladzki Salon Historyczny. Tym razem
Alicja Zdziechiewicz autorka książki pt. „Paryżanin na Śląsku czyli Aleksander Dumas
o Mysłowicach” opowiadać będzie o nieznanym pobycie francuskiego pisarza na ziemi
śląskiej. Rzecz będzie o miłości, tajemniczej
zbrodni i listach Chopina do George Sand.
• W pierwszą niedzielę października (6.10)
zapraszamy wszystkich chętnych na zajęcia
Muzealnego Klubu Juniora. Do czego mogą
służyć guziki dowiemy się podczas warsztatów zatytułowanych „Guzik z pętelką”, które poprowadzi Dobrawa Skonieczna-Gawlik.
Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 13.00.
Obowiązują zapisy telefoniczne.  
• 15 października o godzinie 10.00, po wakacyjnej przerwie rozpoczynamy zajęcia Muzealnej Akademii Seniora. Tematem pierwszego wykładu będzie postać słynnej francuskiej
kokietki żyjącej na początku XIX wieku. Spotkanie pt. „Kobiety z obrazów” poprowadzi
kustosz Muzeum Saturn Stefania Lazar.
• „Drewniana Czeladź. Miasto którego nie
ma?” to temat spotkania podsumowującego projekt badawczy realizowany przez
Towarzystwo Powszechne „Czeladź” przy
wsparciu merytorycznym Muzeum Saturn.
18 października o godzinie 17.00 Dobrawa Skonieczna-Gawlik przedstawi zarówno
założenia projektowe, jak i wyniki prowadzonych badań terenowych i kwerend archiwalnych. Tego popołudnia otwarta zostanie
również wystawa, która mamy nadzieję, odpowie na zawarte w tytule projektu  pytanie.
Zadanie jest współfinansowane przez Urząd
Marszałkowski Województwa Śląskiego.
• Piątkowy wieczór 25 października zarezerwowany jest  na muzealne cykliczne spotkania melomanów. Tym razem wystąpi zespół
„Dombrova Piano Duo”, który zaprezentuje bogaty wachlarz muzyczny w którym
klasyka mieszać się będzie z melodiami rozrywkowymi. Muzyczna uczta rozpoczyna
się o godzinie 18.00. Koncert biletowany.

LISTOPAD

• 8 listopada zapraszamy na wspólne śpiewanie
patriotyczne: „Dla Ciebie śpiewam, Polsko!”.
To już dziesiąte spotkanie propagujące aktywne uczestnictwo w obchodach Narodowego
Święta Niepodległości. Ponownie, pod przewodnictwem Anny Piech i Tobiasza Nykamowicza, odśpiewamy pieśni opisujące trudna,
pełną poświęcenia walkę o wolną Polskę.  Miłośników wspólnego śpiewania zapraszamy
na godzinę 17.00.
• Muzealny Klub Juniora zaprasza na zajęcia 10 listopada o godzinie 13.00. Dominować będą  dynie, duszki, czarne koty,
nietoperze i księżyc bowiem listopadowy
czas to świetny moment na przygotowanie
prac o tematyce związanej z Halloween.
Ci którzy nie mają ochoty przystroić swojego okna „strasznym” papierowym witrażem
będą mogli wykonać kolorową pracę   nawiązującą do polskiej złotej jesieni. Zajęcia
poprowadzi Dobrawa Skonieczna-Gawlik.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują zapisy telefoniczne.  
• Muzealna Akademia Seniora zaprasza
na spotkanie z Anną Binek-Zajdą, która
przestawi tajemnice kościoła Matki Bożej
Bolesnej znajdującego się przy ulicy Tadeusza Kościuszki w Czeladzi-Piaskach. Świątynia została zbudowana w latach 1922-1924
staraniem ks. prałata Jerzego Imieli a fundatorem było francuskie Towarzystwo Bezimienne Kopalń „Czeladź” oraz pracownicy
kopalni „Czeladź”. Czy jednak historia tego obiektu jest do końca znana? Czy jednak
świątynia skrywa jakieś tajemnice? Tego dowiedzą się seniorzy na wykładzie „Między
niebem a ziemią. Tajemnice Kościoła MBB
w Czeladzi Piaskach” we wtorek 19 listopada o godzinie 10.00.
• 29 listopada o godzinie 18.00 rozpocznie się
koncert zatytułowany „Młynarski kontra
Osiecka”. Piosenki Wojciecha Młynarskiego (1941-2017) polskiego poety, reżysera
i wykonawcy piosenki autorskiej, satyryka, artysty kabaretowego, autora tekstów
piosenek i librett, tak jak teksty Agnieszki
Osieckiej (1936-1997) polskiej poetki, autorki tekstów piosenek, pisarki, reżyserki teatralnej i telewizyjnej dziennikarki są znane
nam wszystkim. W piątkowy wieczór Beata
Marczewska i Tomasz Muszyński (śpiew)
a także Adam Snopek (fortepian) wprowadzą nas w nastrój pięknych muzycznych
doznań. Koncert biletowany.

GRUDZIEŃ

• Po raz trzeci zapraszamy na spotkanie z cyklu Barbórka na Saturnie. Z tej okazji,
we wnętrzach willi  zamieszkiwanej niegdyś
przez dyrektora kopalni „Saturn”, 4 grudnia
o 17.00 otwierając wystawę pt. „Światełko
w tunelu” wspominać będziemy górniczą
historię Czeladzi i jej mieszkańców.
• Już 13 grudnia o godzinie 17.00 będziemy
mogli wprowadzić się w magiczny nastrój
Świąt Bożego Narodzenia. Tradycyjnie, jak
co roku, zapraszamy na spotkanie z cyklu
„Cała Czeladź śpiewa kolędy”. Przy akompaniamencie, wspólnym głosem zabrzmią
znane i lubiane kolędy, pastorałki i melodie
świąteczne zaczarowując otaczający nas
świat. Spotkanie poprowadzi Anna Piech.
• Druga niedziela grudnia to czas na kolejne,
tym razem świąteczne spotkanie najmłodszych miłośników naszego muzeum. Uczestnicy grudniowych warsztatów plastycznych
przygotowanych w ramach Muzealnego
Klubu Juniora będą mogli wykonać własnoręcznie świąteczny stroik. Jak na Boże Narodzenie przystało nie zabraknie zapachu igliwia, lśniących ozdób i błyszczącego brokatu.
Spotykamy się 15 grudnia o godzinie 13.00.
Na zajęcia obowiązują zapisy telefoniczne.
• 17 grudnia o godzinie 10.00 seniorzy w ramach Muzealnej Akademii Seniora wysłuchają wykładu Dobrawy SkoniecznejGawlik, która przedstawi zwyczaje i obrzędy
związane z zagłębiowskim tradycjami bożonarodzeniowymi. Niegdyś grudzień był nie
tylko miesiącem wytężonej pracy związanej
z nadchodzącymi świętami, czasem duchowego przygotowania na narodzenie Jezusa ale
również był to moment obfitujący w mnóstwo
magicznych zachowań mających zjednać siły
nadprzyrodzone, obłaskawić dusze i zapewnić zdrowie oraz urodzaj. Zapraszamy zatem
wszystkich zainteresowanych na niezwykle
interesującą etnograficzną opowieść.
• Grudniowa odsłona Muzycznych Piątków
to czas ballady - ulubionego gatunku poetów. Zatem możemy liczyć, iż Warszawski
Teatr Piosenki w swoim koncercie pt. „Mistrzowie ballady” wprowadzi wszystkich
gości w nastrój, podczas którego emocjonalność łączyć się będzie z prowadzoną
opowieścią a tajemniczość   zarysowanych
zdarzeń ze zdziwieniem nad otaczającym
nas światem. Ostatni w tym roku koncert
rozpocznie się 27 grudnia o godzinie 18.00.
Wydarzenie biletowane.
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Zdjęcia: Bartosz Gawlik

Galeria Sztuki Współczesnej „Elektrownia” – działo się:

Wystawa wykładowców Wydziału Rzeźby ASP w Krakowie.

Wernisaż wystawy wykładowców Wydziału Rzeźby krakowskiej ASP.

• Od 13 czerwca do 24 lipca br. można było
oglądać w GSW „Elektrownia” wystawę
prac wykładowców Wydziału Rzeźby
Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z okazji jubileuszu 70lecia uczelni.  Swoje prace pokazali m.in.
Dobiesław Gała, Czesław 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, Stypendysta Ministra Kultury RP
oraz laureat wielu prestiżowych nagród
za twórczość artystyczną.
• W dniach 27 czerwca do 28 lipca br. prezentowaliśmy wystawę malarstwa Iwy Kruczkowskiej-Król pt. „Re – inkarnacje.” Artystka zajmuje się malarstwem, scenografią,
a także tkaniną unikatową. Inspiracją do powstania prac pokazanych na czeladzkiej ekspozycji stało się niezwykłe doświadczenie,
jakim była dla niej podróż do Indii. W centrum uwagi (a zarazem powstałych w tym
okresie prac) zaistniała relacja między człowiekiem a zwierzętami znamienna dla obyczajowości Indii oraz religii i codzienności
tego, często przysłoniętego dla nas kulturową tajemnicą, kraju.
• 4 sierpnia br. odbyła się impreza plenerowa
Kopalnia Tuningu. Zlot samochodów tuningowanych, ze względu na swoją widowiskowość, cieszy się corocznie niezmiennym zainteresowaniem odwiedzających.

Sztuki, która skupiła twórców opierających swoje prace głównie na emocjach,
często skrajnych i niełatwych w odbiorze
lub wywołujących takie rejestry emocjonalne u widza. Swoją twórczość zaprezentowało kilkudziesięciu artystów.
• Symultanicznie pokazaliśmy naszym Widzom   ogólnopolską zbiorową wystawę
grafiki „Energia – napięcia”. Pokazano
na niej prace ponad dwudziestu polskich
twórców, rożne formy grafiki artystycznej w jej tradycyjnych i nowych medialnych odmianach. Ekspozycja trwała
do 29 września br.
• Kolejnym, wartym obejrzenia,   wydarzeniem był doroczny Zlot Pojazdów Minionej Epoki. Ta kultowa już impreza odbyła
się na rozległych parkingach wokół obiektu
7 września br.  Niezmiennie też przyciągnęła swoją widowiskowością rzesze młodych
i starszych miłośników motoryzacji, a także
po prostu… pięknych form.
• W okresie 1 do 29 września 2019 można
było obejrzeć wystawę szkła artystycznego
i użytkowego autorstwa Ludwika Fiedorowicza pt. „Szkło – Reaktywacja”. Artysta ukończył Wydział Szkła w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych
we Wrocławiu. Największe sukcesy odniósł
pracując dla Huty Szkła Gospodarczego
w Ząbkowicach Śl., gdzie w 1975 rok został
projektantem. Od 1993 r. do emerytury był
plastykiem miejskim Sosnowca. Wystawa,
ciesząca się   wielkim zainteresowaniem

• Bieg Cross Saturna to kolejne doroczne
zdarzenie plenerowe, którego start i finał
gościł wokół   obiektu GSW Elektrownia.  
Bieg, a także towarzyszący mu marsz, odbyły się  31 sierpnia na pięknych terenach
leśnych i parkowych usytuowanych pomiędzy ulicą Szyb Jana a granicą miasta.
– Celem imprezy jest popularyzacja biegania
oraz nordic walking jako zdrowej i prostej
formy sportu i wypoczynku, a także promocja
miasta oraz pokazanie walorów rekreacyjnych Czeladzi – mówili organizatorzy.
• O d 5 do 29 września br. mogliśmy oglądać niecodzienną wystawę zbiorową pt.
„Dwoistość świata”. Jej spektrum były:  
malarstwo, grafika i fotografia. To druga z cyklu ekspozycji organizowanych
na terenie naszego kraju pod szyldem
artystycznego projektu Ciemna Strona
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Stefan Kaczmarek, Procesja, 2013, serigrafia,100x280 cm

odwiedzających, była indywidualną ekspozycją prac autora. Finisaż, z udziałem Fiedorowicza w asyście licznej publiczności,
odbył się 29 sierpnia br.

szamy 3 października o godz.18.00. Wystawa dostępna dla zwiedzających od 3 do
31 października br.

GSW „Elektrownia” zaprasza:
ZDARZENIA PAŹDZIERNIK-GRUDZIEŃ 2019
• K rystyna Balińska – wystawa malarstwa.
Autorka jest absolwentką Wydziału Plas
tycznego Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Urodzona w Sosnowcu. Dyplom
obroniła w 1985 r. Nauczycielka plastyki,
pracowała w wielu zagłębiowskich instytucjach kultury i galeriach sztuki. O swoim
malarstwie pisze tak: „Maluję, by zatrzy
mać to, co przemija: radość, pięk no, ból,
zapat rzen ie. Obserw uję światło słońca,
blask latarń nocą. Bardzo lubię muzykę, poezję. Uważam, że obraz powinien obronić
się sam”. Poza malarstwem jej pasją są muzyka i poezja. Na wernisaż wystawy zapra-
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• Maria Matyja-Rozpara i Hanna Rozpara
– wystawa tkaniny artystycznej towarzysząca  Międzynarodowemu Triennale Tkaniny w Łodzi. Maria Matyja–Rozpara
studiowała na Akademii Sztuk Pięknych
im. Jana Matejki w Krakowie na Wydziale
Architektury Wnętrz. Absolwentka Studiów Podyplomowych ASP w Krakowie
na Wydziale Malarstwa. Prowadzi dzia-

łalność artystyczną w zakresie malarstwa,
rysunku i projektowania. Tworzy obiekty
z papieru unikatowego, zajmuje się też dydaktyką. Hanna Rozpara jest doktorantką
w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.
Otrzymała dyplom w Pracowni Druku Płaskiego prof. Józefa Budki (2014) oraz Historii Sztuki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (2013). Wielokrotna stypendystka
Prezesa Rady Ministrów (2004-06) i Prezydenta Miasta Sosnowca (2009-13). Tworzy
w wielu technikach graficznych, zajmuje
się intermediami, fotografią, malarstwem
i projektowaniem. Wystawę można oglądać
od 7 listopada do 6 grudnia br.
• Szara Zona – prezentacja grafiki, projektów multimedialnych, grafiki cyfrowej
autorstwa studentów szkół artystycznych
z Bańskiej Bystrzycy i Ostrawy Od 12
grudnia 2019 do 31 stycznia 2020 r. Wernisaż 12.12.2019.
Opr. Agnieszka Termińska

MUZEUM SATURN W CZELADZI:

Godziny otwarcia Muzeum Saturn
(ul. Dehnelów 10)

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

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

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

Godziny otwarcia Galerii Sztuki Współczesnej
„Elektrownia” (ul. Dehnelów 45)
Poniedziałek – nieczynne
Wtorek-niedziela – 9:00-17:00

