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Fot. Marek Mierzwa

Muzeum laureatem Pierścieni Saturna!

N

agroda Burmistrza Miasta Czeladź „Pierścień
Saturna” to przyznawany corocznie laur nawiązujący swą nazwą do historii i tradycji Czeladzi,
a w szczególności do byłej kopalni „Saturn”, będącej
symbolem przemysłu i rozwoju miasta. To prestiżowe wyróżnienie, którym każdego roku honorowane
są osoby i instytucje w znaczący sposób przyczyniające się do rozwoju miasta Czeladź i budowania jego
pozytywnego wizerunku.
Pośród dziesięciu tegorocznych laureatów
„Pierścienia” znalazło się także czeladzkie Muzeum! Nasza instytucja została uhonorowana
za swój wkład w zachowanie górniczej przeszłości
miasta i budowanie obrazu Zagłębia Dąbrowskiego z perspektywy dawnej i najnowszej historii.
8 listopada w Kopalni Kultury odbyła się uroczysta gala, podczas której w obecności Starosty Bę-

dzińskiego, Członków Zarządu Powiatu Będzińskiego, władz miasta Czeladź oraz radnych miejskich,
na ręce Dyrektor Muzeum, w obecności pracowników placówki, przekazano saturnowski laur.
Przypomnijmy, że to już kolejne, po nagrodzie
Starosty Będzińskiego i nagrodzie Miasta Czeladź,
trzecie wyróżnienie w dziedzinie kultury otrzymane w tym roku przez nasze Muzeum i wieńczące niejako wyjątkowy rok jubileuszu 10-lecia istnienia.
Dziękujemy kapitule „Pierścieni Saturna”
za to zaszczytne wyróżnienie oraz wszystkim Państwu, za wspólne tworzenie wyjątkowego miejsca,
jakim jest czeladzkie Muzeum. Każda nagroda
i wyróżnienie jest dla nas motywatorem do jeszcze
bardziej wytężonej ale i entuzjastycznej pracy, jak
i do podejmowania nowych wyzwań!
Stefania Lazar
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Rok 2019 powoli zmierza ku końcowi,
mija rok jubileuszu 10-lecia istnienia
czeladzkiego muzeum. Za nami kolejne 12 miesięcy wypełnione intensywną pracą związaną z realizacją
dziesiątek wydarzeń kulturalnych,
przygotowaniem nowych publikacji,
a także z prowadzonymi poszukiwaniami, kwerendami, odbywanymi spotykaniami i wywiadami.

okresie ostatnich 365 dni zespół
Saturna przygotował i przedstawił
w obu obiektach ponad dwadzieścia wystaw;
w Elektrowni promujących sztukę, w Pałacu
– upowszechniających historię. Spośród tych
ostatnich warto przypomnieć te najważniejsze: „Wilhelm Kidawa. Fotograficzny portret miasta. Czeladź – początek XX wieku.”
(ekspozycja archiwalnych fotografii z przeł.
XIX i XX w., towarzysząca uroczystościom
jubileuszowym), „Księga życia: ślub i wesele” (wystawa etnograficzna towarzysząca
Nocy Muzeów 2019, przybliżająca obrzędy i tradycje związane z zamążpójściem),
„Drewniana Czeladź. Miasto którego już nie
ma?” (poświęcona tradycyjnemu, od wieków
charakterystycznemu dla Czeladzi, budownictwu drewnianemu), wreszcie ekspozycja
„Czeladź w projektach architektonicznych”,
prezentujaca archiwalne projekty budowlane
najważniejszych czeladzkich obiektów z końca XIX i pocz. XX wieku. Rok 2019 zamyka
wystawa barbórkowa „Światełko w tunelu”.
W bieżącym roku na rynku ukazało się
kilka nowych publikacji wydanych przez nasze Muzeum. Archiwalne fotografie z atelier
Wilhelma Kidawy posłużyły nie tylko jako
materiał ikonograficzny do przygotowania
wystawy, ale także zostały wykorzystane
do stworzenia wydawnictwa albumowego
oraz Kalendarza Historycznego na 2020 rok.
Wiosną na uroczystości rocznicowe ukazał
się muzealny folder jubileuszowy, natomiast
jesienią dobiegł końca druk książki autorstwa Wiesławy Konopelskiej zatytułowanej
„Zachor znaczy pamiętaj”. Promocja oczeki-

Fot. Muzeum Saturn

W

wanego wydawnictwa została zaplanowana
na styczeń przyszłego roku.
Działalność wystawiennicza i wydawnicza w Muzeum to nie wszystko nad czym
pracują muzealnicy. Z dziesiątek zrealizowanych przedsięwzięć: wieczorów, spotkań,
wykładów, koncertów etc. nie sposób nie
wspomnieć o kolejnej inscenizacji historycznej (będącej odtworzeniem potyczki
na Saturnie w 1919 roku), przeprowadzeniu
już piątej kwesty na rzecz odnowy zabytkowych nagrobków czy powstaniu tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci Piotra Pawła
Dehnela. Zgodnie z naszą misją i przyjętym
statutem, na co dzień w muzeum prowadzone

Fot. Muzeum Saturn
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Co za Rok!

są liczne działania mające na celu odkrywaniu i upowszechnianie historii miasta i regionu oraz przywracanie pamięci o ludziach
zasłużonych, a dzisiaj często zapomnianych.
Każdego roku czynimy starania by z otchłani
zapomnienia wydobyć kolejne postaci ludzi
związanych z naszym miastem. Szczególnie wiele energii i zabiegów kosztowało nas
w 2019 roku przywrócenie pamięci Antoniego Piotra Lufta, utalentowanego architekta,
który pozostawił po sobie kilka projektów
architektonicznych, do dziś zachwycających,
budynków czeladzkich.
Mijający rok muzealnego jubileuszu 10lecia istnienia okazał się dla nas bardzo szczęśliwy i szczodry. Przyniósł naszej instytucji
kilka prestiżowych nagród, odznaczeń, wiele
dowodów uznania i serdeczności. Czeladzki
Saturn został uhonorowany Nagrodą Starosty
Będzińskiego, przyznaną przez Radę Miejską
Nagrodą Miasta Czeladź oraz Nagrodą Burmistrza Miasta Czeladź – Pierścieniem Saturna.
Warto wspomnieć że obok nagród zbiorowych
dla Muzeum, czyli całego zespołu pracowników, wiele osób otrzymało wyróżnienia indywidualne Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz Zasłużony dla Kultury Polskiej, a także
setki gratulacji i życzeń na przyszłość.
W imieniu swoim i całej społeczności Muzeum Saturn dziękuję tym wszystkim, którzy
docenili naszą pracę, a przede wszystkim tym
wszystkim, z którymi pracujemy na co dzień
i tym, którzy są stałymi odbiorcami owoców
naszej działalności. Dziękuję za wszystkie
okazane nam wyrazy sympatii.
Iwona Szaleniec
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Barbórka na Saturnie

Fot. Muzeum Saturn

grudnia, w Muzeum Saturn w Czeladzi,
jak co roku, chcąc podkreślić górnicze
tradycje naszego miasta, obchodziliśmy Barbórkę – odwieczne święto górników. Do budynku przy ulicy Dehnelów 10, w którym
niegdyś mieszkał dyrektor kopalni „Saturn”
a w późniejszych latach mieściła się Naczelna Organizacja Techniczna kopalni
„Czerwona Gwardia”, licznie przybyli goście, wśród których nie zabrakło górników
w galowych mundurach i wielu osób niegdyś
związanych z zagłębiowskimi kopalniami.
Pierwsza „Barbórka na Saturnie” miała
miejsce w 2017 roku i od tej pory co roku,
4 grudnia czeladzkie muzeum przygotowuje uroczystość podczas której nawiązuje
do wybranych aspektów bogatego górniczego dziedzictwa kulturowego. Tym razem

spotkanie poświęcone było nadziei, oczekiwaniu, wierze, ufności jaką mają górnicy
codziennie mierzący się z trudami pracy pod
ziemią, a także uczuciu niepewności losu ich
rodzin oczekujących na szczęśliwy powrót
ojca, brata, męża czy syna do domu po zakończonej szychcie.
Barbórkowemu spotkaniu towarzyszyło
otwarcie wystawy zatytułowanej „Światełko
w tunelu”, która w sposób nieco metaforyczny przedstawia trud pracy górnika i wszelkie
niepokoje związane z niepewną dolą pracownika kopalni codziennie udającego się
pod ziemię, by tam w świetle górniczej lampy wydobywać węgiel. Górnicza codzienność pełna była bowiem wiary w szczęśliwy
powrót do domu, modlitwy do św. Barbary,
oczekiwania na pomoc i nadziei na ratunek
gdy zdarzyło się nieszczęście. O tym wszystkim opowiadają zgromadzone na wystawie
artefakty takie jak różnego rodzaju górnicze
lampki, wizerunki Skarbnika, św. Barbary,
sztandary, elementy ubioru górnika, zegar
odmierzającego czas jego pracy a także
fotografie, fragmenty pieśni i wspomnień.
Przedmioty te pokazują bowiem, iż przysłowiowe „światełko w tunelu” to nie tylko górnicza lampa migotająca w oddali ale prze-

Fot. Muzeum Saturn

w światełku górniczej lampy
4

świadczenie o sile przezwyciężania trudów
codziennej pracy.
Wystawa, którą zwiedzać można będzie
do 6 stycznia 2020 roku, powstała ze zbiorów
Muzeum Saturn w Czeladzi, Muzeum Miejskiego „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej,
Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu oraz
zbiorów prywatnych Janusza Gątkiewicza
i Grzegorza Onyszki.
Opr. Dobrawa Skonieczna-Gawlik

Niechaj magia wieczoru wigilijnego
oraz wszystko to, co zawierają w sobie Święta Bożego Narodzenia
– spokój, nadzieję, dobroć i ciepło ludzkich serc
towarzyszy Państwu również przez cały Nowy 2020 Rok.

Fot. pixabay.com.pl

Ze zbiorów Muzeum Saturn

wraz z całym zespołem Muzeum Saturn w Czeladzi
życzy Dyrektor Iwona Szaleniec
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Zdjęcia: Dobrawa Skonieczna-Gawlik
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piątkowe południe, 8 listopada,
na cmentarzu parafialnym przy ul.
Nowopogońskiej odbyło się uroczyste odsłonięcie obelisku dedykowanemu Piotrowi Pawłowi Dehnelowi - sztygarowi kopalni „Saturn”, niezłomnemu działaczowi
niepodległościowemu, dowódcy nielegalnego przejścia granicznego. Usytuowany
w przybliżeniu niedochowanej do czasów
współczesnych kwatery, gdzie ponad 80 lat
temu spoczęły doczesne szczątki tego znamienitego czeladzianina, staraniem dyrektor Muzeum Saturn Iwony Szaleniec, Piotr
Paweł Dehnel powrócił na należne sobie
miejsce. Akt odsłonięcia został dokonany
wspólnie przez burmistrza Miasta Czeladź Zbigniewa Szaleńca, dyrektor Muzeum Saturn Iwonę Szaleniec, proboszcza parafii pw. św. Stanisława BM ks.

Obelisk
ku pamięci
Piotra Pawła
Dehnela
kanonika Jarosława Wolskiego oraz Joannę Górkiewicz-Podstawkę - prawnuczkę Piotra Pawła Dehnela, a wnuczkę jego
córki Stanisławy. Poprzedziły go natomiast
wystąpienia: dyrektor Muzeum przypominające zgromadzonym postać Bohatera,
burmistrza Czeladzi oraz ks. proboszcza
Jarosława Wolskiego, który po odmówieniu modlitwy obelisk poświęcił.
W podniosłym wydarzeniu współorganizowanym przez władze miejskie oraz
Muzeum Saturn udział wzięli ponadto przewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego Jan

Powałka, radna Barbara Strzelecka, dyrektor
MBP Bożena Podgórska, członkowie zarządu Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi
na czele z przewodniczącą Ewą Ambroży,
dawni pracownicy KWK „Saturn”, a także
drugi honorowy gość uroczystości w osobie
Małgorzaty Dehnel-Szyc prawnuczki Władysława Dehnela, brata Piotra Pawła. Poczty
sztandarowe wystawiły: Miasto Czeladź,
Związek Emerytów i Rencistów byłej KWK
„Saturn” oraz Harcerski Krąg Seniorów.
Ceremonię uświetniła Czeladzka Górnicza Orkiestra Dęta pod batutą Józefa Marczyńskiego. Na zakończenie złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze.
Po części oficjalnej na Joannę GórkiewiczPodstawkę oraz Małgorzatę Dehnel-Szyc
czekała prawdziwa niespodzianka. W towarzystwie dyrektor Muzeum Saturn Panie udały się bowiem do mieszkania znajdującego
się przy obecnej ulicy 21 listopada, niegdyś
zajmowanego przez Piotra Pawła i Stefanię Dehnelów wraz z dziećmi. Niezwykle
serdecznie przyjęte przez dzisiejszych jego
lokatorów państwa Justynę i Andrzeja Rejdychów, z nieukrywanymi emocjami – od radości po wzruszenie – wspominały rodzinne
historie oraz opowieści.
Anna Binek-Zajda
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uż po raz piąty Społeczny Komitet
Odnowy Czeladzkich Nagrobków
PRO MEMORIA podjął się trudu organizacji publicznej zbiórki pieniężnej
na rzecz ratowania bezcennych pamiątek sztuki rzeźbiarskiej. W dniach 1 i 2
listopada, na terenie dwóch nekropolii
przy ulicach Nowopogońskiej i Wojkowickiej można było spotkać potrząsających puszkami-skarbonkami, gorąco
zachęcających do wsparcia tej jakże
pożytecznej inicjatywy, burmistrza
miasta Zbigniewa Szaleńca, zastępczynie – do spraw komunalnych Elżbietę Dmitruk i do spraw społecznych
Beatę Zawiłę, radnych miejskich oraz
powiatowych, działaczy społecznych,
wolontariuszy. Podobnie jak w ubiegłych latach i ta kwesta została bardzo
życzliwie przyjęta przez wszystkich
odwiedzających miejsca wiecznego

spoczynku swych bliskich, krewnych
i przyjaciół wykazujących tym samym poparcie dla tego rodzaju społecznych działań. Po otwarciu puszek,
a następnie komisyjnym przeliczeniu
pieniędzy okazało się, że udało się
zebrać 12 547,00 zł! Środki te zostaną przeznaczone na renowację wytypowanego w najbliższej przyszłości
nagrobka wymagającego pilnych zabiegów konserwatorskich.
Społeczny Komitet Odnowy Czeladzkich Nagrobków PRO MEMORIA serdecznie dziękuje za każdą,
choćby najmniejszą, darowiznę będącą wyrazem wspólnej troski o materialne oraz duchowe dobro najstarszego miejskiego cmentarza, a przede
wszystkim wiary, że o nasze groby,
jak i pamięć o nas ktoś długo również
będzie pamiętał.

Fot. Muzeum Saturn

Imponujący wynik
piątej kwesty!

Ze zbiorów Muzeum Saturn

Jedno wielkie – Dziękujemy!

K

oniec roku to tradycyjnie czas różnego
rodzaju podsumowań. Na tę okoliczność Muzeum Saturn pragnie wyrazić najlepsze słowa uznania i serdeczne podziękowania
wszystkim życzliwym osobom, które w przeciągu ostatnich dwunastu miesięcy przekaza-

ły cenne pamiątki rodzinne oraz zabytkowe
przedmioty przyczyniając się tym samym
do wzbogacenia zasobów muzealnych.
Oto nasi Darczyńcy – Elżbieta Bazańska-Wolska, Amelia i Artur Cieśla, Barbara Jakóbczyk, Magdalena Kozłowska,
Antoni Krawczyk, Ryszard Kula, Ryszard Kuźmiński, Bożena Magaczewska,
Andrzej Miodyński, Tadeusz Odrobiński,
Dariusz Pietrzykowski, Teresa Pławna,
Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi,
Krystyna Strzelczyk, Tarcyzjusz Szkoc,
Juliusz Zieliński, Beata Zielosko.
Ogromnie dziękujemy także Paniom Iwonie Biasion, Justynie Franus, Stanisławie
Jasik, Marii Mimier, Panom Adamowi
Bogaczowi i Jackowi Sztuce oraz Państwu
Annie i Błażejowi Koskom, którzy zechcieli
powierzyć nam to co najważniejsze – okruchy rodzinnej pamięci, czyniąc nas przez
to swoistymi jej depozytariuszami.
Za wspieranie działalności czeladzkiego Muzeum pozwalającej poznawać i rozu-

mieć przeszłość naszego miasta, ale przede
wszystkim zachowywać oraz upowszechniać wiedzę wszystkim Państwu ślemy
z serca płynące wyrazy wdzięczności.
Dziękujemy również osobom prywatnym
i instytucjom współpracującymi z nami
na wielu płaszczyznach. Są to: red. Wiesława Konopelska, Teresa Strojniak, Harcerski Krąg Seniorów, Miejska Biblioteka
Publiczna im. Marii Nogajowej, parafie
pw. św. Stanisława BM i Matki Bożej Bolesnej, placówki szkolne wszystkich szczebli,
Społeczny Komitet Odnowy Czeladzkich
Nagrobków PRO MEMORIA, Stowarzyszenie Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego,
Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi,
Towarzystwo Przyjaciół Będzina, Urząd
Miasta Czeladź, Urząd Stanu Cywilnego
w Czeladzi, Zagłębiowskie Towarzystwo
Genealogiczne, Związek Kombatantów
Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.
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Ze zbiorów AP Katowice

(Nie)zrealizowany plan zabudowy Czeladzi

W

połowie lat 30. XX stulecia, obligowany przepisami samorząd Czeladzi, przystąpił
do opracowania programu planu
zabudowy – bardzo ważnego dla
przyszłego rozwoju miasta dokumentu. Zobowiązywało do tego
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 16 lutego 1928 roku
„o prawie budowlanem i zabudowie osiedli”, którego pierwszy rozdział głosił: „Dla przeprowadzenia
regulacji i prawidłowego zabudowania miast, miasteczek i uzdrowisk (…) powinny być sporządzone plany zabudowania”.
Z końcem XIX stulecia, wraz
z rozwojem przemysłu węglowego w Czeladzi, rozpoczął się intensywny rozwój urbanistyczny miasta. Nowe dzielnice mieszkaniowe
powstawały chaotycznie i samorzutnie, w oderwaniu od śródmieścia i miały nieregularny kształt.
Konsekwencjami tego były: brak
racjonalnie rozplanowanej sieci
ulicznej, nadmierna ilość pośrednich dojazdów do parcel, zróżnicowany kształt i rozmiary działek,
przypadkowe skupiska domów.
We wstępie do „Programu” jego
autorzy argumentowali, że tak samorzutnie i bezplanowo tworzone
osiedla mieszkalne kolidują z wymogami higieny i bezpieczeństwa
publicznego, a z uwagi na zalegające pod nowo powstałymi dzielni-

cami bogate złoża węgla, zagrażają jego racjonalnemu wydobyciu.
Okoliczności te, jak podkreślano,
wskazują na potrzebę konieczności
sporządzenia planu zabudowania,
który poza uregulowaniem kwestii
przewidzianych ustawą budowlaną
z 1936 roku, dookreśli wzajemne
uzgodnienia interesów górnictwa
z postulatami budownictwa mieszkaniowego.
W obszernym dokumencie,
najbardziej ważką kwestią było
wyznaczenie nowych terenów
pod zabudowę mieszkalną dla
wzrastającej liczby nowych obywateli miasta. Wytypowano na ten
cel trzy obszary – północną część
miasta pomiędzy ulicami Grodziecką i Ogrodową, jako tereny
niezabudowane i nie poddane eksploatacji węgla kamiennego, nadto
najmniejszej miąższości znajdujących się pod nimi pokładów tegoż
surowca. Kolejnymi obszarami
przewidzianymi pod zabudowę
typu mieszkalnego były okolice
ulicy Legionów, a także tereny
nadania „Konrad”, czyli obszar położony w południowo-wschodniej
części Czeladzi na wschód od torów kolei piaskowej. Wśród postulowanych budynków użyteczności publicznej, które należałoby
wnieść w Czeladzi w ciągi kilku
następnych lat była nowa szkoła
przy ulicy Będzińskiej (pomimo

budowanego już wówczas gmachu
szkolnego przy Milowickiej, ob.
Katowickiej). Przy projektowaniu
terenów mieszkalnych kierowano
się zasadą, by „dookoła terenów
mieszkaniowych zachować szeroki pas izolacyjny, zapobiegający
zlaniu się Czeladzi z okolicznymi
osiedlami /zwłaszcza z Będzinem/, jak też właściwego miasta
z osadą Piaski”.
Wskazywano także na konieczność wzniesienia dwóch szkół
na Piaskach, samorządowego
szpitala zakaźnego, nowego ośrodka zdrowia z łaźnią, gmachu sądu
grodzkiego. Nieco zdumiewający
jest pomysł budowy nowego ratusza usytuowanego „w centrum
miasta” – Czeladź dysponowała
wówczas dwoma budynkami magistrackimi – jednym przy ulicy Bytomskiej, będącym siedzibą władz
miasta i drugim na rynku – starym
ratuszem, gdzie odbywały się sesje
rady miejskiej. Być może zły stan
techniczny XVIII-wiecznego gmachu ratuszowego, skłaniał do tego
typu koncepcji. Ze względów sanitarnych postulowano przeniesienie rzeźni miejskiej, położonej
w pobliżu strażnicy ogniowej nad
Brynicą do zachodniej części miasta. Wśród pomysłów do rozważania pojawiła się budowa pływalni
miejskiej i strzelnicy pocisków
małokalibrowych.
Najciekawszym jednak z punktu widzenia i ówczesnych i dzisiejszych Czeladzian był plan przyłączenia Czeladzi do zagłębiowskiej
linii kolejowej. Argumentując
chęcią odciążenia magistrali katowickiej, ale i zaopatrzenia Czeladzi, jako jednego z niewielu
miast w regionie pozostającego
bez osobowo-towarowej stacji
kolejowej, w transport kolejowy,
zaproponowano budowę torów
kolejowych, łączących Dąbrówkę
Małą z Piekłem pod Ząbkowicami,
biegnących wzdłuż granicy Czeladzi i Siemianowic, po górniczym
filarze ochronnym, do terenów

granicznych Czeladzi, Bańgowa
i Przełajki. Ostatecznie jako miejsce budowy przystanku osobowego
oznaczono Przełajkę, w odległości
2 km od centrum Czeladzi, na wysokości czeladzkiego Rynku.
Plan, przygotowany na 30 najbliższych lat, a zatem do ok 1968
roku, nigdy nie został zrealizowany. Jego urzeczywistnienie przerwał naturalnie wybuch II wojny
światowej. Choć zawarta w ostatnim punkcie „Opinii o planie
zabudowania m. Czeladzi” myśl
sugeruje, jakby przedwojenni decydenci jego realizacji w ogóle nie
brali na poważnie: „Program planu zabudowania nie obejmuje projektu realizacji wraz z kosztorysem.
Dopiero na podstawie takiego projektu będzie można ustalić z jakimi
kosztami związane są zamierzenia
regulacyjne i czy są one utrzymane
w skali potrzeb i możliwości zarówno miasta jak i regionu”.
O wskrzeszenie planu zabudowy miasta i wzniesienie infrastruktury mieszkalnej upomniała się
jednak powojenna rzeczywistość.
Wzrastająca liczba mieszkańców
miasta i powojenna prosperita
w górnictwie sprawiły, że konieczny stał się urbanistyczny rozwój
Czeladzi. Sięgnięto więc po przedwojenne idee planistyczne, częściowo czerpiąc z dorobku w tym
zakresie. Toteż, niezrealizowany
przed wojną plan, stał się częściowo zrealizowany już po niej, kiedy
zaczęto wznosić nowy, socrealistyczny kompleks mieszkaniowy
w północnej części Czeladzi – os.
Nowotki (a obecnie Nowe Miasto),
rozbudowując z czasem o osiedle
punktowców (Miasta Auby) i zespół obiektów pomiędzy ulicami
Szpitalną i Ogrodową. Jego pokłosiem jest też budowa osiedli
mieszkaniowych przy ulicy Legionów a także osiedla im. Marszałka
Piłsudskiego.
Materiały: Archiwum Państwowe
w Kielcach, UWK I, sygn. 17062

Stefania Lazar

Ze zbiorów Muzeum Saturn
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Akademia okolicznościowa w Hali „Jubileuszowa” 4 grudnia 1979 r..

Barbórka czy Dzień Górnika?
Z

wane popularnie Barbórką uroczystości obchodzone są rokrocznie 4 grudnia, w dzień liturgicznego wspomnienia św.
Barbary dziewicy i męczennicy. Zarówno
zatem samo święto, jak i jego nazwa mają
genezę religijną. Szczególny wyraz zbiorowego kultu św. Barbary, żywotnego już
od czasów średniowiecza, lecz opierającego się na skromnych przekazach historycznych w dużej mierze legendarnych, stanowi
przyjmowanie świętej za patronkę określonych grup zawodowych. Jej opiece polecają się zwłaszcza górnicy kopalń węgla
kamiennego zjeżdżający do niebezpiecznej
pracy pod ziemią wierząc głęboko, że ci,
którzy choć westchną do niej jednokrotnie
zaznają opieki podczas nieszczęścia.
Na przestrzeni lat, głównie z uwagi
na zmieniającą się rzeczywistość polityczno-społeczną stopniowo schemat obchodów
tego święta ulegał przeobrażeniom. Radykalna zmiana nastąpiła w 1948 r., gdy w Polsce
wprowadzono Dzień Górnika w zamierzeniu
mający wyprzeć tradycję chrześcijańską.
W miejsce zatem obrzędów o charakterze
religijnym wprowadzone zostały rytuały zastępcze, których podstawowymi elementami
było celebrowanie wzrostu wydobycia węgla

realizowane poprzez dokonywanie podsumowań dotychczasowej pracy, jak i osiąganych wyników produkcyjnych, a także
przyznawanie przez kierownictwo partyjne
oraz państwowe w podzięce za rzetelny trud
licznych wyróżnień i nagród przodownikom
pracy wyrażających przy tej sposobności swą
gotowość do realizacji zadań w następnym
roku. Po wydarzeniach czerwcowych 1989 r.
powrócono do włączania składników kultury
katolickiej do oficjalnych obchodów barbórkowych, których istotną częścią stały się msze
św. odprawiane w intencji braci górniczej.
Najbardziej wymownymi świadectwami
zmian w świętowaniu dnia 4 grudnia przez
górników niech będą teksty źródłowe opisujące przebieg uroczystości w czeladzkich
kopalniach w latach 30. XX w. i po II wojnie światowej.
Niech żyje nam górniczy stan! Reportaż
z Barburki1 na kop. „Saturn”.
Sala jest ogromna, a jednak ścisk tak
wielki, że trudno się przecisnąć do pierwszych rzędów, gdzie zajęli miejsca człon1
Ciekawostką jest fakt, iż nazwa Barburka obowiązywała do 1971 r., kiedy to wtedy „u” zamieniono na „ó”.

kowie dyrekcji Towarzystwa z rodzinami.
Nad kurtyną dwa młotki i świetlny napis
„Szczęść Boże!” W rogu sali grupa młodych
ludzi daje koncert symfoniczny, za chwilę
zaś pójdzie kurtyna do góry i inna grupa
śpiewać będzie pieśni górnicze. Zbiorek
tych pieśni dla górników saturnowskich
na ich dzień uroczysty wydano drukiem.
Książeczka rozdawana jest przy kasie.
Po śpiewach chóralnych są przemówienia
o działalności kulturalno oświatowej młodych górników, którzy za chwilę pokażą
nam utwór sceniczny w 5-ciu aktach pod
tytułem „Święta Barbara”, dramat z życia
patronki górników. Rzecz dzieje się bodajże
w trzecim wieku po Narodzeniu Chrystusa,
więc wszyscy młodzi robotnicy saturnowscy
i robotnice poprzebierani są w szaty rzymskich patrycjuszów i czarnych niewolników.
To przecież rzecz niezwyczajna i jeżeliby
ktoś wątpił o tem, że Polska najzupełniej
znajduje się w granicach wpływów kultury
łacińskiej i że należy do Zachodu Europy
ten widocznie nie nauczył się jeszcze słuchać i patrzeć uważnie na przedstawienie
w rodzaju „Świętej Barbary” w sali Klubu
na Saturnie. Po przedstawieniach amatorskich dużą satysfakcję słuchaczowi sprawia
|C.d. na str. 8 >>
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patos który tu brzmi twardo i uczciwie. Jeżeli się czegoś trzeba obawiać dla zespołów
amatorskich, to chyba tylko powierzchownego przyswojenia kunsztu aktorskiego,
urokiem bowiem przedstawień amatorskich
jest ich szczerość i bezpośredniość. One też
były zaletą widowiska zorganizowanego
przez młodych górników saturnowskich.
Najważniejszą jednak sprawą w ten wieczór niedzielny poprzedzający dzień świętej Barbary było to, że zamanifestowało się
w całej swej imponującej okazałości życie
organizacyjne górników i to, że tem życiem
okazuje żywe zainteresowanie zarząd kopalni, którego przedstawiciele z zadowoleniem śledzą przebieg akcji dramatycznej.
Drugiego dnia rano zapełnia się górnikami
inna sala... w domu zbornym. Sala jest jak
kościół obszerna, wysoka i widna, a u stóp
przepięknego ołtarza górnicy śpiewają
z przejęciem pieśni pobożne do swej patronki. Potem uformował się pochód który
rusza do kościoła w Czeladzi. Na przedzie
krzyż i chorągwie, orkiestra górnicza, zarząd kopalni, urzędnicy, robotnicy. Pewnie półtora tysiąca ludzi albo więcej. Kopalnia nie redukuje pracowników, nawet
przeciwnie, bo niedawno przyjęła nowych.
Czerwone pióropusze na czapkach górników z orkiestry, białe dozorców i czarne
górników mundurowanych, a za nimi równe szeregi braci górniczej w odświętnych
ubraniach zgrupowanych pod sztandarem
św. Barbary, to jednak obok malowniczości, ma swoją niecodzienną wymowę serdecznej łączności ludzi pracy przy jednym
warsztacie. Kościół w Czeladzi jest chyba
najwspanialszy w Zagłębiu, biały w środku, jakby miał być przeciwstawieniem czarnych wnętrz kopalni i jakby miał symbolizować jasność myśli tych górników, których
czarne, spracowane dłonie wzniosły na tle
szarzyzny małomiasteczkowej w Czeladzi
niespodziewanie wielką świątynię, zbudowaną z rozmachem i będące pomnikiem
rzetelnej sztuki architektonicznej. Po nabożeństwie powrót do sali domu zbornego.
Inaczej ona teraz w południe wygląda niż
rano. Do stołu stojącego w poprzek sali
przystawiono pod kątem prostym równe
rzędy stołów na całą długość wielkiej sali. Stoły są biało nakryte. Na nich gęsto
rozsiane butelki z wódką i kopiaste talerze
z przekąską. Za poprzecznym stołem zasiadają przedstawiciele zarządu kopalni,
sztygarzy, dozorcy a tuż obok umundurowana starszyzna górnicza, dalej młodzież

górnicza i tak kilkuset ludzi z powagą zasiada do stołu, który jest niemal stołem
wigilijnym. Pierwszy przemawia dozorca,
który w imieniu zebranych górników życzy
przełożonym wszelkiej pomyślności. Potem
zabierają głos górnicy, a odpowiada dyrektor kopalni, przypomina czasy, gdy przyjeżdżali do Zagłębia robotnicy ze wsi i że był
to żywioł najodważniejszy i przedsiębiorczy, stąd ta fantazja górnicza i szacunek,
którym otaczany jest górnik. Przemawia
też sztygar jako bezpośredni przełożony.
Wyraża zadowolenie, że on i jego koledzy
mają tę piękną okazję zetknięcia się z robotnikami w innej niecodziennej sytuacji przy
wspólnym stole. Potem znów mówią górnicy prosto i otwarcie, a rozpierająca ich
serdeczność z trudem łowi w pamięci słowa, któreby najtrafniej odmalowały nastrój
tego słonecznego grudniowego południa.
Wreszcie znów wstaje dyrektor i wznosi toast, najmilszy przyjęty z entuzjazmem. Pije
zdrowie tych, które najsilniej odczuwają
skutki kryzysu, które są najdzielniejszemi
pomocnicami w życiu górników - zdrowie
ich żon. Orkiestra gra tusz, wszyscy powstają z miejsc i niema człowieka, który
nie uśmiechałby się wtedy radośniej i ładniej niż zwykle. Zarząd kopalni zaprosił
na wspólną biesiadę parę artystów. Artyści
recytują wiersze o pracy górniczej i wiersze
Mickiewicza. Dla niejednego jest on tu nowością, ale też słuchają ludzie z natężeniem
i wybuchają co chwila śmiechem donośnym
niepohamowanym, bo wiersz jest humorystycznym, w którym mąż mówi „Golone!”,
a jego baba „Strzyżone!”. Mickiewicz
zbłądziwszy pod strzechy domu zbornego
na Saturnie odniósł triumf zupełny. Ale
odniosła też triumf prawda, że przy dobrej
woli człowiek człowiekowi nie jest wilkiem
i że we wszystkiem, co się dzieje między
ludźmi, nie tylko sucha kalkulacja odgrywa
rolę ale i... (to nie powinno brzmieć śmiesznie) serce. Niema tak wielkiej niechęci którejby nie można wytrzebić szczerem wyciągnięciem ręki do zgody i niema tak ostrych
zatargów którychby nie można było stępić
umotywowaną perswazją i przez szacunek
dla rozsądnych aspiracyj bliźniego. Gładkie i szybkie, w atmosferze wzajemnego
zaufania załatwienie w ostatnich czasach
kilka trudnych kwestyi socjalnych na kop.
„Saturn” świadczy o tem najdobitniej.
Świadczy też o tem scena ze wspólnej biesiady, kiedy górnik w obecności kilkuset
robotników pije zdrowie dyrektorów, za-

wiadowcy i sztygarów, a dyrektor wznosi
toast na cześć górników i ich żon. Chyba
to jest tak, że stworzenie atmosfery serdeczności górniczej ubarwia świadomość
wspólnej niebezpiecznej walki z przyrodą
w podziemiach i to, że jeden dla wszystkich
jest warsztat pracy i że święta Barbara jest
patronką zarówno dyrektorów kopalni jak
i ostatniego ładowacza i ciskacza.
Kurjer Zachodni – Iskra, nr 337/1933

Gdzie i co w górnicze święto
2.12.1974 Spotkanie aktywu
polityczno-gospodarczego kopalni
z młodymi górnikami.
4.12.1974 godz. 6.00 Hejnał
górniczy z wieży szybowej.
godz. 8.00 Wręczenie jubilatom dyplomów
i upominków w ZDK w Czeladzi-Piaskach.
godz. 10.00 Uroczysta akademia
z udziałem zespołów artystycznych
ZDK w ZDK w Czeladzi-Piaskach.
godz. 14.00 Spotkanie jubilatów
i zaproszonych gości z aktywem
polityczno-gospodarczym kopalni w hali
GKS „Płomień” w Milowicach.
Górniczy Stan, nr 13/1974

Program obchodów DNIA GÓRNIKA
O godzinie 6 zostanie odegrany z wieży
szybowej hejnał „Górniczy Stan”.
Godz. 9.30 odbędzie się uroczysta
akademia w Zakładowym Domu Kultury,
na którą będą się składały część oficjalna
i artystyczna. Na akademii zostaną
wręczone odznaczenia, dyplomy i nagrody.
Godz. 11.00 w części artystycznej
wystąpi zespól świetlicowy Zakładowego
Domu Kultury kopalni „Czeladź.
Godz. 13.00 w Domu Zbornym odbędzie się
przyjęcie jubilatów i zaproszonych gości.
Godz. 17.00 w Zakładowym Domu
Kultury zostanie zorganizowana zabawa
ogólna dla pracowników i ich rodzin,
która będzie trwała do godz. 22.
Górniczy Stan, nr 11/1970

Anna Binek-Zajda
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Jak dawniej w Zagłębiu
Boże Narodzenie
obchodzono…

oże Narodzenie, zwane
niegdyś również Godami, to czas z którym związane były i są nie tylko obrzędy
o charakterze religijnym, ale
również wiele wierzeń ludowych, przesądów i przepowiedni, zachowań ludycznych
oraz zabiegów magicznych.
Już XIX-wieczni etnografowie
zauważyli, że czas przedświąteczny poświęcany był nie tylko
na „nabożeństwo”, ale również
na zabawę oraz przygotowania
do wieczerzy wigilijnej.
Do wieczoru wigilijnego szykowano się z dużym wyprzedzeniem: już latem suszono owoce
i grzyby, gromadzono orzechy
i odkładano małe rumiane jabłka,
aby potem powiesić je na bożonarodzeniowym drzewku. Jesienią
kiszono kapustę i udawano się
na wyprawę do miasta na targ,
gdzie kupowano przyprawy korzenne. Gromadzono najlepszą
mąkę, miód, jaja, mleko i inne
składniki niezbędne do przygotowania świątecznych potraw. W domu robiono porządki: omiatano,
czyszczono i porządkowano izby,
sprzątano budynki gospodarcze
i całe obejście oraz przygotowywano opał na całe święta.
Sam dzień wigilijny, rozpoczynający cykl świąt bożonarodzeniowych (trwający
aż do Matki Boskiej Gromnicznej), zawiera najbogatszy zespół zwyczajów dorocznych,
mających swe początki w dawnych wierzeniach i zawierających wiele wątków pogańskich.
Są to wróżby agrarne, matrymonialne oraz dotyczące osobistych losów człowieka, a także
różne czynności magiczne, mające zapewnić wszelką pomyślność, zdrowie i obfitość plonów
w nadchodzącym roku.
Jeszcze pod koniec XIX w.
w dzień wigilijny, prócz zwykłych przygotowań do postnej
wieczerzy, płatano różne figle np.
bladym świtem chłopcy przystępowali do tzw. rabunku, czyli chowali do rowu, wciągali na dach

Fot. ze zbiorów autorki

B

lub składali na jedno miejsce,
często pośrodku wsi, wszystkie
napotkane na podwórzach narzędzia rolnicze: radła, pługi, motyki
a nawet wozy i drabiny. Okna
domostw zasłaniano jałowcem
bądź bielono wapnem, aby mieszkańcy, z powodu braku dostępu
światła słonecznego, spali dłużej niż powinni. Przed świtem

na drzwiach domostw, gdzie
znajdowała się panna na wydaniu chłopcy rysowali kredą bądź
węglem przeróżne figury przedstawiające ludzi, psy, konie itp.
rzeczy. Współcześnie na obszarze Zagłębia Dąbrowskiego tego
rodzaju zachowania nie mają już
miejsca, chociaż jeszcze przed II
wojną światową, w dzień wigilij-

ny w zagłębiowskich wsiach powszechnie zamalowywano okna,
zapychano kominy i robiono inne żarty. Dziś Wigilia jest dniem
pełnym powagi i skupienia,
a często również dniem wytężonej pracy by przed wieczorem
zdążyć z przygotowaniem kolacji
wigilijnej.
Po chwili obecnej wielu Zagłębiaków dzień wigilijny traktuje jako przepowiednie na cały nadchodzący rok mówiąc:
„Jaka Wigilia taki cały rok” tak więc do wszystkiego co się
zdarzy przypisuje się ogromne
znaczenie.
Zgodnie z tradycją 24 grudnia należy wcześnie wstać, nie
wolno nic pożyczać, aby razem
z pożyczoną rzeczą nie wydać
szczęścia z domu. Dobrze jest
też nie wydawać tego dnia pieniędzy, a jeśli ktoś ma jakieś
długi lub pożyczone przedmioty to należy je zwrócić - by nie
mieć długów w następnym roku.
Przez cały dzień dbano by się
nie kłócić, bo to wróży sprzeczki w rodzinie w nadchodzącym
roku. Również dzieci starały się
być grzeczne aby nie dostać tego
dnia klapsa, bo to oznaczałoby,
że cały następny rok będą w ten
sposób karane.
W Zagłębiu Dąbrowskim
wróżbą był także pierwszy
gość, który przyszedł do domu
24 grudnia. Mężczyzna wróżył
szczęście, kobieta niepowodzenie. Na wsiach zagłębiowskich
wierzono, że jeśli do domu zawita kobieta to krowa wyda
na świat jałówkę, jeśli pierwszy
przyjdzie mężczyzna to byczka.
Z dniem 24 grudnia związanych jest wiele wróżb mających zapewnić dobrobyt
i powodzenie w życiu. Jedną
z czynności mających zapewnić
człowiekowi dostateczną ilość
pieniędzy i chleba było, jeszcze
w latach 80. XIX w., obmywanie
się w wodzie, do której wrzucano monety i kawałek chleba.
Dziewczęta zaś zamiatały izbę
i wynosiły śmieci na podwórze
|C.d. na str. 10 >>
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a następnie stojąc na nich nadsłuchiwały, z której strony zaszczeka pies – z tej strony miał
nadejść przyszły mąż. Panna
na wydaniu wychodziła także
po kawałki drewna przeznaczonego do palenia w piecu – jeżeli
do izby przyniosła parzystą ilość
to prędko wyjdzie za mąż, jeżeli
liczba była nieparzysta to znaczyło, iż na męża będzie musiała
jeszcze poczekać.
Zwyczajem praktykowanym
powszechnie nie tylko przez
mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego jest ubieranie choinki.
W niektórych domach po dzień
dzisiejszy choinkę ubiera się
w Wigilię rano - niegdyś nie było wyjątków od tej reguły. Strojeniem bożonarodzeniowego
drzewka zajmowały się głównie
dzieci zawieszając na drzewku
orzechy, jabłka, pierniki. Choinkę ozdabiano również własnoręcznie wykonanymi ozdobami
takimi jak: pajace z wydmu-

szek, słomiane lub papierowe
łańcuchy, gwiazdki, koszyczki.
W czasie wigilijnej wieczerzy
choinkę oświetlano świeczkami.
Nieco później do ozdób choinkowych dołączono lametę i włosy
anielskie, natomiast dziś zielone,
często sztuczne drzewko stroi się
w kupowane w sklepach bombki,
błyszczące łańcuchy i kolorowe,
elektryczne lampki.
Podobnie jak zmieniała się przez lata choinka tak
również zmieniał się wystrój
i wygląd pomieszczenia, w którym zasiadano do stołu wigilijnego. Pod koniec XIX w. cały
stół zasłany był sianem a w bogatszych domach dodatkowo
przykryty białym obrusem.
Na podłodze w izbie rozściełano słomę a w każdym kącie stawiano, na przemian po snopku
owsa i żyta. Nad stołem wieszano ozdobę ze słomy i kolorowej
bibuły tzw. „pająka”. Dziś stół
nakrywa się „odświętnym” –

niekoniecznie białym obrusem,
pod który wkłada się garść siana, na stole stawia się świece,
a czołowe miejsce zajmuje talerzyk z opłatkiem. Pod sufitem
wieszana jest jemioła. Nowym
zwyczajem praktykowanym
w niektórych domach, jest kładzenie pod każdym talerzem
grosza na szczęście.
Współczesne rodziny do wigilijnego stołu zasiadają wraz
z ukazaniem się pierwszej
gwiazdki lub też po zapadnięciu zmroku. W niektórych domach wieczerza rozpoczyna się
o ustalonej godzinie, czasem tej
samej od wielu lat. M. Federowski
pisze: „Skoro już wszystko wedle
starego zwyczaju przygotowane
zostanie, wtedy gospodarz, żegnając się, bierze z nad siestrzanu opłatek i łamiąc się naprzód
z gospodynią, a potem z dziećmi
i czeladzią, w te słowa odzywa
się do każdego z osobna: „łam
mnie, a służ mnie”. Słowa te,
pełne patriarchalnej prostoty,
wymawiane z powagą, przez
wszystkich przyjmowane bywają objęciem nóg i niskim pokłonem do ziemi”. Dzisiaj dzielenie się opłatkiem jest jednym
z najważniejszych momentów
wieczerzy wigilijnej.
Na przełomie XIX i XX w.
dbano, aby do wigilijnego stołu
zasiadła parzysta liczba osób,
bo w przeciwnym razie, jeden
z biesiadników nie doczekałby
przyszłego Bożego Narodzenia.
Dziś zwyczaj ten nie jest już

przestrzegany. Niewielu mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego
pamięta, iż tak powszechne dzisiaj w tym regionie, ale również
w całej Polsce, pozostawianie
jednego wolnego miejsce przy
stole wigilijnym dla zbłąkanego
czy niespodziewanego gościa,
jest śladem po dawnych zwyczajach zaduszkowych.
Na Wigilię podawano od kilku do kilkunastu potraw. Ich
liczba niegdyś zależna była
od zamożności gospodarzy:
u biedniejszych podawano trzy
potrawy u bogatszych siedem
lub dziewięć, przy czym starano się by liczba ta była nieparzysta. XIX-wieczni etnografowie wymieniają następujące
potrawy podawane na wigilię
w Zagłębiu Dąbrowskim: kaszę
jęczmienną z siemieniatką (mlekiem wyciskanym z siemienia
konopnego), kaszę z grzybami,
kluski tatarczane z makiem tzw.
płatki, chleb i strucle z miodem,
kwaśne czyli garusek ze śliwek
suszonych z grochem lub fasolą,
makiełki, kapustę z grzybami
i grochem oraz śledzie.
Obecnie skład wigilijnej kolacji różni się od tej z końca XIX
w. Istnieje dość duża dowolność
zarówno w ilości, jak i w rodzaju podawanych tego wieczoru
dań. W niektórych domach podaje się dwanaście potraw – „tyle ilu było apostołów” bądź tyle
ile „miesięcy w roku”. W innych
siedem, dziewięć bądź trzynaście. Powszechnie jada się ryby,
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przeważnie karpie i śledzie pod
różną postacią – co jest zwyczajem
stosunkowo młodym. Oprócz ryb
zagłębiowskie gospodynie podają:
zupę grzybową bądź barszcz czerwony z uszkami lub krokietem,
rzadziej zupę rybną. Do potraw wigilijnych należą także: kluski z makiem, łazanki z kapustą, kapusta
z grzybami i kapusta z grochem,
kompot z suszonych śliwek bądź
z różnych suszonych owoców,
a także ziemniaki, pierogi z kapustą i grzybami, chałka tudzież
bułka czasami z miodem, strucla
zawijana z makiem albo z serem,
makówki. Ponadto starym zwyczajem na wigilijnym stole znajdują się
jabłka, pierniki, drobne ciasteczka,
orzechy oraz inne bakalie.
W większości domów nie
wstawano od stołu wigilijnego
przez cały czas trwania wieczerzy - mogła to uczynić jedynie gospodyni. Po wigilii przystępowano do wspólnego śpiewania kolęd
oraz do dalszych wróżb. Rzucano
na stragarz garść słomy – ile się
ździebeł utrzyma tyle snopów

zboża zbierze gospodarz z pola
w przyszłym roku. Wróżono także
z siana spod obrusa. Jeśli ktoś
wyciągnął długie i zielone
źdźbło to oznaczało szczęście
w nadchodzącym roku; jeśli było ono krótkie i żółte to wróżyło
choroby a nawet śmierć.
Obecnie magiczną moc przypisuje się łusce z wigilijnego
karpia, która włożona do portfela
ma przynieść szczęście w finansach w nadchodzącym roku.
Powszechnym zwyczajem
w latach powojennych było częstowanie zwierząt opłatkiem
i chlebem, zanoszono im również
ostatki z wieczerzy. Po kolacji brano też słomę spod wigilijnego stołu i owijano nią wszystkie drzewka w sadzie, wierzono bowiem,
że drzewa dzięki temu zabiegowi
będą rodzić więcej owoców.
Stosunkowo młodym zwyczajem, ważnym szczególnie
dla dzieci jest obdarowywanie
domowników prezentami. Prezenty te składane są najczęściej
pod choinką.

Wigilię, jak i w pierwszy dzień
świąt Bożego Narodzenia, spędzano w gronie rodzinnym. Ponadto
w latach międzywojennych unikano wszelkich prac – nie rozpalano
ognia, nie gotowano, nie używano
noża, nie rąbano drewna, nie oporządzano inwentarza. Wszystkie
te czynności należało wykonać
„na zapas” w wigilijny poranek.
Natomiast drugiego dnia świąt bożonarodzeniowych w dzień świętego Szczepana święcono w kościele
groch i owies, obrzucając następ-

ZACHOR

znaczy pamiętaj

W

styczniu 2020 roku zapraszamy do
Muzeum Saturn na promocję książki
Wiesławy Konopelskiej pt. „Zachor znaczy
pamiętaj”. Książka powstała z wielkiej pasji
autorki do kultury żydowskiej i historii braci
starszych w wierze, zwłaszcza historii społeczności żydowskiej w dawnej Czeladzi.
Wiesława Konopelska, która przed kilku
laty wydała książkę „Shalom. Pamięci czeladzkich Żydów”, podjęła się zgromadzenia
w jednym miejscu wspomnień Czeladzian,
pamiętających klimat i krajobraz Czeladzi
zamieszkiwanej przez ludność żydowską.
Mieszkańców miasta dwóch wyznań łączyły przyjaźnie, sąsiedztwo, przelotne znajomości, a czasem dzieliła rywalizacja, czy
współzawodnictwo ale wszystko składało

się na obraz małej, ulegającej wzajemnym
wpływom, żyjącej w mniejszej czy większej
symbiozie społeczności, z symbolem dawnego kościoła farnego i synagogi w tle.
Wspomnienia jak to wspomnienia –
obarczone subiektywizmem i skazą ulot-

nie ziarnami księdza na pamiątkę
ukamienowania pierwszego męczennika, a pozostałą część dosypywano do zboża i wysiewano
na wiosnę wierząc, że dzięki temu
będzie urodzaj.
W drugie święto zarówno
dawniej, jak i współcześnie odwiedzano rodzinę, znajomych
i sąsiadów, czyli kolędowano,
bo to właśnie Święty Szczepan
rozpoczynał bogaty i niezwykle
bogaty czas kolędowania.
Dobrawa Skonieczna – Gawlik

ności ludzkiej pamięci, pozbawione krytyki historycznej, pozostawiają margines
niedopowiedzenia. Niemniej jednak ujęte
w publikacji wywiady, pokazują różnorodne spojrzenie na koegzystencję ludności
dwóch wyznań, różne formy wspólnego
życia, wzajemnego wspierania się mieszkańców gminy i niemożliwy do odtworzenia klimat wielokulturowego miasta. Krajobraz nieodwracalnie zniszczony przez
II wojnę światową i Holocaust, który z dnia
na dzień zmiótł żydowskich mieszkańców
miasta, budujących jego klimat od 150. lat,
z jego pejzażu.
Efektowna graficznie i edytorsko książka, zawiera wiele nieznanych dotąd szerzej
fotografii, udostępnionych autorce dzięki jej
serdecznej przyjaźni z dawnymi mieszkańcami miasta, którzy przeżyli wojnę, a którym
mała ojczyzna „Czeladź” nawet wiele lat po
wojnie była bardzo bliska.
Książka dostępna w muzeum w cenie 20 zł.
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katu. Własnoręcznie wykonane z szyszek,
bombek, tasiemek i świeżego igliwia stroiki wniosły w grudniowe popołudnie

magię zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia.

Muzealna Akademia Seniora

Wystawy

• Wystawą pt. „Drewniana Czeladź. Miasto
którego nie ma?” podsumowaliśmy projekt
badawczy realizowany przez Towarzystwo
Powszechne Czeladź przy wsparciu merytorycznym Muzeum Saturn. Ekspozycję
dotyczącą dawnej zabudowy miasta można było zwiedzać od 18 października do
1 grudnia.
• 4 grudnia, podczas obchodów „Barbórki
na Saturnie” nastąpiło otwarcie najnowszej
ekspozycji muzealnej „Światełko w tunelu”. Wystawa na której zaprezentowano
fotografie, dokumenty, rzeźby, obrazy oraz
górnicze lampki uzupełniona zostały tek-

stami zaczerpniętymi z literatury a mówiącymi o obawach górników i niebezpieczeństwach ich pracy. Ekspozycję przygotowano
ze zbiorów Muzeum Saturn w Czeladzi,
Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Muzeum Miejskiego „Sztygarka” w Dąbrowie
Górniczej oraz kolekcji prywatnych. Wystawa czynna do 6 stycznia.

Muzealny Klub Juniora

• W pierwszą niedzielę października w ramach Muzealnego Klubu Juniora juniorzy za pomocą guzików stworzyli
niepowtarzalne drzewka szczęścia pełne
guzikowych kolorowych listków. Uczestnicy tym samym przekonali się po raz kolejny, iż ze zwykłych rzeczy codziennego
użytku, przy odrobinie kreatywności, może
powstać prawdziwe dzieło sztuki.
• Podczas listopadowego Muzealnego Klubu Juniora dominowały dynie, duszki, koty, nietoperze oraz kolorowe dary jesieni.
To wszystko, w postaci specjalnie przygotowanych szablonów posłużyło małym artystom do stworzenia fantazyjnych witraży
z papieru. Uczestnicy zapoznali się z techniką witrażownictwa znaną od starożytności, tym razem wykonaną jednak za pomocą
kolorowej gładkiej bibuły.
• 8 grudnia podczas świątecznego spotkania najmłodszych miłośników naszego
muzeum, pod okiem Dobrawy Skoniecznej-Gawlik uczestnicy stworzyli świąteczne stroiki. Sala warsztatowa mieniła
się od lśniących ozdób i błyszczącego bro-

• 1 października Muzeum Saturn włączyło
się w organizację czeladzkich „Senioraliów 2019”. Tematem przewodnim prowadzonych przez Dobrawę Skonieczną-Gawlik warsztatów plastycznych była rama.
Na bazie gipsowych prostokątów powstały
przepiękne dekoracyjne ramy na rodzinne
fotografie.
• Październikowa Muzealna Akademii Seniora poprowadzona przez Stefanię Lazar dotyczyła niezwykłego życia jednej
z najbardziej znanych i szanowanych dam
Paryża Jeanne Francoise Julie Adelaide
Bernard, której urok osobisty, delikatność
i zniewalający wdzięk sprawiały, że jej dom
był najsłynniejszym miejscem spotkań okolicznej elity, intelektualistów, dyplomatów
oraz artystów.

• Tematem listopadowego spotkania Muzealnej Akademii Seniora była historia piaskowskiej świątyni wyznaczająca przez lata
rytm życia mieszkańców Czeladzi. O historii Kościoła pw. Matki Boskiej Bolesnej
w Czeladzi-Piaskach pierwotnie będącego
pod wezwaniem Siedmiu Boleści Najświętszej Marii Panny wybudowanego w latach
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Węgier przeżywszy gehennę II wojny światowej i pobyt w obozie koncentracyjnych,
zmagała się z bolesną rzeczywistością.
Ucieczką od problemów życia codziennego
stał się hazard i alkohol. Sukcesy filmowe
sosnowiczanki wciąż pozostawały w cieniu nałogu i ciągłych skandali, ostatecznie
doprowadzając aktorkę do samobójstwa
w wieku 43 lat.

Koncerty

20. ubiegłego wieku opowiedziała historyk
i kustosz Muzeum Anna Binek-Zajda.
• 17 grudnia, w nawiązaniu do zbliżających się świąt seniorzy w ramach Muzealnej Akademii Seniora mogli wysłuchać
wykładu etnografa Dobrawy Skoniecznej-Gawlik, która przedstawiła zwyczaje
i obrzędy związane z zagłębiowskim tradycjami bożonarodzeniowymi. Ta niezwykle
interesująca opowieść zilustrowana była
fotografiami archiwalnymi i współczesnym
materiałem ikonograficznym.

• W piątkowy wieczór 25 października
wystąpił zespół „Dombrova Piano Duo”
- utytułowany duet fortepianowy stworzony przez dwóch pianistów z Dąbrowy Górniczej Łukasza Szubskiego i Krzysztofa
Włodarczyka. Artyści w swoich interpretacjach muzycznych przełamują schematy
udowadniając, że muzyka poważna daje
dużo radości i niezwykłych przeżyć.
• W listopadzie w salach Muzeum Saturn
zabrzmiały znane i lubiane piosenki Wojciecha Młynarskiego oraz Agnieszki
Osieckiej w interpretacji Beaty Marczewskiej, Tomasza Muszyńskiego – wokalistów o nieprzeciętnych głosach oraz Adama Snopka (fortepian). Zaprezentowany
recital stanowił swoisty ukłon w kierunku
wybitnych twórców polskiej piosenki.

Wykłady, prelekcje

• 2 października gościem Czeladzkiego
Salonu Historycznego była Alicja Zdziechiewicz, autorka publikacji „Paryżanin
na Śląsku czyli Aleksander Dumas w Mysłowicach”, która opowiedziała o nieznanym wątku historii francuskiego pisarza
i wydarzeniach z 1851 roku, rozgrywających się w Mysłowicach.
• 11 października prof. dr hab. Dariusz Nawrot znawca epoki napoleońskiej przedstawił ciekawostki oraz nieznane fakty z życia
cesarza Francuzów Napoleona Bonaparte.
Wykład, który odbył się w ramach Wieczorów Historycznych na Saturnie przybliżył sylwetkę wybitnego stratega militarnego z zupełnie nieznanej strony.
• Podczas listopadowych Wieczorów Historycznych na Saturnie uczestnicy spotkania rozprawiali wraz z dr Magdaleną
Boczkowską o losach wschodzącej gwiazdy Hollywood lat 50. Belli Darvi. Sosnowiczanka żydowskiego pochodzenia Bajla

• 27 grudnia Muzeum Saturn zakończyło
rok kulturalny koncertem pt. „Mistrzowie
ballady” w wykonaniu artystów Warszawskiego Teatru Piosenki. To wyjątkowe muzyczne przedstawienie wprowadziło
wszystkich gości w nastrój, podczas którego
emocjonalność łączyła się z narracją a tajemniczość zarysowanych zdarzeń ze zdziwieniem nad otaczającym nas światem.

Inne wydarzenia

• W piątkowe południe 8 listopada, na najstarszej czeladzkiej nekropolii, cmentarzu

parafii pw. św. Stanisława BiM w Czeladzi
nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Piotrowi Pawłowi Dehnelowi – czeladzkiemu sztygarowi
i działaczowi niepodległościowemu. Tablica pamiątkowa została wzniesiona z inicjatywy Muzeum Saturn w Czeladzi 80 lat
po śmierci Dehnela.
• 8 listopada Muzeum Saturn zaprosiło
na wspólne śpiewanie patriotyczne: „Dla
Ciebie śpiewam, Polsko!”. To już dziesiąte spotkanie propagujące aktywne uczestnictwo w obchodach Narodowego Święta

Niepodległości, gromadzące czeladzian
oraz mieszkańców okolicznych miejscowości, którzy pod kierunkiem Anny
Piech, przy akompaniamencie Tobiasza
Nykamowicza zaśpiewali Biało-Czerwonej pieśni opisujące pełną poświęcenia
walkę o wolną Polskę.
• 4 grudnia, po raz trzeci miało miejsce
spotkanie z cyklu „Barbórka na Saturnie”. Wydarzenie to na stałe wpisało
się w kalendarz muzealnych spotkań.
We wnętrzach wilii niegdyś zamieszkiwanej przez dyrektora kopalni „Saturn”
wspominano górniczą historię miasta
i jej mieszkańców. Okolicznościowemu
spotkaniu towarzyszyło uroczyste otwarcie wystawy pt. „Światełko w tunelu”.
• 1 3 grudnia w murach czeladzkiego
muzeum można było poczuć niezwykłą
atmosferę nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. Podczas tradycyjnego,
wspólnego spotkanie z cyklu „Cała Czeladź śpiewa kolędy” przy akompaniamencie, wspólnym głosem zabrzmiały
znane i lubiane kolędy, pastorałki i melodie świąteczne zaczarowując otaczający
nas świat. Spotkanie poprowadziła Anna
Piech a oprawę muzyczną zapewnił Tobiasz Nykamowicz (fortepian).
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Muzeum Saturn zaprasza – I kwartał 2020
STYCZEŃ

• D o 6 stycznia serdecznie zapraszamy na ekspozycję o tematyce górniczej
pt. „Światełko w tunelu”. Wystawa ta
w sposób nieco metaforyczny przedstawia
trud pracy górnika i wszelkie niepokoje
związane z niepewnym losem pracownika kopalni codziennie udającego się pod
ziemię, by tam w świetle górniczej lampy
wydobywać węgiel.
• Życie codzienne ludności żydowskiej
to problematyka kolejnej ekspozycji, którą
w styczniu zaprezentujemy we wnętrzach
Pałacu pod filarami. Otwarcie wystawy

połączone będzie z wykładem Wojciecha Ciuraja zatytułowanym „Z wizytą
w Sztetlu – specyfika żydowskich miasteczek”. Na otwarcie wydarzenie zapraszamy 10 stycznia o godz. 17.00.
• Noworoczny Muzealny Klub Juniora rozpoczniemy w karnawałowym nastroju. Tym
razem w ramach zajęć, które poprowadzi
Dobrawa Skonieczna-Gawlik przygotujemy piękne i wyjątkowe maski karnawałowe.
Warsztaty odbędą się 12 stycznia o godz.
13.00 (obowiązują zapisy).
• 17 stycznia o godz. 17.00 w progach czeladzkiego muzeum gościć będziemy autorkę
książki „Zachor znaczy pamiętaj” – Wiesławę Konopelską, która opowie o inspiracji
powstania oraz pracy nad publikacją pełną
wspomnień o życiu czeladzkich Żydów.

•T
 rzeci wtorek miesiąca to dzień przeznaczony dla seniorów. Uczestników
Muzealnej Akademii Seniora zapraszamy 21 stycznia o godz. 10.00 na kolejne spotkanie z cyklu „Kod mistrzów,
czyli historia sztuki dla koneserów”.
Wykład poprowadzi kustosz Muzeum
Saturn w Czeladzi Stefania Lazar.
• Fryderyk Chopin i jego muzyka będzie
tematem przewodnim koncertu fortepianowego w wykonaniu znanych pianistów
Anny Lipiak i Grzegorza Niemczuka.
Na muzyczne spotkanie z niezwykłą
muzyką zapraszamy 31 stycznia o godz.
18.00. Koncert biletowany.

LUTY

• Lutowy Muzealny Klub Juniora odbędzie się w niedzielę 9 lutego o godz.
13.00. Tematem przewodnim będą…
porządki. W trakcie warsztatów juniorzy wykonają niepowtarzalne i oryginale organizery na biurko dzięki, którym
nie tylko dadzą drugie życie pozornie
niepotrzebnym materiałom ale i zadbają
o właściwe miejsce na szkolne przybory
i materiały plastyczne w swoim pokoju.
Na zajęcia obowiązują zapisy.
• W lutym, z okazji 75. rocznicy powrotu
dzieci z Potulic, Muzeum Saturn zaplanowało wystawę ukazującą trudną okupacyjną historię mieszkańców Czeladzi i czeladzkich dzieci oddzielonych od rodzin
w trakcie akcji Oderberg. Wspomnienia,

fotografie, artefakty opowiedzą o ważnym aspekcie czeladzkiej historii, która
odbiła swe piętno na życiu nas wszystkich. Na otwarcie wystawy zapraszamy
w środę 12 lutego o godz. 17.00.
• M uzealna Akademia Seniora poświęcona będzie Akcji Oderberg tragicznemu wydarzeniu z 1943 roku kiedy
to w ramach akcji eksterminacyjnej
na terenie Prowincji Górnośląskiej zatrzymano ponad 700 Polaków w tym
wiele rodzin z dziećmi. Na wykład Anny Binek-Zajdy zapraszamy 18 lutego
o godz. 10.00.
• 2 8 lutego o godz. 18.00 zapraszamy
na niezwykły koncert zatytułowany
„Tango Piazzollo” – splot miłosnych
melodii w wykonaniu TangoStan Quintet. Koncert biletowany.

MARZEC

• 8 marca o 13.00 rozpoczną się kolejne
warsztaty Muzealnego Klubu Juniora.
W ramach warsztatów plastycznych dzieci wykonają ozdobne pudełeczko na najcenniejsze skarby. Za pomocą kolorowego papieru, farb, cekinów, guziczków
i metody decupage powstaną prawdziwe
dzieła same w sobie będące skarbami. Zajęcia poprowadzi Dobrawa SkoniecznaGawlik. Zajęcia bezpłatne, obowiązują
zapisy telefoniczne.
• W marcu podczas Muzealnej Akademii
Seniora poznamy tradycje i zwyczaje
wielkanocne tak charakterystyczne dla
mieszkańców pogranicza małopolsko-śląskiego. Kołatki, wielkopiątkowe obmywanie, połykanie bazi to tylko nieliczne
z dawnych obrzędów bez których niegdysiejszy zagłębiak nie wyobrażał sobie
świąt. Co pozostało z dawnych zwyczajów i jak zmieniły się te praktykowane
przez nas współcześnie opowie etnograf
i kustosz muzeum Saturn Dobrawa Skonieczna-Gawlik we wtorek 17 marca
o godz. 10.00.
Oprócz spotkań dla seniorów i juniorów
Muzeum Saturn zaprasza na niezwykłe interesujące wykłady i koncerty. Szczegóły
wkrótce.
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Galeria Sztuki Współczesnej „Elektrownia” – działo się:

• O d 3 do 30 października br. w GSW
Elektrownia można było oglądać wystawę malarstwa Krystyny Balińskiej. Autorka swoją twórczość zanurza w różnych
wymiarach ludzkiego życia wraz z wpisanym weń przemijaniem – znajdziemy
tu piękno i mrok świata, ulotny urok

chwili i krajobrazu. Na wystawie w czeladzkiej Elektrowni można było odnaleźć
bogactwo zainteresowań autorki – pejzaże, sceny rodzajowe, portrety.
• W dniach 5 listopada-5 grudnia br.
zaprezentowaliśmy prace Marii Ma-

tyi-Rozpary i Hanny Rozpary zgromadzone pod tytułem DUCH i SUBSTANCJA. Obrazowały one rozmaite
wymiary współczesnej sztuki od eksperymentalnych tkanin artystycznych,
malarstwo po instalacje multimedialne.
Efekty współpracy obu znakomitych
i uznanych artystek, pomyślane i wykreowane w konwencji in situ doskonale wybrzmiały w postindustrialnej przestrzeni
Galerii Elektrownia.
• O d 12 grudnia do 31 stycznia 2020 r.
gościmy w GSW Elektrownia międzynarodową wystawę zbiorową grafiki GREY
ZONE / ŠEDA ZÓNA / SZARA ZONA
/ SZARA STREFA. Do udziału w projekcie zaproszono uznanych grafików
z Polski, Czech i Słowacji. Jest on efektem współpracy z tak prestiżowymi instytucjami artystycznymi jak: Akademie
Umění w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja),
Universitas Ostraviensis (Czechy) i Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.
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GSW „Elektrownia” zaprasza:
ZDARZENIA STYCZEŃ – MARZEC 2020
• 6 stycznia 2020 r. w Galerii po raz kolejny
zagości Orszak Trzech Króli. Nastąpi tutaj
spotkanie trzech orszaków z czeladzkich parafii oraz pokłony i złożenie darów przez Trzech
Króli. Wydarzenie zakończy koncert kolęd
i pastorałek oraz wspólne śpiewanie kolęd.

nie zamaskowane warstwą wosku. Na wernisaż zapraszamy 6 lutego o godz.18.00, wystawa potrwa do 8 marca 2020 r.
•G
 rzegorz Skrzypek wraz z grupą „MESSAGE” – zbiorowa wystawa malarstwa

Poza tym w nowym roku GSW Elektrownia
zaprasza na następujące zdarzenia:
• Leszek Szymczyk – wystawa batiku

Grupa powstała w 2018 r. W jej skład wchodzą:
Hanna Rozpara, Beata Będkowska, Krzysztof
Powałka, Michał Powałka, Marcin Waszczak,
Karol Barton i Grzegorz Skrzypek. Prezentują
oni różnorodne postawy twórcze, a ich celem
jest dotarcie do odbiorcy, który – jak przez
pryzmat- może zobaczyć „odmienne światy”
malarskich przedstawień pełnych: koloru,
formy, faktury , treści, konstrukcji, warsztatu
i wyobraźni. Efekty tego intrygującego zamierzenia artystycznego będzie można zobaczyć
od 13 lutego do 8 marca 2020 r. Wernisaż 13
lutego o godz. 18.00

W GSW Elektrownia artysta zaprezentuje
swoje prace wykonane w batiku – to oryginalna technika malarska polegająca na kolejnym nakładaniu wosku i kąpieli tkaniny
w barwniku, który farbuje jedynie miejsca
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• Wojciech Kowalczyk – wystawa rysunku
20 lutego o godz. 18:00 zapraszamy na wernisaż wystawy Wojciecha Kowalczyka, tworzącego prace w nieczęsto stosowanej technice rysunku tuszem Wystawa potrwa od 20
lutego do 22 marca.

• Piotr Zatorski – wystawa fotografii
Z kolei 12 marca o godz.18.00 odbędzie się
inauguracja wystawy fotograficznej Piotra
zatorskiego. Artysta, związany w przeszłości z będzińską grupą fotograficzną KOŃ
TROJAŃSKI zaprezentuje retrospektywę
swojej twórczości fotograficznej. Wystawę będzie można zwiedzać od 12 marca
do 14 kwietnia 2020 r.
• Jacek Szaleniec – 40 lat pracy twórczej.
Retrospektywna wystawa malarstwa.
Twórca od wielu już lat realizuje swoją
osobistą wizję plastyczną malując obrazy
we własnych oryginalnych technikach,
kreując przy tym magiczny, wielobarwny świat. Efekt tej niezwykłej 40-letniej
przygody ze sztuką będziemy mogli oglądać od 26 marca do 26 kwietnia 2020 r.
Wernisaż wystawy odbędzie się 26 marca
o godz.18.00.

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

