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Niezmiernie miło nam 
poinformować, że w po-

czątkach maja wyłoniliśmy 
wykonawcę projektu kon-
cepcyjnego wystawy stałej, 
która w przyszłości wypełni 
przestrzenie Postindustrial-
nego Centrum Dziedzictwa 

Górnictwa Węglowego w Za-
głębiu, czyli rewitalizowaną 
obecnie cechownię kopalni 
„Saturn”. Wykonawcą projek-
tu jest firma Adventure Mul-
timedialne Muzea z Katowic, 
która ma na koncie realizację 
wielu doniosłych oraz spek-

takularnych ekspozycji m.in. 
w Muzeum Kościuszkowskim 
w Krakowie, Muzeum Ślą-
skim w Katowicach, Muzeum 
Ognia w Żorach, czy Śląskim 
Centrum Wolności i Solidar-
ności w Katowicach.

Prace w cechowni trwają!

str. 3 |

str. 10–12 |



2 | OFICYNA SATURNOWSKA 

Setna rocznica odsłonięcia Mauzoleum Powstańców Śląskich w Sosnowcu

W związku z rozpoczęciem prac koncepcyj-
nych, pod koniec maja nasi pracownicy wraz 

z przedstawicielami firmy Adventure mieli okazję 
wizytować cechownię. Zamieszczamy krótką fo-
torelację, dzięki której będą mieli Państwo jedyną 
i niepowtarzalną okazję, by zajrzeć na plac bodowy 
i obejrzeć obiekt od środka.

|dokończenie ze str. 1 „Prace w cechowni trwają”
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Setna rocznica odsłonięcia Mauzoleum Powstańców Śląskich w Sosnowcu

Zgodnie z regulaminem konkursu 
wiedzy o Czeladzi w dniu 29 kwiet-

nia 2020 r. miał odbyć się etap finałowy. 
Niestety sytuacja spowodowana pandemią 
koronawirusa uniemożliwiła jego przepro-
wadzenie, a tym samym wyłonienie laure-
atów. Niezwyczajne okoliczności wymusiły 
więc bardzo trudną, a zarazem bezprece-
densową decyzję o pozostawieniu konkursu 
nierozstrzygniętym. Dziesięcioro uczniów 
czeladzkich szkół, którzy w wyniku eli-
minacji szkolnych zakwalifikowali się do 
części finałowej konkursu i ostatecznie nie 
mogli wykazać się swoją wiedzą w zakresie 
historii Czeladzi zostało uhonorowanych 
dyplomami oraz nagrodami książkowymi 
ufundowanymi przez Muzeum Saturn, 
Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi oraz 
Urząd Miasta Czeladź.

Dziękujemy wszystkim uczniom i na-
uczycielom za wysiłek oraz czas poświę-
cony na przygotowania do etapu szkolne-
go. Mamy nadzieję, że w roku szkolnym 
2021/2022 kolejna edycja konkursu będzie 
mogła się odbyć bez żadnych przeszkód.

Konkurs Wiedzy o Czeladzi 2019/2020 nierozstrzygnięty

O prawdziwości tego 
stwierdzenia przeko-

nali się uczniowie klasy 1 
a I Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Jana Śniadeckiego 
w Siemianowicach Śląskich, 
którzy pod opieką mgr Da-
rii Dudek i mgra Michała 
Szwestki w dniu 8 czerwca 
zawitali do siedziby Muzeum 
Saturn. Co znamienne pieszo 
przemierzyli niemalże histo-
ryczny trakt - prowadzący 
przez park Pszczelnik - nie-
gdyś uczęszczany przez cze-
ladzką młodzież pobierającą 

nauki w „Śniadku”. A że była 
to szkoła średnia, obok placó-
wek w Sosnowcu i Będzinie, 
również chętnie wybierana 
w okresie międzywojennym 
świadczą licznie zachowa-
ne w szkolnym archiwum 
dokumenty poświadczające 
przebieg nauczania nastolet-
nich czeladzian. Nie sposób 
nie dodać, że i dziś w mu-
rach tej szkoły zdobywają 
wiedzę oraz rozwijają pasje 
młodzi mieszkańcy naszego 
miasta. Upływająca w na-
der miłej atmosferze wizyta 

obecnych uczniów „Śniadka” 
na czeladzkim Zarzeczu za-
początkowała szerszą współ-
pracę pod dachem nierzadko 
trudnej historii dwóch miast 
śląsko-małopolskiego pogra-

nicza rozumianego nie tylko 
w kontekście geograficznym, 
historycznym i politycznym, 
lecz zwłaszcza kulturowym 
oraz społecznym. 

 Anna Binek-Zajda

Krzysztof Golonka SP nr 1
Piotr Matyszkiewicz SP nr 1
Martyna Łata SP nr 2
Maja Orzech SP nr 2
Agata Gadecka SP nr 3
Jan Radzięta SP nr 3

Dominika Bienias SP nr 5
Aleksandra Dubiel SP nr 5
Natalia Ruszczyk SP nr 7
Marcin Ślęzak SP nr 7

Oto finaliści konkursu wiedzy o Czeladzi w roku szkolnym 2019/2020:

Brynica to nie granica

 Anna Binek-Zajda
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Akwaforta, akwatinta, 
mezzotinta, litografia, miedzioryt, 
linoryt, sucha igła. Chiaroscuro, 
weduty, sztychy i grawiury. 
Tajemniczo brzmiące pojęcia 
na pewno rozświetli zbliżająca 
się wystawa „Sztuka starych 
mistrzów”, która zagości 
w naszym Muzeum już we 
wrześniu tego roku. Będzie 
to zapierająca dech w piersiach 
ekspozycja, prezentująca 
ryciny największych artystów 
w historii i prawdziwa gratka 
dla miłośników sztuki.

Często niepokojące, dynamiczne, 
frenetyczne, przejmujące, pełne 

przemocy sceny ilustrujące wydarzenia 
zawarte w mitach lub wytworzone przez 
fantastyczną wyobraźnię artysty, cza-
sem realistyczne sceny rodzajowe lub 
autorsko interpretowane sceny religijne, 
innym razem spokojne, stonowane we-
duty, dokumentujące wygląd dawnych 
miast i miasteczek. Takie są prace, któ-
re wychodziły spod chwiejki, igły, czy 
rylca tuzów grafiki, nazwanej z czasem 
warsztatową, a które uszlachetnią wnę-
trza Pałacu pod Filarami. Nieziemski 
Rafael Santi, prekursorski Albrecht 
Dürer, mistrzowsko stosujący światło-
cień Rembrandt van Rijn, satyryczny 
William Hogarth, mroczny Francisco 
Goya, świetlisty i wyważony Berna-
dro Belotto vel Canaletto, czy wresz-
cie nasi rodzimi Daniel Chodowiecki 
oraz Michał Płoński. Tuzy europejskiej 
sztuki, najświetniejsi artyści, jacy go-
ścili w naszym Muzeum, reprezentują-
cy kunszt sztuki graficznej od Rzymu 
po Gdańsk, od Madrytu, przez Londyn 
po Norymbergę, od renesansu, przez 
barok, po klasycyzm i preromantyzm.

Sztuka Starych Mistrzów to nie tylko 
fascynująca ekspozycja, na którą zapra-
szamy Państwa we wrześniu. To także 
motyw przewodni tegorocznej Nocy Mu-
zeów w Muzeum Saturn, którą planuje-

Sztuka Starych 
Mistrzów

i Noc Muzeów w Saturnie!

Rembrandt van Rijn, „Młyn”.

Bernardo Belotto zwany Canaletto, „Krakowskie Przedmieście od strony Bramy Krakowskiej”.
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my otworzyć jesienny sezon kulturalny. 
Po bardzo trudnym dla nasz wszystkich 
roku – roku pandemii koronawirusa, 
obostrzeń i restrykcji, które uniemoż-
liwiły w praktyce funkcjonowanie in-
stytucji kultury, pragniemy powrócić 
z naszą sztandarową imprezą i jednym 
z najważniejszych wydarzeń kultural-
nych w kalendarzu imprez Muzeum. 
W trakcie corocznego święta naszej in-
stytucji i wszystkich placówek muzeal-
nych w Polsce, nasi goście będą mogli 
zapoznać się z niesamowitymi tajnikami 
powstawania grafiki – druku wklęsłego 
i druku wypukłego. Poznają proces two-
rzenia rycin od powstania pierwotnego 
rysunku, przez przekładanie go na płytę 
graficzną, poddawanie trawieniu, po od-
bicie w prasie graficznej. Każdy z gości 
będzie mógł na chwilę sam poczuć się 

Przegrodzona arena, Francisko Goya.

Trzy drzewa, Rembrandt van Rijn.

artystą i wypróbować swoich sił, tworząc 
własną, niepowtarzalną odbitkę w tech-
nice linorytu lub suchej igły. Warsztaty 
poprowadzi pani Marta Wakuła-Mac, 
absolwentka Instytutu Sztuki Uniwersy-
tetu Pedagogicznego w Krakowie, uzna-
na krakowska artystka specjalizująca się 
w technice linorytu, wystawiająca swoje 
prace w Krakowie, ale także w Irlandii 
i Szwecji. Jej prace znajdują się w kolek-
cji Jan Fejkiel Gallery, Tokyo Tama Uni-
versity, Japonia, Muzeum Karkonoskiego 
w Jeleniej Górze, Muzeum Archidiece-
zjalnego w Poznaniu, Civic Museum of 
Cremona we Włoszech, National Galle-
ry of Ireland (Dublin) oraz w kolekcjach 
prywatnych. Artystka będzie czujnym 
przewodnikiem po ezoterycznym świecie 
sztuk graficznych, która przeprowadzi 
nas przez gąszcz technicznych pojęć i de-

finicji, przybliżając bogactwo tej mniej 
popularnej niż malarstwo i rzeźba gałęzi 
sztuk pięknych. 

Zapraszamy bardzo serdecznie 
wszystkich Państwa na tę niecodzienną 
wędrówkę po dawnych epokach oraz du-
chową i estetyczną ucztę dla miłośników 
i sympatyków sztuki. 

 Stefania Lazar
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Zbiory Muzeum Saturn wymagają 
wyjątkowego traktowania zarówno 

z uwagi na swoją wartość, jak i stan za-
chowania. Wszechstronna nad nimi opieka 
polega na skutecznym wdrażaniu strategii 
ochrony muzealiów zakładającej regular-
ne wykonywanie następujących działań: 
utrzymywanie na bezpiecznym poziomie 
parametrów mikroklimatycznych stano-
wiącym podstawowy warunek dobrostanu 
eksponatów, stosowanie aparatury pomia-
rowej do monitoringu warunków środo-
wiskowych, wprowadzenie wewnętrznych 
norm regulujących sposób korzystania 
z artefaktów, prowadzenie okresowych 

kontroli poprzez kompleksowe i inter-
wencyjne przeglądy aktualizujące wiedzę 
na temat stopnia zachowania zbiorów, jak 
i prognozujące potrzeby w tym zakresie, 
zabezpieczanie oraz naprawa wybranych, 
poważnie uszkodzonych lub/i szczególnie 
cennych archiwaliów. 

Instytucja kładzie szczególny nacisk 
na konserwację zapobiegawczą, w której 
istotną kwestią jest sposób magazynowa-
nia zbiorów. Wyodrębnienie pomieszczeń 
magazynowych do przechowywania mu-
zealiów w sposób znaczący przyczynia się 
do usprawnienia pieczy nad nimi w zakre-
sie ograniczania szkodliwych wpływów 

zewnętrznych. W magazynach Muzeum 
Saturn znajdują się liczne obiekty nie-
często pokazywane ze względu przede 
wszystkim na szczupłość przestrzeni 
ekspozycyjnej bądź też niedopasowanie 
do istniejącej aranżacji lub koncepcji eks-
pozycji. Niezależnie od przyczyn umiesz-
czenia w magazynie każdy zdeponowany 
eksponat ma zapewnione jak najlepsze 
warunki w ramach szeroko pojętej czynnej 
prewencji konserwatorskiej zapewniającej 
długotrwałą ochronę dla kolekcji.

Niemal od początku swojego funk-
cjonowania placówka nieprzerwanie 
współpracuje z uznanymi pracowniami 
konserwatorskimi. Stopniowo, w miarę 
możliwości finansowych, renowacji pod-
dawane są obiekty najpilniej jej wymaga-
jące. W zależności od charakteru oraz skali 
destrukcji prowadzona jest pełna konser-
wacja ingerująca w strukturę artefaktów 
lub zachowawcza służąca oczyszczeniu 
oraz zabezpieczeniu archiwaliów. Dotąd 
pracami restauratorskimi zostało objętych 
kilkadziesiąt muzealiów. Zdecydowaną 
większość stanowiły obiekty na podłożu 
papierowym – mapy, dokumenty osobiste 
i urzędowe. Po uzupełnieniu brakujących 
części, wzmocnieniu struktury papieru, 
usunięciu zanieczyszczeń, zacieków i za-
żółceń archiwaliom przywrócone zostały 
pełne walory estetyczne oraz użytkowe.

Dnia 23 kwietnia po półrocznej nie-
obecności powrócił do muzeum historycz-
ny plan ziemi według stanu urzędowego 
miasteczka Czeladź guberni piotrkowskiej 
z 1869 r. Obiekt trafił do zbiorów dzięki 
darowiźnie Stowarzyszenia Miłośników 
Czeladzi uczynionej na okoliczność jubi-
leuszu 10-lecia istnienia Muzeum Saturn 
w 2019 r. Wykonany w skali 1:5000 z le-
gendą w języku rosyjskim przedstawia po-
wierzchnię miasta z zaznaczonymi grani-
cami i numerami wszystkich działek. Plan 
wymagał przeprowadzenia gruntowych, 
a zarazem rozważnych zabiegów konser-

Na ratunek czeladzkim osobliwościom przeszłości
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watorskich mających na celu zahamowanie 
postępujących procesów jego degradacji, 
lecz zwłaszcza ocalenie materii obiektu dla 
przyszłych pokoleń.

Plan pierwotnie został wykonany na za-
impregnowanym klejem żywicznym cien-
kim płótnie, na którym za pomocą kolo-
rowych tuszy i farb wodnych naniesiono 
rysunek z tekstem. Na skutek intensywne-
go użytkowania krawędzie złożeń poprze-
cierały się i popękały, natomiast w wyni-
ku nieodpowiedniego przechowywania 
w postaci rulonu powstały liczne podłużne 
pęknięcia na awersie i odspojenia, a także 
rozwarstwienia. Stan zachowania ekspo-
natu wskazywał na wcześniejsze działa-
nia renowacyjne. Otóż początkowo rewers 
planu podklejono dość grubym papierem, 
jednak z biegiem czasu to wzmocnienie 
okazało się niewystarczające, naklejono 
więc na papier płótno, natomiast celem 
zabezpieczenia przed snuciem nitek ob-
szyto krawędzie jedwabną ciemnozieloną 
tasiemką, z czasem zbrązowiałą. Wówczas 
to część napisu tytułowego została zasło-
nięta co wskazuje, że przypuszczalnie plan 
miał znacznie większy format. Staranne 

prace konserwatorskie poległy między 
innymi na oczyszczeniu obiektu najpierw 
na sucho, a następnie po sprawdzeniu od-
porności tuszu na wodę na mokro, pod-
klejeniu bibułką japońską poszczególnych 
fragmentów płótna, uzupełnieniu ubytków 
w płótnie dodatkową warstwą bibułki ja-
pońskiej w kolorze kremowym, podklejeniu 
całości nowym płótnem bawełnianym pod-
barwionym na beżowo z międzywarstwą 
papieru, wyprasowaniu oraz ujednoliceniu 
kolorystycznemu z wykorzystaniem kredek 
akwarelowych.

Eksponat oczywiście został zaopatrzo-
ny także w specjalną metryczkę, czyli do-
kładną dokumentację opisowo-fotogra-
ficzną postępowania konserwatorskiego 
przedstawiającą szczegółowy proces 
prowadzonych działań przed podjęciem 
prac konserwatorskich, w ich trakcie oraz 
po zakończeniu renowacji. Te żmudne, ale 
jakże owocne działania wykonała z powo-
dzeniem współpracująca od lat z czeladz-
kim muzeum dyplomowana konserwator 
dzieł sztuki Ewa Czyż. 

 Anna Binek-Zajda

Na początek tegorocznego lata 
Muzeum Saturn przygotowa-

ło dla wszystkich miłośników historii 
Czeladzi wyjątkową publikację. Folder 
„Obraz Czeladzi ulicami malowany” 
to trwały zapis wystawy pod tym sa-
mym tytułem, która wypełniała ściany 
Pałacu pod Filarami od maja do lipca 
bieżącego roku. Ekspozycja przygoto-
wana przy współpracy ze Stowarzy-
szeniem Miłośników Czeladzi, które 
udostępniło obszerny materiał ikono-
graficzny, wzbudziła żywe zaintereso-
wanie i była prawdziwie sentymentalną 
podróżą po dawnej tkance miasta, która 

w wielu przypadkach została bezpow-
rotnie przekształcona lub utracona. 
W publikacji znalazły się wybrane fo-
tografie z ekspozycji wraz z syntetycz-
ną historią wybranych ulic, wraz z ich 
dawnym, zmieniającym się nazewnic-
twem. Oprócz zdjęć ze Stowarzyszenia 
Miłośników Czeladzi i Muzeum Saturn 
w albumie znalazły się materiały z za-
sobów Narodowego Archiwum Cyfro-
wego oraz z kolekcji Jerzego Jończy-
ka, Mariana Kity, Lucyny Kucewicz, 
Krystyny Łakomik, Jana Powałki oraz 
archiwum rodzinnego Hachulskich, 
Tajchmanów i Termińskich. 

„Obraz Czeladzi ulicami malowany” 
to obowiązkowa pozycja dla koneserów 
historii naszej małej ojczyzny, która 
musi znaleźć się w domowej bibliotecz-
ce każdego czeladzianina. Zachęcam 
do zakupu. 

 Hieronim

Na ratunek czeladzkim osobliwościom przeszłości
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Widmo poważnego za-
grożenia nalotami po-

jawiło się na terenach wcie-
lonego do Trzeciej Rzeszy 
Zagłębia dopiero w 1943 ro-
ku, wraz z ofensywą lotniczą 
aliantów na centra przemy-
słowe zachodnich Niemiec. 
Wówczas władze prowincji 
górnośląskiej, którą mimo 
nadal uważano za obszar sto-
sunkowo bezpieczny pod tym 
względem, zintensyfikowały 
przygotowania w zakresie 
obrony przeciwlotniczej. Per-
spektywa nalotów na silnie 
zindustrializowany i zurba-
nizowany obszar Górnego 
Śląska mocno niepokoiła 
przedstawicieli nazistowskiej 
administracji. W lipcu 1943 
roku dowództwo Luftwaffe 
uznało obszar Katowic za po-
tencjalnie zagrożony nalotami, 
co zmobilizowało miejscowe 
władze do podjęcia działań 

w zakresie obrony przeciw-
powietrznej. 19 sierpnia 1943 
roku sztab kryzysowy gaule-
itera prowincji górnośląskiej, 
Fritza Brachta, zorganizował 
ćwiczenia sztabowe, podczas 
których przeanalizowano sy-
mulację zmasowanego nalotu 
na okręg Sosnowiec. Zaczęto 
też wprowadzać rygorystycz-
ne wymogi dotyczące zaciem-
nienia, powzięto szereg decy-
zji o budowie bunkrów oraz 
schronów przeciwlotniczych, 
którą intensywnie realizowa-
no przez cały 1944 rok. Prze-
widywane zagrożenie oka-
zało się realne. 7 lipca 1944 
roku amerykańskie lotnictwo 
zbombardowało górnośląskie 
zakłady przemysłu paliwowe-
go w Blachowni, Kędzierzy-
nie i Zdzieszowicach. Równo 
miesiąc później ponowiono 
ataki, których ofiarą padła 
m.in. położona w bezpośred-

nim sąsiedztwie Zagłębia Dą-
browskiego, rafineria w Trze-
bini koło Chrzanowa.

Choć na 1943 roku przypa-
da rozpoczęcie największego 
przedsięwzięcia w zakre-
sie obrony przeciwlotniczej 
w aglomeracji zagłębiow-
skiej – budowy schronu 
pod Wzgórzem Zamkowym 
w Będzinie, to już w okresie 
wcześniejszym, okupacyj-
ne władze lokalne wstępnie 
organizowały podstawową 
ochronę przeciwlotniczą. 
Do zasadniczych działań na-
leżała tu adaptacja pomiesz-
czeń piwnicznych w budyn-
kach użyteczności publicznej 
na potrzeby schronów (Lu-
ftschutzräume). W Czeladzi 
w 1941 roku opracowano pla-
ny i dokonano przekształceń 
piwnic w kilku obiektach. 
Przede wszystkim należały 
do nich schrony umieszczone 

w piwnicach budynków zarzą-
du miejskiego (Stadtverwal-
tung) przy ulicy Bytomskiej 
30 i 30. Sporych rozmiarów 
schron znalazł się także 
w podziemnej części budyn-
ku strażnicy ogniowej i kina 
„Uciecha”, w czasie II wojny 
światowej przekształconego 
w „Deutsches Haus” – gospo-
dę i hotel przeznaczone dla 
przebywających w Czeladzi 
Niemców. Schrony umiesz-
czono także w budynkach 
czeladzkich szkół. W przed-
wojennej Szkole Powszechnej 
nr 1 i 2 przy ulicy Będziń-
skiej a także pod Szkołą Po-
wszechną nr 3 i 4 przy ulicy 
Milowickiej, w czasie wojny 
przemianowanej na Kattowit-
zerstrasse, czyli w piwnicach 
szkoły „Na Skałce”. Na Pia-
skach z kolei na schrony prze-
ciwlotnicze przekształcono 
pomieszczenia piwniczne 
w budynku dawnej szkoły 
policyjnej przy ul. 3 Kwietnia 
a także przedwojennej Szkoły 
Powszechnej nr 5 przy ulicy 
Mickiewicza. Skąpy mate-
riał archiwalny nie pozwala, 
przynajmniej na obecną chwi-
lę, na lokalizację pozostałych 
obiektów tego typu.

Niemniej jednak, niekom-
pletna, ale jednak zachowana 
dokumentacja daje ciekawy 
obraz działań okupanta w za-
kresie obrony przeciwlotniczej 
na terenie miasta, uwydatnia-
jąc jednocześnie strategiczny 
charakter niektórych budyn-
ków użyteczności publicznej.

 Stefania Lazar

Źródło: Archiwum 
Państwowe w Katowicach, 

Akta Miasta Czeladzi.

Czeladzkie schrony przeciwlotnicze
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Jedną z większych inwestycji 
w dziedzinie obiektów użyteczno-

ści publicznej w Czeladzi w okresie 
PRL-u była przypadająca na lata sześć-
dziesiąte budowa domu handlowego. 
Projekt wstępny budynku, którego lo-
kalizację przewidziano na działce po-
łożonej u zbiegu ulic 1-Maja, Staszica 
i dawnej Krasonia zatwierdzono uchwa-
łą Miejskiej Rady Narodowej w Czela-
dzi z dn. 13 stycznia 1961 roku. Zakła-
dana powierzchnia zabudowy wynosiła 
490 m2, zaś kubatura 3663 m3.

Przestrzeń budynku miały wypeł-
niać zasadniczo dwie hale sprzedażo-
we, zlokalizowane od strony ulic 1 maja 
i Staszica, czyli w najbardziej wyeks-
ponowanej części obiektu. Na parterze 
planowano sprzedaż artykułów gospo-
darstwa domowego, chemicznych, dro-
geryjnych, sportowych, papierniczych 
oraz zabawek. Na piętrze miała znaleźć 
się konfekcja męska, damska i dziecię-
ca, obuwie, tekstylia i artykuły dekora-
cyjne oraz galanteria. 

Budynek wykonano w konstrukcji 
żelbetowej, a estetykę jego elewacji 
kształtował rytm dużych metalowych 
okien doświetlających wnętrza. 

Autorem projektu architektonicz-
nego był inż. arch. Mieczysław Rek 
(1926-2005), absolwent Wydziału Ar-

chitektury Politechnik Warszawskiej, 
później kierownik pracowni wielobran-
żowej katowickiego Miastoprojektu. 
Na terenie Zagłębia Dąbrowskiego był 
także współautorem projektu osiedla 
Gołonóg w Dąbrowie Górniczej. 

 Stefania Lazar

Dom Handlowy
Dom Handlowy w Czeladzi, lata 70. XX wieku. Zdjęcie ze zbiorów Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi.
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Konstytucja 3 Maja – uchwalona 
w 1791 roku –  była ustawą regu-

lującą ustrój prawny Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów, pierwszym w Europie 
i drugim na świecie tego typu aktem 
prawnym – po konstytucji amerykańskiej 
z 1787 roku. Została zaprojektowana, 
by zlikwidować wady systemu politycz-
nego Polski i jej złotej wolności. Wpro-
wadziła polityczne zrównanie mieszczan 
i szlachty oraz objęła chłopów ochroną 
państwa. Zniosła liberum veto, które da-
wało możliwość blokady i unieważnie-
nia, nawet przez jednego posła, wszyst-
kich podjętych przez Sejm uchwał. Miała 
zlikwidować anarchię, a umocnić de-
mokratyczną monarchię konstytucyjną. 
Konstytucja była też odpowiedzią na po-
garszającą się sytuację wewnętrzną i mię-
dzynarodową Rzeczypospolitej, która 
jeszcze 150 lat wcześniej była jedną z naj-
większych potęg europejskich i najwięk-
szym krajem w Europie. Zdaniem dwóch 
jej współautorów, Ignacego Potockiego 

i Hugona Kołłątaja, 
stanowiła „ostatnią 
wolę i testament 
gasnącej ojczyzny”. 
Dla wzmocnienia 
jedności i bezpie-
czeństwa Rzeczy-
pospolitej, Ustawa 
ta zniosła Unię 
Polsko-Litewską 
na rzecz państwa 
unitarnego. Aby 
ograniczyć wpływ 
obcych mocarstw, 
w miejsce wolnej 

elekcji, wprowadzono wybór króla w ra-
mach dynastii. Konstytucja uznawała 
katolicyzm za religię panującą, jedno-
cześnie zapewniając swobodę wyzna-
nia. Jej przyjęcie nasiliło wrogość Rosji 
i Prus, dla których idea polskich reform, 
budowa i umacnianie demokratycznego 
państwa nie były wygodne. Dość szyb-
ko, bo w 1792 roku, Konstytucja została 
obalona przez konfederację targowicką 
militarnie i politycznie popieraną przez 
Rosję. Pamięć Polaków o Konstytucji Na-
rodowej, powszechnie uznawanej za bar-
dzo postępową, była niezwykle żywa 
i trwała. Pomagała ona kolejnym poko-
leniom podtrzymywać polskie dążenia 
do niepodległości. W polskiej tradycji, 
historii i kulturze uznaje się ją za ukoro-
nowanie wszystkiego, co dobre i oświeco-
ne. Od czasu odzyskania niepodległości 
w 1918 roku, data uchwalenia Konstytucji 
3 Maja była obchodzona jako najważniej-
sze święto państwowe. Konstytucję ma-
jową przetłumaczono na języki: francu-

ski, niemiecki i angielski. Bardzo dobrze 
przyjęta została we Francji – nie tylko 
ze względu na jej postępowy charakter, 
lecz i dlatego, że wojna polsko-rosyjska 
oraz Insurekcja Kościuszkowska związa-
ła znaczące siły rosyjskie i pruskie, któ-
re dzięki temu nie mogły zostać użyte 
do zdławienia rewolucyjnej Francji.

Pamięć o Konstytucji oraz obchody te-
go święta były zakazane w czasie rozbio-
rów. Przywrócono je dopiero na początku 
II Rzeczypospolitej gdy Sejm Ustawo-
dawczy dnia 29 kwietnia 1919 roku pod-
jął uchwałę o święcie 3 Maja, w której za-
pisano: „Dzień trzeci maja, jako rocznicę 
Konstytucji 1791 roku ustanawia się w ca-
łej Rzeczypospolitej Polskiej jako uroczy-
ste święto po wieczne czasy”, po czym po-
nownie zostało zakazane przez okupanta 
niemieckiego w czasie II wojny świato-
wej. Po zakończeniu konfliktu rocznicę 
uchwalenia Ustawy Majowej świętowano 
jedynie do 1946 roku. Obchodów zakaza-
no po antykomunistycznych demonstra-
cjach i zastąpiono je Świętem 1 Maja. 
Oficjalnie Święto Konstytucji 3 Maja 
zostało zdelegalizowane przez władze 
komunistyczne w styczniu 1951 roku. 
W 1981 r. próby świętowania rocznicy 
uchwalenia konstytucji majowej podjęło 
ówczesne Stronnictwo Demokratyczne. 
Do roku 1989 – 3 maja często dochodziło 
w Polsce do protestów i demonstracji an-
tyrządowych oraz antykomunistycznych. 
Po zmianie ustroju, od kwietnia 1990 ro-
ku, Święto Konstytucji 3 Maja należy 
do najbardziej uroczyście obchodzonych 
polskich świąt państwowych.

Trzeciomajowe 
tradycje 

czeladzian
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 Anna Binek-Zajda

|C.d. na str. 12 >>

Z powodu zakazania przez zaborców 
obchodzenia rocznicy Konstytucji przez 
niemal cały wiek XIX także w Czeladzi 
nie celebrowano tego wydarzenia, lecz 
pamięć o nim jako synonimie działań 
ku ratowaniu ojczyzny i symbolu polsko-
ści trwała. Do wyjątków można zaliczyć 
okres Księstwa Warszawskiego, szcze-
gólnie 3 maja 1807 r., choć nie rozstrzy-
gnięto jeszcze wtedy przynależności te-
rytorialnej Czeladzi ten dzień uroczyście 
świętowano. Ówczesny proboszcz ks. Ja-
kub Krupiński przewodniczył mszy św., 
zaś do zgromadzonych następnie na Ryn-
ku mieszkańców mowę patriotyczną 
wygłosił Jan Rączaszek. Zdecydowany 
przełom przyniosły w miarę swobod-
ne obchody 125. rocznicy Konstytucji 
w 1916 r. Niemieckie władze okupacyj-
ne nie przeszkadzały w organizowaniu 
pierwszej od dziesiątek lat jawnej mani-
festacji patriotycznej. Już wtedy, na nie-
wiele ponad dwa lata przed odzyskaniem 
niepodległości, czeladzianie złożyli jeden 
z pierwszych hołdów Konstytucji 3 Maja 
przypominając o niej u progu suweren-
nej Polski. Na ówczesny program uroczy-
stości złożyły się nabożeństwo, pochód, 
sprzedaż nalepek i kokardek. Na mszę 
św. do kościoła parafialnego wyruszyły 
o godz. 9.00 dwa pochody z narodowymi 
sztandarami – jeden z kopalni „Saturn”, 
a drugi z kopalni „Czeladź”. Po liturgii 
natomiast uformował się ogólny prze-
marsz, w którym wzięli udział robotni-
cy, górnicy, strażacy, szkoły, orkiestry, 
mieszkańcy. Jego uczestnicy ruszyli 
z kościoła na Rynek i dalej ul. Bytom-
ską, przez Stare Przedmieście i z powro-
tem do świątyni. Organizacją miejskiej 
uroczystości zajęły się delegacje Miej-
scowej Rady Opiekuńczej na czele z pro-
boszczem ks. Mieczysławem Rogójskim 
i dr  Zygmuntem Kotarskim. Warto nad-
mienić, iż dzień ten był wolny od pracy 
dla górników. 

Również rok później, dokładnie dnia 
6 maja 1917 r., odbył się w mieście obchód 
wiekopomnej rocznicy uchwalenia Kon-

stytucji 3 Maja połączony z dorocznym 
świętem patrona strażaków św. Floriana. 
W murach parafialnego kościoła zgroma-
dzili się liczni uczestnicy z Piasków, Sa-
turna i Czeladzi oraz setki dzieci ze szkół 
kopalnianych i miejskiej. Po uroczystym 
nabożeństwie wyruszył pochód na mia-
sto i w okolicach strażnicy się rozwiązał. 
Po południu zaś w Domu Ludowym na Sa-
turnie pan Rygier wystąpił z okolicznościo-
wym odczytem. Wygłoszony nad wyraz 
barwnie wywołał zachwyt słuchaczy.

I tak oto, głosem czeladzkich patrio-
tów, zaczęła się w naszym mieście trady-
cja obchodów trzeciomajowych. Z „majo-
wą jutrzenką” na ustach wykształcił się 
pewien rytuał uroczystości obowiązujący 
w okresie dwudziestolecia międzywojen-
nego. Każdorazowo miasto przybierało 
odświętny wygląd - domy dekorowano 
flagami narodowymi, kobiercami, ziele-
nią i portretami bohaterów narodowych. 
Najważniejszym elementem uroczy-
stości przedpołudniowych 3 Maja były 
msze święte, w których uczestniczyły 
rzesze wiernych. Wkrótce zresztą ranga 
3 Maja dla kościoła rzymskokatolickie-
go wzmocniła się poprzez zatwierdzenie 
w 1920 r. przez papieża Benedykta XV 

święta Królowej Korony Polskiej obcho-
dzonego w tym dniu. Niemniej istotny 
punkt celebry stanowił pochód z udzia-
łem młodzieży szkolnej, członków orga-
nizacji kombatanckich i patriotycznych, 
strażaków, górników, harcerzy, którzy 
swoją obecnością manifestowali dumę 
narodową oraz przywiązanie do tradycji. 
Świąteczne popołudnia i wieczory wy-
pełnione były natomiast programem kul-
turalnym obfitującym zwłaszcza w od-
czyty, programy artystyczne, spektakle 
wyróżniające się aspektem edukacyjnym. 
Całość uzupełniały zabawy, loterie, za-
wody sportowe. Przez ówczesne dwie 
dekady w dniu święta narodowego prze-
prowadzana była również zbiórka pienię-
dzy na cele oświatowe pod hasłem „Dar 
Narodowy 3 Maja”, której głównym or-
ganizatorem była Polska Macierz Szkolna 
Koła w Czeladzi i Piaskach.

Po raz pierwszy od wielu dekad, 
bo w roku 1991 Czeladź bardzo uroczy-
ście obchodziła święto 3 Maja. W marcu 
pełniący wówczas funkcję burmistrza 
dr Eugeniusz Bliźnicki powołał Komitet 
Organizacyjny, którego zadaniem było 
przygotowanie atrakcyjnego programu ob-
chodów 200-lecia uchwalenia Konstytucji 
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3 Maja. Rada Miejska podjęła dwie ważne 
uchwały dotyczące nazwania placu przed 
byłym kinem „Uciecha” Placem Konsty-
tucji 3 Maja oraz zmiany nazwy pomnika 
zlokalizowanego w tym miejscu. Pomnik 
ów wzniesiono w 1960 r. z inicjatywy 
czeladzkiego Koła Związku Bojowników 
o Wolność i Demokrację ku czci poległych 
o narodowe oraz społeczne wyzwolenie. 
Ponad trzy dekady później zmieniono 
treść tablicy i tym samym obelisk został 
dedykowany czeladzianom poległym 
za wolność i niepodległość Ojczyzny.

W dniu 3 maja odbyły się główne miej-
skie uroczystości, które zapoczątkowała 
msza św. z udziałem pocztów sztandaro-
wych Urzędu Miasta, Stronnictwa Demo-
kratycznego, KWK „Saturn”, NSZZ „Soli-
darność” przy kopalni „Saturn”, Związku 
Harcerstwa Polskiego, Ochotniczej Straży 
Pożarnej, Związku Kombatantów RP i By-
łych Więźniów Politycznych Koła nr 1 i nr 
2 oraz czeladzkich szkół. Podniosłą homi-
lię wygłosił proboszcz parafii pw. św. Sta-
nisława BiM ks. prałat Mieczysław Oset. 
Po zakończonej mszy św. uformował się 
pochód mieszkańców prowadzony przez 
orkiestrę górniczą kopalni „Saturn”, któ-
ry przeszedł na Plac Konstytucji 3 Maja. 
W następnej kolejności burmistrz dr Euge-

niusz Bliźnicki wraz z przewodniczącym 
Rady Miejskiej Marianem Kitą odsłoni-
li pomnik z nową treścią na tablicy oraz 
dodanymi: wizerunkiem orła polskiego 
w koronie i herbem miasta. Aktu poświę-
cenia dokonał ks. proboszcz Mieczysław 
Oset. Zebrani uczcili minutą ciszy pamięć 
wszystkich czeladzian poległych za wol-
ną i niepodległą Polskę. Okolicznościowe 
przemówienie połączone z odczytaniem 
apelu poległych wygłosił przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Marian Kita, potem 
zaś poszczególne delegacje złożyły pod 
pomnikiem wiązanki kwiatów. O godz. 
18.00 w Hali „Jubileuszowej” odbył się 
galowy koncert w wykonaniu solistek 
i solistów Operetki Śląskiej poprzedzony 
krótką prelekcją na temat Ustawy Rządo-
wej wygłoszoną przez przewodniczącego 
miejskiego Koła Stronnictwa Demokra-
tycznego Artura Rejdaka.

Nazajutrz tj. 4 maja odbyła się majów-
kowa zabawa taneczna zorganizowana 
w kawiarni Hali „Jubileuszowej”. Zwień-
czenie obchodów przypadło na dzień 
27 maja, kiedy to odbył się mini kaba-
ret przygotowany przez uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 1 z okazji „Dnia Matki”, 
a także spotkanie w siedzibie Miejskiej 
Biblioteki Publicznej zorganizowane 

staraniem Stowarzyszenia Miłośników 
Czeladzi, którego kluczowym punktem 
był wykład dotyczący praw i przywile-
jów miasta Czeladzi nadanych przez kró-
la Stanisława Augusta Poniatowskiego 
27 kwietnia 1792 r.

We wszystkich kolejnych latach reali-
zowano podobny program uroczystości 
3-majowych co naturalnie świadczy o cią-
głości tradycji. Można przyjąć, że klasycz-
ny dla Czeladzi program obchodów Święta 
Konstytucji 3 Maja obejmuje: dekorowa-
nie miasta flagami, mszę świętą w intencji 
Ojczyzny w kościele pw. św. Stanisława 
Biskupa i Męczennika, manifestację pa-
triotyczną mieszkańców, oficjalne prze-
mówienia przedstawicieli władz, składa-
nie kwiatów pod pomnikiem usytuowanym 
na Placu Konstytucji 3 Maja. 

Tak okazałymi obchodami święta 
Konstytucji 3 Maja nasze miasto nad wy-
raz pięknie wpisuje się w ogólnopolskie 
tradycje celebracji tego dnia. 

 Anna Binek-Zajda

Źródło:
„Iskra” nr 110/1916
„Iskra” nr106/1917

„Echo Czeladzi” nr 1/1991

|dokończenie ze str. 11 „Trzeciomajowe tradycje czeladzian..”

Plac Konstytucji 3 Maja. Widok współczesny .
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Kalendarium Muzeum Saturn

• W drugim kwartale tego roku, przetyka-
nym okresami otwarcia i zamknięcia in-
stytucji kultury powodowanymi sytuacją 
epidemiczną, prezentowaliśmy wystawę 
„Bolszewika bij! Czeladzianie wobec 
wojny z Rosją Sowiecką 1920”, która po-
wstała w ramach obchodów setnej rocz-
nicy wojny, przypadającej w 2020 roku. 
Złożyły się na nią panele wystawiennicze 
przygotowane przez Wojskowe Centrum 
Edukacji Obywatelskiej, a także Muzeum 
Saturn w oparciu o materiały archiwal-
ne pochodzące z własnych zasobów, jak 
też Centralnego Archiwum Wojskowe-

go, Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi 
oraz osób prywatnych. Istotną część wy-
stawy stanowi wątek czeladzki porusza-
jący zagadnienie postaw mieszkańców 
naszego miasta wobec konfliktu polsko-
sowieckiego, zaciągu czeladzian do Ar-
mii Ochotniczej oraz wydatnej pomocy 
społecznej dla walczących, jak i rannych 
żołnierzy. Ekspozycja uzupełniona o 
militaria i historyczne oporządzenie żoł-
nierskie użyczone przez Zagłębiowskie 
Muzeum Militariów DRAGON pozosta-
wiała ogromne wrażenie.

• Od połowy maja mury Pałacu pod Fi-
larami wypełniła ekspozycja czasowa 
„Obraz Czeladzi ulicami malowany”. 

Niesamowita wystawa przygotowana 
przez Muzeum przy współpracy ze Sto-
warzyszeniem Miłośników Czeladzi, 
prezentowała unikatowe zdjęcia ulic, uli-
czek, placów i zaułków, które – w wielu 
przypadkach – zniknęły bezpowrotnie z 
pejzażu miasta. Retrospektywna ekspo-
zycja przywodząca dawny obraz naszej 
Małej Ojczyzny wzbudziła żywe zainte-
resowanie wśród naszych zwiedzających, 
którzy dzięki zaprezentowanym materia-
łom mogli odbyć sentymentalną podróż 
po dawnej Czeladzi. 

• Od 22 lipca końca sierpnia zapraszamy 
na wystawę „Igłą i nicią. Klasyki ma-
larstwa w interpretacji Elżbiety Pięty”. 
Prace artystki – przede wszystkim dzieła 
pochodzące z kanonu malarstwa wyszywa-
ne na kanwie, prezentowane będą w ramach 
cyklu „Pasje i kolekcje Zagłębiaków”. 
• We wrześniu zapraszamy na wystawę 
„Sztuka starych mistrzów”, na którą zło-
żą się prace wielkich artystów z XVI-XVIII 
wieku, takich jak: Albrecht Durer, Hermensz 
Rembrandt, William Hogarth, Daniel Cho-
dowiecki, Bernardo Canaletto, Francesco 
Bartolozzi i Rafael Santi. Piękne portrety, 
sceny biblijne, pejzaże i sceny rodzajowe 
pochodzą z prywatnej kolekcji giżyczanina, 
Pana Dariusza Matyjasa. Wystawa składała 
się z 40 dzieł drzeworytów, miedziorytów, 
akwafortów oraz mezzotint, prezentujących 
klasyki sztuki na światowym poziomie, od 
epoki renesansu, przez manieryzm, barok, 
rokoko po sztukę klasycyzmu.

Obiad ceremonialny u prymasa Podoskiego, Daniel Chodowiecki.
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• W maju mury Elektrowni ubogaciła 
wystawa Olgi Przybyłek pt. „Korzenie”. 
Olga Przybyłek jest psychologiem i praktykującym 
psychoterapeutą. Fascynuje ją wzajemne przenikanie 
światów psychologii i fotografii. Wystawa zaprosiła 
widza w głąb szczególnej podróży poza nasze wi-
zualne przyzwyczajenia. Była opowieścią o własnej 
wrażliwości wyrażoną przez fotografię. Prezentowa-
ne prace stanowiły zobrazowanie odczuwania i prze-
myślenia. Były także owocem uważnej eksploracji 
korzeni i śladów żydowskiej obecności w naszym 
tu i teraz. W GSW Elektrownia zobaczyliśmy zdjęcia 
wykonane na cmentarzach żydowskich w Czeladzi 
(obiekt pod opieką Muzeum Saturn w Czeladzi), Bę-
dzinie, Katowicach, Żarkach i Pszczynie. 

• W tym samym czasie nasi goście mo-
gli podziwiać wystawę „Więzy i węzły”, 
czyli prezentację malarstwa autorstwa 
prof. Teresy Kotkowskiej-Rzepeckiej 
oraz doktorów sztuki z Wydziału Ma-
larstwa Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie: Alicji Bieske-Matejak, 
Witolda Boguszewskiego, Sylwii Kru-
pińskiej, Jadwigi Magryś-Borowiec, 
Marcina Słowika-Wilczyńskiego, Mag-
daleny Suszek-Bąk, Elżbiety Zrobek. 

Artystyczna droga twórców prac wiodła przez 
różne ścieżki tematyczne, inspiracje czerpali 
z wielu źródeł. Zobaczyliśmy wystawę traktują-
cą o wspomnieniach i nieodgadnionym labiryn-
cie naszej pamięci. Znalazło się też tutaj wiele 
wątków inspirowanych filozofią zen. W centrum 
prac umieszczone zostały światło i cień, które 
dopełniały emocje nadając im geometryczne, in-
trygujące formy. Wszystko to, w hipnotyzujący 
sposób, zachęcało oglądającego do emocjonalnej 
i estetycznej podróży. 

• Od 17 maja do 10 czerwca prezento-
waliśmy retrospektywną wystawę pla-
katu podsumowującą 15-lecie istnienia 
GSW „Elektrownia”. 

Obiekt w swoim obecnym kształcie jest szczególną 
przestrzenią, w której spotykają się ponad 100 –letnia 
historia miejsca i współczesna sztuka. W 2005 roku 
członkowie Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych, 
świadomi zabytkowego znaczenia budynku byłej ko-

palnianej elektrowni, nadali mu drugie życie powo-
łując tutaj Galerię Sztuki Współczesnej Elektrownia. 
W 2006 roku Galeria – wówczas w surowych wa-
runkach infrastrukturalnych – zainaugurowała swoją 
działalność wystawą malarstwa Lecha Kołodziejczy-
ka „Rzeczywistość malarska. Rzeczywistość obiek-
tywna. Narodziny światła.” Rewitalizacja obiektu 
w 2011 roku - która nastąpiła w ramach środków 
unijnych - przywróciła historycznemu budynkowi 
drugie życie i zapoczątkowała nowy, bezprecedenso-
wy etap w jego dziejach – powstała tutaj przestrzeń 
wystawiennicza przemyślana i zaaranżowana według 
światowych standardów. Od tego czasu każdego ro-
ku Galeria Elektrownia organizuje ponad 15 wystaw 
indywidualnych i zbiorowych. Pokazują one dorobek 
twórczy zarówno artystów profesjonalnych, jak i zali-
czanych do nurtu tzw. sztuki naiwnej.
W centrum działalności programowej od początku 
istnienia instytucji znajduje się przybliżanie naj-
ciekawszych zjawisk w sztuce współczesnej, upo-
wszechnianie twórczości czołowych artystów pol-
skich i zagranicznych. Swoje prace pokazywali tu m.

Co było

W ostatnim kwartale, choć w sposób trochę niepewny i prze-
rywany zamknięciem instytucji kultury, w Elektrowni prezen-
towane były niezwykle atrakcyjne wystawy. 

Olga Przybyłek KORZENIE

WIĘZI I WĘZŁY – Elżbieta Zrobek PORZĄDEK BŁĘKITU
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in. Bronisław Chromy, Zygmunt Brachmański, Ma-
ria Matyja-Rozpara, Rafał Jaworski, Jacek Rykała, 
Zbigniew Bajek, Jan Biczysko, Małgorzata Et Ber 
Warlikowska, Dobiesław Gała, Adam Romaniuk, 
Cezary Toma, Krystyna Balińska, Zbigniew Sawicz, 
Grzegorz Ratajczyk, Andrzej Zwolak. Gościły też 
tutaj prestiżowe wystawy zbiorowe, w wśród nich 
m.in. „Kafka. Przełamywanie granic” (finał mię-
dzynarodowego projektu, którego pomysłodawcą był 
prof. Zbigniew Bajek z krakowskiej ASP), „Zgoda 
czy spór” – wystawa malarstwa artystów z Krakowa 
i Monachium czy międzynarodowa zbiorowa wysta-
wa grafiki GREY ZONE / ŠEDA ZÓNA / SZARA 
ZONA/. Dokumentację wielu z tych działań stanowiła 
wystawa plakatu, która odbyła się z okazji przypada-
jącego w tym roku jubileuszu 15-lecia działalności 
wystawienniczej Galerii. Zobaczyliśmy retrospek-
tywny przegląd goszczących w tej przestrzeni zda-
rzeń artystycznych (wystawy, koncerty, spektakle 
teatralne) zawarty w plakacie. Pokazywane prace 
dały obraz obszernej i wielowątkowej działalności 
artystycznej Galerii Elektrownia w ciągu ostatnich 
kilkunastu lat.

Co będzie

• W nadchodzących miesiącach zapra-
szamy na wstawę malarstwa Justyny 
Koziczak „Sen i dziewczyna”, którą 
będzie można zwiedzać do 30 lipca. 

Artystka jest absolwentką wrocławskiej Akademii 
Sztuk Pięknych. Po ukończeniu studiów skupiła się 
na malarstwie i ceramice. Jej prace to kompozycje, 
które wiodą do skojarzeń ze snami i podświado-
mością. Wykonane w nurcie surrealizmu obrazy 
to najczęściej bezkresne krajobrazy z górującymi 
nad małą postacią ludzką świątyniami, bramami 
lub szczytami, ale także wnętrza, w których tylko 
na pozór wszystko wydaje się zwyczajne. Najczę-
ściej w centrum tych prac znajdziemy konfrontację 
człowieka z dziwnymi zdarzeniami, potworami 
lub osobliwymi stworzeniami – uosabiają one lę-
ki i trudności, przed którymi stoimy. Chciałabym, 

aby moje malarstwo ukazywało historie wszystkich 
nas: ludzi, którzy mają problemy, tracą, ale potem 
i odnajdują nadzieję, żyją w cieniu nieuniknionej 
śmierci, jednak nie poddają się – tak mówi o swojej 
twórczości artystka. Obrazy te są pewnego rodzaju 
podróżą do miejsc, gdzie nie wszystko, co złowiesz-
cze nie musi być złe, ale także nie wszystko, co pięk-
ne musi być dobre - zgodnie z zamiłowaniem autorki 
do brzydoty i najróżniejszego rodzaju osobliwości. 
Jej inspiracją jest malarstwo Wiliama Turner’a, 
Williama Blake’a, Zdzisława Beksińskiego, Hie-
ronima Boscha, ale także natura, sny oraz historie 
znajdowane w internecie. Tworzy głównie w dwóch 
technikach: tradycyjnej, olejnej na płótnie oraz 
w autorskiej technice przepalania metalu i malowa-
niu na spalonych śladach za pomocą emalii i farb 
akrylowych. Poza malarstwem zajmuje się również 
odlewaniem form porcelanowych. Justyna Koziczak 
wystawiała swoje prace na wystawach we Wrocła-
wiu, Łodzi, Londynie, Mediolanie, Wenecji, a także 
na światowych targach sztuki w Dubaju. Mieszka 
i tworzy w Londynie.

• Także do 30 lipca zapraszamy na re-
trospektywną wystawę malarstwa 
Jacka Szaleńca „Cztery dekady” pod-
sumowująca czterdziestoletni okres 
pracy twórczej. 
Artysta jest miłośnikiem sportu, był piłkarzem, 
trenerem i nauczycielem W-F. Pasją i wielką przy-
godą jego życia stało się malarstwo. Od wielu lat 
realizuje swoją osobistą wizję plastyczną malując 
obrazy we własnych oryginalnych technikach, 
kreując przy tym magiczny, wielobarwny świat. 
Ma w swoim dorobku wystawy indywidualne 
i zbiorowe. Od 2012 roku jest członkiem Chorzow-
skiej Grupy Plastycznej ,,KRAJCOK 12.” Lau-
reat wielu nagród i wyróżnień m.in.: Grand Prix 
w Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Art. Pas-

sion w Dąbrowie Górniczej w 2018 r, Grand Prix 
w Świętochłowicach w Przeglądzie Sztuki w 2019 
roku. Jego prace znajdują się w prywatnych kolek-
cjach w kraju i za granicą.

„Kreatywność to poszukiwanie i zadawanie ko-
lejnych pytań. Aby móc się rozwijać, trzeba ciągle 
rozszerzać pole widzenia, walczyć z rutyną” – pi-
sze o swojej twórczości.

• Wystawa malarstwa Kazimierza 
Adamca z kolekcji Krzysztofa Mirow-
skiego w ramach programu 14 edycji 
Art Naif Festiwal to ostatnia ekspo-
zycja, którą można będzie oglądać 
do końca lipca. 
Twórca prac, które będzie można zobaczyć na wy-
stawie w GSW Elektrownia był artystą nieprofe-
sjonalnym, przedstawicielem tzw. nurtu sztuki 
naiwnej. Całe życie związany z Łodzią, gdzie 
pracował jako robotnik w magazynie tekstylnym, 

|C.d. na str. 16 >>
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MUZEUM SATURN W CZELADZI:
 

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

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

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

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

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

Poniedziałek – nieczynne
Wtorek-niedziela – 9:00-17:00

W związku z bieżącą sytuacją epidemiczną godziny otwarcia 
obiektów mogą ulec zmianie. Prosimy o śledzenie naszych 
stron internetowych w celu uzyskania aktualnych informacji.

 Agnieszka Termińska

a później szlifierz. Sztuka była dla 
niego przywilejem, eskapizmem i pa-
sją. W jego twórczości dominują prace 
olejne. Wyróżnia je dominacja światła 
i intensywność barw. Zwykłych ludzi 
przedstawia w codziennych, prozaicz-
nych sytuacjach: w trakcie rodzinnych 
spotkań, pikników, festynów. Jednocze-
śnie wizualną wrażliwość oglądającego 
skupia dziecięce spojrzenie, dbałość 
o szczegóły, a wszystko to spowite jest 
w szczególny magiczny nastrój. Po raz 
pierwszy obrazy Kazimierza Adamca 
(także pochodzące z kolekcji Krzysz-
tofa Mirowskiego) mogliśmy oglądać 
w GSW Elektrownia w czerwcu 2017 
r. w ramach X edycji Art Naif Festiwa-
lu organizowanego przez Galerię Szyb 
Wilson w Katowicach. 

• 11 września w Galerii zagości 
XII. edycja Industriady - Świę-
ta Szlaku Zabytków Techniki. 
Tym razem tematem przewodnim bę-
dzie hasło TECHNIKA. TO WAS 
ZASKOCZY! W programie znajdą się 
m.in.: fabularyzowane oprowadzanie 
po postindustrialnym obiekcie przy-

bliżające jego historyczne i architekto-
niczne dziedzictwo, warsztaty robotyki 
z wykorzystaniem klocków Lego oraz 
warsztaty modowe. Gry, zabawy, ani-
macje i konkursy dla dzieci zaproponuje 
Teatr Jednej Miny z Krakowa. Dzień za-
kończy koncert zespołu GODRA połą-
czony z pokazem świetlno-wizualnym. 
Widzowie będą mogli posłuchać muzy-
ki z gatunku chillout ambient electronic 
rock z elementami charakterystycznych 
dźwięków i odgłosów wydawanych 
przez pracujące maszyny w byłej elek-
trowni oraz w innych obiektach byłej 
KWK „Saturn”. Wszystko to zilustrują 
dedykowany miejscu film i animacja vi-
deo wraz z sugestywnymi wizualizacja-
mi maszyn, które wciąż możemy oglądać 
w GSW Elektrownia.

• Od 2 sierpnia do 24 września 
zaprezentujemy wystawę ma-
larstwa Jolanty Kuśmierskiej. 
Artystka jest absolwentką Wydziału 
Sztuki Uniwersytetu Śląskiego. Stu-
diowała w Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie na Wydziale Malarstwa 
w pracowni prof. Teresy Kotkowskiej-
Rzepeckiej oraz w pracowni interdy-
scyplinarnej prof. Zbigniewa Bajka. 
Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, fo-
tografią, grafiką komputerową. W swo-
jej twórczości próbuje łączyć różne 
media tworząc oryginalne, inspirujące 
wyobraźnię, kolaże. Brała udział w wie-
lu wystawach w kraju i za granicą. 

W celu pozyskania informacji 
na temat aktualnych wydarzeń 
w Muzeum Saturn i GSW „Elek-
trownia”, zależnych od sytuacji 
epidemicznej, prosimy o śledze-
nie naszych stron internetowych 
oraz Facebook`a. 

W ramach organizowanej co rok akcji „Lato 
w mieście” zapraszamy do GSW „Elektrownia” 
na warsztaty, które poprowadzi animatorka kultu-
ralna, Lucyna Szymańska-Mroczek. 
Zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu, w środy 
o godzinie 10:00, począwszy od 21 lipca. 
21 lipca 
Zielono mam w głowie i fiołki w niej rosną – letnie 
nakrycia głowy z kwiatami z bibuły i krepiny.
28 lipca 
Włóczkowe pejzaże – impresje z wakacji.
4 sierpnia 
Tworzymy orkiestrę górniczą.
11 sierpnia 
Ozdobna ramka na wakacyjne zdjęcie.
18 sierpnia 
Zabawa w teatr I – wykonanie kukiełek na bazie 
drewnianych łyżek
25 sierpnia 
Zabawa w teatr II – Teatr marionetek 
– wykonanie lalek.

Z kolei w Muzeum Saturn odbędą się warsztaty 
szydełkowania pod hasłem „Szydełkomania czyli 
warsztaty szydełkowania” z Mileną Dudzik. 
Zajęcia będą odbywać się w dwóch turach:
grupa I – 26 i 27 lipca godz. 10:00-12:00
grupa II – 2 i 5 sierpnia godz. 10:00-12:00
grupa III – 9 i 12 sierpnia godz. 10:00-12:00

Zajęcia dla dzieci od 7 roku życia.

Z powodu ograniczonej liczby miejsc 
obowiązują zapisy na warsztaty

 – do Muzeum Saturn pod nr 32 265 42  93, 
a do GSW „Elektrownia” pod nr 32 263 00 88

Lato 
w mieście


