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Tradycyjnie, od wielu już lat 
w każde święto 11 listopa-

da wspominamy czas, w którym 
nasz naród odzyskał dar najcen-
niejszy – Niepodległość. W tym 
dniu czeladzianie zbierają się, 
aby oddać hołd twórcom i obroń-
com odrodzonego w 1918 roku 
Państwa Polskiego, aby dać świa-
dectwo naszej wdzięczności dla 
pełnej poświęcenia i bohaterstwa 
walki wielu pokoleń Polaków. 
Tym wszystkim, którzy walczy-
li i złożyli ofiarę krwi w służbie 
Ojczyzny winniśmy pamięć i naj-
wyższe uznanie. Muzeum Saturn 
od początku swego istnienia ak-
tywnie włącza się w obchody 
Narodowego Święta Niepodle-
głości. Obok organizowanych 
wystaw, wykładów i koncertów 
od 7 lat Saturn w przeddzień li-
stopadowego święta zaprasza 
mieszkańców naszego mia-
sta i miejscowości ościennych 
do wspólnego śpiewania pieśni 
narodowych, patriotycznych 
oraz legionowych. 

W roku bieżącym, roku wiel-
kiego jubileuszu 100-lecia Nie-
podległej, nie mogło być inaczej. 
Od wielu miesięcy trwały przy-
gotowania wydarzeń i przedsię-
wzięć mających uświetnić ob-
chody rocznicowe. Rzecz jasna 
te najważniejsze, organizowane 
przez Miasto Czeladź, będą mia-

ły miejsce jak zwykle w dzień 11 
listopada, ale w czeladzkim Mu-
zeum cykl imprez z Niepodległą 
i dla Niepodległej już w trzeci 
weekend września został zainau-
gurowany Europejskimi Dniami 
Dziedzictwa. W całej Polsce te-
goroczna edycja EDD przebiega-
ła pod hasłem „Niepodległa dla 
wszystkich”. Tematem przewod-
nim czeladzkiej odsłony EDD był 
Lwów, a zwłaszcza jego nekro-
polie (Łyczakowska i Obrońców 
Lwowa) oraz Orlęta Lwowskie 
z Jurkiem Bitschanem, czeladzia-
ninem z urodzenia.

Jednakże główne wydarzenia 
muzealne, których tematyka bę-
dzie osnuta wokół czeladzkich i za-
głębiowskich dróg do Niepodległej 
już wiele miesięcy temu zostały za-
planowane na piątek 19 paździer-
nika. Blok imprez odbywających 
się we wnętrzach Muzeum, a tak-
że w plenerze rozpocznie się już 
około południa, kiedy to w parku 
przed Muzeum ożyje obozowisko 
wojskowe. W tym dniu do Czela-
dzi zawitają żołnierze trzech armii 
w mundurach z czasów I wojny 

światowej. Na wojskowym polu 
biwakowym odtworzone zostaną 
między innymi punkt werbunko-
wy, sanitarny i kuchnia polowa 
(szczegóły na plakacie, OS str. 2). 
Czas inscenizacji militarno-hi-
storycznej został specjalnie tak 
zaplanowany, aby również zorga-
nizowane grupy szkolne i przed-
szkolne mogły wziąć udział w lek-
cji historii na żywo. 

Druga część bloku wyda-
rzeń muzealnych rozpocznie się 
we wnętrzach Muzeum o godz. 
17.00. Zapraszamy na wernisaż 
wystawy oraz promocję oko-
licznościowej publikacji prof. 
Dariusza Nawrota o czeladz-
kich drogach do wolnej Polski. 
Ta pierwsza książka prezentująca 
postawy patriotyczne czeladzian 
w całym okresie zaborów, udział 
mieszkańców miasta we wszyst-
kich walkach i zrywach narodo-
wych od insurekcji kościuszkow-
skiej po powstania śląskie będzie 
do nabycia w Muzeum Saturn. 

Zapraszam serdecznie
Iwona Szaleniec

Czeladzkie drogi 
do Niepodległej
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Czeladzkim marzeniom 
o wolnej Polsce towarzyszy-

ła konspiracyjna aktywność or-
ganizacyjna. Niemal powszechne 
pobudzenie społeczności lokalnej 
znalazło swój wyraz w rozwoju 

organizatorskim wszystkich 
ważniejszych kierunków poli-
tycznych. Od 1915 r. działała 
tu pod płaszczykiem legalnych 
stowarzyszeń skupiających tak 
młodzież, jak i dorosłych człon-
ków sekcja Polskiej Organizacji 
Wojskowej kreująca znaczącą 
rolę w zaszczepianiu idei nie-
podległego państwa polskiego, 
jak również budowie struktur woj-
skowych. Ci najmłodsi – to skauci 
(późniejsi harcerze) zgrupowani 
w trzech drużynach: na Saturnie 
pod komendą Zdzisława Czarnom-
skiego, w śródmieściu z Antonim 
Trząskim i Janem Pieczyńskim 
na czele oraz na Piaskach kiero-
wani przez Leopolda Habrzyka. 
Natomiast starsi gromadzili się 
przede wszystkim w szeregach 
ochotniczych i zakładowych straż 
ogniowych pod osłoną ćwiczeń 
strażackich prowadzących inten-
sywne kursy szkoleniowe z zakre-
su przysposobienia wojskowego 
dowodzonych przez dra Zygmunta 
Kotarskiego w Czeladzi i Józefa 
Szymańskiego na Piaskach. 

Ważkie zadanie w przygo-
towaniach gruntu pod podjęty 
we właściwym momencie czyn 
zbrojny odegrali również człon-
kowie Towarzystwa Gimnastycz-
nego „Sokół” zrzeszeni w dwóch 
gniazdach „Czeladź” oraz „Pia-
ski”. Programowo ukształtowa-
ni zarówno przez ruch narodo-
wo-demokratyczny polski, jak 
i częściowo przez nurt pozyty-
wistyczny realizowali wielowy-
miarową działalność w zakresie 
upowszechniania sportu, lecz 
zwłaszcza niewidoczne gołym 
okiem cele niepodległościowe.

Zasadniczy przełom, szcze-
gólnie w kontekście radykali-
zacji nastrojów różnych odcieni 
czeladzkich ugrupowań przy-
niósł koniec Wielkiej Wojny. 
Powstające samorzutnie autono-
miczne organy zwierzchnie wy-
pełniające próżnię po załamaniu 
się aparatu władzy okupacyjnej 

i roszczące sobie prawo do peł-
nej kontroli w mieście stanowiły 
niebezpieczeństwo zaostrzenia 
się konfliktów społecznych.

Dnia 7 listopada 1918 r. z ini-
cjatywy dra Stefana Falkowskie-
go, pierwszego prezesa czeladz-
kiego gniazda „Sokoła”, zawiązał 
się Komitet Obrony Narodowej 
powiatu będzińskiego z siedzibą 

w Sosnowcu, którego ochotniczą 
drużynę o charakterze porząd-
kowym miała stanowić milicja 
(straż obywatelska). Tej aktyw-
ności centroprawicy wtórowała 
równoczesna akcja lewicy pił-
sudczykowskiej, koordynowana 
z rejonu Dąbrowy Górniczej. 
Na początku listopada 1918 r. 
do Czeladzi przybył kapitan Feli-
cjan Sławoj-Składkowski pracu-
jący przed wybuchem wojny jako 
lekarz w miejscowym szpitalu, 
z misją skonsolidowania dotych-
czas rozproszonych w różnych 
organizacjach służb odpowie-
dzialnych za bezpieczeństwo, 
a także utworzenia jednolitej for-
macji przeznaczonej do przepro-
wadzenia operacji pozbawienia 
Niemców uzbrojenia. Poczynania 
te zakończyły się sukcesem. 

Wczesnym rankiem 11 listo-
pada członkowie „Sokoła” z po-
wodzeniem odebrali broń pięciu 
niemieckim żołnierzom kwate-
rującym przy kopalni „Saturn”. 
Głównym jednak celem było 
rozbrojenie niemieckiej placów-
ki mającej swą siedzibę w domu 
Kozłowskiego na Rynku. Zamia-
ru tego podjęła się straż ogniowa 
pod dowództwem dra Kotarskie-
go. Zaatakowani niespodzie-
wanie Niemcy, mimo wszystko 
zdołali stawić zacięty opór i zmu-
sili Polaków salwami karabino-
wymi do ustąpienia. Szykowano 
następny atak, gdy na Rynku 
pojawił się kapitan Felicjan Sła-
woj-Składkowski. W pewnym 
momencie jeden z Niemców 
oddał strzał w kierunku tłumu. 
I gdy zdawało się, że za chwilę 
rozpocznie się regularna wymia-
na ognia stało się coś nieocze-
kiwanego. Kpt. Składkowski 
oświadczył oficerowi niemiec-
kiemu, że jest przedstawicielem 
wojska polskiego. Domagając 

się dobrowolnego złożenia broni 
zapewnił Niemców o możliwości 
bezpiecznego opuszczenia mia-
sta. W odpowiedzi żołnierze bez 
słowa oddali uzbrojenie w ręce 
czeladzian. W akcjach tych brali 
udział między innymi Włady-
sław Besser, Franciszek Penco-
nek, Kazimierz i Roman Herchol-
dowie, Czesław Mandat, Ludwik 
Kowalski, Jan Musiał, Jan Gon-

ciarz. Pozostała jeszcze placówka 
okupacyjnych władz na Piaskach 
mieszcząca się w dawnym domu 
noclegowym dla robotników ko-
palni „Czeladź” zlokalizowanym 
w północnej części obecnej ulicy 
3 Kwietnia. I tu Niemcy nie po-
zwolili odebrać sobie broni przez 
cywilów. Atak piaskowskich 
strażaków pod komendą Józefa 
Szymańskiego został powstrzy-
many strzałami ostrzegawczymi. 
Wezwany na pomoc kpt. F. Sła-
woj-Składkowski pertraktował 
z dowódcą placówki i niebawem 
doszło do złożenia broni przez 
niemieckich żołnierzy. Reszta 
tego pamiętnego dnia upłynęła 
na odbieraniu bojowego rynsz-
tunku pojedynczym wojskowym, 
a także całym oddziałom masze-
rującym przez Czeladź na Gór-

11 listopada 1918 roku w Czeladzi
Śpiewano w Legionach: „I ni z tego, ni z owego, będzie Polska na pierwszego”. Piosenka nie precyzowała ani roku, ani nawet 
miesiąca, w którym ten akt sprawiedliwości dziejowej miał się dokonać. Jednakże historia sama wyznaczyła listopad 1918 roku. 
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ny Śląsk. W położonym przy ul. Bytomskiej 
czeladzkim Magistracie urządzono składnicę 
broni, z kolei druga mieściła się w domu Her-
mana przy dzisiejszej ulicy Katowickiej.

Niezależnie od działań partii niepodległo-
ściowych w Zagłębiu Dąbrowskim pod koniec 
1918 r. utworzył się trzeci ośrodek władzy, któ-
rego twórcami były partie PPS-Lewica i SDK-
PiL dążące do wywołania rewolucji na wzór 
bolszewickiej w Rosji. Idąc za modelem so-
wieckim, obie zaangażowały się w tworzenie 
organów władzy robotniczej, zwanych rada-
mi robotniczymi. Podczas burzliwych dni 
pierwszej dekady listopada, przy wsparciu 
RDR w czeladzkich kopalniach stworzono 
oddziały tzw. Czerwonej Gwardii działające 
niezależnie od straży i milicji obywatelskich 
funkcjonujących już w mieście. Wezwanie 
RDR do zawiązywania komitetów fabrycz-
nych spotkało się z ostrą kontrakcją. W dniu 
21 listopada gromada robotników próbowała 
wtargnąć do Domu Ludowego na Starej Kolonii 
Saturn, w którym znajdował się posterunek Stra-
ży Obywatelskiej złożonej z urzędników i robot-
ników kopalni „Saturn” powiązanych ideowo 
z Narodową Demokracją, a ponadto skład gra-
natów ręcznych, jak i broni palnej odebranych 
uprzednio Niemcom. W trakcie szturmu zginęły 
cztery osoby, w tym jedna kobieta. 

Odrodzenie państwa polskiego po 123 
latach niewoli, w Czeladzi zbiegło się więc 
z pierwszymi ofiarami śmiertelnymi brato-
bójczej walki.

 Anna Binek-Zajda

Najnowsza książka autorstwa prof. dr Dariusza Nawrota 
jest ukłonem w stronę wszystkich tych którzy walczy-

li o niepodległą i wolną Polskę. 100. rocznica odzyskania 
niepodległości skłania zaś „do refleksji nad drogami, 
które przez 123 lata prowadziły do odbudowy w 1918 
roku wolnej Polski. Każde miasto, miasteczko i wieś 
uczestniczące w wydarzeniach, które rozgrywały się 
na obszarze ziem polskich, ma jednak swoją własną 
drogę do Niepodległej Rzeczypospolitej, którą wy-
znaczył czyn lokalnych bohaterów walki o ojczy-
znę” [ze wstępu książki „Czeladzkie drogi do Nie-
podległej Rzeczypospolitej”]. Również mieszkańcy 
Czeladzi zapisali się w tych walkach, stając do boju już 
w czasie powstania kościuszkowskiego oraz uczestnicząc w kolej-
nych zrywach wiodących ku wolnej Ojczyźnie.
„Czeladzkie drogi do Niepodległej Rzeczypospolitej” to publika-
cja składająca się z pięciu rozdziałów, w których autor przybliża 

kolejne etapy walki rodaków o odzyskanie 
niepodległości. Walka ta rozpoczęła się już 

pod sztandarem Tadeusza Kościuszki, kon-
tynuowana była u boku Napoleona, w dobie 

powstań narodowych oraz w pierwszych latach 
XX stulecia kiedy to zbliżano się do zwycięstwa 

i wytyczano granice Rzeczpospolitej. Wielu czy-
telników zdziwi zapewne fakt jak wielki wkład 

miało Zagłębie Dąbrowskie, a w nim Czeladź w od-
budowę państwowości Polskiej. 

Publikacja wydana przez Muzeum Saturn w Czeladzi 
powstała we współpracy z Instytutem Zagłębia Dą-

browskiego. Na spotkanie z autorem i promocję książki 
pt. „Czeladzkie drogi do Niepodległej” zapraszamy 14 

października o godzinie 17.00. Wydawnictwo do nabycia w Pałacu 
pod Filarami – siedzibie Muzeum Saturn w Czeladzi.

 Hieronim

Takie oto hasło było klamrą spinającą 
wszystkie wydarzenia zorganizowane 

podczas trzeciego wrześniowego weekendu 
przez Muzeum Saturn w związku z obchoda-
mi 26. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa. 
W ramach tegorocznej odsłony tej inicjatywy 
zainspirowanej wyjątkową rocznicą - 100-
leciem odzyskania przez Polskę niepodległości 
czeladzkie Muzeum przygotowało szereg atrak-
cji o różnorodnym charakterze z powodzeniem 
rozbudzających zainteresowanie społeczności 
lokalnej burzliwą przeszłością kraju i własnego 
regionu, lecz także przypominających o wspól-
nych korzeniach kultury europejskiej. Ofiarny 
dorobek procesów dziejowych zakończonych 
powrotem Polski na mapę świata został odtwo-
rzony w przedmiocie kresowych kontekstów 

historii naszego miasta oraz obrazu najstarsze-
go czeladzkiego cmentarza jako ogrodu żywych 
i umarłych. Na program uroczystości złożyły się: 
wernisaż wystawy fotografii autorstwa Andrze-
ja Kotuleckiego prezentującej bliskie sercom 
Polaków, a zarazem bezcenne pod względem 
artystycznym, jak również historycznym zabyt-
ki sztuki sepulkralnej znajdujące się na Cmen-
tarzach Łyczakowskim oraz Orląt Lwowskich, 
koncert w wykonaniu Kresowej Kajakarskiej 
Wiary, wystąpienie dyrektor placówki Iwony 
Szaleniec przedstawiające stan naukowych 
badań w zakresie czeladzkiego epizodu bio-
grafii urodzonego w Czeladzi-Piaskach Jurka 
Bitschana - młodego obrońcy Lwowa poległe-
go 21 listopada 1918 r. Niezwykle znamienny 
punkt całego programu stanowiła prezentacja 

Czeladź dla Niepodległej
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muzealnego wydawnictwa kartograficznego 
zatytułowanego „W panteonie chwały. Szlak 
walk o polskość czeladzian grobami znaczony. 
Cmentarz parafii pw. św. Stanisława BM przy 
ul. Nowopogońskiej.”, będącego w istocie zma-
terializowaną ambicją upamiętnienia poświęce-
nia czeladzian zaangażowanych na przestrzeni 
wielu lat w zmagania o odrodzenie państwo-
wości polskiej, których nagrobki znajdują się 
na najstarszej czeladzkiej nekropolii. W toku 
prac polegających na odszukaniu ich mogił, 
oznaczano idących walecznym szlakiem 
ku suwerennej Ojczyźnie powstańców stycz-
niowych, legionistów Józefa Piłsudskiego, 
żołnierzy Błękitnej Armii, weteranów 
trzech zbrojnych zrywów polskiej ludności 
na Śląsku, obrońców Kresów Wschodnich 
i Lwowa, harcerzy, Strzelców, Sokolich, 
młodzież szkolną, członków organizacji 
niepodległościowych, bohaterów wrześnio-
wych bojów 1939 roku stawiających opór 
hitlerowskiemu i sowieckiemu najeźdźcy, 
żołnierzy oddziałów partyzanckich, Pol-
skich Sił Zbrojnych na Zachodzie, 2. Armii 
Wojska Polskiego, Podziemnego Państwa 
Polskiego, powstańców warszawskich, 
a także cywilnych konspiratorów.

Miejsca wiecznego spoczynku, niekie-
dy jedynie symboliczne, osób związanych 
z Czeladzią, które kierując się nierzadko od-
miennymi ideowymi przekonaniami dążyły 
do osiągnięcia wspólnego dla wszystkich 
Polaków celu, zostały następnie naniesione 
na schematyczny plan cmentarza parafii pw. 
św. Stanisława BM tworząc w ten sposób 
swoisty drogowskaz godnych pielęgnowania 
postaw szacunku wobec własnej Ojczyzny, 
chwalebnych dokonań oraz społecznych i na-
rodowych aspiracji kilku generacji naszych 
przodków. Ich imiona i nazwiska, uzupeł-
nione ważnymi biograficznymi wątkami roz-
maitych dróg prowadzących do niepodległej 
Polski, zostały uszeregowane w kolejności 
alfabetycznej wraz z przypisanym im od-
powiednim literowym oznaczeniem sektora 
cmentarza ułatwiającym zlokalizowanie po-
szczególnego grobu na mapie.

Żmudne badania terenowe i kwerendy 
archiwalne wymagające zebrania oraz we-
ryfikacji ogromnej liczby dokumentacji 
źródłowej zaowocowały pionierskim wy-
dawnictwem bez wątpienia odznaczają-
cym się trwałymi walorami poznawczymi. 
Utworzony zbiorczy wykaz zidentyfiko-
wanych personalnie czeladzian zasłużo-
nych w dziejowym procesie odzyskiwania 
utraconej niezależności z pewnością nie 

zamyka ostatecznie tej problematyki. Nie-
wykluczone, iż w labiryncie drożyn i ście-
żek cmentarnych zatraciło się na grobowej 
płycie jakieś nazwisko, może nawet kilka, 
a które powinny znaleźć się w wykazie. 
Istniejące więc potencjalne luki badawcze, 
lecz także wszelkie dopiski, korekty i suge-
stie mogą zostać wypełnione jedynie dzięki 
dobrej woli członków rodziny zmarłych.

Niezmiennie apelujemy zatem o udo-
stępnianie wszelkich informacji o czela-

dzianach poświadczających postawą oraz 
ofiarą swojego życia, że „Jeszcze Polska 
nie zginęła”. To między innymi dzięki 
ich trudowi zachowane zostały – język 
polski, tożsamość, kultura, pamięć na-
rodowa i umiłowanie wolności. 

Prosimy o kontakt osobisty – Cze-
ladź ul. Dehnelów 10, telefoniczny: 
32 265 42 98 bądź e-mailowy: historia.
muzeumsaturn@op.pl

 Anna Binek-Zajda



6 | OFICYNA SATURNOWSKA 

W roku bieżącym obchodzi-
my nie tylko 100. roczni-

cę odzyskania niepodległości 
przez naszą ojczyznę, w 2018 ro-
ku mija również 100 lat od wy-
buchu wojny polsko-ukraińskiej 
i bohaterskiej obrony Lwowa. 
Od kilkunastu lat, zwłaszcza 
w listopadzie w prasie, telewizji, 
na forach i stronach interneto-
wych pojawiają się informacje 
przypominające wydarzenia 
i postaci związane z walkami to-
czonymi między 1 a 22 listopada 
1918 roku. Wśród zasłużonych 
dowódców wojskowych, polity-
ków i działaczy zawsze pojawia 
się wspomnienie o młodzieży 
lwowskiej walczącej z poświę-
ceniem o przynależność swego 
rodzinnego miasta do rodzącej 
się Polski. Ci młodzi ludzie, któ-
rzy ochotniczo zasilili oddziały 
broniące Lwowa, wychowani 
na wzorach sienkiewiczowskich 

bohaterów: Kmicica, Skrzetu-
skiego, Wołodyjowskiego spon-
tanicznie podjęli się zastąpienia 
nieobecnych żołnierzy polskich 
i wypełnienia ich zadania: stawić 
czoła nieprzyjacielowi. Lwowia-
cy, którzy nie ukończyli 25 lat – 
studenci, gimnazjaliści, ucznio-
wie – stanowili 45% wszystkich 
osób broniących miasta. 25% 
walczących po stronie polskiej 
liczyło sobie mniej niż lat 18. 
To właśnie tych młodych i bar-
dzo młodych ludzi, chłopców 
i dziewczęta historia ochrzciła 
mianem Orląt Lwowskich. Przez 
cały okres międzywojenny od-
dawano cześć ich bohaterstwu 
i bezprecedensowemu przy-
kładowi poświęcenia. Postawa 
Orląt stała się wzorem patrio-
tyzmu, a ich legenda wyrosła 
z autentycznych wydarzeń, po-
siadająca niezwykłą siłę, zosta-
ła wykorzystana w wychowaniu 

patriotycznym dzieci i młodzie-
ży w całej II Rzeczpospolitej.

Z kolei nowo wybudowa-
ny Cmentarz Obrońców Lwo-
wa stał się panteonem chwały 
wszystkich Polaków poległych 
w listopadowych walkach o mia-
sto Semper Fidelis. Tuż obok 
bohaterów pochowanych na naj-
starszej lwowskiej nekropolii 
na Łyczakowie spoczęły Orlęta.

Tegoroczne Europejskie Dni 
Dziedzictwa organizowane 
w czeladzkim Muzeum poświę-
cone zostały cmentarzom Lwo-
wa i Orlętom. Doborowi tematu 
przyświecała nie tylko pamięć 
historyczna, ale fakt że Czeladź 
z Lwowem łączy postać najbar-
dziej znanego Orlątka – Jurka 
Bitschana. Chłopca żołnierza, 
o którym pisano wiersze, śpie-
wano piosenki, którego imie-
niem nazywano ulice, skwery 
i drużyny harcerskie. Orlątka 
rodem z Czeladzi. 

Jurek Bitschan przyszedł 
na świat 27 listopada 1903 ro-
ku w Czeladzi. Jego rodzicami 
byli Henryk Paweł Bitschan, 
urzędnik – buchalter kopalni 
w Czeladzi i Aleksandra z Ra-
dzimińskich (na kartach histo-
rii zapisała się pod nazwiskiem 
drugiego męża – Zagórska) – 
działaczka niepodległościowa, 
członek PPS, żołnierz Wojska 
Polskiego, komendantka Ochot-
niczej Legii Kobiet. Ojciec 
Jurka, Henryk Paweł Bitschan 
( jego matka była Francuzką), 
pochodził ze znanego rodu war-
szawskich brązowników, wła-
ścicieli firmy „Bitschan” produ-
kującej medaliki i handlującej 
dewocjonaliami. 12 lat młodsza 
od męża Aleksandra wywodzi-
ła się ze szlacheckiej rodziny 
herbowej Radzimińskich, któ-
rej członkowie sygnowali się 
herbem Lubicz, a w przeszłości 
zajmowali ważne stanowiska. 

Aleksandra i Henryk wzięli 
ślub w 1901 roku, w Radomiu, 
gdzie wówczas mieszkali ro-
dzice panny młodej. Co cieka-
we, przed zawarciem związku 
małżeńskiego oboje młodzi 
zamieszkiwali w naszym mie-
ście. W czeladzkim kościele 
św. Stanisława ogłoszone też 
zostały zapowiedzi ich ślubu. 
Dzięki zapisom poczynionym 
w Księdze Ludności Stałej z po-
czątku XX wieku zachowała 
się informacja, że państwo Bit-
schanowie zamieszkali w domu 
Ludwiki Nieszporkowej (z d. 
Opalska) pod nr 213, położo-
nym najprawdopodobniej przy 
dzisiejszej ulicy Staszica.

Odszukane wspomnienia 
Aleksandry, spisywane przez 
autorkę kilka lat dały nam złud-
ną nadzieję na pozyskanie nie-
znanych faktów lub informacji 
z czasów jej małżeństwa z Bit-
schanem, narodzin Jurka i poby-
tu w naszym mieście. Niestety 
obszerny tekst biografii takich 
wiadomości nie zawiera.

W 1904 roku, rok po naro-
dzinach Jurka jego matka pod-
jęła studia na Uniwersytecie 
Jagiellońskim i zaangażowała 
się w działalność konspiracyj-
ną. W 1904 roku Aleksandra 
wstąpiła do organizacji bojowej 
PPS, a w 1906 razem z Czesła-
wem Świrskim w prywatnym 
warszawskim mieszkaniu zor-
ganizowała wytwórnię mate-
riałów wybuchowych. Nie po-
siadamy informacji czy w tym 
okresie Jurek przebywa razem 
z matką (co jest raczej mało 
prawdopodobne), czy pozostaje 
w Czeladzi z ojcem, wychowy-
wany przez wynajętą nianię lub 
kogoś z rodziny. Wiemy nato-
miast że w kwietniu 1906 roku 
Jurek zostaje ochrzczony w cze-
ladzkiej świątyni. Świadkowie 
i ojciec chrzestny byli wyższy-

Jurek Bitschan – Orlątko rodem z Czeladzi
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mi urzędnikami Towarzystwa 
Górniczo-Przemysłowego „Sa-
turn”, z kolei księdzem, który 
udzielał 2,5 letniemu Jurkowi 
chrztu był nie kto inny jak Bo-
lesław Pieńkowski.

We wspomnieniach Alek-
sandry Jurek pojawia się na po-
czątku 1908 roku. Matka wraz 
z 4-letnim synem mieszkała 
wówczas w Warszawie przy ul. 
Hożej, nadal prowadząc aktyw-
ną działalność konspiracyjną. 
Na początku marca 1908 roku 
w godzinach nocnych wszystkie 
osoby znajdujące się w mieszka-
niu łącznie z dzieckiem zostają 
aresztowane i przewiezione 
do więzienia przy ul. Pawiej. 

W mieszkaniu na Hożej 
policja carska przygotowała 
zasadzkę z 4-letnim Jurkiem 
w roli świadka, mającego roz-
poznawać osoby odwiedzają-
ce mieszkanie Bitschanowej. 
Przez 2 tygodnie trwania akcji 
dziecko odizolowane od bli-
skich, 24 godziny na dobę prze-
bywało z obcymi żandarmami. 
Po zakończeniu obławy chłopca 
oddano pod opiekę dalszej ro-
dziny. Pod koniec roku 1908 
Aleksandra została warunkowo 
zwolniona z więzienia. W oba-
wie przed grożącym jej ponow-
nym procesem wyjechała wraz 
z synkiem do Galicji (zabór 
austriacki), najpierw do Krako-
wa, a następnie do Zakopane-
go. Na ten przymusowy pobyt 
w stolicy Tatr przypadł począ-
tek edukacji małego Bitschana. 
Matka posłała Jurka do prywat-
nej szkoły, założonej przez jej 
PPS-owskich przyjaciół Zofię 
i Ksawerego Praussów. Założo-
na przez nich placówka wpro-
wadzała nowatorskie metody 
nauczania oparte o zajęcia prak-
tyczne, odbywające się w te-
renie. Warto dodać, że po za-
kończeniu I wojny światowej 

Ksawery Prauss został powoła-
ny na stanowisko ministra Wy-
znań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego w rządzie Jędrzeja 
Moraczewskiego. 

Kolejnym wydarzeniem 
w rodzinie Bitschanów była 
śmierć ojca Jurka – Henryka 
Pawła Bitschana. Zmarł w stycz-
niu 1910 roku w warszawskim 
szpitalu św. Jana Bożego przy 
ul. Bonifraterskiej, w wieku 40 
lat. Po śmierci męża Aleksan-
dra wraz z synem zamieszkała 
na stałe we Lwowie. W 1912 ro-
ku wyszła po raz drugi za mąż 
za lekarza Romana Zagórskiego, 
dyrektora zakładu psychiatrycz-
nego na lwowskim Kulparkowie. 
Zagórscy z Jurkiem zamieszkali 
nieopodal zakładu. 

W nowej rodzinie wszystko 
układało się pomyślnie. Alek-
sandra nadal prowadziła dzia-
łalność konspiracyjną, Roman 
pracował w zakładzie, prowa-
dził badania, brał udział w kon-
ferencjach i pisał prace nauko-
we z zakresu psychiatrii. Jurek 
rozpoczął naukę w gimnazjum 
im. Henryka Jordana. Wstąpił 
do lwowskiej IX drużyny har-
cerskiej. Był dobrym, inteli-
gentnym uczniem i wrażliwym 
dzieckiem. W lwowskim domu 
Zagórskich często bywał Józef 
Piłsudski. Jurek pozostawał pod 
wielkim urokiem komendanta, 
który był dla niego ogromnym 
autorytetem. 

Kiedy w listopadzie 1918 
roku rozpoczęła się obrona 
Lwowa Jurek, uczeń 6 klasy 
gimnazjum, natychmiast pra-
gnął wstąpić do ochotniczych 
oddziałów. Najpierw jego plany 
pokrzyżowała choroba, później 
brak zgody ojczyma, który pod 
nieobecność matki (dowodzącej 
oddziałem kurierek, stworzone-
go w ramach Ochotniczej Legii 
Kobiet) sprawował opiekę nad 

chłopcem. 20 listopada kiedy 
ojczym wyszedł z domu chło-
piec wymknął się, by dołączyć 
do obrońców miasta. Na stole 
pozostawił list:

 
Kochany Tatusiu!

Idę dzisiaj zameldować 
się do wojska. Chcę 
okazać, że znajdę 
na tyle sił by móc 

służyć i wytrzymać, 
obowiązkiem też moim 

jest iść gdy mam 
dość sił kiedy wojska 

brakuje ciągle dla 
oswobodzenia Lwowa. 
Z nauk zrobiłem już 
tyle ile trzeba było.

 
Jerzy. 

Zgłosił się do kompanii kul-
parkowskiej złożonej po tro-
sze z wojskowych, młodzieży 
i dzieci, w chwili gdy wraz 
z oddziałem odsieczy ruszała 
do boju w kierunku Snopkowa 
i Pohulanki. Nie bardzo chciano 
go przyjąć. Był drobny, niewy-
soki, szczupły, wymizerowa-
ny po przebytej chorobie, nie 
wyglądający na swoje 15 lat. 
Dowódca oddziału ostatecz-
nie zgodził się, ale opiekę nad 
chłopcem powierzył doświad-
czonemu chor. Śliwińskiemu. 
Jurka postawiono na warcie. 
Po zajęciu Snopkowa pełni ani-
muszu, podekscytowani zwy-
cięstwem ochotnicy postanowi-
li „iść za ciosem” i zaatakować 
koszary Strzelców Siczowych, 
główne siły ukraińskie, w po-
bliżu Cmentarza Łyczakow-
skiego. Jerzy poszedł razem 
z oddziałem. Na atak Polaków 
z Cmentarza Łyczakowskiego 
Strzelcy Siczowi odpowiedzieli 

zmasowanym ostrzałem. Strze-
lającego zza nagrobków Jurka 
zawołał chor. Śliwiński, aby 
ten przeszedł bliżej, w bardziej 
bezpieczne miejsce. Przebiega-
jącego chłopca trafiły w nogi 
odłamki granatu. Jurek prze-
wrócił się lecz nadal strzelał. 
Próbującego podejść do ranne-
go chłopca Śliwińskiego zabił 
pocisk w głowę. Sanitariuszo-
wi Pluteckiemu, który podczoł-
gał się do Jurka, przeciągnął 
go za kaplicę Barczewskich, 
opatrzył nogi tamując krwotok, 
nieprzyjacielska kula strzaskała 
ramię. Ostrzał od strony koszar 
wzmógł się tak bardzo, że Po-
lacy zmuszeni byli wycofać 
się z cmentarza pozostawiając 
zabitych i rannych. Następnego 
dnia ojczym znalazł martwego 
chłopca. Nieopodal znalezio-
no ciało chor. Śliwińskiego. 
We wspólnym pogrzebie obu 
pochowano w miejscu, w któ-
rym ponieśli śmierć. Kilka lat 
później ich zwłoki przeniesiono 
na Cmentarz Orląt Lwowskich. 
Jurek spoczął w katakumbach. 

Jurek Bitschan zginął mając 
zaledwie 15 lat. Zmarł w przed-
dzień oswobodzenia Lwowa. 
Pośmiertnie został odznacza-
ny Krzyżem Walecznych oraz 
Krzyżem Obrony Lwowa. 

***
Miasto Czeladź uhonoro-

wało Jurka Bitschana nada-
jąc Jego imię piaskowskiemu 
rondu. Natomiast tuż obok 
ronda, na skwerze usytuowa-
nym u zbiegu ulic Zwycięstwa 
i St. Trznadla zostanie posta-
wiony pomnik z zamieszczoną 
tablicą pamiątkową poświę-
coną Orlęciu rodem z Czela-
dzi. Uroczystości odsłonięcia 
obelisku odbędą się dokładnie 
w 100. rocznicę śmierci Jurka 
Bitschana tj. 21 listopada 2018 
r. (więcej szczegółów w „Echu 
Czeladzi” i na stronach inter-
netowych miasta Czeladź oraz 
Muzeum Saturn).

 Iwona Szaleniec

Jurek Bitschan – Orlątko rodem z Czeladzi
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Są w tym roku dwie okoliczności sprzy-
jające odbudowie pamięci o niegdy-

siejszych mieszkańcach Czeladzi pochodzenia 
żydowskiego. Pierwsza, to majowa, 75. rocz-
nica całkowitej likwidacji czeladzkiego getta. 
Druga zaś, przywodząca na myśl datę 1 sierp-
nia 1943 r. oraz towarzyszący jej, nieucichły 
do dzisiaj, krzyk rozpaczy około 32 tysięcy 
zagłębiowskich Żydów odtransportowanych 
do KL Auschwitz po ostatecznym unicestwie-
niu gett w Będzinie i Sosnowcu.

W dniu 31 lipca w naszym mieście gościła 
niemal 200-osobowa grupa potomków polskich 
Żydów związanych obecnie ze Światowym 
Związkiem Żydów Zagłębia Dąbrowskiego 
mającym swą siedzibę w Izraelu. Odkrywanie 
przez nich żydowskiego komponentu historii, 
jak również kultury polskiej doskonale uzu-
pełniało działającą na wyobraźnię opowieść 
o współ – życiu Żydów i czeladzian, która mi-
mo Zagłady się nie zamyka, wciąż pozostając 
otwartą na teraźniejszość oraz przyszłość. 

W godzinach przedpołudniowych, 
na czeladzkim kirkucie, przy tablicach 
pamięci wspominających pochowanych 
w zbiorowej mogile Żydów pozbawionych 
życia skutkiem podpalenia będzińskiej sy-
nagogi przez Niemców we wrześniu 1939 
roku odbyło się współorganizowane przez 
Muzeum Saturn spotkanie przybyłych go-
ści z władzami miasta. W uroczystościach 
wzięli udział między innymi: przewod-
niczący Światowego Związku Żydów Za-
głębia Dąbrowskiego Dov Pnini, delegaci 
Światowego Kongresu Żydów (międzynaro-
dowej federacji organizacji i gmin żydow-
skich ze 115 krajów) na czele z Menachem 
Rosensaft, burmistrz Zbigniew Szaleniec, 
przedstawiciel Gminy Wyznaniowej Ży-

dowskiej w Katowicach Daniel Chodos, 
reprezentacji Fundacji Brama Cukermana 
oraz dyrektor Muzeum Saturn Iwona Sza-
leniec prowadząca pierwszą część rocznico-
wego wydarzenia.

Przemawiający do zebranych burmistrz 
miasta wyraźnie podkreślił konieczność nie-
ustannego przypominania zarówno jasnych, 
jak i ciemnych losów naszych żydowskich 
sąsiadów, z którymi przez stulecia dzielili-
śmy dom. W tym kontekście emocjonalnie za-
brzmiały słowa włodarza Czeladzi odwołują-
ce się do postaci Mońka Stawskiego – jednego 
z nielicznych mieszkańców wyznania mojże-
szowego, szczęśliwie ocalałego z Holokaustu 
i do końca swych ziemskich dni zawsze starał 
się eksponować jedynie to co najlepsze w na-
szej wspólnej historii.

Obchody zakończyły się odmówieniem 
żydowskiej modlitwy za zmarłych, a także 
złożeniem wiązanek kwiatów.

 Anna Binek-Zajda

Przerwana 
historia

Organizowany przez Stowarzyszenie 
Twórców Kultury Zagłębia Dąbrow-

skiego to przedsięwzięcie mające na celu 
prezentację dorobku artystycznego  środo-
wiska twórców  bezpośrednio i pośrednio 
związanych z Zagłębiem Dąbrowskim. Jest 
okazją do wymiany pomysłów i doświadczeń  
artystycznych ze szczególnym uwzględnie-
niem idei integracji europejskiej, tożsamości 
lokalnej i wielokulturowości w sztuce, sposo-

bem wykreowania zagłębiowskiej przestrzeni 
artystycznej, zdefiniowanej w kategoriach fe-
stiwalowych, do konfrontacji sztuki artystów 
krajowych i zagranicznych.

Pierwszy Art Passion Festiwal odbył się 
w 2013 roku a udział w nim wzięło ponad 100 
artystów z Polski, Francji, Węgier i Ukrainy, 
którzy zaprezentowali około 500 prac: obrazów, 
rzeźb, fotografii i haftów artystycznych. Ko-
lejna edycja, ciesząca się ogromnym zainte-

Międzynarodowy Zagłębiowski Festiwal Sztuki Art Passion Festiwal
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Na cmentarzu parafialnym przy ul. No-
wopogońskiej znajduje się 12 grobów 

żołnierskich pochodzących najprawdopodob-
niej z lat 1919-1920, kiedy to w naszym mieście 
stacjonował jeden z oddziałów szpitala wojsko-
wego „Białystok”, ewakuowany z północno-
wschodnich rubieży II Rzeczpospolitej w wyniku 
serii porażek poniesionych w walkach z Armią 
Czerwoną w trakcie wojny polsko-bolszewickiej. 
Dość sprawnie rozlokowano go na Starej Kolo-
nii Saturn w kopalnianych budynkach - Domu 
Ludowym oraz szkole „na Skałce”. Dyrektywny 
model zarządzania preferowany przez kierujące-
go oddziałem doktora Henryka Stabholza, natu-
ralnie sprawdzający się w kontekście specyfiki 
prowadzenia szpitala polowego, w żaden sposób 
nie przełożył się na dobre relacje z otoczeniem. 
Spory z dyrekcją kopalni węgla kamiennego 
„Saturn” oraz proboszczem parafii pw. św. Sta-
nisława BM ks. Teodorem Urbańskim wynikłe 
przede wszystkim z różnic światopoglądowych 
oraz prezentowanych odmiennych modeli norm 
i wartości przełożyły się na niemożność odtwo-
rzenia wszystkich okoliczności funkcjonowania 
lazaretu, jak i zidentyfikowania nazwisk zmar-
łych na skutek odniesionych na polach bitew ran 
żołnierzy – pacjentów tegoż szpitala wojskowe-
go.Wobec zatem wciąż niezupełnie wyjaśnionej 
białej plamy w fascynującej historii Czeladzi 20. 
stulecia, niechaj poziom wiedzy w tym zakresie 
powiększy się choć poprzez pryzmat biografii 
Henryka Stabholza.

Urodził się 20 czerwca 1882 r. w Warsza-
wie w rodzinie pochodzenia żydowskiego jako 
syn Stanisława Stabholza i Eleonory Leokadii 
Krakowskiej. W 1900 r. ukończył ze złotym 
medalem Gimnazjum Praskie, a następnie 
wstąpił na Uniwersytet Warszawski i rozpoczął 

studia na Wydziale Lekarskim, które ukończył 
w 1905 r. Dwa lata później otrzymał także dy-
plom Uniwersytetu Noworosyjskiego w Odessie 
z najwyższą pochwałą. Odbył liczne staże na-
ukowe oraz kursy w renomowanych klinikach 
zagranicznych w dziedzinie chirurgii. W latach 
1908-1919 pracował jako asystent na oddziale 
chirurgicznym Szpitala Dzieciątka Jezus, pod-
czas Wielkiej Wojny pełniącego funkcję wojsko-
wego lazaretu polowego. Przeniesiony do rezer-
wy w stopniu majora ze starszeństwem z dniem 
1 stycznia 1930 r. Po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości objął asystenturę w II Klinice 
Chirurgicznej Uniwersytetu Warszawskiego.

W 1921 r. wygrał konkurs na stanowisko or-
dynatora oddziału chirurgicznego Szpitala Miej-
skiego Starozakonnych na Czystem i piastował 
je niemal do końca swych dni. Ta żydowska pla-
cówka medyczna uważana była słusznie za bez 
mała najlepszy i najnowocześniejszy szpital 
w Polsce międzywojennej. Jednocześnie speł-
niał czynności przynależne konsultantowi chi-
rurgicznemu oddziału zakaźnego. Niezmiennie 
przez cały czas wykonywania praktyki cieszył 
się opinią bardzo dobrego lekarza. Ostatnie la-
ta życia doktor spędził w getcie warszawskim, 
do którego trafił wraz z synem Tadeuszem, mat-
ką, braćmi, jak również pozostałymi członkami 
rodziny. Jego żona odeszła wcześniej, w 1938 
r. Henryk Stabholz zmarł po długich i ciężkich 
cierpieniach 21 kwietnia 1941 r. Ciało spoczęło 
na cmentarzu żydowskim.

Jedyny syn Henryka zrodzony w 1917 r. 
ze związku małżeńskiego z Sabiną Marien-
strass – Tadeusz – szczęśliwie przeżył Holo-
caust dożywając sędziwego wieku 91 lat. 

Od samego początku swej drogi zawo-
dowej przejawiał nadzwyczajną aktywność 

w życiu społecznym. Jako jeden z członków 
założycieli Polskiego Towarzystwa Medycyny 
Społecznej udanie wpisał się w jego bogaty 
nurt działalności, przez długi czas pełnił roz-
maite funkcje takie jak: radca Izby Lekarskiej 
Warszawsko-Białostockiej, wiceprezes Stowa-
rzyszenia Lekarzy Rzeczpospolitej Polskiej, 
członek zarządu Centralnego Komitetu Oby-
watelskiego Pomocy Ofiarom Wojny Świato-
wej, prezes koła Ligii Ochrony Powietrznej 
i Przeciwgazowej, wreszcie pozostawał w gro-
nie inicjatorów kursów dokształcających dla 
studentów. Ogłosił drukiem 18 prac nauko-
wych z dziedziny chirurgii i urologii. W II RP 
uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi – naj-
wyższym odznaczeniem dla osób cywilnych 
wyróżniających się w pracy na rzecz państwa 
i społeczeństwa.

 Anna Binek-Zajda
Źródło:
Archiwalna dokumentacja personalna dra Henryka Sta-
bholza ze zbiorów Głównej Biblioteki Lekarskiej im. 
S. Konopki w Warszawie.

Czeladzki epizod z dziejów 
wojny polsko-bolszewickiej

resowaniem artystów nieprofesjonalnych, dla 
których sztuka nie jest zawodem lecz pasją 
miała miejsce w 2015 roku. 

Finisaż Międzynarodowego Zagłębiowskiego 
Festiwalu Sztuki Art Passion Festiwal w Muzeum 
Saturn w Czeladzi zamknął tegoroczną, trzecią 
edycję tego artystycznego wydarzenia zainaugu-
rowanego 14 czerwca w Pałacu Kultury Zagłębia 
w Dąbrowie Górniczej. Prace uczestników fe-
stiwalu prezentowane były również w Muzeum 

Zagłębia w Będzinie oraz Restauracji Belvedere 
(pałac Schoena) w Sosnowcu. Na wystawie zorga-
nizowanej w naszym muzeum można było podzi-
wiać malarstwo, fotografie, haft artystyczny oraz 
rzeźbę 36 twórców. Artyści, biorący udział w fe-
stiwalu, to ludzie w różnym wieku, od studentów 
po seniorów, zajmujący się rożnymi gałęziami 
sztuk plastycznych. Tym, co ich łączy, jest pasja 
tworzenia, potrzeba artystycznego wyrażania 
siebie i swojego spostrzegania otaczającego 
świata oraz głębokie zaangażowanie emocjo-
nalne w proces powstawania dzieła.  

Realizację tegorocznej edycji projektu Art 
Passion Festiwal wsparły: Urząd Miasta Cze-
ladź oraz urzędy miejskie w Dąbrowie Górni-
czej, Będzinie i Sosnowcu. Patronat honorowy 
nad festiwalem objął Burmistrz Czeladzi Zbi-
gniew Szaleniec, Prezydent Dąbrowy Górni-
czej Zbigniew Podraza, Prezydent Sosnowca 
Arkadiusz Chęciński oraz Prezydent Będzina 
Łukasz Komoniewski.  

 Dobrawa Skonieczna-Gawlik

Opracowano na podstawie materiałów Stowarzyszenia 
Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego

Międzynarodowy Zagłębiowski Festiwal Sztuki Art Passion Festiwal
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Z początkiem lata dobiegła końca renowa-
cja jednego z najbardziej rozpoznawal-

nych, a zarazem najpiękniejszych czeladzkich 
zabytków sztuki sepulkralnej – grobowca 
w typie kolumnowym zlokalizowanego 
na cmentarzu parafii pw. św. Stanisława BM 
przy ul. Nowopogońskiej. Wyróżniający się 
zastosowaniem atrybutów zaczerpniętych 
z klasycznego repertuaru form architekto-
nicznych oraz wytwornych, finezyjnych deta-
li rzeźbiarskich widocznych w głowicach ko-
lumn, monumentalny grób rodziny Baciów, 
Pogorzelskich i Tarkowskich został wyko-
nany z piaskowca na początku lat 30. ubie-
głego wieku. Z czasem pozbawiony opieki, 
jak i odpowiednich działań zachowawczych 
zaczął – co naturalne – popadać w ruinę. 
Zaawansowany proces głębokiej destrukcji 
osypującego się, zwietrzałego kamienia wy-
magał podjęcia natychmiastowej akcji.

Program prac opracowany przez dyplomo-
waną konserwator dzieł sztuki panią Sylwię 
Namyślak zakładał przeprowadzenie konser-
wacji profilaktycznej, rekonstrukcyjnej, jak 
również technicznej z elementami konserwa-
cji estetyzującej. Pierwszy etap rewitalizacji 
przypadł na maj 2017 r. Wówczas grób podda-
no specjalistycznym zabiegom wzmocnienia 
strukturalnego jego najsłabszych fragmentów, 
czyli zwieńczenia kolumn. Szczyty podpór 
pokryte zostały specjalną substancją, a potem 
zabezpieczone folią. Przez następne tygodnie 
były utwardzane, po czym za pomocą „ką-
pieli” środkami chemicznymi pod ciśnieniem 
cały zabytek został oczyszczony z brudu, 
glonów, plam oraz zacieków. Ponadto usta-
bilizowano i wzmocniono konstrukcję nośną 
nagrobnego pomnika wykonując niezbędne 

roboty o charakterze budowlanym. Kolejne 
zadania restauratorskie przeprowadzone już 
w roku bieżącym na podstawie zachowanych 
archiwalnych fotografii cmentarnych skon-
centrowane zostały na odtworzeniu braku-
jących części – płyciny z płaskorzeźbionymi 
dekoracjami, krzyża łacińskiego pierwotnie 
umieszczonego w zwieńczeniu grobowca, tra-
lek w balustradach, a także wazonów z ku-
lami. Z pełnym powodzeniem zniwelowano 
ubytki, przywrócono dawny wygląd inskryp-
cjom, jak również scalono kolorystycznie 
wszelkie dokonane wcześniej uzupełnienia. 
Na zakończenie, celem zabezpieczenia gro-
bowca przed dalszym niekorzystnym od-
działywaniem warunków atmosferycznych, 
w szczególności zapobieżenia wnikania wody 
w głąb struktury materiałów został wykonany 
zabieg hydrofobizacji.

Odbiór prac nastąpił 26 lipca br. Renowa-
cję uznano za zrealizowaną w sposób prawi-
dłowy z zachowaniem cech charakterystycz-
nych dla okresu powstania obiektu.

Odznaczający się oryginalnością formy, 
z której przykład mogą brać choćby współ-
cześni kamieniarze, grobowiec nie tylko przy-
ciąga wzrok, ale przede wszystkim skłania 
do refleksji. Oto i my, również jesteśmy tylko 
przechodniami na tej ziemi, a nie jej wyłącz-
nymi właścicielami. Pragnąc szacunku dla 
efektów naszej pracy, zachowajmy go w sto-
sunku do czynów i ludzi minionych.

Należy podkreślić, że kompleksowa 
konserwacja zabytku była możliwa dzię-
ki funduszom zebranym podczas drugiej 
i trzeciej kwesty publicznej zorganizowa-
nej w latach 2016-2017 przez Społeczny 
Komitet Odnowy Czeladzkich Nagrobków 
Pro Memoria oraz dotacji przekazanej 
z budżetu Gminy Czeladź.

Wszystkim Darczyńcom, którzy 
wsparli tę jakże pożyteczną inicjatywę 
datkiem finansowym, lecz również do-
brym słowem Społeczny Komitet Odnowy 
Czeladzkich Nagrobków Pro Memoria 
serdecznie dziękuje.

Zbliża się czwarta publiczna kwesta na ratowanie czeladzkich „Powązek”
Już po raz czwarty na parafialnej nekropolii przy ul. Nowopogońskiej, natomiast trzeci 

raz na cmentarzu komunalnym zostanie przeprowadzona kwesta na rzecz odnowy zabytko-
wych nagrobków. Wzorem lat ubiegłych serdecznie prosimy o szczodre wsparcie tej poży-
tecznej inicjatywy. W czwartek 1 listopada przy bramach wejściowych obu cmentarzy 
w godz. 9.00-17.00 będą widoczni kwestujący (osoby z życia publicznego, radni, działacze 
społeczni, członkowie lokalnych organizacji, wolontariusze) zaopatrzeni w imienne iden-
tyfikatory oraz oznakowane puszki-skarbonki.

Środki z tegorocznej zbiórki zostaną przeznaczone na renowację wybranego historycz-
nego grobu na cmentarzu parafialnym. Wszystkich darczyńców zapewniamy, że każda 
ofiarowana złotówka była i będzie dobrze wykorzystana.

Razem nie pozwólmy zginąć „kamiennej” historii Czeladzi!
 Społeczny Komitet Odnowy Czeladzkich Nagrobków Pro Memoria

Historyczny nagrobek odzyskał swój dawny blask
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Muzeum Saturn w Czeladzi, 
obchodzące w 2019 roku 

jubileusz 10-lecia powstania, 
już po raz szósty oddaje do rąk 
Państwa kalendarz historyczny. 
Jego pierwsza edycja ukazała 
się w 2014 roku na okoliczność 
5. rocznicy istnienia Satur-
na i od tego czasu pojawia się 
on co roku, za każdym razem 
w innej odsłonie, ale z zachowa-
niem swojego retrospektywnego 
charakteru. Od chwili pojawie-
nia się na rynku wydawniczym 
saturnowska publikacja wzbu-
dza zainteresowanie miłośników 
lokalnej historii i zdobywając 
wciąż powiększający się krąg 
sympatyków. Nabywcy z nie-
cierpliwością oczekują kolej-
nych roczników, a wraz z nimi 
wiadomości o zapomnianych 
wydarzeniach z dziejów miasta 
i regionu, dopełnionych materia-
łami ikonograficznymi – unikal-
nymi widokami dawnej Czela-
dzi, starych Piasków, panoramy 
terenów gdzie przez dziesięcio-
lecia funkcjonowały zasłużone 
dla miasta dwa zakłady wydo-
bywcze: kopalnia „Saturn” i ko-
palnia „Czeladź”.

Fotografie zamieszczone 
w kalendarzu, który będzie to-
warzyszyć Państwu przez ca-
ły 2019 rok, zostały pokazane 
po raz pierwszy na prezento-
wanej w czeladzkim muzeum 
w kwietniu 2018 roku wystawie 
zatytułowanej „ Czeladź daw-
niej i dziś. Obraz miasta.” i były 
realizacją autorskiego pomysłu 
będzińskiego fotografika Ro-
mana Koweni. Ich nowatorstwo 
polegało na próbie wpisania cze-
ladzkich obiektów utrwalonych 
przed laty, zapisanych na starych 
fotografiach w obrazy współ-
czesnego krajobrazu miasta. 
Punktem wyjścia projektu stały 
się archiwalne zdjęcia naszego 
grodu: te najstarsze z początku 

XX wieku pochodzące z ate-
lier Wilhelma Kidawy i Braci 
Altman (z zasobów Muzeum 
w Czeladzi), jak i te będące dzie-
łem członków dawnego Towa-
rzystwa Opieki nad Zabytkami 
Przeszłości (udostępnione przez 
Instytut Sztuki Polskiej Akade-
mii Nauk) oraz te z lat 60. i 70. 
wykonane przez Jerzego Żymir-
skiego (znajdujące się obecnie 
w zbiorach Stowarzyszenia Mi-
łośników Czeladzi).

Realizacja projektu trwała 
kilka miesięcy, od lipca 2017 
roku do marca 2018, zahacza-
jąc o kilka pór roku: słoneczne, 
bogate w roślinność lato, jesień- 
najpierw wielobarwną, później 
szarą i ponurą, wreszcie długą 
niemal bezśnieżną, ale mroźną 
zimę. Trzy pory roku, każda nio-
sąca ze sobą odmienną i zmien-
ną pogodę, coraz krótszy dzień, 
słońce pojawiające się na niebie 
coraz niżej i krócej. Pracy to-
warzyszyły trudności nie tylko 
związane ze zmienną pogodą 
i nasłonecznieniem. Niejedno-
krotnie okazywało się, że miej-
sce, z którego zostało wykonane 
zdjęcie archiwalne, obecnie jest 
niedostępne z powodu powsta-
łej zabudowy lub przebiegającej 
ruchliwej ulicy, wypełnionej 
niekończącym się sznurem pę-
dzących samochodów. W kilku 
przypadkach obiektów sfoto-
grafowanych przed laty z da-
chów lub balkonów nie udało 
się uzyskać identycznego kadru 
z powodu braku zgody obecnych 
właścicieli posesji na skorzysta-
nie z owego balkonu czy dachu. 
Obiektywnymi przeszkodami 
uniemożliwiającymi uzyskanie 
odpowiedniej perspektywy lub 
kąta właściwych dla dawniej 
zarejestrowanych krajobrazów, 
okazały się wybujała przyroda 
oraz znaczne w porównaniu 
ze stanem poprzednim, podwyż-

szenie terenu ( np. ulica Staszi-
ca). Mimo wszystkich utrudnień 
efekt końcowy przedsięwzięcia 
okazał się interesujący. Czeladz-
kie fotografie Romana Koweni 
stały się zapisem dokumentują-
cym transformacje miasta. Po-
kazują obiekty, które przestały 
istnieć, ulice które zatraciły swój 
pierwotny charakter, miejsca, 
które uległy przeobrażeniom.

Spośród kilkudziesięciu 
zdjęć eksponowanych wiosną 
w siedzibie Muzeum Saturn 
do tegorocznego kalendarza 
wybranych zostało 15. Każde 
ze zdjęć prezentuje fragmenty 
miasta, dotknięte najgłębszymi 
zmianami, ukazując najbardziej 
spektakularne metamorfozy. 
Wszystkie karty kalendarza 
obok fotografii z wpisanym ar-
chiwalnym widokiem w pejzaż 
współczesny zawierają zarówno 
zdjęcie archiwalne. jak i to nowe 
z aktualnym krajobrazem ( dla 
większej pewności i bardziej do-

kładnej lokalizacji miejsca - czę-
sto w kilku ujęciach) wykonane 
przez Romana Kowenię. 

Kalendarz Historyczny 
na 2019 rok obok walorów es-
tetycznych i edukacyjnych mo-
że posłużyć jako przewodnik 
do spacerów po najstarszym 
grodzie Zagłębia Dąbrowskiego 
bądź jako inspiracja własnego 
odkrywania miasta: jego zabyt-
kowych obiektów, zapomnianych 
uliczek, urokliwych zaułków.

Zachęcam do wędrówek, 
do nowego spojrzenia na co-
dzienną rzeczywistość, która 
skrywa przeszłość często intry-
gującą i fascynującą. 

Życzę Państwu dużo przy-
jemności i powodzenia w Wa-
szych poszukiwaniach oraz ca-
łym 2019 roku. 

 Iwona Szaleniec

Kalendarz historyczny
na 2019 rok
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 Wystawy 

•  Do końca lipca wnętrza muzealne przepeł-
nione były przedmiotami związanymi z pro-
cesami zachodzącymi w kuchni tj. moździe-
rzami, słoikami, brytfankami, maszynkami 
do lodów, prasami do owoców etc. Wy-
stawa „Alchemia kuchni” przygotowana 
przy współpracy Muzeum Górnośląskiego 

w Bytomiu ukazywała przedmioty używane 
dawniej w kuchni, a niezbędne do codzien-
nego i odświętnego przygotowania posiłków 
oraz przechowywania zapasów. Tematyka 
ekspozycji przyciągnęła wielu zwiedzają-
cych, którzy wracali pamięcią do czasów 
kiedy sklepowe półki świeciły pustkami 
i wszystkie produkty począwszy od twarogu 
i masła poprzez zaprawy w słoikach trze-
ba było przygotować w domowej kuchni. 
Liczne odwiedzały ją również dzieci oraz 
młodzież z czeladzkich szkół, a także przed-
szkoli, którzy uczestniczyli w zajęciach 
edukacyjnych omawiających różnorodne, 
również te niespotykane już dziś czynności 
związane z przygotowaniem posiłków dla 
domowników, soków, konfitur, wypiekiem 
domowych ciast czy prażeniem kawy .

•  W sierpniu prezentowaliśmy wystawę dzieł 
nadesłanych na III Międzynarodowy Za-
głębiowski Festiwal Sztuki Art Passion 
Festival 2018. Wśród prac dominowało ma-
larstwo i fotografia, ale mocno zaakcento-
wany został również haft artystyczny, czyli 
obrazy „malowane igłą”. W Muzeum Sa-
turn oglądać można było dzieła 36 artystów, 
wśród nich prace laureatki nagrody Grand 
Prix w kategorii fotografia Joanny Bratko-
Lityńskiej oraz dzieła Zofii Cencek wyróż-
nionej w kategorii haftu artystycznego. 

• „Lwowskie Ogrody Pamięci” to ekspo-
zycja fotograficzna Andrzeja Kotuleckiego 
ukazująca minione dzieje naszej Ojczyzny 

przez pryzmat niezwykłego miejsca ja-
kim jest Cmentarz Łyczakowski oraz Orląt 
Lwowskich. W prezentowanych pracach 
wykonanych przez tego znawcę, jak rów-
nież popularyzatora kultury wschodniego 
pogranicza dawnej Rzeczpospolitej pod-
czas jego licznych podróży na Kresy widać 
nostalgię, wymowną ciszę, piękno minione-
go czasu przysłaniającego dawne okruchy 
naszej historii.

 Muzealny Klub Juniora
•  9 września wraz z naszymi Juniorami 

z Muzealnego Klubu Juniora powróciliśmy 
do szkoły. Na pierwszych powakacyjnych 

zajęciach, w których udział wzięło aż 27 
osób, przygotowaliśmy kolorowe worki 
na strój gimnastyczny lub zmienne obuwie. 
Barwne kwiaty, samochody, bajkowe po-
staci, mandale oraz napisy ozdobiły nasze 
prace czyniąc je niepowtarzalnymi, a jedno-
cześnie praktycznymi dziełami sztuki. 

 Europejskie Dni Dziedzictwa 2018
•  Weekend 14-16 września przyniósł cze-

ladzką odsłonę 26. edycji Europejskich 
Dni Dziedzictwa inspirowanej pięknym 
jubileuszem - 100-leciem odzyskania 
przez Polskę niepodległości. W ramach 
lokalnych obchodów tej szczególnej dla 
każdego Polaka rocznicy, Muzeum Saturn 
zorganizowało cykl wydarzeń. W piątek, 
14 września mogliśmy wysłuchać występu 
„Kresowej Kajakarskiej Wiary” Hen-
ryka Poloczka prezentującej piosenki 
kresowe oraz wykładu dyrektor Muzeum 

Saturn w Iwony Szaleniec, która przybli-
żyła gościom postać Jurka Bitschana – Or-
lątka Lwowskiego związanego zarówno 
z Czeladzią poprzez miejsce narodzin.

•  W sobotę mieliśmy okazję wysłuchać zaj-
mującej opowieści Andrzeja Kotuleckiego 
miłośnika Kresów o historii i zabytkach jed-
nej z najstarszych europejskich nekropolii 
Cmentarza Łyczakowskiego. 

•  Następnie w związku z 100. rocznicą śmier-
ci Jurka Bitschana miała miejsce prezentacja 
wydawnictwa kartograficznego „W pante-
onie chwały. Szlak walk o polskość cze-
ladzian grobami znaczony. Cmentarz 
parafii pw. Św. Stanisława BM przy ul. 
Nowopogońskiej”. O projekcie i jego reali-
zacji opowiadała Anna Binek-Zajda jedna 
z autorek opracowania.

•  Natomiast w niedzielę wszyscy odwiedzają-
cy muzeum mogli, wraz z przewodnikiem, 
zapoznać się z wystawą „Lwowskie ogrody 
pamięci” prezentującą historyczne nekro-
polie zatrzymane w kadrze przez Andrzeja 
Kotuleckiego.

 

 Wieczory Historyczne na Saturnie

•  Gośćmi wrześniowych Wieczorów Histo-
rycznych na Saturnie byli Małgorzata Derus 
i Artur Garbas. Temat spotkania oscylował 
wokół historii i zabytków Siemianowic 
Śląskich– miasta graniczącego z Czeladzią 
od strony południowej. „Po drugiej stronie 
Brynicy” to interesujące wydarzenie przy-
gotowane wspólnie z Muzeum Miejskim 
w Siemianowicach stanowiło doskonałą 
okazję do poznania urokliwych siemiano-
wickich miejsc. Wieczór uświetnił występ 
artystyczny Bohdana Wantuły.

 Koncerty z cyklu Muzyczne Piątki
•  Po przerwie wakacyjnej powróciliśmy 

występem męskiego kwartetu wokalnego 
AKORD z Ukrainy, który zaprezentował się 
w repertuarze ukraińskich pieśni ludowych, 
narodów świata, dziełach muzyki sakralnej 
oraz współczesnych utworach wokalnych. 
Muzyka kresów wschodnich jest nam, z ra-
cji dziejów historycznych, szczególnie bliska 
dlatego też muzycy spotkali się z gorącym 
przyjęciem przez czeladzkich melomanów.
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 PAŹDZIERNIK

• Smutek, żal, tęsknota, nostalgia, zachwyt 
te emocje mogą towarzyszyć wszystkim, 
którzy do 14 października zechcą zapoznać 
się z wystawą „Lwowskie Ogrody Pamię-
ci”. Fotografie Cmentarza Łyczakowskiego 
oraz Orląt Lwowskich autorstwa Andrzeja 
Kotuleckiego nieprzerwanie stanowią swo-
isty i niepowtarzalny obraz minionej historii 
naszej Ojczyzny.

• W poniedziałek, 1 października Muzeum 
Saturn w ramach „Czeladzkich Seniora-
liów 2018” zaprasza osoby w jesieni życia 
na warsztaty wikliniarskie. Podczas zajęć 
uczestnicy zgłębią tajemnice wikliny i wi-
klinowego koszyka próbując samodzielnie 
wyplatać drobne formy wiklinowe. Zajęcia 
rozpoczną się o godzinie 14.00, a poprowa-
dzi je Dobrawa Skonieczna-Gawlik.

• W 1701 roku Fryderyk I Hohenzollern za-
mówił wykonanie bursztynowego wystro-
ju gabinetu w swoim podberlińskim pa-
łacu Charlottenburg. Bursztynowe dzieło 
tworzono przez 11 lat. W 1716 roku, jako 
dowód przyjaźni prusko-rosyjskiej, trafiło 
do Petersburga – najpierw do Pałacu Letnie-
go, a później Zimowego. W 1755 roku caro-
wa Elżbieta przeniosła komnatę do rezyden-
cji w Carskim Siole, skąd została zrabowana 
przez Niemców w 1941 roku i przewieziona 
do królewieckiego zamku. W 1944 kom-
natę zapakowano do skrzyń i umieszczono 
w zamkowych podziemiach po czym słuch 
o niej zaginął. „Czy warto wciąż szukać 
Bursztynowej Komnaty” to myśl wykładu 
Tomasza Saneckiego w ramach Wieczorów 
Historycznych na Saturnie, na który za-
praszamy 5 października o godz. 17.00.

• „Niepublikowane teksty zesłańców 
na ziemię nieszczęść, łez i cierpień Rosji 
i Polski” to temat, który poruszy autor pu-
blikacji o tym samym tytule ks. Zbigniew 
Jacuński. Deportacja na Wschód – zsyłki 
na Syberię i do Kazachstanu, życie w bar-
dzo ciężkich warunkach, z dala od rodziny, 
wygnanie i cierpienie, nadzieja i tęsknota 
- to treści, które są niezmiernie istotne dla 
budowania naszej tożsamości i zrozumienia 
jak ważna jest niepodległa Polska. Na spo-
tkanie z księdzem doktorem Zbigniewem 

Jacuńskim i jego historią o nadziei oraz 
niegasnącej wierze w Boga zapraszamy 12 
października o godz. 17.00. 

• Październikowe spotkanie Muzealnego 
Klubu Juniora poświęcone będzie jesie-
ni. Z materiałów plastycznych postaramy 
się wyczarować kojarzoną z tą porą roku 
postać, a mianowicie jeża - zwierzątko, któ-
re znamy z ilustracji w książeczkach dla 
dzieci, niosące na swych kolcach rude, żół-
te i czerwone liście lub jabłko. Jak będzie 
wyglądał Wasz jeż? Juniorów zapraszamy 
na zajęcia pt. „Kolorowy jeż” w niedzielę 
14 października o godz. 13.00. 

• Muzealna Akademia Seniora startuje 16 
października o godzinie 10.00. Pierwsze 
spotkanie poświęcone będzie historii i zna-
czeniu Towarzystwa Górniczo-Przemysłowe-
go „Saturn” w odrodzonej Polsce. Wykład 
pt. „W stulecie odzyskania Niepodległości. 
Towarzystwo Górniczo-Przemysłowe „Sa-
turn” SA w gospodarce II Rzeczpospolitej” 
wygłosi Anna Binek-Zajda.

• W piątek 19 października w godzinach 
od 12.00 do 18.00 odbędzie się Piknik Mi-
litarno-Historyczny „Chwała Niepodle-
głej”. Organizatorami przedsięwzięcia będą 
Muzeum Saturn oraz Zagłębiowskie Muzeum 
Militariów Dragon.
Tego samego dnia o godz. 17.00 zaplano-
waliśmy spotkanie z prof. dr. Dariuszem 
Nawrotem i czeladzkimi drogami wiodą-
cymi do uzyskania niepodległej Rzeczypo-
spolitej. Profesor przybliży nam w jaki spo-
sób nasi przodkowie walczyli o odzyskanie 
i utrzymanie niepodległości Polski oraz jak 
w tę walkę angażowali się mieszkańcy na-
szego miasta. Wykład prof. dr. D. Nawrota 
połączony będzie z promocją najnowszej je-
go publikacji pt. „Czeladzkie drogi do Nie-
podległej Rzeczpospolitej” wydanej przez 
Muzeum Saturn z okazji 100. rocznicy od-
zyskania Niepodległości. 

• Wystawa „Czeladzkie drogi do Niepodle-
głej” ukaże ścieżkę, jaką mieszkańcy nasze-
go miasta podążali przez 123 lata zaborów 
do odbudowy wolnej Polski. Czeladzianie 
walkę o ocalenie Rzeczypospolitej podjęli 
jeszcze w czasie powstania kościuszkowskie-
go, a w każdym kolejnym zrywie insurekcyj-

nym oddawali daninę krwi w imię odzyska-
nia wolności i niezależności. Wystawa potrwa 
do 25 listopada.

• Na Muzyczny Piątek i występ Juli Vik-
man zapraszamy 26 października o godz. 
18.00. Artystka pochodzi z północnej Ro-
sji. Swoje zainteresowania artystyczne wy-
niosła z domu rodzinnego. Kształciła się 
w Akademii Muzycznej w klasie fortepianu. 
Jako wokalistka i klawiszowiec koncertowa-
ła w Rosji i Europie Zachodniej. W Polsce 
rozpoczęła karierę solową zakładając ze-
spół JVB. W repertuarze posiada zarówno 
muzykę rosyjską, jak i własne kompozycje, 
w których usłyszeć można elementy folku, 
jazzu i progresywnego rocka. 

 
 LISTOPAD

• Powszechnie uważamy, iż przebiegający 
drogę kot, do tego czarny przyniesie nam 
pecha. Dlatego też w listopadzie wraz 
z uczestnikami Muzealnego Klubu Ju-
niora odczarujemy mit pechowego kota 
tworząc barwne kocury, kotki i kocięta, 
które zapewne wniosą nieco kolorów w li-
stopadowe dni ozdabiając okna, drzwi 
i ściany naszego domu. Na Muzealny Klub 
Juniora zapraszamy wyjątkowo w trzecią 
niedzielę miesiąca, czyli 18 listopada, 
tradycyjnie o godzinie 13.00.

• Kolejna odsłona listopadowych Wieczorów 
Historycznych na Saturnie w przygotowa-
niu. Prosimy śledzić na bieżąco stronę inter-
netową muzeum oraz facebook.

• 20 listopada w ramach Muzealnej Akade-
mii Seniora powracamy do cyklu wykładów 
pt. „Kod mistrzów, czyli historia sztuki dla 
koneserów”. Wykład o dziełach sztuki tych 
znanych i mniej rozpoznawalnych, ich twór-
cach oraz okolicznościach powstania popro-
wadzi Stefania Lazar. 

• Muzyczny Piątek wprowadzi nas w na-
strój tęsknoty i melancholijnego nastroju 
bowiem w Pałacu pod Filarami pojawi się 
Agnieszka Chrzanowska. Artystka wyraża 
siebie i swoje spojrzenie na otaczający świat 
za pomocą piosenki artystycznej, której nie 
da się jednoznacznie zamknąć w lirycznej 
szufladce poezji śpiewanej. Na koncert pt. 

Muzeum Saturn zaprasza | IV kwartał 2018
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„Nostalgia i Ty” zapraszamy 30 listopada 
o godz. 18.00.

 GRUDZIEŃ

• Św. Barbara oczami rzeźbiarzy /rzeź-
biarskie wizerunki św. Barbary
Święta Barbara powszechnie uznawana jest 
za patronkę górników, a jej kult związany 
jest przede wszystkim z nagłą i niespodzie-
waną śmiercią, na którą górnicy narażeni 
byli w sposób znaczący. Dlatego też na te-
renie kopalni zawsze znajdowała się figu-
ra lub obraz przedstawiający św. Barbarę. 
Ekspozycja w Muzeum Saturn w Czeladzi 
ukazywać będzie oblicze świętej widzia-
ne oczami rzeźbiarzy: artystów, rzemieśl-
ników oraz twórców nieprofesjonalnych. 
Otwarcie wystawy połączone z wykładem 
dotyczącym kultu św. Barbary odbędzie się 
4 grudnia o godzinie 17.00. 
• Grudzień to zbliżające się święta Bożego 
Narodzenia, dlatego też w ramach warsz-

tatów Muzealnego Klubu Juniora wyko-
namy tradycyjne ozdoby choinkowe takie, 
które dawniej wykonywali nasi dziadkowie 
i pradziadkowie. Słomki, bibuła, wydmusz-
ki, wata, sreberka, orzechy to niezbędne 
materiały do wykonania choinkowych ca-
cek. Przy okazji uczestnicy dowiedzą się, 
skąd wzięła się choinka, co symbolizuje 
i czy zawsze gościła w naszych domach. 
Na zajęcia „Zbliżają się święta” zaprasza-
my 9 grudnia o godzinie 13.00.

• 18 grudnia w ramach Muzealnej Aka-
demii Seniora złamiemy nieco konwencję 
wykładów i wzorem roku ubiegłego zapro-
simy seniorów na warsztaty. W trakcie za-
jęć uczestnicy nie tylko stworzą niepowta-
rzalną świąteczną dekorację, ale również 
dowiedzą się skąd wzięła się bożonarodze-
niowa tradycja zielonego drzewka, co sym-
bolizuje choinkowy łańcuch i dlaczego 
na choince wieszano jabłka oraz orzechy. 
Na świąteczną Muzealną Akademię Se-

niora zapraszamy we wtorek 18 grudnia 
o godzinie 10.00. Zajęcia poprowadzi Do-
brawa Skonieczna-Gawlik.

• Zgodnie z tradycją lat ubiegłych i w tym 
roku ponownie spotkamy się na wspól-
nym śpiewaniu. Przy akompaniamencie, 
ze śpiewnikami w dłoniach rozbrzmią zna-
ne i nieznane kolędy, pastorałki i melodie 
świąteczne. Datę muzycznej uczty zaty-
tułowanej „Cała Czeladź śpiewa kolędy” 
podamy w późniejszym terminie.

• 2018 rok zakończymy koncertem z cyklu 
„Muzyczne Piątki”, bowiem 28 grudnia 
o godzinie 18.00 wystąpi znany nam już ze-
spół Avocado. W wykonaniu kilku męskich 
głosów, bez towarzyszenia instrumentów, 
usłyszymy światowe świąteczne przeboje 
oraz nastrojowe polskie pastorałki. 

• 3 sierpnia na terenie GSW „Elektrownia” 
miała miejsce impreza motoryzacyjna pt. 
„Saturn - Kopalnia Tuningu” zorganizo-
wana przez Miłośników Motoryzacji Drag 
Style. Ponad setka najlepszych projektów tu-
ningowych oraz liczne atrakcje przyciągnęły 
rzesze miłośników motoryzacji, którzy mogli 
przyglądać się m.in. pomiarom „najgłośniej-
szego wydechu” oraz bitwie Air Ride, czyli 
pokazom tańca samochodów z wykorzysta-
niem systemu Mapet – Tuning Group.
 

• O swoich pracach prezentowanych na wy-
stawie pt. „Mistyka septarii” opowiadał 
Cezary Toma - profesor Instytutu Biologii 
Środowiska w Bydgoszczy podczas werni-

sażu 29 sierpnia. Na wystawie mogliśmy 
podziwiać fotografię artystycznych struktur 
przyrodniczych będących formą medytacji 
nad otaczającym nas pięknem. Sposób pre-
zentacji fotografii powoduje iż w efekcie koń-
cowym. Wystawa gościła w Galerii Sztuki 
Współczesnej „Elektrownia” od 20 sierpnia 
do 19 września. 

• 1 września odbyła się kolejna już, VI 
Edycja Zlotu Pojazdów Minionej Epoki 

będąca cyklicznym spotkaniem miłośni-
ków zabytkowej motoryzacji. Na parkingu 
Galerii zaparkowały samochody i motocy-
kle - perełki z różnych okresów historii mo-
toryzacji. Uczestnicy Zlotu mogli zwiedzić 
„Elektrownię”, poznać jej historię a zgro-
madzeni na parkingu widzowie z łezką 
w oku wspominali czasy gdy po polskich 
drogach jeździły Zaporożce, Warszawy, 
Syrenki, Fiaty 125p i „Maluchy”. Po od-
prawie załóg, barwny korowód wśród 
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dźwięków klaksonów ruszył w kierunku 
Świętochłowic a potem Gliwic, by zaparko-
wać przy Muzeum PRLu w Rudzie Śląskiej, 
gdzie – jak corocznie – nastąpiło uroczyste 
zakończenie Zlotu.

• 9 września w klimatycznym otoczeniu ma-
szyn, na tle zabytkowej sprężarki „Wanda” 
miał miejsce koncert smyczkowy pt. „Ro-
mantyczni Mistrzowie”. Utalentowane 
artystki: Marta Lucjan - I skrzypce, Alicja 
Miruk-Mirska - II skrzypce, Magdalena Ma-
ier – altówka, Elżbieta Rychwalska – wio-
lonczela tworzące kwartet smyczkowy „Al 
Pari Quartet” wykonały utwory Beethovena, 
Mendelssohna i Szymanowskiego. 
 
• W drugiej połowie września odbył się wer-
nisaż prac prof. Bogusza Salwińskiego. Ar-
tysta ukończył studia na Wydziale Rzeźby 
w ASP w Krakowie. Dyplom z wyróżnie-
niem obronił w 1973 roku w pracowni prof. 
Mariana Koniecznego. Od samego począt-
ku swojej pracy zawodowej i artystycznej 

związany jest z dydaktyką Wydziału Rzeź-
by gdzie obecnie jest Dziekanem. Salwiń-
ski to autor niezliczonych dzieł malarskich 
oraz martyrologicznych cykli rzeźbiarskich. 
W swoich pracach nawiązuje do humanizmu, 
symbolizmu a jego twórczość przesycona jest 
wołaniem o etyczną kondycję człowieka.

• „Osobiste a wspólne” to tytuł wystawy prac 
z papieru autorstwa dwóch kobiet: Elżbiety 
Zrobek i Magdaleny Szyszkowskiej. Wystawę 
będącą efektem zafascynowania artystek mate-
rią pochodzenia organicznego otwarto 27 wrze-
śnia. Twórczynie same zbierają rośliny, prepa-
rują i przetwarzają w papier, z którego tworzą 
płaskie lub przestrzenne obiekty. W swej pracy 
wykorzystują włókna tataraku, trzciny, kukury-
dzy, agawy, palmy, łodygi bambusa oraz liście 
bananowca. Fascynuje je fakturalna struktura 
papieru powstałego z własnoręcznie odpowied-
nio wypreparowanej roślinnej pulpy. Papier 
z materii roślinnej to dla nich nowe, inne me-
dium, w którym wyrażają własne treści, emocje 
i przemyślenia. W sztuce nie odzwierciedlają 
rzeczywistości, ale poszukują nowej formy 
plastycznej na nurtujące je tematy przekracza-
jąc dosłowność i fizyczność materii nadają jej 
własny, przestrzenny kształt i wymiar. 
 

GSW Elektrownia zaprasza 
październik-grudzień 2018
 
do 19.10.2018
„Ludzkie – Arcyludzkie”
Wystawa prac prof. Bogusza Salwińskiego 
prof. krakowskiej ASP

Przesłanie prezentowanych na wystawie prac 
Bogusza Salwińskiego brzmi: „Wiek XX wi-
dział stosy, na których płonęły książki i ob-
razy, widział płonące stosy trupów, miliony 
ludzi zaszczutych na śmierć w imię fikcji, 
rzezie polityczne i religijne, dehuman izm 
graniczący z absurdem. Agresja, przemoc 

i nihilizm zniszczyły przestrzeń wewnętrzną 
człowieka. Szczelina antropomorficzna mię-
dzy egzystencją a nadzieją pow iększyła się. 
Równolegle postępował w sztuce proceder 
destrukcji artystycznego sacrum. Wandalizm 
i terror krea cyjny doszedł do apogeum, nisz-
czy ontologiczny sens na dziei. Żywię głębo-
kie przekonanie, że ten czas profanum odcho-
dzi już do historii. Wierzę, że język sztuki jest 
ciągle językiem aksjologic znym, mówiącym 
o wartościach i dokonującym ciągłych wybo-
rów między nimi. Ład semantyczny jest ładem 
an tropologicznym. Sztuka ugruntowana jest 
na sensach i intuicjach uchwytnych w relacjach 
międzyludzkich, który mi rządzą pojęcia wol-
ności, odpowiedzialności, obowiąz ku, nadziei 
i ofiary. Obowiązkiem myślenia dziś staje się 
odzyskiwanie tych utraconych nadziei”. Wy-
stawa „Ludzkie – Arcyludzkie” czynna dla 
zwiedzających do 19 października.
 
do 21.10.2018
„Osobiste a wspólne” 
Wystawa prac z papieru Elżbiety Zrobek 
i Magdaleny Szyszkowskiej

Obiekty prezentowane na wystawie artystki 
wykonały z trzciny. Wybór materiału, z któ-
rego powstały obiekty do tej wystawy, nie był 
przypadkowy. Twórczynie pragnęły aby nie-
trwała materia przypominała o przemijalno-
ści i kruchości życia. Ten sam materiał twór-
czy a dwa różne, osobiste wspomnienia, dwa 
różne odczuwania świata i dwa poszukiwania 
nowej formy plastycznej dla swych inspiracji. 
Obiekty z papieru ręcznie czerpanego z ma-
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Godziny otwarcia Muzeum Saturn
(ul. Dehnelów 10)

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

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

Poniedziałek – nieczynne
Wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota – 9:00-17:00

|dokończenie ze str. 15 GSW Elektrownia zaprasza

terii organicznej nie są odpowiedzią na nur-
tujące artystki pytania, a jedynie sugestią, 
której nadają własny przestrzenny kształt 
i wymiar. Autorki obiektów poza wspólną 
pasją tworzenia w tej pociągającej i wyma-
gającej materii roślinnej połączyła przyjaźń, 
która trwa już dziesięć lat. Wspólnie prezen-
towały swe prace na kilkunastu wystawach, 
m. in. w Łodzi, Krakowie, Lublinie, Białej 
Podlaskiej, Kazimierzu Dolnym, Mikołowie. 
W Czeladzi prace Zrobek i Szyszkowskiej 
można oglądać do 21 października.
 
25.10.-30.11. 2018 
Triennale Grafiki Polskiej, 
wystawa pt. „Powiązania” 
– grafika i multimedia 
Adama i Natalii Romaniuk
Wernisaż wystawy 
25 października, o godz.18:00

Triennale Grafiki Polskiej to cyklicz-
na impreza artystyczna organizowa-
na przez Galerię Sztuki Współczesnej 
BWA w Katowicach od 1991, towarzyszą-

ca Międzynarodowemu Triennale Grafiki 
w Krakowie. Triennale ma zasięg ogólno-
polski i połączone jest z konkursem w któ-
rym jury przyznaje pięć nagród głównych. 
W każdej kolejnej edycji mogą wziąć udział 
tylko prace powstałe w ciągu trzech lat po-
przedzających konkurs. W tym roku ob-
chodom Triennale Grafiki Polskiej w GSW 
„Elektrownia” towarzyszy wystawa grafiki 
i multimediów Adama i Natalii Romaniuk. 
Adam Romaniuk – wykładowca Akademii 
Sztuk Pięknych w Katowicach, uprawia grafikę 
warsztatową, cyfrową oraz projektową. Przez 
polskich grafików postrzegany jako jeden z pio-
nierów propagowania cyfrowych mediów w tej 
dziedzinie sztuki. Jego prace prezentowane 
były na ponad 50 wystawach indywidualnych 
oraz około 250 wystawach zbiorowych w kraju 
i za granicą. Członek Zarządu Międzynarodo-
wego Triennale Grafiki w Krakowie. Kurator 
Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach w ro-
ku: 2006, 2009 oraz 2012.
Natalia Romaniuk – Absolwentka Akademii 
Sztuk Pięknych w Katowicach , na kierunku 
Grafika Warsztatowa. Dyplom zrealizowała 

w pracowni Grafiki Cyfrowej dr Dariusza 
Gajewskiego. Stowarzyszenie Triennale Gra-
fiki Polskiej w Krakowie włączyło dyplom N. 
Romaniuk do przeglądu „Najlepszy dyplom 
2009. Uczeń i jego promotor”. W czerwcu 
2014 roku obroniła stopień doktora na Aka-
demii Sztuk Pięknych w Katowicach. Tytuł 
rozprawy brzmiał „De-rekonstrukcja tożsa-
mości. Obraz w dobie mediów cyfrowych”.

4.12.2018 - 4.01.2019 
„Zgoda czy spór” wystawa malarstwa 
artystów z Krakowa i Monachium
Wernisaż wystawy 6.12.2018r. godz. 18:00

Rok 2018 to rok wyjątkowy pod wieloma 
względami. Sto lat temu zakończyła się 
I Wojna Światowa – świat przeszedł z czasów 
sporu do czasów zgody. Pięćdziesiąt lat temu 
ruch hippisowski – archetyp zgody, przeciw-
stawiał się sporowi – wojnie wietnamskiej. 
W sztuce natomiast, sto lat temu, powsta-
ła poznańska grupa „Bunt”, która, zgodnie 
współpracując z niemieckimi ruchami ar-
tystycznymi, czy krakowskimi formistami, 
pozostawała programowo w sporze z domi-
nującymi tradycjami czy ówczesną sytuacją 
w sztuce. Sto lat temu również biało na bia-
łym zakończył się suprematyzm. W polityce 
spór nie obiecuje nic dobrego. W gospodarce 
podobnie. A w sztuce? Zgoda służy kreatyw-
ności? Czy to raczej spór stymuluje rozwój? 
A więc zgoda?... Czy spór?… Na te pytania 
spróbują odpowiedzieć polscy i niemieccy 
artyści, których prace prezentowane będą 
w GSW Elektrownia od 4 grudnia. Organi-
zatorem wystawy jest Starostwo Powiatowe 
w Krakowie, we współpracy ze stowarzysze-
niem Kulturförderverein Würmtal e.V. oraz 
grupą connect 48/1.


