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Druga połowa roku okazała się niezwykle 
szczęśliwa dla czeladzkiej cechowni – 

jednego z najważniejszych i najbardziej cha-
rakterystycznych obiektów na terenie dawnej 
kopalni „Saturn” a zarazem perełki architekto-
nicznej miasta. Powstała w 1912 roku cechow-
nia, nazywana też domem zbornym, której 
projekt wyszedł spod ręki znakomitego archi-
tekta Józefa Piusa Dziekońskiego, od momentu 
likwidacji kopalni, a więc od ponad dwudzie-
stu lat niszczała, wywołując sprzeciw czela-
dzian i miłośników lokalnego dziedzictwa. 

Dla obiektu, którego stan pogarszał się z roku 
na rok, był to właściwie ostatni moment na ra-
tunek. Tymczasem ponad dwóch latach starań 
miastu Czeladź w końcu udało się sfinalizować 
trudny i przebiegający nie bez przeszkód etap 
przygotowań do rewitalizacji cechowni. Wio-
sną tego roku udało się w końcu rozstrzygnąć 
kolejny już przetarg na remont obiektu, który, 
po złożeniu odwołania przez jedną z firm, osta-
tecznie został usankcjonowany. Do podpisa-
nia umowy pomiędzy miastem a wyłonionym 
w przetargu wykonawcą – warszawską firmą 

Cechownia w remoncie! 
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W ostatnim kwartale kolekcja Mu-
zeum Saturn została wzbogacona 

o wyjątkowej urody album fotograficzny 
pochodzący z okresu dwudziestolecia 
międzywojennego. Na pierwszy rzut oka 
nie wyróżnia się niczym szczególnym. 
To niewielki wolumin oprawiony w brą-
zową skórę noszącą miejscami ślady prze-
tarcia, którego karty połączono z okład-
kami za pomocą sznurka. Jednak po jego 
otwarciu oczom odbiorcy ukazują się uni-
kalne zdjęcia dokumentujące w pierwszej 
kolejności przebieg uroczystości poświę-

cenia sztandaru czeladzkiego koła Związ-
ku Hallerczyków, na której gościł generał 
broni Józef Haller we wrześniu 1932 r., 
następnie kilka prawdziwych rarytasów 
w postaci fotografii ilustrujących odsło-

nięcie pomnika ku czci żołnierzy 11 kom-
panii 7 p.p. Leg. poległych 10 marca 1919 r. 
w potyczce z Niemcami na polach pod 
kopalnią „Saturn”, w końcu kilkanaście 
zdjęć przedstawiających członków róż-
nych stowarzyszeń działających wówczas 
w mieście. Za właściciela albumu z dużą 
dozą prawdopodobieństwa można uznać 
Bolesława Jankowskiego – urzędnika 
Towarzystwa Górniczo-Przemysłowego 
„Saturn” SA, a zarazem działacza spo-
łecznego będącego jednym z inicjatorów 
budowy obelisku dedykowanego zabitym 
żołnierzom w 1919 r., pełniącego również 
funkcję sekretarza Związku Hallerczy-
ków koła w Czeladzi.

Stanowiący niezwykle ważne źródło 
wiedzy o historii naszego miasta cenny 
eksponat został wylicytowany na aukcji 
w warszawskim antykwariacie Lamus.

 Anna Binek-Zajda

Unikatowe 
zdjęcia trafiły 
do Muzeum 

Saturn

Anna-Bud doszło 29 lipca. Firma oficjal-
nie przejęła już plac budowy i z począt-
kiem września rozpoczęła prace. 

Po wykonaniu wartej niemal 31 mi-
lionów złotych umowy, w odnowionym 

budynku powstanie Postindustrialne Cen-
trum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego 
w Zagłębiu, funkcjonujące jako oddział 
Muzeum Saturn. Inwestycja powinna być 
gotowa w 2022 roku.

 Muzeum Saturn



„W poszukiwaniu Lebensrau-
mu. Zagłębie Dąbrowskie 

w nazistowskich planach przestrzen-
nych 1939-1944” to najnowsze wy-
dawnictwo naszego Muzeum. Książka 
autorstwa pracownika merytoryczne-
go Działu Historii Miasta i Górnictwa 
Zagłębia Dąbrowskiego, Stefanii La-
zar, jest pierwszą tego typu publikacją, 
dotyczącą niezbadanego dotychczas 
aspektu II wojny światowej w naszym 
regionie jaką jest planowanie prze-
strzenne, w tym przede wszystkim 
projektowanie budowy nowego miasta 
w Zagłębiu Dąbrowskim.

Książka stanowi naukową analizę 
nieznanych dotąd materiałów archi-
walnych, zgromadzonych w Archi-
wum Państwowym w Katowicach, 
złożonych przede wszystkim z map, 
planów i projektów architektonicz-
nych, zakładających budowę nowego, 
ogromnego ośrodka miejskiego na te-
renie okupowanego powiatu będziń-
skiego. Mająca naukowy i niewątpli-
wie pionierski charakter publikacja, 
została wzbogacona licznymi archi-
walnymi, niepublikowanymi dotąd 
fotografiami oraz projektami zago-
spodarowania przestrzennego wyko-
nanymi przez narodowosocjalistyczny 
aparat administracyjny.

 Hieronim

Niemieccy osadnicy z Bukowiny witani w Ząbkowicach, 
14.06.1942 r.  Źródło: AP Kat.

„Polska kultura budowlana i mieszkaniowa” oraz „nasze 
polskie dziedzictwo” – zdjęcia najuboższej dzielnicy Będzina 
udowadniające rzekomą niższość kulturową ludności polskiej. 
Źródło: AP Kat. oraz Heimat-Kalender Bendsburg, Sosnowitz, 

Ilkenau 1942.

Jest maj 1940 roku. Nazistowskie 
Niemcy toczą swój krwawy podbój 

Europy. Sukcesem kończy się podbicie 
Norwegii, ponad setki tysięcy niemiec-
kich żołnierzy przygotowują się do in-
wazji na Francję, Belgię i Holandię. 

Tymczasem w sosnowieckim ratu-
szu okupacyjny nadburmistrz miasta 
Josef Schönwälder intensywnie pracuje 
nad przygotowaniem spektakularnego 
projektu nowego ośrodka miejskiego, 
przeobrażającego podbite przez narodo-
wosocjalistycznych agresorów  wcielone 
do III Rzeszy rdzennie polskie terytoria. 

Pokonanie Polski i aneksja jej zachod-
nich obszarów w 1939 roku dały władzom 
III Rzeszy możliwość realizacji w prak-
tyce jednego z głównych haseł doktryny 
narodowego socjalizmu – poszukiwania 
przestrzeni życiowej (Lebensraum) dla 
Niemców jako „rasy panów”. Punktem 
wyjścia było tu przekonanie o przyro-
dzonym, przynależnym Niemcom jako 
spadkobiercom dawnych Germanów, 
prawie poszerzania niezbędnej do życia 
przestrzeni przez ekspansję terytorial-
ną. Kolonizacja niemiecka na wscho-
dzie miała rozwiązać problem przelud-
nionej Rzeszy, ale niosła też ze sobą 
ideologiczne przesłanie – Niemcy jako 

zdobywcy mieli, w swoim przekonaniu, 
„podnieść” cywilizacyjnie i kulturowo 
zacofane połacie wschodu.

Od początku okupant dostrzegał od-
rębność regionu zagłębiowskiego od po-
zostałych obszarów rejencji katowickiej, 
w tym także jego specyfikę wobec ziem 
samego „pasa wschodniego”, jak nazywa-
no wschodnie powiaty rejencji, należące 
przed wybuchem wojny do województw 
małopolskiego i kieleckiego. Podobień-
stwo do Górnego Śląska kończyło się 
na przemysłowym profilu tego terenu, 
występowały tu jednak znaczne różnice 
w stopniu industrializacji oraz urbani-
zacji. Od zachodnich części rejencji od-
różniał go także skład narodowościowy, 
charakteryzujący się obecnością dużego 
odsetka ludności żydowskiej, a także po-
ważne dysproporcje ekonomiczne.

Zapanowanie nad nowo zdobyty-
mi terytoriami i przystosowanie ich 
do potrzeb narodu „panów” wymaga-
ło sięgnięcia po cały repertuar działań 
zmierzających do ich germanizacji, 
przy czym miały być one realizowane 
w dwóch zasadniczych obszarach. Pierw-
szym obszarem „zniemczania” był czło-
wiek, wraz z będącym jego wytworem 
krajobrazem kulturowym. Wobec niego 
należało stosować szereg instrumentów 
z zakresu pojęcia polityki narodowościo-
wej, począwszy od tych kształtujących 
na nowo stosunki demograficzne, takich 
jak wysiedlenia Polaków, deportacje lud-
ności żydowskiej, kolonizację niemiecką 
(osiedlanie Niemców z Rzeszy i niemiec-
kich przesiedleńców z Europy Środkowo-
Wschodniej), przez likwidację polskiej 

Zagłębiowski 
„bastion 
niemczyzny”

|C.d. na str. 4-5 >>
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i żydowskiej własności (konfiskata mie-
nia) mające na celu upośledzenie ekono-
miczne, po represje w postaci wywózek 
na roboty przymusowe, weryfikację 
rasową osób zdatnych do germaniza-
cji (Deutsche Volksliste) czy restrykcje 
w zakresie szkolnictwa i religii.

Drugim obszarem germanizacji, 
zgodnie z narodowosocjalistyczną ideą 
narodu, w której olbrzymią rolę odgry-
wał terytorialny aspekt egzystencji czło-
wieka, była przestrzeń życiowa, łącznie 

z otaczającym człowieka krajobrazem 
naturalnym. Zgodnie z tezą Wilhelma 
Zocha, specjalisty w dziedzinie agrono-
mii i teoretyka planowania przestrzen-
nego, że „to rasa kształtuje przestrzeń, 
a nie odwrotnie”, nie wystarczyło wy-
siedlić Polaków i Żydów i zastąpić ich 
germańskimi kolonistami, lecz należało 
również dostosować do kanonów naro-
dowosocjalistycznych infrastrukturę 
mieszkaniową, komunikacyjną, rolni-
czą i przemysłową. Dlatego równolegle 
z wdrożeniem najbardziej radykalnych 
narzędzi polityki narodowościowej: wy-
siedleń ludności polskiej i żydowskiej, 
mającej zrobić „miejsce” przyszłym nie-
mieckim kolonistom, inicjowano szeroko 
zakrojone prace w zakresie polityki prze-
strzennej, do której należało m.in. pro-
jektowanie i wznoszenie nowych miast. 

Budowa wzorcowego organizmu miej-
skiego (Musterstadt) miała służyć zniem-
czeniu wchłoniętych obszarów przez 

planowe i zgodne z narodowosocjalistycz-
nymi wytycznymi w tym zakresie prze-
obrażenia przestrzenne. Modelowe mia-
sto miało pomóc nadrobić gospodarcze, 
kulturowe i cywilizacyjne zapóźnienie 
tych terenów i ułatwić integrację z resztą 
Rzeszy, próbując tym samym niwelować 
zjawisko określane jako Ost-West Gefäl-
le (nierówność Wschód-Zachód), ozna-
czające dysproporcję w ogólnie pojętym 
rozwoju gospodarczym oraz standardach 
życia pomiędzy starymi i nowo utwo-
rzonymi prowincjami Rzeszy. Potwier-
dzają to słowa Fritza Brachta, gauleitera 
i nadprezydenta prowincji górnośląskiej 
(od 1941 r.) wypowiedziane na jednej 
z narad merytorycznych dotyczących 
projektowania zagłębiowskiej metropo-
lii, 14 marca 1942 roku: „Kiedy powstają 
nowe miasta, ich budowa musi być taka, 
by mogły dotrzymać kroków miastom 
Rzeszy. Tylko wtedy, kiedy uda nam 
się budować lepsze i piękniejsze miasta, 
łatwiejsze będzie zarówno zniemczenie 
jak i wyrównanie dotychczasowych róż-
nic kulturowych pomiędzy wschodem 
i zachodem”1. Jako bastion niemczyzny 
(Bollwerk des Deutschtums), germańska 
kolonia na wschodzie odgradzająca Rze-
szę od „świata słowiańskiego”, przyszła 
metropolia miała emanować niemieckim 
duchem na cały region, podkreślając no-
wą przynależność państwową tych ziem. 
Najistotniejszym aspektem projektowane-
go miasta był dla nazistów fakt, że miało 
ono być jednorodne narodowościowo – 
a zatem zamieszkiwane tylko i wyłącznie 
przez Niemców. 

Nowoczesność projektowanego ośrod-
ka miejskiego, zbudowanego jak podkre-
ślano według najnowszych wytycznych 
planistycznych, powinna być czynnikiem 
zachęcającym potencjalnych niemieckich 
kolonistów ze Starej Rzeszy do osiedla-
nia się w Zagłębiu, to z kolei miało w per-
1 APKat., Landesplanungsgemeinschaft, sygn. 
1614, Rücksprache mit Gauleiter Bracht in Anwe-
senheit Kreisleiter von über die Planung der n-euen 
Wohnstadt in Dombrowaer Industriegebiet am 
14.03.1942 r., k. 39. 

Plan wielkich przeobrażeń demograficznych w  Zagłębiu Dąbrowskim podporządkowanych budowie nowego miasta 
na wschodzie powiatu będzińskiego.  Źródło: AP Kat. 

Regulacja Czarnej Przemszy w Będzinie, 1941 r.  
Źródło: Towarzystwo Przyjaciół Będzina.

| dokończenie ze str. 3 – Zagłębiowski „bastion niemczyzny”



Zbliża się szósta 
publiczna kwesta 

na ratowanie 
czeladzkich „Powązek”

Po raz szósty na cmentarzu przy ul. Nowo-
pogońskiej, piąty raz na komunalnym, 

natomiast po raz pierwszy – dzięki poparciu 
tej jakże szlachetnej inicjatywy przez ks. pro-
boszcza Józefa Handerka – na nekropolii przy-
należnej do parafii pw. Matki Bożej Bolesnej 
przy ul. Szybikowej zostanie przeprowadzona 
kwesta na rzecz odnowy zabytkowych nagrob-
ków. Wzorem lat ubiegłych serdecznie prosi-
my wszystkich o szczodre wsparcie. W sobotę 
31 października oraz w niedzielę 1 listopada 
przy bramach wejściowych trzech cmentarzy 
w godz. 9.00-17.00 będą widoczni kwestujący 
(osoby z życia publicznego, radni, działacze 
społeczni, członkowie lokalnych organizacji, 
wolontariusze) zaopatrzeni w imienne identy-
fikatory oraz oznakowane puszki-skarbonki. 
Środki z tegorocznej zbiórki zostaną przezna-
czone na renowację grobu Walentego i Mar-
cjanny Przybyłków. Mocno nadwyrężony przez 
czas pilnie potrzebuje stosownych zabiegów 
mających na celu odzyskanie właściwości tech-
nicznych, a także dawnych walorów estetycz-
nych i plastycznych.

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

spektywie zmniejszyć asymetrię de-
mograficzną w regionie na korzyść 
Niemców. Istniała obawa, że tereny 
te, uchodzące za szczególnie zacofane 
cywilizacyjnie, mogą nie cieszyć się 
tak dużym zainteresowaniem poten-
cjalnych kolonistów, jak życzyłyby 
sobie tego lokalne struktury admini-
stracyjne. Na przyszłych osadników 
zniechęcająco mogły działać także 
znacznie niższe na wschodzie niż 
w Rzeszy zarobki. Dlatego innowa-
cyjna struktura miejska, aspirująca 
do najnowocześniejszych w Rzeszy, 
miała stać się atrakcyjnym argumen-
tem, przekonującym do zamieszkania 
w tym zmodernizowanym pod rząda-
mi narodowych socjalistów przemy-
słowym regionie.

Początkowo opracowywane przez 
Schönwäldera  projekty zakładały 
budowę nowego ośrodka miejskie-
go na terenach pomiędzy Będzinem, 
Sosnowcem a Dąbrową Górniczą. 
Centrum miasta, z budynkami admi-
nistracyjnymi i reprezentacyjnymi, 
Schönwälder planował ulokować po-
między będzińskim Warpiem i Ka-
mionką a terenami sosnowieckiej 
Środuli. Centrum miały otaczać no-
wo wzniesione dzielnice mieszkanio-
we na przemian z terenami zielony-
mi, pełniącymi funkcję rekreacyjną. 

W optyce Schönwäldera, „stare mia-
sta zagłębiowskie” należało sprowa-
dzić do roli dzielnic przemysłowych. 
Przedstawione najwyższym władzom 
rejencki katowickiej – prezydentowi 
Walterowi Springorumowi, oraz gau-
leiterowi i nadprezydentowi prowincji 
górnośląskiej, Fritzowi Brachtowi, zy-
skały ich akceptację, natrafiły jednak 
na opór jednego z najważniejszych pa-
ladynów Hitlera – Heinricha Himmle-
ra. Komisarz Rzeszy ds. Umacniania 
Niemczyzny, w którego kompetencjach 
leżała całość polityki germanizacyj-
nej na okupowanych ternach, odrzucił 
budowę miasta w proponowanej przez 
nadburmistrza Sosnowca lokalizacji, 
sugerując znalezienie innego miejsca. 
Schönwälder w niespełna dwa miesią-
ce wykonuje kolejny projekt, tym ra-
zem przewidujący realizację ośrodka 
o cechach metropolii na wschodnich 
terenach powiatu będzińskiego, poza 
aglomeracją. 

Na szczęście horrendalne plany 
realizacji „bastionu niemczyzny” 
nigdy nie zostały zrealizowane. 
Na przeszkodzie stanął big historii – 
po klęsce stalingradzkiej wszystkie 
projekty nie mające istotnego znacze-
nia z punktu widzenia prowadzonych 
działań wojennych zostały wstrzyma-
ne (w przekonaniu Niemców jedynie 
czasowo), koncentrując się na utrzy-
maniu wysiłku wojennego na froncie 
wschodnim. Opracowana i zgroma-
dzona przez niemiecką administra-
cję dokumentacja pozwala jednak 
odtworzyć interesujący i niezbadany 
dotąd aspekt wojny, jakim były plany 
narodowych socjalistów wobec wcie-
lonych zagłębiowskich ziem.

 Stefania Lazar

Źródła:
Archiwum Państwowe w Katowicach, Lan-

desplanungsgemeinschaft Oberschlesien.
Czytaj więcej w:. S. Lazar, W poszukiwaniu Le-

bensraumu. Zagłębie Dąbrowskie w nazistowskich 
planach przestrzennych 1939-1944, Czeladź 2020.

Kościół w Czeladzi, 1941 r. Źródło: AP Kat.
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SKRYTOBÓJCZY MORD

75 lat temu w Czeladzi 
doszło do tragicznego 

i do dziś nie wyjaśnionego 
zdarzenia. W piątek, 17 sierp-
nia 1945 r. wieczorem, pół 
roku po zakończeniu II wojny 
światowej, w dwóch różnych 
miejscach – w domu przy Ryn-
ku 28 (wówczas 18) oraz przy 
ulicy Reymonta 39, w odstę-
pie pół godziny, dwóch nie-
znanych sprawców zastrzeliło 
21-letniego Mońka (Mariana) 
Grosmana i 32-letniego (jak 

błędnie podawa no) piekarza 
Szlamka (Szlomo Chaim) Gel-
barda, ocalałych z Holocaustu 
czeladzkich Żydów. Marian zo-
stał zastrzelony przez otwarte 
okno kuchni, gdy siedział przy 
stole. Zmarł w ramionach swej 
siostry. To niecodzienne wy-
darzenie było już wielokrotnie 
opisywane, ale dla przypo-
mnienia przytaczam najważ-
niejsze fakty. Nie ustalono 
powodu zabójstwa. Mówiło 
się o antysemi tyzmie – spraw-
cami mieli być Polacy – miesz-
kańcy Czeladzi lub podziemne 
polskie organiz acje nacjonali-
styczne; Jerzy Zawada mówi 

o porachunkach z okresu woj-
ny (bo jówka żydowska). We-
dług niektórych (np. Abraha-
ma Greena) Szlamek Gelbard 
miał zgi nąć przez pomyłkę 
– ponoć chodziło o jego brata 
Joska (niby najstarszego, tym-
czasem był najmłodszy). Mo-
niek, jako Majer urodził się 27 
grudnia 1910 r., a więc tak na-
prawdę miał skoń czone 34 lata. 
Lola, po mężu Feldman, utrzy-
muje, że jej brat został zabity 
przez policjanta. Miałby o tym 
świadczyć fakt, że nigdy nie 
przeprowadzono dochodzenia 
w tej sprawie.

„Trybuna Robotnicza” z 19 
sierpnia informowała: Jak 
stwierdzają naoczni świadko
wie obu mordów dopuścili 
się jedni i ci sami osobnicy, 
którzy na skutek dezorienta-
cji mieszkańców zdołali ujść. 
Ofiary wywołano podstępem 
z mieszkań. Gelbard otrzymał 
strzał gdy przechodził przez 
piekarnię w stronę drzwi 
wejściowych – Grossman 
w drzwiach swojego domu”. 
Sprawcy odjechali tramwa-
jem w kierunku Będzina.

Gelbardowie należeli do za-
możnych mieszkańców Cze-
ladzi. Mieli kilka kamienic, 
piekarnię przy ul. Nowopo-
gońskiej 26 oraz sklep z arty-
kułami kolonialnymi przy ul. 
By tomskiej 62. Josek Gelbard 
(1918-1986) podczas wojny był 
więźniem obozu pracy przy-
musowej, natomiast Szlamek 
walczył na froncie jako żołnierz 
Wojska Polskiego. Obaj przeży-
li i wrócili do swego domu przy 

ul. Reymonta 39. Byli osobami 
rozpoznawalnymi w Czeladzi, 
bowiem przed wojną w skła-
dzie kwartetu muzykowali 
na ulicach miasta. Za raz po za-
bójstwie Szlamka, Josek uciekł 
z Czeladzi (później zamieszkał 
Niemczech, na stępnie w Izra-
elu, w końcu osiadł w USA; 
zmarł w Los Angeles).

O czeladzkich Grosmanach 
75 lat po skrytobójczym mordzie

1945, koniec wojny, wyzwo-
lenie. 23-letni Izak, 20-letni 
Moniek, 19-letni Sender 
i 18-let nia Lola Grosma-
nowie – rodzeństwo z cze-
ladzkiego rynku nareszcie, 
są wolni! To przypa dek 
niecodzienny! Choć wycień-
czeni okropnościami wojny, 
przymusową pracą w obo-
zach – żyją! Holocaust po-
chłonął jednak ich rodziców, 
najstarszą, 23-letnią siostrę 
Jehudessę oraz dziadków 
ze strony matki.
Niestety, rok wyzwolenia dla 
dwojga rodzeństwa okazuje 
się tragiczny. Izak umie ra 
w sanatorium, nie wróciw-
szy do domu, a Moniek, któ-
ry przyjmuje imię Marian, 
zosta je zastrzelony we wła-
snym domu. Lola natych-
miast po zabójstwie brata 
ucieka do wuj ka, do Siemia-
nowic Śląskich, a następ-
nie przez Niemcy udaje się 
do Australii. Nigdy już nie 
wróci do swojego domu. 
Sender (Alex) z Niemiec przez 
Szwecję i Palestynę również 
wyjeżdża na antypody.

Szlomo Gelbard
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Już nazajutrz dyrekcje ko-
palń „Saturn” i „Czeladź” 
zorganizowały wiece potępia-
jące zabójstwo. 19 sierpnia 
mord potępiono z ambony ko-
ścioła, a wiec zorganizowała 
także Polska Partia Robotni-
cza. Zwłoki zamordowanych 
złożono w domu Grosmanów 
w Rynku. Z pewnym sarka-
zmem ks. Józef Sobczyński 
w kronice parafialnej zapisał: 
20 sierpnia o godz. 17tej roz-
począł się pogrzeb zabitych ży-
dów, w pogrzebie wzięły udział 
organizacje ze sztandarami 
czerwonymi, orkiestry kop. 
Saturn i Czeladź w strojach 
górniczych, a burmistrz [Józef 
Chmiel] ten cały pochód pro-
wadził. Polacy grzebali żydów 
jakby wielce zasłużonych dla 
odzyskania niepodległości.

W uroczystościach po-
grzebowych brały też udział  
zgodnie z obyczajem  wynaję
te zawodzące i lamentujące 
płaczki. Grosmana i Gelbarda 
pochowano ma cmentarzu ży
dowskim przy ul. Będzińskiej.

W niniejszym artykule 
przedstawiam rodzeństwo 
Grosmanów (Grossman), 
a w szczególności naocznego 
świadka zastrzelenia Mariana 
Grosmana – jego siostrę Lolę 
Feldman (dziś ma blisko 94 la-
ta) oraz blisko 95-letniego bra-
ta Sendera (Alex), mieszkają-
cych dziś w Melbourne oraz 
całą rodzinę Grosmanów.

Dziadek ze strony matki, 
Estery – Chemia (Nechemia) 
Sztrochlic (1866-1942) miesz-
kał przy ul. Kilińskiego 33, a je-
go przodkowie pochodzili z Bę-
dzina. W jego domu założono 
pierwszy bejt midrasz (dom 
studiów religijnych) i mykwę 

oraz szkołę; został członkiem 
rady synagogalnej w Czeladzi.

GROSMANOWIE

Grosmanowie również 
pochodzili z Będzina. 

Najdawniejszym znanym 
protoplastą rodu był Chiel 
Grosman, żyjący w XVIII w. 
Pierwsze dokładne daty od-
noszą się do jego syna Lewka 
(Aria), który zmarł w Będzinie 
27 stycznia 1845 r. w wieku 
60 lat. Z dokumentów metry-
kalnych znane jest tylko jed-
no jego dziecko – Chil Ksyl, 
zmarły 17 listopada 1881 r. 
w wieku 81 lat. Jego synowie 
dali początek licznym gałę-
ziom rodzinnym.

Josek (Josef) Grosman uro-
dził się w 1891 w Będzinie ja-
ko syn Herszli (ur. 1852) i Ju-
desy z Londnerów (1851-1915); 
zajmował się handlem. Estera 
Sztrochlic urodziła się w 1894 
r. w Czeladzi jako córka wspo-
mnianego już Chemii i Szajn-
del z Rozenów (1878-1942). 
Pobrali się w 1919 r. w będziń-
skiej synagodze. Josek miesz-
kał w Będzinie w domu nr 91, 
a Estera w Czeladzi. W Bę-
dzinie rodziły się ich dzieci: 
Jehudessa (Judit) (2 VI 1920), 
Izak (Icchok Mojżesz) (4 VIII 
1921), Majer (26 III 1924), Sen-
der (Aleksander / Alek) (13 VII 
1925), Laja (Lola) (22 X 1926) 
i Rachela (3 IX 1928) (na pod-
stawie Księgi ludności stałej 
Będzina). W tym samym do-
mu mieszkał także brat Herszli 
– Arje Grosman (ur. 1859) z ro-
dziną, a także przyszły prezy-
dent miasta Będzina Edward 
Gustaw Rypp.

Po pewnym czasie zamiesz-
kali w Czeladzi we własnej 

kamienicy (powstała z połą-
czenia dwóch domów) przy 
Rynku (wówczas plac 11 Listo-
pada) nr 18 (obecnie 28, dom 
z „Delikatesami”) (według 
Księgi ludności stałej Będzina 
najmłodsza córka urodziła się 
we wrześniu 1928 r. w Będzi-
nie, a zmarła już 8 październi-
ka 1929 r. w Czeladzi). Miesz-
kali na I piętrze, a na parterze 
prowadzili firmę Skład To-
warów Żelaznych Grosman 
(27 września 1947 r. w drodze 
licytacji publicznej Biuro Ob-
wodowe Okręgowego Urzędu 
Li kwidacyjnego w Będzinie 
sprzedaje „towar branży żela-
znej” należący do tej firmy). 
Ro dzina podaje, że byli także 

właścicielami odlewni Huta 
Karolina w Wełnowcu.

Grosmanowie byli ludźmi 
sukcesu; jako jedni z niewielu 
posiadali telefon. Kupili tak-
że ziemię w Palestynie. Alex 
pamięta certyfikat Keren Ka-
jemet z dumą umieszczony 
na ścianie ich mieszkania. 
Udzielali się też w żydowskich 
organizacjach charytatywnych. 
Prowadzili dom koszerny, mó-
wili w języku jidysz. Josek 
Grosman i jego ojciec ubierali 
się jednak na modę europejską. 
Podobnie jak większość Żydów 
w mieście w piątek i so botę 
chodzili do szule. Po skończe-
niu szabatu u piekarza odbie-
rali obiad – kiszkę i czu lent. 

Dawid Pinkus z żoną przy grobie Mariana Grosmana (1946 lub 1947 r.)

|C.d. na str. 8 >>
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Garnek, który przynosili przed 
szabatem do piekarni, aby go-
tować potrawę przez całą noc, 
był wyraźnie rozpoznawalny, 
ponieważ miał 3 uchwyty i po-
chodził ze sklepu.

Gdy na początku września 
1939 r. najeźdźcy niemieccy 
wkroczyli do Czeladzi od strony 
Sosnowca i Będzina, Grosma-
nowie postanowili uciec. Ponad 
dwa dni spędzili w Będzinie. 
Po powrocie do Czeladzi posta-
nowili otworzyć sklep w ponie-
działek rano (4 września).

Grosmanowie mieszkali 
w domu rodzinnym do 1941 r., 
kiedy musieli przenieść się 
do utworzonego w Czela-
dzi getta; udało im się zabrać 
meble. Przesiedlanie Żydów 
do polskich do mów w getcie 
Niemcy zakończyli 23 marca, 
a samo getto zlikwidowano 
13 maja 1943 r., wyprowadzając 
z niego wszystkich mieszkań-
ców pieszo do Będzina. Część 
rodziny znala zła się w getcie 
na będzińskiej Kamionce, 
skąd zostali wysłani do obo-
zów. W Auschwitz-Birkenau 
w 1943 r. zginęli Josek i Estera 
Grosmanowie wraz z najstarszą 
córką. Wojnę przeżyło czworo 
rodzeństwa – Moniek, Izak, 
Lola, Sender. Wszyscy przeżyli 
gehennę obozów pracy.

MONIEK VEL MARIAN

Moniek Grosman, na-
zywany Mońkiem, 

a po wojnie Marianem, urodził 
się 26 marca 1924 r. jako trze-
cie dziecko. W 1941 r. Niem-
cy wysła li go do obozu pracy 
przymusowej Groß Mas selwitz 
(Maślice Wielkie w grani-
cach Wrocła wia). Obóz pod 
niemiecką nazwą Spinnerei 

(Tkalnia) – Zwangsarbeitslager 
(ZAL) für Ju den Breslau Gro-
ß-Masselwitz (nr 3124) istniał 
od 1940 do kwietnia 1944 r. 
Więźniowie pra cowali tu dla 
firm Krupp, Plüschke u. Gros-
ser, Wehrmachtu (zbrojownia), 
Brandt, Huebsch, Koschyk, 
Misch, Moll, Schulz, Wirk 
oraz w żwi rowni. Istniał rów-
nież obóz pracy dla Żydó wek 
i prawdopodobnie dla polskich 
robotni ków przymusowych 
(Ziwilarbeitslager) oraz obóz 
dla jeńców ze wschodu (Oste-
n-Einsatz, Ausgangpunkt). 
W obozie męskim w dawnej 
tkalni (a wcześniej cegiel-
ni-żwirowni) przeby wało ok. 
1500 Żydów (grudzień 1942). 
Warun ki były złe, ale więź-
niowie nie byli traktowani 
brutalnie. Pracowali głów-
nie w zbrojowni, do której 
zwożono zdobyte uzbrojenie 
artyleryj skie. Żydowscy więź-
niowie pracowali na bocz nicy 
kolejowej rozładowując wago-
ny z przy wożonym uzbroje-
niem, po czym naprawiano je, 
czyszczono i przechowywano 
w magazy nach. W lipcu 1943 r. 
część fabryki tekstylnej zosta-
ła przystosowana do produkcji 
uzbro jenia i amunicji, w której 
pracowali jeńcy. W pozostałej 
części nadal funkcjonowały 
za kłady tekstylne, w których 
pracowały głównie Niemki.

Moniek, odnalezionej 
po wojnie Loli oświadczył, 
że swoje ocalenie zawdzięcza 
Izakowi. Brat bowiem niósł 
go na ramionach, kiedy zbyt 
słaby nie mógł chodzić. Mo-
niek i Lola zamieszkali razem 
w Czela dzi. Rodzina utrzy-
muje, że Moniek został zabity 
przez Polaka, „który zastrzelił 

go za to, że udało mu się pozo-
stać przy życiu!”. Miejscowe 
władze ufundowały tabliczkę 
upamiętniającą jego tragicz-
ną śmierć, nie podając jednak 
żadnych szczegółów.

IZAK

Izak (Izaak, właściwie Ic-
chok Mojżesz) Grosman 

urodził się 4 sierpnia 1921 r. 

Podczas wojny poślubił Hankę 
Sau ler (1921-2002), która prze-
żyła wojnę (w Australii wy szła 
ponownie za mąż za Edmun-
da Grossa). Złapany w getcie 
na będzińskiej Kamionce wy-
słany został do obozu pracy 
przymusowej Markstädt (La-
skowice Oław skie) – należącej 

do Kruppa fabryki zbrojenio-
wej Ber thawerk. Pewnego dnia 
Izak zamienił koszulę z innym 
chłopcem, by móc pracować 
w niedzielę; SS twierdzi ło, 
że próbował uciec. Za karę 
naznaczyli go na plecach czer-
wonym kółkiem, ogolili włosy 
na środku głowy i mocno pobi-
li, uszkadzając płuca. Wysła-
no go do obozu Gross-Rosen. 
Wyzwolony został podczas 
marszu śmierci. 1 czerwca 
1945 r. z powodu choroby płuc 
został przyję ty do Szpitala 
Ewakuacyjnego nr 68 (obecnie 
sanatorium) w Smukale koło 
Bydgoszczy (taką informację 
autor otrzymał telefonicznie). 
Podczas choroby odwiedziła 
go siostra; jedynym jego ży-
czeniem był kawałek gefilte 
fisz (karp po żydowsku), jaki 
gotowała jego matka. Po przy-
jeździe z rybą Lola nie zasta-
ła już brata żywego. Zmarł 
2 września 1945 r. o godzinie 
12.30 z po wodu uszkodzenia 
płuc spowodowanego biciem 
w obozie. Miejsce jego spo-
czynku nie jest znane. 

Cdn.

| dokończenie ze str. 7 – „O czeladzkich Grosmanach”
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|C.d. na str. 10 >>

Wszystkie nuty życia Józefa Serafina
Gdy kroczył na czele górniczej 

orkiestry dętej kopalni „Czeladź” 
prezentował się niemal jak generał. 

Ubrany w paradny uroczysty 
mundur i czako z biało-pąsowym 
pióropuszem wzbudzał dystans, 

szacunek oraz podziw. Na Piaskach 
znany był powszechnie, toteż 

jego gwałtowna śmierć podczas 
próby muzycznej wywołała spore 

poruszenie i masowy żal.

Józef Serafin urodził się 1 marca 1904 
roku w Czeladzi-Piaskach jako syn 

Józefa i Julii z Motyków. Pochodził 
z licznej rodziny – miał dwie siostry 
Zenobię oraz Teodozję, a także braci: 
Mariana, Stefana i trzeciego spośród 
nich zmarłego w młodym wieku, któ-
rego imię przepadło jednakże w czelu-
ściach ludzkiej pamięci. Przyszły dyry-
gent za sprawą uzdolnionych rodziców 
– ojciec grał na klarnecie, matka na fle-
cie – wzrastał w domowej atmosferze 
wrażliwości na sztukę, jak też uwiel-
bienia dla niej. Burzliwa historia karie-
ry muzycznej rozpoczęła się od lekcji 
gry na skrzypcach prowadzonych pod 
kierunkiem znakomitego pierwszego 
kapelmistrza i zarazem organizatora 
kopalnianej orkiestry Jana Kawalera. 
Za namową swego mistrza, który do-
strzegł u młodego Józia talent muzycz-

ny, w 1920 r. opuścił Piaski i wyjechał 
do Krakowa. Utrzymywał się z pracy 
skrzypka w orkiestrze Teatru im. J. Sło-
wackiego. Równocześnie pobierał nauki 
w Konserwatorium Muzycznym ucząc 
się harmonii, kontrapunktu i kompo-
zycji, ponadto doskonalił technikę gry 
na skrzypcach. W 1924 r. otrzymał 
wezwanie do wojska. Najpierw został 

skierowany do 5 pułku artylerii cięż-
kiej, następnie przeniesiony do 6 pułku 
artylerii polowej, by zakończyć służbę 
w 5 dywizjonie artylerii konnej. W jed-
nostkach tych pełnił funkcję tamburma-
jora poszczególnych orkiestr. W 1927 
roku Józef Serafin powrócił na Piaski, 
wkrótce też po śmierci kapelmistrza Ja-
na Kawalera przejął pałeczkę dyrygenc-
ką. Do nowych obowiązków podchodził 
bardzo ambitnie. W niedługim czasie 
napisał pełen ekspresji poemat symfo-
niczny, którego motywem przewodnim 
była praca górnika w kop. „Czeladź”. 
Prapremiera utworu odbyła się 4 grud-
nia 1932 r. w dniu wspomnienia św. 
Barbary. Kompozycja została bardzo 
entuzjastycznie przyjęta zarówno przez 
pracowników kopalni, jak i francuską 
kadrę zarządzającą. Niestety w wyni-
ku kryzysu ekonomicznego, z jakim 
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od dłuższego czasu borykało się przed-
siębiorstwo w 1936 r. etat kapelmistrza 
został zlikwidowany. Wprawdzie Sera-
finowi zaproponowano pracę w dziale 
rachunkowości, natomiast kapelmi-
strzostwo jedynie jako pracę społeczną, 
ale on ofertę odrzucił, złożył wypowie-
dzenie, a następnie… stworzył własny 
zespół muzyczny, z którym koncerto-
wał w kawiarniach, restauracjach oraz 
nocnych barach głównie na terenie So-
snowca i Katowic. W czasie II wojny 
światowej pracował jako robotnik w So-
snowieckiej Fabryce Rur i Żelaza. Po-
zostawał też członkiem konspiracyjnej 
organizacji wojskowej: Gwardia Ludo-
wa PPS. W latach 1945-46 powtórnie 
zaczął zarabiać na życie grając w lo-
kalach gastronomicznych. Z polecenia 
katowickiego oddziału Związku Za-
wodowego Muzyków został powołany 
na etat kierownika zespołu muzycznego 
występującego w „Cafe Club” w Wał-
brzychu, jednak po zaledwie dwóch 
miesiącach pracy złożył rezygnację 
i od dnia 1 kwietnia 1946 r objął posadę 
kapelmistrza górniczej orkiestry dętej 

wałbrzyskiej Kopalni Węgla Kamien-
nego „Bolesław Chrobry”. 

Na początku lat 50. Serafin (zareko-
mendowany przez dawnego dyrygenta 
Waleriana Fijałkowskiego) otrzymał 
propozycję poprowadzenia zespołu in-
strumentalnego KWK „Czeladź”, którą 
bez wahania przyjął. Oficjalnie został 
zatrudniony od 1 marca 1952 r. na sta-
nowisku dyspozytora, faktycznie dzień 
za dniem poświęcał się wytężonej pracy 
nad rozwojem kopalnianej orkiestry, jak 
również podniesieniem poziomu kultu-
ry muzycznej nie tylko wśród członków 
załogi, lecz i całej społeczności Piasków. 
Rozmiłowany w sztukach pięknych ów-
czesny dyrektor zakładu inż. Aleksan-
der Osuch stworzył mu świetne warunki. 
Orkiestra rozrosła się do 50 członków, 
a zakres repertuarowy powiększał się 
nieustannie. Charyzmatyczna osobo-
wość Józefa Serafina i towarzysząca jej 
umiejętność porwania za sobą kilkudzie-
sięciu muzyków z powodzeniem prze-
kładały się na wysoką rangę artystyczną 
orkiestry. Poprzez gest, wzrok, mimikę 
twarzy nadawał kształt muzyce bez resz-

ty obnażając się przy tym ze swoich prze-
żywanych emocji. 

Poważną bolączkę, z jaką borykał się 
zespół stanowił brak odrębnego lokum. 
Ćwiczenia odbywały się w świetlicy 
Domu Górnika przy ul Łachwy 2 (obec-
nie ul. Zwycięstwa). W dniu 3 czerwca 
1958 roku podczas próby partii orkie-
strowej do opery „Jawnuta” Stanisława 
Moniuszki o godzinie 18.10 nagle za-
padł się dach budynku. Za bezpośrednią 
przyczynę katastrofy uchodzi zjawisko 
rezonansu akustycznego powstałego 
wskutek dostrojenia się odpowiednio 
wzmocnionych fal dźwiękowych do czę-
stotliwości materii, które doprowadziły 
w rezultacie najpierw do drżenia pokry-
cia dachowego, a potem do jego rozpadu. 
Stojący pośrodku sali kapelmistrz Józef 
Serafin zmarł na miejscu w wyniku udu-
szenia. Był jedyną ofiarą tego tragicz-
nego wypadku. Pozostawił nieutuloną 
w żalu żonę Stanisławę z Przybyłków, 
z którą związany był węzłem małżeń-
skim od dnia 1 lipca 1928 r. Uroczystą 
mszę pogrzebową w kościele pw. Matki 
Bożej Bolesnej odprawił proboszcz ks. 
Stanisław Łopaciński. W przejmującym 
kazaniu przywoływał na pamięć opo-
wieść biblijną o murach Jerycha rozpa-
dłych wskutek głosów siedmiu trąb z ro-
gów baranich. Na zakończenie smutnych 
obrzędów tłum piaszczan, sympatyków 
i admiratorów mistrzowskiego kunsztu 
dyrygenckiego Serafina odprowadził 
ciało zmarłego na cmentarz parafialny 
przy ul. Szybikowej.

Józef Serafin – doskonały kapel-
mistrz, świetny skrzypek występujący 
solo podczas okazjonalnych rocznic pań-
stwowych w miejscowej „Sokolni”, na-
uczyciel muzyki udzielający także pry-
watnych lekcji. Innymi słowy - piękna 
postać rozkochanego w swym zawodzie 
koncertmistrza.

 Anna Binek-Zajda

Źródło:
Akta USC w Czeladzi

Relacja wspomnieniowa Andrzeja Leszczyń-
skiego – siostrzeńca Józefa Serafina

| dokończenie ze str. 9 „Wszystkie nuty życia Józefa Serafina”
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|C.d. na str. 12-13 >>

Swoją rolę w konflikcie zbrojnym 
z Rosją Sowiecką odegrali także 

czeladzianie. Przede wszystkim wielu 
z nich walkę dla Niepodległej podjęło już 
w czasie I wojny światowej dobrowolnie 
zasilając formacje wojskowe. W związku 
z katastrofalną sytuacją na froncie woj-
ny polsko-bolszewickiej latem 1920 r. 
sięgnięto po dobrze znane w Polsce – 
pospolite ruszenie. Celem zachęcenia 
do wstępowania w szeregi Armii Ochot-
niczej rozwinięto na szeroką skalę akcję 
propagandową prowadzoną zresztą nie 
tylko wśród ludności cywilnej, ale też 
ochotników, by utrzymać ich wysokie 
morale i podgrzewać ducha bojowego. 
W Czeladzi powstał punkt informacyj-
ny mieszczący się w siedzibie strażnicy 
przy ul. Parkowej działający codziennie 
w godz. 18.00-20.00. Chętni do walki 
z Sowietami wywodzący się z naszego 
miasta, jak i w ogóle powiatu będziń-
skiego zapisywali się na listę w Biu-
rze Werbunkowym zlokalizowanym 
w siedzibie Magistratu Sosnowca przy 
ul. Warszawskiej 6. Natomiast właściwa 
ich weryfikacja odbywała się w wojsko-
wych komisjach zaciągowych w Będzi-
nie, Dąbrowie Górniczej oraz Olkuszu. 
Na przyjęcie do służby wojskowej mo-
gli liczyć przede wszystkim ci, którzy 
odznaczali się dobrym zdrowiem. Tak 
więc w pierwszej kolejności zaciągnię-
tych ochotników kierowano na badania 
lekarskie. Przeprowadzano je dwa razy 
w tygodniu we wtorki i soboty w będziń-
skim hotelu „Monopol”. Po pomyślnym 
przejściu kwalifikacji lekarskich ochot-
nik otrzymywał trzydniowy urlop dla 
załatwienia spraw osobistych, po czym 
zostawał wcielony do szeregów Armii 
Ochotniczej. Obowiązkiem gminy, z któ-
rej pochodził ochotnik było wydanie 
zaświadczenia stwierdzającego, iż jest 

on obywatelem państwa polskiego, nie 
jest dezerterem z armii ani zbiegiem 
z więzienia oraz, że nie ciążą na nim 
żadne inne przestępstwa.

Do Armii Ochotniczej przyjmowa-
no najczęściej młodzież oraz starszych 
niepodlegających obowiązkowej służ-
bie wojskowej, ale zdolnych do nosze-
nia broni (szeregowych w wieku 17–42 
lat oraz oficerów do lat 50). Małoletnich 
zaciągano jedynie za pisemnym pozwo-
leniem rodziców lub opiekunów. Z uwa-
gi na potrzeby wojenne uproszczono 
do niezbędnego minimum proces wer-
bunku ochotników, przydzielając więk-
szość ochotników zdolnych do służby 
frontowej do oddziałów piechoty. Do in-
nych rodzajów broni warunki przydziału 
były nieco zaostrzone, gdyż do kawalerii 
(zwanej ówcześnie jazdą) przyjmowano 
tylko tych ochotników, którzy służyli już 

wcześniej w jednostkach kawalerii lub 
przybyli z własnym koniem, zaś do od-
działów artylerii i wojsk technicznych 
– tylko ochotników służących wcześniej 

w jednostkach broni technicznych lub 
posiadających odpowiednie kwalifika-
cje fachowe.

Na apel Rady Obrony Państwa pod-
pisany przez marszałka Józefa Piłsud-
skiego o treści:

„Niech na wołanie Polski nie za-
braknie żadnego z jej wiernych i pra-
wych synów, co wzorem ojców i dzia-
dów pokotem położą wroga u stóp 
Rzeczypospolitej. Wszystko dla zwy-
cięstwa! Do broni!” odpowiedziało 
niemało czeladzian. Dzieliło ich czę-
sto bardzo wiele, łączyła zaś gotowość 
do poświęceń dla dobra Ojczyzny.

W swoim życiorysie uczestnictwo 
w wojnie 1920 r. zapisali związani z na-
szym miastem (dotąd w rezultacie pro-
wadzonych badań naukowych zidenty-
fikowani z imienia i nazwiska) : 

Leon Banaszkiewicz, Władysław 
Besser, Stanisław Brejt, Antoni Bry-
lewski, Bogdan Dehnel, Antoni Du-
szek, Stanisław Fonfara, Piotr Gaik, 
Antoni Gąsior, Czesław Haber, Kazi-
mierz Herchold, Edward Jeleń, Jerzy 
Kowalski, Stanisław Kowalski, Stefan 
Liszczyk, Mieczysław Łakomik, Henryk 
Łyżwiński, Kazimierz Mastalerz, Bog-

Czeladzianie w wojnie 
polsko-bolszewickiej

Franciszek Herchold

Franciszek Rulecki. Ułan 7. Pułku Ułanów Lubelskich 
im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego.
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dan Mazur, Marian Nawara, Henryk 
Nowak, Konstanty Orpich, Bolesław 
Pawlik, Ignacy Pudlik, Franciszek Ru-
lecki, Mirosław Sadowski, Stefan Ska-
wiński, Piotr Spyt, Stanisław Stachura, 
Mieczysław Szenk, Józef Szkoc, Józef 
Szymczyk, Feliks Tarnówka, Tomasz 
Tarnówka, Teofil Todos, Jan Urban, 
Stanisław Wacławek, Roman Walutek, 
Henryk Wollenberg, Wojciech Wójcik, 
Władysław Wziątek, Miłosław Ziemski, 
Aleksander Zadrożny.

Udział w zaciągu ochotniczym zazna-
czyła również Chorągiew Zagłębiowska 
Związku Harcerstwa Polskiego. Warto 
podkreślić, iż jej komendantem, a zara-
zem organizatorem harcerskich oddzia-
łów ochotniczych był ks. Józef Sobczyń-
ski proboszcz czeladzkiej parafii pw. 
św. Stanisława BM w latach 1939-1971. 
Już 15 lipca z Zagłębia do Warszawy 
wyjechała pierwsza grupa licząca 225 
harcerzy, którzy zostali następnie wcie-
leni do pułków ochotniczych: 201, 205, 
221 wzmacniających oddziały liniowe, 
a także do 33 pułku piechoty. Z tere-
nu Czeladzi szczególnie dwie drużyny 
uczestniczyły w czynnej pracy niepodle-
głościowej przez szereg lat – 14. drużyna 
im. Tadeusza Kościuszki oraz 5. drużyna 
im. Stefana Czarneckiego na Saturnie. 

Do wojska wstąpili harcerze 14-tki:
Edward Jachlik - służył w 6 pułku pie-
choty Legionów, za zasługi na polu walki 
odznaczony Krzyżem Walecznych,
Stanisław Kuzia - członek Polskiej Orga-
nizacji Wojskowej, walczący w obronie 
Lwowa, po powrocie do domu udręczony 
trudami wojennymi zmarł,
Fabian Jaworek – poległ w obronie Ojczy-
zny w 1920 r. służąc w 42 pułku piechoty,
Witold Dudziński – wcielony do 205 puł-
ku ochotniczego, zaginął bez wieści,
Józef Majcherczyk – ochotnik z 1919 r., 
trzykrotnie ranny, odznaczony Krzyżem 
Walecznych,
Bronisław Szlauer – ochotnik 205 puł-
ku, ranny w bojach pod Warszawą,
Edward Sztajer – telegrafista na froncie,

Kazimierz Trząski – ochotnik z 1919 r., 
uczestnik walk pod Warszawą,
Stanisław Underowicz – ochotnik 
z 1920 r., ranny pod Hrubieszowem.

Chwalebną kartę bojową do dziejów 
swojej drużyny dołączyli też harce-
rze piątki działającej na Saturnie. Jako 
pierwszy u progu dorosłego życia za-
czął ją wypełniać Bronisław Kapuścik 
– ochotnik legionowy z 1916 r. Na prze-
łomie 1918/19 roku do wojska polskie-
go wstąpili: Władysław Ciuk, Zdzisław 
Czarnomski, Franciszek Herchold, 
Władysław Okmiński, Franciszek Pen-
conek, Mieczysław Rojewski, Antoni 
Rutkowski, Józef Sadłowski, Franci-
szek Sobolewski, Stefan Tyc, Andrzej 
Witwicki, Stefan Zarębski. Spomię-
dzy nich na froncie zginęli Władysław 
Okmiński i Andrzej Witwicki. W 1920 r. 
do szeregów Armii Ochotniczej pośpie-
szyli druhowie: Bronisław Hetmańczyk, 
Stanisław Trzcionka, Stanisław Walo, 
Feliks Zawadzki.

W tym zestawieniu nie mogło za-
braknąć (niestety niezidentyfikowanego 
względem przynależności do konkretnej 
drużyny) druha Józefa Sidło – starsze-
go szeregowego Grupy Harcerskiej 2. 

Dywizji Legionów, który za wykazane 
bohaterstwo w wykonaniu rozkazu uho-
norowany został Krzyżem Walecznych. 

Harcerze pełnili ponadto służbę po-
mocniczą. Po powołaniu na front funk-
cjonariuszy Straży Granicznej objęli oni 
wartę na posterunkach usytuowanych 
na granicy polsko-niemieckiej. Taką 
straż wykonywali również druhowie 
z 5. drużyny im. S. Czarneckiego: Stefan 
Starzycki i Józef Zakrzewski.

W obliczu groźby utraty niedawno 
odzyskanej niepodległości nastąpiła 
w kraju bezprecedensowa konsolida-
cja wszystkich możliwych sił i środ-
ków, która nie ominęła także Czeladzi. 
Istotnym czynnikiem mobilizującym 
do walki stanowiły powoływane latem 
1920 r. Obywatelskie Komitety Obro-
ny Państwa. Na mocy uchwały Rady 
Miejskiej Czeladzi podjętej na po-
siedzeniu w dniu 15 lipca osiem dni 
później został utworzony z zadaniem 
między innymi prowadzenia intensyw-
nej kampanii propagandowej lokalny 
Komitet Obywatelski, w zarządzie któ-
rego działali Seweryn Kamiński, An-
toni Żyłka, Józef Waroński, Stanisław 
Nowicki. Należy dodać, iż koordynują-
cym wszelkie akcje oddolne organizo-
wane na terenie powiatu będzińskiego 
był pełniący obowiązki Pełnomocnika 
Obywatelskiego Komitetu Obrony Pań-
stwa na Powiat Będziński Józef Karney 
– prezes okręgowy Sokolstwa Zagłę-
bia Dąbrowskiego, w latach 1901-1920 
główny buchalter Towarzystwa Gór-
niczo-Przemysłowego „Saturn” SA, 
prezes Towarzystwa Gimnastycznego 
„Sokół” gniazdo Czeladź, Ochotniczej 
Straży Pożarnej, Polskiej Macierzy 
Szkolnej koło „Saturn”, mianowany 
rozkazem Generalnego Inspektora Ar-
mii Ochotniczej, przewodniczącego 
Obywatelskiego Komitetu Obrony Pań-
stwa generała broni Józefa Hallera.

Nie sposób nie odnotować ponadto 
faktu, iż pomimo ówczesnej dramatycz-
nej sytuacji politycznej i ekonomicznej 

Józef Szymczyk. Służba w 7. Pułku Artylerii Lekkiej.

| dokończenie ze str. 11 „Czeladzianie w wojnie polsko-bolszewickiej”
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Rada Miejska Czeladzi podjęła ważne 
uchwały o utworzeniu Komisji Opieki 
nad rodzinami ochotników powołanych 
do służby wojskowej oraz udzielaniu im 
koniecznej pomocy finansowej, tak aby 
wskutek werbunku jedynych żywicieli 
rodziny te nie zostały pozbawione środ-
ków do życia. Analogiczną pomoc fi-
nansową otrzymali najbliżsi robotników 
i urzędników pracujących w kopalniach 
„Saturn” i „Czeladź”, którzy ochotniczo 
zaciągnęli się do wojska.

Przykład obywatelskiego stanowiska 
w słusznej sprawie dali również miej-
scowi przemysłowcy zrzeszeni w Radzie 
Zjazdu Przemysłowców Górniczych ofia-
rowujący znacznej wartości darowiznę 
Dowództwu Okręgu Wojskowego w Bę-
dzinie z przeznaczeniem na polepszenie 
wiktu żołnierskiego.

Oprócz czeladzian walczących na fron-
tach swój udział w polskim zwycięstwie 
mieli także zwykli mieszkańcy Czeladzi 
kupujący Pożyczkę Odrodzenia Polski, 
lecz zwłaszcza powszechnie przekazu-
jący wydatną pomoc rzeczową dla żoł-
nierzy, inwalidów wojennych, a nawet 
dla koni wykorzystywanych w wojsku 
w postaci paszy im przeznaczonej. Wy-
jątkowe zasługi przy organizacji zbiórek 
bielizny, ciepłej odzieży, żywności, le-
karstw, środków opatrunkowych, ale też 
pieniędzy położyło miejscowe Koło Polek 
na czele z niezwykle energiczną Wikto-
rią Rączaszkową. Co więcej, nie można 
nie wspomnieć o rozmaitych formach 
wsparcia humanitarnego dla rannych żoł-
nierzy leczonych w szpitalu wojskowym 
„Białystok” ewakuowanym ze wschodu, 
którego jeden z oddziałów zainstalowano 
za przyzwoleniem zarządu Towarzystwa 
Górniczo-Przemysłowego „Saturn” SA 
w Domu Ludowym oraz szkole na Skał-
ce. Pod hasłem niesienia pomocy walczą-
cemu żołnierzowi założony został wtedy 
na Saturnie oddział Polskiego Towarzy-
stwa Czerwonego Krzyża. Jego członki-
nie nie tylko wzięły na siebie obowiązek 
czuwania dniem i nocą przy rannych, tro-

ski o ich zdrowie psychiczne, lecz rów-
nież zajmowały się dożywianiem żołnie-
rzy, praniem mundurów, naprawianiem 
bielizny. Zadaniu pomocy o charakterze 
materialnym organizacje te nie mogłyby 
sprostać, gdyby nie nadzwyczajna ofiar-
ność wszystkich mieszkańców Czeladzi. 
Liczne akcje charytatywne, loterie, zbiór-
ki datków urządzanych na ulicy, a także 
za zgodą dyrekcji kopalń „Saturn” i „Cze-
ladź” pośród robotników oraz urzędników 
przynosiły niemałe dochody.

Przez cały czas trwania wojny istotne 
wsparcie duchowe świadczyła parafia 
pw. św. Stanisława Biskupa Męczenni-
ka na czele z ówczesnym proboszczem 
ks. Teodorem Urbańskim. Obok apeli 
o udzielanie pomocy materialnej dla ar-
mii polskiej oraz o zachowanie spokoju 
celem zapobieżenia niepokojom społecz-
nym kapłani wypełniali nałożone na nich 
przez biskupów dodatkowe powinności 
w postaci codziennego odmawiania lita-
nii do Najświętszego Serca Pana Jezusa, 
Aktu poświęcenia Sercu Jezusa, a szcze-
gólnie zachęcania parafian do częstszego 
przyjmowania komunii św.

Dzisiaj o wojnie polsko-bolszewic-
kiej przypomina nam też nazwa jednej 
z ulic w mieście – ks. Ignacego Skorupki, 
który towarzyszył młodocianym żołnie-
rzom 2 batalionu 36 pułku piechoty Legii 
Akademickiej w ataku na pozycje nie-

przyjaciela pod Ossowem i poległ w dniu 
14 sierpnia 1920 r. śmiercią heroiczną za-
pisaną na kartach polskiej historii jako 
symbol Bitwy Warszawskiej.

Niechaj w jubileuszowym roku stulecia 
zwycięskiej Bitwy Warszawskiej łączy nas 
duma z bohaterstwa naszych przodków!

 Anna Binek-Zajda

Źródło:
Materiały archiwalne z Centralnego Archiwum Wojskowego

Archiwum Państwowe w Katowicach, 770 Starostwo Po-
wiatowe Będzińskie, sygn. 525

Nekrasz W.: Harcerze w bojach: przyczynek do udziału 
młodzieży polskiej w walkach o niepodległość Ojczyzny 

w latach 19141921. Część druga, Warszawa 1931
Kwaśniak W.: Żołnierskie groby na czeladzkim cmenta-

rzu. W: Zeszyty Czeladzkie 2002, nr 8. s. 28-30.

Temat wojny polsko-bolszewickiej 
w kontekście lokalnym poruszać będzie 
także częściowo ekspozycja „Bolszewi-
ka bij! Czeladzianie wobec wojny z Rosją 
sowiecką 1920 roku”, którą można będzie 
zwiedzać w Muzeum od 6 listopada. Za-
sadniczą częścią wystawy będą plansze 
przygotowane przez Wojskowe Centrum 
Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, 
uzupełnione o dotyczące zaciągu cze-
ladzian do Armii Ochotniczej, a także 
pomocy humanitarnej udzielanej przez 
mieszkańców naszego miasta walczą-
cym żołnierzom.
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•  Od lipca do końca sierpnia można była zwie-
dzać wystawę „Już zachodzi czerwone 
słoneczko. Wybory `89 w województwie 
katowickim”, przybliżającą wydarzenia 
przełomowego w historii Polski roku 1989. 
Wybory parlamentarne w czerwcu 1989 r., 
choć tylko w części demokratyczne, uru-
chomiły lawinę, której nie dało się już za-
trzymać. Erozja  komunistycznego systemu 
władzy nabrała rozpędu. Rozpoczęły się 
zmiany o charakterze ustrojowym, które 
doprowadziły do odzyskania przez Polskę 
niepodległości, a w wymiarze europejskim 
do upadku sowieckiej dominacji i zniesienia 
żelaznej kurtyny. Wystawa została przygo-
towana przez Oddziałowe Biuro Edukacji 
Narodowej IPN w Katowicach i Muzeum 
w Gliwicach.

•  Od 4 września zwiedzający mogli obejrzeć 
ekspozycję „Kreis Bendsburg 1939-1944. 
Powiat będziński w obiektywie oku-
panta”. Ekspozycja została przygotowana 
na podstawie unikatowych i w większości 
dotąd niepublikowanych fotografii zgroma-
dzonych w zasobach Archiwum Państwo-
wego w Katowicach. Zdjęcia, wykonane 
przez niemieckiego fotografa na zlecenie 

okupacyjnej administracji, prezentując róż-
ne aspekty okupacyjnej rzeczywistości. 
Są wśród nich przeobrażenia tkanki za-
głębiowskich miast, osiągane przez wybu-
rzenia pierzei i kwartałów zabudowy oraz 
nowe inwestycje wdrażane przez nazistów. 
W zbiorze znalazły się też zdjęcia ważnych 
dla lokalnej społeczności narodowych socja-
listów wydarzenia (apele, uroczyste ceremo-
nie, jarmarki) a także fotografie miejscowej 
ludności. Są też zdjęcia wykonane z rozmy-
słem na potrzeby niemieckiej propagandy, 
ukazujące biedę i skromne warunki życia 
w ubogich dzielnicach tutejszych miast, ma-
jące świadczyć o rzekomym upośledzeniu 
kulturowym mieszkańców regionu. 

•  25 września w murach Pałacu pod Filara-
mi odbyła się promocja książki pracownika 
Muzeum, Stefanii Lazar pt. „W poszukiwa-

niu Lebensraumu. Zagłębie Dąbrowskie 
w nazistowskich planach przestrzennych 
1939-1944”. Podczas spotkania autorka 

przybliżyła nieznane 
dotąd fakty dotyczą-
ce tego niezwykle 
ciekawego aspektu 
II wojny światowej, 
jakim było plano-
wanie urbanistyczne 
w odniesieniu do te-
renów wcielonych 
do III Rzeszy, jaki-
mi było Zagłębie. 
Wystąpienie było 

poparte prezentacją licznych materiałów 
kartograficznych oraz planów i projektów 
odnalezionych w czasie prac nad publikacją, 
a także unikatowymi zdjęciami twórcy pro-
jektów dla Zagłębia w trakcie pracy.

•  We wrześniu na piaskowskim placu głów-
nym im. Victora Viannaya zagościła mu-
zealna ekspozycja „Orkiestro graj!” stano-
wiąca swojego rodzaju muzyczną podróży 
w głąb czeladzkich dziejów. Prezentowane 
zdjęcia przedstawiają zaledwie wyimek 
bogatej historii czeladzkich orkiestr dę-
tych, nie tylko związanych z kopalniami, 
lecz także z Ochotnicza Strażą Pożarną. 

Od lat czynnie uczestniczyły w życiu mia-
sta grając na uroczystościach patriotycz-
nych i kościelnych.

•  Z kolei na czeladzkim rynku można było 
podziwiać wystawę „Kiedy w Czeladzi 
mieszkali Żydzi…”. Przez blisko kilkaset 
lat stanowili nieodłączny krajobraz Polski. 

Choć odmienni religią i zwyczajami, byli 
przywiązani do miejsc, w których się uro-
dzili i wychowali. Ich sąsiadami byli nasi 
dziadowie i pradziadowie. Prezentowana 
na płycie czeladzkiego rynku ekspozycja 
przybliża przedstawicieli żydowskiej spo-

łeczności, charakterystyczne zabudowania 
a także życie i sprawy codzienne wyznaw-
ców judaizmu mieszkających w naszym 
mieście przed laty.

•  „Bolszewika bij! Czeladzianie wobec woj-
ny z Rosją sowiecką 1920 roku” to tytuł eks-
pozycji, która wypełni muzealną przestrzeń 
w ostatnich miesiącach tego roku. Na wy-
stawę złożą się plansze przygotowane przez 
Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej 
w Warszawie oraz materiały ze zbiorów Mu-
zeum Saturn między innymi reprinty grafik 
propagandowych przedstawiających wizje 
obrazu sowieckiego panowania w przypad-
ku bolszewickiego zwycięstwa. Ekspozycja 
poruszać będzie ponadto tematykę zaciągu 
czeladzian do Armii Ochotniczej, a tak-
że pomocy humanitarnej udzielanej przez 
mieszkańców naszego miasta żołnierzom 
walczącym. Wystawę będzie można oglądać 
od 6 listopada.

W związku z dynamiczną sytuacją epi-
demiczną w naszym kraju, wyjątkowo nie 
podajemy szczegółowych informacji o da-
tach poszczególnych wydarzeń kultural-
nych, które będą aktualizowane na naszej 
stronie www.muzeum-saturn.czeladz.pl. 
Zapraszamy do jej śledzenia.

 

Muzeum zaprasza 
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Do 18.08 br. mogliśmy w GSW Elektrownia oglądać wystawę malar-
stwa, ceramiki i rzeźby Zbigniewa Burego/AlexaJohansona„Roz-
poznawalni/Zamaskowani.” Ekspozycja stanowiła egzemplifikację 
podwójnego życia artystycznego autora - Alex Johanson to twórcze 
alter ego Zbigniewa Burego. Obrazy i rzeźby, które podpisał własnym 
nazwiskiem, pokazywały bardziej stonowaną część jego natury. Proste 
w formie, mocno zgeometryzowane, niosły filozoficzne przesłanie. 
Jako Alex Johanson Zbigniew Bury udowodnił, że potrafi malować 
i rzeźbić z przymrużeniem oka. Wystawa odbyła się w ramach progra-
mu kolejnej edycji Art Naif Festiwal - jedynego w Polsce oraz najwięk-
szego w Europie międzynarodowego festiwalu sztuki naiwnej. 

Przez wakacyjne miesiące można też było zobaczyć w GSW Elektrow-
nia zbiorową wystawę malarstwa „Percepcja koła”- projekt współ-
tworzony przez Małgorzatę i Adama Krużyckich - pasjonatów i kolek-
cjonerów sztuki oraz zaproszonych przez nich artystów. Twórcy mieli 
swobodę w doborze tematu a jedynym wspólnym punktem odniesienia 
pokazanych prac była forma koła – tonda, figury o imponującej trady-
cji w sztuce europejskiej począwszy od Rafaela Santi po Caravaggia 
czy J.B. Tiepollo. Każdy z artystów odnalazł swój autorski pomysł 
na tę formułę. Artystyczne rezultaty tego zamierzenia spotkały się 
z zainteresowaniem i uznaniem odbiorców odwiedzających Galerię. 
Wystawa trwała do 28.08. br.

We wrześniu GSW Elektrownia zaprosiła odwiedzających na dwie 
ekspozycje. Były to:
„Wiele twarzy” – to wystawa rzeźby Tomasza Wenklara. Autor na-
leży do najbardziej rozpoznawalnych twórców swojego pokolenia. Jest 
autorem założeń pomnikowych, rzeźb plenerowych, rzeźb nagrobnych, 
tablic pamiątkowych i statuetek. W swoich pracach sięga po różnorod-
ne tworzywo – m.in. kamień, drewno, glinę, brąz. Jego artystyczne 
realizacje można oglądać w przestrzeni publicznej wielu miast. Co cie-
kawe, na ulicach Czeladzi znajdziemy trzy obiekty realizacje Tomasza 
Wenklara. Są to: popiersie Tadeusza Kościuszki w parku jego imienia, 
rzeźba portretowa Wojciecha Kilara oraz tablica pamięci Żołnierzy 
Wyklętych. Ekspozycja w GSW Elektrownia pokazała fascynację arty-
sty wielością - tytułowymi twarzami ze świata szeroko pojętej historii 
i kultury. Można było przekonać się o tym oglądając m.in. popiersia 
i płaskorzeźby przedstawiające takie postaci jak Stefan Batory, Ignacy 
Paderewski, Stanisław Moniuszko, Józef Piłsudski, Wojciech Kilar, 
Jim Hendrix, Ryszard Riedel. Osobny wątek stanowiła tematyka reli-
gijna z przedstawieniami św. Jana Pawła II czy św. Teresy z Kalkuty. 
Wystawa trwała do 2.10. br.

Kolejną z wrześniowych propozycji Galerii było zaproszenie w po-
dróż do źródeł i początków działalności kopalni Saturn. Na wystawę 
„Postaci z Saturna” złożyło się kilkadziesiąt historycznych fotografii 
osób najważniejszych dla powstania, technicznego i ekonomicznego 
rozwoju tego miejsca na przełomie XIX i XX w. oraz na początku 
XX w. W industrialnej przestrzeni dawnej kopalnianej elektrowni 
zagościły wizerunki m.in. założyciela kopalni księcia Hugo zu Ho-
henlohe  Öhringen, twórców jej ekonomicznego rozkwitu Karola von 
Scheiblera i Adolfa Biedermanna czy zasłużonych dla organizacji pra-
cy tutaj inżynierów Hieronima Kondratowicza, Jana Brzostowskiego, 
Eugeniusza Górkiewicza. Nie zabrakło też zdjęć grupowych pracowni-
ków kopalni. Wystawę można było zobaczyć od 7.09 do 30.09 br.

Alex Johanson Adam i Ewa Alex Johanson Walentynki w Kazimierzu

Jarosław Jaśnikowski Percepcja koła Marcin Kołpanowicz Percepcja koła

Tomasz Wenklar Ignacy Paderewski Tomasz Wenklar Wojciech Kilar

Prof. Jan Obrąpalski Załoga garaży kopalni Saturn
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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

GSW Elektrownia zaprasza: październik – grudzień 2020

 Agnieszka Termińska

Jarosław Jakubczyk 
– rzeźba, malarstwo oraz inne formy 
artystyczne

Artysta studiował w Instytucie Sztuki Uni-
wersytetu Śląskiego w Katowicach. Dyplom 
z rzeźby uzyskał w pracowni prof. Jana 
Hermy. Tworzy głównie w technikach prze-
strzennych, a w centrum jego estetycznych 
zainteresowań znajduje się symbol. Pozo-
staje wierny wytyczonej przez siebie drodze 
artystycznej związanej z widzeniem świa-
ta poprzez naturę i tkwiące w niej relacje - 
widoczne i te ukryte. To swoiste „badanie” 
przyrody wiedzie go ku wielości koncepcji 
postrzegania świata obecnych w różnych kul-
turach i systemach filozoficznych. Wszyst-
ko, co inspiruje go w tej sferze wykorzystuje 
do realizacji swoich prac artystycznych.
„Delikatne, mądre, dyskretne… Im prostsze, 
tym piękniejsze. To pierwsze myśli, które na-
suwają się przy oglądaniu prac Jarosława Ja-
kubczyka” – mówi prof. Małgorzata ET BER 
Warlikowska, ASP we Wrocławiu.
Wystawę będzie można obejrzeć 
od 1 do 29 października br.

Intergrafia – wystawa grafiki 

Zaplanowana na listopad br. ogólnopolska 
wystawa grafiki artystycznej przygotowa-
na zostanie przez katowickie Stowarzy-
szenie Intergrafia. Zaprezentowane na niej 
zostaną prace kilkudziesięciu twórców 
zajmujących się formami grafiki w jej tra-
dycyjnych odmianach. Stworzą one wizu-
alną opowieść o kondycji współczesnego 
człowieka.

Izabela Josh 
– wystawa malarstwa

Prace tej utalentowanej, młodej artystki 
mogliśmy już podziwiać na kilku indywi-
dualnych wystawach w śląskich galeriach. 
Maluje m.in. niepokojące portrety, morskie 
pejzaże, akty. Inspirację czerpie ze snów 
i starych zdjęć. Jej twórczość to emocjo-
nalność przetransponowana do ram sztuki 
malarskiej a prace pokazują wręcz intymny 
świat autorki. Co ciekawe, aby mieć bez-
pośredni kontakt z płótnem, zamiast pędzli 
używa palców. Na spotkanie z tą niezwykłą 
twórczością GSW Elektrownia zaprasza w li-
stopadzie br.

W grudniu w murach GSW zagoszczą nastę-
pujące wystawy:

Paweł Frąckiewicz 
– rysunek, grafika, malarstwo
Artysta jest profesorem wrocławskiej ASP, 
badaczem, kuratorem wystaw. Prowadzi 
pracownię litografii na macierzystej uczelni. 
Uprawia rysunek, grafikę i malarstwo. Brał 
udział w ponad 150 wystawach oraz konkur-
sach grafiki i rysunku w Polsce i za granicą. 
Jest laureatem licznych nagród i wyróżnień.
Sam tak mówi o istocie swojej twórczości: 
„Przekraczam ustalone granice poprzez 
ekspansywne działanie form wdzierających 
się do środka – niejako spoza obrzeża obrazu. 
Kreślę twarde formy geometryczne i mięk-
kie formy organiczne nie odżegnując się przy 
tym od gestów spowinowaconych ze sztu-
ką Dalekiego Wschodu. Balansuję pomię-
dzy pozytywem i negatywem po to, żeby za-
chwiać relację obecnego i nieobecnego.

Ewa Hoppe-Nowicka
– wystawa malarstwa 
i instalacji artystycznych

Artystka uzyskała dyplom na Wydziale Archi-
tektury Wnętrz ASP w Krakowie. Brała udział 
w wielu wystawach zbiorowych w kraju i za-
granicą. W swoim malarstwie najczęściej sięga 
po motywy architektoniczne. Pojawiają się tutaj 
przede wszystkim budowle przemysłowe lub 
sakralne, ale też fragmenty architektury jako 
elementy inspirujące, jednak nie ograniczające 
się do faktograficznej prezentacji. Znajdziemy 
tutaj próbę uchwycenia nastroju, swoistego ge-
nius loci tych miejsc.

Ewa Hoppe-Nowicka Marrakesch

Ewa Hoppe-Nowicka Zmierzch na Korculi


