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Bronisław 
Dorobczyński. 

Spojrzenie 
po 78 latach

Ukraińcy w Czeladzi.
Historia 

sprzed wieku

Towarzysz
 Edward Gierek 

w Czeladzi

Jak wprowadzano 
marki w czeladzkich 

kopalniach

Inżynier Henryk 
Siwczyński 

– portret niepospolity

Wycieczka szkolna 
do Częstochowy

Kalendarium 
Muzeum Saturn

Noc Muzeów.
AVE CHELAD czyli

Rzymianie w Czeladzi

Kalendarz 
wystaw GSW 

„Elektrownia”

str. 11 |

Portrety kobiet 
niezwykłych 

słowami malowane

1 marca br. minęło dokładnie 13 lat od czasu kie-
dy jako samodzielna, miejska instytucja  dzia-

łalność rozpoczęło czeladzkie Muzeum, które na 
integralną część swojej nazwy przyjęło wyróżnik 
„Saturn”, historycznie identyfikujący nieistniejącą 

Jubileusz w niebiesko żółtych barwach
już dzisiaj kopalnię oraz zarządzające nią 
przez cztery dekady Towarzystwo Górni-
czo – Przemysłowe „Saturn”.

Każdy jubileusz jest doskonałą okazją 
do zaprezentowania jubilata, jego planów 
na przyszłość, a także zrealizowanych za-
dań i osiągniętych sukcesów. Tak właśnie 
czyniliśmy do tej pory, wykorzystywali-
śmy każdą kolejną rocznicę, aby przypo-
minać nasze inicjatywy, pokazywać szero-
kie spektrum naszych działań oraz uchylać 
kulisy naszej pracy. Od wielu lat 2 marca, 
tak aby nie zakłócać powagi przypadają-
cego dzień wcześniej Narodowego Dnia 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych ukazywała 
się na naszej stronie i facebooku notka 
informująca o kolejnej rocznicy powstania 
czeladzkiego muzeum. Tak stało się 
i w tym roku, choć poprzedzona licznymi 
rozterkami informacja pojawiła się nieco 
wstydliwie, bez zazwyczaj towarzyszą-
cej radości i satysfakcji. Trudno dziwić 
się naszym wątpliwościom – trwająca od 
tygodnia brutalna wojna za wschodnią 
granicą zmieniła perspektywę postrze-
gania oraz gradację spraw, zarówno tych 
zawodowych jak i prywatnych. Uczucia 
dominujące w pierwszych dniach konflik-

Świąt 
prawdziwie 

Wielkanocnych
z pisankami, słońcem 

i Dyngusem roześmianym,
z wiarą mocną w lepsze jutro i nadzieją,

a przy stole niech zasiądą Przyjaciele,
których miłość, dobroć, radość

pozostaną z Państwem
na wiele dni i tygodni.

W imieniu całej społeczności muzealnej
życzy

Dyrektor Muzeum Saturn w Czeladzi
Iwona Szaleniec



2 | OFICYNA SATURNOWSKA 

|dokończenie ze str. 1 „Jubileusz w niebiesko 
żółtych barwach”
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tu zbrojnego ukraińsko – rosyjskiego: za-
skoczenie, oburzenie, wściekłość i strach 
niemal od razu zostały wyparte przez 
współczucie, solidarność i chęć pomocy. 
Zrozumieliśmy, że nakazem współcze-
snych czasów jest nie pozostawać obojęt-
nym i pracować dalej, muzeum przecież 
zostało powołane do życia by prowadzić 
badania i edukować w zakresie przeszłych 
wydarzeń naszego miasta, regionu i kraju. 
Doprawdy trudno uwierzyć, że tragiczne 
fakty z czasów II wojny światowej, o któ-
rych jeszcze trzy tygodnie temu opowia-
daliśmy i pisaliśmy – bestialskie bom-
bardowania miast, mordowanie ludności 
cywilnej, cierpienia bezbronnych kobiet, 
starców i dzieci znowu stały się codzienną 
rzeczywistością, tym razem Europy XXI 
wieku. Powagę i dramaturgię obecnej sy-
tuacji we wschodniej Europie najbardziej 
oddaje poruszający apel do świata wysto-
sowany przez Parlament Ukraiński: Do-
branoc Europo, kiedy śpisz mali Ukraińcy 
strzegą Twoich snów, stając się żywymi 
tarczami dla Unii Europejskiej przed in-
wazją rosyjską.

Historycy i muzealnicy są grupą zawo-
dową doskonale znającą historię naszego 
kraju, przeszłość obfitującą w blizny i trud-
ne doświadczenia z naszymi wschodnimi 
sąsiadami, także z Ukrainą. Jednak dzisiaj, 
w 2022 roku, nie czas na uprzedzenia sprzed 
lat. Dzisiaj poparcie Ukrainy jest walką 
o bezpieczeństwo naszych granic. Dzisiaj 
Ukraina tak jak Polska w 1939 roku pełni 
rolę bastionu wolnej, demokratycznej i nie-
podległej Europy. 

Pamiętając o okropnościach wojny, 
żołnierzach poległych na wszystkich fron-
tach świata, o tysiącach pomordowanych 
w obozach pracy i obozach koncentra-
cyjnych, o tysiącach osieroconych dzieci, 
o traumie dzieci Potulic naszym moralnym 
obowiązkiem jest wspierać Ukraińców. 
Parafrazując słynne słowa prezydenta J.F. 
Kennedy’ego sprzed niemal 60 lat: Dzisiaj 
Wszyscy jesteśmy Ukraińcami.

 Dyrektor Muzeum Saturn 

Iwona Szaleniec

Bronisław Dorobczyński. 
Spojrzenie po 78 latach

Piłsudczyk, działacz niepod-
ległościowy, oficer Wojska Pol-
skiego, w okresie od 18 lutego 
1935 r. do 15 czerwca 1936 r. 
burmistrz Czeladzi, zamordo-
wany przez komunistów. Jego 
doczesne szczątki znajdują się 
na cmentarzu w  Koniecznie 
(gmina Włoszczowa) w niezna-
nym dotąd miejscu. Mijający 
czas opieszale odkrywał schył-
kowe karty losów Bronisława 
Dorobczyńskiego dziś czyniąc 
już niemożliwym całkowite od-
słonięcie tajemnic na nich cią-
żących. Trudu wyjaśnienia zawi-
łości dramatycznych, ostatnich 
lat życia tego człowieka pełnią-
cego na przestrzeni lat 1936-39 
funkcję wiceprezydenta Kielc 
i  który na początku XX wieku 
składając przysięgę na wierność 
Rzeczypospolitej oraz warto-
ściom „Bóg, Honor, Ojczyzna” 
pozostał im lojalnym do końca 
podjął się redaktor Radia Kielce 
Dionizy Krawczyński. 

A oto finał dziennikarskiego śledztwa.

Celne strzały 
„Czarnego Janka”

W 1905 roku dotarł do Czeladzi 
pochodzący z Suchedniowa, 

liczący wówczas 21 lat Bronisław 
Dorobczyński, który pod pseudo-
nimem „Czarny Janek” działał ja-
ko członek Organizacji Bojowej 
Polskiej Partii Socjalistycznej. Jego 
przyjazd ożywił działalność spisko-
wą tajnej organizacji. Konspiratorzy 
postanowili przeprowadzić zamach 
na najbardziej znienawidzonego 
żandarma rosyjskiego i jednocze-
śnie prowokatora Wołkowa. Do akcji 
doszło 8 maja 1906 r. podczas od-
pustu w kościele pw. św. Stanisława 
BiM, gdy na czeladzkim rynku 
zaroiło się od straganów i ludzi. 
Wykonanie wyroku wziął na siebie 
właśnie „Czarny Janek”. Po pomyśl-
nym przeprowadzeniu akcji Dorob-
czyńskiemu udało się ujść cało, choć 
wielu konspiracyjnych przyjaciół 
zostało aresztowanych. „Czarny Ja-
nek” nie miał już tyle szczęścia przy 
następnej akcji. Zlikwidował wtedy 
szpicla Pawlika i żołnierza rosyj-
skiego, ale sam został pojmany. Wy-
rokiem Sądu Wojennego w Będzinie 
został skazany, udało mu się w 1908 
roku uciec do zaboru austriackiego. 
Działał tam aktywnie w organiza-
cjach podlegających Józefowi Pił-
sudskiemu. Został członkiem Związ-
ku Strzeleckiego, a w sierpniu 1914 
r. wstąpił  do Legionów. Wyróżnił 
się w bitwie pod Konarami niedale-
ko Klimontowa, gdzie 22 maja 1915 
w boju o lasek kozieniecki został 
ranny. Od listopada 1918 r. służył 
w Wojsku Polskim, a jego bojowe 
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czyny zostały wielokrotnie nagrodzo-
ne orderami, w tym najważniejszym: 
Virtuti Militari. W 1924 r. na własną 
prośbę został zdemobilizowany. Za za-
sługi w walce o niepodległość i działal-
ność konspiracyjną otrzymał majątek 
Hołowczyce k/Wołkowyska (teren dzi-
siejszej Białorusi).

Gdzie Ojczyzna nakaże 
Odbudowujące się państwo szybko po-
prosiło go o dalszą pracę dla ojczyzny. 
Najpierw podjął prace w Starostwie 
Wołkowyskim, a od 1931 roku był wój-
tem gminy Podorosk. Wreszcie w lutym 
1935 r. został wybrany na burmistrza 
Czeladzi. W tym czasie poznał Adelajdę 
Eljasińską, sosnowiczankę mieszkającą 
w Sielcu. Nie dane mu było jednak za-
łożyć rodziny bowiem skierowano go do 

Kielc, gdzie w latach 1936-39 był wice-
prezydentem Kielc.

Urząd prezydenta miasta pełnił nato-
miast Stefan Artwiński wybrany na to 
stanowisko 29 września 1934 r. Z wy-
kształcenia farmaceuta, członek Polskiej 
Partii Socjalistycznej, współtwórca kie-
leckiej komendy Polskiej Organizacji 
Wojskowej, zagorzały zwolennik poli-
tyki Piłsudskiego, działacz społeczny, 
w latach 30. XX wieku czołowy polityk 
sanacji na gruncie kieleckim. 

Być może coraz więcej obowiąz-
ków i podeszły już wiek – urodził się 
w 1863 r. – sprawiły, że przydzielono mu 
zaufanego „pomocnika”, którym okazał 
się Bronisław Dorobczyński. Pośrednim 
potwierdzeniem pokładanej wiary stano-
wi fakt, że niedługo po dotarciu do Kielc. 
Dorobczyński stanął na czele Obywa-

telskiego Komitetu Fundacji Sztandaru 
dla 2 Pułku Artylerii Lekkiej Legionów. 
Sprawnie przeprowadzona zbiórka za-
owocowała wykonaniem sztandaru, 
którego rodzicami chrzestnymi zostali 
prezydent Stefan Artwiński oraz dzia-
łaczka niepodległościowa Kazimiera 
Grunertówna.

Chroniąc rodzinę, 
broniąc Ojczyznę
W obliczu wybuchu II wojny żona Do-
robczyńskiego Adelajda wraz z synem 
Janem zostali odesłani do majątku w Ho-
łowczycach. Nie uratowało to jednak 
rodziny. Po zajęciu tego terenu przez 
Sowietów wywieziono ich na Sybir. 
Obojgu udało się przeżyć wojenną ge-
hennę. Opuścili nieludzką ziemię sybe-

|cd. na str. 4 >>
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ryjską ostatnim transportem razem z no-
wo utworzonym wojskiem gen. Andersa. 
Przez Syrię, Persję, Palestynę, dotarli do 
Południowej Afryki, na Przylądek Do-
brej Nadziei. Tam spędzili resztę wojny. 
Do Polski wrócili w 1947 r. 

Bronisłąw Dorobczyński pozostał zaś 
w Kielcach. Współorganizował obronę 
miasta, gdy 1 września niemieckie samo-
loty bombardowały koszary wojskowe na 
Bukówce, lotnisko w Masłowie i ujęcie 
wody w Białogonie. Przypieczętowa-
niem klęski było wkroczenie 5 września 
żołnierzy Wehrmachtu.

W kieleckiej konspiracji
Okres okupacji niemieckiej jest w życiu 
Dorobczyńskiego najmniej znany. Źródła 
podają, że bardzo wcześnie wstąpił do 
struktur konspiracyjnych. Z dużym 
prawdopodobieństwem można przyjąć, 
iż działał w Tajnej Organizacji Wojsko-
wej „Związek Orła Białego”, znanej pod 
nazwą Organizacja Orła Białego stając 
na czele Okręgu Kielce tej organizacji. 
Trudno bowiem wyobrazić sobie, że za-
stępca Stefana Artwińskiego, a zarazem 
jeden z najbliższych jego współpracow-
ników i od lat związany ze Związkiem 
Strzeleckim przystąpiłby do innej orga-
nizacji. Nie jest to potwierdzona teza, 

ale wydaje się wielce prawdopodobna. 
Po przejęciu przez Niemców steru 

władzy w kieleckim magistracie Dorob-
czyński został zwolniony. Przypuszczal-
nie na przełomie 1940/41 roku trafił do 
majątku w Nieznanowicach koło Włosz-
czowy i występując pod fałszywym na-
zwiskiem Jan Dobrowolski objął posadę 
– początkowo jako kierownik podwó-
rza, a następnie nadzorca nad ogrodami. 
Mieszkał w służbowym lokalu. Najpierw 
w jednym z trzech bliźniaczych domków 
stojących niedaleko od młyna, z biegiem 
czasu zajął dwa pokoje w bocznym par-
terowym skrzydle nieznanowickiego pa-
łacu.

Bandyci udający 
patriotów
Nieznanowice leżące w obrębie gminy 
Włoszczowa miały być dla Dorobczyń-
skiego ostoją bezpieczeństwa. Niestety… 
Aby jednak zrozumieć co się stało należy 
przypomnieć dzieje zdrady na tym terenie. 

Już pod koniec 1939 roku powstały 
tu zręby Służby Zwycięstwu Polsce, na 
podstawie której utworzono ZWZ-AK. 
Była to niewątpliwie najsilniejsza orga-
nizacja działająca w powiecie, ale z cza-
sem okazało się, że teren ten pełen jest 
zdrajców.

W tej samej gminie, w miejscowo-
ściach Rząbiec, Nieznanowice, Ogarka 
czy Konieczno było wielu zwolenników 
Komunistycznej Partii Polski. Organiza-
cja była przed wojną nielegalna bowiem 
finansowano ją z Moskwy i wykonywa-
no idące stamtąd polecenia. Pomimo wy-
buchu wojny tak już zostało. 

W pierwszych latach okupacji miej-
scowi komuniści nie prowadzili dzia-
łalności, bowiem ich moskiewski mo-
codawca był sojusznikiem Hitlera. 
Sytuacja zmieniła się w 1941 roku, gdy 
Hitler rozkazał zaatakować Związek So-
wiecki. Uśpione dotąd struktury zaczęły 
działać, ale szybko się okazało, że ich 
celem nie jest niepodległość, ale dalsze 
działanie na rzecz Moskwy. 

Pod koniec 1942 roku do Nieznano-
wic dotarł, pochodzący stąd, Stanisław 
Olczyk „Garbaty”. Powrócił w rodzinne 
strony, aby wyleczyć rany. 

Stanisław Olczyk jeszcze przed wy-
buchem wojny należał do KPP. W listo-
padzie 1942 r. na rozkaz Polskiej Partii 
Robotniczej przejął dowództwo nad gru-
pą Żydów (dowodził nią wcześniej Chyl 
Brawerman) ukrywających się w lasach 
starachowickich. Swoją indolencją do-
prowadził do dekonspiracji obozowiska. 
Struktury AK za pośrednictwem Jana 
Baśkiewicza informowały grupę o nie-
bezpieczeństwie, ale „Garbaty” zignoro-
wał ostrzeżenie. 

W początkach 1943 roku komuniści 
z PPR działający we włoszczowskiem 
powołali Komitet Dzielnicowy, którego 
jedną z decyzji było utworzenie oddziału 
partyzanckiego. Jego dowódcą wybrano 
Stanisława Olczyka „Garbatego”, a za-
stępcą Stanisława Tatara „Bladego”. Ofi-
cjalnie oddział powstał 9 marca 1943 r. 
i liczył 13 gwardzistów.

Mylił by się jednak ten kto by uznał, 
że swoje działania grupa skieruje prze-
ciwko okupantowi. Częściej były to zwy-
kłe bandyckie napady. 

Prawdopodobnie pierwszym obiek-
tem napadu był por. Franciszek Kacz-

|dokończenie ze str. 5  „Bronisław Dorobczyński...”
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marek „Krogulec” – „Kornet” nadle-
śniczy w Martyniku koło Nieznanowic. 
Co ciekawe Kaczmarek mieszkał około 
kilometra od miejsca zamieszkania Do-
robczyńskiego i wiemy z całą pewnością, 
że się znali. „Krogulec” był wtedy człon-
kiem Komendy Obwodu AK Włoszczo-
wa. Podczas najścia został pobity i obra-
bowany. Nałożono na niego także haracz 
po który bandyci mieli zgłosić się w in-
nym terminie. Gdy przyszli, nadleśniczy 
ostrzelał ich. Ranny został wtedy członek 
grupy „Garbatego” Władysław Rokicki 
„Czarny”. 

Zabić sąsiadów w białych 
rękawiczkach
26 sierpnia 1943 roku o godzinie 2.00 
żandarmeria niemiecka (z Jędrzejowa 
i Włoszczowy) obstawiła wieś Koniecz-
no. Nie były to działania przypadkowe. 

Z dużym prawdopodobieństwem możemy 
stwierdzić, że to członkowie miejscowej 
organizacji PPR przekazali żandarmerii 
niemieckiej listę członków AK. 

Struktury AK nie mogły zostawić 
bez kary współpracy z okupantem. 
Przeprowadzono rozpoznanie i wydano 
odpowiednie rozkazy. Dnia 7 września 
wydzielone z oddziału AK Mieczysława 
Tarchalskiego „Marcin” pododdziały poj-
mały i zlikwidowały 17 osób związanych 
z PPR. Sam Olczyk uciekł z rodzinnych 
stron zdając sobie sprawę, że kara może 
spotkać i jego. 

Patrioci i bandyci 
przy jednym stole
Miejscowe dowództwo AK zdawało 
sobie sprawę, że musi przerwać spiralę 
przemocy. Rozpoczęto mozolne próby 
doprowadzenia do spotkania wszystkich 

konspiracyjnych sił. Doszło do niego 15 
listopada 1943 r. gdy na teren powiatu 
powrócił „Garbaty”. W nieistniejącym 
dziś dworze w Krzepinie spotkali się 
przedstawiciele Batalionów Chłopskich, 
Gwardii Ludowej, NSZ i AK. Prawdopo-
dobnie ustalono zaprzestanie zbrojnych 
działań przeciwko sobie oraz przyjęto 
kilka rozwiązań, które miały zapobiec 
podobnym sytuacjom w przyszłości. 

Bronisław Dorobczyński 
– gra o życie
Dorobczyński mieszkał sam, choć 
czasowo przebywali u niego krewni. 
Od końca kwietnia 1944 r. dzielił lo-
kal z Jerzym Dorobczyńskim, synem 
Aleksandra, młodszego brata Broni-
sława, który zagrożony aresztowaniem 
w rodzinnej miejscowości przyjechał 
do stryja. W spisanych po wojnie wspo-
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|dokończenie ze str. 5 „Bronisław Dorobczyński...”

mnieniach potwierdził fakt działalności 
Bronisława w strukturach AK, jak i opi-
sał ostatnie tygodnie jego życia. 

Około 20 maja mieszkanie Dorob-
czyńskiego odwiedziły dwie młode 
kobiety podające się za łączniczki i do-
magające się podania miejsca zakwa-
terowania oddziału „Garbatego”. Po 
upływie tygodnia kobiety pojawiły się 
ponownie. Dorobczyński sterroryzował 
je przyniesioną od leśniczego dubeltów-
ką, po czym zmusił do wyjaśnień, a na-
stępnie puścił wolno. One z kolei zosta-
wiły przyniesioną ze sobą dużą walizkę 
mówiąc, że mają sprawę do załatwienia 
w okolicy, ale wrócą po bagaż. 

10 czerwca do mieszkania Dorobczyń-
skiego przyjeżdżają trzy osoby (kobieta 
i dwóch mężczyzn), którzy byli jego do-
brymi znajomymi. Około godziny 21.00 
podczas kolacji do dochodzi do wtar-
gnięcia dwóch uzbrojonych mężczyzn, 
którzy uprowadzają Dorobczyńskiego 
każąc mu nieść pozostawioną walizkę.

Obawiający się o własne życie goście 
oraz bratanek ukrywają się w zakamar-
kach parku słysząc dochodzący z oddali 
strzał. Bronisław Dorobczyński został 
zamordowany w polu niedaleko budyn-
ków majątku strzałem w głowę. 

Gdzie grób Twój 
i szczątki Twoje…
W naszym dziennikarskim śledztwie 
dotarliśmy do ostatniego aktu licząc, że 
zapalimy znicz na grobie zapomniane-
go bohatera. Dorobczyński został po-
chowany przez administrację majątku 
na cmentarzu w Koniecznie i to jest cel 
naszej ostatniej wyprawy.

Wjeżdżamy do wioski, w której 
wiedzeni partyjnymi interesami ludzie 
chcieli, rękami okupanta, zlikwidować 
swoich sąsiadów. Nie szukamy 
odpowiedzi: dlaczego? My szukamy 
grobu naszego bohatera!

O pomoc zwracamy się do miejsco-
wych księży, którzy ze zrozumieniem 
podeszli do naszej sprawy. Gorzej było 

z efektami. W parafialnych księgach 
zmarłych nie ma śladu po Dorobczyń-
skim. Nie ma śladu po osobie, nie ma 
śladu po pochówku. Wniosek? Może 
w miejscowości gdzie sąsiad wydał są-
siada jakakolwiek pamięć o bohaterach 
jest zakazana?

W wersji przedstawionej przez Jerze-
go Dorobczyńskiego za śmierć Bronisła-
wa odpowiadają osoby związane z kobie-
tami, które go odwiedziły pojawiając się 
w Nieznanowicach w ramach prowokacji 
mającej udowodnić działania byłego wi-
ceprezydenta Kielc przeciwko lewicowej 
partyzantce „Garbatego”. I ta wersja wy-
daje się najprawdziwszą.

Cmentarna ścieżka, 
która dzieli dwa światy 
Na zakończenie śledztwa odwiedzamy 
cmentarz w Koniecznie. Miejsce, gdzie 
pochowano Dorobczyńskiego. 

Wchodząc na teren nekropolii w oczy 
rzuca się duży nagrobek po lewej stro-
nie. Pochowani są w nim w większości 
ludzie, którzy zginęli w Kluczewsku 26 
sierpnia 1943 roku. Inskrypcja głosi: 
ZGINĘLI Z RĄK FASZYZMU HITLE-

ROWSKIEGO. Nie znajdziemy tu zapi-
su, że powodem pacyfikacji był donos 
komunistów na swoich sąsiadów. 

Po drugiej stronie cmentarnej alejki 
znajduje się nagrobek z pięcioma tabli-
cami. Pogrzebane są tu osoby zlikwi-
dowane przez AK, w opinii wywiadu 
Polskiego Państwa Podziemnego, za 
bandycką działalność oraz zdradę 
własnych sąsiadów. Na tablicach może-
my przeczytać: ZGINĘLI Z RAK FA-
SZYZMU POLSKIEGO. Co znamien-
ne wyraz „POLSKIEGO” nie jest już 
odnawiany. Nagrobek jest przykładem 
zakłamywania historii. 

Za zamkniętą bramą
Historia śmierci działacza Organizacji 
Bojowej PPS, członka Związku Strzelec-
kiego, legionisty 1 Pułku Piechoty, ofice-
ra Wojska Polskiego, urzędnika państwo-
wego, żołnierza Armii Krajowej odeszła 
w mrok zapomnienia. Jego szczątki 
znajdują się gdzieś za bramą cmentarza 
w Koniecznie, w nieznanym miejscu. Na 
tym samym cmentarzu leżą piewcy mo-
skiewskiego porządku i ich ofiary.

 Red. Dionizy Krawczyński 
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Walka o wschodnią granicę odro-
dzonej w 1918 r. Polski stanowiła 

jednoczesne zmagania z Rosją, Litwi-
nami i Ukraińcami, przy dwuznacznej 
postawie Niemiec i niejasnej Sprzymie-
rzonych, dlatego też na wschodniej rubie-
ży fakty dokonane znaczyły więcej niż 
dyplomacja. W wyjątkowo więc niesta-
bilnej sytuacji zewnętrznej rzeczywiste 
zagwarantowanie bezpieczeństwa wyma-
gało aktywnej polityki wobec niepodle-
głościowych sił ukraińskich. Wspieranie 
ich dążenia do budowy niezawisłego pań-
stwa oddzielającego II Rzeczpospolitą od 
Rosji stwarzało realną szansę odgrodze-
nia się od potencjalnego niebezpiecznego 
chaosu wojny. W tym celu podjęta zosta-
ła ofensywa dyplomatyczna, szczególnie 
trudna w warunkach konfliktu polsko-
-ukraińskiego o ziemie Galicji Wschod-
niej. Partnerem w tych rokowaniach był 
tzw. Dyrektoriat sprawujący w Ukraiń-
skiej Republice Ludowej funkcje rządu. 
Za sprawy wojskowe odpowiadał w nim 
premier Semen Petlura rozumiejący ko-
nieczność wsparcia się na Polsce. Polsko-
-ukraińskie pertraktacje doprowadziły 
do podpisania w dniu 2 grudnia 1919 
roku deklaracji, a następnie 21 kwietnia 
1920 r. międzyrządowej umowy w spra-
wie wspólnej wojny z Rosją bolszewic-
ką zagrażającą bytowi państwowemu 
obu narodów. W kampanii 1920 roku 
przeciwko bolszewikom wzięło udział 
7 dywizji ukraińskich (Zaporoska, Wo-
łyńska, Żelazna, Kijowska, Chersońska 
i Siczowa, złożona - co należy powie-
dzieć – w znacznej mierze z żołnierzy 
walczących z Polską od listopada 1918 
do połowy lipca 1919 roku oraz Samo-
dzielna Dywizja Konna). Udział wojsk 
ukraińskich w kampanii antybolszewic-
kiej 1920 roku był bardzo wymierny, 
zwłaszcza 6 Dywizji Siczowej dowodzo-
nej przez gen. Marka Bezruczkę, który 
został dowódcą obrony Zamościa i siła-

mi własnej dywizji, a także oddziałów 
Wojska Polskiego zatrzymał zmierzającą 
pod Warszawę ofensywę armii konnej 
Siemiona Budionnego. Prowadzone wraz 
z działaniami frontowymi pertraktacje 
pokojowe ostatecznie zakończyły się 
podpisaniem stosownych umów. Uzna-
jąc jednak sowieckie państwo ukraińskie 
jako stronę rozmów tym samym Polska 
wycofała poparcie dla Ukraińskiej Re-
publiki Ludowej. Pozostający w naszym 
kraju żołnierze URL rozlokowani zostali 
w obozach internowania w Pikulicach 
koło Przemyśla, Łańcucie, Wadowicach, 
Aleksandrowie Kujawskim, Piotrkowie 
Trybunalskim, Częstochowie, Strzałko-
wie koło Słupcy, Kaliszu i Bydgoszczy. 
Wśród internowanych było 4 tys. ofice-
rów, w tym ponad 60 generałów. Władze 
cywilne rządu Ukrainy rozlokowały się 
w Tarnowie i Częstochowie. W wolnej 
Polsce znalazło się więc w sumie 40 tys. 
uczestników ukraińskich walk niepodle-
głościowych z lat 1917-1920. Wiele wy-
siłku wymagało wtedy wyjaśnienie inter-
nowanym żołnierzom przyczyn zerwania 
ugody polsko-ukraińskiej, zwłaszcza po 
podpisaniu 18 marca 1921 roku traktatu 
ryskiego zakazującego emigracyjnemu 
rządowi ukraińskiemu oficjalnej działal-
ności w Polsce. Do wyciszenia protestów 
włączył się wówczas osobiście marszałek 
Józef Piłsudski. Obozy ukraińskie funk-
cjonowały w Polsce do 1924 roku. Już 
w trakcie ich trwania większość interno-
wanych pracowała w brygadach robotni-
czych, w tym także w kopalniach Gór-

nego Śląska i Zagłębia. W czeladzkiej 
kopalni „Saturn” od 1923 r. pracowa-
ło 23 petlurowców – byłych żołnierzy 
z dywizjonu kawaleryjsko-artyleryj-
skiego z dowódcą generałem Ołeksym 
Ałmazowem.

Warto również wspomnieć, iż w cza-
sie III powstania śląskiego wśród wielu 
ochotników w szeregach wojsk powstań-
czych znalazło się również niemało 
Ukraińców. Wiadomości o tym fakcie 
pochodzą głównie z relacji generała ar-
mii URL Jurija Tiutiunnyka dowódcy 4 
Dywizji Kijowskiej internowanej w obo-
zie w Aleksandrowie Kujawskim. W Cen-
tralnym Archiwum Wojskowym w Rem-
bertowie zachowała się relacja chorążego 
Arkadiusza Żylińskiego oficera 1 Dywizji 
Zaporoskiej dowodzonej przez gen. Haw-
ryła Bazylskiego. W liście do gen. Wło-
dzimierza Salskiego ówczesnego ministra 
spraw wojskowych emigracyjnego rządu 
Ukraińskiej Republiki Ludowej pisał on 
o spotkaniu 19 marca 1935 roku delega-
cji Związku Powstańców Górnośląskich 
w Belwederze. Relacjonował ponadto, że 
6 maja 1921 roku na czele 19-osobowego 
oddziału żołnierzy 1 Dywizji Zaporoskiej 
opuścił obóz w Wadowicach i po przyby-
ciu do Bytomia miedzy innymi uczestni-
czył ze swoimi ludźmi w walkach, zdo-
bywając dworzec kolejowy w Bytomiu 
i hutę Laura.

Nie sposób także nie odnotować, iż 
ponad 50 oficerów armii ukraińskiej 
było w II RP oficerami kontraktowymi. 
Brali oni udział w wojnie obronnej 1939 
roku, a gen. Pawło Szandruk za umiejęt-
ne dowodzenie 29 brygadą Wojska Pol-
skiego pod Zamościem został kawalerem 
orderu Virtuti Militari.

 Anna Binek-Zajda
Źródło:
Aleksander Kolańczuk, Ukraińcy pomogli Ślą-
zakom 14.05.2008, online: https://warszawa.
naszemiasto.pl/ukraincy-pomogli-slazakom/ar/
c1-6898341, dostęp: 10.03.2022.
Archiwum Państwowe w Katowicach, 846 Towarzy-
stwo Górniczo-Przemysłowe „Saturn”, sygn. 239.

Ukraińcy w Czeladzi.Historia sprzed wieku
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W robotniczej Czeladzi
W godzinach popołudniowych I Se-

kretarz KC PZPR tow. Edward Gierek 
wraz z członkiem Biura Politycznego 
KC, I sekretarzem KW PZPR w Katowi-
cach tow. Zdzisławem Grudniem przyby-
li do Czeladzi. Przybył także przewodni-
czący CKKP tow. Stefan Misiaszek.

Wielka manifestacja społeczeństwa 
miasta w hołdzie komunistom, którzy 
w 1927 roku zwyciężyli w czeladzkich 
wyborach powszechnych i utworzy-
li pierwszą w Polsce Komunistyczną 
Radę Miejską zgromadziła tysięczne 
rzesze mieszkańców. Przybyli wetera-
ni walk rewolucyjnych z całego woje-
wództwa katowickiego. Wśród nich był 
dawny wiceburmistrz Czeladzi tow. 
Jakub Dąbski oraz byli radni Komu-
nistycznej Rady Miejskiej w Czeladzi 

towarzysze August Ciołek i Jan Gajos.
Otwierając manifestację I sekretarz 

Komitetu Miejskiego PZPR w Czeladzi 
tow. Zygmunt Kucharski podkreślił, że 
udział w tej uroczystości I Sekretarza KC 
PZPR stanowi wyraz wysokiego uznania 
udziału komunistów Zagłębia w walce 
rewolucyjnej o wyzwolenie społeczne 
i narodowe.

Wśród komunistów czeladzkich nie 
zabrakło uczestników Wielkiej Socja-
listycznej Rewolucji Październikowej, 
której 60 rocznicę uroczyście obchodzi 
całe polskie społeczeństwo. 

W hołdzie czeladzkim rewolucjoni-
stom społeczeństwo ufundowało po-
mnik. Aktu odsłonięcia pomnika symbo-
lizującego ideały polskich komunistów 
urzeczywistnione w Polsce Ludowej do-
konał I Sekretarz KC PZPR tow. Edward 
Gierek. Tow. Stanisław Bębenek, inży-

nier-górnik kopalni „Czerwona Gwar-
dia” w imieniu wszystkich ludzi pracy 
miasta zameldował I Sekretarzowi KC 
PZPR, że klasa robotnicza Czeladzi po-
myślnie realizuje zobowiązania produk-
cyjne podjęte z myślą o pełnym wykona-
niu programu partii.

Pod odsłoniętym pomnikiem człon-
kowie socjalistycznych związków 
młodzieży polskiej oddali hołd pokole-
niom, które najpierw w walce, a później 
w wielkim trudzie odbudowy i budowy 
ukształtowały nowe oblicze rozwinię-
tego kraju, regionu i miasta. Młodzież 
ślubowała rzetelną pracą i nauką godnie 
kontynuować tradycje ojców, pomnażać 
dorobek regionu i kraju, umacniać i roz-
wijać przyjaźń i braterstwo narodów 
Polski i Związku Radzieckiego, oddać 
serca, myśli i czyny realizacji progra-
mu rozwoju socjalistycznej Ojczyzny 

Towarzysz Edward Gierek w Czeladzi
Goszcząca od 21 stycznia br. na 
ekranach kin produkcja filmowa 
zatytułowana „Gierek” stanowi 
sposobność do przypomnienia kon-
kretnego epizodu czeladzkiej histo-
rii przed 45 laty z tow. Edwardem 
Gierkiem w roli głównej. Pełniący 
wówczas funkcję I  sekretarza KC 
PZPR Gierek gościł 21 października 
1977 r. w naszym mieście z krótką 
wizytą na okoliczność odsłonięcia 
pomnika upamiętniającego zwy-
cięstwo komunistów w wyborach 
w  1927 r., a  także udekorowania 
na nadzwyczajnej sesji Miejskiej 
Rady Narodowej sztandaru miasta 
Orderem Sztandaru Pracy I  Klasy 
w związku z uroczystościami jubile-
uszowymi 50. rocznicy utworzenia 
komunistycznej rady miejskiej oraz 
750-lecia miasta. Wiodący dziennik 
„Trybuna Robotnicza” tak relacjo-
nował to wydarzenie: Za
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|cd. na str. 10 >>

nakreślonego przez VI i rozwiniętego 
przez VII Zjazd partii.

Uroczystość pod pomnikiem zakoń-
czyło odśpiewanie Międzynarodówki. 
Przedstawiciele społeczeństwa miasta 
zaciągnęli warty honorowe. Następnie 
I Sekretarz KC PZPR tow. Edward Gie-
rek wraz z członkiem Biura Politycznego 
KC, I Sekretarzem KW PZPR w Katowi-
cach tow. Zdzisławem Grudniem przy-

byli do nowo wybudowanej w czynie 
społecznym hali zborno-widowiskowej. 
Odbyła się tu uroczysta sesja Miejskiej 
Rady Narodowej w Czeladzi. Przed jej 
otwarciem I Sekretarz KC PZPR wręczył 
weteranom ruchu robotniczego i komu-
nistycznego Czeladzi przyznane przez 
Radę Państwa wysokie odznaczenia pań-
stwowe. Order Sztandaru Pracy I kla-
sy otrzymał tow. Teofil Cebula, Order 

Sztandaru II klasy tow. Stefan Włosek, 
Krzyżem Komandorskim Orderu Odro-
dzenia Polski udekorowany został tow. 
Wincenty Woźniak – uczestnik Rewolu-
cji Październikowej. Wręczono również 
Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia 
Polski, Złote, Srebrne i Brązowe Krzyże 
Zasługi. W imieniu odznaczonych po-
dziękowali tow.: Stefan Włosek – były 
przewodniczący Miejskiej Rady Naro-
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|dokończenie ze str. 9 „Towarzysz Edward Gierek w Czeladzi”

dowej oraz Marian Pasek – prezes spół-
dzielni „Czerwone Zagłębie”.

Gratulując odznaczonym I Sekretarz 
KC PZPR podkreślił, że klasa robotnicza 
Czeladzi, wszyscy ludzie pracy miasta 
wnoszą cenny wkład w urzeczywistnia-
nie programu partii, w gruntownie spo-
łecznego poczucia gospodarności.

W uroczystej sesji Miejskiej Rady Na-
rodowej w Czeladzi wzięły także udział 
delegacje Sosnowca, Będzina, Dąbrowy 
Górniczej.

Rozbrzmiewają dźwięki 
hymnu narodowego.

Przewodniczący Miejskiej Rady Na-
rodowej, I Sekretarz KM PZPR w Czela-
dzi tow. Zygmunt Kucharski przedstawił 
na sesji dorobek załóg robotniczych, spo-
łeczeństwa miasta w realizacji uchwał 
VII Zjazdu partii. Zaprezentował inicja-
tywy czeladzkich kolektywów pracow-
niczych podjęte po IX Plenum KC PZPR 
i nacelowane na szybszy harmonijny roz-
wój przemysłu i miasta.

Weteran ruchu robotniczego, tow. Au-
gust Ciołek. Przypomniał wydarzenia 
sprzed 50 lat – pierwszą sesję czeladzkiej 
Komunistycznej Rady Miejskiej, w któ-
rej uczestniczył.

Tow. Marian Wołczyk, górnik – bry-
gadzista kop. „Czerwona Gwardia” 
przedstawił osiągnięcia załogi w realiza-
cji tegorocznych zadań wydobywczych.

W imieniu młodego pokolenia Cze-
ladzi tow. Jerzy Bojkowski – przewod-
niczący Zarządu Miejskiego ZSMP 
zapewnił, że patriotyczne i internacjona-
listyczne tradycje komunistów stanowią 
dla młodych wzorzec postaw zaangażo-
wanych, oddanych Ojczyźnie. 

Zabierając głos na sesji tow. Edward 
Gierek stwierdził, iż uroczystości, któ-
re odbyły się dziś w Czeladzi podsu-
mowywujące równocześnie obecny 
dorobek miasta są dobitnym wyrazem 
przemian, jakie dokonały się w Polsce 
w okresie władzy ludowej, a zwłaszcza 

w ciągu ostatnich 7 lat. Osiągnęliśmy 
imponujący dorobek – powiedział I Se-
kretarz – minione lata wykorzystali-
śmy dobrze, ale przed nami jeszcze 
wiele niełatwych zadań, wiele solidnej 
pracy, aby społeczeństwu polskiemu 
żyło się lepiej i dostatniej.

Tow. Edward Gierek złożył miesz-
kańcom Czeladzi z okazji udekorowania 
sztandaru miasta serdeczne gratulacje 
i życzenia, aby ten 750-letni gród za-
głębiowski rozwijał się nadal i aby wy-
obrażenia jakie się w nim dokonały były 
jeszcze pełniejsze, zgodnie z ambicjami 
jego pracowitych mieszkańców.

Wystąpienie I Sekretarza KC PZPR 
przyjęte zostało gorącą owacją na cześć 
partii, jej Komitetu Centralnego, na 
cześć przywódcy partii i narodu.

Następuje podniosły moment I Sekre-
tarz KC PZPR tow. Edward Gierek do-
konuje aktu dekoracji sztandaru miasta 

Orderem Sztandaru Pracy I klasy przy-
znanym uchwałą Rady Państwa na wnio-
sek Egzekutywy KW PZPR w Katowi-
cach, poparty przez Biuro Polityczne KC.

I Sekretarzowi KC PZPR złożono 
meldunek o zobowiązaniach produkcyj-
nych, podjętych i realizowanych przez 
ludzi pracy Czeladzi. Tow. Leszek Dyja 
– nadsztygar kopani „Czerwona Gwar-
dia” zameldował, iż załogi miejscowych 
zakładów przekazały na rynek dodat-
kową produkcję wartości 300 tysięcy 
złotych, aby poprawiły jakość wyrobów, 
przygotowały fundamenty pod budowę 
mieszkań. 

Uroczystą sesję Miejskiej Rady Naro-
dowej w Czeladzi zakończyło odśpiewa-
nie Międzynarodówki.

 Anna Binek-Zajda

Źródło:
„Trybuna Robotnicza”, nr 241, 1977, s.2.
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Marka – niewielka blaszka cynkowa, 
bez której nie sposób wyobrazić 

sobie funkcjonowanie kopalni w czasach 
minionych. Stanowiła znak rozpoznawczy, 
rodzaj podziemnego dowodu tożsamości, 
a także element systemu bezpieczeństwa. 
Dzięki niej w każdym momencie można 
było sprawdzić obecność ludzi pod ziemią. 
Markę bowiem górnik zabierał na dół, miał 
ją przy sobie w czasie pracy, zaś wyjeżdża-
jąc na powierzchnię oddawał w specjalnym 
miejscu. Brakująca marka wskazywała, 
że górnik nie wyjechał na powierzchnię. 
W przypadku pożaru lub innego wypadku 
po wygrawerowanym na odnalezionej mar-
ce numerze przypisanym każdemu górniko-
wi identyfikowano zwłoki. Każdej szych-
cie odpowiadał określony kształt marki, 
a w przypadku jej zgubienia robotnik otrzy-
mywał tymczasową markę czworokątną ze 
ściętymi rogami do czasu przygotowania 
kolejnej, za którą płacił określoną kwotę 
przekazywaną na rzecz Kasy Szpitalnej.

Kontrolę markową dla pracowników 
dołowych kopalni „Saturn” zamierzano 
wprowadzić jako obowiązującą jednocze-
śnie z otwarciem nowego domu admini-
stracyjno-kąpielowego (Domu Zbornego), 
czyli w marcu 1912 r.

Generalnie górnicy i starsi stażem ro-
botnicy przyjęli ze zrozumieniem nowo-
ści w regulaminie pracy, zresztą znacz-
nie wcześniej dopytywali o wyjaśnienia 
w tym zakresie, jak i o inne ułatwienia 
np. w zakresie pozwolenia zawieszania 
lamp na hakach do rzeczy w szatni łań-
cuszkowej. Jednak w ostatniej chwili pod 
wpływem kilku wichrzycieli z młod-
szej generacji odstąpili od zamiaru pod-
porządkowania się nowym regułom. 
W rezultacie większa część robotników 
nie przystąpiła do pracy, gdyż w myśl 
decyzji wyrażonej przez prezesa Rady 
Zarządzającej Towarzystwa Górniczo-
-Przemysłowego „Saturn” Karola von 
Scheiblera oraz wiceprezesa dra Alfreda 

Biedermanna zjazd do kopalni górnikom 
odmawiającym przyjęcia marek winien 
być odmówiony. To samo powtórzyło się 
z nocną zmianą.

Wobec panującego bezrobocia w An-
glii i Westfalii oraz obaw o wybuch niepo-
kojów społecznych w Zagłębiu Dąbrow-
skim władze Towarzystwa pozwoliły 
przystąpić do pracy na dawnych zasadach 
tj. bez marek rezerwując sobie powróce-
nie do wprowadzenia ich jako element 
podstawowego górniczego ekwipunku 
w odpowiedniej chwili.

Ze względu na fakt, iż Ustawa Przemy-
słowa za niestosowanie się do przepisów 
porządku wewnętrznego w fabrykach i ko-
palniach, jak w  razie odmówienia wzięcia 
marek znała tylko na pierwszy raz kary pie-
niężne zredagowane zostało ogłoszenie za-
twierdzone przez inżyniera górniczego So-
snowieckiego Okręgu o następującej treści:

Wskutek niezastosowania się robot-
ników kopalni „Saturn” do przepisów 
kontroli markowej ogłoszonych w dniu 
16 marca i zatwierdzonych przez Okrę-
gowego Inżyniera Górniczego niniejszym 
ogłasza się, że za dwa tygodnie, licząc od 

dnia dzisiejszego, wszyscy robotnicy ko-
palni „Saturn” zatrudnieni przy robotach 
podziemnych oraz przy sortowaniu i łado-
waniu węgla na powierzchni będą uwa-
żani za zwolnionych z kopalni i na nowo 
będą przyjęci do roboty tylko ci z wyżej 
wymienionych robotników, którzy zasto-
sują się do przepisów kontroli markowej.

Nie bez problemów zmiany związa-
ne z koniecznością wprowadzenia marek 
przyjęli także robotnicy kopalni „Czeladź”, 
którzy na wieść o obowiązku pobierania 
znaczków w markowni rozpoczęli strajk. 

Na nic się jednak zdały protesty gór-
ników czeladzkich kopalń. Pod koniec 
drugiej dekady XX w. kontrola zjazdów 
i wyjazdów za pomocą marek górniczych 
stała się obligatoryjną.

Jak zatem dowodzą powyższe przy-
padki kształtowanie szeroko pojętej kul-
tury bezpieczeństwa pracy jakkolwiek 
będącej inwestycją jak najbardziej uza-
sadnioną nie przebiegało bez trudności.

 Anna Binek-Zajda

Źródło:
Archiwum Państwowe w Katowicach, 846 Towa-
rzystwo Górniczo-Przemysłowe „Saturn”, sygn.88
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Jak wprowadzano marki w czeladzkich kopalniach



12 | OFICYNA SATURNOWSKA 

Kiedy Isabella wychodzi na ulice 
Florencji, ludzie pozdrawiają ją 

zawołaniem „Kule, kule!”. Salon Juliet-
te, najbardziej atrakcyjnej Francuzki 
w dziejach, szturmują tabuny pożądają-
cej jej i łaknącej napawania się jej urodą 
mężczyzn. Seymour, zupełnie bez takich 
aspiracji, staje się bohaterką największego 
skandalu obyczajowego nowożytnej An-
glii. Czyż nie brzmi zachęcająco?

Otóż spieszę do Państwa z radosną infor-
macją, że 28 lutego br. ukazała się książka 
„Portrety kobiet niezwykłych. Skanda-
listki, damy, emancypantki na dziełach 
sztuki” autorstwa historyczki Muzeum 
Saturn – Stefanii Lazar. I choć książka 
nie jest wydawnictwem naszej instytucji, 
to z satysfakcją mogę pochwalić się tym 
debiutem pisarskim na szerokim rynku 
wydawniczym z dwóch względów – po 
pierwsze każdy sukces naszych pracowni-
ków cieszy. Po drugie – jak przyznaje sama 
autorka – nasze Muzeum ma swój udział 
w powstaniu książki. Bo choć Panią Stefa-
nię kojarzą Państwo raczej z innej tematyki 
– głównie z tematów związanych z historią 
II wojny światowej oraz z badań nad archi-
tekturą regionu – to koncepcja powstania 

publikacji narodziła się niejako w Muzeum 
Saturn – a to za sprawą wykładów, które od 
2015 roku autorka prowadzi u nas w ramach 
Muzealnej Akademii Seniora i w czasie 
których rozszyfrowuje wraz ze słuchacza-
mi kod ikonograficzny, umieszczony przez 
artystów na słynnych obrazach.  

Książka Stefanii Lazar zawiera dzie-
sięć szkiców biograficznych nieszablono-
wych kobiet znanych z kart historii Eu-
ropy i uwiecznionych w dziełach sztuki 
– w malarstwie tablicowym oraz mozaice. 
To subiektywny dobór postaci, które ujęły 
autorkę albo pięknem swojego wizerunku 
albo zaskakującym życiorysem, ukrytym 
za zasłoną malarskiej interpretacji, za-
zwyczaj zaś jednym i drugim. Co łączy 
wszystkie te sylwetki? Między innymi 
to, że posiadały władzę. Niektóre realną, 
pozwalającą wpływać na bieg wydarzeń 
politycznych, wynikającą z posiadanych 
tytułów i pozycji. I ta władza często była 
właśnie powodem, dla którego stawały 
się one celem bezpardonowej propagan-
dy i przedmiotem budowanej wokół nich 
czarnej legendy, nierzadko otaczającej 
je do dziś, napędzanej przez panicznie 
bojących się sprawczych i nadmiernie 
wyemancypowanych kobiet, mężczyzn. 
Innym władzę dawała olśniewająca wręcz 
fizjonomia, rzucająca na kolana tabuny 
mężczyzn, w tym tych najbardziej wpły-
wowych, gotowych poddać się ich woli 
i pozwolić sobą rządzić bez reszty.  

Wszystkie bez wyjątku pozostawiły po 
sobie także trwałe ślady w historii oraz kul-
turze: Teodora, uparcie pnie się po szcze-
blach drabiny społecznej i w końcu sięga jej 
szczytu, dzięki czemu może wprowadzać 
reformy polepszające dolę kobiet, zapisując 
się tym samym na kartach historii jako pio-
nierka feminizmu. Georgiana, nie godząc 
się na rolę klaczy rozpłodowej, zaczyna 
stawiać odważne kroki w polityce, a na sto 

lat przed uzyskaniem praw wyborczych 
przez kobiety – przeciera szlaki temu co 
nazywamy dziś w polityce kampanią bez-
pośrednią. Otoczona zbytkami i błyskotka-
mi Agnes, w przerwach od miłosnych igra-
szek patriotycznie namawia kochanka do 
wznowienia kampanii i zakończenia woj-
ny stuletniej – konfliktu, który pustoszy 
i wykrwawia Francję od prawie dziesięciu 
dekad. Małgorzata przekazuje swojemu 
sojusznikowi politycznemu Rudolfowi IV 
swoją schedę, nieświadomie przykładając 
cegiełkę pod budowanie feudalnej potę-
gi rodu Habsburgów. Bohaterki książki, 
oprócz sukcesów politycznych miały też 
swoje osiągnięcia na polu mody – często 
bardziej trwałe niż te polityczne. Dzięki 
popularności i ogromnej sile oddziaływa-
nia chętnie naśladowane, mogły – czasem 
świadomie i z rozmysłem, a czasem zupeł-
nie przypadkiem – wprowadzać rozmaite 
trendy w dziedzinie ubioru: jedna stosując 
nieprzyzwoicie wycięty dekolt odsłania-
jący piersi zrewolucjonizowała krój sukni 
kobiecej na trzy kolejne stulecia i niechcą-
cy przyczyniła się do powstania nowinki 
leksykalnej w postaci pojęcia „kobiety 
rozwiązłej”, inna zaprojektowała i rozpo-
wszechniła arcywygodny strój do jazdy 
konnej oraz wprowadziła na Wyspach Bry-
tyjskich modę na chemisse dress – luźną, 
przewiewną suknię koszulową, uwalniając 
tym samym przedstawicielki swojej płci 
od zabierającego dech w piersiach uścisku 
gorsetu.

Większość z nich łączy fakt, że żyjąc 
w określonych okolicznościach i czasach 
bezdyskusyjnie zdominowanych przez 
mężczyzn próbowały wyrwać się z cia-
snego gorsetu narzuconych przez społe-
czeństwo obyczajów, by choć trochę żyć 
własnym życiem, narażając się nie raz na 
piętno skandalistek i wypełniając niejed-
ną kartę literatury satyrycznej. I nawet 

Portrety kobiet 
niezwykłych słowami 

malowane

Stefania Lazar, „Portrety kobiet niezwykłych. Skandalistki, 
damy, emancypantki na dziełach sztuki”, Wydawnictwo 

Lira, Warszawa 2022.
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jeśli, mimo pozornej niezależności, czę-
sto im się to nie udawało, a po chwilach 
triumfu i chwały i tak sprowadzane by-
ły z powrotem do roli niemej dekoracji 
w rządzonym przez ustalających reguły 
życia społecznego mężczyzn świecie, to 
ich nieprzystawalność do ukutego kobie-
cego wzorca pozostawała trwała. 

Osiągnięta przez opisane w niniejszej 
książce pozycja oraz popularność, plasu-
jąca je w sferze ówczesnych celebrytek, 
a także barwne pełne zaskakujących wy-
darzeń a czasem i wstydliwych faktów 
życiorysy, sprawiały, że stawały się one 
przedmiotem twórczej kreacji artystów, 
trafiając na płótna najznakomitszych mi-
strzów swoich czasów. A pod grubą war-
stwą werniksu kryją się zdumiewające 
losy niezwykłych kobiet, czasem rozmy-
te malarskim sfumato, skrywającym fak-
ty i epizody z życia, ale za to dodającym 
im aury tajemniczości i w efekcie czy-
niącym jeszcze bardziej intrygującymi.

Naszkicowane w książce sylwetki 
w większości nie były do tej pory sze-
rzej omawiane w polskiej literaturze 
popularyzatorskiej. Ich dzieje zostały 
przez Autorkę opracowane na podstawie 
rzetelnych kwerend opartych o nauko-
we biografie wybranych postaci, przede 
wszystkim anglo- i niemieckojęzyczne. 

Książka Stefanii Lazar to publikacja 
z gatunku biografii, wpisująca się w tak 
modny w ostatnimi czas nurt „herstorii” 
– historii opowiadanej z perspektywy fe-
ministycznej, ze szczególnym uwzględnie-
niem roli kobiet w dziejach. Jej odbiorcami 
mogą być zatem miłośnicy historii, historii 
sztuki europejskiej, malarstwa, osoby za-
interesowane wpływem kobiet na kulturę 
i politykę, a także literaturą biograficzną 
w ogóle. No i oczywiście nasi zwiedzają-
cy, w tym słuchacze Muzealnej Akademii 
Seniora, którzy mogą dzięki niej pogłębić 
wiedzę o postaciach, o których kiedyś mie-
li okazję usłyszeć na wykładach.

Serdecznie polecam tę niezwykłą 
lekturę.

 Iwona Szaleniec

W lutym ukazała się kolejna publikacja 
muzealna zatytułowana „Kreis Bends-

burg. Powiat będziński w obiektywie okupan-
ta. Część 2” autorstwa Stefanii Lazar. Wydaw-
nictwo stanowi drugą część opublikowanego 
w 2020 roku albumu „Kreis Bendsburg”. Duże 
zainteresowanie książką sprawiło, że w Mu-
zeum Saturn narodziła się myśl o kontynu-
owaniu publikowania zdjęć znajdujących się 
w zasobach Archiwum Państwowego w Kato-
wicach, a dotyczących okupacji. Okazuje się bowiem, że obraz okresu II wojny świato-
wej w naszym regionie, choć względnie nieodległy, wciąż jest niepełny, a wiele z jego 
aspektów nadal czeka na opracowanie. Tymczasem wszelkie ujęcia, nawet niedoskonałe 
pod względem warsztatowym, ale ukazującym fragmenty pejzażu tutejszych miast i miej-
scowości, wydarzenia, przeobrażenia przestrzenne i ludzi, są bezcenne, a przy tym wciąż 
budzą żywe zainteresowanie i wielkie emocje. 

Znakomita większość fotografii zamieszczonych w wydawnictwie jest dziełem foto-
grafów niemieckich. Zostały one wykonane w okresie od 1939 do 1944 roku w celach 
propagandowych na zlecenie lokalnych władz okupacyjnych. Utrwalona niemieckim 
obiektywem wojenna codzienność miejscowości Zagłębia Dąbrowskiego jest rzeczywi-
stością jaką zobaczyć miały szerokie rzesze odbiorców propagandy nazistowskiej, upo-
wszechnianej przez okupacyjną prasę codzienną oraz różnego rodzaju niemieckojęzyczne 
periodyki. Mimo tendencyjności przekazu – wybiórczego doboru treści i subiektywnego 
ich prezentowania, okupacyjne zdjęcia zamieszczone w albumie posiadają ogromną war-
tość historyczną, stanowią bowiem unikatowe, jeśli nie jedyne źródło ikonograficznego 
zapisu tamtych czasów na terenach nam najbliższych. Bardzo cenne choć mniej liczne 
w zbiorze są te przedstawiające warunki i sceny z życia okupowanej ludności powiatu 
będzińskiego – skromne, zaniedbane domostwa, zwykłych mieszkańców uczestniczących 
w przymusowych robotach prowadzonych na terenie rodzimego miasta, wstrząsające 
sceny publicznych egzekucji. W kontraście do tych obrazów pełnych biedy, przerażonych 
dzieci, skromnie ubranych, wychudzonych ludzi i zniszczonych, wręcz zdewastowanych, 
dzisiaj nieistniejących budynków kolejne zdjęcia prezentują zadbanych, wysokich rangą 
funkcjonariuszy niemieckich służb wojskowych i administracyjnych oraz dostatnie (jak 
na warunki wojenne) życie ludności niemieckiej przesiedlonej na teren naszego regionu. 
Obok utrwalonych scen ze spotkań partyjnych, zjazdów organizacji oraz powitań przy-
bywających do powiatu z oficjalnymi wizytami dostojników reprezentujących różne 
szczeble władz okupacyjnych, ukazują także zatrzymanych w kadrze radosnych Niem-
ców świętujących uroczystości państwowe czy partyjne. Kolejne dokumentalne zdjęcia 
pozwalają podziwiać najładniejsze i najbardziej okazałe obiekty powiatu będzińskiego 
przejęte przez okupanta na siedziby władz i organizacji.

W wydawnictwie znalazły się przede wszystkim fotografie ze wspomnianego zespo-
łu „Zbiór fotografii Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Będzinie”, ale 
także pojedyncze ujęcia ze zbiorów Muzeum Saturn, Towarzystwa Przyjaciół Będzina 
oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej. 

Publikację można nabyć w Muzeum Saturn w cenie 42,00 złotych. Gorąco zachęcam!
 Hieronim

Kreis Bendsburg 
1939–1944 Powiat będziński w obiektywie okupanta. Część 2  

ISBN: 978-83-960695-0-4
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Będący bohaterem drugiej 
odsłony cyklu „Portrety 

niepospolite inżynierów cze-
ladzkiego górnictwa” Henryk 
Siwczyński był bez wątpienia 
postacią nieprzeciętną, wy-
różniającą się także w aspek-
cie zrównoważonego i odpo-
wiedzialnego prowadzenia 
interesów Towarzystwa 
Górniczo-Przemysłowego 
„Saturn”. Pośród szerokiego 
spektrum podejmowanych 
działań zakładających reali-
zację długofalowych celów 
przedsiębiorstwa nie mniej 
ważne znaczenie inż. Siw-
czyński przywiązywał także 
do należytego kształtowania 
relacji społecznych. Istotny 
przejaw zarządzania strate-
gicznego uwzględniającego 
potrzeby interesariuszy sta-
nowiło między innymi kon-
sekwentne wspieranie, jak 
i organizowanie rozmaitych 
akcji o charakterze edukacyj-
no-kulturalnym. Przytoczona 
poniżej relacja z wycieczki 
urządzonej na Jasną Górę 
dla uczniów oraz nauczycieli 
szkoły na Skałce dzięki wy-
rażonej przez inż. Siwczyń-
skiego zgodzie na pokrycie 
przez Towarzystwo „Saturn” 

wszystkich kosztów podró-
ży jest jednym z przykładów 
kierowania się ideą społecznej 
odpowiedzialności.

Dla upamiętnienia jubile-
uszu 25-lecia istnienia szkoły 
saturnowskiej staraniem kie-
rownika placówki Antoniego 
Przyłuckiego została zorga-
nizowana wycieczka do Czę-
stochowy. W dniu 24 kwiet-
nia 1922 r. cała społeczność 
szkolna stawiła się na bocznicy 
kolejowej kopalni „Saturn”, 

skąd o godz. 6.00 wyruszy-
ła specjalnie podstawionym 
pociągiem. Cel podróży osią-
gnęli po 3,5  godzinnej jeździe. 
Z dworca uczniowie zgrabnie 
ustawieni w kolumny udali się 
pieszo na Jasną Górę. W kapli-
cy Cudownego Obrazu Matki 
Bożej uczestniczyli we mszy 
św. odprawionej przez kapela-
na szkoły ks. Jana Wójcickiego. 
Jeden z ojców paulinów opro-
wadził brać saturnowską po 
świątyni, wałach klasztornych, 

stacjach Męki Pańskiej przed-
stawiając historię Jasnej Góry. 
Uczestnicy wycieczki zwiedzili 
również kościół i klasztor św. 
Barbary, św. Zygmunta na Sta-
rym Rynku i niewykończony 
jeszcze kościół pw. św. Rodzi-
ny, zaś po przerwie obiadowej  
z pełnym zadowoleniem wrócili 
do Czeladzi.

 Anna Binek-Zajda

Źródło:
Kurjer Zagłębia, nr 97

 z dn. 30 kwietnia 1922 r., s. 3.

Wycieczka szkolna do Częstochowy
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Inżynier Henryk Siwczyński – portret niepospolity

Bohaterem drugiej odsłony cyklu „Portrety niepospolite inżynierów czeladzkiego górnictwa” jest Henryk Siwczyński 
człowiek wartości i zasługi nad wyraz wyjątkowej. Całe życie zawodowe związany z Zagłębiem Dąbrowskim. Swymi 

talentami, otwartym umysłem oraz rozległą wiedzą znacząco przyczynił się do podniesienia poziomu rozwoju przemysłowego 
kopalni „Saturn”, Towarzystwa Górniczo-Przemysłowego „Saturn”, jak i regionu zagłębiowskiego.

Biogram inżyniera opracowany został przy współpracy z Małgorzatą Plucińską – wnuczką Andrzeja Wierzbickiego 
polityka oraz działacza gospodarczego II Rzeczypospolitej i zarazem wnuczką stryjeczną Heleny Wierzbickiej żony Hen-
ryka Siwczyńskiego.

Zapraszamy do lektury.
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Styczeń 2022:
• Wystawa 10.XII.2021 – 14.II.2022:
Nowy Rok przyniósł kontynuację otwo-
rzonej 10 grudnia 2021 roku wystawy 
w całości zrealizowanej i przygotowanej 
przez kustosz Muzeum, Annę Binek-Zaj-
dę pt. „Stan wojenny. Represje wobec 
czeladzkich działaczy opozycji anty-
komunistycznej”. Ekspozycja cieszyła 
się sporym zainteresowaniem i budziła 
duże emocje. Na kilkunastu panelach 
wystawienniczych odwiedzający po-
dziwiać mogli efekt wielomiesięcznej 
skrupulatnej pracy badawczej będącej 
wynikiem szczegółowych badań i kwe-
rend prowadzonych w Instytucie Pamię-
ci Narodowej oraz archiwach. Wystawę 
wzbogacono również o eksponaty po-
chodzące ze zbiorów Śląskiego Centrum 
Wolności i Solidarności w Katowicach. 
Ekspozycja dotykając niezwykle mrocz-
nego i kontrowersyjnego wydarzenia 
z dziejów historii Polski jakim był stan 
wojenny nie ograniczyła się jedynie do 
poruszenia ogólnie znanych faktów, ale 
pozwoliła także spojrzeć na te wydarze-
nia z lokalnej – czeladzkiej perspekty-
wy. Niewątpliwie największą wartością 
dodaną wystawy było wykorzystanie 
w niej nowych, nieznanych dotąd szerzej 
materiałów, które rzuciły nowe światło 
na ten fragment lokalnej najnowszej hi-
storii. Ekspozycja czynna była do 14 lu-
tego 2022 roku. 
•  Wieczór Historyczny na Saturnie 

14.I.2022:
W dniu 14 stycznia 2022 roku w ramach 
cyklicznego wydarzenia - Wieczór Hi-
storyczny na Saturnie, gościliśmy dr 
hab. prof. UŚ Bożenę Czwojdrak, któ-

ra w swoim wystąpieniu pt. „Królowe 
w późnośredniowiecznej Polsce – praw-
da i mity” poruszyła wiele zajmujących 
i intrygujących kwestii związanych 
z polskimi królowymi: Jadwigą Ande-
gaweńską, Anną Cylejską, Elżbietą Gra-
nowską, Zofią Holszańską oraz Elżbietą 
Rakuszanką. Uczestnicy spotkania zapo-
znani zostali ze specyfiką średniowiecz-
nych małżeństw na królewskim dworze 
polskim, problemami z jakimi ówczesne 
królowe musiały się mierzyć oraz ocze-
kiwaniami jakimi musiały sprostać. Po-
ruszona została także kwestia sekretów 
skrywających groby późnośredniowiecz-
nych polskich królowych. Prelegentka 
rozwinęła powyższe tematy z typową dla 
siebie swadą, erudycją i humorem, a licz-
nie przybyli na wykład goście otrzyma-
li również odpowiedzi na nurtujące ich 
pytania. 
Muzealny Klub Juniora 16.I.2022:
W Nowym Roku Muzealny Klub Juniora 
przywitał dzieci zajęciami, które nieza-
wodnie koordynowała Marta Woźniak 
pt. „Magiczne szkatułki”. W niedzielne 
południe 16 stycznia 2022 roku nasi mło-

dzi artyści korzystając z przygotowa-
nych wcześniej materiałów w tym drew-
nianych szkatułek stworzyli kolorowe, 
wesołe i rzeczywiście magiczne pude-
łeczka na skarby. Warsztaty te cieszyły 
się jak zawsze dużym zainteresowaniem, 
a najważniejszym efektem była radość 
i uśmiech uczestniczących w nim dzieci. 
Magiczne szkatułki stały się z pewnością 
wspaniałym prezentem na Dzień Babci 
i Dziadka.
•  Muzyczny Piątek 28.I.2022:
Na dzień 28 stycznia w Muzeum Saturn 
zaplanowano wydarzenie z cyklu Mu-

zyczne Piątki pt. „Śpiewać każdy może 
– koncert muzyki a capella”. Wystąpić 
miał znany i lubiany zespół Avocado, 
który brał udział w kilku powszechnie 
kojarzonych telewizyjnych programach 
rozrywkowych. Jednak z powodu po-
garszającej się sytuacji pandemicznej, 
w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo 
naszych gości, podjęta została decyzja 
o odwołaniu koncertu w tym terminie.

Luty 2022:
• Wystawa i wernisaż odwołane przez 
covid:
W wyniku zmian w organizacji pracy 
Instytutu Pamięci Narodowej współ-
pracującego z Muzeum Saturn, na którą 
bezpośredni wpływ miała dynamicznie 
rozwijająca się sytuacja pandemiczna, 
mająca rozpocząć się 4 lutego 2022 roku 
wystawa pt. „Ukradzione dzieciństwo” 
nie odbyła się. 
Ten sam los spotkał zaplanowany 4 lu-
tego na godz. 17:00 zapowiadający się 
arcyciekawie wernisaż wystawy z ma-
jącym się odbyć gościnnym wykładem 
dra Dariusza Gałaszewskiego pt. „Losy 
dzieci pod okupacją niemiecką i sowiec-
ką w latach 1939-1945”. 
• Wystawa 17.II – 27.III.2022:
W terminie od 17 lutego do 27 marca 
2022 roku odbyły się w Muzeum dwie 
wystawy. Pierwsza z nich pt. „Architek-

Kalendarium MS | odbyło się:
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tura drewniana w Dąbrowie Górniczej” 
wypożyczona i zorganizowana została 
dzięki uprzejmości Muzeum Miejskie-
go „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej. 
W ramach tej wystawy na kilkunastu 
planszach wystawienniczych zaprezen-
towane zostały przykłady drewnianej 
zabudowy, która przetrwała do dnia dzi-
siejszego na terenie tego powierzchnio-
wo największego miasta w wojewódz-
twie śląskim. 
Druga równolegle prezentowana wy-
stawa pt. „Czeladzka historia zapisana 
w drewnie” przybliżyła lokalną historię 
tego rodzaju budownictwa oraz zapre-

zentowała tajniki rzemieślnicze tejże ar-
chitektury. Wyjątkowość tej ekspozycji 
podkreśla fakt, iż niektóre przedstawio-
ne w niej obiekty powstały na początku 
XIX wieku. Te dwie cieszące się sporym 
zainteresowaniem wystawy stanowiły 
znakomitą okazję do zaznajomienia się 
z stopniowo zanikającym już drewnia-
nym dziedzictwem ziemi dąbrowskiej 
oraz czeladzkiej. 
• Dzieci Potulic piątek 18.02 godz. 12:00
W dniu 18 lutego o godzinie 12:00 
w przeddzień 77. rocznicy powrotu 
czeladzkich dzieci z niemieckiego obo-
zu w Potulicach żyjący uczestnicy hi-
storycznych wydarzeń spotkali się na 
uroczystościach organizowanych pod 
obeliskiem Pamięci Dzieci Potulic. Głos 
zabrała dyrektor Muzeum Saturn Iwona 
Szaleniec przybliżając zgromadzonym 
tragiczne losy najmłodszych ofiar nie-
mieckiej akcji represyjnej „Oderberg”.
• Muzealny Klub Juniora 20.II.2022:
Dnia 20 lutego 2022 roku w Muzeum 
Saturn ponownie zagościli najmłodsi. 
W ramach Muzealnego Klubu Juniora 

odbyły się zajęcia pt. „Szmacianki przy-
tulanki”. Podczas nich dzieci ujawniły 
niezwykły talent rękodzielniczy szyjąc 
przepiękne maskotki w kształcie serca. 
Po raz kolejny nieoceniona okazała się 
pomoc Marty Woźniak, dzięki której 
nasi młodzi twórcy mogli w pełni prze-
budzić swój artystyczny potencjał. Efekt 
tej pracy z pewnością zostanie niejedno-
krotnie przytulony.
• Muzyczny Piątek 25.II.2022:
W ramach Muzycznego Piątku 25 lu-
tego 2022 roku o godzinie 18:00 odbył 
się w Muzeum Saturn magiczny koncert 
Artura Gotza „Tango d’amore”. Naszych 
licznie zgromadzonych gości zaczarowa-
ły niezwykłe aranżacje oraz oryginalne 
interpretacje utworów znanych polskich 
muzyków m.in. Anny German, czy Mar-
ka Grechuty. Artysta sięgnął również po 
repertuar przedwojenny, którego auto-
rami byli np. Julian Tuwim oraz Marian 
Hemar. Zachwyt nad możliwościami wo-
kalnymi Artura Gotza wzbudziły tak-
że wykonania jego własnych utworów. 
Wspomnienie pięknych słów o miłości 
wyśpiewanych przez tego utalentowa-
nego artystę z pewnością pozostanie na 
długo w pamięci melomanów przybyłych 
na koncert.

Marzec 2022:
• Miesiąc kultury żydowskiej:
Marzec 2022 roku przeminął pod hasłem 
„Spotkania z historią i kulturą żydowską”. 
W tym miesiącu w Muzeum Saturn miały 
miejsce trzy wydarzenia, które zgromadzi-
ły licznych gości. Wzbudziły one wśród 
nich spore zainteresowanie tą intrygują-
cą kulturą, która przez wieki była obecna 
w historii naszego państwa. 
Wydarzenia odbywały się w kolejne śro-
dy miesiąca począwszy od 9 marca o go-
dzinie 17:00. Tego dnia miało miejsce 
niezwykle zajmujące spotkanie z profe-
sorem Zbigniewem Białasem, podczas 
którego zaprezentowana została autorska 
publikacja pt. „Rutka”. Praca ta powstała 
w oparciu o dziennik 14-letniej żydówki 

z Będzina Rutki Laskier poruszający ta-
kie tematy jak koszmar życia w getcie, 
pierwsza miłość czy wywózka do KL 
Auschwitz. 
W środę 16 marca w Muzeum miało 
miejsce poruszające spotkanie z twór-
cami filmu dokumentalnego pt. „(Nie)
zapomniani. Historia sosnowieckiej 
społeczności żydowskiej” połączone 
z jego projekcją. Przewodnim tematem 
wyświetlanego tego dnia filmu były tra-
giczne losy 30 tysięcznej przedwojennej 
społeczności pochodzenia żydowskiego 
mieszkającej w Sosnowcu, której przy-
szło się zmierzyć z wojenną zawieruchą. 
Dokument przedstawił sylwetki ludzi po 
których pozostały już tylko zdjęcia, pa-
miątki i wspomnienia. 
W dniu 23 marca odbyła się prelekcja 
Sławomira Pastuszki pt. „O tradycjach 
pogrzebowych i inskrypcjach nagrob-
kowych górnośląskich Żydów”. Wystą-
pienie prelegenta charakteryzowało się 
bogactwem prezentowanych materiałów 
oraz wysokim poziomem merytorycz-
nym. Co ważne nie zabrakło również 
żywego kontaktu z publicznością okra-
szonego nutką dowcipu. Żywo zaintere-
sowani wykładem liczni przybyli goście 
zapoznali się z intrygującymi tajemnica-
mi związanymi z kirkutami.
• Muzealny Klub Juniora 20.III.2022:
W dniu 20 marca odbył się ostat-
ni w pierwszym kwartale 2022 roku 
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MS zaprasza IV-VI 2022:

Kwiecień 2022:
• Wystawa 1.IV.-29.V. i wernisaż 1.IV.2022: 
W dniu 1 kwietnia w Mu-
zeum Saturn rozpocznie 
się prezentacja wystawy pt. 
„Reicherowie z Sosnowca. 
Dzieje rodziny kupiecko-
-przemysłowej” wypoży-
czonej z Sosnowieckiego 
Centrum Sztuki – Zamek 
Sielecki. Ekspozycja ukazuje 
losy rodziny Reicherów sta-
nowiącej przykład burżuazji 
kupiecko-przemysłowej, któ-
ra ukształtowała się w końcu 
XIX wieku w przemysłowym Sosnowcu. Wystawa będzie czynna do 29 maja.
Dnia 1 kwietnia o godzinie 17:00 odbędzie się wernisaż wystawy pt. „Reiche-
rowie z Sosnowca. Dzieje rodziny kupiecko-przemysłowej”, który uświetni 
wykład kuratorki Sosnowieckiego Centrum Sztuki – Zamek Sieleckich Mo-
niki Kempary pt. „Historia rodziny Reicherów”. Prelegentka przybliży dzieje 
tej rodziny podając wiele interesujących, mniej lub bardziej znanych faktów 
współgrających z rozpoczynającą się tego dnia wystawą dając tym samym 
możliwość bardziej szczegółowego zgłębienia tematu. 

• Muzealny Klub Juniora 10.IV.2022:
Kilka dni przed Wielkanocą 10 kwietnia o godzinie 13:00 
odbędą się kolejne warsztaty z cyklu Muzealny Klub Ju-
niora pt. „Zrób to sam. Ozdoby wielkanocne”. Tym razem 
tematem przewodnim będą nadchodzące Święta – najważ-
niejsze w kalendarzu chrześcijańskim. Dzieci pod opieką 
Marty Woźniak ujawnią swoje zdolności plastyczne pod-
czas tworzenia wielkanocnych ozdób. 

Maj 2022:
• Muzealny Klub Juniora 15.V.2022:
W dniu 15 maja o godzinie 13:00 Muzeum Saturn zaprasza dzieci na warsztaty 
plastyczne z cyklu Muzealny Klub Juniora pod kierunkiem Marty Woźniak pt. 
„Pędzlem i farbą. Warsztaty malowania płóciennych worków”. W ramach zajęć 
młodzi artyści przyozdobią materiałowe worki. Będą one stanowić dla dzieci nie-
wątpliwie oryginalną, barwną oraz praktyczną pamiątkę. 

Czerwiec
Od 1 czerwca w murach Muzeum Saturn zagości ekspozycja „Droga św. Jakuba 
-Via Regia” ilustrująca historyczny trakt prowadzący przez obszar Starego Kon-
tynentu i przedstawiająca zarazem odcinek biegnący po obszarach historycznej 
Zachodniej Małopolski. Plansze wystawiennicze użyczą Muzeum Zagłębia w Bę-
dzinie oraz Stowarzyszenie Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego.

Muzealny Klub Juniora. Warsztaty dla 
najmłodszych pt. „Wiosenny pejzaż 
na szkle” koordynowała Marta Woź-
niak. Tym razem temat przewodni za-
jęć związany był z rozpoczynającą się 
w ten dzień wiosną. Dzieci w ramach 
swej radosnej twórczości utrwaliły jej 
kolorowe oblicza na szkle. Każda z prac 
inspirowana budzącą się o tej porze ro-
ku do życia przyrodą była niepowta-
rzalnym dziełem, które z pewnością 
ozdobiły ścianę niejednego mieszkania. 
• Muzyczny Piątek 25.III.2022:
W ostatni piątek marca o godzinie 18:00 
w ramach Muzycznego Piątku w Mu-
zeum Saturn miał miejsce koncert pt. 
„Tango prosto z Argentyny z polską du-
szą”. Występ spotkał się z dużym zain-
teresowaniem wśród licznie przybyłych 
w ten dzień gości. Gorące latynoskie 
rytmy tanga zaintonował argentyński 
zespół San Luis Tango w skład któ-
rego weszli wybitni instrumentaliści, 
śpiewacy oraz tancerze. Polskiej duszy 
nadała koncertowi wokalistka Magdale-
na Lechowska, pochodząca z Krakowa, 
wychowana w Ameryce Południowej, 
która wykorzystując latynoską styli-
stykę śpiewała jak rodowita latynoska. 
To niezwykłe muzyczne wydarzenie 
pozwoliło publiczności choć na chwile 
przenieść się znad Brynicy prosto do 
Buenos Aires.
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Co było:

• W  styczniu br. GSW Elektrownia 
zaprezentowała miłośnikom sztuki 
międzynarodową wystawę zbioro-
wą „Symularis”. Swoje prace pokazało 
na niej 20-tu artystów z Litwy, Niemiec, 
Argentyny, Japonii, Czech, Słowacji, 
Węgier, Białorusi i Polski. W przestrze-
ni Galerii zaprezentowali oni instala-
cje świetlne, projekty z obszaru druku 
cyfrowego, malarstwo strukturalne, 

projekcje i  instalacje multimedialne. 
Była to kolejna odsłona projektu, który 
dotychczas odbył się w Boxes Museum 
Foshan w Chinach, Souht Sour Water / 
Perforamnce and Media Art Festival Taj-
pej  na Tajwanie (2019) oraz w Polskim 
Teatrze Tańca w Poznaniu (2021).  Eks-
pozycja powstała we współpracy Gale-
rii z Pracownią Syntezy Audiowizualnej, 
Katedrą Wnętrz i Przestrzeni Wirtualnej 
ASP w  Szczecinie i  Wydziałem Grafiki 
ASP w Katowicach, a jej kuratorami byli 
Tomasz Wendland i Filip Gajewski.

• Od 10 lutego  do 20 marca br.  w Ga-
lerii mogliśmy oglądać wystawę zbio-
rową „TRANSMUTACJE’22. Festiwal 
Korespondencji Sztuk”. Na jej różno-
rodny i interdyscyplinarny charakter zło-
żyły się prace z obszaru malarstwa, gra-
fiki, fotografii, rzeźby, grafiki cyfrowej, 
a także instalacje multimedialne autor-
stwa 37 cenionych w świecie polskiej 
i  zagranicznej sztuki artystów (m.in. 
Krzysztofa Kuli, Teresy Bujanowskiej, Jo-
anny Małeckiej, Piotra Ambroziaka, Mi-

chała Bałdygi, Sławomira Brzoski, Grze-
gorza Hańderka, Adama Romaniuka, 
Marka Sibinsky) związanych z wieloma 
znakomitymi uczelniami artystycznymi. 
Są wśród nich: Instytut Sztuki w Cieszy-
nie, ASP w Gdańsku, ASP w Katowicach, 
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa 
i Telewizyjna w Łodzi, Uniwersytet Ar-
tystyczny w Poznaniu, Państwowy Wy-
dział Sztuki Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w  Tarnowie, Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także 
Uniwersytet Ostrawski.
Wystawa nawiązywała do pojęcia „ sztu-
ki maszyny” autorstwa  amerykańskiego 
poety Ezry Pound’a, który interpretował 
sztukę jako czynność skupioną wokół 
„produkcji”. Zamysłem kuratorów by-
ło pokazanie rezultatów wzajemnego 
przenikania i interakcji dzieł wywodzą-
cych się z różnych dyscyplin sztuki od 
malarstwa poprzez grafikę i rzeźbę do 
instalacji multimedialnych. Wystawa po-
wstała we współpracy z Fundacją ArtDy-
wizjon oraz  Galerią Arterier w Bełchato-
wie. Jej kuratorami byli Tomasz Misiak 
i Przemysław Obarski, a koordynatora-
mi Robert Górecki, prof. Krzysztof Kula, 
Adam Nowaczyk i Marcin Olejniczak.

• W  przedwalentynkową niedzielę, 
13 lutego w Galerii miłośnicy poezji 
uczestniczyli w  wieczorze poetyc-
kim pt. „Jak kochać w czasach zara-
zy” z udziałem Barbary Gruszki-Zych 
i Dawida Markiewicza. Barbara Grusz-
ka-Zych jest poetką, pisarką, a  także 
od ponad 30- tu lat dziennikarką „Go-
ścia Niedzielnego”. Dotychczas wydała 

ponad dwadzieścia tomików wierszy. 
Wybory jej poezji zostały wydane po 
litewsku i rosyjsku w Kownie, Wilnie czy 
tez Petersburgu. Dawid Markiewicz to 
poeta, prozaik, fotograf, a również  po-
czątkujący muzyk jazzowy, zawodnik 
brazylijskiego jiu-jitsu. Oboje prezento-
wali swoje utwory traktujące – jakże by 
inaczej – o uczuciach i składających się 
na nie subtelnościach z miłością na cze-
le. Przy -  pełnym wrażliwości i empatii 
- udziale licznej publiczności powstało 
inspirujące forum wymiany refleksji, 
opinii, impresji na temat poezji, a także 
sposobów ekspresji uczuć we współcze-
snej literaturze, kulturze i sztuce. 

• Od 24 marca do 28 kwietnia Galeria 
zaprasza na zbiorową wystawę rzeź-
by „U_lotne 3”. Przedsięwzięcie, które-
go pomysłodawcą jest Dobiesław Gała 
artysta rzeźbiarz, doktor sztuki, Prodzie-
kan na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk 
Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 
stanowi kolejną edycję ukazującą sta-
rannie wybrany dorobek studentek 
i studentów Wydziału Rzeźby krakow-
skiej uczelni. Jest też kontynuacją kilku-
letniej, udanej  współpracy pomiędzy 
krakowską uczelnią a GSW Elektrownia.
Koncepcja prezentacji opiera się na ze-
stawieniu różnorodnych postaw twór-
czych młodych twórców oraz szerokich 
możliwości programowych, realizowa-
nych na Wydziale. W  pokazywanych 
pracach ujmują  intrygujące rozwiąza-
nia plastyczne, bogata wrażliwość ar-
tystyczna, specyficzne wyczulenie na 
szereg zjawisk obserwowanych, prze-
żywanych i  przeobrażanych twórczo 
przez pokolenie najmłodszych adep-
tów sztuki. Zakres pokazywanych prac 
obejmuje szeroko rozumianą przestrzeń 
rzeźby oraz eksperymenty rysunkowe, 
które przekraczają ramy klasycznie ro-
zumianej dyscypliny.

Co będzie:
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• Od 31 marca do 29 kwietnia br. prze-
strzeń Galerii wypełnią grafiki i prace 
multimedialne autorstwa Doroty Bu-
jak. Zobaczymy przekrój najnowszych 
prac z  pracowni młodej i  niezwykle 
utalentowanej artystki związanej z Wy-
działem Grafiki ASP w Katowicach.  Na 
wystawę GSW Elektrownia przygotowa-
ła ona  specjalny cykl wykonany w tech-
nice monotypii/druku cyfrowego. 

• Od 5 maja br. Galeria zaprosi na 
spotkanie ze światem wykreowanym 
przez niezwykłą wystawę „Dwoistość 
spojrzenia”. Będzie to druga, po Nad-
bałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku,  
krajowa odsłona tej ekspozycji. Złożą 
się na nią prace 14  malarzy, z których 
każdy kreuje własne uniwersum z po-
granicza symboliki i  realizmu.  Artyści, 
posługując się perfekcyjnym warszta-

tem, tworzą niezwykłe wizje, w których 
elementy otaczającej nas rzeczywistości 
zestawione są w nieoczywisty, pozornie 
tylko przypadkowy sposób. Wyłącznie 
do widza należy tutaj wybór sposobu 
interpretacji. Zaprezentowane w Galerii 
obrazy pochodzą z prestiżowej kolekcji 
Małgorzaty i  Adama Krużyckich. Tym 
razem kolekcjonerzy zaproponowali 
twórcom stworzenie prac w formie dyp-
tyku. Widzowie będą mieli sposobność 
ocenić w jaki sposób ta forma wpłynęła 
na charakter prac, a także w jakim kie-
runku podążyli artyści, z których – co 
najmniej kilku - znamy  z poprzednich 
wystaw (m.in. „Triangulum”, GSW Elek-
trownia, luty-marzec 2021). Swoje pra-
ce prezentować będą m. in. Karol Bąk, 
Mariusz Krawczyk, Maja Borowicz czy 
Anna Wypych. Wystawę będzie można 
oglądać do 19 czerwca br.

• Od 12 maja br. będziemy mogli 
obejrzeć wystawę rzeźby Tomasz 
Koclęgi. Twórczość tego utytułowane-
go artysty, absolwenta ASP w Krakowie, 
skupiona jest na naturze człowieka wraz 
z jej pragnieniami, emocjami, możliwo-
ściami i marzeniami. Ta fascynacja wy-
znacza obszar jego twórczości, której 
centrum stanowi rzeźba figuratywna. 
Doskonałe wyczucie formy rzeźbiarskiej 
umożliwia widzom zgłębianie i odkry-
wanie prawdy o człowieku. Artysta po-
siada w swoim dorobku monumentalne 
rzeźby eksponowane w przestrzeniach 
publicznych w  wielu miastach w Pol-
sce i za granicą, jak i małe, kameralne 
formy z brązu, które charakteryzuje dy-
namika kompozycji, ekspresja wyrazu, 
deformacja. Wszystko to składa się na 
charakterystyczny, rozpoznawalny styl, 
operujący bogatym językiem gestów.

Ekspozycja prac rzeźbiarskich Tomasza 
Koclęgi gościć będzie w GSW Elektrow-
nia do 19 czerwca br.

• Od 19 maja do 19 czerwca w prze-
strzeni Galerii zagości grafika Kon-
rada Grzegorzewskiego. Artysta, 
związany z katowicką ASP, pokaże cha-
rakterystyczne dla swojej twórczości 
prace  z obszaru grafiki warsztatowej, 
a  także miedzioryty. Obrazy jego au-
torstwa stwarzają wymiar refleksji nad 
tym, co „tu i teraz”, zadumy nad  małymi 
w formie, ale  przyciągającymi uwagę 
widza obrazami, są  szczególnego ro-
dzaju  podróżą w poszukiwaniu piękna.

 Agnieszka Termińska
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