
1 OFICYNA SATURNOWSKA | 

str. 17-18 |

str. 11 |

str. 19 |

str. 6 |

str. 20 |

str. 7-8 |

Lektury 
Pana Hieronima

str. 1-5 |

str. 11 |

str. 12-16 |

Między historią 
i pamięcią

Świat starych 
Piasków

w miniaturze

Industriada – Święto 
Szlaku Zabytków 

Techniki

Wojenne 
wspomnienia 
szeregowego 

Stefana Strączka

Życiorysy 
równoległe

O początkach 
Czeladzi 

słów kilka

Kalendarium 
GSW „Elektrownia”

Kalendarium 
Muzeum Saturn

str. 9-10 |

Zbliża się siódma 
publiczna kwesta 

INFORMATOR MUZEUM SATURN W CZELADZI |WRZESIEŃ 2022 | NR 3/44| ISSN 2299-2251

OFICYNA SATURNOWSKA

OFICYNA SATURNOWSKA

 oFICYNA SATURNOWSKA oFICYNA SATURNOWSKA

OFICYNA SATURNOWSKA

OFICYNA SATURNOWSKA

 oFICYNA SATURNOWSKA oFICYNA SATURNOWSKA

OFICYNA SATURNOWSKA

OFICYNA SATURNOWSKA

 oFICYNA SATURNOWSKA oFICYNA SATURNOWSKA

|cd. na str. 2 

Każda kolejna rocznica 
wybuchu drugiej wojny 

światowej zmusza do reflek-
sji i zadumy, lecz zwłaszcza 
tegoroczne obchody roczni-
cowe przebiegające w cieniu 
trwających za naszą wschod-
nią granicą działań wojennych 

zobowiązują nas do przywo-
łania postaci, które z różnych 
powodów lub też zupełnie bez 
powodu w latach wojennych 
straciły życie z rąk okupan-
ta. Dla ludzi młodych ofiary 
konfliktu kojarzą się z posta-
ciami znanymi z historii lub 

literatury. Z kolei starszemu 
pokoleniu określenie to przy-
wodzi często na myśl dalszych 
krewnych, dziadków, stryjów 
lub rodziców.

We wrześniowym nume-
rze „Oficyny Saturnowskiej” 
postanowiliśmy przedstawić 

Między 
historią 

i pamięcią
W 83. rocznicę wybuchu 

II wojny światowej

Będzin 1939/1940. Ze zbiorów Towarzystwa Przyjaciół Będzina.
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naszym czytelnikom biogramy kilku 
nieosobliwych mieszkańców Czeladzi, 
którym przyszło żyć w dramatycznych 
czasach niemieckiej okupacji i jedynie 
z tej przyczyny dosięgnęły ich prześla-
dowania oraz tragiczne doświadczenia.

FRANCISZEK LADRA

Urodził się 30 września 1909 roku we 
wsi Kleśniska w parafii Parzymiechy 
jako syn Rocha Ladry i Marcjanny 
z Heppnerów. Franciszek był piątym 
dzieckiem państwa Ladrów, wcześniej 
na świat przyszły dwie córki Julianna 
i Maria oraz dwaj synowie Roman i Hi-
polit. Rodzice gospodarowali na małym 
kawałku ziem, rodzina zatem nie nale-
żała do zamożnych.

Ukończywszy w 1922 r. siedmio-
klasową szkołę powszechną Franci-
szek został przyjęty do Państwowego 
Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza 
w Częstochowie. W 1928 po pomyśl-
nym zdaniu matury, a następnie egza-
minów wstępnych został przyjęty w po-
czet studentów krakowskiej Akademii 
Górniczej. Po zaliczeniu pierwszego 
roku podczas wakacji odbył praktykę 
robotniczą w sosnowieckiej kopalni 
„Hrabia Renard”. Po ukończeniu stu-

diów w 1934 r., już jako pełnoprawny 
inżynier podjął pracę w kopalni „Flora” 
w Dąbrowie Górniczej na stanowisku 
dozorcy ruchu. W lutym 1935 roku oże-
nił się z Marią Kamińską, a rok później 
na świat przyszła ich pierworodna cór-
ka Ewa. Kilka miesięcy później Fran-
ciszek otrzymał korzystną ofertę pracy 
w kopalni „Saturn”. Wraz z rodziną 
zamieszkał w Czeladzi, na Saturnie 
w służbowym mieszkaniu przy ulicy 
Kopalnianej 10. Tam też, w 1937 roku 
małżonkom Ladra urodziło się drugie 
dziecko – syn Andrzej. Ten sielanko-
wy obraz szczęśliwej rodziny i jej ojca 
osiągającego kolejne szczeble kariery 
zawodowej przerwał wybuch II woj-
ny światowej. W październiku 1939 
roku Powiernik Rzeszy, który przejął 
kontrolę nad kopalnią „Saturn” i innymi 
zakładami należącymi do Towarzystwa 
Przemysłowo-Górniczego „Saturn” 
podpisał nową umowę z inż. Ladrą, 
w której ustalone zostały nowe warunki 
pracy i płacy z zachowaniem dotych-
czasowych tzw. naturalii (darmowego 
mieszkania lub zwrotu za płacony wy-
najem mieszkania, koszt opału i świa-
tła) wg wcześniejszych norm ustalonych 
przez Towarzystwo „Saturn”. 

Dnia 29 grudnia 1940 roku w godzi-
nach popołudniowych w czeladzkiej 
Łaźni Miejskiej usytuowanej na tyłach 
ówczesnej ulicy Zamurnej nastąpił wy-
buch, przyczyną którego była przypadko-
wa detonacja nielegalnie gromadzonych 
w łaźni materiałów wybuchowych przez 
członków ruchu oporu należących do or-
ganizacji Związek Orła Białego. Składo-
wane materiały pochodziły z czeladzkich 
kopalń „Saturn” i „Czeladź”. Wybuch, 
który nastąpił podczas próby konstruk-
cji bomby przeznaczonej do wysadzenia 
wiaduktu kolejowego w Bytomiu spowo-
dował śmierć trzech osób i falę areszto-
wań podejrzanych o współpracę z ruchem 
oporu. Gestapo rozpoczęło polowanie na 
członków Związku Orła Białego. Aresz-
towano wówczas ponad 120 osób, z któ-
rych większość w krótkim czasie zginęła 
rozstrzelana, powieszona, zgilotynowana 
lub wywieziona do obozów koncentra-
cyjnych i tam zamordowana. Obok dzia-
łaczy konspiracyjnych prześladowania 
objęły także polską inteligencję. Pośród 
mieszkańców Czeladzi zapanowała pani-
ka. Wielu próbowało uciec do Generalnej 
Guberni, ale niewielu się to udało. Za-
chowana korespondencja jednoznacznie 
wskazuje, że Franciszek Ladra również 
chciał wyjechać z Czeladzi. Niestety nie 

Franciszek Ladra. Fot. Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.
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otrzymał oficjalnej zgody, a nielegalna 
ucieczka całej rodziny z dwójką małych 
dzieci była niemal niemożliwa. Wpraw-
dzie w połowie lutego 1941 roku Ladra 
dostał zgodę na zatrudnienie w wapien-
nikach – kamieniołomie Rząska koło 
Krakowa, także będącego własnością 
Towarzystwa „Saturn”, ale zaledwie dwa 
tygodnie przed nieodwołalnym terminem 
podjęcia nowej pracy zgoda na opuszcze-
nie czeladzkiej kopalni została cofnięta, 
a wyznaczony nowy termin miał wejść 
w życie 30 kwietnia tj. miesiąc po osta-
tecznej dacie ustalonej z wapiennikami. 
Niewiele później, 23 marca 1941 roku 
podczas rutynowej dniówki inż. Ladra 
został aresztowany przy swoim stanowi-
sku pracy, a następnie osadzony w mysło-
wickim więzieniu. Zastępcze Więzienie 
Policyjne w Mysłowicach cieszyło się złą 
sławą wykraczającą daleko poza grani-
ce Śląska i Zagłębia. Przez osadzonych 
kpiąco nazywane Garden Rosen było pie-
kłem na ziemi. Warunki w jakich przeby-
wali urągały godności ludzkiej i zasadom 
higieny. Niedożywionych, osłabionych 
dziesiątkował tyfus i inne nieleczone 
choroby. Nad osadzonymi znęcano się 
stosując wyszukane, wcześniej planowa-
ne, szczegółowo opracowywane tortury.

W mysłowickim więzieniu Franciszek 
Ladra przebywał przez cztery miesiące, 
po których 22 lipca 1941 roku osadzony 
w KL Auschwitz został numerem 18290. 
W archiwum rodziny Ladrów do dnia 
dzisiejszego z pietyzmem przechowy-
wane są listy Franciszka pisane z obozu 
do żony. Na ich podstawie możemy od-
tworzyć ostatnie miesiące życia młodego 
inżyniera z kopalni „Saturn”. Panujące 
w Auschwitz warunki Franciszek określał 
jako znośne, zwłaszcza w porównaniu 
z warunkami mysłowickiego więzienia. 
Jako osoba wykształcona, biegle 
posługująca się językiem niemieckim, 
przez jakiś czas wykorzystywany był 
do prac biurowych. Wielokroć pomagał 
potrzebującym współwięźniom. Kilku 
z nich po wojnie z wdzięcznością wspo-

minało jego pomoc. W maju 1942 roku 
poczuł się zaniepokojony nieoczekiwa-
nym odsunięciem go od wykonywanej 
dotąd pracy biurowej. Po kilku dniach 
otrzymał jednak radosną wiadomość, 
która go uspokoiła – zostaje zwolniony 
i wraca do domu. Wraz z grupą polskich 
oficerów rezerwy opuścił obóz w cywil-
nym ubraniu. Tak jak pozostali z grupy, do 
domu nigdy nie dotarł. Wśród więźniów 
przebywających w KL Auschwitz krąży-
ły plotki, że wszyscy z owego transportu 
zostali zamordowani poza obozem i po-
chowani w pobliskim lesie. W połowie 
czerwca Maria Ladra otrzymała z obozu 
telegram informujący o śmierci męża, 
która miała miejsce w dniu 12 czerwca 
1942 roku. Jako przyczynę zgonu podano 
zapalenie płuc. Franciszek Ladra został 
zamordowany w wieku zaledwie 33 lat.

STEFAN JAN KOWALCZEWSKI

Kowalczewscy to jedna z tych rodzin, 
która przybyła do Czeladzi, aby z na-
szym miastem związać swoje życie. 
W latach trzydziestych XX wieku tu-
taj mieszkali, pracowali, uczęszczali do 
szkoły i kościoła, tutaj mieli przyjaciół. 
Kowalczewscy to jednocześnie jedna 
z tych zapomnianych rodzin, która wciąż 
oczekuje opisania jej losów i przywróce-
nia pamięci o niej lokalnej społeczności. 
A doprawdy familia to nietuzinkowa. 
Dzisiaj prezentujemy wojenne losy jed-
nego z dwóch synów państwa Kowal-
czewskich – Stefana Jana.

Stefan Jan był młodszym synem i śred-
nim dzieckiem pośród trójki pociech 
Piotra Pawła Kowalczewskiego i Stefanii 
Karoliny Jaksa – Bykowskiej, urodzonym 
21 lipca 1912 roku w Dąbrowie Górniczej. 
Rok wcześniej małżonkom Kowalczew-
skim urodził się syn Stanisław Maciej, 
a w 1915 r. na świat przyszła córka Kry-
styna Maria. Ojciec pochodzący z Dąbro-
wy Górniczej związany był zawodowo 
– początkowo – z kopalnią „Paryż”, póź-
niej z innymi zakładami wydobywczymi 

Zagłębia. W 1929 roku otrzymał posadę 
w czeladzkiej kopalni „Saturn”, a wraz 
z nią mieszkanie na Starej Kolonii, gdzie 
zamieszkał z żoną i trójką wówczas na-
stoletnich dzieci.

Wszystkie latorośle państwa Kowal-
czewskich wyróżniały się wyjątkowymi 
zdolnościami plastycznymi. W archi-
wum rodzinnym mimo upływu dzie-
sięcioleci zachowało się wiele dziecię-
cych rysunków, szkiców i pasteli, które 
wyszły spod ręki zwłaszcza chłopców. 
Trudno się dziwić, że obaj po ukończe-
niu szkoły średniej zdecydowali się na 
studia związane z architekturą. Zainte-
resowania młodszego z braci musiały 
być jednak szersze aniżeli tylko sztuki 
piękne, bowiem nim ostatecznie w 1937 
roku podjął studia na Wydziale Archi-
tektury Politechniki Lwowskiej liczył 
sobie już 25 lat i wcześniej ukończył 
podchorążówkę we Włodzimierzu Wo-
łyńskim. 1 stycznia 1937 roku został 
mianowany podporucznikiem rezerwy 
w Korpusie oficerów artylerii ze star-
szeństwem i każdego roku podczas wa-
kacji powoływany był na ćwiczenia woj-
skowe. W 1939 r. odbył je w Warszawie.

Około 20 sierpnia 1939 roku został 
zmobilizowany do czynnej służby woj-
skowej w związku z zagrożeniem wybu-

Stefan Jan Kowalczewski. Fot. Zbiory Muzeum Saturn.
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chu wojny. Jego szlak bojowy prowadził 
przez Kraków, Mielec i Lwów. 19 wrze-
śnia, tuż po wkroczeniu Rosjan na tere-
ny Kresów Wschodnich, w miasteczku 
Bursztyn został wzięty do bolszewickiej 
niewoli. Z Bursztyna przez Husiatyn 
(obwód tarnopolski), Jarmolińce (obwód 
chmielnicki) został wraz z innymi jeńca-
mi przetransportowany do Starobielska. 
Z powodu braku bardziej odpowiedniego 
miejsca aresztowanych skoszarowano na 
terenach przynależnych do klasztoru żeń-
skiego. Przez niemal tydzień, nawet nocą 
jeńcy przetrzymywani byli w przyklasz-
tornym ogrodzie, mimo że w pierwszych 
dniach października spadł już śnieg. 
Dopiero 5 października obozowi przed-
stawiciele władz bolszewickich rozpo-
częli proces rozlokowywania więźniów 
w ciasnych pomieszczeniach klasztoru 
żeńskiego. Stefan razem z siedmioma in-
nymi współtowarzyszami niedoli został 
zakwaterowany w pokoiku o powierzch-
ni ok. 5 metrów kwadratowych. W tej 
niewielkiej celi jeńcy spali na gołej zie-
mi, a ze względu na szczupłość miejsca 
zmuszeni byli spać tylko na boku i prze-
wracać się na komendę w tym samym 
momencie. Umiejętności i wiedza archi-
tektoniczna Kowalczewskiego okazały 
się w warunkach obozowych niezwykle 
przydatne. Pozwoliły mu zaprojektować, 
a następnie zrealizować system piętro-
wych prycz oraz prostą kuchenkę typu 
koza, dzięki której wreszcie po wielu 
dniach jeńcy mogli doświadczyć niemal 
zapomnianego uczucia ciepła. 

Pierwszą wiadomość od Stefana ro-
dzina w Czeladzi otrzymała 29 listopada 
1939 roku, dokładnie miesiąc po przyby-
ciu jeńców do Starobielska. Lakoniczna 
informacja napisana przez opanowane-
go, przywykłego do żołnierskiego ży-
cia krewnego uspokoiła najbliższych. 
Zwłaszcza zawarta w tekście prośba 
o przesłanie kartek papieru i odpowied-
niej twardości ołówków do szkicowania 
pozwalała odnieść wrażenie o panującej 
w obozie stabilizacji i względnym bez-

pieczeństwie. Kolejna wiadomość na te-
mat Stefana informująca, że „porucznik 
jest zdrów i przebywa w obozie jenieckim 
w Rosji, w Starobielsku” dotarła na Sa-
turn 26 marca 1940 roku przesłana przez 
Polski Czerwony Krzyż oddział w So-
snowcu. Przekazane wieści pochodziły 
od wiarygodnego świadka, współwięź-
nia Kowalczewskiego, por. Józefa Sikor-
skiego przeniesionego ze Starobielska do 
oflagu Murnau w Niemczech. Ostatnia 
depesza ze Starobielska dotarła na kopal-
nię „Saturn” 8 kwietnia 1940 roku, co 
ciekawe skreślona w języku niemieckim 
W kilku słowach pan Wroński, nadawca 
depeszy informował że wszyscy są zdro-
wi, najbliższym każe oczekiwać wiado-
mości i nie tracić nadziei. Podaje także 
nazwiska siedmiu współwięźniów: Her-
chold, Kowalczewski, Nowakowski, Wa-
lo, Mikulski, Nowak i Madla (ostatnie na-
zwisko bardzo niewyraźnie napisane). Po 
tym pełnym optymizmu telegramie, na 
długie miesiące, a nawet całe lata zaległa 
informacyjna cisza. Żadnych rezultatów 
nie przyniosły poszukiwania, również te 
prowadzone już po zakończeniu wojny 
przez Polski Czerwony Krzyż. W 1958 
roku Stefania Kowalczewska otrzymała 
oficjalną wiadomość od Radzieckiego 
Czerwonego Krzyża, że jej syn Stefan 
nie został odnaleziony na terenach ZSRR.

O śmierci brata i syna najbliżsi dowie-
dzieli się wiele lat po wojnie. W 1991 roku 
za pośrednictwem Rodziny Katyńskiej, 
na podstawie oryginalnych list rosyjskich 
przywiezionych w kwietniu 1990 roku 
przez Wojciecha Jaruzelskiego, oficjalnie 
został potwierdzony pobyt Stefana Ko-
walczewskiego w starobielskim obozie. 
Bliższych informacji dotyczących śmier-
ci i miejsca spoczynku Stefana rodzina 
nie otrzymała nigdy. Zapewne tak jak ty-
siące polskich oficerów i policjantów zgi-
nął w pierwszej połowie kwietnia 1940 
roku od strzału pistoletu w tył głowy. 
Tak jak w przypadku innych jeńców Ka-
tynia, Smoleńska czy Ostaszkowa jego 
ciało spoczęło w anonimowej mogile 

zbiorowej w lasach dzisiejszej Ukrainy.
Józef Sikorski w obozie jenieckim 

Murnau doczekał wyzwolenia przynie-
sionego przez wojska alianckie. Do końca 
wojny z oflagu korespondował z Krysty-
ną Kowalczewską (siostrą Stefana), od 
której otrzymywał paczki.

FRANCISZEK CZECH

Wprawdzie biogram Franciszka Czecha 
sporządzony na podstawie przekazanych 
przez rodzinę informacji i dokumentów 
Muzeum Saturn zamieściło w „Oficynie 
Saturnowskiej” już sześć lat temu, lecz 
pochylamy się nad tą postacią ponownie 
w związku z oficjalną weryfikacją oko-
liczności śmierci czeladzianina. Wcze-
śniejsze relacje podawały, że Franciszek 
zginął w bitwie z Niemcami, która ro-
zegrała się 7 września 1939 roku pod 
Proszowicami, jednak szczegółowy opis 
potyczki jej uczestnika oraz zeznania na-
ocznych świadków rzuciły nowe spojrze-
nie na wydarzenia sprzed 83 lat. Celem 
upamiętnienia i rehabilitacji Czecha 6 
września br. Miasto i Gmina Proszowice 
zorganizowało uroczystość odsłonięcia 
tablicy pamiątkowej. W świetle zaist-
niałych okoliczności podjęliśmy zadanie 
sprostowania życiorysu Franciszka Cze-
cha zgodnie z udokumentowaną prawdą 
historyczną.

Franciszek Czech, syn Wojciecha 
i Katarzyny z domu Waligóra urodził 
się 7 września 1884 roku w Woli Liber-
towskiej gmina Żarnowiec, powiat mie-
chowski. W 1910 roku zawarł on związek 
małżeński z Antoniną Kłys. Wkrótce po 
ślubie Czechowie przeprowadzili się do 
Czeladzi, zamieszkali w pobliżu nie-
istniejącej obecnie żydowskiej bożnicy 
w domu będącym własnością państwa 
Rabsztynów, w którym to na świat przy-
szły ich dzieci: Mieczysław, Helena 
i zmarły w dzieciństwie Edward. Franci-
szek utrzymywał rodzinę pracując jako 
cieśla w kopalni „Saturn”, Antonina zaś 
zajmowała się domem i wychowaniem 
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dzieci. W 1930 roku przy dzisiejszej ul 
Boguckiego (dawna Niwa) Czechowie 
kupili ziemię i na jej części wybudowali 
własny, niewielki dom. Od momentu roz-
poczęcia życia „ na swoim” obok pensji 
z kopalni dochody rodziny powiększały 
zyski osiągane z uprawy roli. W gospo-
darstwie ważną rolę odgrywała młoda 
klacz nazywana Siwek, którą Czechowie 
nabyli 1938 roku. Kolejne lata upływa-
ły im pracowicie, ale spokojnie i stabil-
nie. Dzieci dorosły, założyły swoje ro-
dziny, a Franciszek z Anastazją zostali 
dziadkami. Wybuch II wojny światowej 
wstrząsnął unormowanym dotąd życiem 
rodziny. Franciszek pod koniec sierpnia 
został zmobilizowany do służby w tabo-
rach, więc do punktu mobilizacyjnego 
stawił się ze swoim wozem i Siwkiem. 
Razem z furmanką i koniem został przy-
dzielony do 55. Dywizji Piechoty Armii 
Kraków dowodzonej przez urodzonego 
w Sosnowcu, ale pochodzącego z rodzi-
ny o czeladzkim rodowodzie, pułkowni-
ka Stanisława Kalabińskiego. 6 września 
dowódca podzielił zgrupowanie na dwie 
kolumny, z których jedna w składzie 204. 
Pułk Piechoty, Batalion Obrony Narodo-
wej „Rybnik”, 3. Kompania Batalionu 
Obrony Narodowej „Oświęcim” z 203. 
Pułku Piechoty, 1. Dywizjon 65. Pułku 
Artylerii Lekkiej i liczne tabory miały 
przemieścić się przez Proszowice, Kli-
montów i Kamieńczyce do Kazimierzy 
Wielkiej. W opisie bitwy stoczonej pod 
Proszowicami w dniach 6 i 7 września 
1939 roku autorstwa ppor. Aleksandra 
Bukko – żołnierza Batalionu Obrony 
Narodowej znajduje się wspomnienie 
o wydarzeniu mającym miejsce w miej-
scowości Szklana, 6 września wieczorem, 
tuż przed pierwszą fazą bitwy. Otóż jeden 
z żołnierzy wyczerpany wielodniowym 
marszem, brakiem snu i zmęczeniem nie 
wytrzymał psychicznie i zaczął strzelać 
do kolegów. Jednego z nich śmiertelnie 
ranił. Jak ustalił proszowicki historyk 
Wojciech Nowiński, tym postrzelonym 
z rąk polskiego żołnierza był właśnie 

Franciszek Czech. Niewiele czasu po tra-
gicznym zajściu, jeszcze pod osłoną nocy 
żołnierze polscy wyruszyli w stronę Pro-
szowic. Ciężko ranny Franciszek pozostał 
w Szklanej, a opieki nad nim podjęły się 
mieszkające w sąsiedztwie rodziny Sa-
snalów i Zemłów. Niestety następnego 
dnia, 7 września ok. godz. 20.00 w wy-
niku odniesionych ran Franciszek Czech 
zmarł. Odszedł dokładnie w 55. rocznicę 
swoich urodzin. Kilka dni później rodzina 
w Czeladzi otrzymała smutną wiadomość 
o śmierci seniora rodu oraz konieczności 
odebrania konia z furmanką zabezpie-
czonego przez proszowickiego probosz-
cza. Tymczasem 7 września nad ranem 
w Proszowicach doszło do krwawej bi-
twy między oddziałami polskimi a nie-
mieckimi. Polacy zajęli pozycje w miej-
scach wyznaczonych na główne punkty 
obrony miasta: na proszowickim rynku, 
cmentarzu parafialnym oraz wzgórzu 
usytuowanym nad drogą prowadzącą do 
Słomnik. Artylerzyści 65. Pułku Arty-
lerii Lekkiej ostrzeliwali zwłaszcza re-
jon gdzie pojawiły się niemieckie czołgi. 
Pod osłoną ciemności z obu stron trwała 
intensywna, ale równa wymiana ognia. 
Sytuacja uległa zmianie o świcie, kiedy 
do ataku przystąpiły niemieckie czołgi. 
Ich uderzenie rozbiło oddziały z Pszczy-

ny i Rybnika, zdziesiątkowały kompanię 
Batalionu z Oświęcimia. Dotkliwe straty 
poniósł 204. Pułk Piechoty i 65. Pułk Ar-
tylerii Lekkiej. W walkach pod Proszo-
wicami po stronie polskiej życie straciło 
ponad 100 żołnierzy, około 250 odniosło 
rany, a kilkuset trafiło do niemieckiej nie-
woli. Od pocisków zginęło kilkanaście 
koni, okupant przejął także kilka wozów 
pancernych. Wszystkie ofiary wielogo-
dzinnych walk zostały pochowane z zbio-
rowej mogile na cmentarzu parafialnym 
w Proszowicach. W tej samej mogile 
wraz z poległymi w bitwie żołnierzami 
spoczął Franciszek Czech. Jego nazwisko 
początkowo zostało umieszczone przez 
miejscowego proboszcza na liście pole-
głych i pochowanych w Proszowicach 
żołnierzy, następnie jednak zostało wy-
kreślone i opatrzone stosowną adnotacją 
informującą, że proboszcz wystawił dla 
niego osobny akt zgonu w parafialnej 
księdze zgonów. Duchowny miał zresztą 
zamiar sporządzić podobne akty dla 
wszystkich śmiertelnych ofiar potyczki, 
ale w związku z licznymi wątpliwościa-
mi dotyczącymi identyfikacji zwłok od-
stąpił od pierwotnego zamiaru. Fakt ten 
został szczegółowo opisany w kronice 
parafialnej. Najprawdopodobniej jednak 
skreślenie nazwiska czeladzianina z tej 
pierwszej listy zaważyło na tym, że póź-
niejsze wykazy sporządzane na zlecenie 
najpierw okupacyjnych władz niemiec-
kich, a następnie polskich władz powo-
jennych jego nazwiska już nie zawierały, 
a ponieważ któraś z późniejszych list po-
służyła za źródło informacji przy sporzą-
dzaniu tablic na groby poległych, pośród 
117 osób nazwisko Franciszka Czecha nie 
znalazło się. Po ponad ośmiu dekadach 
zagadka została wyjaśniona. 6 września 
br. podczas obchodów rocznicy bitwy 
proszowickiej w obrębie zbiorowej mo-
giły na miejscowym cmentarzu została 
odsłonięta ufundowana przez władze 
miasta tablica pamiątkowa poświęcona 
Franciszkowi Czechowi.

 Iwona Szaleniec
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Będąca rezultatem imponującej pra-
cy zespołu specjalistów kierowa-

nego przez Jana Gottwalda właściciela 
Gottwald – Studio Projektowe Modele 
Architektoniczne z Krakowa miniatura 
powstawała, nie bez trudów, przez kilka-
naście miesięcy na podstawie historycz-
nego planu oraz archiwalnych fotogra-
fii. Jej budowę pod kątem odtworzenia 
rzeczywistego wyglądu Piasków sprzed 

ponad 80 lat z zachowaniem wszelkich 
detali architektonicznych nadzorował 
Jan Powałka kierownik Galerii Sztuki 
Współczesnej „Elektrownia”. Dzięki 
zaangażowaniu obu panów – kreatorów 
lokalnego świata retro – powstało nie-
zwykłe dzieło w skali 1:275 ukazujące 
ówczesną zabudowę, siatkę ulic, natu-
ralistyczną zieleń, a przede wszystkim 
klimat tamtych czasów, gdy kopalnia 

„Czeladź” fedrowała z pełną mocą. 
Będąca świetną okazją, by przenieść 
się kilkadziesiąt lat wstecz i z innej 
perspektywy zobaczyć w pełnej krasie 
osiedle patronackie Piaski wybudowane 
ze środków Towarzystwa Bezimienne-
go Kopalń Węgla „Czeladź” makieta od 
samego początku swej prezentacji cieszy 
się zasłużonym zainteresowaniem. 

 Anna Binek-Zajda
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Wyjątkową formę prezentacji 
obiektów administracyjnych, re-
prezentacyjnych, mieszkalnych i ko-
palnianych składających się na ob-
raz starych Piasków z lat 30. XX w. 
stanowi makieta historyczna, która 
od 3 lipca br. do czasu zakończenia 
prac budowlano-rewitalizacyjnych 
cechowni dawnej kopalni „Saturn” 
docelowo przeznaczonej na sie-
dzibę Postindustrialnego Centrum 
Górnictwa Węglowego Zagłębia Dą-
browskiego znalazła swoje miejsce 
w północnym ramieniu transeptu 
kościoła pw. Matki Bożej Bolesnej 
w Czeladzi-Piaskach.

Świat starych Piasków
w miniaturze
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Rankiem pierwszego dnia 
września 1939 roku 

w Polskę uderzyła niemiecka 
nawałnica. Paręnaście minut 
przed godziną piątą bomby 
spadły na Wieluń, a Schle-
swig-Holstein rozpoczął 
ostrzał Westerplatte. Tego 
dnia rozpoczęło się jedno 
z najbardziej traumatycznych 
wydarzeń w historii ludzko-
ści, które w dalszym ciągu 
zalega cieniem na obecnym 
postrzeganiu rzeczywistości. 
Preludium tego sześciolet-
niego krwawego konfliktu 
rozegrało się wraz z wrze-
śniem 1939 roku w Polsce. 
Nawałnica nie ominęła żad-
nego zakątku naszego kraju. 
W wyniku paktu Ribben-
trop-Mołotow przetoczyła 
się od zachodu i wschodu, 
z północy i z południa II RP. 
Dnia 5 września uderzyła 
w Czeladź. Do miasta wkro-
czyli naziści rozpoczynając 
kilkuletnią okupację.

Powojenna pamięć tamtych 
dni kultywowana jest w dużej 
mierze dzięki pracy nauko-
wej badaczy bazujących na 
zapiskach i wspomnieniach 
naocznych świadków tych 
traumatycznych wydarzeń. 
Dla Czeladzi (lecz nie tylko) 
istotne są z pewnością wspo-
mnienia Dzieci Potulic, które 
w jeszcze większym stopniu 
tworzą obraz grozy towarzy-
szącej wojennym latom. Nie 
mniej ważne są także prze-
kazy pozostawione przez 

cywili, którzy zmuszeni 
byli żyć w okupacyjnej rze-
czywistości oraz żołnierzy 
biorących aktywny udział 
w prowadzonych w tym cza-
sie walkach. Jedną z takich 
postaci był pochodzący z Pia-
sków urodzony w 1915 roku 
szeregowy Stefan Strączek.

Powołany do czynnej 
służby został jako jeden 
z rekrutów z Piasków pod 
koniec marca 1939 roku. Od 

razu zgłosił się do 75. Pułku 
Piechoty w Chorzowie. Tam 
przydzielono go do 9. szkol-
nej kompanii stacjonującej 
w Hajdukach Wielkich. Jej 
dowódcą był porucznik Wi-
duch, plutonowi przewodził 
podporucznik Marcinkowski, 
a szefem kompanii liczącej 
około 120 ludzi był starszy 
sierżant Półrolnik. Wiosna 
i lato 1939 roku upłynęło 
szeregowemu Strączkowi na 

intensywnych szkoleniach 
wojskowych teoretycznych 
i praktycznych. Oprócz tych 
ćwiczeń przydzielony został 
do prac przy budowie zapór 
przeciwczołgowych na grani-
cy polsko-niemieckiej w oko-
licy Wirka (Ruda Śląska). 
Z każdym dniem wzrastało 
napięcie związane z zagro-
żeniem wybuchu wojny. Na 
granicy wzmogła się działal-
ność bojówek hitlerowskich. 
Mnożyły się akty dywersji. 
Dowództwo pułku rozloko-
wało poszczególne kompanie 
w newralgicznych punktach. 
Stefan Strączek trafił w ten 
sposób z 9. szkolnej kompa-
nii do 8. ulokowanej w Gim-
nazjum w Siemianowicach. 
Ostatnie dni sierpnia upły-
nęły pod znakiem ciągłej 
gotowości bojowej. A potem 
nastąpił 1 września…

Działania wojenne rozpo-
częły się dla Stefana Strącz-
ka około 5 rano. Bojówki 
niemieckie tzw. „Freikorps” 
rozbroiły strażników kopal-
ni „Maks” w Michałkowi-
cach po czym rozpoczęły jej 
okupację. W odpowiedzi na 
to wydarzenie polska strona 
włączyła od akcji oswobo-
dzenia wojsko. Ponosząc stra-
ty w wynikłym starciu Niem-

Wojenne wspomnienia 
szeregowego Stefana Strączka

|cd. na str. 8
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cy wycofali się do magazynu 
kopalni. Część polskiego od-
działu niezwłocznie uderzyła 
próbując go zdobyć. W wyni-
ku tej potyczki zginęło paru 
polskich żołnierzy. Cel jednak 
został wykonany. Do południa 
niemiecka bojówka została 
pokonana, a żołnierze wrócili 
na obiad i krótki odpoczy-
nek. Nabrawszy trochę nowej 
energii oddział szeregowego 
Strączka wyruszył popołu-
dniem w stronę Tychów. Noc 
spędzili w okolicy Wyr. 

Następnego dnia pobudka 
nastąpiła o 3.00 nad ranem. 
Już w cztery godziny później 
doszło do starcia z niemiec-
kim wojskiem. W wyniku sil-
nego ostrzału straty polskie 
były spore. Chwilowy sukces 
odpychający Niemców unika-
jących starcia „na bagnety” 
na niewiele się zdał. Wkrótce 
rozbili oni mający wspoma-
gać polskich żołnierzy pociąg 
pancerny. Koło 16.00 Stefan 
Strączek wraz z pozostały-
mi przy życiu towarzyszami 
broni został zluzowany przez 
11. pułk piechoty i wycofał 
się w stronę Starych Tychów. 
Rozbity miejscowy browar 
pozwolił ugasić pragnienie. 
Szeregowy Strączek maszero-
wał w kompanii odwodowej, 
której zadaniem było ubezpie-
czanie reszty oddziału. Prze-
mieszczając się kolejno przez 
Mysłowice i Niwkę, pod Kli-
montowem trafili pod ciężki 
ostrzał artylerii niemieckiej. 
Przerwa ostrzału wykorzy-
stana została na dalsze prze-
mieszczanie się w kierunku 
Krakowa. Noc zastała Strącz-
ka w Proszowicach. Została 
ona spędzona na miejscowym 

cmentarzu znajdując się pod 
ciągłym naporem wroga.

Kolejny dzień rozpoczął się 
dalszym odwrotem w stronę 
Krakowa okupionym licznymi 
stratami, ale również drobnym 
sukcesem. Pod miastem od-
dział Strączka urządził udaną 
zasadzkę na niemiecki patrol. 
W tym przypadku bez strat 
własnych rozbili niewielki 
oddział wroga. Po minięciu 
Krakowa będąc pod ciągłym 
ostrzałem skierowali się po-
czątkowo na wschód w stronę 
Stalowej Woli, a dalej na pół-
noc do Sandomierza do któ-
rego jednak nie dotarli. Prze-

prawiając się pontonami przez 
Wisłę minęli płonący Biłgoraj 
i skierowali się na bagna pod 
Józefowem. Niemcy byli tu jed-
nak prędzej. Nie doczekawszy 
nawet przerwy na posiłek wy-
czerpany i z resztkami amunicji 
oddział Stefana Strączka został 
otoczony i po krótkiej potyczce 
zmuszony do poddania się.

W niewoli szeregowy 
Strączek trafił wraz z inny-
mi współtowarzyszami do 
punktu zbiorczego, skąd pod 
eskortą odprowadzony został 
do szkoły w Biłgoraju. Dalej 
przewieziono go autem do 
cukrowni w Przeworsku. Tu 

w następnych dniach dostał 
się do wagonu, którym wy-
wożono ludzi w głąb Niemiec 
na przymusową pracę. 

W Niemczech przebywał 
do lutego 1942 roku kiedy 
to trójka Ślązaków pomogła 
Strączkowi przedostać się do 
Katowic ukrywając go przez 
trzy dni w przewożonym 
sianie. Stąd nocą przedostał 
się w bród przez Brynicę do 
Czeladzi. Wkrótce skontak-
tował się z ojcem, od którego 
poznał smutne losy najbliższej 
rodziny – matka aresztowana, 
rodzeństwo w Oświęcimiu, 
a dom żony pod obserwacją. 
Ukrywał się przed Niemcami 
w pustostanie znajdującym się 
w okolicy ulicy Staropogoń-
skiej. Aby przeżyć podjął się 
pracy u znajomego Żyda w Bę-
dzinie na składowisku mate-
riałów opałowych. Stąd obser-
wował pogarszającą się z dnia 
na dzień sytuację Żydów. 

Po niemal roku ukrywania 
się Stefan Strączek aresztowa-
ny został w lutym 1943 roku. 
Idąc do żony mieszkającej 
przy ulicy Focha przyuwa-
żony został przez sąsiadkę, 
która niezwłocznie doniosła 
o tym fakcie niemieckiej po-
licji. Najpierw trafił na prze-
słuchanie przez Gestapo na ul. 
Żytniej w Sosnowcu, a póź-
niej przez obóz przejściowy 
w Oświęcimiu trafił z powro-
tem do Kessel – obozu z któ-
rego już raz uciekł. 

Tym razem okazja do po-
nownej ucieczki trafiła się 
w styczniu 1945 roku pod-
czas kopania okopów na 
Renie koło Koblenz. Wraz 
z dwójką polskich oficerów 
ruszyli w kierunku Triestu. 

|cd. na str. 10

|dokończenie ze str. 7 „Wojenne wspomnienia szeregowego Stefana Strączka.”
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Słowem wstępu…

W dokumencie z 1 sierp-
nia 1228 roku, sta-

nowiącym pierwsze źródło 
wzmiankujące o Czeladzi, 
książę Kazimierz opolski wy-
nagrodził nadaniami niejakie-
go Klemensa. Sam dokument 
uważany jest obecnie za falsy-
fikat z 2 poł. XIII wieku, jed-
nak jego treść spisana miała 
zostać z oryginału i przyjęło 
się ją uważać za wiarygodną. 
Wspomniany w dokumencie 
Klemens wywodził się bez 
wątpienia z rodu Gryfitów. 
Starsza literatura identyfikuje 
go jako Klemensa z Ruszczyc, 
jednak nowsze badania skłania-
ją badaczy, aby niemal na pew-
no upatrywać w nim Klemensa 
z Brzeźnicy.

O rodzie i herbie…

Klemens Gryfita był synem 
Klimonta, kasztelana płockie-
go usuniętego z urzędu przez 
księcia Konrada Mazowiec-
kiego. Źródła potwierdzają 
także przynajmniej trzech 
jego braci. Andrzeja, biskupa 
płockiego, Jana, kasztelana 
cieszyńskiego oraz Wierzbię-
tę. Niewątpliwie istotnym dla 
politycznej kariery Klemen-
sa członkiem rodziny był je-
go teść Zbrosław ze Śmicza, 
kasztelan opolski. 

Klemens z Brzeźnicy wy-
wodził się z średniowiecz-
nego rodu rycerskiego Gry-
fitów-Świebodziców, którzy 
to zajmowali dominującą po-
zycję wśród możnowładztwa 
małopolskiego w XII i XIII 
wieku. W okresie rozbicia 
dzielnicowego Polski niejed-

nokrotnie mieli istotny wpływ 
na obsadę tronu krakowskie-
go. Korzeni tego rycerskiego 
rodu upatrywać należy w Ma-
łopolsce. Co ciekawe niektó-
re badane teorie wskazywać 
mogą także na Śląsk, Danię 
oraz Czechy. Dyskusyjna 
jest również kwestia powią-
zań łączących małopolskich 
Świebodziców z pomorskimi 
Gryfitami. Opis herbu Gry-
fitów znany jest nam przede 
wszystkim dzięki słynnemu 
polskiemu kronikarzowi Ja-
nowi Długoszowi, który pi-
sał o herbie i posługującej się 

nim rodzinie tak: Gryfy białe 
w polu czerwonym. Pochodzi-
li z Dacji, ta rodzina szlachec-
ka wyróżniała się fundacjami 
i uposażeniem klasztorów. 
Dokładniejszy opis herbu 
pochodzi z XIX wieku i po-
wstał w wyniku pracy nauko-
wej ówczesnych historyków: 
W polu czerwonem Gryf biały, 
którego połowa przednia od 
głowy, orła z nosem zakrzy-
wionym, z językiem wywie-
szonym, ze dwiema szpona-
mi w górę wspiętymi, także 
z dwiema skrzydłami do lotu 
wyniesionymi, reprezentuje: 

druga połowa lwa z dwiema 
łapami na których stoi, z ogo-
nem z pod łap w górę zadar-
tym pokazuje: nogi jednak 
u niego przednie i nos żółty, 
twarz w lewą tarczy skierowa-
na. Nad koroną pół także orła 
z trąbą, ale bez szpon.

O polityce 
i gospodarce…

Kazimierz I opolski, książę 
opolsko-raciborski wywodzą-
cy się z dynastii Piastów, pa-
nujący w latach 1211-1230, jak 
wielu władców jemu podob-
nych starał się otaczać zaufa-
nymi ludźmi. Jedną z takich 
osób był niewątpliwie Kle-
mens Gryfita. O jego pozycji 
na dworze śląskiego księcia 
świadczyć mogą piastowane 
przez niego urzędy oraz ilość 
nadań otrzymanych dokumen-
tem z 1 sierpnia 1228 roku. Po 
nieudanym spisku skierowa-
nym przeciwko krakowskie-
mu księciu Leszkowi Białemu 
- który to spisek w 1225 roku 
osadzić miał na tamtejszym 
tronie księcia wrocławskiego 
Henryka I Brodatego – zna-
lazł wraz z innymi Gryfitami 
schronienie w Księstwie opol-
sko-raciborskim. Dzięki wsta-
wiennictwu teścia Zbrosława, 
Kazimierz opolski powołał 
Klemensa na urząd wojewo-
dy opolskiego. Pozycja Gryfi-
ty umocniła się z początkiem 
sierpnia 1228 roku. Na wiecu 
w Rybniku książę podjął de-
cyzję o budowie murowane-
go zamku w Opolu. Połowę 
kosztów w wysokości około 
500 grzywien srebra Klemens 
zobowiązał się pokryć z wła-
snej kieszeni. Budową kiero-

O początkach 
Czeladzi słów kilka 
– Klemens Gryfita

|cd. na str. 10
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Po przekroczeniu linii frontu 
w okolicy Metzu udało im się 
wsiąść w pociąg i pojechać do 
Paryża. Tutaj zgłosili się do 
amerykańskiego sztabu skąd 
trafili do obozu zbiorczego. 
Strączek przez Marsylię tra-
fił do Toronto we Włoszech. 
Tu przeszedł 3 miesięczne 

szkolenie wojskowe po czym 
wcielono go do 14 Wielko-
polskiej Brygady Pancer-
nej II Korpusu. Trafił do 8. 
kompanii zaopatrzeniowej, 
a niedługo potem znalazł się 
w Egipcie. Tu odbył kolejne 3 
miesięczne szkolenie na kie-
rowcę samochodu ciężaro-

wego. Na przełomie sierpnia 
i września 1945 roku trafił 
ponownie do Włoszech gdzie 
w kompanii zaopatrzeniowej 
przebywał, aż do stycznia 
1946 roku, kiedy to zgłosił 
się na ochotnika do powrotu 
do Polski. Wrócił do domu 
okrężną drogą najpierw przez 

Neapol, a później Londyn 
z początkiem maja 1946 roku.

 Adam Stachera

Źródło: S. Strączek, Długo byłem 
żołnierzem. Wspomnienia z lat woj-
ny szer. Stefana Strączka, opr. W. 
Kwaśniak, Koło Miejskie Związku 
Bojowników o Wolność i Demokra-
cję w Czeladzi – Piaskach. 

wać miał natomiast jego brat 
Wierzbięta. 

W nadaniach za wierną 
służbę dla Klemensa Gryfity, 
Kazimierz opolski okazał się 
nadzwyczaj hojny. Wojewoda 
opolski otrzymał m.in. Nie-
modlin wraz z prawem patro-
natu znajdującej się tam ka-
plicy, Zagórze, Roszkowice, 
Rozkochowice, prawo połowu 
bobrów na odcinku Wisły, 13 
wsi w ziemi krakowskiej oraz 
Zator nad Skawą. Najistotniej-
szy dla historii Czeladzi jest 
tu niewątpliwie zapis nastę-
pujący zaraz po Niemodlinie. 
Klemensowi nadana zostaje 
w nim wieś Czeladź wraz 
z prawem połowu bobrów 
i karczma. Już sam tak rozle-
gle otrzymany majątek oraz 
piastowany urząd wojewody 
wskazują na bardzo silną po-
zycję tego Gryfity, a nie był to 
koniec sprawowanych przezeń 
godności i wpływu na ówcze-
sną politykę.

O fundacji i śmierci… 

Klemensa śmiało określić 
można mianem fundatora. 
Oznacza to, że podczas swo-
jego życia w znaczący sposób 
przyczynił się do powsta-
nia różnego rodzaju budowli 

świeckich lub sakralnych. Jak 
już wcześniej zostało nad-
mienione Gryfita ten zaanga-
żował się finansowo w plan 
budowy murowanego zamku 
w Opolu. Do potwierdzonych 
fundacji niejako sygnowanych 
jego imieniem należą z pew-
nością dwa klasztory: cyste-
rek w Łubnicach, obecnie 
w Łódzkiem oraz benedyk-
tynek w Staniątkach w okoli-
cach Krakowa. To właśnie ten 
drugi klasztor stał się istotny 
dla historii Czeladzi. Trudno 
jest w sposób jednoznaczny 
wskazać datę tej fundacji, 
według różnych teorii miał 
on powstać między 1228, 
a 1238 rokiem. Potwierdzony 
jest natomiast fakt zrzeczenia 
się przez Gryfitę części posia-
danych dóbr – w tym Czela-
dzi – na rzecz tego klasztoru. 
Benedyktynki utraciły pro-
tekcję fundatora wraz z jego 
śmiercią w 1241 roku. Warto 
tu nadmienić także, że wyż-
szą przełożoną tego klasztoru, 
czyli tzw. ksienią miała zostać 
córka Klemensa – Wyszenie-
ga/Wizenna. 

Perturbacje w karierze po-
litycznej Gryfity rozpoczęła 
śmierć w połowie maja 1230 
roku najważniejszego pro-
tektora Klemensa, Kazimie-

rza I opolskiego. Nad wdo-
wą oraz małoletnimi synami 
Mieszkiem i Władysławem 
po zmarłym księciu opiekę 
przejął Henryk Brodaty. Opo-
wiadającego po raz kolejny 
po stronie księcia śląskiego 
Klemens Gryfita wplątał się 
w spór mający doprowadzić 
Henryka na krakowski tron. 
W drugiej połowie 1230 ro-
ku podczas niewoli Henryka 
I Brodatego u Konrada Ma-
zowieckiego, Klemens bronił 
wraz ze swoim współrodow-
cem wojewodą krakowskim 
Markiem Wawelu oraz Ska-
ły przed wojskami Konrada. 
Możliwe również, że pełnił 
również wtedy przez krótki 
okres urząd kasztelana kra-
kowskiego. Następne lata to 
stopniowe odbudowywanie 
pozycji przez Klemensa Gry-
fitę. Dokumenty poświadcza-
ją go w 1234 roku na urzędzie 
kasztelana Ryczyny w księ-
stwie wrocławskim. Godność 
kasztelana krakowskiego 
z całą pewnością piastował 
już w 1238 roku co potwier-
dzają źródła. Karierę Gryfity 
przerywa nagle jego śmierć. 
Na przełomie 1240/1241 ro-
ku na osłabioną rozbiciem 
dzielnicowym Polskę ude-
rzyli Mongołowie. W dniu 

18 marca 1241 roku wojska 
Tatarskie pod wodzą Pajdara 
starły się w walnej bitwie pod 
Chmielnikiem z rycerstwem 
małopolskim i sandomier-
skim. Mongolska armia za-
dała obrońcą straszliwą klę-
skę, a wśród licznie zabitych 
możnych znalazł się również 
kasztelan krakowski Klemens 
z Brzeźnicy.

    
Słowem końca…

Klemens Gryfita wraz z nie-
znaną z imienia żoną pozo-
stawił po sobie trzech synów: 
Klemensa, Jana i Bartłomieja, 
a także wcześniej wspomnianą 
córkę Wyszeniegę/Wizennę. 
Czeladź jeszcze przez kilka-
naście lat pozostawała w gra-
nicach uposażenia klasztoru 
staniąteckiego. W latach 50. 
XIII wieku Czeladź powróciła 
już jednak w obszar domeny 
książąt opolskich co zakoń-
czyło okres wpływu Gryfitów 
na te ziemie.  

 Adam Stachera 

Źródło: J. Rajman, Czeladź do końca 
XVI wieku [w:] Historia Czeladzi. 
Tom 1, red. J. Drabina, Czeladź 2012, 
s. 96-103.

|dokończenie ze str. 8 „Wojenne wspomnienia szeregowego Stefana Strączka.”

|dokończenie ze str. 9 „O początkach Czeladzi słów kilka – Klemens Gryfita.”
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W latach 2016-2019 Muzeum Miejskie 
„Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej 

wydało kilkutomową monografię poświę-
coną rodzimemu miastu. Publikacja dzieli 
się kolejno na tomy I, II, III cz. 1 oraz III cz. 
2. Monografia ta jest pracą zbiorową. Dzię-
ki tekstom licznych autorytetów w sposób 
klarowny kompleksowo systematyzuje 
wiedzę z zakresu historii oraz przyrody 
Dąbrowy Górniczej. Oprócz treści mery-
torycznej, monografia wzbogacona jest 
o liczne archiwalne zdjęcia. Do każdego 
tomu dołączona jest również płyta CD, 
która pozwala na wirtualne zapoznanie się 
z zawartą w nich treścią.

Tom I monografii wydany w 2016 
roku przybliża bogactwo środowiskowe 
Dąbrowy Górniczej. Do najważniejszych 
tematów poruszanych w ramach tej czę-
ści publikacji należą m.in. położenie 
geograficzne i administracyjne, budowa 
geologiczna, zagospodarowanie górnicze, 
gleby i ich użytkowanie, warunki kli-
matyczne, zanieczyszczenie powietrza, 
wody powierzchniowe oraz podziemne, 
ochrona przyrody, wartości krajobrazowe 
i walory turystyczne miasta.

Wydany także w 2016 roku tom II kon-
centruje się na korzeniach przemysłu na 
terenach dzisiejszej Dąbrowy Górniczej. 
W rozdziałach pracy odnaleźć można 
informacje o znaleziskach archeologicz-
nych, wczesnośredniowiecznym ośrodku 
górnictwa i hutnictwa, dziejach obszaru 
do końca XVI wieku, problemie własno-
ści na obszarze Dąbrowy Górniczej i jej 
okolic w XVII i XVIII wieku oraz jej 
dzielnicach w XIX i XX wieku.

Tom III podzielony jest na dwie czę-
ści. Pierwsza wydana jeszcze w roku 
2016 nawiązuje do historii dziewiętna-
stowiecznej, koncentrując się na życiu 
społeczno-politycznym, działalności nie-
podległościowej, okresie uzyskania praw 
miejskich i funkcjonowania w odrodzo-
nej Polsce oraz czasach II wojny świa-
towej i dziejach najnowszych. Po niemal 
trzech latach w 2019 roku premierę miała 
druga część trzeciego tomu, której mery-
toryczna treść dotyczy czasów okupacji, 
powojennych, okresu Polskiej Rzeczypo-
spolitej Ludowej, przemian po roku 1989 
roku, aż po współczesność. 

Całość składa się na publikację po-
święconą Miastu z tradycjami, z barwną 
i bogatą przeszłością. Jest to niezwykłe 
kompendium wiedzy o Dąbrowie Górni-
czej, którego lekturę serdecznie polecam!

 Hieronim

Po raz siódmy na cmen-
tarzu przy ul. Nowopo-

gońskiej, szósty na komu-
nalnym, natomiast drugi raz 
na nekropolii przynależnej 
do parafii pw. Matki Bożej 
Bolesnej przy ul. Szybiko-
wej zostanie przeprowadzo-
na kwesta na rzecz odnowy 
zabytkowych nagrobków. 
Wzorem lat ubiegłych ser-
decznie prosimy wszystkich 
o szczodre wsparcie. We wto-
rek 1 listopada przy bramach 
wejściowych trzech cmenta-
rzy w godz. 9.00-17.00 będą 
widoczni kwestujący (osoby 
z życia publicznego, radni, 
działacze społeczni, człon-

kowie lokalnych organizacji, 
wolontariusze) zaopatrzeni 
w imienne identyfikatory oraz 
oznakowane puszki-skarbon-
ki. Wszystkich darczyńców 
zapewniamy, że każda ofiaro-
wana złotówka była i będzie 
dobrze wykorzystana.

Zebrane w trakcie ubiegło-
rocznej zbiórki środki finan-
sowe przeznaczone zostały 
na renowację grobu Walente-
go i Marcjanny Przybyłków. 
Mocno nadwyrężony przez 
czas pilnie potrzebował sto-

sownych zabiegów mających 
na celu odzyskanie właści-
wości technicznych, a także 
dawnych walorów estetycz-
nych i plastycznych. Dość 
wspomnieć przy tej okazji, 
że działalność Społecznego 
Komitetu Odnowy Czeladz-
kich Nagrobków Pro Memo-
ria pozwala ratować nie tylko 
zabytki, ale również pamięć 
o czeladzianach. Na miejskich 
nekropoliach znajdują się gro-
by zasłużonych przedstawi-
cieli różnych dziedzin życia 

społecznego, od uczestników 
powstań i działaczy niepod-
ległościowych do artystów, 
lekarzy, przemysłowców, 
polityków, pisarzy, sportow-
ców, duchownych czy rodzin 
związanych z Czeladzią, in-
nymi słowy – nasze wspólne 
dziedzictwo.

Nie zostawiajmy „kamiennej” 
historii Czeladzi bez opieki! 

 Społeczny Komitet Odnowy 
Czeladzkich Nagrob-

ków Pro Memoria

Zbliża się siódma publiczna kwesta 
na ratowanie czeladzkich „Powązek”
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Obaj urodzili się w latach 60. XIX w., gdy Rzeczypospolitej 
nie było na mapie Europy. W dojrzałość wchodzili pod koniec 

lat 80. w sytuacji nie rokującej jeszcze kolosalnej, przełomowej 
zmiany niosącej ze sobą nadzieję na powiew upragnionej wolności. 
Jednak obaj pozostawili po sobie ważny ślad – przez lata w nader 
trudnych warunkach czynem dokładali się do realizacji idei Polski 
suwerennej. I w końcu obaj po dziś dzień uzmysławiają, natural-
nie w różnej skali, nasze wyobrażenia o wartościach moralnych: 
poświęceniu, odpowiedzialności, odwadze. 

Józef Piłsudski – bez wątpienia człowiek wielkiego formatu. 
W powszechnym odbiorze to przede wszystkim twórca Legio-
nów, architekt niepodległości i zwycięski wódz wojny polsko-
-bolszewickiej. Natomiast Piotr Paweł Dehnel był aktywnym 
działaczem Polskiej Partii Socjalistycznej – Frakcja Rewolucyj-
na znanym pod pseudonimem „Strychnina”, ponieważ zawsze 
przy sobie „w razie wpadki” miał tę truciznę. A możliwość 
dekonspiracji była bardzo duża, Dehnel, bowiem w czasach 
zaborów przez wiele lat dostarczał na potrzeby bojówek so-
cjalistycznych materiały wybuchowe, do których dostęp miał 

z racji pracy w kopalni. Wielokrotnie ryzykował życiem swoim 
i członków najbliższej rodziny pełniąc obowiązki dowódcy taj-
nego przejścia granicznego w Czeladzi. W latach 1896 – 1907 
Dehnel organizował przejścia emisariuszy przez ziemię ślą-
ską do zaboru austriackiego. Wśród dziesiątek ludzi, którzy 
skorzystali z jego pomocy znaleźli się m. in. Józef Piłsudski, 
Aleksandra Szczerbińska (późn. żona Piłsudskiego), Walery 
Sławek, Tomasz Arciszewski. Tędy szła także broń i cenniej-
sze transporty bibuły oraz prasy konspiracyjnej, jak również 
pieniądze z napadu na rosyjski pociąg pocztowy w Bezdanach 
przeprowadzonego 26 września 1908 r. przez Organizację Bo-
jową PPS dowodzoną przez Józefa Piłsudskiego. Ponad 200 tys. 
rubli przez dłuższy czas ukryte było w zamurowanej skrytce 
w ścianie mieszkania zajmowanego przez rodzinę Dehnelów na 
Starej Kolonii Saturn. Gdy po raz pierwszy do Dehnela zgłosił 
się człowiek z biletem pisanym przez Władysława Dehnela, 
brata Piotra, profesora V gimnazjum w Petersburgu, działacza 
niepodległościowego o pseudonimie „Agrafka”, ukaranym do-
żywotnim zesłaniem do Jakucji, który na Sachalinie zetknął się 
z Bronisławem Piłsudskim bratem z kolei Józefa, etnografem 
skazanym na 15 lat ciężkich robót na dalekiej północy za udział 
w zamachu na cara Aleksandra III z prośbą o zaopiekowanie 
się przybyszem – nikomu wówczas z domowników nie śniło się 
nawet, iż oto goszczą u siebie przyszłego Naczelnika Państwa. 

Za zasługi na rzecz trudnej pracy niepodległościowej Piotr 
Paweł Dehnel, jak i jego żona Stefania zostali odznaczeni 
Krzyżem Niepodległości.

W odrodzonej Polsce Józefowi Piłsudskiemu i Piotrowi Pawłowi 
Dehnelowi dane było ponownie spotkać się osobiście w Czeladzi 27 
sierpnia 1922 r. przy okazji podróży ówczesnego Naczelnika Pań-
stwa do województwa śląskiego mającej miejsce w dniach od 26 
do 28 sierpnia 1922 r. Oficjalny jej powód stanowiła wizytacja jed-
nostek Wojska Polskiego stacjonujących w województwie śląskim, 
lecz nie tylko ten aspekt wchodził w grę. Genezę tych odwiedzin 
należy powiązać przede wszystkim z uroczystościami nadania wy-
sokich odznaczeń państwowych osobom zasłużonym w kampanii 
plebiscytowej i kadrze dowódczej powstań śląskich, gdyż Piłsudski 
był osobą najbardziej predestynowaną do ich wręczenia. 

Życiorysy 
równoległe

Józef Piłsudski i Piotr Paweł Dehnel – różne biografie, 
różne wybory, dwie różne drogi życiowe zakończone 
niemalże w jednym czasie. I jeden łącznik – gorące 
umiłowanie niepodległości.
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Adiutant Naczelnika gen. Jan Jacyna tak zapisał to historycz-
ne dla naszego miasta wydarzenie:

(…) Około 5-ej nastąpił wyjazd samochodami do Czeladzi, 
jechałem z Naczelnikiem Państwa; gdyśmy podjeżdżali do 
fabryki Saturn, gdzie mieliśmy się zatrzymać (fabryka już na 
terytorjum Kongresówki), Naczelnik Państwa poznał w wita-
jącym tłumie dyrektora fabryki z jego pomocnikami, wśród 
których był jeden, jak okazało się dawny Jego znajomy, który 
przed 15 laty, z narażeniem życia, przewoził Naczelnika Pań-
stwa właśnie z fabryki Saturn na Śląsk.

Naczelnik Państwa zaprosił go do naszego samochodu i po 
krótkiem zatrzymaniu się w świetlicy, gdzie na nas czekano, 
sam zaprosił się do swojego starego znajomego.

W małem, przytulnem mieszkaniu spędziliśmy sporo czasu 
na serdecznej, ciepłej rozmowie. Przy pożegnaniu gospodarz 
prosił go, żeby znów pojechał z nami do mostu, do którego 
przed 15 laty, dowiózł w nocy obecnego Naczelnika Państwa.

Tłumy ludzi czekały na nas przy wyjściu i żegnały owacyjnie.
Na moście rozstaliśmy się.

Ostatnią posługę Piotr Paweł Dehnel oddał nieżyjącemu już 
Marszałkowi 27 czerwca 1936 r., kiedy to włączył się w zorgani-
zowaną przez miejscowe Koło Związku Podoficerów Rezerwy 
akcję pobrania garści ziemi czeladzkiej z terenu byłej granicy 
rosyjsko-niemieckiej, zawiezionej następnie w metalowej urnie 
do Krakowa na kopiec – pomnik walki narodu polskiego o nie-
podległość – nazwanego po śmierci Piłsudskiego jego imieniem. 

Wpisana na trwałe w panteon polskich narodowych bohate-
rów osoba Piłsudskiego już za życia obrosła legendą Sprzyjał 
temu niewątpliwie bogaty i pełen tajemnic jego życiorys, który 
otwierał szerokie pole rozmaitym zabiegom interpretacyjnym. 
Proces mitologizacji prawdziwego rozpędu nabrał jednak dopie-
ro po śmierci Piłsudskiego i do dzisiaj daje on asumpt tak dla 
pięknych panegiryków, jak i paskudnych paszkwili. Pomiędzy 
tymi skrajnościami dominuje zaś cała gama ocen pośrednich.

Przytoczony poniżej tekst przedstawiający opowiadanie odzna-
czające się luźną konstrukcją, jak również nie popartą źródłami 
historycznymi fabułą pochodzi z popularnego w okresie między-
wojennym tygodnika „Na szerokim świecie” i stanowi jeden z licz-
nych przykładów powstających wtedy spontanicznie, będących 
wyrazem autentycznego podziwu dla dokonań człowieka z su-
miastym sarmackim wąsem pod nosem, artykułów prasowych. 

Noc nad Brynicą
Ćwierć wieku temu – opowieść z najprawdziwszego zdarzenia

I 
– Jeszcze jedna kolejka, panie starszy! Tylko zakropić angielską 
gorzką!

Niski, łysy człowieczek stał przy stoliku i wymachiwał rę-
kami, aby w ten sposób zwrócić na siebie uwagę właściciela 
restauracji. Gruby restaurator dostrzegł wreszcie rozpaczliwe 
sygnały pijaka, kiwnął głową i z idealną powagą zaczął nalewać 
wódkę do dużych kieliszków. 

Restauracja Sitki w Czeladzi, w Zagłębiu Dąbrowskiem, była 
tego dnia pełna, jak zwykle zresztą w sobotę, kiedy brać gór-
nicza odbierała swą tygodniówkę i szła utopić wszystkie troski 
z całego tygodnia…

Dym tytoniowy, gęsty jak zasłona, wypełnił obszerną, ni-
ską salę tak dokładnie, że pobladłe lub nienormalnie czerwone 
twarze gości wyglądały jak widma na seansie spirytystycznym. 
– Może pójdziemy, Paweł? – spytał młody urzędnik kopalniany, 
ocierając spocone czoło. – Już mi dobrze szumi w czubie …

Sztygar Paweł Dehnel spojrzał na młodzieńca z bezgranicz-
ną pogardą, jakby jego propozycja wydała mu się niesłychanie 
bezsensowna. 
– Siedź, kiedy ci tutaj dobrze! – huknął. – Na dworze deszcz, 
jak sto diabłów, a tu masz ciepło, wesoło i mokro, ale tylko 
w gardle!

|cd. na str. 14 
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Poklepał towarzysza wielką dłonią po plecach, wybuchając 
głośnym śmiechem. 

Młodzieniec pogodził się widocznie z losem, gdyż posłusznie 
sięgnął po kieliszek. Wypili i zakąsili grzybkiem. 

Do stolika sztygara przysiadł się chudy brunet, o nerwowej 
twarzy i gorejących, pięknych oczach.
– Słuchaj, Dehnel – szepnął – świerzbi mnie ręka, żeby temu 
panu Iwanowowi zęby wybić! 
– A gdzie on siedzi? – ożywił się młody urzędnik, rozglądając 
się mętnemi oczami po sali. 
– Nie rozglądaj się – syknął sztygar – Po co ma wiedzieć, że 
o nim gadamy? 

W kącie sali, przy zastawionym flaszkami i kieliszkami sto-
liku, siedział istotnie żandarm rosyjski oraz trzech urzędników 
celnych.
– Daj spokój, nie urządzaj burd, bo to nie ma żadnego sensu! 
– Zawsze jest sens dać Moskalowi w mordę – mruknął brunet.
– Żeby później prześladowali naszych? – spytał ostro sztygar. 
– Czy nie rozumiesz, że trzeba pozornie utrzymywać z nimi jak 
najlepsze stosunki? 
– Nic nie rozumiem! – upierał się brunet. – Wszędzie Polacy 
żyją z Moskalami jak pies z kotem, tylko my się z nimi cackamy!

Sztygar wzruszył ramionami. Upór pijanego młodzika ziry-
tował go.
– Zrozum, tępa głowo, że my tutaj mamy specjalne zadania… 
Przez to, że żyjemy w zgodzie z tymi suk… podlecami – nikt 
nas nie podejrzewa o polityczną robotę i możemy swobodnie 
podawać rękę działaczom z głębi Kongresówki, gdy muszą wiać 
zagranicę… 

Brunet wypił wielki kielich wódki, skrzywił się, otarł usta 
wierzchem dłoni i mruknął niechętnie: 
– Wiem, wiem aż za dobrze! Ale nie dziw się Paweł, że czasem 
człowieka ponosi!

Sala pomału pustoszała. Moskale ciężko podnieśli się ze 
swych miejsc i wytoczyli się na dwór, zataczając się, potrącając 
innych, patrząc przy tem wszystkim bezczelnie w oczy – szukali 
awantury. Ale nikt nie zareagował ani słowem: niektórzy nawet 
uśmiechali się pozornie uprzejmie, jakby bezczelność Moskali 
uważali za doskonały dowcip. Gdy przechodzili koło stolika 
sztygara Dehnela, żandarm jakby otrzeźwiał na chwilę, przyło-
żył rękę do czapki i mruknął uprzejmie: 
– Zdrastwujtie, pan Paweł! 
– Cześć Iwan Iwanowicz! Jak tam zdrowie? 

Kacap zrobił nieszczęśliwą minę. 
– Nieszczególnie, panie Dehnel, ten śledź, sobaka zaszkodził mi 
paskudnie!... 

Moskale wyszli wreszcie. Chwilę trwała cisza. 
– Podziwiam pana, panie Pawle – odezwał się starszy dozorca 
kopalniany – że pan tak umie postępować z tymi huncwotami. 

Oni po prostu lubią pana i szanują, jak swego!
Dehnel machnął ręką.

– Swojego takby nie szanowali, ale mnie się boją, bo wiedzą, że 
dobrze jestem z całą starszyzną. 

Stary ożywił się. 
– Ho, ho, pamiętamy, jak to było z tym rajdem konnym! A ile pan 
właściwie wtedy wygrał? 
–Sto rubli, całą setkę! – odparł z uśmiechem Dehnel. 
– A jak to było? – wtrącił młodziutki urzędniczek, który w biurze 
kopalnianem pracował dopiero trzy miesiące. 
– Opowiedz, Paweł! – poprosił brunet – Zawsze to przyjemnie 
posłuchać, że Polak pobił Moskali!
– No, dobra, choć to już pierońsko późno – będzie chyba druga…
Więc to było tak. Do pułku przyjechali nowi oficerowie, kozacy, 
uważacie. A prócz tego akuratnie wtedy nastał nowy celnik, ten, 
co jest teraz. No, ma się rozumieć, trzeba było oblać poznanie 
z takiemi grubemi fiszkami. Wiecie, o mnie gadają, że mam 
dobrą głowę, że jeszcze się taki nie narodził coby mię przepił… 
Jak się o tem dowiedzieli, tak zaraz zaczęli pokpiwać, że mi da-
dzą radę, że na nich sobie zęby połamię… No i zaczęliśmy pić. 
Trzy dni i trzy noce zalewaliśmy się we wszystkich okolicznych 
knajpach – ich było czterech, a ja tylko jeden nieborak przeciw-
ko nim… Wszyscy mieliśmy dobrze w czubach, ale nikt się nie 
dawał. Wreszcie najstarszy z nich, kapitan Jefimow, powiada:
– Tak jest na nie. Trzeba jakoś rozstrzygnąć, kto z nas jest naj-
lepszy pijak… – i tak ci gadał w tym sensie z pół godziny. 

Wreszcie ja się zdenerwowałem i powiadam: 
– Dobra, dobra, gadaj brat, jak to rozstrzygnąć, bo czasu szkoda!

On uśmiechnął się szatańsko i mówi: 
– Urządźmy rajd konny! Każdy dostanie konia i tak, jak je-
steśmy, z tym rauszem we łbach, pojedziemy z Czeladzi przez 
Będzin do Sosnowca i z powrotem… A pomyślcie, że tak w te 
i wewte stronę, to jest ładny kawałek drogi, ze trzydzieści wiorst 
z okładem. A ja, uważacie, jak życie moje nie siedziałem na 
koniu... A kozacy, to przecież jeżdżą na koniu prawie od uro-
dzenia. Ale nie! Jak rajd, to rajd. Przyprowadzają konie. Ko-
zacy mają konie, jak złoto – a mnie dali jakąś nerwową szkapę, 
która ustać nie mogła na miejscu. Ciarki mnie przeszły, jak na 
nią spojrzałem i myślę sobie: „Tu ktoś kark skręci!...” Ale nie. 
Wgramoliliśmy się na te rumaki – i wio! A trzeba wam wiedzieć, 
że w kilku knajpach po drodze mieliśmy się meldować, że niby 
jedziemy należytą drogą… Oczywiście, na każdym takim punk-
cie kontrolnym jeszcze się dolewało parę sztaganów – z samej 
radości, że się szczęśliwie dojechało… 

Sztygar Dehnel wylał z butelki resztę do szklaneczki i wypił 
duszkiem. 
– Krótko wam powiem, że jakoś dotryndałem się z powrotem do 
Czeladzi, a tamci wszyscy czterej pospadali po drodze i dopiero 
potem znaleziono ich chrapiących w rowach przydrożnych… 

|dokończenie ze str.13 „Życiorysy równoległe.”
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Inni oficerowie żyć potem tamtym nie dawali, że „Dehnel ko-
zakom dal radę!”
– I sto rubli pan wygrał? – spytał z pobożną czcią młody 
urzędniczek. 

Dehnel spojrzał na niego pogardliwie.
– A przepiło się potem dwieście – mruknął obojętnie. 

II
Dehnel wracał do domu. Deszcz siąpał nieustannie, mącąc 

z jednostajnym szelestem czarne kałuże, rozlewające się szeroko 
na grząskiej drodze. Podniósł kołnierz i szedł szybkim krokiem. 
Czuł bowiem niesmak w ustach i chciał jak najprędzej napić się 
tęgiej, gorącej herbaty. Z prawdziwą ulgą powitał żółte ściany 
domku, w którym mieszkali sztygarzy. Gdy kładł rękę na klamce 
drzwi, poczuł czyjąś rękę na ramieniu. 

Odwrócił się szybko i w świetle latarni elektrycznej, umiesz-
czonej na słupie przed domem, ujrzał skupioną, poważną twarz 
mężczyzny… Przemknęło mu przez myśl, że tego człowieka zna, 
że widział go kiedyś – może na fotografji? – że o tym człowieku 
tyle mówiono. 

I nagle – przypomniał sobie… Tak to był On, niezwykły, bo-
haterski, niezłomny… W skłonnem do uniesień sercu sztygara 
zaszumiała fala gorącego uczucia. Wyciągnął impulsywnie ręce 
i ujął mocno, bardzo mocno dłonie przybysza.
– Ucieczka?... – rzucił szeptem. 

Mężczyzna skinął głową.
– Muszę tej jeszcze nocy przejść granicę... 

Sztygar otworzył drzwi. Znaleźli się w schludnie urządzonym 
pokoju. Z dużego pieca z zielonych kafli płynęła fala rozkosz-
nego ciepła. 

W milczeniu zdjęli okrycia. Sztygar zniknął na chwilkę. Gdy 
wrócił, zastał swego gościa pogrążonego w głębokiej zadumie, 
z rękami splecionemi na kolanach. 
– Zaraz będzie herbata – rzekł sztygar. 

Gość podniósł głowę. 
– Za godzinę muszę być poza granicą – powtórzył mocnym 
głosem. 

Sztygar skinął głową. 
– Towarzysz Ziuk może być spokojny – oznajmił z powagą. 

Jeszcze dziesięć minut temu czuł szum w głowie, senność – 
i marzył o spoczynku w wygodnem łóżku; teraz czuł się zupełnie 
świeżo, myśli wiązały się jasno, mózg pracował sprawnie. 
– Napijemy się herbaty i – w drogę! 

Gdy wypili po dwie szklanki gorącej, wonnej herbaty, na 
twarzy niezwykłego gościa pojawiły się blade rumieńce.
– Idziemy – rzucił, jak rozkaz. 

Sztygar otworzył szufladę komody i wyjął z niej jakąś weł-
nianą kolorową chustkę.
– Proszę tam podwiązać twarz, a nikt nie pozna! 

Wyszli. Deszcz padał teraz bardzo drobny, wiatr się wzmógł. 
Drobne kropelki kłóły twarze idących, jak igiełkami.
– Za pół godziny jest inspekcja odcinka… Musimy iść prędzej 
– mruknął Dehnel. Szli teraz bardzo szybko, niemal biegli, wpa-
dając w głębokie kałuże, potykając się, z trudem utrzymując 
równowagę. Sztygar klął fantastycznemi wyrazami, mieszając 
pomysłowo soczysty słownik kilku gwar... 
– Narażasz się – szepnął nagle niskim swym głosem bojowiec. 

Sztygar wzruszył ramionami. 
– Głupstwo – odparł cicho – i tak człowieka djabli wezmą!
Znów szli w milczeniu. Przechodzili tuż nad Brynicą. Wiatr 
jęczał w suchych krzewach przybrzeżnych - przejmująco, strasz-
nie, jakby ktoś wzywał pomocy…
– A zresztą – odezwał się nagle sztygar nie swoim głosem – jestem 
zabezpieczony. Gdybym wpadł – żywcem mnie nie dostaną… 
– Nie zdążyłby pan nawet wyjąć broni z kieszeni – rzekł sucho 
bojowiec.
– Broni?... Moją broń można ukryć w dwóch palcach… Noszę ją 
stale w kieszonce kamizelki… 
– Trucizna? – spytał bojowiec dziwnie wzruszonym głosem.
– Strychnina – skinął obojętnie głową sztygar. – Wszyscy to-
warzysze o tem wiedzą i nawet nazywają mnie: „Strychnina”. 

Znów szli szybkim krokiem, nie zamieniając ze sobą ani słowa. 
Nagle z mroku wyłonił się wysoki cień.

– Kto idiot? – spytał gruby, zachrypnięty głos. 
– A to ty, Piotr Pawłowicz! Nie poznałeś mnie? To ja, Dehnel! 

Żandarm zatrzymał się tuż przed nimi. 
– Powitać pana. Dawno my razem nie pili, panie Dehnel. A ten 
drugi co za jeden ?
– Kuzynek. Z pod Częstochowy przyjechał rodzinę odwiedzić. 
Piliśmy trochę i chcemy się trochę przewietrzyć… 
– No to z Bogiem! A nie rozpijajcie krewniaczka, bo wy, pan 
Dehnel, możecie ciągnąć gorzałkę jak smok, a nie każdy po-
trafi, nie każdy! Brrr, co za noc szatańska, czorty weselisko 
urządzają! 

Jeszcze długo słyszeli jego wymyślne przekleństwa, mrucze-
nie i urywające się śpiewki. Wreszcie głos zgasł w oddali. 
–To tu – rzekł niespodziewanie sztygar. 

Zatrzymali się. Woda połyskiwała ponuro. Sztygar sięgnął 
do kieszeni. 
– Masz półpasek – rzekł, wręczając złożoną kartkę papieru. 

Bojowiec ukrył cenny dokument w kieszeni. Wyciągnął rękę. 
– Jesteś dzielnym towarzyszem, Dehnel! Nie zapomnę wam ni-
gdy tej nocy i – ciebie! 

Dziwnie brzmiało to oświadczenie w ustach człowieka, kryją-
cego się pod osłoną nocy, szukającego ocalenia w ucieczce. Ale 
gdy spojrzał w oczy tamtego, rzucające stalowe błyski – skłonił 
nisko głowę, jakby dziękował za otrzymany dar… 
– Idźcie z Bogiem, towarzyszu Ziuk! – szepnął. 

|cd. na str. 16
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Kiedy wracał do domu wiatr ucichł, deszcz ustał. Sztygar 
Dehnel był dziwnie wzruszony.

III
Minęło lat kilkanaście – lat brzemiennych w wielkie wypadki. 

Z oparów krwi, ze zgliszcz i ruin, z gruzów powalonej przemocy, 
z rozerwanych oków niewoli, z cierpień i poświęcenia, powstała 
–POLSKA. 

Sztygar Dehnel wciąż pracował na tem samem stanowisku. 
Przeminął okres burz. Dni szlachetnych hazardów opromieniły 
się nimbem legendy. 

…Pewnego dnia do zarządu kopalni przyszła depesza: Na-
czelnik Państwa przybędzie do Czeladzi… 

Co za zaszczyt dla Towarzystwa! Zapewne Nnaczelnik Pił-
sudski pragnie zwiedzić kopalnię… Rozpoczęto gorączkowe 
przygotowania do godnego przyjęcia Głowy Państwa. Stara 
Czeladź, pamiętająca wiek czternasty, przez cały dzień żyła 
oczekiwaniem sensacji. W salach recepcyjnych przygotowano 
bankiet, w którym oprócz dostojnego Gościa miało wziąć udział 
kilkudziesięciu miejscowych dygnitarzy. Stoły lśniły od srebra 
i kryształów. Naczelnik Państwa przyjechał autem o godzinie 
jedenastej rano. Dwa inne auta wiozły Jego świtę. Wyfraczeni 
dyrektorzy wyszli go powitać.
– W tym uroczystym dniu, gdy… – zaczął naczelny dyrektor. 

Człowiek w szarym płaszczu przerwał mu niecierpliwym ge-
stem ręki. 
– Gdzie jest Paweł Dehnel? – rzucił krótko. 

Zapanowała konsternacja. Dyrektorzy spojrzeli po sobie ze 
zdumieniem. 
– Dehnel? Sztygar Dehnel?... 

Naczelnik skinął głową. 
– Chcę się z nim widzieć… 
– Czy możemy tymczasem prosić?...

Naczelnik Państwa potrząsnął głową. 
– Nie. Czekam tutaj na niego.

Posłano po sztygara Dehnela. Był na szczęście na powierzch-
ni. Przyszedł w zwykłem ubraniu do pracy, z rękami, noszącemi 
wybitne ślady tej pracy. Drgnął, ujrzawszy Komendanta. 

Naczelnik wyciągnął rękę. 
– Paweł, chcę się z tobą napić wódki – rzekł po prostu. 

Sztygar odzyskał zwykłą pewność siebie. 
– Ano dobrze! – odparł. Ale jestem co prawda, nieprzygotowany 
na taką zaszczytną wizytę… 
– My prześlemy wszystko, co potrzeba, do pańskiego mieszkania 
– szepnął jeden z dyrektorów. 

W osobliwym, nieoczekiwanym „bankiecie” brały udział tyl-
ko dwie osoby: tak sobie życzył Naczelnik. Po wypiciu dwóch 
kieliszków, Naczelnik rzekł do uszczęśliwionego gospodarza 
z dobrotliwym uśmiecham:

– Jestem ci winien wdzięczność. Uratowałeś mnie, gdy już mi 
bardzo następowali na pięty. Ryzykowałeś, bracie, wiele, bardzo 
wiele… Szczypta strychniny była bardzo niedaleko twych ust… 

Raz jeszcze uścisnęli sobie dłonie. Sztygar szarpał szpakoto-
wate wąsy, udając obojętność… 
– A teraz, Pawle, przypomnimy sobie stare dzieje… 

Znów ruszyły trzy auta. 
W jednym z nich jechał Naczelnik Państwa ze sztygarem Paw-

łem Dehnelem… Zatrzymano się w miejscu, gdzie wówczas bo-
jowiec Ziuk przechodził przez granicę. 

Wysiedli. Sztygar miał minę skupioną. Naczelnik był wyraź-
nie wzruszony, choć starał się zwykłą marsową miną pokryć 
swe uczucia. 

Stali w milczeniu, patrząc w zadumie na ziemie, które jesz-
cze tak nie dawno były „zagranicą”… Nagle – kierowany ja-
kąś dziwną intuicją natchnionej chwili – sztygar Dehnel wyjął 
z kieszeni kartkę czystego papieru i zwrócił się do zamyślonego 
Naczelnika. 
– Masz tu paszport, Ziuk, za którym teraz możesz podróżować 
po całym świecie!

Symboliczna scena wzruszyła wszystkich obecnych. 
W pół godziny później samochody odjechały w kierunku sto-

licy. Paweł Dehnel powrócił do swej cichej, codziennej pracy. 
Po latach, choć na jego piersiach błyszczy złoty Krzyż Zasługi, 

wspomina sztygar Paweł Dehnel z dumą, lecz bez zarozumiałości, 
zimną dżdżystą noc – i piękny, słoneczny, szczęśliwy dzień!. 

Bez zarozumiałości… Rozumie bowiem, że spełnił tylko obo-
wiązek. Był tylko jednym z tych, co podsycali Znicz, który roz-
płomienił się w wielkie, gorejące Słońce Wolności…

 Anna Binek-Zajda

Źródła:
Gen. Jan Jacyna „1918-1923. W Wolnej Polsce. Przeżycia”, Warszawa 1927.
„Na szerokim świecie”, nr 46, 15 XI 1936 r, s. 4-5,7.

Inżynier Zygmunt Franciszek Szczotkowski – 
portret niepospolity

Bohaterem trzeciej odsłony cyklu „Portrety niepospolite in-
żynierów czeladzkiego górnictwa” jest Zygmunt Franciszek 
Szczotkowski, którego losy stanowią interesujący przyczy-
nek obrazujący jeden ze sposobów kształtowania się na po-
czątku XX w. kadr polskiej inteligencji technicznej. Człowiek 
o wielu talentach oraz zainteresowaniach rozwijanych i po-
szerzanych przez całe życie.
Biogram inżyniera opracowany został przy współpracy z Ju-
liuszem Zielińskim – wnukiem Z. Szczotkowskiego.

Zapraszamy do lektury.
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Kalendarium MS | odbyło się:

• Wystawa 3 VI – 25 VII:
Do 25 lipca w Muzeum Saturn prezen-
towana była wystawa pt. „Droga św. Ja-
kuba – Via Regia” przygotowana przez 
Muzeum Zagłębia w Będzinie oraz 
Stowarzyszenie Forum dla Zagłębia 
Dąbrowskiego. Ekspozycja obrazowała 
ideę pielgrzymowania do Santiago de 
Compostela, ukazywała drogi św. Jakuba 
w Europie i w Polsce ze szczególnym na-
ciskiem na odcinek szlaku VIA REGIA 
z Krakowa do Sączowa przebiegającego 
także przez Czeladź.

• Wycieczka piesza 9 VII: 
Dziewiątego dnia lipca odbyła się piesza 
wycieczka czeladzkim odcinkiem szla-
ku św. Jakuba. Współorganizowana przez 
Muzeum Saturn i Zagłębiowski Klub 
Przyjaciół Camino – sekcja Stowarzysze-
nia Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego. 

Miłośnicy pieszych wędrówek mieli oka-
zję przejść lokalny, alternatywny odcinek 
najważniejszego szlaku kulturowego Eu-
ropy stanowiącego część sieci Camino de 
Santiago.

• Wystawa 29 VII – 4 IX:
W ostatnich dniach lipca rozpoczęła 
się prezentacja wystawy wypożyczonej 
z Muzeum Lalek w Pilźnie pt. „Piasto-
wie. Poczet królów i książąt polskich”. 
Prezentowane lalki stanowiły wierne 
odzwierciedlanie powstałych na podsta-
wie źródeł wyobrażeń najważniejszych 
Piastów wraz z ich rodzinami. Wystawa 
stanowiła nie lada atrakcję zwłaszcza dla 
dzieci, które oprócz poznawania historii 
miały jeszcze możliwość wykazania się 
plastycznymi zdolnościami. Ekspozycja 
cieszyła się dużym zainteresowaniem aż 
do jej zakończenia 4 września.

• Warsztaty plastyczne 11 – 25 VIII:
Między 11 a 25 sierpnia w Muzeum Sa-
turn miał miejsce cykl pięciu warsztatów 
plastycznych przeznaczonych dla dzieci 
i zatytułowanych „Śladem piastowskich 
władców polskich”. Zajęcia praktyczne 
wzbogacone zostały ciekawymi opo-

wiastkami dotyczącymi wybranych śre-
dniowiecznych artefaktów. W ramach 
cyklu odbyły się następujące warsztaty: 
– 11 sierpnia „Między legendą a historią” 
– szycie myszek z filcu
– 16 sierpnia „Jak rozświetlić mroki śre-
dniowiecza” – tworzenie lampionów
– 18 sierpnia „Sakiewka, czyli gdzie Bo-
lesław Szczodry i Bolesław Krzywousty 
trzymali denary” – szycie sakiewki na 
monety

– 23 sierpnia „Wielki król, który zastał 
Polskę drewnianą a zostawił murowaną” 
– budowanie zamków z gliny
– 25 sierpnia „Pieczęcie – symbole wła-
dzy, własności i tajności” – tworzenie 
własnych pieczęci

• Spotkanie autorskie 2 IX:
W dniu 2 września o godzinie 17:00 mia-
ła miejsce promocja książki autorstwa 
Stefanii Lazar pt. „Kreis Bendsburg 
1939-1944. Powiat będziński w obiek-
tywie okupanta”. Przybyli goście mieli 
okazję wysłuchać nader interesującej pre-
lekcji wygłoszonej ze swadą i erudycją 

przynależną autorce oraz uzyskać odpo-
wiedzi na nurtujące pytania. Przewod-
ni temat wydawnictwa stanowi trudna 
przeszłość Zagłębia Dąbrowskiego uka-
zana na podstawie starannie wyselekcjo-
nowanych zdjęć pochodzących z zasobu 
Archiwum Państwowego w Katowicach 
opatrzonych naukowym komentarzem 
autorki.

• Wystawa 7 IX – 30 X:
W dniu 7 września rozpoczęła się pre-
zentacja autorskiej wystawy pt. „Cze-
ladzka Mater Dolorosa wczoraj i dziś”. 
Na wystawę złożyły się archiwalne fo-
tografie autorstwa Braci Altman oraz 
współczesne wykonane przez Jana Po-
wałkę i Marka Mierzwę ukazujące wnę-
trze 100-letniej świątyni pw. Matki Bożej 
Bolesnej w Czeladzi-Piaskach. Ciesząca 
się zainteresowaniem ekspozycja wysta-
wiona będzie w Muzeum Saturn do 30 
października.

• Wernisaż 7 IX:
W dniu rozpoczęcia autorskiej wystawy 
pt. „Czeladzka Mater Dolorosa wczo-
raj i dziś” o godzinie 17:00 odbył się 
jej wernisaż. Arcyciekawy wykład pt. 
„Światłem malowane – witraże kościo-
ła pw. Matki Bożej Bolesnej w Czeladzi 
Piaskach” wygłosiła Ireny Kontny. Prele-
gentka w swoim wystąpieniu przybliżyła 
tajniki powstawania tych szklanych dzieł 
sztuki sakralnej.

|cd. na str. 18
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• Wykład 16 IX:
Dnia 16 września o godzinie 17:00 
w Muzeum Saturn miał miejsce wy-
kład gościnny Jarosława Krajniewskie-
go pt. „Czeladź – rzeka – pogranicze. 
W 760-lecie lokacji Czeladzi”. Prelekcja 
przyniosła pokaźną dawkę wiedzy o roli 
rzeki i położenia geograficznego w hi-
storii Czeladzi.

• „Zwiedzanie” Piasków 17 IX:
W dniu 17 września odbyło się wyjąt-
kowe wydarzenie pt. „Miniatura histo-
ryczna Piasków – podróż w czasie do lat 
30. XX wieku”, w ramach którego miało 
miejsce „zwiedzanie” miniatury osie-
dla patronackiego znajdującej się w lo-
kalnym kościele. Na tę niepowtarzalną 
„wycieczkę” goście wybrali się w dwóch 
turach o godzinie 10:00 i 12:00.

• Muzealny Klub Juniora 25 IX:
Wyjątkowo w ostatnią niedzielę września 
o godzinie 13:00 odbył się Muzealny Klub 
Juniora – warsztaty plastyczne dla dzieci 
pt. „Zakładka i kropka” pod kierunkiem 
Marty Woźniak. Zainspirowane prakty-
kowaną m.in. przez aborygenów sztuką 
malowania kropkami dzieci wykazały się 
kreatywnością i zaangażowaniem.

• Muzyczny Piątek 30 IX:
W ostatni piątek września o godzinie 
18:00 po letniej przerwie powrócił „Mu-
zyczny Piątek”. W ramach cyklu odbył 
się koncert Trio Appassionata pt. „Naj-
większe przeboje muzyki klasycznej”. 
Publikę oczarowała swym sopranem 
Aleksandra Stokłosa, która dopełniła 
swym wokalem doskonałe, perfekcyjne 
i rozbudowane autorskie aranżacje wy-
konane na trzy instrumenty. 

MS zaprasza X-XII 2022:

• Wieczór Historyczny na Saturnie 7 X:
7 października po paromiesięcznej prze-
rwie powraca Wieczór Historyczny na 
Saturnie. Wykład pt. „Korona królów 
w oczach konsultanta historycznego” 
poprowadzi prof. Bożena Czwojdrak - 
historyczka, mediewistka, konsultantka 
historyczna.

• Spotkanie autorskie 12 X:
12 października o godzinie 17:00 w Mu-
zeum Saturn będzie miała miejsce pro-
mocja książki Stefanii Lazar pt. „Portre-
ty kobiet niezwykłych”. Autorka nawiąże 
do ukazanych w tej publikacji dzieł sztu-
ki stanowiących podstawę do przedsta-
wienia niezwykłych życiorysów kobiet 
na nich się znajdujących.

• Muzealny Klub Juniora 16 X:
W dniu 16 października o godzinie 13:00 
kolejna gratka dla najmłodszych – Mu-
zealny Klub Juniora. Dzieci pod kierun-
kiem Marty Woźniak stworzą niezwykłe 
makatki w ramce.

• Muzyczny Piątek 21 X:
Dnia 21 października gwiazdą „Muzycz-
nego Piątku” będzie Zuzanna Pycia - pełna 
energii i wigoru wokalistka wraz z zespo-
łem. Podczas koncertu wybrzmią ciekawe 
oraz oryginalne aranżacje muzyczne. Roz-
pocznie się on o godzinie 18:00. 

• Wystawa 4 XI – koniec 2022 roku:
W dniu 4 listopada w Muzeum Saturn 
rozpocznie się prezentacja wystawy pt. 
„Marszałek Józef Piłsudski w Czeladzi. 
Wspomnienie wizyty sprzed 100 lat”. 
Autorską część ekspozycji uzupełnia 
biograficzna, która została przygotowa-
na przez Instytut Pamięci Narodowej. 

• Wernisaż 4 XI:
4 listopada o godzinie 17:00 odbędzie się 
wernisaż pt. „Marszałek Józef Piłsudski 
w Czeladzi. Wspomnienie wizyty sprzed 
100 lat”. Wykład o niezwykle złożonym 
momencie historycznym wynikłym po Po-
wstaniach Śląskich pt. „Rok 1922 na Górny 
Śląsku” wygłosi prof. Miłosz Skrzypek.

• Patriotyczne śpiewanie 10 XI:
Dzień przed Świętem Niepodległości 
o godzinie 17:00 w Muzeum Saturn 
odbędzie się patriotyczne śpiewanie. 
W tym ważnym dla polskiej historii 
okresie zaśpiewamy wspólnie wzniosłe 
i chwalebne pieśni podkreślające dumę 
z miejsca pochodzenia. 

• Muzealny Klub Juniora 20 XI:
20 listopada o godzinie 13:00 Muzeum Sa-
turn zaprasza na Muzealny Klub Juniora, 
którego tematem przewodnim będą ma-
kramowe listki. Dzieci i tym razem będą 
mogły liczyć na pomoc Marty Woźniak. 

• Muzyczny Piątek 25 XI:
25 listopada o godzinie 18:00 w ramach 
„Muzycznych Piątków” w Muzeum Sa-
turn zagości znany i lubiany przez czela-
dzian zespół Avocado.

• Kolędowanie 9 XII:
Jak co roku w okresie przedświątecznym 
w Muzeum Saturn odbędzie się wspólne 
kolędowanie. Jest to niezwykła okazja, by 
we wspólnotowej atmosferze pogłębić na-
sze – czeladzkie więzi. Na to wydarzenie 
zapraszamy 9 grudnia o godzinie 17:00.

• Muzealny Klub Juniora 18 XII:
Ostatni w 2022 roku Muzealny Klub Ju-
niora pod kierunkiem Marty Woźniak 

odbędzie się 18 grudnia o godzinie 13:00. 
Tym razem dzieci szyć będą bałwany. 

• Muzyczny Piątek 30 XII:
Ostatni w 2022 roku koncert w ramach 
cyklu „Muzyczne Piątki” wybrzmi 30 
grudnia o godzinie 18:00. „Koncert 
Operetkowo-Musicalowy” wykona duet 
Anna Pieszka i Tomasz Białek.

Z przyjemnością informujemy, iż 
wzorem lat ubiegłych Muzeum 

Saturn przygotowuje kolejny kalen-
darz ścienny na rok 2023 w całości 
poświęcony urokliwym akwarelom 
autorstwa Jana Powałki prezentują-
cym dawną Czeladź. Publikowany 
od 2014 roku stał się już obowiązkową 
pozycją wydawniczą w dorobku naszej 
instytucji i  swego rodzaju muzealną 
tradycją celebrowaną z końcem każde-
go roku. Zawsze w eleganckiej szacie 
ilustracyjnej z określonym czeladzkim 
motywem, wzbogacony archiwalnymi 
lub też współczesnymi fotografiami, 
rycinami i grafikami, zaopatrzony 
w krótkie teksty stanowi niewątpli-
wie atrakcyjną wizytówkę Muzeum 
Saturn. Opracowywany graficznie 
przez Teresę Strojniak przedstawia 
sobą nad wyraz wyjątkowe, barwne 
i nader ciekawe wydawnictwo, które 
naprawdę wypada mieć.

Kalendarz 
historyczny 

2023 r. 
niebawem 

w sprzedaży

|dokończenie ze str.17 „Kalendarium MS | odbylo się:”
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Co było:

Początek lata i wakacji Galeria Elektrownia 
powitała otwarciem wystawy zbioro-

wej „10 głosów malarstwa”, na której moż-
na było oglądać twórczość artystów malarzy 
związanych ze środowiskiem Uniwersytetu 
Artystycznego im.  Magdaleny Abakanowicz 
w Poznaniu. Każdy z artystów zaprezento-
wał osobne podejście do formuły i  istoty 
malarstwa.

• W sierpniu i wrześniu mogliśmy oglą-
dać wystawę malarstwa Agnieszki Janu-
szek pt. „Wszystko jest pejzażem…”, którą 
tworzyły obrazy wykonane w technice olejnej.

• 3 września otwarta została inter-
dyscyplinarna ekspozycja zbiorowa 
zatytułowana „Melancholia–Tajemni-
ca–Samotność–Milczenie” składająca się 
z prac z obszaru malarstwa, rysunku, grafiki 
i  poezji stworzonych przez artystów sku-
pionych wokół ogólnopolskiego kolektywu 
artystycznego Ciemna Strona Sztuki. 

• W październiku i  listopadzie prze-
strzenią GSW Elektrownia zawładnie 
wystawa prac prof. Zbigniewa Bajka „OB-
CY KAFKA” przygotowana we współpracy 
z  Akademią Sztuk Pięknych w  Krakowie, 
na którą złożą się cykle prac realizowanych 
w różnych mediach: fotografie wielkoforma-
towe drukowane na płótnie, banerach, kola-
że, grafiki drukowane na blasze aluminiowej 
oraz płótnie, a także prezentacje wideo. Po-
kazane zostaną dwa cykle prac odnoszące się 
do dwóch wiodących motywów twórczości 
artysty. Są nimi figura OBCEGO oraz KAFKA.

Wystawa będzie dostępna od 13 paź-
dziernika do 27 listopada. Na wernisaż 
z  udziałem artysty i  zaproszonych gości 
zapraszamy w  czwartek, 13 października 
o godz. 18.00.

• Od 8 grudnia Galeria zaprasza na in-
terdyscyplinarną wystawę zbiorową wy-
kładowców i studentów Wydziału Sztuki 
Uniwersytetu Technologiczno-Humani-
stycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu, 
której pomysłodawcą i kuratorem jest prof. 
Andrzej Markiewicz, Dziekan Wydziału. Na 
ekspozycję złożą się prace z obszaru malar-
stwa, grafiki i rysunku. Wystawa potrwa do 
31 grudnia. Wernisaż odbędzie się w czwar-
tek, 8 grudnia o godz. 18.00

Co będzie:

• Również we wrześniu prezento-
waliśmy wystawę prac Pauliny Bobak 
pt. „Nieobecni?” odnajdującej Inspirację 
dla twórczości w człowieku oraz w  - nie-
odmiennie splecionych ze sobą - przeszło-
ści i teraźniejszości.

 Agnieszka Termińska

Zbigniew Bajek | RELIKWIARZ | 50x50 cm | druk cyfrowy, papier | 2015
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3 września w GSW Elektrownia i na te-
renie wokół obiektu zagościła 13. edy-

cja Industriady – Święta Szlaku Zabytków 
Techniki. Tym razem hasłem przewodnim 
wydarzenia – mającego swoje odsłony 
w 41 obiektach należących do Szlaku – by-
ło: „Po szychcie. Czas na fajrant!”.  Jak co 
roku – z wyjątkiem wymuszonej pandemią 
przerwy – Galeria zaprosiła mieszkańców 
naszego miasta (i nie tylko) – dorosłych 
i dzieci, miłośników zabytków techniki 
z całego regionu do wspólnego świętowa-
nia. Na początek organizatorzy zapropo-
nowali wszystkim gościom zwiedzanie 
Galerii z przewodnikiem. Na najmłod-
szych czekały zawody sprawnościowe 
„Mikrospartakiada – w zdrowym ciele 
zdrowy duch” (przeciąganie liny, żongler-
ka piłkami, konkurs gigantycznej skakan-
ki, łowienie flamingów, bańki puszczane 
ze sznurków i wiele innych atrakcji) oraz 
warsztaty muzyczne „Animacyjne mu-
zykowanie dla juniorów” (m.in. amator-
skie muzykowanie i wybijanie określone-
go rytmu przy pomocy kijków, pałeczek 
i innych elementów na różnorodnych ak-
cesoriach przy akompaniamencie perku-

sji) prowadzone przez Teatr Jednej Miny 
z Krakowa.

Osobną propozycję artystyczną stano-
wiły warsztaty malarskie dla młodszych 
i starszych dzieci zatytułowane „Sztaluga 
po szychcie”. Prowadzące – ubrane w sto-
sowne do okoliczności „malarskie stroje” –
Iwona Olszówka i Kamila Kozieł zabrały 
uczestników w podróż do świata artystycz-
nej i muzycznej wyobraźni. Było w niej 
malowanie inspirowane różnorodnymi ga-
tunkami muzycznymi, a także poznawanie 
kierunków historii sztuki ilustrowane wizu-
alnymi przykładami. Nie zabrakło też miej-
sca na spontaniczną indywidualną kreację 
malarską na temat ulubionego sposobu spę-
dzania wolnego czasu. Finałowy punkt zajęć 
stanowiło stworzenie wspólnej całości – zło-
żyły się na nią prace wszystkich uczestników 
tworząc urzekającą przestrzeń artystycznej 
ekspresji. Na zakończenie tego kreatywne-
go i pełnego pozytywnej energii twórczego 
współdziałania wszyscy malujący otrzymali 
pamiątkowe dyplomy uczestnictwa.

Tego dnia w GSW Elektrownia 
z udziałem artystów została otwarta tak-
że interdyscyplinarna wystawa zbiorowa 

zatytułowana „Melancholia-Tajemnica-
-Samotność-Milczenie”. Składa się na nią 
imponujący zbiór kilkudziesięciu prac z ob-
szaru malarstwa, grafiki, rysunku, a także 
poezji autorstwa 41 artystów. Ekspozycję 
będzie można oglądać do 2 października.

Tegoroczną odsłonę Industriady 
w GSW Elektrownia zwieńczył utytuło-
wany ważnymi branżowymi nagrodami 
(m.in. na XIX-tym Festiwalu Sztuki Te-
atralnej w Rybniku oraz nagrodą aktor-
ską za rolę tytułową dla Jakuba Kabusa 
na Top Of Festiwal w Tychach w 2017 r.), 
plenerowy spektakl teatralny „Monsieur 
Charlie” w wykonaniu aktorów Teatru 
HoM z Tychów. Zobaczyliśmy trzy etiudy 
komiczne inspirowane filmami Charliego 
Chaplina utrzymane w estetyce kina nieme-
go z wykorzystaniem starych, monochro-
matycznych, zdjęć wyświetlanych w tle 
działań aktorskich, a wszystko to w akom-
paniamencie muzyki granej na żywo przez 
tapera. Ta propozycja dla miłośników magii 
starego kina, pantomimy, teatru i dobrego 
humoru w znakomitej artystycznej oprawie 
spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem 
licznie zgromadzonej publiczności. 

Industriada – Święto Szlaku Zabytków Techniki

MIKROSPARTAKIADA

< Spektakl MONSIEUR CHARLIE

Warsztaty malarskie SZTALUGA PO SZYCHCIE

Warsztaty muzyczne >


