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Paweł Steller (ur. 23 stycznia 1895 r. w Hermanicach koło Ustronia na Śląsku Cieszyńskim, 

zm. 4 września 1974 r. w Katowicach) – artysta plastyk (malarz, grafik, drzeworytnik, 

witrażysta), uczeń Władysława Skoczylasa, ale także topograf wojskowy, nauczyciel.  

Krytycy zachodni nazywali go "polskim" lub "śląskim Dürerem" (w zależności od źródeł), a 

polscy krytycy "śląskim Skoczylasem”. 

Żył i pracował w Katowicach w latach 1925–1974. Jego prace wyróżniano na prestiżowych 

wystawach w Polsce, Europie i Ameryce. Stellera często porównywano z Rubensem czy 

Rembrandtem. Pozostawił po sobie tysiące drzeworytów, rysunków, linorytów, litografii i 

innych. Projektował również witraże.
 
 

Życiorys 

Urodził się jako piąte z siedmiorga dzieci w rodzinie Antoniego Stellera, hutnika w fabryce 

Brewelier-Urban w pobliskim Ustroniu oraz Heleny z Gorgoszów. Po przeniesieniu 

większości wydziałów ustrońskiej kuźni do niedalekiego Trzyńca (a tym samym likwidacja 

ustrońskiej kuźni) rodzina wyemigrowała do Olszanika koło Sambora na Kresach 

Wschodnich, gdzie Paweł Steller ukończył szkołę podstawową. Tam na jego talencie poznała 

się wiejska nauczycielka pani Wojnarowska i podjęła starania aby uzyskał  stypendium 

Towarzystwa Szkoły Ludowej, dzięki któremu  ukończył gimnazjum w Samborze, a 

następnie – z wyróżnieniem – w 1913 r. wydział malarstwa dekoracyjnego Państwowej 

Szkoły Przemysłu Artystycznego (PSPA) we Lwowie. Następnie wyjechał na dalsze studia 

artystyczne do Pragi, gdzie przyjęto go w 1913r. jako jedynego Polaka spośród 100 

ubiegających się kandydatów na wydział rysunku figuralnego i ornamentalnego Umélecko-

Průmyslove Školy. Do wybuchu I wojny światowej zaliczył celująco pierwszy rok studiów. 

Pierwsze miesiące wojny spędził w Olszaniku, gdzie m.in. zaczął pisać wiersze (ostatni z 

zachowanych powstał w 1918 r.). W 1915 r. został wcielony do wojska austriackiego. 

Walczył na frontach w Serbii i we Włoszech. W latach 1916–1917 był słuchaczem szkół 

oficerskich w Opawie i w serbskiej Koviljacy, gdzie poznał zasady topografii i kartografii 

oraz zupełnie nowej wówczas dziedziny, fotogrametrii lotniczej. Od 1918 r. jako 

podporucznik służył w Wojsku Polskim, najpierw w Przemyślu, a następnie w Stanisławowie, 

Rawie Ruskiej i Lwowie. Pod koniec 1919 r. przyjechał do Cieszyna, gdzie wstąpił do 

Polskiej Organizacji Wojskowej (POW), a później włączył się m.in. w działalność 

plebiscytową na Śląsku Cieszyńskim. W końcu stycznia 1921 r. został zwolniony z wojska. 

 

W maju 1921 r. Paweł Steller udał się do Warszawy, by podjąć pracę w Wydziale Kartografii 

Wojskowego Instytutu Geograficznego (WIG), gdzie z czasem doszedł do funkcji kierownika 

działu graficznego. Od października 1923 r. postanowił jednocześnie kontynuować przerwane 

studia plastyczne na wydziale grafiki w nowo powstałej Państwowej Szkole Sztuk Pięknych. 

Wśród jego wykładowców byli m.in. Ludwik Gardowski, Stanisław Noakowski, Władysław 

Skoczylas. Zwłaszcza doświadczenia w zakresie drzeworytu zdobyte u Skoczylasa 

pozostawiły swoje piętno na całej dalszej twórczości Stellera. Z dyplomem ukończenia 

szkoły, odebranym 25 czerwca 1925 r., przyjechał na Górny Śląsk. Tu od sierpnia 1925r.  

rozpoczął pracę, początkowo jako nauczyciel rysunku w Królewskiej Hucie (obecnie 

Chorzów), a od 1 grudnia 1925r. jako nauczyciel kaligrafii i robót ręcznych w Polskiej Szkole 

Wydziałowej Męskiej w Katowicach.  

Jeszcze w Warszawie Steller poznał Elżbietę Sosnowską, pochodzącą ze zubożałej szlachty 

kresowej z Wołynia, z którą 29 września 1925 r. brał ślub w Brwinowie pod Warszawą. 

Małżonkowie zamieszkali w Katowicach przy ul. Mikołowskiej (dawniej ul. Katowicka 2) na 

tzw. Katowickiej Hałdzie, niedaleko kopalni "Wujek", gdzie w 21.08.1926 r. urodził się ich 

jedyny syn, Stefan.  
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Tego roku Steller razem z innymi grafikami polskimi założył grupę "Ryt", która przyczyniła 

się później do odrodzenia grafiki artystycznej w przedwojennej Polsce. Po paru latach 

Stellerowie przenieśli się bliżej centrum, na ul. Raciborską. W 1931 r. Paweł Steller został 

nauczycielem rysunku w nowo otwartych Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych. 

Wkrótce, w 1934 przeprowadził się z rodziną do wygodnego mieszkania przy ul. Andrzeja 

13. Zamiłowany turysta, spędzał wakacje na pieszych wędrówkach, zimą na nartach, a z 

podróży przywoził szkice i gotowe rysunki (m.in. udokumentował wiele nieistniejących już 

dziś drewnianych kościołów). Dużo pracował, przetwarzając szkice, zbierane głównie w 

czasie letnich wędrówek po Polsce. Uczestniczył w konkursach i zbiorowych wystawach, 

otrzymywał pierwsze wyróżnienia i nagrody. 

Pod koniec lat 20. XX w. na Górnym Śląsku zaczynało się krystalizować życie artystyczne, 

wspierane przez wojewodę Michała Grażyńskiego. Paweł Steller wraz ze Stanisławem 

Ligoniem założyli 20 marca 1929 Związek Zawodowy Artystów Plastyków Śląskich. Paweł 

Steller zostaje sekretarzem Związku. W 1931 został również członkiem nowo powstałego 

Związku Artystyczno-Literackiego na Śląsku. W 1934 na zlecenie Ministerstwa Wyznań 

Religijnych i Oświecenia Publicznego Paweł Steller wspólnie z Adamem Bunschem 

przygotowywał założenia dla szkoły artystycznej w Katowicach, która jednak nie doczekała 

się realizacji. Artysta prowadził więc kursy dla nauczycieli plastyki i pracowników poligrafii, 

a przez pewien czas organizował w domu prywatną wieczorową szkołę rysunku. Jednocześnie 

mieszkanie Stellerów stało się jakby salonikiem towarzyskim, w którym spotyka się wiele 

osobistości śląskiej kultury, m.in. Gustaw Morcinek, Alfred Jesionowski, Adam Bunsch, 

Stanisław Szenic, Czesław Kuryatto, Stanisław Ligoń i Włodzimierz Żelechowski. Był 

autorem pierwszego planu Katowic i pierwszej mapy samochodowej Polski. Jednakże Steller 

był przede wszystkim grafikiem, uprawiał drzeworyt sztorcowy, linoryt, litografię, techniki 

metalowe. Okres lat trzydziestych XX wieku to okres intensywnej twórczości Pawła Stellera. 

Zdobył uznanie w krajowych i światowych kręgach artystycznych. Jego prace były 

prezentowane na prestiżowych wystawach m. in. w Paryżu, Padwie, Rzymie, Berlinie, 

Londynie, Atenach, Filadelfii, Nowym Jorku, Chicago, Ottawie oraz w Polsce. Na lata 30. 

XX wieku przypadają największe sukcesy artystyczne Stellera, w tym publikacja tek 

drzeworytów "Górny Śląsk" oraz "Typy polskie" i "Śląsk Cieszyński" (obie z wstępami 

Gustawa Morcinka). Ukoronowaniem tych sukcesów jest zdobycie Złotego medalu w grafice 

na międzynarodowej wystawie w Paryżu w 1937 roku za drzeworyty „Typy Śląskie”. 

Przeglądem dorobku artystycznego Stellera była w otwarta przez ówczesnego wojewodę 

śląskiego dr. Michała Grażyńskiego w kwietniu 1939r wystawa w salach recepcyjnych w 

gmachu Sejmu Śląskiego, gdzie zaprezentowano m.in. Tekę "Typy polskie". Wybuch II 

wojny światowej zastał Stellerów na wakacyjnym plenerze w Podlesiu koło Olkusza. Paweł 

Steller wysyła swojego syna do Wiednia, a sam wraz z żoną przez większą część wojny 

ukrywa się w różnych miejscowościach w rejonie Beskidów. Imał się tam różnych doraźnych 

zajęć, współpracował też z ruchem oporu i tajnymi organizacjami, pomagającymi 

uciekinierom z obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu.  

Ukrywał się między innymi dlatego, że Niemcy koniecznie chcieli, żeby przyjął 

obywatelstwo niemieckie ze względu na noszone przez niego nazwisko oraz fakt, ze był 

znanym na cały świat artystą. 

Natychmiast po wyzwoleniu Katowic Paweł Steller wrócił do miasta, gdzie otrzymał 

urzędowe polecenie zaprojektowania pomnika-obelisku ku czci Armii Czerwonej – 

wyzwolicielki miasta. Pomnik odsłonięty został 27 lutego 1945 r. na Placu Wolności. W 

marcu tego roku, na skutek kontaktów z rzekomym szpiegiem obcego wywiadu, artysta został 
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wywieziony na Syberię. Na dodatkowe porcje chleba zarabiał tam rysując portrety więźniów: 

w czasie całego pobytu w łagrze pod chińską granicą stworzył blisko 2 tysiące małych 

ołówkowych portrecików, rysowanych nawet na opakowaniach po papierosach. Wrócił 

stamtąd po 20 miesiącach, w listopadzie 1946 r. 

16 sierpnia 1954 umarła żona artysty, Elżbieta. Paweł Steller 05.07.1955 ożenił się powtórnie 

z poznaną jeszcze w czasie wojny w Międzybrodziu Żywieckim Stefanią Partyką 

nauczycielką z Oświęcimia. Po okresie załamania po śmierci pierwszej żony powrócił do 

intensywnej pracy. Obok ulubionego drzeworytu tworzył liczne akwarele. Za nagrody i 

oszczędności w 1960 nabył niewielki, drewniany dom w Wiśle, w którym spędzał większość 

czasu. W 1974 r. władze śląskie zorganizowały mu wielką wystawę retrospektywną z okazji 

zbliżających się 80. urodzin i 60-lecia pracy dla Polski. Wkrótce po tym, pod koniec sierpnia 

1974 r. artysta złamał w Wiśle nogę w biodrze i zmarł niedługo później w Katowicach. 

Paweł Steller pozostawił po sobie ponad 10 500 prac, w tym 243 drzeworyty, ponad 1000 

akwarel, setki rysunków ołówkiem i piórkiem, ilustracji do podręczników, książek, 

kalendarzy itp. Pozostawił po sobie także pastele, akwarele, obrazy olejne, projektował 

witraże i polichromię do kościołów, zajmował się także grafiką książkową i ekslibrisem. 

Upamiętnienie 

W 26.03.1979 r. w Katowicach staraniem drugiej żony Stefanii Steller w byłym mieszkaniu 

artysty w Katowicach na Placu Andrzeja 13 otwarto Muzeum Biograficzne Pawła Stellera. Od 

roku 1983 muzeum to było częścią Muzeum Historii Katowic. Muzeum zostało zlikwidowane 

po śmierci pani Stefanii Steller w kwietniu 1992, a zbiory – zgodnie z testamentem artysty – 

zostały przekazane do Muzeum Archidiecezjalnego w Katowicach i Muzeum Historii 

Katowic. Istnieją plany ponownego otwarcia tej jakże niegdyś popularnej placówki. 

9 września 2005 w Galerii Artystycznej na placu Grunwaldzkim w Katowicach odsłonięto 

płaskorzeźbę upamiętniającą Pawła Stellera. 25 grudnia 2005 dużą wystawą prac Pawła 

Stellera, związaną ze 110 rocznicą urodzin artysty, zainaugurowało obchody swego 25-lecia 

Muzeum Historii Katowic. 

Uhonorowaniem jego twórczości był wydany w 2006 roku przez  Muzeum Historii Katowic 

dwutomowy album opracowany przez Ewę Liszkę i Stefana Stellera (syna artysty), który 

otrzymał I nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne w kategorii 

„publikacje”. 

Paweł Steller jest patronem jednej z ulic w Katowicach, Wiśle i Warszawie oraz Gimnazjum 

nr 5 w Katowicach, a także jego imię nosi X Szczep Harcerski „Ostoja” im.P. Stellera  w 

Katowicach Zawodziu. 

W 2000 roku została utworzona Pracownia Grafiki im. Pawła Stellera, która zajmuje się 

przede wszystkim gromadzeniem, opracowaniem zbiorów, przygotowywaniem ekspozycji 

oraz konserwacją spuścizny po Pawle Stellerze. W dniu 27.04.2012r. otwarty został Oddział 

Grafiki im. Pawła Stellera Muzeum Historii Katowic (róg Rymera i Kościuszki) wraz z 

pracownią poświęconą twórczości tego wybitnego śląskiego grafika, w której wystawiono 

kilkaset jego prac. W uroczystości udział wzięła rodzina Pawła Stellera, w tym jego syn 

Stefan Steller. Na tym otwarciu byliśmy również my członkowie X Szczepu Harcerskiego 

„Ostoja” im. Pawła Stellera. Placówką kierowała kustosz zbiorów po Pawle Stellerze pani 
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Ewa Liszka. która co roku kilka razy gościła nas z równych okazji: a to z okazji Święta 

Szczepu przypadającego w dniu urodzin Pawła Stellera 23.01, a to z okazji dorocznie 

organizowanych warsztatów graficznych dla dzieci i młodzieży, albo cyklicznych wystaw 

prac Pawła Stellera, ale także wystaw różnych innych artystów organizowanych w tej 

placówce. Niestety w 2021 decyzją szefostwa Muzeum Historii Katowic zamknięto tą 

placówkę uzasadniając ten krok zbyt dużymi kosztami ponoszonymi na jej utrzymanie w 

porównaniu do zbyt małych przychodów jakie przynosiła. Dnia 30.09.2021 Oddział przy 

ulicy Kościuszki 47, zakończył swoją działalność. 
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Trzeba też dodać, że Biblioteka Śląska pod kierownictwem dyrektora Jana Malickiego swego 

czasu również upamiętniała Pawła Stellera organizując co roku konkurs ekslibrisów im. 

Pawła Stellera. 

Święto Szczepu w kolejne rocznice urodzin Pawła Stellera 23.01 

Nasz szczep uchwałą Rady Szczepu przyjętą wraz z nadaniem szczepowi imienia Pawła 

Stellera  obchodzi co roku Święto Szczepu w dniu urodzin Pawła Stellera tj 23.01. W latach 

1987 do 1992 co roku odwiedzaliśmy z tej okazji Muzeum Biograficzne Pawła Stellera gdzie 

gościła nas druga żona artysty Pani Stefania Steller (z domu Partyka). Zastęp starszych 

dziewcząt pomagał jej czasami przy porządkach, a z okazji Święta Szczepu w Muzeum 

organizowaliśmy Przyrzeczenia Harcerskie i Obietnice Zuchowe.  Po zamknięciu muzeum po 

śmierci w kwietniu 1992 roku Pani Stefanii Steller, Święto Szczepu upamiętnialiśmy 

odwiedzając całym szczepem w dniu urodzin Pawła Stellera 23.01 jego grób na cmentarzu 

przy ulicy Sienkiewicza. Wówczas tam organizowaliśmy Przyrzeczenia Harcerskie przy jego 

grobie. Po jakimś czasie nawiązaliśmy kontakty z kustoszem zbiorów Pawła Stellera Panią 

Ewa Liszką (pracownikiem Muzeum Historii Katowic), która zorganizowała dla nas w 

Muzeum Historii Katowic przy ulicy Szafranka w styczniu 2011 roku i 2012 roku, specjalnie 

Lekcje Muzealne dotyczące biografii i dorobku twórczego Pawła Stellera, na które 

przychodziliśmy całym szczepem. Od 27.04.2012 czyli od  otwarcia Oddziału Grafiki im. 

Pawła Stellera na rogu ulicy Kościuszki i Rymera byliśmy częstymi gośćmi tej placówki. 

Obchodziliśmy tam Święto Szczepu, uczestniczyliśmy w warsztatach graficznych, a 

zapraszani przez Panią Liszkę  uczestniczyliśmy w różnych wydarzeniach kulturalnych 

organizowanych w tej placówce przez Panią Ewę Liszkę. Ostatni raz byliśmy tam na Święcie 

Szczepu 04.02. 2020. Nie wiedzieliśmy, że to ostatni raz. W marcu 2020 zaczęła się pandemia 

corona wirusa co uniemożliwiło nam wizytę w Oddziale Grafiki w styczniu 2021. Toteż w 

23.01.2021 powróciliśmy do wizyt na grobie Pawła Stellera. Tego dnia przy grobie stawiła się 

31 GDHS „Gniazdo” zastępami.  30.09.2021 Oddział Grafiki zakończył swoją działalność. 

Ponieważ pandemia nadal uniemożliwiała w 2022 organizacje Lekcji Muzealnej w Muzeum 

Historii Katowic na Szafranka, powróciliśmy do tradycji odwiedzin na Grobie Pawła Stellera 

tyle, że teraz odwiedziny te odbywają się w terminie zbiorek drużyn w okolicach rocznicy 

urodzin naszego bohatera. Każda drużyna harcerska z naszego szczepu  ma zadanie 

samodzielnie, zastępami dotrzeć na grób Pawła Stellera w określonej, wieczornej godzinie i 

złożyć tam kwiaty oraz zapalić znicze. 

Główne nagrody 

 1929 r. – I Nagroda za drzeworyt – Portret Prezydenta R.P. I. Mościckiego w 

konkursie Związku Polskich Artystów Grafików w Warszawie, 

 1932 r. – Nagroda im. Wellischa za drzeworyt Rybak na wystawie grafiki polskiej w 

warszawskiej Zachęcie, 

 1935 r. – Brązowy medal za drzeworyt Ślązaczka na Jubileuszowym Salonie Grafiki w 

Warszawie, 

 1936 r. – Wyróżnienie na II Międzynarodowej Wystawie Drzeworytów w Warszawie 

 1937 r. – Złoty medal w grafice na międzynarodowej wystawie w Paryżu za drzeworyt 

Typy śląskie 

 1955 r. – Złoty Krzyż Zasługi 

 1964 r. –  Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 

 1965 r. – Złota Odznaka Zasłużonemu w Rozwoju Województwa 

             – nagroda wojewódzka za całokształt twórczości artystycznej oraz za    

http://pl.wikipedia.org/wiki/1929
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ignacy_Mo%C5%9Bcicki
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zwi%C4%85zek_Polskich_Artyst%C3%B3w_Grafik%C3%B3w&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
http://pl.wikipedia.org/wiki/1932
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wellisch&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/1935
http://pl.wikipedia.org/wiki/1936
http://pl.wikipedia.org/wiki/1937
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pary%C5%BC
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                działalność pedagogiczna i społeczną 

             – jubileuszowa nagroda Ministra Kultury i Sztuki w Warszawie 

 1974 r. – Krzyż Komandorki Orderu Odrodzenia Polski 
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Biogram opublikowany w latach 2004-2005 w XLIII tomie Polskiego Słownika 

Biograficznego.  

Steller Paweł (1895–1974), malarz, grafik, topograf wojskowy, nauczyciel. 

Pochodził z rodziny od pokoleń związanej ze wsią Hermanice (obecnie część Ustronia) na 

Śląsku Cieszyńskim. Ur. 23 I tamże, był piątym dzieckiem Antoniego (8 I 1865 – 12 V 1935), 

kotlarza w kuźni «Krystyna» w Ustroniu, i Heleny z Gorgoszów (zm. 24 XII 1932). Miał 

czterech braci: Antoniego (zm. 27 II 1918), Jana (zm. 18 III 1918), Franciszka (13 VII 1890 – 

18 III 1976) i Rudolfa (15 III 1897 – 10 VII 1973) oraz dwie siostry: Annę (14 V 1888 – 12 V 

1950), po mężu Hojarską, i Helenę (6 II 1902 – po 1983), po mężu Telejko. 

Od r. 1902 uczył się S. w szkole powszechnej w Hermanicach. Po likwidacji kuźni 

«Krystyna» rodzina przeniosła się do Olszanika (pow. samborski). W r. 1909 zdał S. egzamin 

jako ekstern w szkole wydziałowej w Samborze. W l. 1909–13 był stypendystą Tow. Szkoły 

Ludowej w Szkole Przemysłu Artystycznego, należącej do Państw. Szkoły Przemysłowej we 

Lwowie; przedmiotów artystycznych uczył się tam pod kierunkiem m.in. Stanisława Rejhana, 

Zygmunta Rozwadowskiego i Tadeusza Rybkowskiego. Szkołę ukończył z wyróżnieniem, 

następnie studiował w r. akad. 1913/14 malarstwo w Państw. Szkole Przemysłu 

Artystycznego w Pradze czeskiej. Po wybuchu pierwszej wojny światowej służył od 16 VI 

1915 w armii austro-węgierskiej; ukończył trzymiesięczny kurs oficerski w Opawie i 1 VII 

1917 otrzymał stopień chorążego. Od 15 IX t.r. do 28 X 1918 związany był z wiedeńskim 

Wojskowym Inst. Geograficznym, początkowo jako słuchacz Lotniczej Szkoły Pomiarów w 

Koviljacy (Serbia), gdzie ukończył kursy kartograficzny i stosowania zdjęć lotniczych, potem 

również jako instruktor. W l. 1917–18 walczył na frontach włoskim (nad Soczą i Piawą) oraz 

serbskim. Dn. 1 VIII 1918 otrzymał stopień podporucznika. Dn. 1 XI t.r. wstąpił do Polskiej 

Siły Zbrojnej (Polnische Wehrmacht); służył kolejno w Legii Słowiańskiej, Legii Oficerów, a 

od grudnia t.r. w Oddziale Kontroli Żandarmerii w Przemyślu, następnie w Stanisławowie i 

na koniec w Rawie Ruskiej. Dn. 16 XII 1919 został zdemobilizowany, po czym do 20 VIII 

1920 był na Śląsku Cieszyńskim członkiem Tajnej Organizacji Wojskowej (kompania w 

Ustroniu); 1 IV 1920 awansowano go do stopnia porucznika. Po powrocie do służby czynnej 

(29 VIII t.r.) pełnił obowiązki w Pabianicach i Łomży. W kwietniu 1921 podjął pracę w 

Wydz. Kartografii Wojskowego Inst. Geograficznego (WIG). Od października 1923 

studiował równocześnie na Wydz. Grafiki Państw. Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych w 

Warszawie; był uczniem m.in. Ludwika Gardowskiego, Władysława Skoczylasa, Stanisława 

Noakowskiego, Miłosza Kotarbińskiego i Oskara Sosnowskiego. Dn. 31 XII 1924 został 

przeniesiony do rezerwy. Od r. 1925 był członkiem założonego w Warszawie Stow. Polskich 

Artystów Grafików «RYT». 

W czerwcu 1925 ukończył S. studia i w sierpniu rozpoczął pracę jako nauczyciel rysunku na 

kursach gimnazjalnych prof. Kronenberga w Królewskiej Hucie i Katowicach; w grudniu 

został nauczycielem kaligrafii i robót ręcznych w katowickiej Polskiej Szkole Wydziałowej 

męskiej. Prowadził też wieczorowe kursy dla nauczycieli rysunku i pracowników poligrafii. 

Był autorem pierwszego planu Katowic i pierwszej mapy samochodowej Polski. Należał do 

założycieli powołanego 20 III 1929 Związku Zawodowego Artystów Plastyków (ZZAP), a w 

r. 1931 – Związku Artystyczno-Literackiego, w którym pełnił funkcję skarbnika. Dn. 1 IX t.r. 

został nauczycielem rysunku w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach. 

W l. 1937–9 prowadził w swym mieszkaniu prywatne kursy rysunkowe. Zamiłowany turysta, 

spędzał wakacje na pieszych wędrówkach, zimą na nartach, a z podróży przywoził szkice i 

gotowe rysunki (m.in. udokumentował wiele nieistniejących już dziś drewnianych 

kościołów). Przyjaźnił się w tym czasie z Gustawem Morcinkiem, Stanisławem Ligoniem i 

Czesławem Kuryatto. 
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S. był bardzo pracowitym artystą; uprawiał przede wszystkim grafikę (zwłaszcza drzeworyt) 

oraz malarstwo olejne i akwarelowe, zawsze na wysokim poziomie warsztatowym. Głównym 

tematem jego twórczości, oprócz krajobrazów, byli górnicy, hutnicy i rolnicy ze Śląska, a ich 

charakterystyczne głowy stały się «najbardziej osobistym wkładem Stellera do sztuki 

polskiej» (Mieczysław Wallis). Wystawiał często swoje prace, zdobywając liczne 

wyróżnienia. W r. 1929 otrzymał I nagrodę w konkursie na graficzny portret prezydenta RP 

(Ignacego Mościckiego), a w r. 1932 nagrodę im. Leopolda Welisza (Wellischa) za drzeworyt 

Rybak, pokazany na wystawie grafiki polskiej w warszawskiej Zachęcie. W r. 1933 

uczestniczył w I Międzynarodowej Wystawie Drzeworytu w Warszawie, a w r. 1934 w 

wystawie artystów polskich w Wersalu (jego prace zwróciły uwagę francuskiej krytyki, która 

dostrzegła oprócz walorów artystycznych także dobór techniki stosowny do tematu dzieła) i 

wystawie zbiorowej w Pałacu Sztuki w Krakowie. W r. 1936 wziął udział w II 

Międzynarodowej Wystawie Drzeworytów w Warszawie. T.r. pokazał w Katowicach na 

(wspólnej z Zofią Juszczykową) wystawie wykonane techniką rysunku, drzeworytu i akwareli 

cykle krajobrazów polskich (Górny Śląsk, Śląsk Cieszyński, Żywiecczyzna, Tatry i Podhale, 

Łemkowszczyzna, Bojkowszczyzna, Pieniny) oraz, zamówiony przez Inst. Śląski, cykl 

akwarelowy Tańce śląskie (wyd. t.r.). Kolejne nagrody otrzymał w r. 1937 za drzeworyty 

Typy śląskie (złoty medal na międzynarodowej wystawie „Sztuka i technika” w Paryżu) i za 

Typy polskie (w Warszawie). Przeglądem dorobku artystycznego S-a była w r. 1939 wystawa 

w gmachu Sejmu Śląskiego, gdzie eksponowano 350 jego prac wykonanych w różnych 

technikach (obok 30 rzeźb Bronisława Langmana). Dochód z tej wystawy przeznaczył S. na 

Fundusz Obrony Narodowej. Przed wojną wystawiał ponadto w wielu miastach Polski oraz w 

Chicago i Filadelfii. Zajmował się również grafiką książkową („Skarbiec modlitw i pieśni”, 

b.m.w. 1933), wydawał pocztówki (Hutnik, Ślązaczka z Wełnowca, U źródeł Wisły, Nad 

strumykiem). Projektował witraże (siedem olbrzymich kartonów przeznaczonych do auli 

Śląskich Zakładów Technicznych, wystawionych w r. 1933 w Katowicach) i polichromie 

ścienne (kościoły w Pielgrzymowicach i w l. 1936–8 w Dębowcu oraz Pierścu koło 

Skoczowa). 

Wybuch drugiej wojny światowej w r. 1939 zastał S-a w Podlesiu koło Olkusza. Podczas 

okupacji niemieckiej ukrywał się m.in. na plebanii w Międzybrodziu Bialskim. Do Katowic 

wrócił w pierwszych dniach lutego 1945. Na polecenie woj. śląsko-dąbrowskiego gen. 

Aleksandra Zawadzkiego zaprojektował w ciągu trzech dni pomnik Wdzięczności Polaków 

Armii Czerwonej (obelisk odsłonięto już 22 II t.r. na pl. Wolności w Katowicach). Dn. 4 III 

został aresztowany w czasie prowadzonej na Górnym Śląsku przez oddziały NKWD akcji 

«oczyszczania tyłów» Armii Czerwonej; wywieziony do łagru w Kemerowie na Syberii, 

wrócił do Katowic 10 XI 1946. Nadal wystawiał, m.in. w Katowicach w r. 1947 na 

ogólnopolskiej wystawie ilustracji książkowej i w r. 1950 na wystawie „Praca i pokój” 

(Tryptyk kopalniany) oraz w l.n. na corocznych wystawach ZZAP i in. W dalszym ciągu 

portretował ludzi zasłużonych dla Śląska i Polski; wykonywał także portrety rewolucjonistów, 

dlatego niektórzy krytycy próbowali umieszczać twórczość S-a z tego okresu w nurcie sztuki 

socrealistycznej. 

W okresie powojennym kilkakrotnie publikowano tematyczne teki prac S-a, najczęściej 

zawierające dzieła z całego okresu jego twórczości: Teka śląska, obejmująca 25 drzeworytów 

z l. 1928–56 (ze wstępem Wilhelma Szewczyka, Stalinogród 1956), Teka śląska z pracami z 

l. 1928–67 (obok widoków umieszczono w niej m.in. portrety znanych Ślązaków jak 

Morcinek, Wojciech Korfanty, Jerzy Ziętek i autoportret S-a, b.m.r.w.), Teka cieszyńska z 

szesnastoma rysunkami, wydana w Cieszynie z okazji 1150-lecia miasta (1960), Teka opolska 

(ze wstępem Morcinka, Opole 1960, wznowiona tamże 1970 i 1994). S. wykonał jeszcze 

Teki: katowicką, Tarnowskich Gór i bytomską, nie wiadomo jednak, czy zostały wydane.  
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Współpracował z przedsiębiorstwem «Węglokoks», którego angielskojęzyczne teki 

promocyjno-reklamowe, wydane kolejno w l. 1967, 1969 i 1972 (dwie), zilustrował wyborem 

swych prac. 

Po r. 1960, co pięć lat, obchodził S. kolejne jubileusze życia i pracy artystycznej, połączone 

zwykle z wystawami, którym towarzyszyły katalogi. W sumie brał udział w ok. 100 

wystawach w kraju i za granicą, m.in. w r. 1973 w Libanie i Szwajcarii. Drzeworyty S-a 

zakupiono także do Japonii. Ostatnia retrospektywna wystawa, urządzona w związku z 

jubileuszem 60-lecia twórczości odbyła się w styczniu 1974 w Biurze Wystaw Artystycznych 

(BWA) w Katowicach. 

S. był zafascynowany przyrodą oraz ludźmi, a zwłaszcza ich pracą; realistycznie utrwalał 

obraz swego otoczenia, dlatego krytyka nazwała go «kronikarzem odchodzącego świata», a 

dzięki perfekcyjnie wykonanym drzeworytom także «śląskim Dürerem». Przez całe życie 

wykonywał też ekslibrisy i projektował druki okolicznościowe. Pozostawił ogromną, liczącą 

ok. 10 500 prac, spuściznę, na którą składają się akwarele, drzeworyty, rysunki (m.in. w Muz. 

Historii Katowic). Przez całe życie działał w organizacjach społecznych i stowarzyszeniach 

na Śląsku. Od r. 1960 spędzał wiele czasu w Wiśle, gdzie miał domek. Nadal z upodobaniem 

wędrował, przywożąc z wypraw kolejne szkice, pejzaże i pełne wyrazu portrety górników, 

chłopów i in. Zmarł nagle 4 IX 1974 w Katowicach, został pochowany na cmentarzu przy ul. 

Sienkiewicza. Był odznaczony Srebrnym (1934) i Złotym (1955) Krzyżem Zasługi, Krzyżem 

Kawalerskim (1964) i Komandorskim (1974) Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem 

Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości (1930). 

S. był żonaty (ślub 29 IX 1925) z Elżbietą z Sosnowskich (15 II 1898 – 16 VIII 1954), 

pracownicą Wojskowego Inst. Geograficznego w Warszawie; miał z nią syna Stefana (ur. 

21 VIII 1926), architekta, działającego w kraju i za granicą. Powtórnie ożenił się 5 VII 1955 

ze Stefanią z Partyków (20 III 1913 – 21 IV 1992), nauczycielką. 

Po śmierci S-a urządzono wiele ekspozycji jego prac, m.in. w listopadzie 1974 w TPSP w 

Warszawie wystawę drzeworytu, w r. 1984 wystawy w Cieszynie i Białymstoku, w l. 1989, 

1995 i 2004 wystawy w Ustroniu. W r. 1995 w Muz. Archidiecezjalnym w Katowicach miała 

miejsce wystawa „Ojciec i syn. Paweł i Stefan Stellerowie”; w r. 2004 w Muz. Historii 

Katowic pokazano „Akwarele Pawła Stellera” i jego „Wspomnienie o górnikach”, a w r. 2005 

tamże eksponowano przegląd jego prac pt. „Polski Dürer”. Dn. 26 III 1979 otwarto w 

Katowicach w dawnym mieszkaniu S-a przy ul. Andrzeja 13 Muz. Biograficzne artysty; 

kustoszem była do r. 1991 jego druga żona; w r. 1995 część zbiorów Muz. Biograficznego 

przekazano do Muz. Historii Katowic. Imieniem S-a nazwano ulice w Katowicach, Ustroniu-

Hermanicach i Wiśle; w r. 1976 imię S-a nadano Szkole Podstawowej nr 14 (od 22 XI 2004 

Gimnazjum nr 5) w Katowicach. Od r. 2002 odbywa się „Międzynarodowy Przegląd 

Ekslibrisu Drzeworytniczego i Linorytniczego im. Pawła Stellera”; w r. 2005 Muzeum w 

Ustroniu zorganizowało „I Ogólnopolski konkurs plastyczny pamięci Pawła Stellera na 

widokówkę wielkanocną i bożonarodzeniową”. Prace S-a znajdują się m.in. w Muzeach 

Narodowych w Krakowie, Warszawie i Poznaniu, w Katowicach: w Muz. Śląskim, Historii 

Katowic i Archidiecezjalnym, w Muzeach Okręgowych w Bydgoszczy, Częstochowie, 

Przemyślu i Toruniu, w Muz. Beskidzkim w Wiśle, ponadto w muzeach w Chorzowie, Nysie, 

Ustroniu, Bytomiu, Olsztynie oraz Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie, Bibliotece Śląskiej 

w Katowicach, Bibliotece Narodowej w Warszawie, Bibliotece w Kórniku i Ossolineum we 

Wrocławiu. 
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Płaskorzeźbiony portret dłuta Zygmunta Brachmańskiego odsłonięty w Galerii Artystycznej 

M. Katowice przy pl. Grunwaldzkim; – Indeks artystów plastyków absolwentów i pedagogów 

wyższych uczelni oraz członków ZPAP działających w l. 1939–1996, Wr. 1997; Pol. 

Bibliogr. Sztuki, II; Śląski Słown. Biogr., III; – Jubileuszowa wystawa malarstwa, grafiki i 

rysunku Pawła Stellera, Kat. 1974; Jubileuszowa wystawa Pawła Stellera. BWA, Kat. 1970; 

Ligocki A., O twórczości Pawła Stellera. Katalog jubileuszowej wystawy malarstwa, grafiki i 

rysunku, Kat. 1974; Pięćdziesięciolecie twórczości Pawła Stellera. BWA, Kat. 1965; 

Tarkiewicz J., Paweł Steller. Katalog stałej wystawy w Muzeum Biograficznym Pawła 

Stellera, Kat. 1977; Wystawy zbiorowe Erwina Czerwenki [....] Pawła Stellera. Styczeń 1934, 

Kat. 1934; Wichura-Zajdel E., Twórczość Pawła Stellera. „Przewodnik po wystawie 

objazdowej prac Pawła Stellera”, Kat. 1957; Wystawa obrazów Zofii Juszczykowej i Pawła 

Stellera, „Roczn. Tow. Przyjaciół Nauk” T. 6: 1938; Wystawa zbiorowa Pawła Stellera, 

„Przew. po wystawie TZSP” 1937 nr 126 s. 17–19; – Fiołek M., U Pawła Stellera, artysty 

malarza i grafika śląskiego, „Polska Zachodnia” 1935 nr z 3 III; Głębocki W., Murawski K., 

Kultura walcząca 1939–45, W. 1981 s. 236; Grońska M., Nowoczesny drzeworyt polski, 

W. 1973 s. 333–7; Heller M., Ruch oporu na Śląsku Cieszyńskim, Opole 1982 s. 55; 

Humeński J., Urzekło go piękno. Paweł Steller 1985–1974, Kat. 1984; Husarski W., Wystawy 

warszawskie, „Czas” 1937 nr 312; Jakimowicz I., Polska grafika współczesna, W. 1961 s. 41; 

Janikowska-Skwara J., Sztuka Pawła Stellera, w: Górny Śląsk i Zagłębie Dąbrowskie, 

W. 1983 s. 151–3; Jesionowski A., Śląski Skoczylas w drzeworycie, „Tyg. Ilustr” 1935 nr 15; 

Kałębasiak Ł., Pyszne śląskie twarze, „Gaz. Wyborcza” (dod. katowicki) 2005 nr 210 (fot.); 

Kohut B., Wartości dokumentacyjno poznawcze i ideowe w twórczości Pawła Stellera (mszp. 

pracy magisterskiej z r. 1981, napisanej na Wydz. Pedagog.-Artyst. Uniw. Śląskiego, filia w 

Cieszynie); Kuglin J. W., Paweł Steller, „Zaranie śląskie” 1930 nr 4 s. 178–83; Ligocki A., 

Plastycy Śląska i Zagłębia, Kat. 1977 s. 150–2; Liszka E., Paweł Steller 1895–1974, 

Kat. 2005; Lubosz B., Paweł Steller, „Poglądy” 1970 nr 6; Niedoba B. Stellerowskie widzenie 

świata, „Dzien. Zachodni” 1974 nr 13; Odznaczenie śląskiego artysty malarza Pawła Stellera, 

„Zaranie śląskie” 1932 nr 1 s. 61; Pilch J., Paweł Steller, w: Zasłużeni ludzie Ustronia, Ustroń 

1983; Płuszczewski S., Śląski przemysł w grafice artystycznej – twórczość Pawła Stellera i 

Władysława Zakrzewskiego, „Silva Rerum” 1938/9 z. 7 s. 175–7; Podolska M., Sześćdziesiąt 

lat w służbie sztuki, „Poglądy” 1974 nr 2; Pol. życie artyst. w l. 1915–39; Rassalski S., 

Wystawy plastyków „Jutro Pracy” 1937 nr z 14 XI; Rozner E., Beskidzkie ścieżki pisarzy, 

Kat. 1982 s. 97–8; Sikora J., O Pawle Stellerze, w: Piastowskie wędrówki pana redaktora, 

Kat. 1981 s. 68–76; Skocza M., Ojciec i syn Stellerowie w Muzeum Archidiecezjalnym, 

„Dzien. Zachodni” 1995 nr 149; Smotrycki J., Paweł Steller we Francji, „Polonia” 1934 

nr 3421; Steller S., Mój ojciec Paweł Steller, „Roczn. Katowicki” T. 11: 1983; Szaraniec L., 

Paweł Steller, w: Ludzie XXV-lecia, Kat. 1977 s. 190–8; tenże, Paweł Steller, Kat. 1984; 

Wallis M., Sztuka polska dwudziestolecia. Wybór pism z lat 1921–1957, W. 1959 s. 275; 

Wojciechowski M. J., Mistrz drzeworytu śląskiego, w: Słowem i barwą. Materiały literacko-

plastyczne. Twórczość nauczycieli woj. katowickiego, bielskiego i częstochowskiego, 

Kat. 1976 s. 109–13; Wróbel K., Tematy i motywy religijne w pracach Pawła Stellera na tle 

życia i twórczości artystycznej (mszp. pracy magisterskiej z r. 1981, napisanej w Śląskim 

Wyższym Seminarium Duchownym w Kat.); – Henel S., Godziny zwierzeń, W. 1983 (m.in. 

wspomnienie syna o S-ze); Materiały do dziejów Instytutu Propagandy Sztuki (1930–1939), 

Red. J. Sosnowska, W. 1992; – CAW: sygn. 6848, Ap 568; Muz. Hist. w Kat.: Mater. dot. S-

a; – Informacje syna S-a, Stefana i Ewy Liszki z Kat. 

Lech Szaraniec 
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Jest nowy ślad w sprawie deportacji Pawła Stellera, wybitnego śląskiego grafika i 

rysownika, do Związku Sowieckiego w 1945 roku. Czy przynależał do niemieckiego 

związku zawodowego?  

 

Dr Dariusz Węgrzyn z katowickiego IPN odnalazł dokument z nazwiskami osób, które 

przebywały w obozach pracy w rejonie Kemerowa nad chińską granicą. Jest na niej również 

Paweł Steller, a w rubryce o powód wywózki znajduje się tylko krótka adnotacja: „DAF”. 

Deutsche Arbeitsfront (DAF) to organizacja związkowa działająca pod nadzorem NSDAP, do 

której w czasie wojny zostali wcieleni wszyscy robotnicy niemieckich fabryk na Śląsku. Dla 

Sowietów w 1945 roku był to wystarczający powód, aby kogoś zesłać na Syberię do 

niewolniczej pracy za „współpracę z wrogiem”. Czy przynależność do DAF przesądziła o 

deportacji także śląskiego artysty? - Pewności nie ma, jest tylko jakiś ślad - mówi dr 

Węgrzyn. - Póki nie poznamy teczki osobowej Pawła Stellera, a ta zapewne jest w Moskwie, 

nie dowiemy się, dlaczego został deportowany. Dr Węgrzyn prowadzi bazę mieszkańców 

Górnego Śląska, którzy w 1945 roku zostali wywiezieni do Związku Sowieckiego jako żywe 

reparacje wojenne. Odnaleziony przez niego wykaz osób z obozów w okolicach Kemerowo 

znajduje się w Centralnym Archiwum Wojskowym w Rembertowie. To jest kopia dokumentu 

z moskiewskiego archiwum, którą wykonali w latach 90. polscy historycy wojskowości. 

Paweł Steller był wybitnym drzeworytnikiem, uznanym w świecie. Gdy odbierał w 1937 roku 

złoty medal na Międzynarodowej Wystawie Grafiki w Paryżu, prasa francuska nazwała go 

„polskim Dürerem”. Rodzima krytyka mówiła o nim - „śląski Skoczylas”. Wystawiał w 

Paryżu, Padwie, Rzymie, Berlinie, Londynie, Atenach, Filadelfii, Nowym Jorku, Chicago, 

Ottawie. Był uczniem Władysława Skoczylasa, czołowego przedstawiciela drzeworytnictwa. 

Żył i pracował w Katowicach. Urodził się w Hermanicach (dziś dzielnica Ustronia) na Śląsku 

Cieszyńskim, w polskiej tradycji. W górach szukał schronienia w czasie wojny. Mieszkał na 

zmianę w Hermanicach, we wsi Bielowicko i w swoim katowickim mieszkaniu. Podobno 

miał przecieki, że powinien się „ulotnić”. Pracował twórczo, ale nie wiadomo, czy był 

zatrudniony w jakiejś fabryce, co wymuszałoby przynależność do niemieckiego związku 

zawodowego. W ogóle niewiele wiemy o tym okresie życia Stellera. Szkoda, że Muzeum 

Historii Katowic, które ma sporą kolekcję prac artysty i poświęciło mu wystawę w roku 

Tragedii Górnośląskiej, nie zadbało, by tę wiedzę choć w niewielki sposób uzupełnić, 

uporządkować. Marek Lyszczyna, współtwórca wystawy, odsyła do relacji rodziny, czyli 

syna Stellera. W 2006 roku Muzeum Historii Katowic wydało dwutomowy album 

poświęcony życiu i twórczości artysty, a o życiu wypowiada się właśnie syn Stefan, który 

wojnę spędził w Wiedniu. Twierdzi, że „niemieckie nazwisko ojca budziło respekt wśród 

Niemców”. Uważano go za spolszczonego Niemca, który da się nawrócić. Niemcy zamawiali 

u Stellera obrazy. 

Niektóre źródła podają enigmatycznie, że współpracował z ruchem oporu. Syn twierdzi, że to 

matka została łączniczką AK, o czym nawet ojcu nie wspomniała. On sam dowiedział się o 

tym już po wszystkim. Paweł Steller powrócił do Katowic tuż po wkroczeniu Armii 

Czerwonej. Kto i w jakich okolicznościach polecił mu zaprojektowanie pomnika 

wdzięczności Armii Czerwonej, który stanął na placu Wolności w Katowicach? 

W jednych źródłach znajdujemy informację, że otrzymał „urzędowe polecenie”, a nawet, że 

sam generał Aleksander Zawadzki wydał taki rozkaz, pozostawiając Stellerowi trzy dni na 

realizację monumentu. Taką informację upowszechnia Muzeum Historii Katowic, ale trudno 

uwierzyć w tę fatygę wojewody śląskiego. Mógł co najwyżej wydać polecenie swoim 

urzędnikom. Paweł Steller podjął pracę w Wydziale Propagandy i Kultury Urzędu 

Wojewódzkiego w Katowicach. Tak wynika z zapisków jego syna. Nie wiadomo tylko, kiedy 

podjął tę pracę - przed pomnikiem, czy po jego realizacji. W każdym razie wywiązał się z 

zadania. Zaprojektował obelisk prosty, kamienny z czerwoną gwiazdą na szczycie, ozdobiony 
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wykutymi na cokole symbolami Związku Sowieckiego - sierpem i młotem. Jak podaje 

Dominika Czarnecka w książce „Pomniki wdzięczności Armii Czerwonej w Polsce Ludowej i 

w III RP”, był to jeden z pierwszych „pomników wdzięczności” Armii Czerwonej na 

ziemiach polskich, wzniesiony jeszcze w czasie II wojny. W latach 50. zastąpiono go bardziej 

okazałym, z żołnierzem radzieckim i polskim. 23 lutego 1945 roku Paweł Steller pewnie 

przyglądał się odsłonięciu monumentu, który zaprojektował. Kilka dni później został 

aresztowany. Okoliczności tego aresztowania też nie są zbadane i nawet w katalogu Muzeum 

Historii Katowic pojawiają się jedynie spekulacje. Jakoby 4 marca 1945 roku w domu Stellera 

„zjawił się żołnierz NKWD” i zabrał go do więzienia. Oczywiście, mógł zjawić się żołnierz 

Armii Czerwonej albo funkcjonariusz Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych ZSRR, 

ale jeden? Kto w tym wojennym czasie chodził po mieście w pojedynkę? Syn Stellera w 

albumowym wydawnictwie muzeum katowickiego pisze, że gdy wrócił z Wiednia, ojca już 

nie było. Od matki wie, że „4 marca 1945 roku został aresztowany przez NKWD i osadzony 

w więzieniu”. (...) „Mama opowiadała mi, że został aresztowany niedługo po tym, jak 

rozpoczął pracę w Wydziale Propagandy i Kultury przy Urzędzie Wojewódzkim w 

Katowicach”. Przesiedział miesiąc w katowickim areszcie przy ul. Mikołowskiej. Marek 

Lyszczyna, pracownik tegoż muzeum, snuje w jednym z artykułów spiskową teorię o byłym 

uczniu Stellera, który też został deportowany. I sami mamy się doszukiwać w tym jakiegoś 

związku. Doniósł na swojego profesora? Co ten uczeń mógł zrobić złego Stellerowi? Za to w 

katalogu Muzeum Historii Katowic jest już więcej na ten temat. W chwili aresztowania ten 

uczeń miał przy sobie adres Pawła Stellera zapisany przypadkowo, na jakiejś ulicy.  

Upowszechniana jest też informacja, jakoby Steller został aresztowany z powodu kontaktów 

„ze szpiegiem obcego wywiadu”. Niczego w tamtej sytuacji wojennej wykluczyć się nie da, 

ale nie ma dowodów na potwierdzenie żadnej z tych teorii. To był czas rozliczeń i czas 

haniebnych zachowań. Mógł zdecydować donos na Stellera, ale równie dobrze przypadek. 

Szkoda, że 70 lat po tych tragicznych wydarzeniach tak mało wiemy o losach jednego z 

najwybitniejszych śląskich artystów okresu międzywojennego. Muzeum Historii Katowic, 

finansowane z budżetu miasta, jest moralnie zobowiązane do poszukiwania prawdy. W 

dawnym mieszkaniu Stellerów mieści się dziś oddział tegoż muzeum - Dział Grafiki. W tym 

roku obchodzimy także 120. rocznicę urodził artysty. Syberyjskie losy opisał sam Paweł 

Steller w obozowych rysunkach. 3 kwietnia 1945 roku w transporcie 180 więźniów wyruszył 

z Katowic koleją na Wschód. Za co i dokąd? - nikt do końca nie wiedział. Po trzech 

tygodniach dotarł do obozu 503 w Kemerowie, w Kuźnieckim Zagłębiu Węglowym. Rysował 

portrety więźniów, strażników, syberyjski klimat, co pozwoliło mu przetrwać 20 miesięcy 

niewolniczego życia w głodzie i chłodzie. Na kawałkach papieru narysował ołówkiem około 

2 tys. portretów. Tylko nieliczne przywiózł do Polski. Dla młodego pokolenia Paweł Steller 

staje się artystą prawie zapomnianym, a to był wyjątkowo twórczy człowiek. Pozostawił po 

sobie ponad 10 500 prac. Powszechnie znane są jego portrety Korfantego, Ziętka, 

Piłsudskiego, Morcinka, Stanisława Ligonia, ale nie zawsze kojarzone z jego twórcą. 

Uprawiał przede wszystkim grafikę warsztatową - drzeworyt i linoryt, ale także rysunek, 

akwarelę, nawet projektował witraże. Pracował jako nauczyciel rysunku i kaligrafii, m.in. w 

Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych. Za górami nie przestawał tęsknić. W 1960 

roku kupił domek w Wiśle, gdzie spędzał wiele czasu. Inspirował go beskidzki krajobraz. 

Górale są częstym tematem jego twórczości. Nade wszystko ekspresyjne portrety ludzi 

starych, spracowanych. Rejestrował ich każdą bruzdę, każdą zmarszczkę. Podkreślał wiek i 

ten życiowy wysiłek. Prawie w ogóle nie interesowała go młodość. Wilhelm Szewczyk tak 

pisał o tej twórczości: „Jego twarze ludzkie odznaczają się pewnymi cechami zbliżonymi do 

krajobrazu. Owe skupiska zmarszczek, załamania, oczy i usta - wszystko to traktował jak 

przyrodnik, ale przy tym udało mu się odtworzyć ludzkie cechy tego osobliwego krajobrazu”.  
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Dane genealogicznie Paweł Steller z Internetu 

 Łoza: „Czy wiesz..”: artysta 

grafik, pedagog  

 Urodzony dnia 23 I 1895 - 

Hermanice  

 zmarł dnia 4 IX 1974 -

 Katowice  

 Pochowany - Katowice, 

Cmentarz przy ul. Sienkiewicza  

 Wiek: 79 lat  

 Wszystkie źródła dla tej osoby 

Uzupełnij lub popraw daty i 

miejsca 

 Polski Słownik Biograficzny t. 

43 s. 359 STELLER Paweł 

(1895-1974) malarz, grafik 

 Wikipedia (Paweł Steller): 

Paweł Steller (ur. 23 stycznia 

1895 w Hermanicach, zm. 4 

września 1974 w Katowicach) – 

artysta plastyk, uczeń 

Władysława Skoczylasa. 

więcej... 

 

rodzice 
Zaloguj się 

1865-1935 
   

Zaloguj się 

?1860-1932 

 

|    | 

2    3 
   

 

| 

Paweł Steller, bohater Czy wiesz kto to jest, 

1895-1974 
 

 

 Rodzice  

  Zaloguj się  

  Urodzony dnia 8 I 1865 

  zmarł dnia 12 V 1935 , wiek: 

70 lat.  

    Zaloguj się  

  Urodzona prawdopodobnie w roku 1860 

  zmarła dnia 24 XII 1932 , wiek: 

prawdopodobnie 72 lat.  

  
 

śluby i dzieci, wnuki, i do prawnuków 

 

  żona (ślub: dnia 29 IX 1925): Zaloguj się 1898-1954, dzieci  

o Zaloguj się 1926  

 

  żona (ślub: dnia 5 VII 1955): Zaloguj się 1913-1992  

Rodzeństwo, bratankowie lub siostrzeńcy/bratanice lub siostrzenice 

 Zaloguj się 1888-1950  

□  & Zaloguj się ?1880-  

 Zaloguj się ?1890-1918  

http://www.sejm-wielki.pl/s/?m=CAL;yg=1895;mg=1;dg=23;tg=1
http://www.sejm-wielki.pl/s/miejsca.php?miejsce=xpl.hermanice
http://www.sejm-wielki.pl/s/?m=CAL;yg=1974;mg=9;dg=4;tg=1
http://www.sejm-wielki.pl/s/miejsca.php?miejsce=xpl.katowice
http://www.sejm-wielki.pl/s/cmentarze.php?cmentarz=136
http://www.sejm-wielki.pl/s/cmentarze.php?cmentarz=136
http://www.sejm-wielki.pl/s/surowe.php?o=psb.32019.1
http://www.sejm-wielki.pl/s/?m=NG&t=PN&n=psb.32019.1&uzupelnij=tak
http://www.sejm-wielki.pl/s/?m=NG&t=PN&n=psb.32019.1&uzupelnij=tak
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pawe%C5%82_Steller
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pawe%C5%82_Steller
http://www.sejm-wielki.pl/s/login.php?ref=%2Fb%2Fpsb.32019.1
http://www.sejm-wielki.pl/s/login.php?ref=%2Fb%2Fpsb.32019.1
http://www.sejm-wielki.pl/s/?m=IM;d=1172043562;i=1058006;k=/antoni__psb.32019.2.0.steller
http://www.sejm-wielki.pl/s/?m=IM;d=1172043562;i=1058007;k=/helena__psb.32019.3.0.gorgosz
http://www.sejm-wielki.pl/s/login.php?ref=%2Fb%2Fpsb.32019.1
http://www.sejm-wielki.pl/s/?m=CAL;yg=1865;mg=1;dg=8;tg=1
http://www.sejm-wielki.pl/s/?m=CAL;yg=1935;mg=5;dg=12;tg=1
http://www.sejm-wielki.pl/s/login.php?ref=%2Fb%2Fpsb.32019.1
http://www.sejm-wielki.pl/s/?m=CAL;yg=1932;mg=12;dg=24;tg=1
http://www.sejm-wielki.pl/s/?m=IM;d=1172043562;i=1058003;k=/elżbieta__psb.32019.12.0.sosnowska
http://www.sejm-wielki.pl/s/?m=CAL;yg=1925;mg=9;dg=29;tg=1
http://www.sejm-wielki.pl/s/login.php?ref=%2Fb%2Fpsb.32019.1
http://www.sejm-wielki.pl/s/login.php?ref=%2Fb%2Fpsb.32019.1
http://www.sejm-wielki.pl/s/?m=IM;d=1172043562;i=1058005;k=/stefania__psb.32019.14.0.partyka
http://www.sejm-wielki.pl/s/?m=CAL;yg=1955;mg=7;dg=5;tg=1
http://www.sejm-wielki.pl/s/login.php?ref=%2Fb%2Fpsb.32019.1
http://www.sejm-wielki.pl/s/login.php?ref=%2Fb%2Fpsb.32019.1
http://www.sejm-wielki.pl/s/login.php?ref=%2Fb%2Fpsb.32019.1
http://www.sejm-wielki.pl/s/login.php?ref=%2Fb%2Fpsb.32019.1
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 Zaloguj się ?1890-1918  

 Zaloguj się 1890-1976  

o **Paweł **  

 Zaloguj się 1897-1973  

 Zaloguj się 1902  

□  & Zaloguj się ?1890-  

Uwagi 

 Polski Słownik Biograficzny t. 43 str. 359: psb.32019.1 

 

 

 

 

http://www.sejm-wielki.pl/s/login.php?ref=%2Fb%2Fpsb.32019.1
http://www.sejm-wielki.pl/s/login.php?ref=%2Fb%2Fpsb.32019.1
http://www.sejm-wielki.pl/s/login.php?ref=%2Fb%2Fpsb.32019.1
http://www.sejm-wielki.pl/s/login.php?ref=%2Fb%2Fpsb.32019.1
http://www.sejm-wielki.pl/s/login.php?ref=%2Fb%2Fpsb.32019.1

