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Muzeum Częstochowskie przygotowało kolejny, 
12. rocznik, w którym zawarte są prace o charakterze 
naukowym i  popularyzatorskim, informacje i  komu-
nikaty, przygotowane przez pracowników placówki 
i osoby zaproszone do współpracy. Tradycją i przyjętym 
przez nasze Muzeum obowiązkiem jest wydanie w for-
mie publikacji dokonań z zakresu dyscyplin reprezento-
wanych przez instytucję. Znajdziecie tu Państwo arty-
kuły z prowadzonych badań archeologicznych, analizy 
pozyskiwanych na bieżąco muzealiów, zarówno ofia-
rowanych nam, jak i zakupionych, badań nad historią 
Częstochowy i regionu, opracowania z zakresu sztuki 
i etnografii, materiały przydatne dla nauczycieli i pasjo-
natów historii. Autorskie, interesująco napisane teksty 
uzupełniają zdjęcia i ryciny, wzbogacając ich treść.

Rocznik Muzeum jest wydawnictwem ważnym dla 
naszej instytucji i – mam taką pewność – dla szerokie-
go środowiska odbiorców, zajmujących się historią, 
sztuką, kulturą i lubiących muzealne ekspozycje, które 
wyróżniają się przede wszystkim proponowanym od-
biorcy kontaktem z  autentycznymi eksponatami i  ich 

oprawą merytoryczną na wystawach i zajęciach eduka-
cyjnych. Publikacja uzyskała dobrą recenzję Pani profe-
sor Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Anny 
Wypych-Gawrońskiej, co stawia ją w rzędzie wydaw-
nictw specjalistycznych w  dyscyplinach muzealnych 
i popularnonaukowych.

Rocznik 12. ukazuje się w roku 2013 i zawiera mate-
riały przygotowane na przestrzeni lat 2011 i 2012. Jest 
pierwszym wydanym na CD w  formie elektronicznej, 
choć do  tej pory wersję pdf poprzednich roczników 
drukowanych udostępnialiśmy na stronie internetowej 
Muzeum. Jak wszyscy – dbając o dobrą jakość, poszu-
kujemy oszczędności.

Polecam Państwu kolejny 12. Rocznik Muzeum 
Częstochowskiego w przekonaniu, że wnosi on wiele 
do badań nad przeszłością – tą dalszą i bliższą – i kul-
turą społeczną Częstochowy, regionu i kraju.

Janusz Jadczyk
Dyrektor Muzeum Częstochowskiego

Wstęp
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The Częstochowa Museum prepared its 12th year-
book which contains scientific and popular works, 
information and messages, prepared by employees of 
the institutions and invited persons. It has been the 
tradition and obligation of the Museum to publish 
achievements in the spheres where we are involved. 
Here you will find articles on our archaeological work, 
analyses of acquired museum exhibits – donated and 
purchased, studies of the history of Częstochowa and 
the region, papers on art and ethnography, materials 
that are useful to teachers and history lovers. The in-
teresting texts are completed with photographs and 
prints, adding to the contents.

The yearbook of the Museum is an important pub-
lication for our institution and – I am convinced – to 
a broad group of recipients, too. Recipients, who are 
interested in history, art, culture, and who are fond of 
museum expositions that, above all, boast the possibil-
ity of contact with authentic exhibits offered to their 
recipients, and the technical set arranged at exhibitions 

and educational lessons. The publication had a posi-
tive review of Prof. Anna Wypych-Gawrońska from the 
Jan Długosz Academy in Częstochowa, which made it 
one of specialist publications in museum and popular 
sciences.

The 12th yearbook is published in 2013 and con-
tains materials developed in 2011 and 2012. This is 
the first yearbook published in electronic form on CD, 
although the .pdf version of the previous printed year-
books is available on the web site of the Museum. Like 
everybody – seeing to good quality, we are looking for 
savings.

We recommend the 12th Yearbook of the 
Częstochowa Museum convinced that it makes a ma-
jor contribution to the studies of our distant and not 
that distant past, and social culture of Częstochowa, 
the region and Poland.

Janusz Jadczyk
Director of the Częstochowa Museum

Introduction
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XII „Rocznik Muzeum Częstochowskiego” zawiera 
ponad 20 tekstów prezentujących działalność Mu-
zeum w  latach 2011–2012 oraz wyniki prac badaw-
czych dotyczących różnych okresów historii Często-
chowy i  regionu. Przedstawione w Roczniku artykuły 
są bogate i różnorodne tematycznie, tak jak wielokie-
runkowa i zróżnicowana jest działalność Muzeum Czę-
stochowskiego. Rocznik staje się w ten sposób zapisem 
i opisem pracy tej tak ważnej dla kultury Częstochowy 
i regionu instytucji, a także dowodem na jej wielostron-
ny wpływ na rozwój życia artystycznego, kulturalnego 
i naukowego w mieście.

Artykuły w Roczniku dzielą się pod względem me-
rytorycznym i  formalnym na dwie zasadnicze grupy. 
Jedną stanowią teksty mające charakter rozpraw 
i  artykułów, nierzadko przybierające formę bardzo 
obszernych, niemal monograficznych szkiców. Są 
one różnorodne tematycznie, odnoszą się do  histo-
rii Częstochowy i regionu z wielu okresów, od wieku 
XVIII po współczesność. Artykuły oparte są na szero-
ko zakrojonych badaniach źródłowych, a wyniki prac 
naukowych prezentowane są w formie analiz i inter-
pretacji, prowadzonych przy wykorzystaniu coraz bo-
gatszego – także dzięki kolejnym Rocznikom Muzeum 

– stanu badań nad historią oraz kulturą Częstochowy 
i regionu.

Najdalej w przeszłość regionu zabiera nas Łukasz Pa-
bich w poważnym, świetnie źródłowo umocowanym 
historiograficznym szkicu przypominającym bitwę pod 
Koniecpolem 21  listopada 1708 roku. Do chronolo-
gicznie odległych czasów sięga Andrzej Kuśnierczyk 
w  artykule pt. Ciągłość i  zmiana. Mieszkańcy Nowej 
Częstochowy w świetle dokumentów z lat 1824–1864. 
Otrzymujemy w nim bogato udokumentowany i zinter-
pretowany spis ludności Nowej Częstochowy w wieku 
XIX. Dokumentacyjny charakter ma artykuł Juliusza Sę-
towskiego o  powstańcach styczniowych 1863–1864, 
pochowanych na cmentarzach częstochowskich: Kule, 
św. Rocha i ewangelicko-augsburskim. Magdalena Bar-
czyk-Kurus przedstawia sylwetki częstochowskich ar-
chitektów dwudziestolecia międzywojennego, nie tylko 
tworząc interesującą galerię postaci, ale także podkre-
ślając wpływ architektów na przestrzeń miasta od lat, 
w których ich projekty zostały zrealizowane po współ-
czesność. Wiesław Paszkowski w pasjonującym tekście 
o policji żydowskiej w okresie wojny przypomina trud-
ne czasy zarówno poprzez opis działalności instytucji 
wzbogacony o wykaz nazwisk policjantów, jak i wple-

Anna Wypych-Gawrońska

Recenzja „Rocznika Muzeum Częstochowskiego”
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cione w  narrację epizody z  wojennej codzienności. 
Aleksander Jaśkiewicz prezentuje losy Szkoły Przemysłu 
Ludowego w Częstochowie, poszukując źródeł tej pla-
cówki i określając miejsce instytucji w dziejach edukacji 
w mieście. Joanna Półka prezentuje szkic, dla którego 
inspiracją była wystawa w Muzeum i twórczość wybit-
nej częstochowianki Janiny Plucińskiej-Zembrzuskiej. 
Andżelika Bilska stara się zaznajomić czytelnika z czę-
stochowskimi fotografiami pamiątkowymi w  artykule 
przybliżającym to niezwykle ciekawe, historyczne już 
zjawisko, związane ze specyfiką miasta i współtworzą-
ce częstochowską kulturę popularną. Część Rocznika 
zawierającą rozprawy i szkice zamyka tekst Anny Bier-
nackiej, przedstawiający działalność Teatru from Po-
land w kontekście jego studenckiego rodowodu.

Drugą grupę stanowią teksty dotyczące instytucji, 
niezbędne dla uporządkowania wiedzy czytelników 
o pracy Muzeum, ale przynoszące też, nawet w pro-
stych wyliczeniach, informacje o  obszernym zakresie 
działań placówki, o inspirujących i różnorodnych inicja-
tywach artystycznych i  edukacyjnych. Agnieszka Miry 
podejmuje się trudu zestawienia bogatej historii wy-
stawiennictwa artystycznego w Muzeum Częstochow-
skim za lata 1905–1975, zapowiadając w artykule ko-
lejną część opracowania. Swoistą kontynuacją artykułu 
Miry są teksty Moniki Świerczewskiej, dotyczące wy-
staw i wydarzeń w Muzeum Częstochowskim w 2011 
i 2012 roku. Katarzyna Jezierska prezentuje inicjatywy 
edukacyjne prowadzone przez Muzeum w 2011 roku, 
a Justyna Cocyk kontynuuje jej rozważania w odniesie-

niu do  roku 2012. Justyna Cocyk w  drugim artykule 
swojego autorstwa opisuje działalność nowoczesnej 
placówki dydaktycznej Muzeum – Multicentrum „Zo-
diak”. Do grupy tekstów związanych z bieżącą działal-
nością instytucji należy też artykuł Elżbiety Janik przybli-
żający wybrane projekty edukacyjne realizowane przez 
Dział Przyrody Muzeum Częstochowskiego w  roku 
szkolnym 2011–2012. Działalność Muzeum w obsza-
rze badań archeologicznych prezentują Gerta Bielińska, 
Maciej Kosiński i Magdalena Wieczorek-Szmal w arty-
kule opisującym wyniki działań wykopaliskowych na 
terenie grodziska „Gąszczyk” w Mstowie-Podlesiu.

Osobną grupę artykułów w  Roczniku tworzą tek-
sty dotyczące nabytków Muzeum. Agnieszka Ciuk 
w dwóch tekstach przedstawia eksponaty, które wzbo-
gaciły Dział Etnografii w latach 2011 i 2012, Katarzyna 
Sucharkiewicz to samo czyni w odniesieniu do Działu 
Sztuki, Ewa Kaczmarzyk opisuje nabytki Działu Przyro-
dy, a Małgorzata Szczęsna – Działu Historii.

Wszystkie teksty zaprezentowane w  Roczniku po-
twierdzają istotne znaczenie Muzeum Częstochow-
skiego dla kultury, sztuki i nauki rozwijających się w na-
szym mieście, z jednej strony upowszechniając wiedzę 
o  wielostronnej działalności instytucji, z  drugiej pre-
zentując kierunki najnowszych badań naukowych nad 
historią i współczesnością Częstochowy oraz regionu. 
W obu zakresach Rocznik ma zarówno wartość doku-
mentacyjną, jak i inspirującą nowe działania artystycz-
ne, edukacyjne oraz badawcze.
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The 12th “Częstochowa Museum Yearbook” contains 
over 20 texts presenting the activities of the Museum 
in 2011–2012 and the results of research work related 
to various periods in the history of Częstochowa and 
of the region. The articles in the Yearbook are exten-
sive and cover various subjects, just like the activities 
of the Częstochowa Museum. The Yearbook becomes 
a record and description of the institution of grave im-
portant to the culture of Częstochowa and the region, 
as well as evidence of its varied impact on the artistic, 
cultural and scientific life of the city.

In terms of subjects and form, the articles in the 
Yearbook are split into two core groups. Some are 
texts in the form of essays and articles, often exten-
sive monographic sketches. They cover a  variety of 
subjects related to the history of Częstochowa and 
the region from many periods – from 18th century 
until today. The articles are based on comprehensive 
studies of the sources and the results of scientific re-
search are presented in the form of analyses and in-
terpretations resulting from the most recent findings 
related to the history and culture of Częstochowa 
and of the region, supported with the Museum Year-
books.

Łukasz Pabich takes us the longest way back in a well 
documented historiographic sketch about the bat-
tle of Koniecpol of 21 November 1708. Also, Andrzej 
Kuśnierczyk goes back a  long time in his article titled 
Continuity and Change.  Inhabitants of New Często-
chowa in the light of documents from 1824–1864. We 
get a well documented and interpreted census of the 
population of New Częstochowa from 19th century. 
The article by Juliusz Sętowski is a documentary about 
1863–1864 January insurgents, buried at the cemeteries 
in Częstochowa: Kule, St. Roch and Lutheran. Magdale-
na Barczyk-Kurus presents the figures of architects from 
Częstochowa of the 1920s and 1930s showing not only 
an interesting gallery of figures, but also stressing the 
impact of architects on the city space from the time of 
their work until today. In a passionate text about Jewish 
Police during World War II, Wiesław Paszkowski reminds 
us of the difficult times by describing the operations of 
the Police with a name list of policemen and details of 
episodes from the daily life. Aleksander Jaśkiewicz writes 
about the history of the Folk Industry School in Często-
chowa, identifying the origins of the institution and lo-
cating it in the history of education in the city. Joanna 
Półka presents a sketch inspired by the exhibition at the 

Anna Wypych-Gawrońska

Review of the “Częstochowa Museum Yearbook”
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Museum and the artistic work of Janina Plucińska-Zem-
brzuska, born in Częstochowa. Andżelika Bilska offers 
readers information on commemorative photographs 
from Częstochowa which is an interesting historic phe-
nomenon related to the specific nature of the city and 
contributing to the local popular culture. The part of the 
Yearbook with essays and sketches is closed with a text 
by Anna Biernacka on the Teatr from Poland, stressing its 
origin in student culture. 

The other group is composed of texts related to 
the institution, required to inform the readers about 
the work of the Museum, and providing details of the 
comprehensive activities of the institution, about the 
inspiring and varied artistic and educational initiatives. 
Agnieszka Miry is taking an effort to present the rich 
history of artistic exhibitions at the Częstochowa Mu-
seum in 1905–1975 and informs that she will continue 
the subject. Agnieszka Miry’s article is in a sense con-
tinued in the texts by Monika Świerczewska, related 
to the exhibitions and events in the Częstochowa Mu-
seum in 2011 and 2012. Katarzyna Jezierska presents 
educational initiatives carried out by the Museum in 
2011 and Justyna Cocyk continues with reference to 
2012. In her second article in the volume, Justyna Co-
cyk describes the operations of the modern education-
al department of the Museum – “Zodiak” Multicentre. 

Another article on today’s operations of the institution 
is one by Elżbieta Janik on selected educational projects 
carried out by the Nature Department of the Często-
chowa Museum in the school year of 2011–2012. The 
operations of the Museum in the sphere of archaeolog-
ical research are presented by Gerta Bielińska, Maciej 
Kosiński and Magdalena Wieczorek-Szmal in an article 
describing the results of archaeological excavations in 
the “Gąszczyk” gord in Mstów-Podlesie.

Somewhat separate group of articles in the Year-
book comprises texts on the acquisitions made by the 
Museum. Agnieszka Ciuk in two texts presents the ex-
hibits added to the Ethnography Department in 2011 
and 2012, while Katarzyna Sucharkiewicz covers the 
Art Department, and Ewa Kaczmarzyk describes the 
acquisitions of the Nature Department, and, finally, 
Małgorzata Szczęsna – of the History Department. 

All texts presented in the Yearbook confirm the sig-
nificance of the Częstochowa Museum for the culture, 
art and science developing in our city, by propagating 
knowledge on the operations of the institution while 
presenting details of the most recent scientific research 
on the history and contemporary times of Częstochowa 
and of the region. In its both parts, the Yearbook serves 
as a document and also an inspiration of new artistic, 
educational and research activities.



I
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W latach 2010 i 2011 przeprowadzono ratownicze 
badania archeologiczne na grodzisku Gąszczyk – sta-
nowisko nr 4 w Mstowie-Podlesiu1. Wykopaliska pro-
wadziła ekipa pracowników Działu Archeologii Mu-
zeum Częstochowskiego: Maciej Kosiński – kierownik, 
Magdalena Wieczorek-Szmal oraz Gerta Bielińska. 
W  badaniach wzięli udział studenci Instytutu Histo-
rii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pod opieką 
prof. dr. hab. Antoniego Barciaka. Prace zostały sfi-
nansowane przez Śląskiego Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków oraz Muzeum Częstochowskie.

Grodzisko zlokalizowane jest na Wyżynie Często-
chowskiej, na wzgórzu (295,6 m n.p.m.) znajdującym 
się nad przełomowym odcinkiem rzeki Warty, na jej 
prawym brzegu, tuż obok wschodniej granicy miasta 
Częstochowy, na terenie gminy Mstów (ryc. 1).

Skalno-wyżynne grodzisko zajmuje powierzchnię 
ok. 0,98 hektara, posiada kształt zbliżony do nieregu-
larnego czworokąta. Usytuowane jest na szczytowej 
platformie wyniosłego, skalistego cypla wysoczyzny. 

1 G. Bielińska, M. Kosiński, M. Wieczorek-Szmal, Sprawozdanie z ra-
towniczych badań wykopaliskowych na terenie grodziska „Gąsz-
czyk” w Mstowie-Podlesiu w roku 2010, „Rocznik Muzeum Często-
chowskiego”, t. 11, Częstochowa 2011, s. 129–137.

Platforma ta pochylona jest w kierunku zachodnim, ku 
krańcowi cypla (ryc. 2).

Grodzisko otacza wał kamienno-ziemny. Przy jego 
budowie wykorzystano naturalne ukształtowanie te-
renu. Północno-zachodnia część grodziska znajduje 
się nad stromym zboczem. Od stron łatwo dostęp-
nych, tj. od  północnego wschodu i  południowego 
wschodu usytuowany jest podwójny wał oraz sucha 
fosa.

Po raz pierwszy na stanowisku nr 4 w  Mstowie-
-Podlesiu przeprowadził prace archeologiczne w 1957 
roku Adam Krauss, który wytyczył i wyeksplorował trzy 
niewielkie wykopy sondażowe na majdanie, pierwszy 
niedaleko jego centralnej partii, drugi i trzeci tuż przy 
wale, w północnej i wschodniej części tego obronnego 
obiektu2. W  roku 1966 ówczesny dyrektor Muzeum 
w Częstochowie Włodzimierz Błaszczyk założył wykop 
nr I o wymiarach 2 × 20 m w północno-wschodniej 
części grodziska, przekopując od  połowy zewnętrz-
ny – pierwszy pierścień wałów, suchą fosę, drugi wał 

2 A. Krauss, Siedlec, pow. Częstochowa, „Silesia Antiqua”, t. IV, Wro-
cław 1962, s. 304–306.
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i fragment majdanu3. Obaj badacze natrafi li na mate-
riały datowane na wczesną epokę żelaza oraz wczesne 
średniowiecze.

W latach 2010 i 2011 badaniami wykopaliskowymi 
objęto obszar o powierzchni 114 m², przypadający na 
wykop nr II, podzielony na 26 odcinków4. Zlokalizo-
wany był on w północno-wschodnim rejonie majdanu 
grodziska, tuż obok jego wału (ryc. 2, 3).

W trakcie prac, z wykopu II pozyskano w sumie 3 398 
ułamków ceramiki. W tym 1840 fragmentów kultury 
łużyckiej oraz 1230 wczesnośredniowiecznych. W war-

3 W.  Błaszczyk, Sprawozdanie z  przeprowadzonych prac wykopali-
skowych na grodzisku w  Siedlcu (Gąszczyk), pow. Częstochowa, 
„Muzeum w  Częstochowie. Sprawozdanie z  badań archeolo-
gicznych w 1966  r.”, maszynopis powielany, Częstochowa 1966, 
s. 3–4.

4 W roku 2012 w trakcie dalszych prac wykopaliskowych na tym sta-
nowisku, poszerzono odcinki: 24., 25., 26. wykopu II o 6 m² (3 × 2 
m), aby odsłonić cały zarys jamy obiektu nr 4, na którego część na-
trafi ono w 2011 r. Kontynuację badań tego obiektu zdecydowano 
się umieścić w niniejszym artykule w celu opisania go w całości. Wy-
niki badań z 2012 r. zostaną opublikowane w kolejnym „Roczniku 
Muzeum Częstochowskiego”.

stwach ornej i  kulturowej oprócz ułamków naczyń 
ceramicznych odkryto także kilkadziesiąt fragmentów 
składających się na prawie kompletną prażnicę, kilka-
naście fragmentów innych prażnic, kilkadziesiąt grudek 
polepy, kilka przedmiotów metalowych i niezbyt liczne 
zwierzęce szczątki kostne. Treść warstwy kulturowej 
stanowiła ziemia barwy czarnobrązowej w różnych od-
cieniach, zniszczona na skutek prac rolnych i procesów 
stokowych. Pojawiła się ona w wykopie II na głębokości 
od około 30 do 50 cm.

Na odcinkach nr 1, 2 i częściowo 3 na głębokości od 10 
do 50 cm wystąpiła zwarta warstwa kamieni. Wśród nich 
pojawiały się: przemieszana, czarnoszara warstwa ziemi 
lub skupiska mocno zbitej pomarańczowożółtej gliny.

Ogółem w wykopie II natrafi ono na pięć obiektów: 
cztery związane z osadnictwem ludności kultury łużyc-
kiej (nr 1, 4, 5 i 7)5 oraz jeden wczesnośredniowiecz-

5 Nie udało się uchwycić w całości jam obiektów nr 4 i 5, zlokalizowa-
nych tuż przy wale, z powodu występujących tam licznych korzeni 
należących do drzew objętych ochroną. Drzewa te tworzą las grą-
dowy rosnący m.in. na wałach grodziska.

Ryc. 1. Mstów-Podlesie. Lokalizacja grodziska.
Skala 1: 25 000
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ny (nr 2)6. Wydobyto z nich 1623 fragmenty ceramiki, 
wśród których było 1529 ułamków kultury łużyckiej 
i 94 wczesnośredniowiecznych.

Osadnictwo kultury łużyckiej z V okresu 
epoki brązu i wczesnej epoki żelaza

Obiekt nr 1 (lokalizacja – odcinki 9 i 10)
Na głębokości 40  cm uchwycono owalny kształt 

jego jamy (ryc. ?). W rzucie poziomym była ona usy-
tuowana wzdłuż osi wschód-zachód. Posiadała wy-
miary 260 × 140 cm i miąższość maksymalnie 25 cm. 
W profilach miała kształt nieckowaty (ryc. ?). W pobli-
żu jej południowej i  zachodniej części natrafiono na 
liczne kamienie. Na głębokości 40 cm, w jej wypełnisku 
w części zachodniej pojawiło się owalne zaciemnienie 
o  wymiarach 115  ×  75  cm, w  którym wyróżniono: 
czarną ziemię z  kamieniami i  węgielkami drzewnymi 
w otoczeniu ciemnobrunatnej ziemi oraz silnie ubitą, 
czerwonawą, przepaloną glinę z drobnymi węgielkami 
drzewnymi. Do zaciemnienia przylegały duże kamienie. 
Jama wraz z konstrukcją kamienną tworzyła palenisko. 
W nim na głębokości 50 cm pojawiła się żółtopoma-
rańczowa glina oraz kontynuowała się warstwa czarnej 
ziemi z węgielkami drzewnymi (ryc. ?). W wypełnisku 
paleniska, na jego dnie znaleziono dużo drobnych ka-
mieni, a od strony wschodniej przylegał kamień spo-
rych rozmiarów. Natomiast w części wschodniej jamy 
obiektu rozciągała się brunatna ziemia z  próchnicą, 
w  której znaleziono 81 fragmentów naczyń kultury 
łużyckiej. Jedynie dziewięć ułamków odkryto w paleni-
sku, gdzie natrafiono również na kilkanaście drobnych 
grudek polepy. Pozostałe partie wypełniska obiektu 
tworzyła jasnobrunatna ziemia. Większość z pozyska-
nych fragmentów ceramiki jest drobna, wśród nich 

6 W  artykule zachowano numerację obiektów nadaną w  trakcie 
badań terenowych. Obiekt oznaczony nr 3, to prażnica, opisana 
wśród wczesnośredniowiecznych wyrobów ceramicznych, nato-
miast obiekt nr 7 wydzielono w trakcie opracowywania materiałów 
z badań w 2011 r. Obiekt osadniczy o nr. 6 został odkryty w 2012 r. 
i będzie opracowany w kolejnym numerze Rocznika.

dominują ułamki garnków schropowaconych, placków 
glinianych, występują również nieliczne fragmenty 
czerpaków i mis (ryc. ?).

Obiekt nr 4 (lokalizacja – odcinki 24, 25 i 26)
Na głębokości 30–40 cm w ciemnoszarej ziemi zale-

gała nieregularna warstwa kamieni. Dopiero na głębo-
kości ok. 50 cm pojawił się słabo wyraźny zarys dużego 
zaciemnienia, w przybliżeniu kształtu owalnego o wy-
miarach 460 × 200 cm. W centralnej części zaciem-
nienia wystąpiło skupisko kamieni, a  w  jego obrębie 
owalna jama barwy szaropomarańczowej o wymiarach 
110 × 85 cm. Wyraźny zarys tej jamy pojawił się na 
głębokości 60 cm (ryc. ?). Kształt jej był w przybliżeniu 
okrągły o  średnicy ok.  130  cm. Wypełnisko stanowi-
ła zbita, prawdopodobnie przepalona, czerwonopo-

Mstów-Podlesie, grodzisko. Widok na wał i wykop nr II 
od strony zachodniej, fot. Maciej Kosiński
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Ryc. 2. Mstów-Podlesie, grodzisko. Lokalizacja wykopu nr II
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marańczowa ziemia z gliną. Jamie towarzyszyła kon-
strukcja kamienna – kamienie okalały jamę, a warstwa 
dużych kamieni zalegała bezpośrednio nad nią. Kilka 
płaskich, starannie dobranych kamieni ułożonych było 
centralnie w  jamie. W  jej części południowo-zachod-
niej wystąpiła czarna ziemia przemieszana z  dużą 
ilością węgielków drzewnych. Jama wraz z  konstruk-
cją kamienną stanowiła palenisko, które usytuowane 
było centralnie w dużej, w przybliżeniu owalnej jamie 
obiektu nr 4 o wymiarach 480 × 230 cm. Zarys pół-
nocny obiektu przecinała granica wykopu, którego nie 
poszerzono, ponieważ jest to teren zajęty przez system 
korzeniowy roślin chronionych. Wypełnisko obiektu nr 
4 stanowiła szaroczarna ziemia, w której w zachodniej 
części natrafiono na kamienie, dużą ilość ceramiki7, 
fragment poroża jelenia i kości zwierzęce. W południo-
wej części obiektu, niedaleko paleniska rysowała się 
jamka z szarożółtym piaskiem, z dużą ilością ceramiki 
(około 70 fragmentów).

Na głębokości 70  cm jama obiektu zmniejszyła 
się, uzyskując kształt zbliżony do  prostokąta (ryc. ?). 
W warstwie spągowej obiektu wypełnisko jamy posia-
dało brunatne zabarwienie, które wyraźnie rysowało 
się na tle calca. Natomiast w północnej części (w na-
rożniku wykopu) wypełnisko nadal stanowiła szaro-
czarna ziemia. Wewnątrz jamy zalegały ułożone w rzę-
dzie duże kamienie. Na planie obiektu wzdłuż jego 
południowej granicy natrafiono na trzy koliste dołki 
posłupowe o średnicach około 16 cm. Wypełnisko ich 
stanowiła jasnoszara próchnica. Natrafiono również 
na kilkadziesiąt małych okrągłych jamek (o średnicach 
ok. 6 cm), prawdopodobnie są to ślady konstrukcji pa-
likowej, związanej z obiektem.

W  południowo-wschodnim narożniku jamy obiek-
tu zalegały ułożone na linii łuku kamienie. Również 

7 Na głębokości 40–60 cm, na 1 m² znaleziono ok. 150 fragmentów 
ceramiki.

Mstów-Podlesie, grodzisko. Prace wykopaliskowe,
fot. Maciej Kosiński
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konstrukcję kamienną, ale ułożoną w linii prostej, za-
obserwowano w miejscu już wypłyconego paleniska. 
Stanowiła ona jego obstawę od  strony południowo-
-zachodniej. Pod warstwą czerwonawej ziemi paleni-
ska na jego dnie znaleziono zniszczony garnek kultury 
łużyckiej (ryc. ?). W  profilu jama obiektu nr 4 miała 
kształt zbliżony do nieckowatego i sięgała maksymal-
nie do głębokości około 80 cm od powierzchni (ryc. ?).

W  wypełnisku obiektu nr 4 znaleziono liczny ru-
chomy materiał zabytkowy: około 950 fragmentów 
ceramiki, fragmentarycznie zachowaną grzechotkę gli-
nianą, kilkanaście fragmentów polepy, 204 fragmenty 
zwierzęcych szczątków kostnych.

Największe zgromadzenie ceramiki wystąpiło w war-
stwie obiektu na głębokości 40–60 cm, jest to jedno-
cześnie warstwa, w  której znajdowało się palenisko. 
Warto zaznaczyć, że w obrębie czerwonopomarańczo-
wej ziemi paleniska znaleziono bardzo niewiele cera-
miki, natomiast znaczne jej zagęszczenie było obecne 
w  warstwie ziemi sąsiadującej z  paleniskiem oraz na 
jego dnie. Materiał ceramiczny pochodzący z obiektu 
nr 4 jest zachowany fragmentarycznie, co jest typowe 
dla stanowisk osadowych. W wyniku analizy udało się 
wyróżnić cztery formy ceramiczne: garnki, placki gli-
niane, czarki, czerpaki, naczynia wazowate oraz tzw. 
inne, których nie da się zakwalifikować do ww. grup 

ze względu na stan zachowania. Najwięcej ilościowo – 
60% wszystkich fragmentów ceramicznych – stanowią 
ułamki garnków (570 fragmentów). Drugą grupą co 
do  ilości są placki glinianie (197 fragmentów), czarki 
oraz naczynia wazowate to 86 fragmentów, czerpaki 
30 fragmentów, ułamki cienkościenne oraz tzw. „inne” 
to 64 fragmenty.

Garnki posiadają formy o  brzuścach jajowatych, 
o brzegu lekko wychylonym na zewnątrz lub do we-
wnątrz, o dnach płaskich lub wklęsłych, w dwóch przy-
padkach lekko stopkowato wyodrębnionych (ryc. ?). 
Brzuśce są obmazywane bądź chropowacone, zwykle 
od krawędzi wylewu do części przydennej. Najczęściej 
są to naczynia średniej wielkości, średnice otworów 
wahają się pomiędzy 14–22  cm. Znaleziono jedynie 
dwa fragmenty, które pochodziły prawdopodobnie 
z dużego naczynia zasobowego. Generalnie garnki są 
niezdobione. Natrafiono na fragmentarycznie zacho-
wane naczynie z uszkiem poziomo przekłutym (ryc. ?). 
Na stanowisku „Gąszczyk” odkryto również zachowa-
ne fragmentarycznie dwa garnki miniaturowe. Jeden 
o średnicy wylewu około 4 cm i zachowanej wysokości 
3 cm (ryc. ?). Na jego powierzchni widoczne są dołki 
paznokciowe układające się w pionowe linie w odstę-
pie ok. 1,5 cm od siebie. Garnek miniaturowy z ana-
logicznym ornamentem wystąpił na cmentarzysku 
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w Przeczycach, gm. Zawiercie, w grobie nr 1078. Drugi 
miniaturowy garnek znaleziony wśród materiału cera-
micznego obiektu nr 4 o średnicy wylewu 5,5 cm i za-
chowanej wysokości 4,5 cm ma powierzchnię niesta-
rannie wykończoną, szorstką (ryc. ?). Oba naczynka to 
formy garnków profilowanych o brzegu lekko wychy-
lonym na zewnątrz. Odkryte naczynia miniaturowe nie 
odbiegają formą, techniką, obrobieniem powierzchni, 
surowcem, od dużych naczyń, raczej są ich naśladow-
nictwem. Różnią się jedynie od  innych garnków roz-
miarami. Stąd też ich datowanie jest analogiczne jak 
w przypadku dużych naczyń. Problematyczne jest okre-
ślenie ich funkcji. W literaturze powszechna jest opinia, 
że mogą to być zabawki, sądząc po miejscu znalezie-
nia ich w pochówkach dzieci. Nie jest to jednoznaczne, 
gdyż znajdowane są również w grobach osób doro-
słych. Taka sytuacja wystąpiła choćby na cmentarzysku 
w  Przeczycach, pow. Zawiercie9. Niektórzy badacze 
naczyniom miniaturowym przypisują funkcje obrzę-
dowe ze względu na ich wymiary i małą przydatność 
w gospodarstwie domowym10. W przydatku materia-
łów osadowych, z jakimi tutaj mamy do czynienia, jest 
to tym trudniejsze do określenia. Tym bardziej że stan 
badań osad kultury łużyckiej jest niezadowalający.

Drugą co do ilości grupą materiałów ceramicznych 
znalezionych w obiekcie są placki glinianie (197 frag-
mentów), czyli płaskie formy, zwane także podkładka-
mi lub talerzami (ryc. ?). Jedna ich strona jest gładka, 
druga obmazywana, chropowacona, bądź w  jednym 
przypadku zdobiona ornamentem w  postaci układa-
jących się regularnie dołków palcowo-paznokciowych 
(ryc. ?). W większości przypadków przy brzegu pozo-
stawiony jest pas wygładzony. Kilkanaście fragmentów 
placków posiada przekłute otwory. W jednym przypad-

8 E. Szydłowska, Cmentarzysko kultury łużyckiej w Przeczycach, pow. 
Zawiercie, Omówienie materiałów, „Rocznik Muzeum Górnoślą-
skiego w Bytomiu. Archeologia”, z. 9, 1972, s. 116 (ryc. 19h).

9 E. Szydłowska, dz. cyt., s. 118.
10 I. Młodkowska-Przepiórowska, Praktyki wierzeniowe ludności grupy 

górnośląsko-małopolskiej, „Śląskie Prace Prahistoryczne”, t. 4, Kato-
wice 1995, s. 119.

ku otwory są regularnie rozmieszczone przy brzegu 
(ryc. ?). Placki z otworami umieszczonymi przy brzegu 
mogą pełnić funkcję pokrywek11. Krawędzie placków 
posiadają zaokrągloną lub prostą formę, a średnica ich 
sięga średnio od 20–36 cm. Na stanowisku znaleziono 
również dwa fragmenty placków odbiegające od wy-
żej opisanych. Pierwszy z nich jest gruby, o powierzchni 
słabo wygładzonej, na której widoczne są ugniatania, 
a  krawędź zdobiona ukośnym karbowaniem (ryc. ?). 
Kolejny fragment również posiada nieregularną formę, 
a na nierównej powierzchni występuje ornament wy-
konany rzędami odcisków paznokcia (ryc. ?).

Kolejną grupę stanowią czarki. Są to cienkościen-
ne naczynia o  zróżnicowanych formach zbliżonych 
do  waz, jednakże różniące się od  nich rozmiarem. 
Większość czarek posiada łagodnie zaokrąglone brzu-
śce, najczęściej płaskie dna i starannie wygładzone po-
wierzchnie, często bogato zdobione. Wśród odkrytych 
na Gąszczyku materiałów można wyróżnić zdobnic-
two w postaci układu rytych linii i żłobków, dołków, 
ukośnych nacięć i nakłuć tworzących ornament. Jed-
nym z częściej stosowanych elementów zdobniczych 
jest ornament linii rytej. Występują one w  układzie 
zwielokrotnionych dookolnych żłobków umieszczo-
nych u nasady brzuśca oraz odchodzących w dół grup 
czterech, sześciu, ośmiu ukośnych żłobków, przedzie-
lonych wolną przestrzenią bądź ornamentem małych 
odciskanych dołeczków (ryc. ?). Dołeczki – okrągłe 
zagłębienia wykonane bliżej nieokreślonym przedmio-
tem, występują również tworząc poziome linie, bądź 
też jako zwieńczenie ukośnego żłobka (ryc. ?). Cieka-
wy ornament wystąpił na załomie brzuśca czarki. Skła-
da się z  trzech dookolnych żłobków, ograniczonych 
od  góry podwójną linią dołków, natomiast poniżej 
żłobków jedną linią dołków z występem w kształcie 
litery U  (ryc. ?). Kolejna fragmentarycznie zachowa-

11 I. Pieróg, Ceramika i wyroby metalowe kultury łużyckiej, „Via Archa-
eologica, Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 
w Małopolsce. Kraków – Bieżanów, stanowisko 27 i Kraków – Rżąka, 
stanowisko 1, osada kultury łużyckiej”, praca zbiorowa pod red. S. Ka-
drowa, Krakowski Zespół do Badań Autostrad, Kraków 2003, s. 56.
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na czarka posiada ornament składający się z  układu 
skośnych, krótkich nacięć w  trzech lub czterech li-
niach poziomych obiegających górne partie brzuś-
ca i  odchodzących od  nich potrójnych układów linii 
skośnych (ryc. ?). Czarka z analogicznym ornamentem 
wystąpiła w grobie nr 42 na pobliskim cmentarzysku 
kultury łużyckiej w  Częstochowie-Mirowie12. Rzadko 
spotykany ornament wystąpił na fragmencie płaskiego 
dna, nieokreślonego naczynia, może czarki. Składa się 
z nakłuć, które tworzą dwie krzyżujące się dendro/an-
tropomorficzne figury (ryc. ?).

Wśród fragmentów ceramiki znalezionych w obiek-
cie nr 4 wyróżniono fragmenty pochodzące prawdopo-
dobnie z kilku dużych, naczyń wazowatych, o prostych, 
stożkowatych szyjach, o  zróżnicowanych profilach, 
płaskich dnach, baniastym przysadzistym brzuścu, któ-
rych dolna partia brzuśca mogła być chropowacona. 
Niestety, nie udało się ich zrekonstruować.

Najmniejszą liczebnie grupę stanowią czerpaki. Są to 
małe naczynia, których średnica wylewu jest większa 
od ich wysokości, a dna są małe, słabo wyodrębnione, 
najczęściej wklęsłe. Zaopatrzone są one w jedno ucho 
taśmowate wystające ponad krawędź wylewu. Ich 
powierzchnie są starannie wygładzone, rzadko zdo-
bione. Wśród odkrytego materiału znaleziono jedynie 
30 fragmentów, które jednoznacznie da się przypisać 
tej formie naczynia. Są to zarówno czerpaki półkuliste 
(ryc. ?), czerpak o brzegu zagiętym do środka, bardzo 
zbliżony formą do półkulistych (ryc. ?), jak i profilowa-
ne, które posiadają zaznaczony załom brzuśca, krótką 
szyjkę i krawędź lekko wychyloną na zewnątrz (ryc. ?). 
Średnica ich sięga od 10–12 cm. Wśród materiału ce-
ramicznego znaleziono również fragmentarycznie za-
chowane trzy dna (ryc. ?).

W obiekcie nr 4 natrafiono na fragment grzechot-
ki glinianej, z której zachowała się dolna część, praw-
dopodobnie kształtu gruszkowatego i  średnicy około 

12 I.  Młodkowska-Przepiórowska, Cmentarzysko kultury łużyckiej 
z wczesnej epoki żelaza w Częstochowie-Mirowie (materiały z ba-
dań w 1994), „Zeszyty Muzeum Częstochowskiego [ZMC], Arche-
ologia”, z. 3, Częstochowa 1999, s. 91–92, 110.

4  cm, z  zachowanym wgłębieniem w  dolnej części, 
przeciwległej uchwytowi (ryc. ?).

W  obrębie wypełniska obiektu nr 4 zostały odkry-
te 204 fragmenty zwierzęcych szczątków kostnych, 
takich jak: bydło (Bos taurus), koza lub owca (Capra/
Ovis), koń (Equus caballus), jeleń (Cervus elaphus), 
bóbr (Castor fiber), świnia (Sus domesticus), dzik (Sus 
scrofa) oraz fragment poroża jelenia. Kości wystąpiły 
głównie w warstwie paleniska lub w jego pobliżu.

Obiekt nr 513 (lokalizacja – odcinki 14, 16–18)
Jama była uchwytna na głębokości 50  cm. Miała 

ona kształt prostokątny, usytuowany wzdłuż osi pół-
nocny zachód – południowy wschód, o  wymiarach 
ok. 370 × 170 cm (ryc. ?).

Jej wypełnisko w całości tworzyła ciemnoszara zie-
mia z  kamieniami sięgająca do  głębokości 80  cm 
od powierzchni. Przekrój jamy miał kształt nieregular-
ny, a  jej zachowana miąższość wynosiła maksymalnie 
30  cm (ryc. ?). Przy obrzeżu tego obiektu od  strony 
wschodniej znaleziono szpilę brązową kultury łużyckiej 
bez zachowanej główki (ryc. ?). Na głębokościach 60 
i 70 cm uchwycono sześć kolistych dołków posłupo-
wych o średnicach ok. 25 cm zlokalizowanych w więk-
szości w północno-zachodniej części obiektu. Ich za-
chowane miąższości wynosiły 10–15 cm, a wypełniska 
stanowiła brunatoszara próchniczna ziemia. Trudno 
określić, czy dołki te związane były z  obiektem nr 5 
czy 2, podobnie jak 25 niewielkich kolistych dołków po 
palikach zarejestrowanych przy zachodniej krawędzi 
jamy, o średnicach ok. 6 cm, których wypełniska two-
rzyła brunatna próchnica.

Na głębokości 90 cm od powierzchni jama obiektu 

13 Na głębokości 30  cm odcinków 13–18 stropy obiektów nr 5 i  7 
związanych z  osadnictwem kultury łużyckiej oraz obiektu nr 2 
wczesnośredniowiecznego nie rysowały się czytelnie, były one 
zniszczone przez orkę i procesy stokowe. Znajdowały się w skupi-
sku. Jama obiektu nr 7 przylegała do obiektu nr 2 od strony pół-
nocno-wschodniej, którego część północno-zachodnia z kolei była 
wkopana w  obiekt nr 5. Takie usytuowanie jam w  konsekwencji 
doprowadziło do przemieszania materiałów wczesnośredniowiecz-
nych i kultury łużyckiej.
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nr 5 zanikła. Natrafiono tam na trzy kamienie, związa-
ne prawdopodobnie z dołkami posłupowymi.

Z  wypełniska obiektu wydobyto 236 fragmentów 
naczyń ceramicznych kultury łużyckiej. Wśród tego ma-
teriału udało się rozróżnić 194 fragmenty garnków, 27 
fragmentów placków glinianych oraz piętnaście frag-
mentów ceramiki cienkościennej, którym ze względu 
na stan zachowania nie da się przypisać żadnej formy 
naczynia.

Materiał ceramiczny jest generalnie mało charak-
terystyczny, silnie rozdrobniony i  spora część posiada 
powierzchnię mocno zniszczoną, jakby pod wpływem 
działania wysokiej temperatury. Może są to ślady wtór-
nego działania ognia.

Spośród fragmentów ceramiki najwięcej zachowa-
ło się fragmentów garnków. Mają one powierzchnie 
obmazywane bądź chropowacone i krawędzie lekko 
wywinięte na zewnątrz (ryc. ?). Zachował się również 
fragment garnka z uszkiem poziomo przekłutym (ryc. 
?). Znaleziono 27 fragmentów placków glinianych, 
spośród których wyróżniono cztery z  zachowanym 
brzegiem. Placki są z  jednej strony obmazywane 
z pozostawionym przy brzegu wygładzonym pasem, 
a z drugiej w całości gładzone. Jeden fragment jest 
zdobiony odciskami dołków palcowo-paznokciowych 
(ryc. ?). Na jednym fragmencie przy brzegu regularnie 
rozmieszczono otwory w odstępach 1,5 cm. Wielkość 
placków od 14,5 do 18  cm (ryc. ?). Wśród cerami-
ki zwraca uwagę fragment brzegu misy półkulistej 
z  pogrubionym brzegiem, od  góry spłaszczonym, 
zagiętym do  środka (ryc. ?). Naczynie na zewnątrz 
i wewnątrz jest barwy czarnej, ale powierzchnia jego 
jest mocno zniszczona. Analogii dostarcza najbliżej 
położone cmentarzysko kultury łużyckiej w  Często-
chowie-Mirowie, gdzie w grobie nr 13 wystąpił frag-
mentarycznie zachowany czerpak z podobnie ukształ-
towanym brzegiem14.

14 I.  Młodkowska-Przepiórowska, Cmentarzysko kultury łużyckiej 
z wczesnej epoki żelaza w Częstochowie-Mirowie (materiały z ba-
dań ratowniczych przeprowadzonych w latach 1962–1963), „ZMC, 
Archeologia”, z. 2, Częstochowa 1995, s. 12, 31, 56.

Obiekt nr 7 (lokalizacja – odcinki 13, 14)
Na głębokości 40 cm miał kształt owalny o wymia-

rach 240 × 180 cm (ryc. ?). Usytuowany był wzdłuż 
osi północny zachód – południowy wschód. Jego jama 
miała w przekroju kształt nieckowaty, o maksymalnej 
miąższości 35 cm (ryc. ?). Sięgała do głębokości 75 cm 
od  powierzchni. Wypełnisko jamy stanowiła szaro-
czarna próchniczna ziemia w jej centralnej części oraz 
znajdująca się wokół niej ziemia barwy ciemnoszaro-
brunatnej.

Na głębokości 60  cm w  obrębie tego obiektu na-
trafiono na dołek posłupowy, który miał rzut zbliżony 
do kwadratu o wymiarach 30 × 30 cm. Uchwycono 
go w  części wschodniej obiektu. Kolejny dołek po 
słupie znajdował się na zachód od  jamy obiektu nr 
7 i posiadał rzut zbliżony do koła o  średnicy 30 cm. 
Wypełniska dołków stanowiła ciemnoszara próchnica 
z piaskiem. W przekroju pierwszy z wymienionych był 
nieckowaty, drugi natomiast nieregularny. Ich zacho-
wana miąższość wynosiła 15 i 10 cm. W sąsiedztwie, 
głównie od strony wschodniej oraz wewnątrz obiektu 
odkryto szesnaście niewielkich kolistych dołków po pa-
likach o średnicach ok. 6 cm. Ich wypełniska tworzyła 
brunatna, piaszczysta próchnica.

Na inwentarz materiałów ruchomych pozyskanych 
z obiektu nr 7 składają się 253 fragmenty ceramiki kul-
tury łużyckiej. Są to w większości ułamki garnków (183 
fragmenty), placków (46 fragmentów). Znaleziono tu 
również cztery fragmenty czerpaków oraz 22 fragmen-
ty określone jako cienkościenne, bez możliwości do-
kładnego określenia formy ceramicznej.

Spośród ceramiki na uwagę zasługują dwa fragmen-
ty brzegów czerpaka półkulistego oraz profilowanego, 
trzy fragmenty placków glinianych – dwa z  zacho-
wanymi brzegami oraz jeden fragment z  dziurkami, 
a także fragment brzuśca wazy zdobionej grupą trzech 
dookolnymi żłobków oraz odchodzącymi od niej w dół 
grupami czterech ukośnych żłobków, przedzielonymi 
wolną przestrzenią. W obiekcie nr 7 natrafiono na nie-
liczne fragmenty polepy.

Należy sądzić, że odkryte ślady obiektów kultury 
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łużyckiej nr 1 i  4, w  obrębie których wystąpiły pale-
niska, miały charakter mieszkalny. Ślady konstrukcji 
słupowych były uchwytne w trzech obiektach nr 4, 5 
i 7 zarówno w wypełnisku jam, jak i poza ich granicą. 
W ich obrębie i sąsiedztwie natrafiono również na dołki 
po palikach, stanowiące zapewne ślady po konstrukcji 
plecionkowej.

Wydaje się, że obiekt nr 4 oprócz mieszkalnej mógł 
też pełnić funkcję gospodarczą. Świadczy o tym obec-
ność licznych zwierzęcych szczątków kostnych, któ-
re zalegały zarówno w palenisku, jak i w  jego pobli-
żu. Fakt ten przemawia za interpretowaniem go jako 
miejsca przygotowywania posiłków. Trudno przypisać 
konkretną funkcję obiektom nr 5 i  7, w  których nie 
stwierdzono obecności palenisk. W  wypełniskach ich 
jam znaleziono sporą ilość ułamków ceramiki.

Wyroby ceramiczne
W wyniku badań wykopaliskowych na stanowisku nr 

4 w Mstowie-Podlesiu pozyskano dużą ilość materiału 
ceramicznego, który można przypisać kulturze łużyckiej. 
Materiał ceramiczny jest zachowany fragmentarycznie, 
co jest typowe dla osad. W kilkunastu przypadkach uda-
ło się rozróżnić fragmenty pochodzące z tego samego 
naczynia, które pozwoliły odtworzyć w przybliżeniu jego 
kształt. Klasyfikację ceramiki przeprowadzono więc na 
podstawie naczyń zrekonstruowanych bądź form posia-
dających charakterystyczne cechy. Zastosowano syste-
matykę zaproponowaną przez Zdzisława Durczewskie-
go dla grupy górnośląsko-małopolskiej kultury łużyckiej 
oraz nazewnictwo zastosowane przez Marka Gedla15.

Wyróżniono następujące rodzaje form ceramicz-
nych: garnki, placki gliniane, czarki, czerpaki, naczynia 
wazowate oraz tzw. „inne”, których nie da się zakwali-
fikować do ww. grup ze względu na stan zachowania. 

15 Z. Durczewski, Grupa górnośląsko-małopolska w kulturze łużyckiej 
w Polsce, „Prace Prehistoryczne”, nr 4, Polska Akademia Umiejęt-
ności, Wydawnictwa Śląskie, Kraków 1939-46; M.  Gedl, Kultura 
łużycka na Górnym Śląsku, Wrocław – Warszawa – Kraków 1962; 
M. Gedl, Szkieletowy obrządek pogrzebowy w kulturze łużyckiej, 
Kraków 1964.

Zdecydowana większość wykonana była z gliny schu-
dzonej domieszką drobno- i średnioziarnistą. W przy-
padku grubych, nieforemnych placków zastosowana 
była domieszka gruboziarnista.

Ceramika kultury łużyckiej grupy górnośląsko-mało-
polskiej w ciągu V okresu epoki brązu i okresu halsz-
tackiego ulega bardzo małym zmianom, nie stanowiąc 
dobrej podstawy do datowania16. Omówione powyżej 
garnki o brzuścu jajowatym i wyodrębnionym brzegu, 
nieco wychylonym na zewnątrz, należą do typów roz-
powszechnionych zarówno u schyłku epoki brązu, jak 
i we wczesnej epoce żelaza17.

Placki gliniane występują powszechnie w  kulturze 
łużyckiej, a  w  grupie górnośląsko-małopolskiej prze-
ważnie w obrębie osad, rzadziej w zespołach grobo-
wych18, m.in. na najbliżej położonym cmentarzysku 
w  Częstochowie-Mirowie19. Nie stanowią elementu 
datującego, ze względu na długotrwałe występowa-
nie w kulturze łużyckiej20. Podobnie zresztą jak czerpa-
ki półkuliste oraz profilowane, które można datować 
ogólnie na schyłek epoki brązu, jak i wczesną epokę 
żelaza21. Wśród fragmentów ceramiki zwraca uwagę 
fragment brzegu misy półkulistej z pogrubionym brze-
giem, od góry spłaszczonym, zagiętym do środka (ryc. 
?). Analogii dostarcza najbliżej położone cmentarzysko 
w  Częstochowie-Mirowie, gdzie w  grobie nr 13 wy-
stąpił fragmentarycznie zachowany czerpak z podob-
nie ukształtowanym brzegiem22. Czerpaki z brzegiem 

16 M. Gedl, Szkieletowy obrządek…, s. 36.
17 M. Gedl, Cmentarzysko kultury łużyckiej w Zbrojewsku, woj. czę-

stochowskie (cz. IV). Materiały z  badań prowadzonych w  latach 
1969–1972, „Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne”, t. 6,  
Państwowe Muzeum Archeologiczne, Warszawa 1991, s.  244; 
E. Szydłowska, dz. cyt., s. 74.

18 Z.  Durczewski, Grupa górnośląsko-małopolska, s.  86–87; E.  Szy-
dłowska, dz. cyt., s. 95–96.

19 I.  Młodkowska-Przepiórowska, Cmentarzysko kultury łużyckiej 
z wczesnej epoki żelaza w Częstochowie-Mirowie, „ZMC, Archeolo-
gia”, z. 3, s. 111.

20 E. Szydłowska, dz. cyt., s. 95–96; M. Gedl, Szkieletowy obrządek…, s. 57.
21 M. Gedl, Cmentarzysko kultury łużyckiej w Zbrojewsku, s. 244.
22 I.  Młodkowska-Przepiórowska, Cmentarzysko kultury łużyckiej 

z wczesnej epoki żelaza w Częstochowie-Mirowie, „ZMC, Archeolo-
gia”, z. 2, s. 12, 31.
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zagiętym do  środka występują głównie we wczesnej 
epoce żelaza23.

Wśród materiału ceramicznego odkryto fragment 
grzechotki glinianej (ryc. ?). Grzechotki datowane są 
głównie na V okres epoki brązu, ale występują również 
w  IV okresie epoki brązu oraz w zespołach halsztac-
kich24. Zabytki te bardzo często występują w  grupie 
górnośląsko-małopolskiej, głównie na cmentarzyskach. 
Niewielki ich zbiór pochodzi z osad otwartych i  gro-
dzisk25. Zagadkowa pozostaje funkcja glinianych grze-
chotek, w których niektórzy badacze widzą przedmioty 
związane z obrzędami, zwłaszcza pogrzebowymi, inni 
uważają je za zabawki, bądź instrumenty muzyczne26.

Szpila z brązu
W  trakcie prowadzonych wykopalisk na odcinku 

17e, w  sąsiedztwie obiektu nr 5 natrafiono na frag-
ment szpili wykonanej z brązu, bez zachowanej głów-
ki, o długości 12 cm (ryc. ?).

Zwierzęce szczątki kostne
W toku badań odnotowano 255 fragmentów kości 

zwierzęcych, na które natrafiono głównie w obiekcie nr 
4 (204 fragmenty), wśród których rozpoznano szczątki 
należące do ssaków domowych, takich jak: bydło (Bos 
taurus), koń (Equus caballus), świnia (Sus domesticus), 
koza lub owca (Capra/Ovis) oraz ssaków dziko żyją-
cych: jeleń (Cervus elaphus), bóbr (Castor fiber) i dzik 
(Sus scrofa). Są to typowe odpadki pokonsumpcyjne. 
Oprócz fragmentów kości jelenia znaleziono tu rów-
nież fragment jego poroża27.

23 M. Gedl, Cmentarzysko kultury łużyckiej w Zbrojewsku, s. 244.
24 E. Szydłowska, dz. cyt., s.150.
25 J.T.  Nowiński, Grzechotki ludności kultury łużyckiej w  kontekście 

przestrzeni sakralnej, [w:] Kultura symboliczna kręgu kultur pól po-
pielnicowych epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie Środ-
kowej, Warszawa – Wrocław – Biskupin 2000, s. 268–271; I. Młod-
kowska-Przepiórowska, Praktyki wierzeniowe…, s. 119.

26 I. Młodkowska-Przepiórowska, Praktyki wierzeniowe…, s. 119.
27 Analizę gatunkową i  anatomiczną materiału kostnego z  badań 

w latach 2010 i 2011 wykonała Danuta Makowicz-Poliszot z Insty-
tutu Archeologii i Etnologii PAN w Krakowie.

Osada obronna zlokalizowana jest na wzgórzu „Gąsz-
czyk” znajdującym się nad przełomowym odcinkiem 
rzeki Warty, na jej prawym brzegu w Mstowie-Podlesiu. 
Najbliżej położonym stanowiskiem przebadanym wy-
kopaliskowo jest cmentarzysko kultury łużyckiej w Czę-
stochowie-Mirowie znajdujące się u podnóża wzgórza. 
Cmentarzysko to datowane jest na czas od  V okresu 
epoki brązu aż po wczesną epokę żelaza włącznie28. 
Analiza materiałów znalezionych na osadzie Gąszczyk 
wydaje się sugerować, że stanowiska te mogły funkcjo-
nować w tym samym czasie. W pobliżu wzgórza Gąsz-
czyk znajduje się kolejnych osiem stanowisk z obszaru 
Częstochowy-Mirowa oraz cztery stanowiska z  terenu 
Siedlca, związane z  osadnictwem ludności kultury łu-
życkiej. Stanowiska te rozpoznane są dzięki badaniom 

28 I.  Młodkowska-Przepiórowska, Cmentarzysko kultury łużyckiej 
z wczesnej epoki żelaza w Częstochowie-Mirowie, „ZMC, Archeolo-
gia”, z. 3, s. 114.

Mstów-Podlesie, grodzisko. Prace wykopaliskowe,
fot. Maciej Kosiński

Wyniki badań wykopaliskowych na terenie grodziska „Gąszczyk” w Mstowie-Podlesiu



24

AZP29. Datowanie ich na podstawie niewielkiej liczby 
zachowanych fragmentów ceramiki jest utrudnione, 
toteż ogólnie przyjmuje się je na młodszy okres epoki 
brązu lub wczesną epokę żelaza30. Cmentarzysko w Czę-
stochowie-Mirowie wraz z  siecią otaczających punk-
tów osadniczych tworzyło zespół osadniczy, do które-
go przynależała omawiana przez nas osada obronna 
„Gąszczyk”.

Podobna sytuacja rysuje się po północnej stronie 
rzeki Warty, gdzie zostało wyodrębnione zgrupowanie 
dziesięciu stanowisk, w  tym osada otwarta i  cmen-
tarzysko (Częstochowa-Wyczerpy Dolne), tworzące 
zespół osadniczy. Cmentarzysko w Częstochowie-Wy-
czerpach Dolnych użytkowane było od 2. połowy III 
okresu epoki brązu po starszą fazę wczesnej epoki że-
laza31. Również na terenie Jaskrowa (na północ od rze-
ki Warty) w wyniku badań powierzchniowych odkryto 
kilka dalszych punktów osadniczych związanych z  tą 
samą kulturą.

Prawdopodobnie dolina rzeki Warty przedzielała 
naturalnie położone blisko siebie skupiska osadnicze, 
których mieszkańcy zakładali niewielkie osiedla miesz-
kalne w pobliżu rzeki, wykorzystywali gospodarczo po-
bliskie tereny, a zmarłych chowali na dwóch cmenta-
rzyskach. Mieszkańcy skupiska osadniczego na północ 
od Warty grzebali zmarłych na cmentarzysku w Czę-
stochowie-Wyczerpach Dolnych, natomiast mieszkańcy 
południowego skupiska – na cmentarzysku w Często-
chowie-Mirowie. Badana przez nas osada obronna na 
wzgórzu „Gąszczyk” górowała na tym terenie, będąc 
usytuowana w  dobrym miejscu strategicznym, nad 

29 AZP czyli Archeologiczne Zdjęcie Polski to projekt badawczy, mają-
cy na celu kompleksowe przebadanie wg jednolitego systemu ob-
szaru Polski pod kątem występowania archeologicznych znalezisk 
widocznych na powierzchni ziemi, będących śladami działalności 
ludzkiej z przeszłości i zarejestrowania ich na mapach.

30 M. Gedl, Częstochowa w świetle badań archeologicznych, [w:] Czę-
stochowa. Dzieje miasta i  klasztoru jasnogórskiego, Częstochowa 
2002, t. 1, s. 81.

31 I.  Młodkowska-Przepiórowska, Cmentarzysko grupy górnośląsko-
-małopolskiej w  Częstochowie-Wyczerpach Dolnych, „Materia-
ły i  Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego”, 
t. XXII, 2001, s. 276.

przełomowym odcinkiem rzeki Warty, co zapewne da-
wało możliwość kontroli pobliskiej okolicy32.

Stan badań nad osadnictwem kultury łużyckiej, na 
terenie gdzie zlokalizowane są wyżej opisane stano-
wiska, jest niezadowalający. W  wyniku badań wy-
kopaliskowych rozpoznane są jedynie cmentarzyska 
w  Częstochowie-Wyczerpach Dolnych33 oraz Często-
chowie-Mirowie34. Spośród stanowisk osadniczych 
badania wykopaliskowe na niewielką skalę były pro-
wadzone jedynie na osadzie kultury łużyckiej w Czę-
stochowie-Wyczerpach Górnych (Częstochowa, st. 43), 
w  trakcie których natrafiono na pozostałości obiektu 
mieszkalnego z paleniskiem35. Trwają nadal badania na 
grodzisku „Gąszczyk” prowadzone przez autorów ni-
niejszego opracowania36. Pozostałe stanowiska rozpo-
znane są jedynie dzięki programowi AZP. Stan wiedzy 
jest więc niewystarczający, niesie wiele pytań, których 
wyjaśnienie wymaga dalszych badań.

Osada obronna na wzgórzu „Gąszczyk” należy 
do  podgrupy częstochowsko-gliwickiej grupy górno-
śląsko-małopolskiej kultury łużyckiej. Wobec braku 
dobrych datowników w postaci przedmiotów metalo-
wych należy datować osadę na podstawie materiału 
ceramicznego, który – co jest typowe dla stanowisk 
osadowych – jest rozdrobniony i  mało charaktery-
styczny. Wśród naczyń nie ma przesłanek na ściślej-

32 M. Gedl, Częstochowa w świetle badań archeologicznych, s. 80–83.
33 I.  Młodkowska-Przepiórowska, Cmentarzysko grupy górnośląsko-

-małopolskiej w Częstochowie-Wyczerpach Dolnych, s. 257–278.
34 I.  Młodkowska-Przepiórowska, Cmentarzysko kultury łużyckiej 

z  wczesnej epoki żelaza w  Częstochowie-Mirowie, „ZMC, Arche-
ologia”, z. 2, s. 3–68; I. Młodkowska-Przepiórowska, Cmentarzysko 
kultury łużyckiej z wczesnej epoki żelaza w Częstochowie-Mirowie, 
„ZMC, Archeologia”, z. 3, s. 71–118.

35 J. Radkiewicz, Otwarta osada kultury łużyckiej w Wyczerpach-Gór-
nych, pow. Częstochowa, [w] Badania archeologiczne na Górnym 
Śląsku w 1966 roku, „Zeszyty Naukowe Śląskiego Instytutu Nauko-
wego”, z. 13, Katowice 1969, s. 31–34.

36 Stan badań na stanowisku na wzgórzu „Gąszczyk” zamieszczony 
jest we wstępie niniejszego artykułu oraz: M. Kosiński, M. Wieczo-
rek-Szmal, G.  Bielińska, Sprawozdanie z  ratowniczych badań wy-
kopaliskowych na grodzisku Gąszczyk w Mstowie-Podlesiu, woje-
wództwo śląskie, [w:] Badania archeologiczne na Górnym Śląsku 
i ziemiach pogranicznych w latach 2009–2010, 2012, s. 36–41.
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sze datowanie użytkowania osady. Jedynie naczynia 
(garnki jajowate, czerpaki półkuliste o brzegu zagiętym 
do środka, czerpak o brzegu pogrubionym, spłaszczo-
nym i zagiętym do środka, ornament paznokciowy na 
powierzchni garnka czy plackach, karbowanie na brze-
gu placka) są analogiczne jak na pobliskim cmentarzy-
sku kultury łużyckiej w  Częstochowie-Mirowie. Stąd 
też można przypuszczać, na podstawie podobieństwa 
form i zdobienia naczyń, że stanowiska te mogły być 
równoczasowe i funkcjonowanie osady przypadało na 
czas użytkowania cmentarzyska, tj. na czas przypada-
jący na V okres epoki brązu i wczesną epokę żelaza37.

Osadnictwo wczesnośredniowieczne 
z II poł. IX – poł. X wieku

Obiekt nr 2 (lokalizacja – odcinki 13–18)
Na głębokości 40  cm pojawiła się jama obiek-

tu. Miała kształt zbliżony do  owalu o  wymiarach 
ok. 480 × 230 cm i usytuowana była wzdłuż osi pół-
nocny zachód – południowy wschód (ryc. ?). Profil jamy 
był podobny do  nieckowatego i  sięgał maksymalnie 
do głębokości 70 cm od powierzchni (ryc. ?). Wnętrze 
wypełniska stanowiła ciemnoszara ziemia z próchnicą. 
Na jej tle widoczne były w części południowo-wschod-
niej czarna próchniczna ziemia z  drobnymi kamie-
niami wapiennymi, a  w  części północno-zachodniej 
intensywnie czarna próchniczna ziemia z  węgielkami 
drzewnymi i  przepalonymi kamieniami wapiennymi 
– ślad po palenisku o  zarysie owalnym i  wymiarach 
ok. 90 × 65 cm. Przy południowo-wschodniej granicy 
obiektu zaobserwowano najprawdopodobniej ślad po 
przewróconym słupie, w postaci pasma czarnej próch-
nicy o szerokości 20 i długości 110 cm. Natomiast na 
głębokości 50 cm uchwycono na tle calca trzy dołki po 
słupach związane również z  południowo-wschodnią 
krawędzią tego obiektu. Posiadały one rzuty zbliżone 

37 Chronologia na ziemiach polskich: V okres epoki brązu (ok. 1000–
750 przed Chr.), wczesna epoka żelaza (750–400 przed Chr.) wg: 
P. Kaczanowski, J.K. Kozłowski, Wielka Historia Polski, t. 1, Najdaw-
niejsze dzieje ziem polskich (VII w.), Kraków 1998.

do  koła i  średnice od 20 do 26  cm (ryc. ?). Ich wy-
pełniska stanowiła ciemnoszara próchnica z piaskiem, 
a w jednym z nich stwierdzono kamienie, które służyły 
zapewne do jego umocnienia. W przekrojach posiada-
ły kształty nieckowate. Zachowana miąższość dołków 
posłupowych wynosiła od  20 do  24  cm. Natrafiono 
tam również na piętnaście dołków po palikach o śred-
nicach 5–7 cm, które były usytuowane przy południo-
wej krawędzi obiektu. Zasadniczym składnikiem ich 
wypełnisk była brunatnoszara próchnica.

Na ruchomy materiał zabytkowy pozyskany z  tego 
obiektu złożyły się w sumie 94 ułamki naczyń wczesno-
średniowiecznych, wśród których było: jedenaście frag-
mentów brzegów, dziesięć fragmentów den, 73 frag-
menty brzuśców, w tym osiemnaście zdobionych oraz 
znikoma ilość grudek polepy i kilka ułamków kości zwie-
rzęcych. Obok paleniska tego obiektu znaleziono rów-
nież bliżej nieokreślony przedmiot żelazny (ryc. ?).

W  przypadku obiektu nr 2 problematyczne jest 
określenie konstrukcji jego ścian. Dodatkowe elementy 
wspierające stanowiły w nim słupy. Śladami po nich są 
pozostałości po przewróconej belce oraz zakole z za-
chowanymi dołkami posłupowymi. Uchwycono rów-
nież kilkanaście dołków po palikach, które wskazują na 
wykorzystanie prawdopodobnie konstrukcji plecionko-
wej zarówno wewnątrz, jak i poza obiektem. O  jego 
funkcji mieszkalnej świadczą obecność paleniska oraz 
jego znaczne rozmiary.

Wyroby ceramiczne
Naczynia wczesnośredniowieczne, których 1230 

fragmentów pozyskano podczas badań w 2010 i 2011 
roku, wytwarzano na kole garncarskim. O użyciu koła 
do  produkcji świadczą widoczne ślady obtaczania 
ich górnych partii oraz okrągłe odciski osi koła garn-
carskiego o  średnicy 2,2  cm i  głębokości 0,2  cm na 
kilku dnach (ryc. ?). Jeden z tych odcisków składa się 
z dwóch koncentrycznych okręgów (ryc. ?).

Naczynia były obtaczane maksymalnie do okolic zało-
mu brzuśca, w jednym przypadku stwierdzono tu frag-
ment naczynia tzw. całkowicie obtaczanego. Widoczne 
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są na nich zarówno pionowe, jak i poziome ślady wygła-
dzania, a także niejednokrotnie ślady po usuwaniu wałka 
dookolnego w przydennej partii naczynia przez nacięcia 
nożykiem. Ceramika wyrabiana była z gliny schudzonej 
przeważnie domieszką średnio- oraz gruboziarnistego 
tłucznia i piasku, co sprawiło, że ich powierzchnia posia-
da fakturę szorstką lub chropowatą. Trafiają się również 
nieliczne fragmenty z fakturą gładką.

Naczynia mają formy garnkowate, o esowatym, nie-
znacznie wykształconym profilu, o małym lub średnim 
wychyleniu wylewu oraz o różnej wydętości brzuśca.

Pozyskane ułamki ceramiki są przeważnie wielo-
barwne, występują wśród nich fragmenty, na których 
pojawiają się zabarwienia: brązowe, ceglaste, szare, 
czarne (w różnych odcieniach), rzadziej są one jedno-
barwne. Ich przełomy są głównie dwu- lub trójbarwne. 
Część skorup nosi ślady wtórnego przepalenia.

Wśród ceramiki dominują fragmenty naczyń śred-
nich rozmiarów (średnica wylewu 16–25 cm). Ścianki 
większości z nich mają średnią grubość (0,7–0,9 cm). 
Znacznie mniej liczne są ścianki grubościenne (powy-

żej 0,9 cm) i cienkościenne (poniżej 0,7 cm). Wylewy 
naczyń są przeważnie zaokrąglone lub ukośnie ścię-
te. Tylko w  jednym przypadku powierzchnia ukośnie 
ściętego wylewu posiada rowek (ryc. ?). Wszystkie 
dna są płaskie. Na ich zewnętrznych powierzchniach 
widoczne są ślady stosowania podsypki piasku, spora-
dycznie popiołu (ryc. ?). Mimo że materiał ceramiczny 
jest mocno rozdrobniony, można zauważyć, że wątki 
zdobnicze umiejscowione są w górnej części naczynia, 
poniżej szyjki. Sięgają po największą wydętość brzuśca. 
Tylko w jednym przypadku mamy do czynienia ze zdo-
bieniem wylewu w postaci nacięć jego krawędzi i szyjki 
pasmem żłobków poziomych (ryc. ?).

Naczynia zdobiono przede wszystkim przy użyciu 
narzędzia wielozębnego – grzebyka, rzadziej przy 
pomocy narzędzia jednozębnego – rylca. Dominują-
cym grzebykowym motywem zdobniczym są pasma 
linii falistych, pojedyncze bądź zwielokrotnione. Jako 
ornament pojawiają się też samodzielne pasma linii 
poziomych bądź też występujące na przemian pasma 
linii poziomych i falistych. W jednym przypadku na pa-

Mstów-Podlesie, 
grodzisko. Prażnica,
fot. Przemysław Januszko
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śmie linii poziomych pojawiło się pionowe maźnięcie 
grzebykiem (ryc. ?). Innym wątkiem są ukośne nakłucia 
grzebykiem tworzące pojedyncze pasmo. Ornament 
wykonany za pomocą narzędzia jednozębnego jest 
oparty na motywie pojedynczego, poziomego żłobka 
bądź też pojedynczej linii falistej.

Na jednym z  fragmentów dużego garnka znajduje 
się przewiercona dziurka, świadcząca o tym, że był on 
naprawiany (ryc. ?). Na kilku ułamkach natrafiono na 
ślady dziegciu.

Niemożliwe jest porównanie opisanej powyżej cera-
miki do fragmentów naczyń z innych stanowisk wcze-
snośredniowiecznych z okolic Częstochowy, zwłaszcza 
związanych z pasmem Jury, ze względu na niedosta-
teczny stan ich badań. Porównując ułamki naczyń 
z „Gąszczyka” do ceramiki krakowskiej, można zauwa-
żyć, że ich formy zbliżone są do naczyń typu I, a wylewy 
do typów 1–6. według typologii K. Radwańskiego38.

Wśród ruchomych znalezisk na jakie natrafiono 
w  toku badań, należy wyróżnić zachowaną we frag-
mentach prażnicę, ułożoną dnem do  góry (ryc. ?). 
Ułamki tego zabytku odkryte zostały na odcinku 22, 
na głębokości 40 cm. Udało się je złożyć na tyle, aby 
można było określić jego przybliżoną wielkość i  kon-
strukcję (ryc. ?).

Prażnica jest prostokątną brytfanną z zaokrąglonymi 
narożnikami. Na podstawie rekonstrukcji można z całą 
pewnością określić jej długość na ok. 70 cm i szerokość 
nie mniejszą niż 40 cm. Ścianki boczne mają wysokość 
mierzoną po wewnętrznej stronie od 4 do 7 cm, po 
zewnętrznej zaś od 7,7 do 11 cm. Ścianki zwężają się 
ku górze, a ich grubość jest nierównomierna i wynosi 
maksymalnie 2,5 cm. Brzeg jest prosty, a krawędzie na 
ogół zaokrąglone, czasem na krótkich odcinkach kan-
ciaste. Ścianki boczne po stronie zewnętrznej prażnicy 
zostały uformowane w rozszerzający się na samym dole 
kołnierz wzmacniający. Grubość dna waha się od 2,5 

38 K.  Radwański, Wczesnośredniowieczna ceramika krakowska i  za-
gadnienie jej chronologii, „Materiały Archeologiczne”, t. 9, Kraków 
1968, s. 42, 43, 63.

do 3,5 cm. Powierzchnia wewnętrzna o barwie cegla-
stej jest wygładzona i posiada ślady domieszki piasku 
oraz nieliczne ślady organiczne. Widoczne są na niej 
smugi od palców w pobliżu ścianek bocznych oraz bie-
gnące od narożników i przecinające dno. Powierzchnia 
zewnętrzna ścianek jest mniej starannie wygładzona 
i nosi ślady naprawy szarą gliną w miejscu widocznego 
od wewnątrz pęknięcia. Powierzchnia zewnętrzna dna 
jest bardzo urozmaicona, posiada bowiem głębokie na 
1–3 mm negatywy gęsto odgniecionych traw, gałązek 
oraz zarysowanie linią falistą. Na tej powierzchni wi-
doczne są rozmieszczone dość symetrycznie cztery bie-
gnące poprzecznie żeberka. Wystają one maksymalnie 
na wysokość 1,2 cm. Na żeberkach co kilka centyme-
trów znajdują się okrągłe wgniecione dołki. Podobne 
wgłębienia spotyka się też poza żeberkami.

Prażnica wykonana jest z  wymodelowanej ręcznie 
gliny, słabo wypalonej, z domieszką węgli drzewnych, 

Mstów-Podlesie, grodzisko. Pracownicy Działu Archeologii 
w trakcie badań, fot. Maciej Kosiński
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słomy i  traw oraz różnej wielkości kamieni owalnych 
i  ostrych odprysków krzemiennych. W  przekrojach 
ułamki tego zabytku różnią się od siebie dość znacz-
nie. Występują przekroje czarne z obwódką z dwóch 
stron ceglastą, ceglastą i jasnobrązową, jasnobrązowe 
i ciemnoszare.

Warto zaznaczyć, że w toku badań znaleziono rów-
nież kilkanaście fragmentów pochodzących z  innych 
prażnic (ryc. ?). Ułamki tych zabytków datowanych 
przeważnie na VII–X wiek są często spotykane wśród 
materiałów pochodzących ze stanowisk wczesno-
średniowiecznych, zlokalizowanych na terenach za-
siedlonych przez Słowian. Jednak rzadko udaje się je 
zrekonstruować niemal w  całości. Funkcja tego typu 
przedmiotów była jak się wydaje dość szeroka, zwią-
zana nie tylko z  prażeniem, podsuszaniem zboża, 
oczyszczaniem ziaren od plew, ale również z przygoto-
wywaniem posiłków. Prażnice wykorzystywano praw-
dopodobnie także jako źródło ciepła po rozsypaniu na 
nich żarzącego się węgla drzewnego. Były pojemnika-
mi, które mogły być przenoszone39.

Na obecnym etapie badań można przyjąć, że wcze-
snośredniowieczne materiały ceramiczne z  grodziska 
„Gąszczyk” datowane są na okres od drugiej połowy 
IX po około połowę X wieku.

Przedmioty żelazne
W  trakcie prowadzonych wykopalisk pozyskano 

kilka nieokreślonych, wczesnośredniowiecznych za-
bytków żelaznych. Najciekawszy z nich to przedmiot 
znaleziony w  obiekcie nr 2, o  wydłużonym trzonie, 
który posiada prostokątny przekrój o zmiennych roz-
miarach od  0,4  ×  0,5 do  0,6  ×  0,9  cm. Jego jed-
na końcówka została rozpłaszczona, lekko zagięta 
i posiada zbliżony do soczewkowatego przekrój po-
przeczny. Długość całkowita tego zabytku wynosi 
19,5 cm (ryc. ?).

39 M. Paternoga, P. Rzeźnik, Problem funkcji i  sposobu użytkowania 
wczesnośredniowiecznych tzw. prażnic w świetle wybranych zna-
lezisk z Dolnego Śląska, „Dolnośląskie Wiadomości Prahistoryczne”, 
t. 6, Wrocław – Głogów 2007, s. 81–106.

Na odcinku 25 odkryto fragment kolejnego przed-
miotu – pręta o  niemal kwadratowym przekroju 
(0,8 × 0,75 cm), z końcem uformowanym w prosto-
kątną sztabkę o przekroju 1,6 × 0,7 cm i z otworem 
o średnicy ok. 0,9 cm (ryc. ?). Inny zabytek, na który na-
trafiono na odcinku 23, przypominał swoim kształtem 
miniaturową podkówkę i  posiadał wysokość 2,6  cm 
(ryc. ?).

Wyroby z poroża jelenia
Na odcinku 24 znaleziono pierścień rogowy wykona-

ny z poroża jelenia o cylindrycznym kształcie z nawier-
conym otworem. Jest on starannie wygładzony (ryc. 
?). Jego wysokość wynosi 3,3 cm, średnica 2,5 cm, zaś 
średnica otworu 0,7 cm. Być może przedmiot ten pełnił 
funkcję paciorka lub oprawki szydła. Podobne zabytki 
znane są m.in. z wczesnośredniowiecznego grodu na 
Ostrówku w Opolu40.

Innym odkrytym na odcinku 24 w  warstwie ornej 
wyrobem z poroża jelenia jest fragment zawieszki lub 
paciorka ze śladami obróbki (wygładzeń). (ryc. ?)

Wczesnośredniowieczne osadnictwo okolic Często-
chowy, a w szczególności osadnictwo pochodzące ze 
schyłku epoki plemiennej, z  którym możemy wiązać 
zaledwie kilka stanowisk, jest niestety słabo rozpozna-
ne pod względem archeologicznym. Oprócz założenia 
obronnego w  Mstowie-Podlesiu na uwagę zasługuje 
inne, związane z pasmem Jury, skalno-wyżynne grodzi-
sko w Złotym Potoku i leżąca blisko niego osada, które 
nie mają niestety do tej pory określonej dokładnie chro-
nologii, a które być może funkcjonowały w tym samym 
okresie co „Gąszczyk”41.

W  latach 60. w  wyniku prac wykopaliskowych na 
wielokulturowym stanowisku nr 2 (osadzie) w  Skrzy-
dlowie, położonym na lewym brzegu Warty, natrafiono 

40 M. Norska-Gulkowa, Wyroby z rogu i kości wczesnośredniowiecz-
nego grodu-miasta na Ostrówku w Opolu, „Opolski Rocznik Muze-
alny”, t. 8, Opole 1985, s. 278–282.

41 J. Koj, Ziemie powiatu częstochowskiego we wczesnym średniowie-
czu. Zarys problematyki, „Ziemia Częstochowska”, t. 27, Częstocho-
wa 2000, s. 21.
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m.in. na fragmenty naczyń z IX–X wieku, podobnie jak 
na grodzisku w  Mstowie-Podlesiu. Warto zaznaczyć, 
że w okresie tym przeprowadzono także badania ar-
cheologiczne na znajdującym się tuż obok grodziska 
„Gąszczyk” cmentarzysku w  Częstochowie-Mirowie. 
Znaleziono na nim oprócz grobów ludności kultury 
łużyckiej również palenisko wczesnośredniowieczne 
z fragmentami około dziesięciu naczyń. Jednak cerami-
ka ta uznawana jest za młodszą od odkrytej na grodzi-
sku i pochodzi z XI–XII wieku42.

Na podstawie odkrytych dotychczas materiałów ar-
cheologicznych na stanowisku nr 4 w Mstowie-Podle-
siu można stwierdzić, że istniała tam osada obron-
na kultury łużyckiej, datowana na czas przypadający 
na V okres epoki brązu – okres halsztacki oraz 
grodzisko wczesnośredniowieczne z  zabudową 
przy wale, w jego wnętrzu, datowaną na II poł. 
IX – poł. X wieku.
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Ryc. 4. Mstów-Podlesie, grodzisko. Obiekt nr 1: a – rzut poziomy, gł. 40 cm; b – rzut poziomy, gł. 50 cm; c – profil A-B; 
d – profil C-D 
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In 2010 and 2011 archaeological rescue work was 
conducted at the Gąszczyk gord, position No. 4 at 
Mstów-Podlesie. The excavations were performed by 
a team from the Archaeology Department of the Czę-
stochowa Museum. 

The Gord is located on the Częstochowa Upland, on 
a hill (295.6 m above sea level) found over the gorge 
of the Warta River, on the right bank, by the eastern 
limit of the City of Częstochowa, in the municipality of 
Mstów. The rocky upland gord covers the area of about 
0.98 hectare and is an irregular rectangle in shape. It 
is located on the top platform of a lofty rocky promon-
tory of the upland. The platform is inclined towards 
the west, to the end of the promontory. The gord is 
surrounded with a  stone and earth embankment. It 
was constructed along the natural shape of the terrain.

The excavations covered the area of 114 sq m, in ex-
cavation No. II, located in the north-eastern part of the 
courtyard of the gord, right by the embankment. In the 
excavation five settlement objects were found, four re-
lated to the Lusatian culture and one from the Middle 
Ages. During the work, 1,840 fragments of pots from 
the Lusatian culture and 1,230 medieval fragments 
were found. Among the other discoveries there was 
a wooden stake that was used e.g. to roast and dry 
grains. The archaeological findings confirm that there 
was a Lusatian culture settlement dating back to Phase 
V of the Bronze Age – Hallstatt culture, and an early 
medieval gord developed within the embankment, 
dating back to the second half of 9th century – mid-
10th century.

Maciej Kosiński, Magdalena Wieczorek-Szmal, Gerta Bielińska

Results of excavations in the “Gąszczyk” 
gord in Mstów-Podlesie
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Wstęp1
Bitwa koniecpolska niewątpliwie niechlubnie zapisała 

się na kartach historii I Rzeczypospolitej. Nie gdzie indziej, 
jak na polach pod tymże miastem 21  listopada 1708 
roku jeszcze dobitniej mogły wybrzmieć słowa starego 
polskiego przysłowia: Jedni do  Sasa, drudzy do  Lasa. 
Swoista bratobójcza wojna domowa z  lat 1708–1709, 
która wybuchła podczas wielkiej wojny północnej to-
czącej się w  latach 1700–1721 pomiędzy stronnikami 
zdetronizowanego wówczas Augusta II Mocnego, tj. 
konfederatami sandomierskimi, i króla Stanisława I Lesz-
czyńskiego, tj. konfederatami warszawskimi, nie tylko 
wyniszczyła kraj gospodarczo, ale doprowadziła do po-

1 Autor składa podziękowania prof. dr. hab. Maciejowi Franzowi z Za-
kładu Historii Wojskowej Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, za liczne uwagi podczas pisania.

głębienia się już istniejącego w społeczeństwie szlachec-
kim stopnia dezorientacji w fundamentalnych sprawach 
dotyczących wewnętrznej polityki państwa, a  tym bar-
dziej jego znaczenia na arenie międzynarodowej. Opusz-
czony przez główne armie cara Rosji Piotra I Wielkiego 
i króla Szwecji Karola XII Wittelsbacha kraj stał się polem 
zmagań politycznych i  militarnych zwaśnionych stron. 
Szczególną rolę w  czasie tegoż sporu odegrało woje-
wództwo małopolskie, które nie tylko stało się miejscem 
głównego starcia militarnego pod Koniecpolem, gdzie 
po jednej stronie stanął stronnik Augusta, podkomorzy 
chełmiński Jakub Zygmunt Rybiński regimentarz2 hetma-

2 Regimentarze dowodzili pierwotnie strażą pograniczną, następnie 
tak nazywano zastępców hetmanów, którzy byli mianowani przez 
króla. Regimentarz pełnił funkcje przynależne hetmanowi, ale nie 
mógł nosić tego tytułu ze względu na dożywotność urzędu hetmań-
skiego. Od końca XVII w., kiedy zaczęto wojsko dzielić na partie lub 

Łukasz Pabich

Bitwa pod Koniecpolem, 21 listopada 1708 roku1

Jeżeli już teraz do wydźwignienia z tak ciężkiej toni opłakanej
Ojczyzny naszej non concurremus [nie spełnimy warunków]

zgodnie wszyscy Polacy, słusznie nas może każdy nazwać
degeneres [wyrodnymi] od staropolskiej cnoty antenatów naszych.

(Refleksja pewnego Ziemianina na Sejmiki dana AD 1705, rkps B. Czart. 439, s. 1532).
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na wielkiego koronnego Adama Mikołaja Sieniawskiego, 
a po drugiej wojewoda kijowski hetman wielki koronny 
Józef Stanisław Potocki, nominowany na ten urząd przez 
Leszczyńskiego w 1706 roku, ale również obszarem wal-
ki politycznej obu poróżnionych stronnictw.

W polskiej literaturze historycznej bitwę pod Koniec-
polem możliwie najobszerniej omówili Jan Wimmer 
w  książce Wojsko Rzeczypospolitej w  dobie wojny 
północnej, Warszawa 1956 oraz Marek Wagner3 w ar-
tykule Jakub Zygmunt Rybiński jako organizator i do-
wódca wojsk koronnych w latach 1706–1712 zamiesz-
czonym w publikacji Między Zachodem a Wschodem. 
Studia ku czci Profesora Jacka Staszewskiego, tom 2, 
Toruń 2003. O przedstawienie ogólnego obrazu star-
cia pokusili się również w swoich publikacjach Klemens 
Kantecki4, Józef Andrzej Gierowski5, Jerzy Ronikier6 

dywizje, regimentarz zaczął sprawować nad nimi dowództwo z no-
minacji hetmańskiej. Regimentarzem był m.in. Stanisław Lubomirski, 
podczaszy koronny za Zygmunta III od 1622 do 1624 r. po śmierci 
hetmana wielkiego litewskiego Jana Karola Chodkiewicza, gdy het-
man polny koronny Stanisław Koniecpolski był w tureckiej niewoli. Po 
porażce pod Korsuniem w 1648 r., w której obaj hetmani koronni, 
Mikołaj Potocki i Marcin Kalinowski, dostali się do niewoli kozackiej, 
wyznaczono regimentarzami wojewodę krakowskiego księcia Alek-
sandra Janusza Zasławskiego, a następnie kolejnych pięciu: Jędrzeja 
Firleja, Stanisława Lanckorońskiego, Mikołaja Ostroroga, księcia Jere-
miego Wiśniowieckiego oraz Aleksandra Koniecpolskiego. Na Litwie, 
po zabiciu hetmana polnego Wincentego Gosiewskiego w 1662 r., 
regimentarzem został oboźny litewski Mikołaj Kazimierz Pac (Żywo-
ty hetmanów Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego 
z materyałów po Samuelu Brodowskim w Podhorcach znalezionych, 
wydał Żegota Pauli, Lwów 1850, s. 25; Regimentarz, [w:] Encyklope-
dja wojskowa, t. 7, Warszawa 1939, s. 170; Regimentarz, [w:] Mała 
Encyklopedia Wojskowa, t. 3, Warszawa 1971, s. 38).

3 Opis bitwy pod Koniecpolem autorstwa Marka Wagnera zawarty 
jest również w niewydanych drukiem Dziejach wojen i wojskowo-
ści polskiej „Delta” pod red. Andrzeja Ajnenkiela znajdujących się 
w Bibliotece Akademii Obrony Narodowej w Warszawie w formie 
maszynopisu (M. Wagner, Działania wojenne w latach 1702–1709, 
[w:] Dzieje wojen i wojskowości polskiej „Delta”. Wstępna makieta, 
t. 3, cz. 2, Warszawa 2000, s. 36–40).

4 K. Kantecki, Stanisław Poniatowski kasztelan krakowski ojciec Stani-
sława Augusta, t. 1, Poznań 1880, s. 21–22.

5 J.A. Gierowski, W cieniu Ligi Północnej, Wrocław – Warszawa – Kra-
ków – Gdańsk 1971, s. 64.

6 J. Ronikier, Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium 
z historii mentalności szlachty polskiej 1706–1725, Kraków 1992, 
s. 170–172.

oraz Paweł Skworoda7. Natomiast w naszym regionie 
brakowało do tej pory wyczerpującej analizy bitwy pod 
Koniecpolem. Próbę charakterystyki tegoż starcia pod-
jął się na łamach „Gazety Częstochowskiej” Tadeusz 
Nowak, który opierając się głównie na Erazmie Otwi-
nowskim sprowadził bitwę do  epizodu wojennego, 
„nie mającego w żadnym wypadku wpływu na dalszy 
tok wydarzeń wojennych”8. Należy jednak podkreślić, 
że Koniecpol był dla każdej ze stron konfliktu wydarze-
niem przełomowym. Z jednej strony zwycięstwo jednej 
ze stron oznaczało, że to ona przejmie kontrolę mili-
tarną i polityczną nad województwem sandomierskim 
i  krakowskim. Z drugiej zaś strony Koniecpol w póź-
niejszych zmaganiach militarnych stał się dla Leszczyń-
skiego przysłowiowym „gwoździem do trumny”, który 
nie pozwolił przyjść Karolowi XII z pomocą na Ukrainę. 
Brak wsparcia ze strony Stanisława przesądził o klęsce 
jednego, jak i drugiego króla.

Podstawą niniejszego artykułu były przede wszyst-
kim relacje regimentarzy hetmana Sieniawskiego – Ja-
kuba Rybińskiego9 oraz Ludwika Pocieja10 powstałe tuż 
po bitwie, zawarte w  rękopisach Biblioteki im. Czar-
toryskich w Krakowie, oraz opis bitwy prawdopodob-
nie sporządzony przez Józefa Potockiego11, zawarty 
w rękopisie Biblioteki im. Ossolińskich we Wrocławiu. 

7 P. Skworoda, Wojny Rzeczypospolitej Obojga Narodów ze Szwecją, 
Warszawa 2007, s. 226–227.

8 T. Nowak, Bitwa koniecpolska 1708 r., „Głos Koniecpola”, nr 5 (11) 
dodatek do: „Gazeta Częstochowska”, nr 31 (464), Częstochowa 
2000, s.  14. Tadeusz Nowak, również za Otwinowskim, którego 
cytuje, podaje błędną datę dzienną bitwy oraz przesuwa ją o cały 
miesiąc do przodu, sugerując, że „Stoczono ją 28 grudnia 1708 
roku”. Natomiast Jakuba Zygmunta Rybińskiego nazywa Janem, 
odbierając mu także rolę głównodowodzącego wojskami konfede-
rackimi na rzecz Ludwika Pocieja.

9 Relacyja Rybińskiego o zwycięstwie pod Koniecpolem, do Sieniaw-
skiego, 21  XI  1708, B.  Czart. rkps 5937 nr 35382 (drukowany 
w zbiorze Rzeczpospolita w dobie upadku 1700–1740. Wybór źró-
deł, opr. J. Gierowski, Wrocław 1955, s. 148–151).

10 Ludwik Pociej do  Adama Sieniawskiego, Koniecpol 22  XI  1708, 
B. Czart. rkps 5916, nr 29984.

11 Relacja Bataliei Wojska Kwarcianego pod Comendą Jm Pana Pocieja 
Podskarbiego W.K.Lit. i Jm Pana Rybińskiego Podkomorzego Cheł-
mińskiego pod Koniecpolem 21. Obris. 1708 anno odprawionej, 
B. Oss. rkps 701/I, s. 441–444.
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Relacje bitwy znajdują się również w publikacji źródło-
wej pt.: Epistolarum historico-familiarium T.  3: Gesta 
in Polonia totius decennii ab anno 1701. Continens12, 
wydanej w  Braniewie w  1711 roku, autorstwa An-
drzeja Chryzostoma Załuskiego (1650–1711), bisku-
pa kijowskiego, płockiego i  warmińskiego, kanclerza 
wielkiego koronnego. Jest to zbiór listów, akt i różnego 
rodzaju pism publicznych gromadzonych przez autora 
przez 40 lat, dotyczących okresu 1667–1710. Krótkie 
przedstawienie starcia zawarto także w  tomie XVIII 
Theatrum Europaeum13 wydanym we Frankfurcie nad 
Menem w roku 1720 oraz we francuskich publikacjach 
źródłowych Jean-Baptista Desroches de Parthenay14 
z 1734 roku i Henriego P.  de Limiers15 z  1721 roku. 
Niezbyt obszerne opisy, ale zawierające wiele cennych 
szczegółów, to pamiętniki autorstwa Erazma Otwi-
nowskiego Dzieje Polski pod panowaniem Augusta  II 
wydane w  Krakowie w  1849 roku oraz Wawrzyńca 
F.  Rakowskiego Pamiętnik wielkiej wojny północnej 
opracowany ostatnio przez Mirosława Nagielskiego 
i Marka Wagnera, Warszawa 2002.

Przedstawienie samej bitwy nie jest możliwym bez 
analizy wydarzeń wojskowych, do  których doszło 
przed i po opuszczeniu kraju przez wojska szwedzkie 
i  rosyjskie oraz przyczyn konfliktu zbrojnego pomię-
dzy konfederatami sandomierskimi, a  konfederatami 
warszawskimi – „Stanisławczykami”. Mniejszą uwagę 
natomiast zwrócimy na okoliczności natury politycznej, 
dla których na interesujący nas temat w polskiej histo-
riografii opracowań nie brakuje. Ważnym elementem 
stanie się także charakterystyka wojskowości polskiej 

12 Relatio Conflictus Koniecpolscensis oraz dalej Relatio conflictus 
kwartianorum sub directione Pociej Thesauraij Regni M.D.Lit. & Ry-
binski sub Koniecpoli 21 Novemb. 1708, [w:] A.Ch. Załuski, dz. cyt., 
ss. 838–841, 852–854.

13 Treffen bei Koniecpol, [w:] Theatrum Europaeum. Beschreibung der 
Geschichten Europae und anderer Welt Theile, vor das Jahr 1708, 
dz. cyt., s. 284.

14 W  artykule wykorzystałem niemieckie wydanie z  roku 1772: 
J.B.D.  de Parthenay, Geschichte von Pohlen unter der Regierung 
Augustus des Zweyten, t. 2, Mitawa-Hasenpoth 1772.

15 H.P. de Limiers, Histoire de Suede sous le regne de Charles XII, t. 5, 
Amsterdam 1721.

w początkach XVIII wieku oraz dowódców, którzy do-
wodzili wojskami podczas owego starcia.

Kampania wrzesień 1707 – listopad 1708
1  września 1707 roku król szwedzki Karol XII był 

już pewny swego wymarszu z Saksonii – na wschód. 
Roczne przebywanie w kraju należącym do  Augusta II 
wykorzystał na przygotowaniach w wyposażeniu i uzu-
pełnieniu swojej armii poprzez werbunek nowych żoł-
nierzy w  samej Saksonii, ale także w  innych krajach 
niemieckich oraz na Śląsku. Główna armia króla wcho-
dząc do elektoratu liczyła 19 000 żołnierzy16, teraz była 
to liczba około 32 000 ludzi, natomiast poza Saksonią 
znajdowało się: 8000 żołnierzy w Rzeczpospolitej pod 
dowództwem generała Ernsta Detlofa von Krassow17, 
11 000 w Kurlandii pod dowództwem generała Ada-
ma Ludwika Lewenhaupt, 14 000 w Finlandii pod do-
wództwem generała–majora Georga Henrika Lübecker, 
a w Inflantach i Estonii przebywało ok. 11 000 wojska, 
które stanowiło załogi miast i  twierdz18. 17 września 
wojska szwedzkie przekroczyły Odrę pod Ścinawą i po-
maszerowały dalej przez Rawicz i  Pyzdry do  Słupcy, 
gdzie przybyły 26 września. W Słupcy czekano kilka ty-
godni na przybycie 9000 nowych rekrutów wysłanych 
do armii ze Szwecji. Dopiero 2 listopada armia szwedz-

16 Andrzej Kamiński podaje dokładną liczbę Szwedów wchodzących 
do Saksonii (Piotr I a wojsko koronne w przededniu szwedzkiego 
uderzenia na Rosję w 1707 r., [w:] „Studia i Materiały do Historii 
Wojskowości”, t.  XV, cz. 1, Warszawa 1969, s.  46–47): 19 840, 
w tym 100 drabantów (gwardzistów), 4952 kawalerii, 2530 drago-
nii, 11 452 piechoty oraz wychodzących z niej: 31 986, w tym 150 
drabantów, 7020 kawalerii, 9900 dragonii, 14 916 piechoty. Takie 
same liczby w Theatrum Europaeum (Beschreibung der Geschich-
ten Europae und anderer Welt Theile, vor das Jahr 1707, dz. cyt., 
s. 162).

17 Jak podaje Gustavus Adlerfeld (The military history of Charles XII. 
King of Sweden, t. 2, Londyn 1740, s. 372), było to sześć regimen-
tów pod dowództwem: Horna, Echelbladta, Krassowa, Müllera, 
Marchalla, Les Francoisa, przyporządkowanych rozkazom Leszczyń-
skiego, m.in. pułki dragonów z Verden, Pomorza i Bremy.

18 Całość wojsk, którymi dysponował Karol XII, również tych rozloko-
wanych w Szwecji i w prowincjach szwedzkich w Niemczech, miała 
wynosić 77 400 ludzi (P. From, Klęska pod Połtawą. Kampania Ka-
rola XII w Rosji w latach 1707–1709, Zabrze 2010, s. 52–53).
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ka ruszyła dalej przez Kleczew, Piotrków do Brześcia Ku-
jawskiego, kierując się ku Wiśle. W tym samym czasie 
sytuacja militarna na ziemiach polskich przedstawiała 
się następująco: korpus rosyjski ok. 3000–4000 ludzi 
stacjonował w rejonie Warszawy, a jego straż przednia 
złożona z  pięciu skwadronów jazdy, którą dowodził 
generał Johann Henskin19, wysunięta była pod Kołem. 
Od lipca oddziały Henskina pustoszyły kraj do  samej 
granicy śląskiej, pozbawiając tym samym Szwedów 
przyszłego furażu, „w  siedem dni marszu, od granic 
Śląska do  Słupcy, Szwedzi bardzo ucierpieli z  powo-
du pragnienia i  głodu. Rosyjskie oddziały pustoszyły 
kraj, zatruły wodę w większości rzek i studni wrzucając 
do nich padlinę, łamali wiatraki i zabierali ze sobą albo 
niszczyli wszystko, co mogło służyć aprowizacji woj-
sk”20. Przeciwko nim Karol XII spod Rawicza wysłał kor-
pus Carla Gustava Rehnskölda w stronę Łęczycy, chcąc 
odciąć ją od głównych sił rosyjskich. Próba ta jednak nie 
udała się, a Rehnsköld pozostawił jedynie na przepra-
wie przez Wartę koło Pyzdr generała Marderfelda wraz 
z 3000 ludzi21. Rosjanie zgodnie z ustaleniami podjęty-
mi na naradzie wojskowej w Żółkwi w kwietniu 1707 
roku nie planowali wydawać bitwy Szwedom na tere-
nie Rzeczpospolitej, a  jedynie ograniczyć się do walki 
podjazdowej oraz utrudnienia nieprzyjacielowi marszu 
w kierunku granic rosyjskich. Car kazał „fortyfikować 
zamki i  fortece swoje przy granicy, gdzie na 200 mil 
począwszy od  Kijowa aż do  Petersburga szanc robić 
kazał”22. Rzeczpospolita miała stać się jedynie przed-
polem obronnym ziem rosyjskich, gdzie należało sto-
sować taktykę „spalonej ziemi”23. Tym samym rozpo-

19 P.  Krokosz, Rosyjskie siły zbrojne za panowania Piotra I, Kraków 
2010, s. 115.

20 D. Buturlin, Wojennaja istorija pochodow Rossijan w XVIII stolietii, 
cz. 1, t. 1, Petersburg 1820, s. 133. O zniszczeniach na terenach 
Wielkopolski zob. W.F.  Rakowski, dz. cyt., s.  71; K.  Jarochowski, 
Z  czasów saskich spraw wewnętrznych, polityki i  wojny, Poznań 
1886, s. 26–27.

21 Ch. von Sarauw, Die Feldzüge Karl XII, Lipsk 1881, s. 231.
22 W.  Kuczyński, Pamiętnik 1668–1737, opr. pod kier. J.  Maroszka, 

Białystok 1999, s. 37.
23 J. Poraziński, August II, Piotr I i Karol XII. Polityczne koncepcje trzech 

monarchów a  Rzeczpospolita w  dobie wielkiej wojny północnej 

częli wycofywanie swoich oddziałów na linię Dniestru 
i, jak pisał miecznik koronny Stanisław Ernest Denhoff 
do  hetmana Sieniawskiego, „zwyczajem swoim złym 
postępując nie przestają dotąd rabować i  rujnować 
kraju”24. Gdyby tego było mało, w tym samym czasie 
na Polskę spadło kolejne nieszczęście, a mianowicie za-
raza, która codziennie zabierała setki istnień ludzkich, 
nie tylko w Warszawie czy Poznaniu, ale objęła swym 
zasięgiem także całą Małopolskę25.

Natomiast „przywódcy konfederacji sandomierskiej 
rozpierzchli się jak stado wróbli”26, czekając na kieru-
nek postępowania wojsk szwedzkich oraz na ustosun-
kowanie się do  tych działań armii rosyjskiej. Jedynie 
wojsko koronne hetmana Sieniawskiego składające się 
z ok. 20 000 ludzi było ulokowane na linii od Wieprza 
do Sanu. 4 września wyruszyło ono spod Kocka do La-
towicz, a następnie 15 września do Osieka. 20 wrze-
śnia wycofało się ponownie do Latowicz, gdzie połą-
czyło się z korpusem posiłkowym rosyjskim złożonym 
z 3000 ludzi27. Hetman Sieniawski w przeciwieństwie 
do dowództwa rosyjskiego, pragnął działać ofensywnie 
i postanowił utworzyć linię obronną od Brześcia nad 
Bugiem do Krakowa, rozlokowując na tej linii główne 
siły wojsk konfederacji sandomierskiej. Straż przednią 
tego zgrupowania tworzyło dwanaście chorągwi pan-
cernych i husarskich, które umacniały linię od Wieprza 
do  Sanu28. 30  września jednostki hetmańskie poma-
szerowały do województwa lubelskiego poprzedzane 
2000 grupą jazdy pod dowództwem por. Franciszka 
Brzuchowskiego. Pod koniec października obóz wojsk 

(1702–1710), [w:] Między zachodem a wschodem. Studia z dzie-
jów Rzeczypospolitej w epoce nowożytnej, Toruń 2002, s. 134.

24 Za: A. Kamiński, Piotr I a wojsko koronne…, dz. cyt., s. 47; J. Wim-
mer, Wojsko Rzeczypospolitej…, dz. cyt., s. 317–318.

25 Więcej zob. G. Brandt, Die Pest der Jahre 1707–1713 in der heu-
tigen Provinz Posen, nebst gelegentlichen Rückblicken auf frühere 
Pestepidemieen in dieser Gegend, „Zeitschrift der Historischen Ge-
sellschaft für die Provinz Posen”, t. XVII, Poznań 1902, s. 302–328.

26 J. Feldman, Stanisław Leszczyński, Kraków 2007, s. 54.
27 W.F. Rakowski, dz. cyt., s. 69–70.
28 G.  Hyczko, Działania wojenne trzeciej wojny północnej (1700–

1721) w województwie lubelskim, [w:] „Rocznik Lubelski”, t. VIII, 
Lublin 1965, s. 87–88.
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koronnych spod Lublina przeniesiono pod Krasnystaw, 
a stamtąd pod Włodawę29. We Włodawie przywódcy 
związku sandomierskiego za namową dyplomatów 
rosyjskich, szczególnie Jemieliana Ukraincewa, któ-
ry „zabiegi rozpoczął od  składania podarunków”, tj. 
1000 rubli dla każdego, po raz kolejny podjęli decyzję 
o pozostaniu w konfederacji i sojuszu z Rosją. Carowi 
Piotrowi I  zależało na utrzymaniu w Rzeczypospolitej 
siły mogącej stawić skuteczny opór Leszczyńskiemu, ze 
względu na to, że jego wojsko opuściło tereny Polski. 
Po drugie, car nie rezygnował z myśli o powrocie Au-
gusta II na polski tron30.

Leszczyński w  tym czasie znajdował się pod Toru-
niem, gromadząc 2000 Szwedów31, 30 chorągwi jazdy 
lekkiej – wołoskiej (ok. 2500 koni) i 560 dragonów pod 
dowództwem starosty gnieźnieńskiego Adama Śmi-
gielskiego32, licząc na połączenie się z armią szwedz-

29 W.F. Rakowski, dz. cyt., s. 72; M. Wagner, Działania wojenne w la-
tach 1702–1709, dz. cyt., s. 27.

30 A. Kamiński, Konfederacja sandomierska wobec Rosji w okresie po-
altransztadzkim 1706–1709, Wrocław – Warszawa – Kraków 1969, 
s.  127–132; W.  Stanek, Konfederacje generalne koronne w XVIII 
wieku, Toruń 1991, s.  102; J.A.  Gierowski, Projekt układu Piotra 
I z Adamem Sieniawskim z 1707 roku, „Śląski Kwartalnik Historycz-
ny – Sobótka”, R. LI, nr 1–3, Wrocław 1996, s. 210–220.

31 Przy Leszczyńskim znajdowało się 2000 Szwedów, z  którymi wy-
szedł z Saksonii 16 sierpnia (Theatrum Europaeum, dz. cyt., s. 162). 
Voltaire mówi o 10 000 Szwedów, którzy pozostali w Polsce (Histo-
ire De Charles XII. Roi De Suede, Bazylea 1731, s. 147), co zgadza-
łoby się z liczbą 8000 w garnizonach i 2000 przy królu. Gustavus 
Adlerfeld (dz. cyt., s. 362) pisze tylko o kliku bardzo dobrze wy-
szkolonych i  zdyscyplinowanych szwedzkich regimentach przeka-
zanych Leszczyńskiemu przez Karola XII. Podobnie Jöran Andersson 
Nordberg (Histoire De Charles XII Roi de Suede, t. 2, Haga 1744, 
s. 165), który pisze o pięciu regimentach piechoty. Natomiast licz-
ba Szwedów podana przez Georga Daniela Seylera (Historia życia 
nayjaśnieyszego Stanisława I  Króla polskiego, Wielkiego Xiężęcia 
Litewskiego etc., Lotarynskiego y Barskiego etc. Xiążęcia z Francu-
skiego y Niemieckiego na żądanie wielu po Polsku zebrana wielo 
Kupferesztykami y Notami obiasniona, b.w., 1744, s.  167–168), 
szesnaście regimentów, podana również przez Jana Nepomucena 
Czarnowskiego (Stanisław Leszczyński i Polska w pierwszej połowie 
XVIII wieku, t. 1, Warszawa 1858, s. 143) wydaje się zawyżona (ok. 
16 000). Przypuszczam, że autorom chodziło o szesnaście kompanii 
szwedzkich, co rzeczywiście dawałoby liczbę 2000 ludzi.

32 Jakub Zygmunt Rybiński do  Adama Sieniawskiego, Brodnica 
3 X 1707, B. Czart. rkps 5937 nr 35288.

ką maszerującą z Pyzdr do Słupcy. Siły króla zagrażały 
w tym czasie bezpośrednio obozowi Rybińskiego pod 
Brodnicą, który posiadał wówczas tylko 2410 koni33. 
Regimentarz bojąc się o bezpieczeństwo swojej jazdy, 
opracował wówczas plan działań obronnych, który 
zakładał pozorowany marsz na Elbląg, gdzie znajdo-
wał się garnizon szwedzki, co wpłynęłoby na oczysz-
czenie obszaru od Braniewa do Janowa z wojsk nie-
przyjaciela. Rybiński miał bowiem zamiar pozostawić 
pod Toruniem wydzieloną grupę jazdy, a sam z resztą 
oddziałów bezpiecznie pomaszerować do obozu pod 
Kozienicami, gdzie znajdował się hetman Sieniawski34. 
6  października spod Brodnicy na czele 24 chorągwi 
i  150 dragonów został wysłany do  Warmii stolnik 
wieluński Stefan Piotrowski, natomiast regimentarz 
z resztą jazdy skierował się do Mławy, którą osiągnął 
11 października, a następnie 14 października Ciecha-
nów, z  którego zamierzał wkrótce pomaszerować 
przez Wyszków do Pułtuska35. Próbując przejść przez 
most w Pułtusku, natrafił na nieoczekiwaną przeszko-
dę ze strony oficerów rosyjskich, których jednostki 
z  powodu przemarszu armii Karola XII w  kierunku 
Grodna znalazły się w  niebezpieczeństwie. Korpus 
gen. Rönne wycofał się bowiem z  Pomorza na Pod-
lasie, a  sam generał zalecał Rybińskiemu osłaniać 
jego wojska przed ewentualnym atakiem oddziałów 
szwedzkich. Pod Ciechanowem regimentarzowi uda-
ło się jednak zawrzeć kompromis z Rosjanami, którzy 
mieli wycofać się pod Tykocin, w zamian za wysłanie 
podjazdów pod Toruń i Grudziądz, i jak sam Rybiński 
mówił, kazano mu, „abym się blisko Torunia nad rzeką 
Drwęcą postawił”36. Koło Pułtuska przebywał do poło-
wy listopada, gdy w końcu po przekroczeniu Narwi na 

33 Rybiński miał wówczas osiemnaście chorągwi pancernych (1330 
koni), osiem lekkich (640 koni), pieć kornetów arkebuzerii (440 
koni); zob. J. Wimmer, Wojsko Rzeczypospolitej…, dz. cyt., s. 323.

34 J.Z. Rybiński do A. Sieniawskiego, Brodnica 3 X 1707, B. Czart. rkps 
5937 nr 35286; M. Wagner, Jakub Zygmunt Rybiński…, dz. cyt., 
s. 588.

35 M. Wagner, Działania wojenne w latach 1702–1709, dz. cyt., s. 29.
36 J.Z. Rybiński do A. Sieniawskiego, 25 X 1707, B. Czart. rkps 5937 nr 

35294.

Bitwa pod Koniecpolem, 21 listopada 1708 roku
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czele dywizji pomaszerował przez Wyszków, Węgrów 
i Siedlce do Międzyrzecza. Stąd skierował swych żoł-
nierzy na leża zimowe w rejon Mielca i Tarnowa, a tak-
że do starostwa rabsztyńskiego oraz do województwa 
kaliskiego i sieradzkiego.

W grudniu 1707 roku wojskom Sieniawskiego uloko-
wanym w województwie krakowskim zaczęły zagrażać 
podjazdy dywizji Józefa Potockiego z  okolic Wielunia 
i Śmigielskiego operujących z rejonu Siewierza. Przede 
wszystkim aktywne były oddziały tego ostatniego, które 
zdobyły Siewierz i  stąd dokonywały wypadów w Ma-
łopolskę37. Sieniawski niepokojąc się o bezpieczeństwo 
swoich oddziałów, postanowił skierować tam dywizję 
Rybińskiego, która stała na leżach zimowych w staro-
stwie rabsztyńskim, w celu wyparcia przeciwnika z Ma-
łopolski. Dywizja regimentarza, który posiadał w  tym 
czasie ok. 5200 koni38, skoncentrowała się w grudniu 
1707 roku pod Tarnowem, skąd regimentarz wysłał 
pod Kraków podjazd składający się z 20 chorągwi (ok. 
2000 jazdy) pod komendą Michała Garbowieckiego. 
Pułkownik przeszedł przez Połaniec, Korczyn i Igołomię 
i 5 stycznia 1708 roku przeprawił się przez Wisłę pod 
Krakowem, zajmując pozycję pod Wieliczką, „a w sam 
dzień świętych 3 Królów, naprzód w Słomianym Brze-
sku, potem po inszych miejscach, poznosili owych 
wojewody kijowskiego ludzi, i  dyzarmowanych [roz-
brojonych] obdarłszy pieszo puszczali”39. Podjazdy pod 
Garbowieckim oraz Pepłowskim, odnosząc sukcesy, 
skierowały się następnie na Wieluń, aby zablokować ru-
chy jazdy Potockiego na południe i odciąć go od stano-
wisk Śmigielskiego pod Siewierzem, i – jak sam Rybiński 
pisał – ten ostatni „gdyby go pewny kapitan nad prze-
prawą nie ostrzegł, który po tym i z ludźmi zginął, pew-

37 J.Z. Rybiński do A. Sieniawskiego, Tarnów 30 XII 1707, B. Czart. rkps 
5937 nr 35299.

38 Konnotaccia chorągwi w  kommendzie imci Pana Podkomorzego 
chełmińskiego będących, B. Czart. rkps 2656/I, k. 471–473; J. Wim-
mer, Wojsko Rzeczypospolitej…, dz. cyt., s. 323.

39 E. Otwinowski, dz. cyt., s. 129; M. Wagner, Działania wojenne w la-
tach 1702–1709, dz. cyt., s. 31.

nie by w ręce nasze wpadł”40. W tym czasie, 11 stycz-
nia 1708 roku Rybiński, po wyparciu z województwa 
krakowskiego wojsk Potockiego, podpisał w Wiśniczu 
z radą krakowską porozumienie, na mocy którego regi-
mentarz zobowiązywał się nie obciążać dóbr ziemskich, 
a  swoje wojska lokować jedynie w  królewszczyznach 
i dobrach duchownych41.

Pod koniec stycznia ostatecznie została stworzona 
linia obronna ciągnąca się od Wielunia do Piotrkowa, 
„a  tam dolną kommunikacyją do  Kielc i  Radomia”42. 
Sam Rybiński sugerował również Sieniawskiemu, by 
ten utworzył linię obronną na Wiśle – od  Warki po 
Warszawę, jednak jego postulaty zostały przez het-
mana całkowicie zignorowane43. Postawa hetmana po 
części podyktowana była jego rokowaniami, w  jakie 
zaangażował się pomiędzy konfederatami sandomier-
skimi a warszawskimi, które były prowadzone za po-
średnictwem dyplomacji francuskiej44. Po drugie, jako 
zwierzchnik sił zbrojnych Korony od 1707 roku, unikał 
podejmowania zdecydowanych decyzji, nie narażając 
się na konflikt z Leszczyńskim i Szwedami, do których 
czuł respekt, wychodząc z założenia, że „trzeba tedy 
ostrożnie robić wszystko, ja chwała Bogu, że się w nic 
nie wdaje”45. Pomimo tego Rybiński na czele swych 
wojsk dotarł do Wieliczki i uderzył na stojące pod Sie-
wierzem oddziały Śmigielskiego i  starosty rawskiego 

40 J.Z. Rybiński do A. Sieniawskiego, Wieliczka 24 I 1708, B. Czart. rkps 
5937 nr 35300.

41 Więcej zob.: W.F.  Rakowski, dz. cyt., s.  81–82; W.  Kriegseisen, 
Walka polityczna w  województwach małopolskich w  roku 1708, 
„Kwartalnik Historyczny”, R. XCII, z. 1, Warszawa – Poznań 1985, 
s. 8.

42 J.Z. Rybiński do A. Sieniawskiego, Wieliczka 24 I 1708, B. Czart. rkps 
5937 nr 35300.

43 J.Z. Rybiński do A. Sieniawskiego, Wieliczka 26 I 1708, B. Czart. rkps 
5937 nr 35301; M. Wagner, Jakub Zygmunt Rybiński…, dz. cyt., 
s. 589; J. Ronikier, dz. cyt., s. 159–160.

44 Więcej zob.: A.K.  Link-Lenczowski, Wokół zabiegów o  „jedność” 
Rzeczypospolitej. Z dziejów współpracy Adama Sieniawskiego i Sta-
nisława Denhoffa w latach 1706–1709, [w:] „Śląski Kwartalnik Hi-
storyczny – Sobótka”, R. LI, nr 1–3, Wrocław 1996, s. 204–209.

45 Za: M. Wagner, Adam Mikołaj Sieniawski herbu Leliwa (1666–1726) 
hetman wielki, [w:] Poczet hetmanów Rzeczypospolitej. Hetmani 
koronni, red. M. Nagielski, Warszawa 2005, s. 298.
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Jana Grudzińskiego, które składały się z ok. 3000 koni, 
wypierając je tym samym z miasta.

Tymczasem armia szwedzka Karola XII w sile 35 65046 
ludzi, stacjonująca na Kujawach koło Włocławka, dopie-
ro w końcu grudnia 1707 roku ukończyła most na Wiśle 
i rozpoczęła marsz w kierunku wschodnim. Od 10 stycz-
nia wojska maszerowały przez Drobin, Raciąż oraz Prza-
snysz, następnie 24 stycznia wyruszyły wzdłuż granicy 
Prus Książęcych w kierunku Tykocina i Grodna, a „idąc 
przez puszczę ostrołęcką, za daną okazją od strzelców 
wszystkie wsi wypaliło i strzelców wycięto, nawet i dzie-
ciom nie przepuszczając”47. W  Grodnie, gdzie doszło 
do  starcia z  dragonami rosyjskimi, wojsko szwedzkie 
maszerowało dalej przez Kulbakę, Lipinki i Olszany, do-
cierając 22 lutego pod Smogroń48. Tutaj 20 marca doszło 
do spotkania Karola XII z Leszczyńskim, podczas które-
go omówiono dalszy plan działań wojennych. Stanisław 
otrzymał rozkaz skoncentrowania części wojsk koron-
nych, będących pod komendą Józefa Potockiego, z od-
działami hetmana litewskiego Jana Sapiehy, a następnie 
połączenia się z  korpusem generała Ernesta Krassowa 
w  celu dokonania przemarszu przez ziemie wołyńskie 
na Ukrainę, co miało wpłynąć z korzyścią dla przyszłych 
interesów Rzeczypospolitej. Tam też spodziewano się 
nawiązać współpracę z  wojskami kozackimi hetmana 
Iwana Mazepy, aby wspólnie wspierać decyzję Karola XII 
o marszu szwedzkiej armii w kierunku Moskwy, a nie tak 
jak większość dowódców szwedzkich uważało – w kie-
runku Inflant. Jednak „trudności zaczęły się piętrzyć 
przed królem Polski, gdy siły szwedzkie opuściły Polskę, 
aby rozpocząć kampanię rosyjską”49. 16 czerwca po po-
stoju w Smorgoniach, a następnie w Radoszkowicach, 

46 G. Adlerfeld, dz. cyt., s. 371–373.
47 W. Kuczyński, dz. cyt., s. 38.
48 K.  Zawisza, Pamiętniki […] wojewody mińskiego (1666–1721) 

wydane z oryginalnego rękopismu i opatrzone przypiskami, wyd. 
J. Bartoszewicz, Warszawa 1862, s. 258; J.A. Nordberg, dz. cyt., 
s. 209; Ch. Von Sarauw, dz. cyt., s. 236–237; J. Wimmer, Wojsko 
Rzeczypospolitej…, dz. cyt., s. 324–327.

49 G.  Jonasson, Karol XII, August II i  Stanisław Leszczyński, „Śląski 
Kwartalnik Historyczny – Sobótka”, R. XXXVII, nr 3–4, Wrocław – 
Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1982, s. 398.

wypełniając powyższe zalecenia, Leszczyński na czele 
swych wojsk wyjechał do  kwatery generała Krassowa 
w Prusach Królewskich, aby omówić szczegóły działań 
wojennych. By móc udzielić pomocy Karolowi, musiał 
najpierw pokonać wojska koronne, które w tym czasie 
zajmowały całą Małopolskę, Podole i Wołyń.

Na początku lutego oddziały Garbowieckiego stacjo-
nowały w rejonie Wielunia, natomiast Rybiński z dra-
gonią i  rajtarią przebywał w  Wieliczce50. Śmigielski 
postanowił wykorzystać ten moment, tj. rozdzielenia 
grup obu regimentarzy, i wykonał działania zaczepne 
na Wieluń, zajmując to miasto, a następnie odrzucając 
siły Garbowieckiego za Wisłę51. Rybiński nie chcąc utra-
cić przewagi, podjął decyzję o wykonaniu działań za-
czepnych na Kalisz. W połowie lutego wyruszył z Wie-
liczki i  po dotarciu pod Kalisz opanował to miasto, 
wypierając z niego trzy regimenty piechoty szwedzkiej 
liczące ok.  2000 ludzi. Jednocześnie rozpoczął dzia-
łania na przedpolu miasta, które okazały się na tyle 
skuteczne, że jazda Potockiego i Śmigielskiego wyco-
fała się w kierunku północnego Mazowsza. W marcu 
wojska te skoncentrowały się pomiędzy Wisłą a Narwią 
w rejonie Pułtuska, a w kwietniu przeniosły się na zie-
mie podlaskie. Natomiast dywizja Rybińskiego przeby-
wała pod Kaliszem, spodziewając się podjęcia działań 
zaczepnych przeciwko „Stanisławczykom”, i tak „woj-
na domowa nastała po ustąpieniu Szweda i Moskwy, 
jedni drugich kilką potyczkami porazili i obdarli”52.

Siły Leszczyńskiego, które obejmowały na Litwie po-
nad 12 000 ludzi53 pod nowo mianowanym hetma-

50 J.Z. Rybiński do A. Sieniawskiego, Wieliczka 16  II 1708, B. Czart. 
rkps 5937 nr 35307.

51 W.F. Rakowski, dz. cyt., s. 84.
52 W.F. Rakowski, dz. cyt., s. 84–85; M. Wagner, Działania wojenne 

w latach 1702–1709, dz. cyt., s. 31.
53 Komput wojska Wielkiego Księstwa Litewskiego przy oddawaniu 

owego przez JO Księcia Jmci Michała Wiśniowieckiego Kasztellana 
Wileńskiego Hetmana Polnego WKL pod władzę Wielkiej Buławy 
Jaś. Wielm. JmciPana Kazmienierza Sapiehę Wojewodę Wileńskiego 
Hetmana W.  WKL ze dwóch Dywizji in unum corpus złączonych 
redukowany iuxta mentem Rzplitej do  dwunastu tysięcy ludzi 
w Gieranonach die 20 Mensis Martii A. 1708, B. Kórn. rkps 400, 
k. 38–39; J. Wimmer, Wojsko Rzeczypospolitej…, dz. cyt., s. 331; 
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nem Janem Kazimierzem Sapiehą54, skoncentrowane 
były koło Brześcia Litewskiego. Na początku sierpnia 
oddziały Potockiego i  Wiśniowieckiego rozmieszczo-
ne były na północnym Mazowszu i na Podlasiu w re-
jonie Łomży. Sam wojewoda kijowski przebywał wraz 
z królem w Malborku, z którego podejmował rokowa-
nia z Sieniawskim55, natomiast Śmigielski od czerwca 
znajdował się ze swoją dywizją pod Toruniem56. Tym-
czasem dywizja Rybińskiego w sile ok. 3000–4000 lu-
dzi, zgodnie z rozkazami Sieniawskiego, który ściągał 
również oddziały z  Litwy, w  czerwcu znajdowała się 
w województwie sandomierskim wraz z główną grupą 
wojsk koronnych obozujących pod Niskiem57, 38  km 
na południowy wschód od Sandomierza, gdzie przeby-
wał regimentarz z zadaniem utrzymania zwierzchności 
konfederacji sandomierskiej nad szlachtą województw 
krakowskiego i sandomierskiego.

Na wiadomość o rozpędzeniu przez Sandomierzan 
zjazdu szlacheckiego w Korczynie popierającego konfe-
derację warszawską58, stronnicy Leszczyńskiego zade-
cydowali o podjęciu działań zaczepnych w Małopolsce 
w  celu zniszczenia dywizji Rybińskiego. Regimentarz 
szczególnie obawiał się Potockiego, jednak ten działał 
ostrożnie, w  przeciwieństwie do  Śmigielskiego, który 
w pierwszej połowie sierpnia z grupą jazdy ok. 6000, 
z rejonu Pułtuska przeprawił się przez Wisłę pod No-
wym Dworem i pomaszerował na południe w kierun-
ku Radomia. W  międzyczasie toczył drobne potyczki 
z podjazdami Rybińskiego, wychodząc w rejon Iłży na 

T. Ciesielski, Wojsko litewskie w latach 1698–1709, [w:] Wojny Pół-
nocne w XVI–XVII wieku, red. B. Dybaś, Toruń 2007, s. 174.

54 O sporze o buławę litewską pomiędzy Janem Kazimierzem Sapiehą 
a księciem Michałem Serwacym Wiśniowieckim zob.: A. Rachuba, 
Polityka nominacyjna Stanisława Leszczyńskiego na Litwie w latach 
1705–1709, [w:] „Przegląd Historyczny”, t. LXXXIII, z. 4, Warszawa 
1992, s. 627–630.

55 J. Potocki do A. Sieniawskiego, Malbork 1 VIII 1708, B. Oss. rkps 
701/I, k. 423–424.

56 Wiadomości z Warszawa 28 Junii 1708, [w:] Pamiętnik dziejów pol-
skich. Z aktów urzędowych lwowskich i rękopisów, opr. S. Barącz, 
Lwów 1855, s. 141–142.

57 A. Nordberg, dz. cyt., s. 226.
58 W. Kriegseisen, dz. cyt., s. 21; J.A. Gierowski, dz. cyt., s. 40.

wschód od  miejscowości Skrzynno, pod którą znaj-
dował się regimentarz. Do Skrzynn59 Śmigielski dotarł 
rankiem 20  sierpnia, w  którym to mieście nie zastał 
już oddziałów Rybińskiego. Regimentarz nocą z 19 na 
20 sierpnia rozpoczął wycofywać się na wschód w kie-
runku Iłży. Następnie pomaszerował przez Ruszkowice, 
Zdunków i Borkowice do  traktu szydłowieckiego, za-
trzymując się w lasach położonych wzdłuż drogi Bor-
kowice – Radestów. Tutaj Rybiński urządził zasadzkę 
złożoną z  jednostek dragonii i  rajtarii, których liczba 
dochodziła do ok. 800 koni. Kiedy na drodze zaczęły 
pojawiać się chorągwie jazdy Śmigielskiego, dragoni 
i rajtarzy regimentarza rozpoczęli ostrzeliwać przeciw-
nika, powodując w jego szeregach zamieszanie. Prze-
waga Śmigielskiego nie pozwoliła jednak Rybińskiemu 
na kolejny atak i musiał się wycofać, poświęcając swój 
obwód w  sile 150 koni. Śmigielski, nie chcąc atako-
wać głównych sił przeciwnika, „nad kilkadziesiąt ludzi 
i  koni tylko zdobywszy”, ruszył przez Nowe Miasto 
do  Rawy Mazowieckiej60. Wygrana Śmigielskiego zo-
stała przyjęta w Malborku przez Leszczyńskiego z wiel-
kim aplauzem, ponieważ „kazał także z armat ognia 
dawać”61. Natomiast Rybiński udał się do Iłży, skąd wy-
słał za przeciwnikiem podjazd złożony z ok. 600 ludzi 
pod dowództwem Garbowieckiego, który na początku 
września dopadł uchodzących pod Łowiczem.

W początkach września regimentarz gromadził pod 
swoje rozkazy wydzielone chorągwie i grupy jazdy, po 
czym przeniósł swoją kwaterę do  Baranowa, gdzie 
przebywał do końca października w dobrach wojewo-

59 W czasie walk obu wojsk miasteczko zostało zrabowane i spalone 
(B. Chlebowski, Skrzynno, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Pol-
skiego, t. X, Warszawa 1889, s. 730–731).

60 J.Z. Rybiński do A. Sieniawskiego, Gorzyce 21 VIII 1708, B. Czart. 
rkps 5937 nr 35339; A. Nordberg, dz. cyt., s. 257; E. Otwinowski, 
dz. cyt., s. 133; W.F. Rakowski, dz. cyt., s. 93; J.A. Gierowski, dz. 
cyt., 61; K. Tarnowski, Adam Śmigielski, chorąży nadworny koronny, 
starosta gnieźnieński. 1703–1716, [w:] „Biblioteka Warszawska”, 
t. 1, Warszawa 1850, s. 256; M. Wagner, Działania wojenne w la-
tach 1702–1709, dz. cyt., s. 34; Tenże, Jakub Zygmunt Rybiński…, 
dz. cyt., s. 591.

61 Relacyja Rybińskiego o zwycięstwie pod Koniecpolem, B. Czart. rkps 
5937 nr 35382.
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dy sandomierskiego62. Niezależność Rybińskiego, który 
działając bardzo aktywnie militarnie zamierzał znisz-
czyć jak największą liczbę wojsk przeciwnika, a  przy 
tym domagał się od hetmana podjęcia jeszcze bardziej 
aktywnych działań wojskowych, stanęła na przeszko-
dzie z  interesami Sieniawskiego. Chcąc ukrócić „bez-
karność” Rybińskiego, podporządkował go komendzie 
drugiego ze swoich regimentarzy, podskarbiemu Wiel-
kiego Księstwa Litewskiego Ludwikowi Konstantemu 
Pociejowi63. Jednak z powodu zdecydowanej opozycji 
Rybińskiego do tych działań, hetman cofnął swoją de-
cyzję, zalecając jedynie współdziałanie obu regimenta-
rzy, wysyłając pod Baranów w końcu października dy-
wizję podskarbiego litewskiego w sile ok. 2000 ludzi64.

16  października Krassow wyruszył z  Prus Królew-
skich, kierując się na południe. Za nim podążył rów-
nież Leszczyński, który z  Malborka ruszył pod Brześć 
Litewski, a  następnie przez Podlasie 27  października 
dotarł pod Tykocin65. Jednocześnie Potocki i Śmigielski 
otrzymali rozkazy od  Leszczyńskiego zorganizowania 
działań zaczepnych na lewym brzegu Wisły, z  zada-
niem chronienia prawego skrzydła wojsk Krassowa 
oraz wymanewrowania dywizji Rybińskiego i  opano-
wania Małopolski, a potem połączenia się ze „Stani-
sławczykami” na Podlasiu w  celu wspólnego marszu 
na pomoc Karolowi XII66. Jednak manewr ten uprzedził 
Sieniawski, który na radzie wojennej 12 września pod 
Bychawą podzielił swoje wojsko na trzy zgrupowania 
i ulokował je na linii obrony, ciągnącej się od Horodła 
do Wisły, umieszczając straż przednią w północnej czę-
ści województwa lubelskiego, od Bugu przez Parczew 
do granic Mazowsza, a dywizję Rybińskiego z Pociejem 

62 J.Z. Rybiński do S. Morsztyn, Baranów 27 X 1708, B. Oss. rkps 701/I, 
k. 445–446.

63 Konnetacyja chorągwi które z woli i ordynansu Jw. Jm. Pana het-
mana wielkiego koronnego idą pod kommendę Jw. Jm. Pana Pod-
skarbiego Wielkiego Księstwa Litewskiego, B.  Czart. rkps 2656/I, 
k. 559–560.

64 Więcej o konflikcie Sieniawskiego z Rybińskim zob. J. Ronikier, dz. 
cyt., s. 123–124.

65 A. Nordberg, dz. cyt., s. 258. 
66 J. Wimmer, Wojsko Rzeczypospolitej…, dz. cyt., s. 332.

do  obrony województw krakowskiego i  sandomier-
skiego, która miała umiejętnie blokować poczynania 
„Stanisławczyków” na tym terenie67. Działania te nie 
wpłynęły jednak bynajmniej na koncentrację obu grup 
dowódców konfederacji warszawskiej, która nastą-
piła pod Łaskiem68 zapewne przed 15  listopada, po 
czym pomaszerowali przez Piątek w kierunku Łowicza, 
w którego okolicach pozostawiono tabory, a następnie 
przemieścili się w kierunku Koniecpola, docierając 20 li-
stopada pod Żytno i „podobno unitis viribus [z wielką 
siłą] zechcą experiri [próbować się] z JP. Rybińskim w Ko-
niecpolu znajdującym się”69. Chęć pobicia rywala przez 
Potockiego wypłynęła z jego pobudek ambicjonalnych, 
i  jak stwierdził Józef Feldman, „obaj oni, Leszczyński 
i Potocki, bruździli sobie wzajemnie; gdy pierwszy spo-
dziewał się, że za cenę wielkiej buławy zdoła nareszcie 
pozyskać Sieniawskiego i szedł przeciw niemu raczej na 
układy, niż na spotkanie, drugi rwał się do boju, by nie-
spodziewanem zwycięstwem pomieszać Stanisławowi 
szyki i pogrążyć rywala”70. Natomiast po opuszczeniu 
obozu baranowskiego i  pozostawieniu taborów pod 
Uściem Solnym i Bochnią71, Rybiński wraz z Pociejem 
4 listopada72 ruszyli pod Koniecpol, zajmując ze swo-
imi oddziałami 7 listopada pozycję obronną w mieście, 
czekając na przeciwnika, który czynił przygotowania 
„do dania batalii do której i my gotowi”73. Jednocze-
śnie rozlokowali swoje jednostki w samym Koniecpolu 
oraz w jego okolicy we wsi Radoszewnicy, w Podlesiu 
oraz w Luborczy74.

67 Relacja Jw. Jchmciów. Panów wojewody bełskiego referendarza 
wielkiego i polnego hetmanów koronnych czteroletnich kampanii, 
1706–1709, B. Czart. rkps 1687, k. 296–297.

68 J.Z. Rybiński do A. Sieniawskiego, 2 XI 1708, B. Czart. rkps 5937 nr 
35375.

69 Wiadomości z  Cieciszewa 15  9bris 1708, [w:] Pamiętnik dziejów 
polskich, dz. cyt., s. 152.

70 J. Feldman, s. 297.
71 W.F. Rakowski, dz. cyt., s. 102.
72 J.Z. Rybiński do A. Sieniawskiego, 3 XI 1708, B. Czart. rkps 5937 nr 

35376.
73 J.Z. Rybiński do A. Sieniawskiego, Koniecpol 7 XI 1708, B. Czart. 

rkps 5937 nr 35377.
74 E. Otwinowski, dz. cyt., s. 134.
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Wojsko i dowódcy obu stron
Wojska biorące udział w  bitwie pod Koniecpo-

lem składały się głównie z kawalerii, którą ówcześnie 
w  Rzeczypospolitej dzielono na jazdę autoramentu 
narodowego oraz cudzoziemskiego. Wojsko polskiego 
autoramentu75 zorganizowane było systemem pocz-
tów towarzyskich, gdzie rotmistrzostwo przypadało 
magnaterii lub bogatej szlachcie. Magnat otrzymując 
list przepowiedni od króla, wyznaczał rejon formowa-
nia chorągwi, następnie przyjmował towarzyszy, którzy 
przyprowadzali ze sobą pocztowych w uzbrojeniu i na 
koniach. Ci, formując poczet, dołączali do innych pocz-
tów, które razem tworzyły chorągiew. Po analizie kom-
putów wojsk z początku XVIII wieku należy przyjąć, że 
w jeździe pancernej (średniego typu) chorągiew liczyła 
od 60 do 120 jeźdźców, a w wołoskiej i tatarskich (lek-
kich) od 60 do 100 jeźdźców; w rzeczywistości, nawet 
mniej. W czasie wojny północnej chorągwie pancerne 
łączono często w pułki (20 chorągwi), będące większą 
jednostką taktyczną, ale nie administracyjną, pod do-
wództwem pułkownika. Niejednokrotnie również wy-
dzielano z pułku chorągwie, tworząc tzw. partię, którą 
dowodził regimentarz wyznaczony przez hetmana. 
Uzbrojenie pancernych, nazwanych tak od  pancerza 
– kolczugi, stanowiły: karwasze, misiurka – płytka sta-
lowa miseczka z przyczepioną do niej kolczą ochronną 
karku i boków głowy, dzidy o długości 180–210 cm, 
bandolety, karabiny, pistolety oraz szable. Na Litwie za-
miast pancernych istniał rodzaj jazdy zwanej petyhor-
cami, którzy oprócz kolczug, misiurek, szabel oraz bro-
ni palnej, posiadali lance zwane rohatynami o długości 
od 2,2 do 3 m. Natomiast jazda lekka nie posiadała 
żadnego uzbrojenia ochronnego, a jedynie zaczepne, 
tj. dzidy, karabiny lub bandolety, pistolety oraz szable.

75 W  opisie jazdy autoramentu polskiego nie uwzględniłem husa-
rii (jazdy ciężkiej), która nie brała udziału w bitwie koniecpolskiej. 
Czytelnik więcej informacji o husarii z  czasów saskich może zna-
leźć: M. Lech, Między Wiedniem a Kliszowem. Husaria za Sasów, 
„Mówią Wieki”, R. VI, nr 1 (61), Warszawa 1963; B. Gembarzewski, 
Husarze – ubiór, oporządzenie i uzbrojenie 1500–1775, Warszawa 
1939, s. 5–38.

Piechotę, dragonię oraz rajtarię zaliczano do wojsk 
autoramentu cudzoziemskiego. Podstawową jednostką 
tego typu wojsk był regiment, który powstawał drogą 
werbunku. Król na jego utworzenie wydawał patent, 
a następnie zawierał z szefem regimentu umowę, tzw. 
kapitulację. Ze względu na to, że szefostwo regimentu 
było bardzo opłacalne, rolę tę w wojsku zaczęli przej-
mować magnaci, którzy wyszukiwali oficera, tj. pułkow-
nika dobierającego sobie sztab i  oficerów. Następnie 
dowódcy kompanii werbowali podoficerów i żołnierzy 
tzw. systemem wolnego bębna, we wsiach o własności 
państwowej. Regimenty piechoty i dragonii składały się 
ze sztabu i kilku kompanii, których ilość i stan liczebny 
niejednokrotnie był zmienny (od 100 do  800 porcji). 
Przykładowo w 1702 roku regiment hetmana Adama 
Sieniawskiego, w którym było 469 żołnierzy, składał się 
z  pięciu kompanii. Dopiero podczas wojny północnej 
wprowadzono podział piechoty na bataliony. Regimen-
ty rajtarskie tworzono drogą łączenia kilku kornetów, 
których liczba wynosiła od 100 do 120 koni.

Początek XVIII wieku to powolna wymiana uzbroje-
nia w  wojsku polskim. Udoskonalenie bowiem broni 
palnej przez wprowadzenie zamku skałkowego, który 
znacznie skracał ładowanie muszkietu oraz osłaniał 
od deszczu proch znajdujący się na panewce, podniósł 
szybkostrzelność i  zwiększył siłę uderzeniową infan-
terii. Karabin skałkowy ważył również znacznie mniej 
niż muszkiet, zamiast 10 kg tylko 5 kg, zwiększała się 
także donośność strzału, z 200 m nawet do 300 m. 
Podczas wojny północnej piechota koronna tylko czę-
ściowo była uzbrojona we flinty skałkowe. Jej moder-
nizację przeprowadzał m.in. hetman Sieniawski, który 
przykładowo latem 1707 roku sprowadził z Krakowa 
do  Lwowa 392 nowe karabiny: 146 przeznaczonych 
dla dragonii oraz 246 dla piechoty. Tego samego roku 
hetman zorganizował dwanaście nowych regimentów 
piechoty i dragonii, wprowadzając na ich wyposażenie 
flinty skałkowe z bagnetami, sprowadzanymi z Gdań-
ska i Królewca, oraz nowe ich umundurowanie. Zmia-
nie ulega również taktyka piechurów, którzy uzbrojeni 
w  karabiny skałkowe z  bagnetami mogli prowadzić 
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walkę ogniową, jak i walkę wręcz, stosując szyk trzy-
szeregowy, pozwalający na oddawanie strzału przez 
trzy szeregi jednocześnie. Niewiele natomiast piechoty 
było w wojsku tworzonym przez Leszczyńskiego, które-
mu zależało przede wszystkim na lotnej jeździe polskiej 
używanej przez niego do celów rozpoznawczych i po-
ścigów. W  tym samym czasie zaczynają się pojawiać 
w wojsku polskim grenadierzy, czyli żołnierze wyćwi-
czeni w  rzucaniu granatami. Jednak pierwszy samo-
dzielny oddział grenadierów w  kompucie koronnym 
pojawił się dopiero w 1711 roku. Artyleria polska moc-
no przestarzała, choć liczna, stanowiła w  większości 
własność prywatną. Do działań na polu wprowadza-
no niewielką liczbę armat, na 1000 żołnierzy przypa-
dały najczęściej dwa działa. Zasadniczą trudnością we 
wprowadzaniu sprzętu artyleryjskiego do działań wo-
jennych był brak pieniędzy na jej kosztowny transport.

Rzeczpospolita, która w drugiej połowie XVII wieku 
prowadziła wojny niemalże bez przerwy, znalazła się 
pod jego koniec w okresie wyraźnego upadku gospo-
darczego i politycznego. Słabość państwa wiązała się 
bezpośrednio ze słabością jej sił zbrojnych, które nie-
opłacane i niedostatecznie wyposażane na polu walki 
nie były wstanie przeciwstawić się lepiej zorganizowa-
nej i wyszkolonej armii szwedzkiej. Przewaga ogniowa 
piechoty szwedzkiej nie mogła się równać szarżującej 
kawalerii, której uderzenie załamywało się w  ogniu 
karabinów skałkowych. W  związku z  tym większość 
działań wojsko polskie prowadziło przeciwko niewiel-
kim, zgoła łatwym do pobicia oddziałom przeciwnika. 
Częstokrotnie unikano otwartego starcia, pomimo 
że posiadano znacznie liczebniejsze wojska. W miarę 
rozwoju sytuacji, coraz częściej dochodziło do  starć 
pomiędzy polskimi możnowładcami, którzy zwalcza-
jąc swoich przeciwników politycznych, wykorzystywali 
wojsko do załatwiania własnych porachunków, trafia-
jąc na przeciwnika równie słabo uzbrojonego i stosują-
cego podobną taktykę walki76.

76 J. Wimmer, Wojsko polskie w przededniu wojny północnej (1699–
1702), „Studia i Materiały do Historii Sztuki Wojennej”, t. 1, War-

Głównodowodzącym wojsk konfederacji sando-
mierskiej był Jakub Zygmunt Rybiński herbu Wydra77 
(zm. 1725). Był znany z energii, sprytu, pobożności, 
a w czasach wojen domowych szczególnie z łupieżcze-
go postępowania. W początkach jego kariery pomogła 
mu protekcja Jana Jerzego Przebendowskiego, a także 
małżeństwo z Elżbietą z  Lubomirskich, córką kaszte-
lana krakowskiego Hieronima Augustyna. 30  marca 
1703 roku jako dworzanin Augusta II otrzymał list 
przepowiedni na chorągiew pancerną, która była 
włączona do pułku jazdy hetmana Hieronima Lubo-
mirskiego. W lipcu 1704 roku, z polecenia króla, przy-
prowadził pod Jarosław 6000 Kozaków, a następnie 
został podporządkowany hetmanowi Adamowi Sie-
niawskiemu. 16 października 1705 roku mianowany 
podkomorzym chełmińskim i dowódcą dywizji wojska 
koronnego, która operowała w Prusach Królewskich. 
Skierowany na Spisz przez Sienawskiego, pokonał 
stronnika Leszczyńskiego – starostę spiskiego Teodora 
Lubomirskiego, zdobywając jego główną siedzibę, Lu-
bowlę. Następnie walczył pod Kaliszem 29 paździer-
nika 1706 roku, a po zwycięstwie rozpoczął działania 
ofensywne w Prusach, podporządkowując sobie 2000 
żołnierzy strony przeciwnej. Po abdykacji Augusta II 
we wrześniu 1706 roku opowiedział się po stronie 
Sandomierzan, oddając swoje usługi hetmanowi Sie-
nawskiemu. Po zjeździe generalnym szlachty w Lubli-
nie w maju 1707 roku, udał się do Warszawy, gdzie 

szawa 1954, s. 339–392; Tenże, Polskie wojsko i sztuka wojenna 
w czasie wielkiej wojny północnej, [w:] „Studia i Materiały do Histo-
rii Wojskowości”, t. 21, Wrocław 1978, s. 359–370; Tenże, Zagad-
nienie upadku wojskowości polskiej na przełomie XVII i XVIII wieku, 
[w:] Pamiętnik VIII Zjazdu Powszechnego Historyków Polskich, t. 8, 
Warszawa 1960, s. 47–60; M. Wagner, Zmiany w uzbrojeniu wojsk 
polskich na początku XVIII wieku, [w:] Technika a wojna X–XX w., 
Siedlce 2000, s. 123–155; W. Majewski, Rozwój broni palnej. Kara-
bin skałkowy i narodziny taktyki linearnej, „Mówią Wieki”, R. VI, nr 
10 (70), Warszawa 1963, s. 36–39.

77 K. Niesiecki, Herbarz polski, t. VIII, Lipsk 1841, s. 202–203; Rybiński 
Jakób Zygmunt, [w:] Encyklopedja wojskowa, t. 7, Warszawa 1939, 
s. 317; J. Ronikier, Rybiński Jakub Zygmunt h. Wydra, [w:] Polski 
Słownik Biograficzny, t.  XXXIII, Wrocław – Warszawa – Kraków 
1991–1992, s. 325–329; M. Wagner, Jakub Zygmunt Rybiński…, 
dz. cyt., s. 583–587.
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prowadził rozmowy z carem Piotrem I w sprawie pie-
niędzy przeznaczonych na wojsko koronne. Udało mu 
się uzyskać jedynie 5000 rubli z obiecanych 20 000. 
W sierpniu na czele swej dywizji wyruszył ponownie 
do  Prus, podporządkował sobie blisko 40 chorągwi 
„Stanisławczyków” oraz opanował Puck, gdzie skapi-
tulowało 300 rajtarii podkomorzego koronnego Jerze-
go Dominika Lubomirskiego. W swojej dywizji zwracał 
dużą uwagę na zachowanie dyscypliny, przywiązując 
duże znacznie do  formacji „ognistych”, czyli rajtarii 
i dragonii.

Drugim z  dowódców był Ludwik Konstanty Pociej 
herbu Waga78 (1664–1730). Już jako młody mężczy-
zna zaciągnął się pod chorągiew husarską wojewody 
trockiego Marcjana Ogińskiego. Służąc przez następ-
ne lata w  wojsku litewskim, uczestniczył w  corocz-
nych wyprawach przeciw Turkom, m.in. w nieudanej 
wyprawie Sobieskiego do  Mołdawii w  1686 roku79. 
Związał się z  obozem opozycji antysapieżyńskiej na 
Litwie80. Już na początku wojny północnej stał się 
wiernym stronnikiem Augusta II, skłaniając się ku kon-
cepcji oparcia się na Rosji. Walczył ze Szwedami, m.in. 
16 kwietnia 1702 roku, gdzie na czele 3000 żołnierzy 
uderzył na zajęte przez nich Wilno, ponosząc jednak 
duże straty, musiał się wycofać. W marcu 1703 roku, 
wspólnie z wojskami saskimi feldmarszałka von Stei-

78 K.  Niesiecki, dz. cyt., t.  VII, s.  337–338; A.  Sowa, Pociej Ludwik 
Konstanty h. Waga, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t.  XXVII, 
Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1982, s. 38–47; 
A. Rachuba, Ludwik Konstanty Pociej, [w:] Poczet hetmanów Rze-
czypospolitej. Hetmani litewscy, red. M. Nagielski, Warszawa 2006, 
s. 255–264.

79 O  kampanii 1686  r. zob. Cz. Chowaniec, Wyprawa Sobieskiego 
do Mołdawji w 1686, „Przegląd Historyczno-Wojskowy”, t. IV, War-
szawa 1931, s. 1–117.

80 Wojna domowa na Litwie rozegrała się pomiędzy zwolennikami 
stronnictwa sapieżańskiego, a  republikantami, którego przywód-
cą był Grzegorz Antonii Ogiński starosta żmudzki i hetman polny 
litewski. Do największych starć między obozami doszło pod Jurbor-
kiem 22 sierpnia 1698 r. oraz 18 listopada 1700 r. pod Olkienikami 
(J. Narbutt, Dzieje wewnętrzne narodu litewskiego z czasów Jana 
Sobieskiego i  Augusta II, t.  2, Wilno 1843, s.  34–37; [Krzysztof 
Zawisza], Pamiętniki (…) wojewody mińskiego (1666–1721), wyd. 
J. Bartoszewicz, Warszawa 1862, 206–209).

naua zdobył trzymany przez Sapiehów Tykocin, nie 
zdążył jednak przyjść im z pomocą 1 maja pod Pułtu-
skiem. W tym czasie doszło również do afery z buławą 
polną litewską, na którą podczas sejmu lubelskiego 
1703 roku król wystawił przywilej Pociejowi, ale wobec 
skomplikowanej sytuacji politycznej polecił mu utrzy-
mać całą sprawę w tajemnicy. Przedwczesne ujawnie-
nie sekretu wywołało skandal i musiał zadowolić się 
jedynie podskarbiostwem wielkim litewskim, a buławę 
przekazać Ogińskiemu. 13 grudnia 1703 roku uczest-
niczył w  zawarciu tajnego i  sprzecznego z  prawem, 
partykularnego sojuszu Litwy z Rosją. Sam Pociej jako 
tajny emisariusz Litwy udał się do Piotra I, aby uzyskać 
jego ratyfikację. Jako wróg „Stanisławczyków” podpi-
sał wiosną 1704 roku akt konfederacji sandomierskiej 
zawiązanej w  celu obrony Wettyna. Udowodnił to, 
rozbijając w  sierpniu regiment stronnika Leszczyń-
skiego, hetmana koronnego Lubomirskiego, a  na 
początku 1706 roku przeprowadził operację dostar-
czenia żywności Rosjanom z magazynów w Brześciu 
do Grodna, ratując ich tym samym od głodu. W grud-
niu 1706 roku prowadził w Żółkwi pertraktacje z ca-
rem o warunkach dalszego angażowania się w wojnę 
ze Szwecją. Car, który opłacał mu żołd, stanowił dla 
niego jedyną szansę na zachowanie pozycji politycznej 
i  zdobyczy ekonomicznych, dlatego też współpraco-
wał z nim znacznie ściślej od swego pryncypała Micha-
ła Wiśniowieckiego, a  kiedy ten przeszedł do obozu 
Leszczyńskiego, Pociej nie poszedł jego śladem81. Na-
stępnie, nie chcąc współdziałać z hetmanem litewskim 
Ogińskim, podporządkował się hetmanowi koronne-
mu Adamowi Sieniawskiemu.

Wojskami stronników Leszczyńskiego dowodził 
hetman wielki koronny Józef Stanisław Potocki herbu 
Pilawa82 (1673–1751). Był drobnym brunetem o śnia-

81 Na stronę Leszczyńskiego przeszedł natomiast brat Ludwika, woje-
woda witebski Kazimierz Pociej (A. Rachuba, Polityka nominacyjna 
Stanisława Leszczyńskiego, dz. cyt., s. 629–630).

82 K. Niesiecki, dz. cyt., t. VII, Lipsk 1841, s. 440–442; Józef Potocki 
kasztelan krakowski, hetman wielki koronny, [w:] J. Bartoszewicz, 
Hetmani polscy koronni i Wielkiego Xięstwa Litewskiego, Tabela 20, 
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dej cerze, dumnym, przesadnie ambitnym, często po-
padającym w  konflikty z  otoczeniem. Wojnę, można 
powiedzieć, miał we krwi. Mając dwanaście lat, wstąpił 
do chorągwi pancernej na towarzysza u Jana III Sobie-
skiego. 31  maja 1702 roku został mianowany woje-
wodą kijowskim, by przez blisko pół wieku spełniać 
ten urząd. Deklarując się zwolennikiem Augusta II, po 
bitwie kliszowskiej 19  sierpnia 1702 roku, prowadził 
walkę podjazdową ze Szwedami u boku hetmana Hie-
ronima Lubomirskiego. W 1703 roku stłumił krwawo 
na Ukrainie prawobrzeżnej powstanie Semena Palija 
i  Samusia Palija. Miał wówczas zasłynąć z  wielkiego 
okrucieństwa, wycinając kilka tysięcy Kozaków, a  dla 
postrachu wydał rozkaz, by schwytanym chłopom 
ucinać lewe ucho83. Wchodząc w konflikt z Augustem 
II w 1704 roku, za namową żony Wiktorii, przeszedł 
do obozu skupionego przy Karolu XII i jego elekcie Sta-
nisławie Leszczyńskim. W  sierpniu 1706 roku dostał 
buławę wielką koronną w momencie, gdy Sieniawski 
otrzymywał ją od Augusta II, m.in. na tym tle doszło 
do  sporu pomiędzy hetmanami. Pomimo że Potoc-
ki deklarował współpracę, nie chciał jednak odstąpić 
buławy Sieniawskiemu, co było jedynym warunkiem 
pogodzenia i  współdziałania obu zwalczających się 
obozów. Zamiast tego „obydwaj panowie przeklinali 
się nawzajem w manifestach, obrzucali się potwarza-
mi, dowodzili jeden drugiemu, że są zdrajcami ojczy-
zny”. Owemu konfliktowi nie mogły zaradzić nawet 
małżonki hetmanów, Wiktoria Potocka oraz Elżbieta 
Sieniawska, w 1708 roku. Do tego doszła przegrana 
Potockiego pod Kaliszem 29 października 1706 roku, 
gdzie prawe skrzydło, którym dowodził, zostało roz-
bite przez jazdę Sieniawskiego. Wojewoda szukał więc 
zemsty i odegrania się na swoim rywalu.

Warszawa 1862, s. 1–6; A. Link-Lenczowski, Potocki Józef h. Pila-
wa, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XXVIII, Wrocław – Warszawa 
– Kraków – Gdańsk – Łódź 1984, s. 59–72; Data śmierci w Encyklo-
pedii wojskowej (t. 7, Warszawa 1939, s. 719) – 19 maja 1752 r.

83 Więcej zob. M. Wagner, Walki polsko-kozackie na Prawobrzeżnej 
Ukrainie w latach 1702–1704, [w:] „Studia i Materiały do Historii 
Wojskowości”, t. XL, Białystok 2003, s. 133–160.

Teren bitwy i siły przeciwników
Koniecpol84 na początku XVIII wieku leżący w wo-

jewództwie sieradzkim, na pograniczu z  wojewódz-
twami sandomierskim i  krakowskim, oddalony jest 
47 km na wschód od Częstochowy, 12 km od Świę-
tej Anny oraz 17  km na północ od  Żytna. Położony 
jest na Wyżynie Przedborskiej w  obniżeniu Niecki 
Włoszczowskiej, w północno-zachodniej części Wyży-
ny Małopolskiej. Po przeprowadzeniu dokładnej wizji 
obszaru, na którym przypuszczalne doszło do  bitwy, 
okazało się, że rzeźba terenu, mimo upływu lat i inge-
rencji człowieka, jest bardziej urozmaicona niż przed-
stawiają to szkice, np. w pracy Jana Wimmera, Wojsko 
Rzeczypospolitej w dobie wojny północnej (szkic nr 22 
i nr 23 bitwa pod Koniecpolem). Nasuwa się wniosek, 
że poszczególne elementy szyku bojowego (nawet 
poszczególne chorągwie), mogły nie widzieć, co się 
dzieje tuż obok nich. Teren ma tu bowiem charakter 
pagórkowaty, gdzie wzniesienia dochodzą do wysoko-
ści 235 m n.p.m. Same miasto leży przy ujściu rzeki 
Białki do Pilicy, której dolina osiąga pod Koniecpolem 
2 km szerokości, a łożysko rzeki na północ od miasta 
dochodzi do 30 m. Pilica w tym rejonie posiada brzeg 
stromy i sypki, meandrując wśród rozległych pól i łąk, 
co przyczyniało się często, szczególnie w latach desz-
czowych, że rzeka nie będąc regulowaną, stopniowo 
zmieniała swój bieg i tworzyła nowe koryto. Teren bi-
twy od strony wschodniej był więc ograniczony, brzeg 
rzeki mógł być zabagniony oraz zadrzewiony, występo-
wały na nim liczne oczka bagienne. Natomiast od stro-
ny południowej przeszkodę tworzyła rzeczka Struga, 
która w listopadzie mogła nieznacznie podnieść swój 
poziom wód. Od zachodu i północy teren starcia był 
pagórkowaty, zwłaszcza wzdłuż drogi na Radoszew-
nicę do Żytna, gdzie znajdowało się wzniesienie o wy-
sokości 235 m n.p.m., oddalone od miasta ok. 2 km. 

84 23 października 2012 r. przeprowadzono dokładną wizję przypusz-
czalnego terenu bitwy. Koniecpol, [w:] Słownik Geograficzny Kró-
lestwa Polskiego, t.  IV, Warszawa 1883, s. 330–331; M. Baliński, 
T. Lipiński, Starożytna Polska pod względem historycznym, jeogra-
ficznym i statystycznym, t. 1, Warszawa 1885, s. 273–274.
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W środku podmiejskiej równiny, ok. 0,5 km od Koniec-
pola, było podobne wzniesienie o  wysokości 234  m 
n.p.m., przez które przebiegała rozwidlająca się droga 
na północ na Radoszewnicę oraz na wschód na Stary 
Koniecpol. Przed wzniesieniem istniało niewielkie obni-
żenie terenu, w źródłach określane jako „suchy rów”. 
Centralnym punktem starcia był więc równinny teren 
pomiędzy dwoma wzniesieniami, zwany potocznie – 
Jagodzie.

Źródła są zgodne co do liczby wojsk przeciwników 
i  mówią o  porównywalnej liczbie od  8000 do  9000 
żołnierzy po obu stronach. Dywizja Rybińskiego liczy-
ła wówczas ok. 5600 ludzi. Składała się z  regimentu 
dragonii ok.  700–800 koni, czterech kornetów raj-
tarskich ok. 300 koni, 31 chorągwi pancernych 2300 
koni i szesnastu chorągwi lekkich wołoskich 1200 koni, 
oraz piechoty, tj. regimentu pieszego gwardii koronnej 
i  regimentu pieszego pułkownika Sosnowskiego, któ-
rych liczba nie mogła przekraczać 1200 ludzi. Grupa 
Pocieja obejmowała dziewięć chorągwi pancernych 
i  jedną wołoską z wojsk koronnych oraz kilkadziesiąt 
chorągwi jazdy litewskiej, liczących razem ok.  3000 
żołnierzy. Najprawdopodobniej konfederaci posiadali 
również kilka działek polowych. Natomiast wojska wo-
jewody kijowskiego Rybiński oceniał na 83 chorągwie 
jazdy polskiej, czyli ok. 7000 ludzi, oraz ok. 1500 dra-
gonów i rajtarów z ośmioma działami i moździerzami. 
Siły przeciwników były mniej więcej równe, choć należy 
zaznaczyć, że Rybiński dysponował znacznymi oddzia-
łami piechoty i dragonii, gdy po stronie „Stanisławczy-
ków” występowała jedynie dragonia i  rajtaria. Spory 
w  dowództwie Sandomierzan, pomiędzy Rybińskim 
a Pociejem, niewątpliwie obniżały morale ich żołnierzy. 
Sądząc jednak po tym, że wojsko stało w szyku przez 
całą noc, można stwierdzić, że w poszczególnych od-
działach panowała dyscyplina, a dowódcy cieszyli się 
względnym autorytetem85.

85 Komput wojska Rzeczypospolitej przy dokończeniu kampanii 
do despositiei consistoncialnej spisany w obozie pod Zakrzówkiem 
20 października 1708, B. Czart. Rkps 2656/I, k. 491 nn; Relacyja 
Rybińskiego o zwycięstwie pod Koniecpolem, B. Czart. rkps 5937 

Bitwa pod Koniecpolem
We wtorek, wieczorem 20 listopada „regimentarze 

mając już dobrą wiadomość od podjazdów swoich”86 
o  marszu spod Łęczycy Potockiego i  Śmigielskiego 
wraz z wojskiem będącym w gotowości bojowej, wy-
korzystując korzystne warunki terenowe, natychmiast 
podejmują decyzję o stoczeniu bitwy z przeciwnikiem. 
Rybiński biorąc pod uwagę, że znajduje się w doskona-
łych warunkach obronnych, „nie fatygując w te słoty 
piechoty”87, jeszcze przed zachodem słońca około go-
dziny 16.00, wraz z Pociejem uszykowali swoje wojsko 
w dwie linie. Szyk wojsk konfederackich rozciągał się 
na długość około 1 km na północny zachód od Koniec-
pola. W pierwszej linii, w centrum, na wzgórzu usta-
wiony został regiment piechoty płk. Sosnowskiego88, 
który wzmocniono na flankach kornetami dragonii 
i  rajtarii, tj. wojskami autoramentu cudzoziemskiego, 
przed którymi postawiono działa. W drugiej linii stanę-
ły same chorągwie jazdy pancernej, gdzie lewym skrzy-
dłem dowodził Rybiński, a  prawym Pociej. W  obwo-
dzie znalazło się dziesięć chorągwi jazdy lekkiej. Szyk 
lewego skrzydła rozciągał się do  drogi prowadzącej 
w  stronę Starego Koniecpola, przed którą znajdowa-
ła się dolinka – „suchy rów”, który jak mówi źródło, 
„mógł wszelako utrudnić atak”89. Natomiast szyk pra-
wego skrzydła sięgał od spadku wzniesienia ku Pilicy, 
„wojsko w  pole uszykowali przy dobrych fortelach 

nr 35382; J. Wimmer, Wojsko Rzeczypospolitej…, dz. cyt., s. 333; 
M. Wagner, Działania wojenne w latach 1702–1709, dz. cyt., s. 36; 
H.P. de Limiers, dz. cyt., s. 88.

86 Relacja Bataliei Wojska Kwarcianego…, B. Oss. rkps 701/I, k. 441.
87 Relacyja Rybińskiego o zwycięstwie pod Koniecpolem, B. Czart. rkps 

5937 nr 35382.
88 W.F. Rakowski, dz. cyt., s. 104. Na pewno jednym z kapitanów pie-

choty, który walczył po stronie konfederatów, był Stefan Garczyński 
(W. Konopczyński, Stefan Garczyński, [w:] Polski Słownik Biograficz-
ny, t. 7, Kraków 1948– 1958, s. 275–277), późniejszy wojewoda 
poznański, który jako chorąży walczył pod Kaliszem w 1706 r. prze-
ciwko Szwedom i stronnikom Leszczyńskiego, a następnie w randze 
kapitana był pod rozkazami Rybińskiego. Po śmierci swojego ojca 
Stefana w 1709 r. oddał się gospodarstwu i funkcjom publicznym. 
Zmarł w 1756 r.

89 Relatio conflictus kwartianorum…, [w:] A.Ch. Załuski, dz. cyt., 
s. 852.
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w tyle mając miasto Koniecpol a przed sobą rów lubo 
suchy, jednak do  atakowania siła przeszkody czynią-
cy, której rów i prawy flank zastawiał” [lewe skrzydło 
Sandomierzan]90. Niewątpliwie wzmacniało to zalety 
położenia szyku konfederatów, jednak Marek Wagner 
zwraca uwagę, że istniała możliwość obejścia go na 
wysokości zabudowań Starego Koniecpola oraz między 
wzgórzem a bagnami Pilicy, tj. od wsi Radoszewnica91. 
Oddalenie jednak szyków od  „suchego rowu” oraz 
rzeki, jak sugerują Jan Wimmer i Marek Wagner, było 
niekorzystne ze względu na utratę walorów obronnych 
ze strony wojsk Rybińskiego.

Wojsko konfederackie, które wyszło w  pole pod 
wieczór, stało w  zorganizowanym szyku przez całą 
noc, czekając na przybycie przeciwnika. Dopiero rano 
w środę 21 listopada, w święto Ofiarowania Najświęt-
szej Maryi Panny, około godziny 10.00 ze wzgórz po-
łożonych w odległości ok. 2 km, tj. od strony wsi Łysiny 
i  Radoszewnica, pojawiły się pierwsze oddziały „Sta-
nisławczyków” w  liczbie 22 chorągwi. W  czasie gdy 
wojewoda kijowski rozpoczął już formowanie szyków 
swojego wojska, wysłał na spotkanie z konfederatami 
harcowników – lekką jazdę. Ci jednak nie podjęli wal-
ki, ze względu na to, że Rybiński i Pociej zabronili pod 
karą śmierci swoim żołnierzom występować z  szere-
gów do walki indywidualnej z przeciwnikiem. Po nie-
udanej próbie sprowokowania konfederatów, Potocki 
podjął decyzję o wyprawieniu posła na rozmowy z re-
gimentarzami, „a  osobliwie Siemianowskiego staro-
sty sochaczewskiego porucznika husarskiej chorągwi, 
kanclerza koronnego Szembeka”92, którego nadejście 
stronie przeciwnej zasygnalizował trębacz. Posłańca 
zatrzymano w pewnej odległości przed szykami w ro-
wie, prawdopodobnie z obawy przed rozpoznaniem, 
z  którego nie mógł dostrzec uszykowanego wojska 
Sandomierzan. Poseł wysunął postulaty poddania się 
i oddania wojsk regimentarzów pod władzę wojewody 

90 Relacja Bataliei Wojska Kwarcianego…, B. Oss. rkps 701/I, k. 441.
91 M. Wagner, Jakub Zygmunt Rybiński…, dz. cyt., s. 592.
92 E. Otwinowski, dz. cyt., Kraków 1849, s. 134.

kijowskiego, a tym samym króla Stanisława Leszczyń-
skiego. Żądania wysłannika zostały skwitowane przez 
Rybińskiego słowami: „żem się tu bić przyszedł, nie 
rozgoworami [rozmowami] bawić”93. Poseł spotykając 
się ze stanowczą odmową przystąpienia do obozu kró-
la, którego uważano za tego, który łamie ustanowione 
wolności szlacheckie, gdzie prawdziwa władza Rzeczy-
pospolitej pozostaje jedynie przy hetmanie Sieniaw-
skim i stronnikach Sasa, a nie tych, którzy służą królowi 
szwedzkiemu i „czczą obcych bogów”, został odesłany 
do wojewody kijowskiego wymownym stwierdzeniem: 
„bierzemy Pana Boga Naszego na pomoc […] aby tej 
stronie dopomógł która jest sprawiedliwsza”94.

Niewątpliwie w czasie, gdy próbowano przeciągnąć 
regimentarzów na stronę popleczników szwedzkich, 
Potocki i  Śmigielski zorganizowali szyk własnych od-
działów, wykorzystując do tego dogodne warunki na-
turalne, w których znalazło się ich wojsko. Wszystkie 
oddziały zostały uszykowane w trzy linie, na wzgórza 
pomiędzy lasami a drogą prowadzącą na północ z Ko-
niecpola do wsi Radoszewnica, których szyk rozciągał 
się na długość dochodzącą do ok. 1,5 km, które Po-
ciej określi jako „szyki dłuższe i mocne dociągnąwszy 
niż nasze”95. W miejscu, gdzie dochodziło do  rozwi-
dlenia się dróg do wsi Łysiny i Radoszewnica, znalazło 
się centrum szyku oraz lewe skrzydło, które po lewej 
stronie było osłonięte przez Pilicę. Natomiast prawe 
skrzydło, mając za sobą las, stanęło na rozwidleniu się 
dróg do  wsi Łysiny i  Borowce. W  pierwszych dwóch 
liniach rozwinęły się skwadrony dragonii i  rajtarii, 
przed którymi w centrum ustawiono cztery działa oraz 
dwa moździerze. Podobnie uszykowane były skrzydła, 
gdzie prawym dowodził Dobrosołowski96 pod Potoc-

93 Relacyja Rybińskiego o zwycięstwie pod Koniecpolem, do Sieniaw-
skiego, 21 XI 1708, B. Czart. rkps 5937 nr 35382.

94 Relacja Bataliei Wojska Kwarcianego…, B. Oss. rkps 701/I, k. 441.
95 L. Pociej do A. Sieniawskiego, Koniecpol 22 XI 1708, B. Czart. rkps 

5916, nr 29984.
96 Dobrosołowski herbu Poraj (imię nieznane, zm. 1709 r.) pułkownik 

wojsk królewskich, za czasów króla Jana III Sobieskiego walczył z Ta-
tarami i Turkami pod rozkazami hetmana Stanisława Jabłonowskie-
go. W 1703 r. dowodził chorągwią wołoską i należał do zaufanych 

Bitwa pod Koniecpolem, 21 listopada 1708 roku
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kim z 40 chorągwiami (do 4000 koni) jazdy litewskiej 
oraz lewym pod dowództwem Jana Grudzińskiego97 
i Stanisława Poniatowskiego pod Śmigielskim z  jazdą 
polską98, o podobnej liczbie konnicy99. W trzeciej linii, 
która stanowiła obwód, ustawiono na szerokości cen-
trum jazdę Potockiego.

Około godziny 13.00 Potocki zbliżywszy się do po-
zycji konfederatów, prawdopodobnie ustawiając jazdę 
na wzgórzu, wydał rozkaz do  natarcia: „150 drago-
nii pieszej przeciwko naszym piechotom wystawiwszy 
kanonując [strzelając] ustawicznie na nie”100. Pierwsza 
uderzyła jazda pancerna lewego skrzydła Śmigielskiego 
na szyk litewski Pocieja złożony z 40 chorągwi litew-
skich101. Zjeżdżanie ze wzniesienia zwiększyło znacz-

oficerów hetmana Hieronima Lubomirskiego. Wraz z nim przeszedł 
w 1704 r. na stronę Szwedów, walcząc skutecznie pod Poznaniem 
ze Śmigielskim. W 1705 r. jako pułkownik wojsk królewskich spra-
wował samodzielną komendę nad partią złożoną z chorągwi lek-
kich wojska koronnego. Po śmierci hetmana Lubomirskiego prze-
szedł ostatecznie na stronę Stanisława Leszczyńskiego i  zaliczał 
się do głośniejszych jego partyzantów (K. Piwarski, Dobrosołowski 
h. Poraj, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 5, Kraków 1939–1945, 
s. 249).

97 Grudziński Jan herbu Grzymała (zm. 1735  r.) starosta rawski, za 
czasów króla Jana III Sobieskiego walczył z  Tatarami i  Turkami. 
W 1697 r. otrzymał starostwo żytomierskie. Ok. 1700 r. został po-
rucznikiem chorągwi husarskiej Józefa Potockiego, woj. kijowskie-
go. Z  początkiem wojny północnej walczył przeciwko Szwedom, 
odnosząc wiele sukcesów w działaniach podjazdowych. Pod koniec 
1704 r. przeszedł wraz z Potockim na stronę Leszczyńskiego i jako 
pułkownik jego jazdy toczył odtąd walkę ze stronnikami Augusta II 
(J. Wimmer, Grudziński Jan h. Grzymała, [w:] Polski Słownik Biogra-
ficzny, t. 9, Wrocław – Warszawa – Kraków 1960–1961, s. 44–45).

98 Treffen bei Koniecpol, [w:] Theatrum Europaeum. Beschreibung der 
Geschichten Europae und anderer Welt Theile, vor das Jahr 1708, 
dz. cyt., s. 284.

99 Relatio conflictus kwartianorum…, [w:] A.Ch. Załuski, dz. cyt., 
s.  853. W  jednej z  relacji (Relacja Bataliei Wojska Kwarcianego, 
B. Oss. rkps 701/I, k. 442–443) czytamy, że na lewym skrzydle „jaz-
da była w mniejszej kwocie, bo tylko z jednym szwadronem”, czyli 
500 koni, co jest raczej mało prawdopodobne.

100 Relacyja Rybińskiego o  zwycięstwie pod Koniecpolem, dz. cyt., 
B. Czart. rkps 5937 nr 35382.

101 Treffen bei Koniecpol, [w:] Theatrum Europaeum. Beschreibung der 
Geschichten Europae und anderer Welt Theile, vor das Jahr 1708, 
dz. cyt., s.284; Relacja Bataliei Wojska Kwarcianego, B. Oss. rkps 
701/I, k.  443; M.  Wagner, Jakub Zygmunt Rybiński…, dz. cyt., 
s. 593.

nie impet szarży kawalerii, która uderzyła na czoło 
i  z  flanki od  strony rzeki. Prawe skrzydło konfedera-
tów nie wytrzymało ognia i zostało złamane. Były to 
dwa skwadrony jazdy stojące w  pierwszej linii, które 
spychane pod wpływem ognia przeciwników poszły 
w  rozsypkę. Następnie rozpędzona jazda „Stanisław-
czyków” wpadła na drugą linię, gdzie stały polskie cho-
rągwie, które „nie dawszy razy ognia w nogi uciekli”102, 
nie chcąc ostrzelać swoich z  pierwszej linii, spychani 
rzucili się do ucieczki. Biskup Załuski wspomina także 
o obwodzie wojsk konfederackich, gdzie stało dziesięć 
chorągwi jazdy lekkiej, które nie otrzymawszy rozkazu 
wkroczyły na pole walki. Wymieszały się z uciekający-
mi, a Pociej „nie mógł ich zwołać na powrót żadnym 
sposobem, ani rozpierzchłych sprowadzić na powrót 
do skrzydła”103. Część jazdy Pocieja w nieładzie wyco-
fała się w kierunku miasta i rzeki, „gdzie wiele się tam 
w Pilicy natopiło”, pozostałej udało się jednak bezpiecz-
nie wejść na tyły wojsk konfederackich. W tym samym 
czasie na lewe skrzydło Sandomierzan, od strony Stare-
go Koniecpola uderzyła rajtaria i dragonia Potockiego. 
Tutaj jednak Rybiński zdołał zorganizować skuteczną 
obronę dzięki batalionowi gwardii pieszej Augusta II 
dowodzonej przez pułkownika Polenza, który „za-
szedł w tył atakującym i drugie szwadrony polskie przy 
mnie [Rybińskim] będące mężny odpór dały”104. Jazda 
Potockiego, która natrafiła na nierówny teren, atako-
wała przypuszczalnie w  szyku rozproszonym, tracąc 
na szybkości i możliwości zaskoczenia Sandomierzan. 
Przechodząc rów, po krótkiej obustronnej strzelaninie, 
widząc nacierającą na nią piechotę, rzuciła się prawdo-

102 Relacja Bataliei Wojska Kwarcianego, B.  Oss. rkps 701/I, k.  443. 
Podobnie Ludwik Pociej (L. Pociej do A. Sieniawskiego, Koniecpol 
22 XI 1708, B. Czart. rkps 5916, nr 29984): „impetem połowa całe-
go wojska uderzyła na prawe skrzydło nasze tak w czoło jako i flan-
ku które złamał bo zaraz z trzeciej linii wszystkie chorągwie obie nic 
nie sekundując w nogi poszły […] podobna tłumem wielkim kilka-
dziesiąt chorągwi uciekło przez co wielkie zamieszanie uczynili”.

103 Relatio conflictus kwartianorum…, [w:] A.Ch. Załuski, dz. cyt., 
s. 853.

104 Relacyja Rybińskiego o  zwycięstwie pod Koniecpolem, dz. cyt., 
B. Czart. rkps 5937 nr 35382.
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podobnie w panice do ucieczki. Zapewne regimentarz 
w czasie tych starć, widząc porażkę Pocieja, nie dał się 
ponieść emocjom i  natychmiast skrócił znacznie dłu-
gość własnego skrzydła, a także skierował z centrum 
piechotę, która ogniem powstrzymała natarcie Potoc-
kiego i, jak wspominał Wawrzyniec Rakowski, „korpus 
z piechotą dobrze stanąwszy otrzymał pole”105. Jedno-
cześnie wojewoda kijowski rozkazał uderzyć dragonii 
w kierunku szyku konfederackiego, która pozostawiw-
szy działa na wzgórzu, miała wiązać ogniem oddzia-
ły Rybińskiego. Około godziny 14.00 zakończyła się 
I faza bitwy, która przyniosła konfederatom utratę ca-
łego prawego skrzydła. Natomiast na przedmieściach 
Koniecpola trwała z pewnością zacięta walka między 
obiema stronami, gdzie Śmigielski Pocieja „w miasto 
wparował i w samym mieście przed cmentarzem zabi-
jał”106. Dla regimentarzy było to tym bardziej dotkliwe, 
ponieważ rozbicie Litwinów przez jazdę Śmigielskiego 
i Grudzińskiego zaczęło zagrażać bezpośrednio tyłom 
szyku Sandomierzan.

II faza bitwy rozpoczęła się około godziny 14.00–
14.30107 od działań jazdy pancernej Rybińskiego z le-
wego skrzydła oraz uderzeniem z  drugiej linii i  ob-
wodów w  kierunku oddziałów Dobrosołowskiego. 
Wojewoda kijowski „pewny już zwycięstwa, całą siłą 
puścił się za niemi w pogoń [jazdą Pocieja], szczupłą 
tylko garstkę zostawiając przy działach”108. Regimen-
tarz przy równoczesnym wydzieleniu części jazdy oraz 
piechoty powstrzymał oddziały Śmigielskiego i  Gru-
dzińskiego, które zagrażały tyłom Sandomierzan. 
Natomiast jego rajtarzy i pancerni pod dowództwem 
Garbowickiego i  Pepłkowskiego, zmusili do  odwrotu 
chorągwie Dobrosławskiego i w czasie pościgu wyszli 
na tyły zaskoczonego tym manewrem zgrupowania 
Potockiego. Jednocześnie całe centrum konfederatów 

105 W.F. Rakowski, dz. cyt., s. 104.
106 E. Otwinowski, dz. cyt., 135; J. Szujski, Dzieje Polski, t. 4 – Królowie 

wolno obrani, cz. 2 r. 1668 do 1795, Lwów 1866, s. 220.
107 Z listu P. Rybińskiego o batalii pod Koniecpolem, [w:] Pamiętnik dzie-

jów polskich, dz. cyt., s. 152.
108 K. Kantecki, dz. cyt., s. 22.

wsparte ogniem działowym oraz piechoty, rozpoczęło 
uderzenie na pozycje „Stanisławczyków”, z czego jeden 
z batalionów piechoty, prawdopodobnie płk. Sosnow-
skiego zaczął ostrzeliwać od flanki pozycje Potockiego 
„i  to szczęśliwie złamawszy przywiódł go do wielkiej 
konfuzji”109. Wojewoda kijowski próbował jeszcze za-
trzymać atakujących, mężnie stawał do walki ze swoją 
jazdą m.in. kasztelan wieluński Franciszek Siemianow-
ski, ale jak wspominał Ludwik Pociej, „z  wszystkim 
szykiem [jazdy Rybińskiego] na nich awansowali, cho-
rągwie polskie na flanki skoczyły, za uderzeniem [od-
działów Potockiego] z dział i mało co z ręcznej strzel-
by dając”110. Potocki widząc, że utracił centrum i sam 
jest zagrożony oskrzydleniem ze strony przeciwników, 
próbował jeszcze powstrzymać i zmobilizować swoich 
żołnierzy do  ostatniego ataku, widząc jednak niepo-
wodzenie, uznał dalszą obronę za bezcelową, podej-
mując decyzję o wycofaniu się. Prawdopodobnie wów-
czas, w chaotycznej walce, nastąpił paniczny odwrót 
pozostałych oddziałów „Stanisławczyków”, a  sam 
Rybiński wymusił odwrót Potockiego z 300 dragonami 
i rajtarami w kierunku Radomska. Niebawem dołączy-
ła do  uciekających również jazda Dobrosołowskiego 
i Śmigielskiego, którą goniono w pościgu do godziny 
16.00, czyli do zachodu słońca.

Według źródeł, straty po stronie wojsk Leszczyńskie-
go wyniosły 380 samej dragonii i rajtarii, trzy razy tyle 
zginęło w  czasie pościgu za uciekającą z  pola bitwy 
jazdą, czyli prawdopodobnie ok. 1000 ludzi. Wszyst-
kich pochowano we wspólnej mogile koło miasta na 
Jagodziu. Żywcem pojmano 300 żołnierzy, w tym ge-
nerała Michała Brandta, Szneka, generała adiutanta 
wojewody kijowskiego, oberstleutnanta Dannenfeldta, 
dwóch kapitanów, poruczników, chorążych, podcho-
rążych, wachmistrzów, „nabrano i nastrzelano niema-
ło”. Rybiński stracił jedynie ok. 200 żołnierzy wraz z po-
strzelonymi, należy jednak uwzględnić również straty 

109 Relacyja Rybińskiego o  zwycięstwie pod Koniecpolem, dz. cyt., 
B. Czart. rkps 5937 nr 35382.

110 L. Pociej do A. Sieniawskiego, Koniecpol 22 XI 1708, B. Czart. rkps 
5916, nr 29984.
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Pocieja, które wyniosły prawdopodobnie znacznie wię-
cej ludzi. Sandomierzanie zdobyli cztery działa odla-
ne w Gdańsku, z herbami wojewody kijowskiego, na 
których widniał napis: Josephus de Potocki Supremus 
Dux Regni 1707, cztery moździerze oraz osiem wozów 
wypełnionych amunicją, kartaczami i  prochem, które 
przypadły płk. Sosnowskiemu. Dodatkowo cały bagaż 
i karety Śmigielskiego, jak i wojewody kijowskiego, wy-
pełnione drogimi suknami, winami i pieniędzmi.

Po bitwie Rybiński pisał: „Pan Bóg iustitia armorum 
et causae [sprawiedliwością broni i  sprawy] i poskro-
mił hardość i zawziętość JMP Wojewody Kijowskiego” 
[Józefa Potockiego]111, żałował jednak owego starcia, 
zdając sobie sprawę, że zwycięstwo to zostało odnie-
sione w bratobójczej walce, co na pewno nie mogło 
przysparzać mu sławy112. Zapewne szlachta również 
nie przyjęła owego starcia pochlebnie, „Polacy […] na-
robili dosyć śmiechu postronnym narodom, że się sami 
między sobą […] zabijali i ojczyznę dla jednego omni-
no z  princypałów wniwecz obracali. Nie żalby było, 
gdyby dla wiary świętej albo wolności prawdziwej, ale 
bardziej niewoli nabywając i kując na nogi kajdany. Au-
gust gdy się o tem w Saksonii dowiedział, rzekł: dobrze 
tak, niech pies psa kąsa”113.

Po bitwie
Po bitwie koniecpolskiej Potocki wraz ze swoją jaz-

dą wycofał się do  Radomska, gdzie czekał na resztę 
swoich rozproszonych oddziałów. Grupa jazdy Pocie-
ja udała się do województwa lubelskiego, natomiast 
Rybiński na czele swojej dywizji skierował się do woje-
wództwa sieradzkiego i  stanął w Brzeźnicy, kontynu-
ując pościg za rozbitym nieprzyjacielem. 22 listopada 
wysyłał w  straży przedniej jazdę pod dowództwem 
płk. Popławskiego w sile ok. 2000 żołnierzy, która mia-
ła podporządkowywać sobie rozbite chorągwie jazdy. 

111 Relacyja Rybińskiego o  zwycięstwie pod Koniecpolem, dz. cyt., 
B. Czart. rkps 5937 nr 35382.

112 J.Z. Rybiński do S. Szembeka, Radomsko 25 XI 1708, B. Czart. rkps 
453, k. 327.

113 E. Otwinowski, dz. cyt., 135.

Oddziały jego przeszły przez województwo łęczyckie 
i południowe Mazowsze, przekraczając Wisłę 24 grud-
nia pod Wyszogrodem i uderzyły na przeciwnika ulo-
kowanego ok. 12 km na północ od Czerwińska we wsi 
Strzembowo. 40 chorągwi przeciwnika pod dowódz-
twem płk. Zróbka poddało się, przechodząc na stronę 
Sandomierzan. Później Popławski skierował się na lewy 
brzeg Wisły, rozłożywszy swe oddziały na kwaterach 
w województwie łęczyckim, gdzie skutecznie odcinał 
komunikację pomiędzy wojskami przeciwnika.

Tymczasem siły Leszczyńskiego i gen. Krassowa wraz 
z  wojskami Sapiehów zajęły Podlasie, skąd wysyłano 
podjazdy do województwa lubelskiego, które walczy-
ły z oddziałami Sieniawskiego skoncentrowanymi pod 
Zamościem. Natomiast rozbite siły Potockiego i  Śmi-
gielskiego wycofały się pod Poznań. Tak więc bitwa 
pod Koniecpolem doprowadziła nie tylko do uszczu-
plenia sił Leszczyńskiego, ale także do ich rozdzielenia, 
gdzie część stała w Wielkopolsce, a druga – główna 
partia jego wojsk – na Podlasiu, odcięta chorągwiami 
Popławskiego, które stały w Łęczyckiem114.

Zakończenie
W  starciu pod Koniecpolem przeciwnicy posiadali 

wyrównane siły. Widać jednak, że jedynym wyróżniają-
cym się dowódcą był Rybiński. To dzięki jego postawie 
w szeregach Sandomierzan nie doszło do paniki i cał-
kowitej rozsypki. Jedynie regimentarz potrafił umiejęt-
nie dowodzić poszczególnymi jednostkami kawalerii 
i piechoty na polu walki, organizując przy tym właściwy 
szyk obronny wsparty o naturalne warunki terenowe, 
które występowały pod miastem. Natomiast oddziały 
Pocieja wykazały się jedynie tchórzostwem i ucieczką 
z  pola bitwy. Na uwagę zasługuje postawa forma-
cji „ognistych” – piechoty i  dragonii. Należy podkre-
ślić, że klęska Leszczyńskiego pod Koniecpolem, choć 
z pewnością o charakterze drugorzędnym w stosunku 
do działań armii szwedzkiej Karola XII, należy do tych, 

114 J.  Wimmer, Wojsko Rzeczypospolitej…, dz. cyt., s.  335–336; 
M. Wagner, Działania wojenne w latach 1702–1709, dz. cyt., s. 41.
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które spowodowały, że nie udało się opanować „Stani-
sławczykom” Małopolski, a próby otwarcia sobie drogi 
na Ukrainę wiosną 1709 roku wobec przeciwdziałania 
wojsk konfederatów sandomierskich zaprzepaściły te 
plany. W ostatecznym rachunku Karol XII nie otrzymał 
pomocy wojskowej od Leszczyńskiego z Polski, jedynej 
pomocy, na jaką mógł właściwie liczyć, co w niemałym 
stopniu zaważyło na jego klęsce pod Połtawą w 1709 
roku. Jak stwierdził Peter From, po bitwie koniecpol-
skiej Szwedzi uznali, „że Polakom nie można ufać i że 
są oni niezdolni do  walki”115. Rzeczpospolita jednak 
wówczas tak bardzo rozbita na różnego rodzaju obozy 
polityczne, gdzie korupcja oraz wpływy obcych mo-
carstw nasiliły się w stopniu większym niż kiedykolwiek, 
a wolność stała się domeną tylko wąskiej elity politycz-
nej, była jedynie „pionkiem w wielkiej grze” mocarstw.
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The battle of Koniecpol took place on 21 November 
1708. It was a culminating moment of the brother-
ly civil war that broke out during the great northern 
war in 1700–1721 between the supporters of the 
dethroned Augustus II the Strong who were the con-
federates of Sandomierz and the supporters of King 
Stanisław I Leszczyński – the confederates of Warsaw. 

At Koniecpol the battle was between a supporter of 
Augustus II – the chamberlain of Chełm and the Castel-
lan of Kiev, great royal hetman Józef Stanisław Potocki. 
8,000–9,000 soldiers were fighting on each side, the 
battle ended with a total defeat of Leszczyński’s forces 
who failed to seize Minor Poland region and help the 
Swedish army of Carolus XII in 1709 in Ukraine.

Łukasz Pabich

The battle of Koniecpol, 21 November 1708
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Przedmiotem refleksji mającej charakter badawczego 
rekonesansu są mieszkańcy miasta, które w  wyniku 
przemian administracyjnych zostało w 1826 roku po-
łączone z  sąsiadującym organizmem miejskim – Sta-
rą Częstochową.1 Pomimo formalnego scalenia obu 
zurbanizowanych ośrodków, dawna nazwa (Nowa 
Częstochowa, zwyczajowo: Częstochówka) nadal 
funkcjonowała w  oficjalnych dokumentach: metry-
kach kościelnych, aktach notarialnych, korespondencji 
urzędowej2. Dualizm ten był dostrzegany co najmniej 
do schyłku XIX wieku, o czym świadczą m.in. pocho-
dzące z tego stulecia przewodniki po Częstochowie3.

1 Przyjęte ramy czasowe są umowne, ale usprawiedliwione: w roku 
1824, po wcześniejszych pomiarach, przystąpiono do nowej miej-
skiej zabudowy, rok 1864 oznacza istotną cezurę w życiu politycz-
nym i społeczno-gospodarczym Królestwa Polskiego jako rok klęski 
Powstania Styczniowego i zarazem rok uwłaszczenia chłopów.

2 Tytułem przykładu: Franciszek Mączyński 20  lutego 1863  r. w pi-
śmie potwierdzającym pobranie z Magazynu Solnego Miasta Czę-
stochowy piętnastu pudów soli zaznaczył, że jest właścicielem nie-
ruchomości nr 464 w Nowej Częstochowie.

3 R. Sikorski, Częstochowa w przewodnikach od XIX do XXI wieku, 
Częstochowa 2012. Cytaty dotyczące opisu przestrzeni Nowej Czę-
stochowy (z wyjątkiem opisu A. Świętochowskiego) pochodzą z tej 
publikacji, s. 42, 52, 62, 69, 71–72; skróty i rozwinięcia w wybra-

Opis przestrzeni
„[…] przybywający do Nowej Częstochowy ma nad 

sobą bardzo wielką przestrzeń pochyłą, coraz bardziej 
podwyższającą się i  pokrzyżowaną w  różne kierunki 
drogami i  ścieżkami […]. Z  lewej strony plac nie jest 
zabudowany, dopiero ku końcowi jego stoi siedem 
kamienic jednopiętrowych, które są prawie wszystkie 
domami zajezdnymi. Za nimi ciągnie się ku południo-
wi przedmieście, gdzie jest kościół św. Barbary […]. Po 
lewej ręce od placu wielkiego patrząc z klasztoru, idzie 
droga czyli ulica, z jednej strony tylko obudowana mu-
rowanymi i drewnianymi domami, a potem od półno-
cy Jasnej Góry ulica zwana Kaliską. Ta zaś razem wzięta 
z kilku innymi uliczkami i kościółek św. Rocha zowie się 
Częstochówką. Takie więc ulice i przedmieścia składają 
nową Częstochowę”.

Michał Baliński

„[…] na lewo od dawnych fortyfikacji klasztornych 
sklepy na kramarszczyzny […]. Na placu tych sklepów 
stoi kaplica murowana z  figurą drewnianą świętego 

nych tekstach, dokonane przez autora na użytek niniejszego artyku-
łu, oznaczone zostały kropkami w nawiasach kwadratowych.

Andrzej Kuśnierczyk

Ciągłość i zmiana. Mieszkańcy Nowej Częstochowy 
w świetle dokumentów z lat 1824–18641
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Andrzej Kuśnierczyk

Floriana […]. Tu napotyka się najwięcej kupujących roz-
maite przedmioty […] jako to: chorągwie (u p. Klim-
kiewicza, kosztowniejsze rzeczy u p. Karola Fertnera), 
krzyże, obrazy, agnuski, pierścionki […]. Pomiędzy tu-
tejszymi malarzami odznaczają się Fertner i Cieślewski 
[…]. Taż brukowana ulica wychodzi na obszerny plac, 
niby rynek, niskimi drewnianymi domkami otoczony, 
spośród którego jeden dom zajezdny obok figury na 
słupie, roboty snycerskiej wskazującej wizerunek świę-
tego Jana Nepomucena. Stąd prowadzi na zachód 

szeroka niebrukowana ulica na trakt ku Kłobuckowi, 
w  której na prawo przed starym szpitalem murowa-
na kaplica poświęcona na cześć konającego Jezusa jest 
wystawiona”.

Józef Lompa

„Miasto składa się z dwóch części o wiorstę prze-
szło oddalonych Starej Częstochowy i Częstochówki. 
Ta właśnie jest starszą i leży na północ od Jasnej Góry, 
jest tu kilka murowanych kamieniczek i  długi szereg 

Klasztor w Częstochowie, rycina z dzieła Nouvelle Geographie Universelle La Terre et les Hommes (Nowa geografia 
powszechna, ziemia i ludzie), opr. Jacques Elisee Reclus, Paryż 1880. Rycina – Laplante i Barclay
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Ciągłość i zmiana. Mieszkańcy Nowej Częstochowy w świetle dokumentów z lat 1824–1864

drewnianych domków, mieszkający tu mieszczanie 
prócz rolnictwa zajmują się malowaniem obrazów 
świętych, wyrobem szkaplerzy, figurek, pierścionków 
z Matką Boską”.

Bronisław Grabowski

„Na Częstochówce przybywa rokrocznie coraz wię-
cej kamienic, budki tylko te same jak ich właściciele 
[…]. Na Częstochówce i w dalszych częściach miasta 
wolnych od gwaru miejskiego, obsiadują emeryci, pod-
upadli obywatele i inni tułacze z różnych krańców Eu-
ropy […]. Jedno wprawdzie miasto jednak tworzy dwa 
przeciwstawne sobie obozy […]. Częstochówka w tej 
samej twardej kapocie i wełniaku, trudni się jednocze-
śnie uprawą roli i malowaniem obrazów, oprawianiem 
książek itp.

Feliks Romanowski

„[Częstochowa] Składa się z  dwóch części: niższej 
położonej w  pobliżu Warty i  nazwanej Starą Cz-ą 
oraz z  Nowej Cz-y, otaczającej położony na wynio-
słym wzgórzu klasztor Jasnogórski; obie części łączy 
szeroka, prosta, cienistymi drzewami wysadzona aleja 
[…]. Długość tej ulicy […] wynosi blisko dwie wiorsty 
[…]. Nie dochodząc do Jasnej Góry, ulica Panny Maryi 
przemienia się w dość obszerny park i wspina się coraz 
wyżej, po czym rozdziela się na dwie części okrążające 
wyniosłość klasztorną: część północna obejmuje ulicę 
Wieluńską, Rynek i ulicę św. Rocha, zaś część południo-
wa – ulicę św. Barbary z kościołem św. Barbary i ogro-
dem oo. Paulinów. Obie te części, przytulone do stóp 
wzgórza, tworzą Nową Częstochowę”.

Andrzej Świętochowski4

4 Wielka Encyklopedia Powszechna Ilustrowana, t. 13–14, Warszawa 
1894, s. 868. Encyklopedia zainicjowana została w 1889 r. przez 
warszawskich wydawców Franciszka Juliusza Granowskiego i Satur-
nina Józefa Sikorskiego, t. 1 ukazał się w roku 1890. Dostępna także 
w wersji elektronicznej: http://sbc.wbp.kielce.pl/publication/12337, 
data dostępu 18.02.2013. Hasło dotyczące Częstochowy podpisa-
ne jest kryptonimem And. Ś.; Por. Słownik pseudonimów pisarzy 
polskich, t. I, s.139.

Przytoczone teksty kryją w  sobie informacje doty-
czące waloryzowanej przestrzeni miejskiej, stanowią 
strukturę pojęciowo-wyobrażeniową, którą można 
poddać analizie, by dotrzeć do zakodowanej warstwy 
socjotopograficznej. Zakładamy, że autorzy nie ulegli 
kaprysowi fabulacji, gdyż znali Częstochowę z autop-
sji; można co najwyżej oceniać ich historyczną praxis5. 
Zaprezentowana miniantologia opisów Nowej Często-
chowy wydaje się dość reprezentatywna, cytaty pocho-
dzą z publikacji, które zostały wprowadzone do obiegu 
w XIX wieku. Ułożone są według chronologii ich opu-
blikowania6.

Przypomnijmy wymienione elementy przestrzeni 
Nowej Częstochowy (Częstochówki): bardzo wielka 
przestrzeń pochyła podwyższająca się, pokrzyżowana 
drogami i  ścieżkami, plac niezabudowany, domy za-
jezdne, przedmieście, kościół św. Barbary, klasztor, uli-
ca, murowane i drewniane domki, ulica Kaliska, uliczki, 
kościół św. Rocha (Baliński); brukowana ulica, obszerny 
plac, niby rynek, niskie drewniane domki, figura na słu-
pie Jana Nepomucena, ulica, trakt ku Kłobuckowi, stary 
szpital, murowana kaplica konającego Jezusa (Lompa); 
murowane kamieniczki, szereg drewnianych domków 
(Grabowski); kamienice, budki (Romanowski); wynio-
słe wzgórze, obszerny park, wyniosłość klasztorna, 

5 Prymat należałby się zapewne Józefowi Lompie. Związki górnoślą-
skiego nauczyciela z  Częstochową miały charakter merytoryczny, 
emocjonalny, także rodzinny. Lompę interesowała zarówno prze-
szłość, jak i  teraźniejszość podjasnogórskiego miasta, próbował 
znaleźć tu pracę i osiedlić się, o czym świadczą jego listy do Józefa 
Ignacego Kraszewskiego. Tu mieszkał jeden z jego synów ożeniony 
z Fertnerówną i ich potomstwo. Do dziś mieszka w Częstochowie 
prawnuczka Józefa Lompy, Teresa Lompe, córka Ignacego, z zawo-
du introligatora.

6 Michał Baliński przebywał w Częstochowie w roku 1838, jego Piel-
grzymka do Jasnej Góry w Częstochowie ukazała się w roku 1846. 
Józef Lompa odwiedzał Częstochowę wielokrotnie, ostatni pobyt 
przed wydaniem Przewodnika dokładnego miał miejsce w 1859 r., 
jego publikacja ukazała się drukiem w 1860 r. Bronisław Grabow-
ski mieszkał i pracował w Częstochowie w latach 1872–1899, jego 
opracowanie Widoki Jasnej Góry z opisem wydrukowane zostało 
w 1876 r. Feliks Romanowski swój Przewodnik po Częstochowie dla 
pątników i turystów wydał w 1893 r., rok później, w 1894 ukazał 
się tom encyklopedii z hasłem „Częstochowa” pióra Andrzeja Świę-
tochowskiego.
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ul.  Wieluńska, Rynek, ul.  św. Rocha, ul.  św. Barbary, 
ogród oo. Paulinów (Świętochowski).

Orientowanie opisanej przestrzeni zgodne jest z kie-
runkami geograficznymi na osi wschód – zachód oraz 
północ – południe: „z lewej strony plac, ku południowi 
przedmieście, gdzie kościół św. Barbary, od północy Ja-
snej Góry ul. Kaliska” (Baliński); „na zachód szeroka uli-
ca, na prawo przed starym szpitalem murowana kapli-
ca” (Lompa); „na północ od Jasnej Góry” (Grabowski); 
„część północna, część południowa” (Świętochowski). 
Występują także elementy osi pionowej, niżej – wyżej: 
„przestrzeń podwyższająca się” (Baliński); „część niższa 
położona w pobliżu Warty, wyniosłe wzgórze, wspina 
się coraz wyżej” (Świętochowski).

Punktem odniesienia w  opisach jest wzgórze ja-
snogórskie i znajdujący się na jego kulminacji klasztor, 
inne składniki przestrzeni lokują się po jego lewej bądź 
prawej stronie, wirtualny podróżny zbliża się do klasz-
toru (wzgórza) od  strony Starej Częstochowy. Strony 
i  kierunki orientowane są z  punktu widzenia przyby-
sza, ważne zatem, w którą stronę zwróconą ma twarz. 
Podróżny organizuje przestrzeń, podporządkowując ją 
pewnemu schematowi, miarą kierunków jest posta-
wa ciała: prawa – lewa strona, przód – tył7. „Po lewej 
ręce od placu wielkiego patrząc z klasztoru” (Baliński). 
Autor wcielający się w rolę pielgrzyma, a jednocześnie 
przewodnika, konstruuje i organizuje przestrzeń. Naj-
więcej określeń kierunku oraz elementów konstytu-
ujących przestrzeń zawiera opis Balińskiego, najwięcej 
szczegółów w opisie Rynku Wieluńskiego znajdujemy 
u Lompy: „kaplicę z figurą drewnianą świętego Floria-
na, dom zajezdny, figurę świętego Jana Nepomucena, 
stary szpital, murowaną kaplicę konającego Jezusa”.

Znamienne, że tylko Lompa poświęcił nieco uwagi 
Rynkowi Wieluńskiemu, uznając jego rolę w miejskiej 
przestrzeni Nowej Częstochowy, dla pozostałych auto-
rów nie stanowił turystycznej atrakcji. W porównaniu 

7 Klasyczną publikacją z zakresu antropologii geograficznej jest książ-
ka Yi-Fu Tuana, Przestrzeń i miejsce, Warszawa 1987; zagadnienia 
dotyczące ciała, relacji międzyludzkich i  wartości przestrzennych 
s. 51–70.

z  bogactwem architektonicznych form Jasnej Góry, 
znalazł się na peryferiach opisu. Lompa, wychowany 
w niewielkim Oleśnie, w chwili opracowywania Prze-
wodnika dokładnego mieszkaniec Woźnik, docenił 
miastotwórczy walor rynku. Pozostałym autorom, 
skoncentrowanym jedynie na pątniczym centrum, 
Rynek Wieluński zniknął z pola widzenia. Potwierdzili 
tym samym znane antropologom kultury zjawisko róż-
nicowania odległości elementów przestrzeni jako po-
chodnej zainteresowania i stopnia dostępności danego 
rejonu. Pewne różnice wystąpiły także w  określeniu 
odległości rzeczywistych, mierzonych miarą długości. 
Grabowski określa dystans dzielący dwa ośrodki miej-
skie, Starą i Nową Czestochowę, „o wiorstę przeszło”, 
Świętochowski długość ulicy Panny Maryi łączącej 
dwie części miasta na „blisko dwie wiorsty”. Roma-
nowski z  kolei nie zaprząta sobie głowy dokładnym 
opisem, jego iście dziennikarska relacja ukazuje kon-
trast pomiędzy dwoma miejskimi ośrodkami, diagno-
zuje istotę owej różnicy: tradycyjny sposób ubierania 
się w Częstochówce (kapota i wełniak) w przeciwień-
stwie do szybko cywilizującej się na modłę europejską 
Starej Częstochowy, dostrzega specyfikę zarobkowa-
nia mieszkańców strefy podjasnogórskiej: „uprawa 
roli, malarstwo, introligatorstwo”. W wyliczaniu zajęć 
mieszczan Nowej Częstochowy najbardziej dokładni są 
Grabowski i Lompa, wskazujący asortyment dewocyj-
nej produkcji: „obrazy, szkaplerze, figurki, pierścionki 
z Matką Boską” (Grabowski), „chorągwie, krzyże, ob-
razy, agnuski, pierścionki” (Lompa). Romanowski do-
strzega grupy społeczne niewymienione przez swych 
poprzedników: „emerytów, podupadłych obywateli”, 
zatem niezbyt zamożnych czy wręcz zrujnowanych, 
właścicieli (dzierżawców) budek kramarskich oraz – 
co trzeba podkreślić – osiadłych tu cudzoziemców. 
W określeniu, że byli przybyszami „z różnych krańców 
Europy”, nie ma wcale przesady, o czym w dalszej czę-
ści niniejszego szkicu. Grabowski, jeden z najlepszych 
nauczycieli, jakich miała XIX-wieczna Częstochowa, 
trafnie określił Częstochówkę, a więc rejon w pobliżu 
wzgórza jasnogórskiego, jako starszą formę osadniczą, 

Andrzej Kuśnierczyk
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co potwierdzają ustalenia współczesnych historyków8.
Baliński i Lompa nastawieni byli na ukazanie historii, 

miejskiej infrastruktury, na którą składają się budynki, 
ulice, przebiegające przez ten obszar trakty. Za główną 
arterię uznali drogę prowadzącą od strony Starej Czę-
stochowy ku Kaliszowi (Baliński) i Kłobuckowi (Lompa); 
Świętochowski przytacza nazwy ulic Nowej Często-
chowy w brzmieniu takim, jakie obowiązują obecnie: 
ul. Wieluńska i  ul.  św. Rocha. Lompę, jako jedynego 
spośród autorów, interesowało to, czy ulica posiadała 
bruk, czy też nie9. Świętochowski zdradza predylekcje 
do przyrody, dostrzega „cieniste drzewa” alei, „obszer-
ny park” i  „ogród oo. Paulinów”, o  czym nie wspo-
mnieli pozostali autorzy. A przecież wszyscy starali się 
opisać przestrzeń w miarę precyzyjnie, by nie zawieść 
swych czytelników.

Nie wchodząc w  teoretyczne rozważania, można 
w  tym miejscu przypomnieć, że w  komunikowanych 
treściach dotyczących opisu przestrzeni niektóre ele-
menty, składające się na kulturowy portret miasta, 
mogą być pominięte. Autorzy opisu tej samej rzeczy-
wistości społeczno-historycznej różnią się efektywno-
ścią przekazu, sterują opisem według własnej logiki, 
społecznego doświadczenia, rozumienia ważności 
akcesoriów10. Najbliższy standardom opisu antropolo-
gicznego okazał się syn kramarza z Olesna, Józef Lom-
pa, który w miejskiej przestrzeni dostrzegł konkretnych 
mieszkańców Nowej Częstochowy, malarzy Fertnera 
i Cieślewskiego oraz właścicieli sklepów z dewocjona-
liami, Karola Fertnera i Klimkiewicza.

8 Spośród publikacji podejmujących problematykę procesów osadni-
czych na obszarze dzisiejszego miasta oraz tzw. progu lokacyjnego 
Częstochowy wymienić trzeba przede wszystkim prace J.  Laber-
scheka i M. Antoniewicza.

9 Można przypuszczać, że brukowane ulice były dla Lompy wyznacz-
nikiem miejskości.

10 Pomijając kwestie psychologiczne procesu twórczego, można 
przyjąć za badaczami kultury, że opis faktów kulturowych zależy 
od kompetencji autora i  sposobu jego uczestnictwa w danej kul-
turze. Podejście antropologiczne zakłada, że artykulacja faktów 
zaczerpniętych z rzeczywistości jest zarazem kreacją i konstytuowa-
niem samego siebie. Por. M. Czerwiński, Kultura i jej badanie, Wro-
cław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1985, s. 231.

Od Częstochówki do Nowej Częstochowy. 
Proces miastotwórczy w kontekście 
historycznym

Wieś Częstochowa pojawia się w źródłach w 1220 
roku, odrębna parafia Częstochowa poświadczona jest 
w  latach 1325–1327 – w  wykazie dziesięciny11. Naj-
więcej kłopotów sprawia historykom ustalenie daty 
i okoliczności lokacji miasta12. Bezsporny jest fakt, że na 
obszarze Częstochowy powstały w średniowieczu dwa 
ośrodki kościelne: parafialny na wzgórzu jasnogórskim 
oraz ośrodek w pobliżu Warty, w okolicach dzisiejszego 
kościoła św. Zygmunta13. Klasztor ufundowany został 
przez Władysława księcia opolskiego przy dawnym ko-
ściółku parafialnym pw. Najświętszej Bożej Rodzicielki, 
w którym plebanem był Henryk Biel z Błeszna, przed-
stawiciel rycerskiej rodziny Bielów herbu Ostoja14.

Historia ośrodka osadniczego, który dał początek 
Częstochówce, przekształconej w XVIII wieku w przy-
klasztorne miasto, kryje nadal wiele pytań. Trudno 
prześledzić kolejne etapy procesu miastotwórczego 
w sytuacji, gdy Nowa Częstochowa nie doczekała się 
monografii historycznej. Niełatwo dać odpowiedź 
na pytanie, dlaczego nie zasłużyła na zainteresowa-
nie badaczy. Czyżby dlatego, że nie mając szczęścia 
w  dziejach, nie miała go także wśród historyków? 

11 Częstochowa. Dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego. Okres sta-
ropolski, t. 1, red. F. Kiryk, Częstochowa 2002 (dalej: Częstochowa. 
Dzieje miasta 1).

12 O różnicy poglądów na temat genezy i początków miasta por. J. La-
berschek, Częstochowa i jej okolice w średniowieczu, Kraków 2006, 
s. 30 i  n.; M. Antoniewicz, Narodziny miasta, [w:] Częstochowa. 
Dzieje miasta 1, s.  121–144; S.  Krakowski, Stara Częstochowa. 
Studia nad genezą, ustrojem i strukturą ludnościową i gospodarczą 
Częstochowy (1220–1655), Częstochowa 1948.

13 J.  Zbudniewek, Parafia św. Zygmunta, [w:] Częstochowa. Dzieje 
miasta 1, s. 207.

14 O  związkach dziedziców Błeszna z  kościołem na wzgórzu pisa-
ła m.in. Z.  Leszczyńska-Skrętowa w haśle „Błeszno” [w:] Słownik 
historyczno-geograficzny województwa krakowskiego średniowie-
czu, cz. 1, s. 130–131 oraz J. Laberschek w szkicu Bielowie herbu 
Ostoja i  ich zamek w Błesznie na tle polityki obronnej panujących 
w drugiej połowie XIX w., „Prace Naukowe WSP w Częstochowie”, 
Zeszyty Historyczne 1, 1993, s.  291–305 (przedruk [w:] J.  Laber-
schek, Częstochowa i  jej okolice w średniowieczu, Kraków 2006, 
s. 125–138).

Ciągłość i zmiana. Mieszkańcy Nowej Częstochowy w świetle dokumentów z lat 1824–1864
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Może samodzielny byt Nowej Częstochowy trwał zbyt 
krótko? Czy to, co jedni uważają za świetną lokalizację, 
„przytulenie do stóp wzgórza”, jak pisał Świętochow-
ski, nie było zarazem przekleństwem? Właśnie poło-
żenie u stóp fortecy jasnogórskiej sprawiło, że miasto 
wciąż było plądrowane przez obce wojska i  raz po 
raz podpalane. Wraz z pożarami przepadały miejskie 
dokumenty. Sąsiedztwo miało także inne konsekwen-
cje. By je nazwać, należy odwołać się do terminologii 
militarnej: podklasztorna Nowa Częstochowa uczest-
niczyła w wiecznym konflikcie ze Starą Częstochową. 
Spór dotyczył nie tyle pretensji do sławy, co do kwe-
stii zasadniczej: korzyści ekonomicznych wynikających 
z obsługi ruchu pielgrzymkowego. Można z dużą dozą 
prawdopodobieństwa domniemywać, że mieszczanie 
Starej Częstochowy odnosili się z wyższością do  lud-
ności Częstochówki, uznając, że swój miejski status 
zawdzięczała nie łasce królewskiej, a zabiegom ojców 
paulinów z  konwentu jasnogórskiego. Znaleźli się 
pewnie i tacy, którzy głosili, że dawni mieszkańcy wsi 
Częstochówka stali się mieszczanami dzięki Sasom czy 
też Prusakom. Znamienny jest fragment hasła „Często-
chowa” w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskie-
go poświęcony Nowej Częstochowie: „nie masz także 
śladu kiedy założoną została; miejscowe tylko podanie 
utrzymuje, że za pierwszej wojny szwedzkiej wieś Czę-
stochówkę, w zupełności spaloną, wyniesiono do rzę-
du miasta […], zaś inni twierdzą, że stało się to dopiero 
za rządu pruskiego; roku nie można jednak stanowczo 
oznaczyć, ponieważ całe archiwum tego miasta w cza-
sie pożaru, jaki przed kilkudziesięciu laty je nawiedził, 
zniszczeniu uległo”15.

Próbując zrozumieć dzieje trudnego sąsiedztwa 
obu miast, poznać istotę konfliktu i  różnic mental-
ności mieszkańców, można – odwołując się do tytułu 
uznanej i  sfilmowanej powieści – powiedzieć krót-
ko: „duma i  uprzedzenie”. Swą dumę mieli zapew-
ne mieszczanie Nowej Częstochowy. Gdyby zapytali 

15 Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiań-
skich, t. I, Warszawa 1880, s. 853.

„starych częstochowian” o  przywilej królewski dla 
miasta nad Wartą (miasta o  trzy stulecia starszego), 
usłyszeliby w odpowiedzi: nie masz go, zaginął. Przy-
czyną antagonizmu był dystans społeczny, podział na 
chłopów, zajmujących gorsze miejsce w  społecznej 
hierarchii, i  tych, którzy uprawiali profesje miejskie. 
W suplice z 1848 roku dystans między mieszkańcami 
starego a nowego miasta został wyrażony następują-
co: „ten z tobą na wspólnej ławie nie usiądzie, bo on 
mieszczanin, inny ręki nie poda boś niby ze wsi a oni 
z miasta”16.

O różnicach między dwiema strefami miasta zadecy-
dowały różnice w statusie społeczno-prawnym. Miesz-
czanie-rolnicy z Nowej Częstochowy nie otrzymali re-
kompensat za grunty zajęte podczas regulacji według 
planów z 1823 roku, utracili ogrody i niegdyś ogólno-
dostępne pastwiska pod klasztorem. Skomplikowany 
sposób użytkowania ziemi w rejonie podjasnogórskim 
sprawił, że mieszkańcy musieli płacić podatki zarów-
no na rzecz skarbu, jako użytkownicy gruntów rządo-
wych, oraz opłaty na rzecz miasta17. Połączenie miast 
nie przyniosło korzyści Nowej Częstochowie, nie dało 
jej impulsu do rozwoju ani demograficznego, ani eko-
nomicznego, używając słów pełnomocników z pisma 
do Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z 1836 
roku, „do reszty zgubiło Nową Częstochowę”18.

16 Cytat za: S. Mizera, Udział klasztoru jasnogórskiego w przemianach 
gospodarczo-społecznych XIX-wiecznej Częstochowy (1815–1865), 
„Studia Claromontana”, t. 2, s. 386.

17 F.  Sobalski, Częstochowa w  latach 1826–1905, [w:] Dzieje Czę-
stochowy od  zarania do  czasów współczesnych, Katowice 1964, 
s. 82–84.

18 R. Kołodziejczyk, Na drodze do połączenia Starej i Nowej Często-
chowy, [w:] Częstochowa. Dzieje miasta 2, s.  248. Kołodziejczyk 
powołuje się na studia S.  Mizery (Udział klasztoru…) określając 
je jako „cenne”. O demograficznym regresie Nowej Częstochowy 
świadczą dane z akt metrykalnych. Ilość urodzeń w Nowej Często-
chowie i dzielnicy św. Barbary spadła z 248 w roku 1827 do 131 
w roku 1858, ilość zawieranych ślubów z 53 do 33. Ilość chrztów 
w  Nowej Częstochowie wraz z  przedmieściem św. Barbary i  św. 
Rocha z 511 w  latach 1840–1850 do 412 w  latach 1860–1865. 
Por. F. Patrzyk, Studia nad rozwojem stosunków ludnościowych Czę-
stochowy w wieku XIX i 1. połowie XX, Częstochowa 1955, s. 17 
(tabela); S. Mizera, Udział klasztoru…, s. 390 (tabela).

Andrzej Kuśnierczyk
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Mikroświat dzielnicy podjasnogórskiej
Trudno zrekonstruować rzeźbę terenu, na którym 

rozwinęła się osada zwana Częstochówką, a  to z  ra-
cji zmian, jakie towarzyszyły zbudowaniu kompleksu 
jasnogórskiego i  fortyfikacji19. Charakter i  profil juraj-
skiego wzgórza zmienił się na skutek ciągłej niwelacji 
terenu i  postępującej zabudowy. Jadwiga Borowska-
-Antoniewicz w próbie rekonstrukcji obszaru lokowanej 
Częstochowy (na podstawie dokumentu z 1382 roku) 
wspomina o  granicy miasta z  dobrami klasztoru20. 
Granica ta oznaczona była kopcami ziemnymi. Można 
przypuszczać, że były to także granice późniejszej No-
wej Częstochowy. To jednak historia bardzo odległa, 
najistotniejsze zmiany – z punktu widzenia dzisiejszego 
obserwatora przestrzeni podjasnogórskiej – dokonały 
się na terenie najbliższym klasztorowi w I połowie wie-
ku XIX w związku z pracami regulacyjnymi.

XIX-wieczne przewodniki po Częstochowie, tworzo-
ne z myślą o pątnikach i turystach, miały swój utylitarny 
charakter. Ich autorzy liczyli na poczytność, mieli nie-
wątpliwie na uwadze także aspekt zarobkowy. Przyjęli 
optykę pielgrzyma, z  jej wszystkimi konsekwencjami: 
skoncentrowaniem uwagi na Sanktuarium, powierz-
chownością, momentalnością i  wycinkowością oglądu 
obszaru znajdującego się poza klasztorem, pisali w inte-
resie potencjalnego pątnika. Fakty historyczne z dziejów 
Nowej Częstochowy, a tym bardziej fakty współczesne, 
nie były dla autorów najważniejsze, o co nie można mieć 
pretensji. Aby poznać pominięte segmenty rzeczywisto-
ści, trzeba odwrócić optykę: ukazać miejską społeczność 
podjasnogórskiej dzielnicy, przyjrzeć się codziennej eg-
zystencji ludzi żyjących w pobliżu Jasnej Góry, wydobyć 
ich z dokumentów – odwołując się do kategorii ciągłości 
i zmiany – pokazać ich w synchronii i diachronii.

Rejon podjasnogórski ulegał w XIX wieku przeobra-
żeniom, gruntowne zmiany wiązały się z  projektami 
połączenia miast i  regulacją gruntów. Przybywający 

19 J.  Braun, Częstochowa. Rozwój urbanistyczny i  architektoniczny, 
Warszawa 1959, s. 12–13.

20 J.  Borowska-Antoniewicz, Urbanistyka i  rozwój przestrzenny, [w:] 
Częstochowa, Dzieje miasta 1, s. 447–477.

dziś na plac pod szczytem nie zdają sobie sprawy, jak 
dalece zmienił się teren przyległy do klasztoru, głównie 
od strony południowej i wschodniej. W pierwszej ko-
lejności zaczęto niwelować dawne umocnienia ziemne 
przed murami jasnogórskiej fortecy, w tym istniejące tu 
rowy forteczne. Plany regulacyjne z 1823 roku zakła-
dały utworzenie Rynku Jasnogórskiego, stanowiącego 
zakończenie arterii łączącej oba miasta21. Rozmierzono 
place budowlane, skorygowano przebieg drogi łączącej 
Nową Częstochowę z przedmieściem św. Barbary. Pro-
jekt utworzenia regularnego rynku nie został zrealizo-
wany, zapewne nie tylko z powodów politycznych, ale 
trudności z zagospodarowaniem mocno nachylonego 
w tym miejscu terenu. Pod koniec lat 30. XIX wieku plac 
podjasnogórski był nadal pustą przestrzenią, systemem 
dróżek i ścieżek, na co zwrócił uwagę Michał Baliński.

Kolejne przekształcenia terenu przypadły na lata 
40. XIX wieku, wraz z  pomysłem utworzenia parku. 
W  1847 roku część stoku została oddzielona barier-
kami i zadrzewiona22. Oto opis placu przed szczytem 
pochodzący z Kroniki zakonu paulinów o. Piusa Prze-
ździeckiego: „był on pełen dołów, dość dużo dzikich 
drzew i zakrzewiony bezładnie. Na samym środku pla-
cu […] resztki dawnego półkolistego okopu. Na pra-
wo od  tego okopu, w  stronę placu Kordeckiego był 
wgłębiony długi dół – śmietnisko dla kramarzy. Takich 
dołów i wybojów na tym całym placu było więcej”23. 
Z tym opisem współbrzmi relacja Stanisława Nowaka, 
dotycząca okoliczności urządzania parku podjasno-
górskiego według projektów Franciszka Szaniora. We 
wrześniu 1908 roku w  związku z  przygotowaniami 
do  wystawy przemysłowo-rolniczej rozpoczęto prace 
niwelacyjne i  ogrodnicze. Nowak zapisał we wspo-
mnieniach: „trzeba było przede wszystkim usunąć 
stare drzewa, częściowo już uschnięte i  zniszczone, 
rosnące w sposób zupełnie dziki; ta pierwsza czynność 

21 B.  Furs, Jasnogórski park klasztorny. Dzieje – kształt – znaczenie, 
Częstochowa 2012, s. 60.

22 B.  Furs, dz. cyt., s. 64. F.  Sobalski (Częstochowa w  latach 1826–
1905, s. 82) pisze, że park miejski ogrodzono w roku 1845.

23 B. Furs, dz. cyt., s. 64.
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w pracach parkowych, prowadząca do nadania mu eu-
ropejskiego wyglądu do tego stopnia zaniepokoiła wie-
lu obywateli miasta, zżytych od wielu lat z widokiem 
starych rosochatych drzew i zdziczałych ulęgałek, z wil-
czymi dołami i  kupami śmieci w parku, że pewnego 
poranku, wielce wzburzeni wycinaniem drzew, wpadli 
do parku z hałasem i  krzykiem i  zażądali przerwania 
robót; z  trudem wytłumaczono im, pokazując szkic 
przyszłego parku, że czyni się to dla dobra miasta, że 
nie można konserwować starych drzew, które szpecą 
całą okolicę i które zresztą już same usychają”24.

Ludzie w przestrzeni miejskiej. 
Ludzie w dokumentach

Decyzja administracyjna o połączeniu Nowej Często-
chowy (wraz z przedmieściami św. Barbary i  św. Ro-
cha) ze Starą Częstochową miała dalekosiężne skutki 
w horyzoncie zmian ludnościowych. Rok 1826, rok for-
malnego scalenia obu ośrodków osadniczych w jeden 
organizm miejski, należy uznać za początek trudnego 
urbanistycznego przedsięwzięcia25.

Działania administracyjne towarzyszące realizacji 
połączenia miast są stosunkowo dobrze rozpoznane, 
mniej wiadomo natomiast o jej kulturowych skutkach 
w  odniesieniu do  mieszkańców Nowej Częstochowy. 
Dysponujemy pewnym zasobem danych statystycznych 
dających wyobrażenie o  dokonujących się w  strefie 
podjasnogórskiej przekształceniach społeczno-gospo-
darczych i demograficznych26. W proponowanej w tym 
miejscu opcji badawczej chodzi jednak nie o statystyki, 
lecz o próbę wydobycia z publikacji oraz z dokumen-
tów archiwalnych znajdujących się w z  zasobach Ar-
chiwum Państwowego w Częstochowie jak największej 
reprezentacji mieszkańców Nowej Częstochowy27.

24 S. Nowak, Z moich wspomnień, cz. II, Częstochowa…, s. 145.
25 Por. R. Kołodziejczyk, Na drodze do połączenia Starej i Nowej Czę-

stochowy, [w:] Częstochowa. Dzieje miasta 2, s. 225–260.
26 F. Patrzyk, Studia nad rozwojem stosunków ludnościowych Często-

chowy w wieku XIX i 1. połowie XX, Częstochowa 1955.
27 Inspirujące w tej kwestii były rozmowy prowadzone przed laty z ks. 

dr. Stefanem Mizerą, ówczesnym dyrektorem Archiwum Archidie-
cezjalnego w  Częstochowie; za prekursorskie należy uznać jego 

Domy i ich właściciele w Nowej 
Częstochowie w 1824 roku28

Rynek Jasnogórski
 1. Maszadro
 2. Rosiński
 3. plac pusty
 4. Filip
 5. Jambrowski
 6. Szaff
 7. Sadowska
 8. Lissa
 9. Klaremberg
 10. Borkowski
 11. Bielawski
 12. Maszadro
 13. Muszyński
 14. Seweryn
 15. Wenitowski
 16. Bielawski
 17. Łękowski
 18. Klinke
 19. Lux
 20. Różycki
 21. Badowski
 22. Zawodzński
 23. Machuderska
 24. Szyszkowski

studium Udział klasztoru jasnogórskiego w  przemianach gospo-
darczo-społecznych XIX-wiecznej Częstochowy (1815–1865) opu-
blikowane w 1981  r. („Studia Claromontana”, t.  2, s.  355–409), 
w którym podjął próbę określenia pozycji społecznej mieszkańców 
Nowej Częstochowy na podstawie analizy metryk, zwrócił uwagę 
na testamenty jako ważne źródło informacji o  zamożności testa-
torów, wskazał na rolę pożyczek państwowych w procesie urba-
nizacji, trafnie analizował kryteria ocen środowiskowych, a przede 
wszystkim „mit miasta”, hierarchie społeczne mieszczan, włościan 
i wyrobników.

28 Wykaz stanu budowli Miasta Nowa Częstochowa […] w  listopa-
dzie 1824  r.; AMCz 1 s.  18–23, 32. Wykaz opublikowany został 
w formie aneksu nr 6 w publikacji S. Szymańskiego, Administracyjne 
i  przestrzenne przeobrażenia Częstochowy, „Ziemia Częstochow-
ska”, t. 5, s. 32–44.
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 25. Szwabski
 26. Woycicki
 27. Mrówczyński
 28. Tylewski
 29. Mniowski
 30. Maciołowicz
 31. Kucharski
 32. Wieczorek
 33. Klukowski
 34. Pilary
 35. Maciołowicz
 36. Szlusarkiewicz
 37. plac pusty
 38. Szwedek
 39. Bolek
 40. plac pusty
 41. plac pusty
 42. Ordon
 43. Ciałowicz
 44. plac pusty
 45. Masłowski
 46. Gurczyńska
 47. Piątkiewicz
 48. Piotrowski
 49. Machuderski
 50. Snayder
 51. Olszewski
 52. Burdziński
 53. Kocybulski
 54. Jerzykowski
 55. Szwedek
 56. plac pusty
 57. Kucharski
 58. Bigos
 59. Jakubowski
 60. Maciałowicz
 61. Kosta
 62. Wolnicki
 63. Szczepiorski
 64. Podleyski
 65. Stachurski

 66. Rużański
 67. plac pusty
 68. Snayder
 69. Szpital [przedmieście św. Rocha]
 70. Kozłowski [Jan Kozłowski]29

 71. P. Burda [Paweł Burda]
 72. S. Burda [Sebastian Burda]
 73. Lipka [dawniej Szymona Karwola]
 74. Żyła [Jan Żyła]
 75. Pocieszkowski [Antoni Pociszke]
 76. Burda Joachim [Jochym Burda]
 77. J. Lisowski [Jan Lisowski]
 78. K. Lisowski [Kasper Lisowski]
 79. Waloch [Jan Waloch]
 80. Bal. Lisowski [Balcer Lisowski]
 81. Polaczyk [Łukasz Pataczyk]
 82. Kostrzewski [Stanisław Kostrzewski]
 83. Puchała [Roch Puchała]
 84. Hudzik [Paweł Studzik]
 85. Klama [Łukasz Kamiński]
 86. Korkus [Jan Korkus]
 87. Jakubowski [Jan Jakubowski]
 88. Pohacki [Klemens Pochwolik]
 89. Waloch [Kasper Waloch]
 90. Cembrzyński [Kazimierz Cymbrzyński]
 91. Kacmarzyk [Tadeusz Kaczmarczyk]
 92. plac pusty
 93. Czapla [Józef Czapla]
 94. M. Janicki [Marcin Janicki]
 95. W. Domagalski [Wojciech Damagalski]
 96. Bednarkowa [wdowa]
 97. A. Śliwczyński [Anastazy Śliwczyński]
 98. Szuster [Walenty Szuster]
 99. Domagalski Bł. [Błażej Domagalski]

29 Uzupełnienia w nawiasach pochodzą z protokołu rewizji domów 
w  Nowej Częstochowie z  14  września 1824  r. sporządzonego 
przez ówczesny Urząd Municypalny; AMCz 1, s. 14–15. Przedruk 
protokołu (w formie aneksu nr 5) w opracowaniu S. Szymańskie-
go, Administracyjne i przestrzenne przeobrażenia Częstochowy…, 
s. 29–31. Zestawienie pokazuje, jak różniły się w dokumentach za-
pisy nazwisk.

Ciągłość i zmiana. Mieszkańcy Nowej Częstochowy w świetle dokumentów z lat 1824–1864
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 100. Kiciński [Kasper Miniński]
 101. Nygewski [Franciszek Nygowski]
 102. Przepiurko [Wojciech Przepiórka]
 103. plac pusty
 104. Śliwczyński Mich. [Michał Śliwczyński]
 105. [brak nr. 105]
 106. Gindofer [Maciej Gindyser]
 107. Całuziński [Józef Całuziński]
 108. Kasprzycki [Mikołaj Kasprzycki]
 109. M. Konopski [Tomasz Konopski]
 110. G. Konopski [Marcin Konopski]
 111. Staniowski [Karol Staniowski]
 112. plac pusty
 113. Szyjowski [Andrzej Szyjkowski]
 114. Sękowski [Jan Sękowski]
 115. Trąbski [Paweł Trąbski]
 116. Sanbielecki [Dominik Ściubielecki]
 117. Jarczyński [Mikołaj Jurczyński]
 118. Kluziński [Jan Klisiński]
 119. Osiński Gr. [Grzegorz Osiński]
 120. W. Pierzgalski [wdowa Pierzgalska]
 121. A. Słotwiński [Adam Rowiński]
 122. Y. Syskowski [Tomasz Syrkowski]
 123. Dy… [? ] plac pusty
 124. plac pusty
 125. P. Wieprowski [Piotr Wieprzoski]
 126. M. Szczepiorowski [Mikołaj Szczepnicki]
 127. E. Świtalski [Roch Świtalski]
 128. Ant. Zawodziński [Antoni Zawodziński]
 129. Lud. Błażejewski [ Jakub Blazuski]
 130. W. Kurzańska [wdowa Kurzeńska]
 131. B. Nartowski [Bartłomiej Nartowski]
 132. Rabęcki [Ludwik Rebacki]
 133. W. Krawczyk [Wawrzyn Krawczyk]
 134. Ratayczyk [Idzi Ratayczyk]
 135. Maszkarski [wdowa Maszkarski]
 136. A. Szwedek [Andrzej Szwedek]
 137. Jarmiński [Andrzej Jarosiński]
 138. August Appelt [Augustyn Appelt]
 139. Dizner
 140. Judycz

 141. Nieszporek
 142. Wolski
 143. Kościna
 144. Szarek
 145. Haliński
 146. Krzemińska
 147. S. Waczyński
 148. Szczeciński
 149. Marss
 150. Weyzer
 151. Korczak
 152. Kontkiewicz
 153. Sosiński
 154. Szwarc
 155. Kacmarczyk
 156. Jabłoński
 157. W. Kościna
 158. Sliwiński
 159. Y. Szeman
 160. Zawodziński
 161. Pachucina
 162. Wegemblest
 163. Dytrych
 164. J. Gaiecki
 165. Adamkiewicz
 166. J. Niciński
 167. Waczyński
 168. Gryczmański
 169. Burdziński
 170. Jablonski
 171. Jarosiński
 172. Słowikowski
 173. Słociński
 174. Wesołowski
 175. Maczyński
 176. Widawski
 177. L. Mężnicki
 178. B. Lux
 179. Freytag
 180. K. Piechowski
 181. Muszyński

Andrzej Kuśnierczyk



103

 182. M. Kuligowski
 183. Jan Terensiewicz [Ferencowicz]
 184. J. Rospendowski
 185. J. Puchoska
 186. Borkowski
 187. Studnicka

Ulica św. Barbary
 188. 189Klukowski
 189. Fialkowski
 190. Wyleżański
 191. klasztor30

 192. Błasikiewicz
 193. Hytrensowa
 194. W. Palmoski
 195. Waczyński
 196. Pleszyniak
 197. Brzozowski
 198. Marociński
 199. Sosienka
 200. plac pusty
 201. plac pusty
 202. Słotwiński
 203. Pyszkowski
 204. Andrzyskiewicz
 205. Błasikiewicz
 206. Hineczek
 207. Kamińska
 208. Bednarek
 209. Oczko
 210. Gołębiowski Jan
 211. Krzyżanoski
 212. Kuśmierczyk
 213. plac pusty
 214. Smok
 215. Błażejowski
 216. Kwieciński

30 Ta część spisu dostępna także na stronie Towarzystwa Genealogicz-
nego Ziemi Częstochowskiej http://www.genealodzy.czestochowa.
pl/pl/zasoby/artykuly/276-spis-obywateli-miasta-nowa-czstochowa-
i-przedmiecia-w-barbary-1837, data dostępu 4.02.2013. 

 217. Wostal
 218. Wilyński
 219. Klusa
 220. plac pusty
 221. Prochoska
 222. Wilyński
 223. Pleszyniak
 224. Maziowski
 225. Kozakiewicz
 226. Waczyński Tomasz
 227. Zieliński
 228. Brzozowski
 229. Maszyńska
 230. J. Słokomski
 231. Plewiński
 232. Nogalski
 233. Piurkowski
 234. Józef Suchecki
 235. Burda
 236. Spinek
 237. Ptasiński31

 […]

W 1827 roku Nowa Częstochowa z przedmieściem 
św. Barbary liczyła 232 domy32. Aby poznać miesz-
kańców owych domów, prezentujemy kolejne spisy 
nazwisk: z  roku 1837 oraz listę nazwisk właścicieli 
wymienionych w tzw. rekapitulacji gruntów w Nowej 
Częstochowie w 1823 roku (z odpisu sporządzonego 
w Warszawie w 1850 roku)33.

 1. Józef Maszadro
 2. Józef Zawodziński
 3. Walenty Łękowski
 4. Kazimierz Maciołowicz

31 W  pozostałej części wykazu wymienione są drewniane budynki 
farbiarni, księżego domu w ogrodzie, księżego blichu (wyrabiano 
w nim świece na potrzeby klasztoru) oraz księżego domu dla kapeli.

32 R. Kołodziejczyk, Na drodze do połączenia Starej i Nowej Często-
chowy…, s. 253.

33 „Rekapitulacja specjalnie wyrachowanych gruntów w Mieście No-
wej Częstochowie rozmierzonych na miarę nową warszawską […] 
przez Bernharda”; sygn. AMCz 48.

Ciągłość i zmiana. Mieszkańcy Nowej Częstochowy w świetle dokumentów z lat 1824–1864
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 5. Franciszek Janicki
 6. Wincenty [nazwisko nieczytelne]
 7. Jan Machuderski
 8. Tekla Borkowska wdowa
 9. Józef Gilge
 10. Roch Bielawski
 11. Wincenty Łękowski
 12. Franciszka Klimkiewicz wdowa
 13. Kajetan Różycki
 14. Marianna Badowska wdowa
 15. Wojciech Lipiński
 16. Marianna Szwabska wdowa
 17. Jan Mączyński
 18. Antoni Gryczmański
 19. Jan Nepomucen Wroński
 20. Adam Pawełkiewicz
 21. Józef Klukowski
 22. Antoni Mike
 23. Teresa Skubiszowska wdowa
 24. Stanisław Szrodek
 25. Rozalia Bolek wdowa
 26. Ignacy Otton
 27. Jan Masłowski
 28. Franciszek Piętkiewicz
 29. Jacenty Kusiewicz
 30. Rozalia Sznajder
 31. Wojciech Kocybulski
 32. Franciszek Irzykowski
 33. Andrzej Suchański
 34. Ludwik Kardzyński
 35. Antoni Podlejski
 36. Roch Dziubanda
 37. Sebastian Styrczewski
 38. Franciszek Pyszkowski
 39. Jan Zarzycki
 40. Maciej Ścisłowski
 41. Jan Szymczyński
 42. Wojciech Grochulski
 43. Franciszek Dyzner
 44. Ignacy Kucharski
 45. Dawid Kcynich [?]

 46. Wawrzyniec Błasikiewicz
 47. Józef Gądkiewicz
 48. Wojciech Palmowski
 49. Franciszek Dziubanda
 50. August Knote
 51. Franciszek Wagner
 52. Idzi Ratayski
 53. Józef Czapla
 54. Józef Müler
 55. Józef Janich
 56. Jan Śliwczyński
 57. Jan Kohlman
 58. Roch Wostalowski
 59. Karol Fertner
 60. Idzi Fiałkowski
 61. Józef Dytrych
 62. Wawrzyniec Wolski
 63. Karol Klauze
 64. Jan Kozłowski
 65. Jan Szymański młody
 66. Augustyn Kowalski
 67. Franciszek Wagner drugi
 68. Jan Baierlajn
 69. Józef Stayner
 70. Jan Bitner
 71. Józef Just [?]
 72. Klara Dybek [?]
 73. Kasper Szwagroski
 74. Tekla Jabłońska wdowa
 75. Joachim Labrecht
 76. Marianna Wityńska wdowa
 77. Ignacy Schultz
 78. Ignacy Laier
 79. Jochan Macke
 80. Maciej Trojanowski
 81. Franciszek Zawodziński
 82. Andrzej Szymoński
 83. Jan Morzykowski
 84. Antoni Paciorkowski
 85. Ignacy Maciołowicz
 86. Tekla Burdzińska wdowa
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 87. Antoni Mastalerczyk
 88. Andrzej Szyman
 89. Marcin Śliwiński
 90. Franciszek Brzeziński
 91. Agnieszka Bednarska wdowa
 92. Marianna Janicka wdowa
 93. Jan Makowski
 94. Agnieszka Żylina wdowa
 95. Franciszek Śliwczyński
 96. Marianna Różańska wdowa
 97. Marianna Barańska wdowa
 98. Helena Chwaleńska
 99. Ignacy Zieliński
 100. Tomasz Świętnicki
 101. Piotr Tomankiewicz
 102. Józef Kuligowski
 103. Jan Kuroński
 104. Wincenty Domagalski
 105. Anastazy Śliwczyński
 106. Karol Jarosiński
 107. Marianna Nieszporek wdowa
 108. Jakub Adamkiewicz
 109. Klemens Płaszyński
 110. Jan Hinczkowski
 111. Jan Szaf
 112. Felicjanna Raszyńska wdowa
 113. Anastazja Popińska
 114. Mateusz Mączyński
 115. Mikołaj Jarczyński
 116. Jan Korkusiński
 117. Kacper Schwartz
 118. Józef Bochman
 119. Tomasz Syrkowski pierwszy
 120. Tomasz Syrkowski drugi
 121. Jan Kopiński
 122. Piotr Latosiński
 123. Ludwik Tomaszewski
 124. Antoni Zawodziński
 125. Klemens Par[?]gowski
 126. Józef Gaduła
 127. Bernard Płasiński

 128. Stanisław Plewiński
 129. Ludwik Osuchowski
 130. Agnieszka Gerczyńska wdowa
 131. Marianna Kiczorkowa wdowa
 132. Augustyn Kowalski
 133. Maciej Gindyfer
 134. Maciej Lipka
 135. Idzi Prusiński
 136. Stanisław Szczypiorowski
 137. Andrzej Gałdowski
 138. Marcin Wisniowski
 139. Józef Andryskiewicz
 140. Józef Szpinkiewski
 141. Ignacy Słotwiński
 142. Ignacy Keller
 143. Tomasz Bednarski
 144. Kacper Mizerski
 145. Wincenty Zawodziński
 146. Józef Tom [ankiewicz?]34

Rekapitulacja gruntów w Mieście Nowej 
Częstochowie rozmierzonych przez Bernharda

 1 1 Józef Maszadro
 12 11 [Józef Maszadro]
 2 235 Dom rządowy
 3 2 Plac pusty po wdowie Lazińskiej
 4 3 Jan Filip

195,  238, 584 Ogród przy granicy
 5 4 Antoni Jambrowski
 6 5 Jan Szaff
 7 6 Sukcesorowie Wąsowiczów
 8 7 Józef Lipe
 9 8 Bracia Klarenberg
 10 9 Stanisław Borkowski
 11 10 Roch Bielaski

34 APCz, sygn. Not. Budrewicz 16 (1837), nr 193. Lista obywateli No-
wej Częstochowy sporządzona była w związku z wyborem pełno-
mocników do spraw dzierżawy propinacji. Wybrani: Jan Ferenco-
wicz, Jan Muszyński, Paweł Szyszkowski, Leopold Mężnicki, Józef 
Zawodziński, Walenty Łąkowski – w obecności Piotra Cieślewskiego 
i Franciszka Zelmańskiego.

Ciągłość i zmiana. Mieszkańcy Nowej Częstochowy w świetle dokumentów z lat 1824–1864
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 13 12 wdowa Olszewska
 14 13 Karol Sewerin
 15 14 Franciszek Janicki
 17 16 Wincenty Łękowski
 18 17 Antoni Klinke
 19 18 Błażej Lux
 37 36 [Błażej Lux]
 20 19 Kajetan Różycki
 21 20 Jan Badowski
 22 21 Józef Zawodziński
 23 22 Mikołaj Machuderski
 24 23 Paweł Szyszkowski
 25 24 Gasper Szwabski
 26 25 Błażej Wójcicki
 27 26 Paweł Mrowczyński
 28 27 Franciszek Tyjoński
 29 28 Mikołaj Majewski
 30 29 Kazimierz Macielowicz [!]
 31 30 Ignacy Kucharski
 32 31 Wojciech Wieczorek
 33 32 Józef Klukowski
 35 34 Ignacy Maciołowicz
 36 35 Franciszek Ślusarkiewicz
 38 37 Stanisław Szwodek [Szwedek]
 39 38 Franciszek Balek
 40 39 plac pusty po Jędrzejowskiej
 41 40 plac pusty po Laskowskich
 42 41 Ignacy Ordon
 43 42 Jan Ciałowicz
 44 43 Paweł Waczyński
 45 44 Jan Masłowski
 46 45 wdowa Gorczyńska
 47  46 Marceli Piątkiewicz
 48 47 Franciszek Piotrowski
 49 48 Józef Machuderski
 50 49 Jan Sznajder
 51 50 Jakub Olszewski
 52 51 Sobestian Budziński
 53 52 Franciszek Irzykowski
 54 53 Tomasz Kocybulski
 55 54 Roch Szwedek

 56 55 plac pusty po Gajewskich
 57 56 Ignacy Kucharski
 58 57 Jan Bigosiński
 59 59 Ignacy Maciołowicz
 60 58 Stanisław Jakóbowski
 61 60 Sobestian Kosta
 62 241 Grzegorz Wolnicki
 63 240 Stanisław Szczypiorowski
 64 61 Antoni Podlejski
 65 62 Andrzej Stachurski
 66 63 Jan Różański
 67 64 plac pusty po Łakomskim
 68 65 Andrzej Sznejder
 69 66 Szpital miejski

 70,71 67,68 Jan Kozłowski, Paweł Bardziński
 72,73 69 Sobestian Burdziński

 612  Sobestian Burdziński
 611  Maciej Lipka
 74 70 Ignacy Karwala
 75 71 Jan Żyła
 76 72 Antoni Pociszowski
 77 73 Joachim Burda
 78 74 Jan Lissowski
 79  Gasper Lisowski
 80 75 Jan Waloch
 81 76 Balcer Lisowski
 82 77 Łukasz Palaczyk
 83 78 Stanisław Kostrzewski
 84 79 Roch Pachała
 85 80 Paweł Hudzik
 86 81 Łukasz Klama
 87 82 Jan Korkus
 88 83 Jan Jakóbowski
 89 84 Klemens Pokciolik
 90 85 Gasper Waloch
 91 86 Kazimierz Cymbrzyński
 92 87 Tomasz Kaczmarczyk
 93  plac pusty po Markiewiczu
 94 88 Józef Czapla
 95 90 Józef Janicki
 96 89 Wojciech Domalski
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 92 91 wdowa Bednarska
 98 92 Anastazy Siwczyński [Mioczyński?]
 99 93 Walenty Szuster
 100 94 Błażej Domagalski
 101 96 Franciszek Nygolski
 102 95 Gasper Soiński [!]
 103 97 Wojciech Przepiórka
 104  plac pusty po Paludkiewiczu
 105 98 Mikołaj Mioczyński
 107 100 Maciej Gindifer
 108 101 Józef Caloziński [!]
 109 102 Mikołaj Kacprzyk [?]
 110 103 Tomasz Konopski
 111 104 Marcin Konopski
 112 105 Karol Staniowski
 113 106 plac pusty po Kozic [?] Andrzeju
 114 107 Andrzej Szyjowski
 115 100 Jan Łękowski
 116 109 Paweł Trąbski
 117 110 Dominik Sibidlecki
 118 239 Mikołaj Jarczyński
 119 111 Jan Kluziński
 120 112 Grzegorz Osiński
 121 113 Marcin Pierzgalski
 122 114 Adam Kowiński
 123 115 wdowa Szewczkowska
 124 116 Tomasz Syrkowski
 125 117 Piotr Wieprzoski
 126 118 Mikołaj Szczepański
 127 119 Roch Świtalski
 128 120 Antoni Zawodziński
 129 121 Maciej Błaziowski
 130 122 wdowa Kurzańska
 131 123 Bartłomiej Nortowski
 132 124 Ludwik Rachencki
 133 125 Wawrzyn Krawczyk
 134 126 Idzi Ratajczyk
 135 127 wdowa Maszkarska
 136 128 Andrzej Szwedek
 137 129 Andrzej Jaroński
 138 130 Teofil Lipiński

 139 131 Józef Strociński
 140 132 Prokop Jadycz
 141 133 Tomasz Nieszporek
 142 134 Jan Wolski
 143 135 wdowa Kościna
 144 136 Stanisław Szarek
 145 137 Roch Koliński
 146 138 wdowa Krzymińska
 147 238 Stanisław Waczyński
 148 239  wdowa Pawłoska
 149 237 Jan Muszyński
 150 140 Józef Sztarm
 151 141 Wojciech Korczak
 152 142 Szymon Jabłoński
 153 143 Jan Sosiński
 154 144 Gasper Szwarc
 155 145 Piotr Kaczmarczyk
 156 146 Tomasz Jabłoński
 157 147 wdowa Kościna
 158 148 Marcin Siwiński
 159 150 Franciszek Zawodziński
 160 149 Franciszek Szymon
 161 151 wdowa Pachana
 162 151 Bogumił Wagenblat
 294… 152 Bogumił Wagenblat
 163 153  Dyttrych Wilhelm
 164 154 Jan Gajewski
 165 155 Jakub Adamkiewicz
 165 156 Franciszek Niziński
 [brak nr 166]
 167 157 Walenty Waczyński
 168 158 Antoni Gryczmanski
 169 159 wdowa Grabowska
 170 160 Kazimierz Jabłoński
 171 161 Karol Jarociński
 172 162 Wojciech Słowikowski
 173 163 Józef Słociński
 174 164 Ignacy Wesołowski
 175 165 Urban Mączyński
 176 166 Franciszek Widawski
 177 167 Leopold Męznik

Ciągłość i zmiana. Mieszkańcy Nowej Częstochowy w świetle dokumentów z lat 1824–1864
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 178 168 Błażej Lux
 179 169 Krystian Frajtak
 180 170 Gasper Piechowski
 181 171 Jan Muszyński
 182 172 Marcin Kuligowski
 183 173 Jan Frencowicz
 184 175 dom Studnickich
 185 177 Józef Rospendowski
 186 174 Stanisław Borkowski
 187 176 Tekla Piechowska
 188  Marcin Janicki

Nazwiska tych, którzy nie posiadają własnych domów, 
jednak używają placowe ogrody

 209 Adam Pawlikiewicz
 210 Dajczer
 214 Józef Kwiatkowski
 231 Mateusz Maszkarski
 241 Andrzej Rajtarski
 244 Mateusz Mączyński
 245 Jan Machuderski
 246 Franciszek Zebrowski
 258 Szymon Korczak
 259 Jan Szyszkowski
 262 Roch Rajtarski
 265 Mateusz Maszkarski
 317 Michał Majewski
 321 Słociński
 325 Michał Majewski
 330 Andrzej Jarociński
 332 Wojciech Kozibulski !
 348 Ludwik Błażejewski
 353 Sobestian Masz[k]arski
 354 Szczepan Kumorowski !
 356 Mateusz Murzyński
 359 Feliks Jakubowski
 367 Jan Machuderski
 371 Michał Majewski
 374 Maciej Szczeciński
 379 Teofil Lipiński

 382 Roch Koliński
 303 Ludwik Błażejowski
 305 Marcin Widawski
 387 Walenty Pierzgalski
 398 Michal Skarzynski
 400 Antoni Pociszkowski
 402 Jan Machuderski
 403 Marcin Janicki
 405 Stanisław Krzymiński
 408 Klemens Perlangowski
 415 Michał Lipka
 417 Jan Zieliński
 423 Franciszek Kowalski

 ½ 629 Franciszek Kowalski
 439 Mikołaj Socha
 431 Sobestian Sterczoski

 ½ 634 Jakub Sosiński
 639 Wawrzyn Palmowski

 ½ 636 Kazimierz Stefański
 ½ 641 Kazimierz Stefański

 278 Jan Machuderski
 283 Jan Machuderski
 284 Jan Sirpiński
 285 Szymon Banaszkiewicz
 296 Idzi Ratajczyk

odpisałem dosłownie w Warszawie dnia 6/18 kwiet-
nia 1850 r. [podpis]

Szustowski, inżynier gubernialny [podpis] Zambrowicz

Zaprezentowane zestawienie trzeba skonfrontować 
z  innymi dostępnymi w archiwach dokumentami, by 
dokonać identyfikacji poszczególnych osób. W bada-
niach tożsamościowych najpewniejsza jest metoda 
genealogiczna, wymaga ona czasochłonnej penetracji 
zasobów metrykalnych. Aby zrekonstruować miejskie 
środowisko, ukazać jego wewnętrzne zróżnicowanie, 
określić mobilność społeczną, rodzaje karier, prestiż 
społeczny poszczególnych jednostek ze względu na 
pełnione funkcje, więzi społeczne, potrzebne jest stwo-
rzenie ogromnej bazy danych, z możliwością szybkiego 
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ich segregowania35. Punktem wyjścia jest rekonstrukcja 
rodzin i wspólnot rodzinnych (gospodarstw), w obrę-
bie których funkcjonowały także osoby bezżenne (tzw. 
celibat definitywny), osoby niespokrewnione, wycho-
wankowie, rezydenci, służba domowa, terminatorzy 
itp. W krajobrazie badawczym demografii w przeszło-
ści pojawiły się zagadnienia, które kiedyś nie intere-
sowały historyków, zmienił się bowiem katalog pytań 
zadawany źródłom. W kręgu zainteresowań znalazły 
się takie zagadnienia, jak rynek małżeński, wahania 
podaży, proporcje płci, wskaźnik maskulinizacji (liczba 
mężczyzn przypadająca na 100 kobiet), płodność mał-
żeńska i  jej ograniczanie, interwały intergenetyczne, 
rodziny niepełne, osoby samotne, w tym kobiety nie-
zamężne, rozwiedzione, porzucone, samotne matki, 
osoby biedne, odrzucone, osoby z marginesu społecz-
nego itp.36

Z rejestrów parafialnych trzeba wyłuskać fakty indy-
widualne, następnie „skrzyżować” z faktami uzyskany-

35 Badania ludnościowe prowadzone w  pojedynkę lub zbyt skrom-
nymi siłami, bez elektronicznego oprzyrządowania i  systemów 
informatycznych, nie mają dziś racji bytu. Tzw. ręczna rekonstruk-
cja rodzin 2-tysięcznego miasta na przestrzeni 300 lat wymaga co 
najmniej dziewięciu miesięcy pracochłonnej obróbki materiału, zaś 
w miarę pełne odtworzenie losów demograficznych 2-tysięcznego 
miasta wymaga ok. ośmiu lat intensywnej pracy. Por. Informatyczny 
system rekonstrukcji rodzin, gospodarstw domowych i społeczności 
lokalnych w Polsce przedrozbiorowej, opr. C. Kuklo, W. Gruszecki, 
Białystok 1994, s. 179–180.

36 Pod tym względem przełomowe znaczenie miały publikacje po-
wstałe w Instytucie Historii Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Bia-
łymstoku. Por. C. Kuklo, Rodzina w osiemnastowiecznej Warszawie, 
Białystok 1991, tegoż, Kobieta samotna w społeczeństwie miejskim 
u schyłku Rzeczpospolitej szlacheckiej, Białystok 1998; tegoż, Ko-
bieta samotna w miastach Europy przedprzemysłowej jako przed-
miot badań historycznych, [w:] Miasto, region, społeczeństwo: 
studia ofiarowane prof. Andrzejowi Wyrobiszowi, Białystok 1992; 
tegoż, Ludzie starzy w miastach i miasteczkach u schyłku Rzeczy-
pospolitej szlacheckiej, [w:] Miasto, region, społeczeństwo: studia 
ofiarowane Juliuszowi Łukasiewiczowi, Warszawa 1998; tegoż Ko-
bieta samotna w mieście przedprzemysłowym. Polska na przełomie 
XVIII/XIX w., [w:] Przełomy historii: Pamiętnik XVI Powszechnego 
Zjazdu Historyków Polskich, t. 3. cz. 4, Toruń 2001, s. 281–293; 
Rodzina i gospodarstwo domowe na ziemiach polskich w XV–XX w. 
Struktury demograficzne, społeczne i gospodarcze, red. C. Kukla, 
Warszawa 2008.

mi z wszelkich innych źródeł, z ksiąg meldunkowych, 
akt miejskich i notarialnych, głównie testamentów.

Testamenty ludzi. Ludzie w testamentach37

Ważne materiały do  badań ludnościowych odnaj-
dujemy w trzyczęściowym opracowaniu Dariusza Złot-
kowskiego38. Autor we wstępie publikacji tak napisał 
o  roli testamentu – jako źródła historycznego przy-
datnego do badania dziejów mieszkańców: „pozwala 
dokonać obszernej rekonstrukcji warunków życia […] 
daje obraz zamożności danego człowieka. Pozwala 
uzyskać informacje o jego rodzinie, warunkach miesz-
kaniowych, postawie wobec religii. Z  owych danych 
można uzyskać pośrednie informacje o wpływie kon-
kretnych wypadków dziejowych na życie mieszkańców 
danego terenu”39.

Opublikowany przez Dariusza Złotkowskiego ma-
teriał, zaczerpnięty z akt notarialnych, przynosi zasób 
nazwisk, cenne informacje o  relacjach rodzinnych, 
sąsiedzkich, o zobowiązaniach i świadczeniach finan-
sowych, o wieku i  stanie zdrowia testatorów, podej-
mowanych wysiłkach zawodowych, zgromadzonym 
majątku.

Warto przytoczyć charakterystykę miasta, którą au-
tor zamieścił we wstępie. „Nowa Częstochowa z racji 
swego położenia u stóp klasztoru jasnogórskiego była 
predestynowana do  obsługi rzesz pielgrzymów przy-
bywających rokrocznie do Sanktuarium. Niewątpliwie 
napływ znacznych rzesz ludzi potrzebujących jedzenia, 
napoju i praktyczny brak konkurencji żydowskiej w tym 

37 Takie publikacje, jak: M. Borkowska, Dekret w niebieskim ferowany 
parlamencie. Wybór testamentów z  XVII–XVIII  w., Kraków 1984; 
Testamenty szlachty krakowskiej XII–XVIII  w., oprac. A.  Falniow-
ska-Gradowska, Kraków 1997; B.  Popiołek, Rodzina szlachecka 
w świetle testamentów XVII–XVIII w., [w:] Rodzina i gospodarstwo 
domowe na ziemiach polskich w XV–XX w., s.139–152, wzmogły 
zainteresowanie testamentami jako cennym źródłem do badań.

38 D. Złotkowski, „Wiedząc to dobrze z wyroków Boga Najwyższego, 
iż kto się rodzi, umierać musi…”. Testamenty z pierwszej polowy 
XIX wieku w świetle akt notariuszy częstochowskich, cz. I, Często-
chowa 2005, cz. II Częstochowa 2006, część III, Częstochowa 2011 
(dalej: Testamenty I, II, III).

39 D. Złotkowski, Testamenty I, s. 13.
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zakresie sprawił, że na terenie Nowej Częstochowy 
grupę najbogatszych stanowili karczmarze”40.

Do elity finansowej Nowej Częstochowy Dariusz 
Złotkowski zaliczył dwóch jej obywateli: Józefa Masza-
drę41 i Jana Ferencowicza42, do mieszczan czerpiących 
zyski z handlu – Kacpra Klukowskiego, Agnieszkę Nes-
selmanową, Kacpra Szwabskiego, Krystiana Fraytaka, 
Karola Jarosińskiego, Ignacego Wesołowskiego, Salo-
meę Borkowską, Wojciecha Maciałowicza. Złotkowski 
podkreśla rolniczy charakter podjasnogórskiego ośrod-
ka, o czym świadczą wykazy ruchomości, inwentarze, 
wykazy sprzętu rolniczego. Ważną postacią Nowej 
Częstochowy był burmistrz miasta – Jan Muszyński.

Mieszkańcy Nowej Częstochowy – autorzy testa-
mentów:

Salomea z Muszalskich Borkowska (1751–1810), 
wdowa po Mateuszu Borkowskim, testament sporzą-
dzony został w domu jej zięcia, Józefa Zawodzinskiego 
pod nr. 2243;

Jan Grabowski (1758–1822), syn Stanisława, rzeź-
nik, 1. żona Marianna z Nowakowskich, 2. żona Tekla 
ze Szwabskich, nr domu 169 przy Rynku44;

Wilhelm Herszleben (Harzleben), lekarz45;
Kacper Klukowski (1779–1820), właściciel domu 

nr 32 w Rynku46;

40 Tamże, s. 24–25.
41 Józef Pasquale Maszadro (w zapisach także: Maczadro i Mascha-

dro), ur. w ok. 1750 r. w północnych Włoszech w rejonie Como, 
był kupcem winnym, korzennym i norymberskim, jedną z bardziej 
interesujących postaci Nowej Częstochowy, najprawdopodobniej 
pochodzenia szlacheckiego. Dwukrotnie żonaty, posiadał dwa 
domy w Nowej Częstochowie i austerię Nowy Świat w Starej Czę-
stochowie. Por. D. Złotkowski, Testamenty, II, s. 310; Cmentarz św. 
Rocha w  Częstochowie. Przewodnik biograficzny, Częstochowa 
2012, s. 145. O jego randze społecznej świadczy podpis na proto-
kole połączenia Starej i Nowej Częstochowy; chrzestnym jego cór-
ki Konstancji w 1822 r. był naczelnik obwodu wieluńskiego baron 
Seweryn Waldgon, wydarzenie zostało odnotowane na pierwszej 
stronie „Kuriera Warszawskiego”.

42 Jan Ferencowicz (1781–1855) kupiec, był przybyszem z Galicji, ur. 
się z Wysowej k. Gorlic.

43 D. Złotkowski, Testamenty I, testament nr 11, s. 69–70.
44 Tamże, testament nr 105, 106, s. 303–307.
45 Tamże, testament nr 8, s. 63–64.
46 Tamże, testament nr 82, s. 249–250.

Wojciech Maciałowicz (1754–1820), synowie Ka-
zimierz, Ignacy, córka Marianna (zamężna Badowska), 
nr domu 30 przy Rynku47; świadkowie: Kazimierz Ma-
ciałowicz (syn Wojciecha), Jan Badowski, zięć, Jan Mu-
szyński nr domu 180, Stanisław Borkowski nr domu 9, 
Sebastian Styrczewski dom nr 49 na przedmieściu św. 
Barbary, Piotr Matlągiewicz dom nr 35 w Rynku, Paweł 
Szyszkowski nr domu 173 w Rynku;

Franciszek Reis (Rays) (1774–1824), 1. żona 
Agnieszka z Tomaszewskich, synowie: Franciszek, Jan 
i Sylwester, córki: Antonina (po mężu Gajęcka) i Ma-
rianna, dom nr 174 przy Rynku48;

Piotr Szyszkowski (1760–1827), żona Marcjanna, 
synowie: Paweł i Leopold, córka Marianna (Cichowska), 
dom nr 24 przy Rynku nabyty na licytacji w 1807 roku 
po zmarłym Józefie Witmanie); świadkowie: Kasper 
Szwabski, Franciszek Rays, Ignacy Kulesiński, Ignacy 
Bolesta49;

Roch Dayczer (1776–1830), rusznikarz, wdowiec 
po Magdalenie z  Czerskich, dom nr 20 pod Jasną 
Górą50;

Krystian Fraytak (Freitag) (1756–1826), trzykrot-
nie żonaty: 1. żona Marianna z Olszowskich (bez po-
tomstwa); 2. żona Franciszka z Peperskich (Reterskich?) 
1v. Piotrowska, 2v. Sendrakowska (?), córka Anna Lipiń-
ska (żona Wojciecha Lipińskiego), syn Jan; 3. Salomea 
ze Słowikowskich 1v. Kołodziejska (bez potomstwa), 
dom nr 179 przy Rynku51;

Kazimierz Jabłoński (1747–1827), szewc, żona 
Julianna z Naglińskich; świadkowie: Michał Majewski, 
Leopold Mężnicki, Wojciech Słowikowski, Ignacy We-
sołowski, dom nr 170 przy Rynku52;

Karol Jarosiński, żona Marianna z  Chachulskich, 
świadkowie: Leopold Mężnicki, Franciszek Tyieski (?), 
Tomasz Werner, Paweł Maczyński (?), miał 86 funtów 

47 Tamże, testament nr 81, s. 245–248.
48 Tamże, testament nr 104, s. 300–301.
49 Tamże, testament nr 75, s. 231–232.
50 Testamenty II, testament nr 195, s. 219–220.
51 Tamże, testament nr 141, s. 86–89.
52 Tamże, testament nr 140, s. 84–85.
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bawełny, warsztat mydlarski, towar kramny; wykonaw-
cy testamentu: Wojciech Słowiskowski, Kazimierz Ben-
duski, dom nr 171 przy Rynku53;

Marcin Kuligowski (1776–1825), żonaty z  Ewą 
z Peperskich, potomstwo: synowie Józef i Paweł, córki: 
Franciszka (zamężna Piechowska), Salomea (zamężna 
Pawelkiewiczowa), właściciel domu 182 (pomiędzy do-
mem Jana Ferencowicza i Jana Muszyńskiego), świad-
kowie: Jan Ferencowicz, Jan Badowski, Wincenty We-
nitowski, Wojciech Lipiński. Opiekunem synów uczynił 
Jana Muszyńskiego i Pawła Szyszkowskiego54;

Józef Kuligowski, syn Marcina, żonaty z Marianną 
z Badowskich (bezdzietni), miał dom nr 182 przy Ryn-
ku Jasnogórskim (przepisany mu notarialnie w 1825) 
oraz dom nr 1 przy Rynku pod Jasną Górą55;

Lisse Józef, żonaty z Delfiną z Kobielskich, właści-
ciel domu nr 8. Świadkami byli: Józef Maszadro, Jan 
Ferencowicz, Stanisław Borkowski i Franciszek Janicki56;

Franciszka z  Wąsowiczów Pleszyńska (1803–
1829), żona Łukasza Pleszyńskiego, właścicielka domu 
nr 7 pod Jasną Górą odziedziczonego po Tekli z Wąso-
wiczów Sadowskiej57;

Ignacy Wesołowski (1794–1829), żona Salomea 
z Majewskich, właściciel domu nr 63 pod Jasną Górą58;

Józef Maszadro (1755–1844), kupiec, ławnik, 
1. żona Teresa z Wtorkiewiczów, z tego małżeństwa 
dwie córki: Paulina (Irozzo) i Józefa (Zahorowska), 2. 
żona Zofia z  Krajewskich, z  tego związku trzech sy-
nów: Mikołaj, Tomasz, Jan oraz dwie córki: Katarzyna 
(żona aptekarza Wincentego Maszatowskiego) i Kon-
stancja59;

Franciszek Zelmański (1808–1848), żona Agniesz-
ka, właściciel domu nr 176, świadkowie: Jan Słociński, 

53 Tamże, testament nr 168, s.155–157.
54 Tamże, testament nr 135, s.71–73.
55 Tamże, testament nr 188, s.204–205.
56 Tamże, testament nr 123, s.43–44.
57 Tamże, testament nr 187, s. 202–203.
58 Tamże, testament nr 185, s. 198–199.
59 Tamże, testament nr 231, s. 309–311. Rok urodzenia obliczony na 

podstawie wieku zmarłego podanego przez świadków w akcie zgo-
nu; APCz USC św. Zygmunt 1844, nr 343.

Jan Klimkiewicz, Paweł Mączyński, Jan Morzykowski, 
Mateusz Mączyński60;

Anna Fraytakowa z Waysów (1816–1841), żona 
Jerzego Fraytaka (bezpotomna), dom nr 1761;

Antoni Podleski (1768–1843), kramarz, 1. żona 
Marianna z Ząbkowskich (córka Anna zamężna Goła-
chowska), 2. żona Mariana z Nowińskich, synowie Józef 
i Aleksy, córki Katarzyna, Józefa i Marianna. Świadko-
wie: Ludwik Osuchowski, Roch Dziubanda, Józef Fili-
powicz, Ludwik Tomaszewski62; Helena Szwagrowska 
z  Funków (1791–1843), 1v. Nizińska (w  małżeństwie 
z  Franciszkiem Nizińskim córka Marcjanna oraz syno-
wie Jan, Walenty i Józef), żona Kacpra Szwagrowskiego 
(bez potomstwa). Świadkowie: Franciszek Janicki, Józef 
Badowski, Walenty Łękowski, Ludwik Osuchowski63;

Franciszek Kamocki (1802–1844), propinator, 
żonaty z Teklą z Masłowskich, córka Teofila i syn Jan. 
Świadkowie: Wincenty Wenitowski, Józef Badowski, 
Józef Filipowicz, Jan Klimkiewicz64;

Wincenty Wenitowski (1784–1853), introligator, 
żona Agnieszka z  Bodziszewskich, cztery córki: Mar-
cjanna (zamężna Mączyńska, żona Pawła Mączyńskie-
go), Teodora (żona Antoniego Pawłowskiego), Anto-
nina i Marianna. Świadkowie: Wincenty Maszatowski, 
Łukasz Pleszyński, Karol Filipowicz, Józef Piotrowski65;

Teresa Lipińska (1805–1854), wdowa po Wojcie-
chu Lipińskim, 1v. Langhamer, dom nr 500. Świadko-
wie: Jan Ferencowicz, Łukasz Benduski, Jan Słociński, 
Józef Lisse66;

Jan Ferencowicz (1779–1855), kupiec, w małżeń-
stwie z Marianną z Janickich, córka Katarzyna (wyszła 

60 Tamże, testament nr 106, s. 277–278.
61 Tamże, testament nr 52, s. 160–161.
62 D. Złotkowski, Testamenty III, testament nr 72, s. 205–206.
63 Tamże, testament nr 73, s. 207–208.
64 Tamże, testament nr 74, s. 209–210.
65 Tamże, testament nr 143, s. 353–354.
66 Tamże, testamenty nr 144 i  145 (sporządzone 11 i  12  lutego 

1854  r.), s.  355–358. Pierwszym mężem był Alojzy Langhamer; 
z tego związku syn Alojzy (służył w wojsku austriackim) i córka Emi-
lia, która wyszła za Juliana Filipowicza, urzędnika celnego w Her-
bach. Wspomniany w testamencie ks. Filip Lipiński (1780–1848).

Ciągłość i zmiana. Mieszkańcy Nowej Częstochowy w świetle dokumentów z lat 1824–1864
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za Kazimierza Nęckiego), syn Aleksander, córka Euge-
nia (wyszła za Andrzeja Trawińskiego), Franciszek, Mi-
chał, Jan, Leon, Julian;

Ignacy Szyszkowski (1826–1856), syn Pawła 
i Agnieszki z Luksów, introligator, żonaty z Franciszką 
z Maczyńskich, mieli trzy córki: Teresę, Mariannę i Zo-
fię. Świadkowie: Apolinary Waszkiewicz, Kazimierz 
Maciałowicz, Piotr Cieślewski, Franciszek Kucharski, Jó-
zef Kuligowski, Jan Słociński, Józef Piotrowski67;

Julianna Szafowa z  Technerów, 1v. Jambrow-
ska, żona Jana Szaffa, dom nr 6, świadkowie: Leopold 
Mężnicki, Józef Filipowicz, Karol Mężnicki, August 
Szlaycher68;

Erazm Mączyński, złotnik, żonaty z  Marianną 
z Piechowskich, dom nr 180, świadkowie: Jacenty Ka-
siewicz, Piotr Motylewski, Kacper Skawiński, Piotr Ma-
tlingiewicz.

Magdalena Tyjewska z Burkiewiczów69.
Jan Muszyński (1774–1844), wlaściel domu nr 66 

przy Rynku Jasnogórskim, w  małżeństwie z  Salomeą 
z Olszowskich miał trzy córki: Annę (wyszła za kupca 
Jana Gilge), Mariannę, Nepomucenę (po mężu Sadow-
ską) oraz syna Romana70.

Handel podjasnogórski. Sklepiki kramarskie
W obszarze Nowej Częstochowy skoncentrował się 

handel dewocjonaliami, stanowiący wizytówkę całe-
go miasta. Przybywający na Jasna Górę pątnicy, poza 
doznaniami religijnymi, wywozili stąd wspomnienie 
o  funkcjonujących pod murami kramach i  wszech-
obecnych w  tym pejzażu żebrakach. Dla kupujących 
pamiątki ważna była aura religijnego spełnienia, re-
alizacji powziętych zobowiązań, ślubowań, modlitw 
w konkretnych osobistych intencjach, odnowienia za-
niedbanych więzi ze sferą duchowości. Handel podja-
snogórski miał różne formy; analiza zjawiska przekra-
cza ramy niniejszego szkicu, w tym miejscu interesuje 

67 Tamże, testament nr 157, s. 383–384.
68 Tamże, testament nr 95, s. 257–258.
69 Tamże, testament nr 10, s. 565–57.
70 Tamże, testament nr 71, s. 202–204.

nas rynek producentów, a więc wytwórców dewocjo-
naliów oraz sprzedawców.

Kramarstwo uważa się za tradycyjne zajęcie miesz-
kańców podjasnogórskiej dzielnicy. W  1826 roku 
w  Nowej Częstochowie było 26 kramarzy (w  Starej 
Częstochowie tylko dwóch)71, w 1846 roku wybudo-
wano pod Jasną Górą na koszt miasta 46 murowanych 
sklepów kramarskich72.

Oto wykaz kramarzy, którzy w  roku 1851 byli ich 
dzierżawcami:

 1. Tekla Hetman73

 2. Zofia Hiller
 3. Nepomucena Heneczkowska
 4. Ludwika Szubert74

 5. Jan Bieda
 6. Marianna Nieszporek
 7. Julianna Buchaczewska75

 8. Jan Heneczkowski
 9. Ludwik Kulesiński
 10. Marianna Lisowska
 11. Marianna Masłońska
 12. Joanna Rabicz
 13. Apolonia Błasikiewicz
 14. Waleria Lux
 15. Klara Dytrych
 16. August Kowalski
 17. Andrzej Szyma
 18. Marianna Osuchowska
 19. Wincenty Garłowski
 20. Marianna Motylewska

71 F. Sobalski, Częstochowa w latach 1826–1905, s. 85.
72 F. Sobalski, tamże, s. 95. W aktach miejskich (sygn. AMCz 27) za-

chował się poszyt dokumentów dotyczących tego przedsięwzięcia 
budowlanego. Wykonawcą (enteprenerem) był Ejzyk Ginsberg, wa-
runki wydzierżawienia sklepów ogłoszone zostały w „Gazecie Rzą-
dowej Królestwa Polskiego” w grudniu 1846 r. Dzierżawcą sklepów 
był przez rok (1847–1848) Piotr Bożewski, później (1848–1851) Jan 
Słocińki.

73 Żona bednarza Tomasza Hetmana (ur. 1817 w Warcie).
74 Matka Jana Szuberta; por. Akta opieki nad nieletnimi, poz. 157. 

Oryginał dokumentu: AMCz 157.
75 Żona tokarza Jana Buchaczewskiego (ur. 1793), rodem z Siewierza, 

mieszkali pod nr. 179 i 181; AMCz 214, k. 299.
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 21. Agnieszka Heneczkowska
 22. Stanisław Gotz
 23. Teresa Błażejewska
 24. Marianna Gawlikowska
 25. Aleksy Podleski
 26. Jadwiga Szmatałowska76

 27. Sobestian Sosiński
 28. Józef Kucharski
 29. Marianna Kościelska
 30. Wiśnicka [brak imienia]
 31. Franciszek Raczyński
 32. Marianna Łącka
 33. Józef Kowalski
 34. Katarzyna Wolska
 35. Franciszka Chwalińska
 36. Franciszek Paskiewicz
 37. Aniela Maciałowicz
 38. Marianna Klukowska
 39. Adam Pawełkiewicz
 40. Jan Jakub Baierlajn
 41. Piotr Fertner
 42. Salomea Stawiarska
 43. Helena Chwalbińska
 44. Aniela Widawska77

 45. Paulina Mikka
 46. Marianna Majewska

Kolejny numer listy odpowiada numerom dzier-
żawionych sklepów kramarskich. W  zamieszczonym 
wykazie zastanawia duża liczba kobiet. Dzierżawcy 
kramów w piśmie do prezydenta miasta z 12 czerw-
ca 1849 roku pisali o stratach, jakie ponoszą z powo-
du handlarzy rozkładających swój towar „pod bramą 
klasztorną, w fosach, na płachtach i stolikach pod go-
łym niebem, przez co uwłaczają dochodom Kasy Eko-
nomicznej i obywatelom handlem się trudniącym”78.

76 Żona Jana Szmatałowskigo (ur. 1810), kramarza.
77 Ur. w 1821 r., szkaplerznica, zameldowana w domu malarza F. Ze-

lmańskiego pod nr. 478.
78 AMCz 27, s.170–171. Pismo podpisali: Jan Słociński, Antoni Ma-

słoński, Feliks Szwabski, Adam Pawełkiewicz, Jan Morzykowski, 

Nazwiska kramarzy: Marianna Wieczorek (ur. 1796) 
rodem z Brzeźnicy, dom nr 586; Sebastian Sosiński (ur. 
1792), dom nr 586; Tekla Burdzińska (ur. 1794), wdo-
wa; Karol Jarosiński (ur. 1781) rodem z Borowna; Tekla 
Binkowska (1786–1843); Józef Kucharski (ur. 1824), ro-
dem z Sieradza; Idzi Fijałkowski (1775–1850) z Gliwic; 
Antonina Waczyńska (ur. 1797); Wojciech Waczyński 
(ur. 1820); Franciszek Górski (ur. 1794), rodem z Brzeź-
nicy; Anna Focht (Vogt), ur. 1799, rodem z Warszawy.

Historia pewnej pożyczki
W  ramach zachęty do  zabudowy nowo wymierzo-

nych w  1823 roku placów, miasto udzieliło pożyczki 
budowlanej. Skorzystały z niej 34 osoby, w  tym także 
mieszkańcy Nowej Częstochowy. Listę pożyczkobiorców 
z lat 1825–1832 odnajdujemy w artykule Ryszarda Koło-
dziejczyka w drugim tomie opracowania monograficz-
nego79. Zachowane w Archiwum Państwowym w Czę-
stochowie dwa obfite tomy dokumentów przynoszą 
interesujący materiał, który można nazwać kroniką kło-
potów pożyczkobiorców, dzieje nieustannej korespon-
dencji z kasą ekonomiczną miasta, prezydentem, komi-
sarzem obwodu wieluńskiego, rządem gubernialnym 
w Warszawie oraz Bankiem Polskim80. Brak możliwości 
spłaty rat kredytu powodował naliczanie odsetek. Gdy 
próby ściągania należności nie dawały efektu, władze 
miasta, ponaglane przez rząd gubernialny, przystępo-
wały do czynności egzekucyjnych. Domy (często niewy-
kończone) były sprzedawane lub oddawane w dzierża-
wę. Na nabywcach i dzierżawcach ciążyły długi, odsetki 
z zaległych rat przekraczały często wartość kapitału.

Wspólnoty i grupy zawodowe
Dzielnicę podjasnogórską tworzyła społeczność rol-

ników, rzemieślników, ludzi zajmujących się obsługą 

Józef Piotrowski,, Mateusz Mączyński, Maciej Trojanowski, Karol 
Fertner i Jan Klimkiewicz.

79 R. Kołodziejczyk, Na drodze połączenia Starej i Nowej Częstochowy, 
[w:] Częstochowa, Dzieje miasta 2, s. 254. W wykazie zniekształco-
ne zostały nazwiska Tomasza Gudenaua i Jerzy Peszke (Peschke).

80 AMCz 30, 31.
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ruchu pątniczego, kramarzy, a także ludzi czerpiących 
dochody z udzielania noclegów i wyżywienia, właści-
cieli domów zajezdnych, szynkarzy. Wielu z nich funk-
cjonowało w  ścisłej zależności od  konwentu jasno-
górskiego. Charakterystyczne dla Nowej Częstochowy 
było łączenie działalności handlowej z pracą na roli czy 
z rzemiosłem. W aktach metrykalnych występują takie 
określenia wykonywanego zawodu, jak: „rolnik miesz-
czanin”, „szewc mający ziemię”, „rzemieślnik handlu-
jący butami”, „handlarz zbożem, norymberskim towa-
rem i właściciel ziemi”81.

Malarze: Ta grupa zawodowa została najbardziej 
rozpoznana i  opisana, głównie dzięki pracom Alek-
sandra Jaśkiewicza82 oraz publikacji Anny Kunczyń-
skiej-Irackiej83. To malarze stanowią jedną z  najbar-
dziej charakterystycznych grup zawodowych pośród 
mieszkańców Nowej Częstochowy. Najbardziej znani 
w  I połowie XIX wieku to Błażej Lux; Franciszek Mą-
czyński; Piotr Cieślewski. Księgi meldunkowe notują na-
zwiska takich malarzy, jak Julian Aleksander Piechow-
ski84; Franciszek Wyleżański (1799–1846); Józef Grin 
(ur. 1804, przybysz z  Austrii); Franciszek Paskiewicz 
(ur. 1807)85; Wincenty Święcicki (ur. 1805)86; Marcin 
Urbański (ur. 1824, rodem z  Gidel)87; Paweł Mączyński 
(ur. 1823); Franciszek Maciałowicz (ur. 1826); Ludwik 
Tomaszewski (ur.  1802); Józef Piotrowski (ur.  1813 
w Lelowie); Michał Kaliński (ur. 1810 w Mrzygłodzie); 
Maciej Trojanowski (ur.  1803); Stanisław Różański 

81 S. Mizera, Udział klasztoru jasnogórskiego w przemianach gospo-
darczo-społecznych XIX-wiecznej Częstochowy (1815–1865), „Stu-
dia Claromontana” 2, Częstochowa 1981, s. 387, przypis 60.

82 A.  Jaśkiewicz, Materiały do  historii cechowego rzemiosła arty-
stycznego XVIII i pierwszej połowy XIX wieku w Nowej Często-
chowie, [w:] „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 6 (1963), 
s. 239–263.

83 A.Kunczyńska-Iracka, Malarstwo ludowe kręgu częstochowskiego, 
Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1987.

84 Ur. w 1824 r., żonaty z Teklą z Będuskich.
85 Mieszkał z żoną Marianną (ur. 1821) i dziećmi pod nr. 178 (476), 

wraz z nimi służąca Józefa Sosnowska.
86 Mieszkał z żoną Gertrudą i dziećmi pod nr. 178 (476), od 1845 r. 

pod 28/29. Wraz z nimi służąca Tekla Pawłowska.
87 Mieszkał pod nr. 478 z żoną Agnieszką (ur. 1812 w Częstochowie); 

AMCz 213, k. 288.

(ur.  1804)88; Franciszek Zelmański (1808–1848); Fe-
liks Piechowski; Paweł Kolasiński (ur. 1829 w  Siewie-
rzu)89; Józef Hamerle ( 1782–1848)90; Jan Kwietoński 
(ur.  1825); Wincenty Koszczak (ur. 1778)91; Michał 
Policiński (ur. 1827)92; Wawrzyniec Hiller (ur. 1827)93.

Złotnicy: Antoni Błasikiewicz (ur. 1825); Kasper Bie-
lecki (ur. 1810)94; Ignacy Waczyński (ur. 1820)95.

Jubiler: Michał Sowiński (ur. 1790).
Aptekarze: Józef Oczko (1796–1845), podapte-

karz, rodem ze Strzelec (Opolskich), wcześniej prakty-
kował w Radomsku; Wincenty Maszatowski (ur. 1812 
w Sejnach), dzierżawca apteki janogórskiej.

Introligatorzy, drukarze, zecerzy: Jan Mączyński 
(1815–1848); Piotr Łęcki; Idzi Wysopolski (ur. 1809, ro-
dem z Lublińca); Ignacy Bogdański (ur. 1829); Jan Nie-
szporek (ur. 1812); Jan Lux (ur. 1825)96; Roch Dziuban-
da (1802–1848); Karol Lisowski (ur. 1801); Wincenty 
Garłowski (ur. 1820 w Kłobucku); Franciszek Rytowski 
(ur. 1801) drukarz z Kielc, dom nr 193; Józef Słocinski 
(1783–1844), urodzony w Bytomiu, dom nr 199; Pa-
weł Słocinski (ur. 1820), drukarz, dom 199 (przeniósł 
się spod nr 200); Julian Szwabski (ur. 1822); Wacław 
Krauz (1809–1846) z miejscowości Adelsberg w Pru-
sach; Jan Heneczkowski (ur. 1824) zecer i drukarz; Jan 
Heneczkowski (ur. 1803) drukarz rodem z  Pyskowic; 
Jan Fraitag (ur. 1814) introligator; Klemens Pleszyń-

88 Mieszkał z żoną Marianną i dziećmi pod nr. 483 (wcześniej 515); 
AMCz 214, k. 284.

89 Jego żoną była Barbara z  Ferencowiczów (ur. 1825); AMCz 214, 
k. 305.

90 Jego żona Augustyna (1802–1852) pochodziła z Wielunia. Miesz-
kali w domu klasztornym nr 188; AMCz 214, k. 323.

91 Mieszkał w domu nr 206 żoną Marianną (ur. 1796) i sześciorgiem 
dzieci.

92 Jego żoną była Nepomucena (ur. 1826), córka kramarki Antoniny 
Waczyńskiej.

93 Żonaty z Zofią z Benduskich; AMCZ 212.
94 Mieszkał z żoną Wiktorią (ur. 1811) w domu 179 (wcześniej pod 

182), mieli dwóch synów, Michała i Leona.
95 Właściciel domu drewnianego nr 231 (717), miał żonę Mariannę 

(ur. 1822), synów Jana (ur. 1840), Tomasza (1846) i córkę Agnieszkę 
(1848).

96 Nr domu 465; AMCz 212, s. 100.
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ski (1789–1855) drukarz97; Konstanty Heneczkowski 
(ur. 1819 w Pyskowicach)98.

Muzycy: Maksymilian Rożański (ur. 1806); Józef Ku-
ligowski (ur. 1807); Franciszek Grabowski (ur. 1815); 
Karol Kloże (ur. w 1805 w miejscowości Rosswald w ce-
sarstwie austriackim)99; Wojciech Czajkowski (1815–
1853); Franciszek Hołubek100 (ur. 1807) z Czech; Jan 
Kopiński (ur. 1798) z Sieradza.

Płóciennicy (Tkacze): W związku z planami „krze-
wienia przemysłu” w  1823 i  1824 roku pojawiła się 
w  Częstochowie grupa rzemieślników profesji tkac-
kiej – płócienników. Akta miejskie z 1829 roku notują 
następujących płócienników: Jerzy Peszke, Franciszek 
Szway, Cyna Breszel, Leopold Gallert, Jan Pitz, Jan Kohl, 
Józef Seyfert, Józef Knoll, Franciszek Fibinks, Szymon 
Landau, Józef Sand, Henryk Tempel, Piotr Simanka, Je-
rzy Danh, Józef Alt, Franciszek Grottel, Antoni Diwok, 
Ludwik Robert, Moritz Wolrauch, Jan Szmid, Wawrzy-
niec Szoltz, Florian Zimmer, Emanuel Lisel, Antoni Di-
sner, Antoni Lux, Franciszek Thiel, Szymon Zanden, Icyk 
Frayman, Gotlieb Keller, Ignacy Appelt, Jerzy Disner, Ja-
kub Frayman, Antoni Kopelski, Józef Kretzmer, Henryk 
Żarecki, Markus Lindenberg101.

Tylko niektórzy z nich pozostali w mieście na dłużej. 
Zniechęceni drogim kredytem pożyczkowym i brakiem 
perspektyw, wyjeżdżali do  innych ośrodków. W 1837 
roku w całej Częstochowie było 98 warsztatów tkac-
kich. W Nowej Częstochowie osiadło kilka rodzin tkac-
kich, głównie w rejonie ul. św. Barbary. Oto nazwiska 
z  ksiąg meldunkowych: Tomasz Keller (1796–1842); 
Ignacy Keller (1806–1856); Józef Sztajner (ur. 1793 
w miejscowości Franzstadt); Ignacy Miller (ur. 1807); 
Michał Herter (ur. 1812 w Węglowicach); Jan Pitz (ur. 
w 1798 z Neustadt w Prusach); Jan Maczke (ur. 1785 

97 Mieszkał z żoną Katarzyną pod nr. 212.
98 Miał żonę Juliannę (ur. 1814) w Częstochowie.
99 Mieszkał z żoną Amelią w domu nr 188 należącym do klasztoru. 

W 1849 wyprowadzili się do Łodzi.
100 Pierwsza żona: Karolina zm. w 1858 r. Drugą żoną była Franciszka 

z Mączyńskich 1v. Szyszkowska.
101 Akt nie precyzuje, w której części miasta się osiedlili.

w Bernow)102; Jan Bajerlajn (1790–1853) z miejscowo-
ści Finkelspill; Jan Jakub Bajerlajn (ur. 1815 w miejciwo-
ści Fraienthal); Franciszek Musialik (ur. 1822); Kasper 
Bigosiński (ur. 1818); Franciszek Dyzner (1792–1847); 
Konstanty Paceld (1787–1845).

Pończosznicy: Jan Knothe (1815–1855) z  Czech; 
Franciszek Wagner (ur. 1798) z miejscowości Grossbo-
ken; Franciszek Wagner II (1781–1847) z miejscowości 
Kleinboken.

Krochmalnik: Józef Just (ur. 1798 w Eisendorf)103.
Piekarze: Kasper Schwartz (1781–1846) z Opawy, 

ewangelik; Józef Tasler, ur. 1806 w Rokitnic (Austria)104; 
Antoni Waczyński (ur. 1830)105.

Rzeźnicy: Jan Kamieński (1822–1857); August Irzy-
kowski (ur. 1818); Wojciech Czarnecki (1791–1847) 
urodzony we Lwowie, przybył do Częstochowy z Kra-
kowa; Jan Rożański (1802–1847); Benedykt Ostaszew-
ski (1789–1846) ze Zgierza106; Jan Olesiński; Antoni 
Gryczmański (1790–1852) rodem ze Śląska107; Warzy-
niec Palmowski (ur. 1772); Franciszek Szwedek (1803–
1858); Teodor Kopiński (ur. 1829).

Szewcy: Stanowili bardzo liczną grupę zawodo-
wą. Szczęśliwie dochowana książka wpisowa maj-
strów profesji szewskiej Nowej Częstochowy założo-
na 8  stycznia 1818 roku (ostatnie wpisy pochodzą 
z końca lat 40. XIX wieku) pozwala poznać w miarę 
kompletną listę nazwisk majstrów szewskich108. W na-
wiasach podany rok zapisania do zgromadzenia bądź 
rok występowania danej osoby w dokumencie – z ra-
cji pełnionych w  cechu funkcji: Wojciech Kocybulski 

102 Miał żonę Józefę, ur. 1801 w Freidenthal. Dom 238, poźniej 195.
103 Dom nr 226; AMCz 213, k. 379. Tu adnotacja: „zbiegli do Prus”.
104 Miał żonę Juliannę ur. 1805 w Miedźnie.
105 Miał żonę Mariannę, ur. 1828 w  Wieluniu. Dom nr 243 (705); 

AMCz 213, k. 406.
106 Mieszkał pod nr. 589. Jego żona Franciszka (ur. 1788 w Jarocinie), 

po śmierci męża wyjechała z Częstochowy.
107 Mieszkał z żoną Jadwigą (ur. 1810 w Częstochowie) i sześciorgiem 

dzieci pod nr. 590.
108 „Książka wpisowa majstrów profesji szewskiej Miasta Nowej Czę-

stochowy”, sygn. CechSzew.Cz 9 APCz.
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(1819)109; Błażej Lux – starszy zgromadzenia (1819); 
Kajetan Różycki – podstarszy (1819); Tomasz Nieszpo-
rek – biegły (1819); Kasper Piechowski (1819); Filip 
Brzezowski (1820); Marcin Widawski (1822); Tomasz 
Jabłoński – podskarbi (1822); Mateusz Mączyński 
(1820); Jan Machuderski (1822); Jan Sękowski – pod-
starszy (1822); Stanisław Waczyński (1823); Szczepan 
Kumorowski (1824)110; Jan Bigosiński (1824); Sebastian 
Machuderski (1824); Józef Klukowski – starszy (1825); 
M.  Malczewski – biegły (1825); Marceli Piątkiewicz 
(1825); Marcin Litychowski (1825); Ignacy Kaczmar-
czyk (1825); Józef Brzeziński (1825); Franciszek Ziętkie-
wicz (1830); Franciszek Grubczyński (1830); Szymon 
Fryszman (1831); Jan Kostrzewski (1831); Stanisław 
Szyiński (1831); Jakub Muskalski (1831); Antoni So-
snowski (1831)111; Antoni Muskalski (1832); Andrzej 
Ćwikliński (1832); Icyk Fraier Mauer (1832); Franciszek 
Bąkowski (1832); Michał Ratkowski (?); Antoni Ruciński 
(1833); Antoni Kulczyk – starszy (1833); Jan Dudkie-
wicz (1833); Paweł Piotrowicz (1833); Józef Maiow-
ski; Sobestian Bryniarski (1833); Kazimierz Pisiewicz 
(1834); Dawid Helman (1834); Idzi Trąbski (1835); 
Roch Kosta (1835)112; Walenty Głowacki (1835); Fran-
ciszek Korkusiński (1835); Antoni Filipkiewicz (1835); 
Franciszek Piątkiewicz (1836); Paweł Pleszeniak (1836); 
Abram Boczoń (1837); Jakub Bochenek (1837); Aleksy 
Maiowski (1837); Michał Polachowski (1837); Franci-
szek Kosta (1837); Libuś Kasztan (1837); Ajzyk Zelcer 
(1837); Wojeciech Muskalski (1837); Jan Binkowski 
(1837); Michał Aksiński (1838); Antoni Zawodziński 
(1839); Jan Korczak (1839); Jan Sosnowski (1839); Ka-
sper Nieszporek (1839); Stanisław Ćwikliński (1839); 
Jan Oświeciński (1839); Karol Czernicki (1840); An-
toni Waluński (1840); Jan Dudziński (1840), Jan Ol-

109 Zameldowany z  rodziną w domu nr 53 (543), przeprowadził się 
pod nr 560; AMCz 213, k. 89.

110 Szczepan Komorowski, ur. 1791, był przybyszem z Galicji, mieszkał 
pod nr. 588.

111 Antoni Sosnowski (1809–1852). Mieszkał z żoną Katarzyną i dzieć-
mi pod nr. 164 (595).

112 Roch Kosta, ur. 1810, żona Rozalia, dom nr 236; AMCz 213, k. 394.

szowski113 (1840); Stanisław Kubicki (1840); Walenty 
Swiszczakowski (1840); Paweł Jędrzejewski (1841); 
Marek Haberman (1841); Aleksander Kulczyk (1841); 
Jan Piechowski (1841); Maciej Chwalbiński (1842); Jan 
Kasprzycki (1842); Wincenty Brzezinski (1842); Stani-
sław Kosta (1842); Stanisław Kosta (ur. 1818)114; Jan 
Paludkiewicz (1842); Józef Nykowski (1842); Szymon 
Janicki (1842); Mosiek Bruder (1843); Józef Głowacki 
(1843); August Kościelski (1843); Stanisław Przybylski 
(1843); Maciej Mikke; Michał Leskiewicz (1844); Jakub 
Kaczmarzyk (1844); Andrzej Dutkiewicz (1845); Franci-
szek Sobowski (1845); Wojciech Rubis (1845); Jan Sło-
twiński (1845); Jan Zaranek (1845); Ludwik Błażejewski 
(1845); Walenty Kaczmarzyk (1845); Antoni Kowalski 
(1845); Antoni Kwinciński (1845); Filip Waizer – biegły 
(1845); Jakub Muskalski – biegły (1845); Marcin Mu-
skalski (1846); Ignacy Ćwikliński (1846); Leopold Pierz-
galski (1846); Franciszek Ruciński (1847).

Szewcy niewymienieni w  powyższym dokumencie 
a  figurujący w  księdze meldunkowej: Sebastian Ze-
lmański (ur. 1799 w  Lanckoronie); Antoni Kosta (ur. 
1815); Balcer Sosnowski; Filip Brzezowski (ur. 1797)115; 
Maciej Przybylski (ur. 1795)116; Sebastian Sterczowski 
(1787–1859); Tomasz Bednarski (1843); Józef Szarek, 
Józef Bigosiński (1817–1854); Antoni Pinczyński (ur. 
1798 we Lwowie).

Szynkarze: Ten rodzaj działalności był źródłem naj-
większych dochodów, a zatem największych obciążeń 
podatkowych, od 1839 roku szynkarze zostali wydzie-
leni spośród innych „procederzystów”. Szynkarkami 
były m.in. Marianna Lenartowicz (ur. 1774), pocho-

113 W księdze meldunkowej figuruje jako Jan Olszewski (1809–1847), 
mieszkał w domu nr 53 (543) wraz z żoną Elżbietą (ur. 1803), pa-
sierbem Walentym Rajtarskim (ur. 1823) i pasierbicą Katarzyną (ur. 
1825); w 1845 r. przeprowadził się pod nr 147; AMCz 213, k. 89.

114 Miał żonę Katarzynę (ur. 1819), z tego małżeństwa syn Paweł (ur. 
1845). Ciekawa adnotacja w księdze: „z powodu małego wzrostu 
1842 r. raz na zawsze wolny”. Chodziło o zwolnienie od służby woj-
skowej.

115 Mieszkał z rodziną pod nr. 228 (720), żona Elżbieta, liczne potom-
stwo.

116 Żona Salomea ur. 1800, dom nr 238 (710), przyszli spod nr 247.
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dząca z Węgier; Tekla Szczepańska z Masłowskich 1v. 
Kamocka117; szynkarzami: Karol Mężnicki; Benedykt 
Ostaszewski (ur. 1789)118; Teofil Fertner; Aleksander Fe-
rencowicz; Leon Wodziński; Józed Dyzner.

Bednarze: Wincenty Zawodziński (ur. 1804); Józef 
Gątkiewicz (ur. 1794), przybysz z  Krakowa; Florian 
Gatkiewicz (ur. 1821 w  Częstochowie)119; Wojciech 
Grochulski (1797–1846); Andrzej Szyma (1806–1854) 
rodem z Bielska.

Krawcy: Jakub Adamkiewicz (ur. 1767); Tomasz 
Zykwiński (1810)120; Jacenty Kasiewicz (1800–1853) 
z Pińczowa121; Roch Cybulski (1806–1852), ur. w Wiel-
gomłynach122; Mateusz Tarkowski (1803–1858) z  Ło-
wicza123; Jan Kucharski (ur. 1781); Jan Korzekwa (ur. 
1813); Jan Marek (ur. 1814) z Lhoty w Czechach; Waw-
rzyniec Wolski (ur. 1796).

Stolarze i  cieśle: Piotr Fertner (ur. 1786); Anto-
ni Lisiecki (ur. 1818); Bernard Płasiński (1785–1852) 
z Działoszyna124; Kacper Mizerski (ze wsi Kobiele Ma-

117 Por. testament Franciszka Kamockiego, propinatora. Mieszkała pod 
nr. 486 (184) z dziećmi, Teofilą (ur. 1835) i Janem (1836). Jej drugim 
mężem był Franciszek Szczepański.

118 Zachował się wykaz osób „trudniących się szynkiem trunków” 
z  roku 1866. Rok powstania dokumentu wykracza co prawda 
poza ramy czasowe przyjęte w  niniejszym artykule, ale trze-
ba zgodzić się z  przypuszczeniem, że większość wymienionych 
w wykazie osób trudniła się tą działalnością przed 1864 r. Można 
mówić, jak w wypadku Teofila Fertnera i Aleksandra Ferencowi-
cza, o drugim pokoleniu szynkarzy Lista opublikowana została na 
stronie www.genealodzy.czestochowa.pl (artykuły), data dostępu 
18.02.2013. Spis nie uwzględnia podziału na Nową i Starą Czę-
stochowę.

119 Mieszkał z rodziną pod nr. 157 (584).
120 Pochodził z Księstwa Poznańskiego, do Częstochowy przybył z Wie-

lunia. Wraz z żoną Florentyną (ur. 1815) i córkami Bronisławą i Wa-
lerią przesiedlił się do Kamienicy Polskiej.

121 Nr domu 539, AMCZ 213, k. 84. W tym domu służąca Rozalia Kru-
kowska z Białej.

122 Mieszkał z żoną Antoniną (ur. 1807 w Częstochowie) pod nr 200 
(752).

123 Jego żona była Marianna, ur. w Częstochowie. Syn Wojciech (ur. 
1830), zbiegł przed poborem w 1850 r., w 1855 wcielony do woj-
ska. Dom nr 242 (706).

124 Zapisani w domu nr 227 (711); żona Apolonia (ur. 1815 w Często-
chowie), syn Antoni.

łe)125; Józef Suchecki (1778–1831); Michał Bolek (ur. 
1790) z Sieradza; Franciszek Bolek (ur. 1819); Jan Fal 
(ur. 1821); Karol Brogulski (1774–1846); Wincenty Do-
magalski (1808–1848).

Rymarze: Roch Wostalowski (Wostal) (ur. 1798) 
rodem z  Blachowni126; Teofil Bialecki; Jakub Nagalski 
(1773–1842) rodem z Kęt.

Konwisarz: Karol Szulc (ur. 1800) w Altendorf.
Kowale: Józef Mroziński (ur. 1820 w  Częstocho-

wie)127; Andrzej Goldowski (1808–1851) z Kawodrzy128; 
Aleksander Przepiórka (ur. 1820) z  Grabówki, kowal 
(przesiedlił się do gm. Lubojna).

Kucharz: Ludwik Maciejowski (ur. w  Poznaniu 
w 1796)129.

Ślusarze: Kasper Szwagrowski (1805–1845), rodem 
z Działoszyna130; Fryderyk Prentzel (ur. 1789 w Punt-
zlau w  Prusach)131; Ludwik Osuchowski (ur. 1802); 
Karol Osuchowski (ur. 1816), obaj urodzeniu w Turku.

Cyrulik: Antoni Sołtysiak (1805–1849) z  Langen-
dorf w Prusach (Wielowieś na Śląsku).

Szklarze: Michał Zarzycki (ur. 1802); Karol Serafiński 
(1801–1852); Michał Maśniewski (ur. 1822); Tomasz 
Smoliński.

Mielcarz: Ludwik Kuliński (ur. 1807 w  Kusiętach), 
mieszkał w domu klasztornym 188.

Garncarze: Józef Andrzykiewicz (ur. 1796) z Wiew-
ca; Piotr Chmielewski (ur. w 1820) ze Skrzyna; Andrzej 
Zaborski (ur. 1798)132.

125 W domu murowanym nr 191, w 1844 r. wyprowadził się do Kobiel 
Wielkich.

126 Mieszkał pod nr. 196. Wyprowadził się do Gorzelni. W tym samym 
domu zapisana została służąca Teresa Nieora (ur. 1817 w Kawo-
drzy). Przeniosła się do Starej Częstochowy.

127 Miał żonę Józefę ur. w 1828 w Koziegłowach, mieszkali w domu 
klasztornym nr 188; AMCz 214, k. 324.

128 Dom nr 198.
129 Żona Marianna, ur. 1808 r. w Parznowie, mieli trzy córki, mieszkali 

w domu klasztornym 188; AMCz 214, k. 324.
130 Mieszkał pod nr. 588 z żoną Heleną i jej synami z pierwszego małżeń-

stwa. Pasierb syn Jan ur. 1824 także był ślusarzem, drugi pasierb, Józef 
(ur. 1826) „zbiegł w 1840”, jak odnotowano w księdze meldunkowej.

131 Bolesławiec na Dolnym Śląsku. Mieszkał z  żoną Beatą (ur. 1810) 
w domu nr 245.

132 Dom nr 135 spalił się w 1842, przenieśli się pod nr 136.

Ciągłość i zmiana. Mieszkańcy Nowej Częstochowy w świetle dokumentów z lat 1824–1864
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Powroźnik: Jacenty Dylowski (1794–1848) z Kra-
kowa.

Ogrodnicy: Erazm Pyszkowski (ur. 1794); Ignacy Li-
siecki (ur. 1799) – obaj w domu nr 203 (750); Karol Pysz-
kowski (1794–1843); Stanisław Krzywański (ur.  1796) 
w Kawodrzy.

Górnik: Mateusz Caban (ur. 1817) w Poczesnej.
Rolnicy: Stanowili najliczniejszą grupę zawodową 

Nowej Częstochowy, w roku 1859 było 238 gospodarzy 
rolnych. Wielu łączyło działalność rolniczą z działalnością 
handlową.

Franciszek Irzykowski (1774–1847)133; Andrzej Su-
chański134 (1806–1843) z Żarnowca; Nepomucen Luks 
(ur. 1821)135; Ignacy Maciałowicz (1880–1847); Ignacy 
Słociński; Józef Kaduła (ur. 1796) z Opawy; Marcin Wi-
sniowski; Łukasz Nosalik; Jan Ściubidlak (ur. 1796 we 
Wręczycy); Stanisław Ostrowski (ur. 1786) z Białej; Bene-
dykt Burda; Jan Kot (ur. 1799) z Wręczycy; Józef Czapla 
(ur. 1768 w Dobrodzieniu); Andrzej Popiński (ur. 1820); 
Marcin Klama; Klemens Pachcioł (1793–1858); Kasper 
Waloch (1785–1846); Jan Waloch (1788–1846); Be-
nedykt Burda (ur. 1817); Józef Dabisch (1799–1855) 
z Kalei.

Cukiernicy: Stanisław Malinowski (ur. 1806) z Ka-
mieńca Podolskiego; Franciszek Kurasiński (1768–1846).

Szczotkarz: Antoni Malinowski (1782–1854).
Stróż nocny: Walenty Jaksander (ur. 1806 w  Ja-

skrowie).
Żołnierka: Antonina Kuśnierska (ur. 1817).
Żebracy: Anna Kozłowska (ur. 1802 w  Barano-

wie); Anna Cichuńska (1740–1847) z Kawodrzy; Ma-

133 Zameldowany w domu nr 54 (544) z żoną Franciszką (1801–1847) 
i trzema synami, najstarszy z nich Antoni (ur. 1821) został w 1842 r. 
wzięty do wojska. W tym samym domu mieszkał czeladnik introli-
gatorski Stanisław Cayzner (ur. 1821) wraz z żoną Wiktorią; AMCz, 
213, k. 91.

134 Mieszkał w domu nr 55 (545) z żoną Rozalią i potomstwem; AMCz 
231, k. 93.

135 Był właścicielem domu nr 178. W księdze skreślono adnotację „in-
troligator”, dopisano: „rolnik”. Żona Marianna ur. się w  1821  r. 
w Bolesławcu. Mieli syna Tomasza (ur. 1840) i dwie córki, Mariannę 
(ur. 1848) i Agnieszkę.(ur. 1849).

ciej Puchalski, miał dom oznaczony nr 93, po śmierci 
pierwszej żony Rozalii (zm. 1852) ożenił się powtórnie. 
Mieszkała z nimi wychowanica.

Pustelnik: Wojciech Michalski (ur. 1770) z Grocho-
lic, adnotacja: „zmarł w Piotrkowie”.

Kobiety samotne
Poza wyrobnicami i służącymi spotykamy także grupę 

kobiet mieszkających samotnie w pobliżu Jasnej Góry, czę-
sto szlacheckiego pochodzenia, utrzymujące się z kapitału 
(„ze środków własnych”). Samotność wymuszona była sy-
tuacją życiową. Niewykluczone, że wybór takiego miejsca 
zamieszkania miał powody religijne czy nawet dewocyj-
ne. Osiadła tu m.in. Ewa z Kiełczewskich Skorupkowa (1v. 
Jeziorkowska), była właścicielka dóbr Błeszno. Samotność 
była także efektem posiadania dziecka illegitimi tori, a więc 
nieślubnego. Syn wyrobnicy Marianny Motylskiej, Mikołaj 
(ur. w 1849) w księdze meldunkowej z lat 1843–1846 za-
pisany był pod nazwiskiem Motylewski z adnotacją, że jest 
synem Marianny z nieprawego łoża136.

Rodowody czyli rekonstrukcja rodzin. 
Akta opieki nad nieletnimi 
(Akta ustanowienia rady familijnej)137

W tym zespole akt odnaleźć można precyzyjne infor-
macje o rodzinach. Przewidziane prawem postępowanie 
miało na celu ochronę interesów nieletnich. Dokumenty 
zawierają nazwiska członków rady familijnej, podania 
uwzględniające relacje rodzinne, nazwiska radnych mia-
sta, często także spisy inwentarza po zmarłych.

 71. Piechowskich (1829–1834)138

 72. [po] Rochu Dajczer (1830)
 73. [po] Jakubie Szeffer złotniku (1830–1833)
 86. [nieletnich] Woycickich

136 Zameldowani byli pod nr. 94 (nowy numer 634). Marianna mia-
ła jeszcze dwóch synów: Jakuba (1823–1852) i Antoniego, który 
w 1842 r. został wzięty do wojska; AMCz 213, k. 164.

137 Sygn. AMCz 66, 189.
138 Nr początkowy oznacza nr teczki z  zasobu akt miejskich (AMCz) 

Archiwum Państwowego w Częstochowie.
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 102. Dywok139

 117. Gilge (1845–1852)
 121. [po] Tekli Piątkiewicz (1849–1853)
 127. [po] Agnieszcze Gryczmańskiej
 134. [po] Wojciechu Palmowskim (1855)
 144. [po] Ludwice Maciałowicz140

 157. [opieka] Jana Szubert141 (1860)

Badania dotyczące rekonstrukcji rodzin podjęte 
w  ośrodku białostockim przez Cezarego Kuklę doty-
czyły mieszkańców wybranych parafii z okresu schyłku 
Rzeczpospolitej. Były to badania stricte demograficzne. 
Pełna rekonstrukcja rodzin nie zawsze jest możliwa. 
Warto jednak podjąć takie wysiłki. W przypadku Nowej 
Częstochowy należy zacząć od  zindeksowania osób 
w oparciu o akta metrykalne parafii pw. św. Zygmunta 
oraz księgi meldunkowe miasta, używając metod wła-
ściwych procedurom genealogii. Postęp takich prac za-
leży nie tyle od wielkości utworzonego zespołu badaw-
czego, ale od  dostępności bazy danych. Warunkiem 
koniecznym jest pełna digitalizacja zasobów metrykal-
nych, tak Archiwum Państwowego w  Częstochowie, 
jak i Archiwum Archidiecezjalnego im. ks. Walentego 
Patykiewicza142. Ze względu na ograniczone ramy ob-
jętościowe niniejszego artykułu, można zaprezentować 
sondażowo dane o kilku wybranych rodzinach.

139 Por. listę płócienników z 1829 r.
140 AMCz 149. W teczce znajduje się spis inwentarza po Ludwice z Jaro-

sińskick Maciałowicz, zmarłej żonie Kazimierza Maciałowicza, sporzą-
dzony 15 lipca 1858 r. w obecności Rocha Bielawskiego i Karola Fert-
nera oraz dwóch biegłych, Józefa Piotrowskiego i Pawła Mączyńskiego.

141 W teczce prośba Ludwiki 1v. Szubert, 2v. Buchacz z 16  listopada 
1860 r. do prezydenta miasta o ustanowienie jej główną opiekunką 
16-letniego syna Jana, po zmałym Karolu Szubercie. W skład rady 
familijnej weszli: Franciszek Mączyński, Apolinary Waszkiewicz, 
Wincenty Garłowski, Paweł Mączyński, Gotlieb Harbich i  Julian 
Szwabski. Jan Szubert to uczestnik powstania styczniowego, au-
tor pamiętnika opublikowanego przez Muzeum Częstochowskie 
i Archiwum Państwowe w Częstochowie (J. Szubert, Pamiętnik po-
wstańca-częstochowianina, Częstochowa 2012).

142 W ramach prac Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochow-
skiej podjęto próby indeksowania akt parafii pw. św. Zygmunta. 
Por. www.genealodzy.czestochowa.pl (indeksacje), data dostępu 
19.12.2012.

Rodziny w księgach meldunkowych 
Częstochowy z lat 1843–1846 i 1858–1861

W  roku 1854 w  Cyrkule II Częstochowy odnoto-
wano 2534 mieszkańców143. W  tej liczbie: dziewię-
ciu ewangelików (trzy mężczyzn i sześć kobiet), dwie 
osoby wyznania greckiego (mężczyzna i kobieta) oraz 
jedna osoba określona jako neofita144. Dzięki księgom 
meldunkowym możliwa jest w miarę pełna identyfika-
cja mieszkańców zurbanizowanego obszaru145. Księgi 
przynoszą interesujący materiał faktograficzny (w tym 
miejscu można go jedynie zasygnalizować), głównie 
do badań nad kierunkami migracji146, warunkami ży-
cia, śmiertelnością związaną z epidemiami, pożarami, 
wydarzeniami losowymi, wypadkami itp.147

Więzi międzyludzkie: scenariusze życia
Badanie przeszłości ośrodka miejskiego powinno 

odejść od  dawnych schematów historiograficznych, 
poświęcania uwagi jedynie dziejom politycznym, woj-

143 Cyrkuł II można w pewnym przybliżeniu uznać za rejon dawnej No-
wej Częstochowy.

144 Dzięki księgom meldunkowym możemy zidentyfikować owego neo-
fitę, był nim Wincenty Dąbrowski (1803–1850), kramarz. Miał żonę 
Mariannę oraz dwie córki: Mariannę (urodzoną w Gidlach) i zmarłą 
w dzieciństwie Teofilę (1846 – 1850). Mieszkali w domu drewnianym 
nr 51 (po zmianie numeracji w 1855 r. – nr 541) należącym wcześniej 
do malarza Franciszka Mączyńskiego. W tym samym domu zameldo-
wany był introligator Andrzej Suchalski z rodziną. AMCz 213, k.87.

145 Kłopoty nastręcza ustalenie numeracji posesji, w połowie lat 50.XIX w. 
uległy bowiem zmianie tzw. nr policyjne domów (zmiana została wy-
muszona zapewne postępującą zabudową), odbywały się też, co oczy-
wiste, przesiedlenia całych rodzin, bądź poszczególnych jej członków.

146 Specyficzna grupę stanowili przybysze z  różnych stron, przykła-
dowo: Ignacy Schultz (ur. 1789) przybył wraz z  żoną Katarzyną 
z Dolnego Śląska z miejscowości Altwisdorf w hrabstwie kłodzkim, 
z Wrocławia pochodził gwoździarz Karol Zygesmont (ur. 1801) wy-
znania ewangelickiego, z  kolei Karol Busler (ur. 1817), fabrykant 
oleju, przybył do Częstochowy z Wilna, wraz z nim zameldowana 
była służąca Marianna Kwiatkowska (ur. 1822) oraz jej syn z niepra-
wego łoża Antoni (ur. 1857).

147 W 1842 r. utopił się forszman Wojciech Książczyk (ur. w 1799 w Kę-
tach), zostawił żonę Katarzynę (ur. 1805 w  Pankach), w  1852  r. 
zmarł na cholerę szewc Stanisław Przybylski, dwa lata później uto-
nęła jego córka Antonina, miała 9 lat. Tragiczne wydarzenia maja 
w księdze meldunkowej postać lakonicznych wzmianek, np. Jakub 
Socha ur. 1798, rolnik „maszyną zabity” (bez podania roku), rzeźnik 
Jan Kamieński w 1857 r. „zarżnął się”.

Ciągłość i zmiana. Mieszkańcy Nowej Częstochowy w świetle dokumentów z lat 1824–1864
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nom, faktom z życia królów, dostojników, hierarchów 
itp.148 To historia w perspektywie odbiorcy dość nużąca, 
lekceważąca doświadczenia życia codziennego. Miast 
kroniki pobytów i przejazdów ważnych osób, blichtru 
odświętności, ważne jest ukazanie zwykłych ludzi w ich 
powszedniej egzystencji, radościach i  smutkach, na-
miętnościach w  niepowtarzalnym kontredansie życia. 
Prace takich autorów, jak Emanuel La Roy Laudrie, Jean 
Delumeau, Philippe Aries, Pierre Chaunu, Michel Vovel-
le ukazują atrakcyjny model opowiadania o przeszłości. 
To zachęta, by szukać podobnego horyzontu badań 
w obszarze kultury polskiej. Badanie interdyscyplinarne, 
z uwzlędnieniem nowych źródeł historycznych, ukazu-
jących szerokie tło obyczajowe, postulował m.in. Zbi-
gniew Kuchowicz. We wstępie do wydania Liber gene-
rationis plebeanorum Waleriana Nekandy Trepki, które 
uznał za unikatowe źródło „historii żywej”, tak charak-
teryzował przyjętą przez Trepkę strategię pisarską: „wie-
dzie na rynek, do szynków, sklepów, pracowni malar-
skich, alkierzy dworskich i izb czeladnych […]. Powiada 
o nocach i dniach, radościach i smutkach, rozkoszach 
i  cierpieniach, darowiznach i  kradzieżach […] o  stro-
jach, bankietach, pijatykach, jak również chorobach, 
kalectwach, samobójstwach, zbrodniach”149.

Wyrywkowa kwerenda źródeł znajdujących się w Ar-
chiwum Państwowym w Częstochowie pozwala mieć 
nadzieję, że podjęcie badań nad mieszkańcami Nowej 
Częstochowy ukazujących ich w codziennym życiu jest 
możliwe.
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The article is on the inhabitants of New Częstochowa 
in 1824–1864. The first part contain an analysis of the 
urbanised space based on fragments of 19th century 
guidebooks to Częstochowa by: Michał Baliński, Józef 
Lompa, Bronisław Grabowski, Feliks Romanowski and 
Andrzej Świętochowski. The second part presents 
documents specifying – by name – inhabitants of the 
Jasna Góra district of Częstochowa. Those documents 

are: lists of home owners, wills from notary deeds, lists 
of shop lessees, borrowers, minors under the care of 
family councils, finally extracts from registration books 
of the city. The materials provide details on individual 
families, professional groups, directions of migrations, 
incidents. The documents combined with birth records 
show the daily life of the inhabitants, interpersonal re-
lations – history in micro scale.

Andrzej Kuśnierczyk

Continuation and change. 
The inhabitants of New Częstochowa in the 
light of documents dating back to 1824–1864
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Wydarzenia lat 1863–1864 powoli zacierają się w pa-
mięci narodu. Powstanie Styczniowe, które było naj-
większym w XIX wieku zrywem niepodległościowym, 
„pozostaje – jak pisze Anna Eliza Markert1 – w cieniu 
wciąż jeszcze żywej tragedii II wojny światowej”.

Niniejszy artykuł, w  którym zamieszczono sylwetki 
powstańców, jest przyczynkiem do  zbiorowego por-
tretu kolejnego pokolenia, które chciało wybić się na 
niepodległość. Na cmentarzach częstochowskich spo-
czywa przynajmniej 38 uczestników powstania zmar-
łych w latach 1863–1941: 21 (w tym dwie kobiety) na 
cmentarzu Kule, szesnastu na cmentarzu św. Rocha 
i jeden na cmentarzu ewangelicko-augsburskim. Spo-
śród powstańców, którzy spoczęli na nekropoliach czę-
stochowskich, tylko dwóch zmarło w czasie powstania. 
Byli to: Ksawery Wołowski i drugi powstaniec nieznane-
go imienia i nazwiska, którzy zmarli z ran odniesionych 
w walce; obydwaj pochowani zostali na cmentarzu św. 
Rocha. Nie znamy daty zgonu jednego powstańca (Ka-
rola Buslera z tegoż cmentarza), przypuszczalnie zmarł 
przed 1906 rokiem.

1 A.E. Markert, Gloria Victis. Tradycje Powstania Styczniowego w Dru-
giej Rzeczypospolitej, Pruszków 2004, s. 5.

Barburski Roch Teofil (?) (–1908). W Częstocho-
wie pracował jako introligator. Pochowany na cmenta-
rzu Kule, grób zlikwidowany.

Odpis z inskrypcji nagrobnej.

Busler Karol, mieszkał w Częstochowie, zm. w Czę-
stochowie (?), pochowany został na cmentarzu św. Ro-
cha, w sektorze 1, rząd 18, grób nr 1. W małżeństwie 
z Marianną z Magowskich miał syna Antoniego (1857–
1938), właściciela nieruchomości. Wnukiem Karola był 
Kazimierz Busler (1894–1945), od  1914 żołnierz Le-
gionów Polskich, od  1918 służył w  Wojsku Polskim, 
brał udział w walkach o Wilno. W 1923–1926 i 1928 
dowódca szwadronu, od 1929 adiutant przyboczny J. 
Piłsudskiego. W 1933 awansowany na ppłk., po 1935 
zastępca dowódcy 5 pułku ułanów, od 1938 dowódca 
10 pułku ułanów. W kampanii 1939 wzięty do niewoli 
niemieckiej. Zm. w obozie jenieckim w Murnau.

J.M. Majchrowski, Pierwsza kompania kadrowa. 
Portret oddziału, Kraków 2002, s.  86 (dot. wnuka, 
Kazimierza Buslera); Archiwum Państwowe w  Czę-
stochowie (APCz), Magistrat Częstochowy (Mag. Cz.) 
3615, nr akt 105; Urząd Stanu Cywilnego w Często-

Juliusz Sętowski

Powstańcy styczniowi 1863–1864 na cmentarzach 
częstochowskich: Kule, św. Rocha i ewangelicko-
-augsburskim. Biogramy
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chowie (USC Częst.), Parafia pw. św. Jakuba 1938, akt 
zgonu (Antoniego Buslera) nr 46; odpis z  inskrypcji 
nagrobnej.

Cencel Wincenty (1828–1919). Ur. 12 IX 1828 
w Sokołowie (Sokołów Podlaski), był synem Andrzeja 
i Tekli z Konarzewskich. Mieszkał w Częstochowie. Tu 
zmarł 1 III 1919, pochowany został na cmentarzu św. 
Rocha w sektorze 25, rząd A, grób nr 5.

USC Częst., Parafia pw. św. Barbary 1919, akt zgonu 
nr 94, k. 120; odpis z inskrypcji nagrobnej.

Chlewski Antoni (1845–1932). Ur. w  Szczerco-
wie, pow. łaski (według innych informacji w miejsco-
wości Lubocha), był synem Adama (ok. 1805–1865), 
właściciela dóbr ziemskich, i Katarzyny, bratem Karo-
la, zarządcy dóbr Szczerców. Był oficjalistą dworskim 
w  Szczercowie. Od ok.  1882 mieszkał wraz z  żoną 
w Kłomnicach. Później przeniósł się do Częstochowy. 
Służył pomocą innym, według inskrypcji nagrobnej: 
„przez 50 lat dom ich był schronieniem dla wielu. 
Pod koniec życia przygnieceni ciężką dolą człowie-
ka”. Zm. 1 III 1937 w  Częstochowie, pochowany 
został na cmentarzu św. Rocha, w sektorze 46, rząd 
1, grób nr 2. W  uroczystym pogrzebie uczestniczy-
li m.in. gen. Mieczysław Dąbkowski, dowódca 7 DP 
w Częstochowie, korpus oficerski 27 pułku piechoty 
i  7 pułku artylerii polowej. Pośmiertnie odznaczony 
Krzyżem Niepodległości z Mieczami (1938). W mał-
żeństwie (od 1869) z  Elżbietą Marią Gaertner miał 
sześcioro dzieci, w  tym syna Tadeusza, członka Pol-
skiej Organizacji Wojskowej, pedagoga, inspekto-
ra szkolnego w  Opocznie, Radomiu i  Miechowie, 
1917–1922 prezesa zarządu pow. PSL „Wyzwolenie” 
w Wieluniu, córki Zofię, zamężną Czako i Antoninę 
Sokolicz-Merkel (1879–1942), działaczkę kulturalną 
i polityczną, publicystkę, od 1902 w PPS, później PPS-
-Frakcji Rewolucyjnej, 1905 więzioną przez Rosjan, po 
1920 w Komunistycznej Partii Polski, 1919 współzało-
życielkę spółdzielni wydawniczej „Książka”, 1920 za-
łożycielkę Stowarzyszenia Scena i Lutnia Robotnicza, 

działaczkę Czerwonej Pomocy w Polsce; z jej ramienia 
w 1924 i 1926 objechała polskie środowiska robot-
nicze w  Stanach Zjednoczonych; była dwukrotnie 
więziona przez władze sanacyjne, autorka powieści, 
utworów scenicznych, szkiców publicystycznych i lite-
rackich, tłumaczka utworów Uptona Sinclaira, zginę-
ła w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz 
(Oświęcim).

Wielka encyklopedia powszechna PWN, t. 10, War-
szawa 1967, s. 652 (dotyczy córki, Antoniny Sokolicz-
-Markel); A.E. Markert, Gloria victis. Tradycje Powstania 
Styczniowego w  Drugiej Rzeczypospolitej, Pruszków 
2004, s. 94; Z. Puchalski, T. Wawrzyszyński, Krzyż i Me-
dal Niepodległości, Warszawa 1994, s. 81; Cz. Parchat-
ko, Antoni Chlewski i jego rodzina, Wrocław – Jaworek 
2007, s. 2, 3 (maszynopis w zbiorach ODDC); „Goniec 
Częstochowski” 1932, nr 51 (3 III), s.  4; odpis z  in-
skrypcji nagrobnej.

Choynowski Franciszek Ksawery (1839–1903), 
właściciel zakładu instrumentów muzycznych. Posiadał 
w okolicy Łomży niedużą posiadłość ziemską. Po stłu-
mieniu Powstania majątek jego został skonfiskowany, 
a on skazany na trzynaście lat zesłania. Karę odbywał 
w miasteczku Kiryłow w okręgu nowogrodzkim. Tam 
nauczył się lutnictwa. W  1877 powrócił z  zesłania 
i  przez jakiś czas mieszkał u  rodziny. Później, za na-
mową paulina o. Bonawentury Gawełczyka, z którym 
był na zesłaniu, przyjechał do Częstochowy, gdzie za-
łożył zakład lutniczy. Pierwszą siedzibą firmy był tzw. 
Domek pod Filarkami przy ul. Panny Maryi (Al. NMP) 
58/60 (rozebrany w latach 60. XX wieku). Zm. 28 VIII 
1903 w Częstochowie, pochowany został na cmenta-
rzu Kule w kwaterze 25, rząd 3–4, grób 12 (z boku 
kw.). W małżeństwie z Marianną z Wiśniewskich miał 
dwie córki: pierwsza zm. jako dziecko ok. 1864, druga 
córka Anna (1879–1955) była zamężna za Stefanem 
Malko, który po Choynowskim prowadził zakład instru-
mentów muzycznych.

J. Sętowski, Cmentarz Kule w  Częstochowie. Prze-
wodnik biograficzny, Częstochowa 2005, s. 50.
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Powstańcy styczniowi 1863–1864 na cmentarzach częstochowskich…

Chrzanowski (Chrzan, Chrzan-Chrzanowski) 
Józef (1842–1937), ogrodnik, kolejarz. Ur. 11 II 1842 
we wsi Parcice, gmina Czastary, pow. wieluński. Praco-
wał jako ogrodnik, na pocz. lat 60. XIX wieku nawiązał 
kontakt z organizacją narodową. W czasie Powstania 
Styczniowego, w maju 1863 wstąpił do oddziału Ed-
munda Taczanowskiego; walczył m.in. pod Sędziejo-
wicami (26 VIII 1863) i Kruszyną (29 VIII 1863). Ujęty 
przez Rosjan, przetrzymywany był w  więzieniu. Ska-
zany na karę śmierci, po ułaskawieniu został wcielony 
do wojska rosyjskiego i wysłany na Kaukaz. Po powro-
cie do kraju mieszkał w Łaszewie (w 1872) i  Jaworz-
nie (1874) w  pow. wieluńskim, później pracował na 
Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, od ok. 1877 przebywał 
w Częstochowie (w latach 30. XX wieku mieszkał przy 
Rynku Wieluńskim 44). Zm. 1 X 1937 w Częstochowie, 
pochowany został na cmentarzu św. Rocha w  sek-
torze 33, rząd 13, grób nr 4. Odznaczony Krzyżem 
Niepodległości z Mieczami (1930). Był przedostatnim 
powstańcem styczniowym mieszkającym w Częstocho-
wie. W jego pogrzebie 13 X 1937 brała udział kom-
pania honorowa 27 pp, poczty sztandarowe różnych 
organizacji, a także: płk S. Maczek, wiceprezydent Czę-
stochowy Józef Dziuba i senator RP Dominik Zbierski. 
W małżeństwie z Marią Tomaszewską (ok. 1847–1931) 
miał dwóch synów: Józefa Walentego (1872–1926), 
prawnika, absolwenta Wydz. Prawa UW, sędziego 
śledczego we Włoszczowej, później do 1918 sędziego 
pokoju w Noworadomsku (Radomsko), który od 1918 
był członkiem Sądu Okręgowego w Częstochowie, po 
1925 prowadził tutaj kancelarię notarialną; Wacława 
Michała (1874–1942), księdza, proboszcza w  para-
fiach w Walichnowej i Rudzie w pow. wieluńskim, wię-
zionego przez Niemców w 1941 w obozie przejścio-
wym w Konstantynowie.

W. Jacewicz, W. Woś, Martyrologium polskiego du-
chowieństwa rzymskokatolickiego pod okupacją hitle-
rowską w latach 1939–1945. Straty osobowe, zeszyt II, 
Warszawa 1977, s. 139 (dot. syna, Wacława Michała); 
J. Sętowski, Cmentarz Kule w Częstochowie. Przewod-
nik biograficzny, Częstochowa 2005, s. 50 (dot. syna, 

Józefa Walentego); A. Lenkiewicz, Weterani Powstania 
Styczniowego 1863  r. odznaczeni Krzyżem Niepodle-
głości, Wrocław 1998, s. 24 (nota biograficzna i fot., 
tu jako Józef Chrzan); Z. Puchalski, T. Wawrzyński, 
Krzyż i Medal Niepodległości, Warszawa 1994, s. 81 
(tu: Józef Chrzan); H. Rola, Powstanie Styczniowe na 
ziemi częstochowskiej, Częstochowa 1965, s. 26; „Go-
niec Częstochowski” 1937, nr 236 (13 X), s. 4, nr 237 
(11 X), s.  4; „Słowo Częstochowskie” 1934, nr 35, 
s. 2; odpis z  inskrypcji nagrobnej (tu nazwisko żony: 
Tomaszczyk); APCz, Parafia Jaworzno 1874, akt ur. nr 
44 (Wacława Michała Chrzanowskiego).

Donajski Feliks (1843–1919), urzędnik. Ur. 24 IX 
1843 w Bebelnie, pow. jędrzejowski, był synem Jana 
i Anny z  Lubiszewskich. Jego bratem był Aleksander 
(1846–1913), który przebywał w  Warszawie, póź-
niej w Częstochowie, a od 1872 w Płocku, gdzie był 
właścicielem apteki, działaczem oświatowym i  spo-
łecznym. W stopniu por. był uczestnikiem Powstania 
1863–1864. Po upadku Powstania przebywał we Wło-
cławku. Później przeniósł się do Kamyka, a przypusz-
czalnie na początku XX wieku osiadł w Częstochowie, 
gdzie pracował jako urzędnik. Zm. 4 XI 1919 w Czę-
stochowie, pochowany został na cmentarzu Kule 
w kwaterze 18, rząd 1, grób 8 (zlikwidowany w 2002). 
W  małżeństwie z  Marią Salomeą Modestą Borodicz 
(ur. 1847) miał dwóch synów: Stanisława Orzelskiego 
(1873–1950), śpiewaka operowego i Władysława (ur. 
1876), urzędnika.

A. Papierowski, J. Stefański, Płocczanie znani i nie-
znani. Słownik biograficzny, Płock 2002, s. 129 (dot. 
brata, Aleksandra); „Goniec Częstochowski” 1919, nr 
246, s. 2; APCz, Akta m. Częst., t.  I, k. 2277, 2278, 
2281, 2282; USC Częst., Parafia pw. Świętej Rodziny 
1919, akt zgonu nr 880; odpis z inskrypcji nagrobnej.

Freytag Lucjan (ok. 1841–1916), kierownik składu 
monopolowego. Ur. w Żeliznach, pow. radzyński (Ra-
dzyń Podlaski), był synem Karola i Marii z Perkowskich. 
Walczył w oddziale dowodzonym przez Michała Hey-
denreicha „Kruka”. Podczas zwycięskiej bitwy pod Ży-
żynem 8 VIII 1863 został ranny. Po upadku Powstania 
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mieszkał w Trzebieniu (pow. kozienicki). Później osiadł 
w Częstochowie. Pracował jako kierownik składu mo-
nopolowego w  Aniołowie (obecnie dzielnica Często-
chowy). Zm. 20 VIII 1916 w Częstochowie, pochowany 
został na cmentarzu Kule w kwaterze 31, rząd 1, grób 
7. Jego żoną była Matylda z Sączewskich (1853–1927).

USC Częst., Paraf. pw. św. Zygmunta 1916, akt zgo-
nu nr 983, k. 48; odpis z inskrypcji nagrobnej.

Gierowski Józef (1821–1873), właściciel ziemski, 
zesłaniec. Był synem Piotra (?) i  Kunegundy z  Poręb-
czyńskich. Dzierżawca dóbr ziemskich Bąkowa, później 
Radziechowice, właściciel majątku ziemskiego Wiel-
gomłyny k. Przedborza, pow. radomszczański. W cza-
sie Powstania Styczniowego należał do  organizacji 
cywilnej. Zaopatrywał w  żywność i  odzież walczące 
oddziały, m.in. partię Józefa Oksińskiego. 24 XII 1863 
w wyniku denuncjacji Rosjanie aresztowali w majątku: 
Gierowskiego, jego żonę oraz wszystkich gości, którzy 
tam przebywali (Aleksandra Mączyńskiego, Ignacego 
Błeszczyńskiego, Jana Szuberta). Podczas rewizji we 
dworze znaleziono odznaki oficerskie, zapasy bieli-
zny dla powstańców i  inne przedmioty świadczące 
o  działalności na rzecz Powstania. Przetrzymywany 
był w  więzieniu w  Piotrkowie (Piotrków Trybunalski) 
i tam przesłuchiwany przez komisję śledczą kierowaną 
przez gen. Rodena. 17 IX 1864 za udzielanie pomo-
cy powstańcom został skazany na zesłanie do Syberii 
Zachodniej. W latach 70. mieszkał wraz z żoną u swo-
jego krewnego Ludwika Mężnickiego w Częstochowie 
przy ul. 7 Kamienic 29. Zm. 3 XI 1873 w Częstochowie, 
pochowany został na cmentarzu św. Rocha w sekto-
rze 2, rząd C, grób nr 5. W małżeństwie z Franciszką 
Maciałowicz (ok. 1833–1911), więzioną przez Rosjan 
w Piotrkowie w 1863, miał syna Stefana oraz córki: Le-
opoldę, zamężną Kosienkę, Kazimierę, zamężną Wyga-
nowską, Aleksandrę, zamężną Rychłowską-Moszczeń-
ską, Helenę, zamężną Nęcką, Anielę.

Diariusz jasnogórski, o. Stanisława Kapiczyńskiego 
z  lat 1839–1881, opr. J. Zbudniewek, „Studia Claro-

montana”, t. 7, Częstochowa 1987, s. 357, 367, 368; 
Z. Strzyżewska, Nieznany pamiętnik powstańca stycz-
niowego i zesłańca Jana Szuberta, „Niepodległość i Pa-
mięć” 1995, nr 1 (2), s. 171; „Goniec Częstochowski” 
1911, nr 251, s. 2. (dot. żony Franciszki Gierowskiej); 
„Notatki z dziennika Ludwika Mężnickiego”, s. 4 (ma-
szynopis w zbiorach Muzeum Częstochowskim); APCz, 
Parafia pw. św. Zygmunta 1873, akt zgonu nr 653; od-
pis z inskrypcji nagrobnej (tu data zgonu: 3 XI 1873).

Gliński Adam (ok. 1812–1912), urzędnik kole-
jowy. Ur. w  Częstochowie, był synem Jana i  Elżbiety 
(nieustalonej z nazwiska). Brał udział w Powstaniu Li-
stopadowym 1830–1831 oraz w Powstaniu Stycznio-
wym. Pracował w  Częstochowie jako urzędnik Kolei 
Warszawsko-Wiedeńskiej. Zm. w Częstochowie 27 XI 
1912, pochowany został na cmentarzu Kule, w kwate-
rze 10, rząd 1, grób 10.

W małżeństwie z Katarzyną z Kapalskich miał córki 
i  synów: Adama (1864–1945), kupca, właściciela za-
kładu stolarskiego i Antoniego (ur. 1873).

„Goniec Częstochowski” 1912, nr 327, s. 2; APCz, 
Akta m. Częst. 27/50, t.  XVI, k. 1068, 1069, 1198, 
1199; USC Częst., Parafia pw. św. Zygmunta 1912, akt 
zgonu nr 148.

Gołakowski Jan (–1926). Zm. 22 VII 1926, pocho-
wany został na cmentarzu Kule, w kwaterze 49, rząd 
1, grób nr 14.

Odpis z inskrypcji nagrobnej.

Hunkiewicz Józef Ludwik (1845–1933). Ur. we 
wsi Jedleczna k. Radzymina. Pracował jako służący we 
dworze. W czasie Powstania walczył w oddziałach na 
ziemi sandomierskiej i lubelskiej. W jednej z bitew zo-
stał ranny. Po wyleczeniu, w obawie przed represjami, 
zbiegł z  Królestwa Polskiego. Po ogłoszeniu amne-
stii carskiej powrócił do  kraju, lecz został zmuszony 
do odbycia służby w armii rosyjskiej. W 1918 osiedlił 
się w  Częstochowie. W  latach 30. otrzymał stopień 
por. WP i uprawnienia kombatanta. Zm. 25 XII 1933 
w Częstochowie, pochowany został na cmentarzu Kule 

Juliusz Sętowski
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w kwaterze 50, rząd 8 (grób na rogu kwatery). Od-
znaczony Krzyżem Niepodległości z Mieczami (1930). 
Wiadomo, że miał syna i córki.

A.E. Markert, Gloria victis. Tradycje Powstania Stycz-
niowego w Drugiej Rzeczypospolitej, Pruszków 2004, 
s.  111; H. Rola, Powstanie styczniowe na ziemi czę-
stochowskiej, Katowice 1965, s. 26–27; „Gazeta Czę-
stochowska” 2000, nr 5 (A. Siwiński), s.  7; „Goniec 
Częstochowski” 1933, nr 297, s. 3; odpis z  inskrypcji 
nagrobnej.

Jakubowski Stanisław (1840–1918), ziemianin. 
Ur. w  Fałkowie k. Końskich, był synem Józefa i  Emi-
lii z  Kotkowskich. Ukończył studia w  Instytucie Ma-
rymonckim, był właścicielem majątku ziemskiego 
w pow. miechowskim. Zm. 10 IV 1918 w Częstocho-
wie, pochowany został na cmentarzu Kule (grobu nie 
odnaleziono). W małżeństwie z Władysławą z Ciszew-
skich miał córki.

„Goniec Częstochowski” 1918, nr 66, s.  3; USC 
Częst., Parafia pw. św. Zygmunta 1918, akt zgonu nr 
192, k. 105.

Jędrzejkiewicz Wojciech (1842–1941). Ur. 23 IV 
1842 w Częstochowie, był synem Walentego i Józefy 
ze Zgrybskich. Był czeladnikiem szewskim. Latem 1863 
wziął udział w Powstaniu, zaciągając się do oddziału 
Józefa Oksińskiego. Uczestniczył w  potyczkach pod 
Rędzinami i  Przedborzem. Ranny i wzięty do niewoli 
podczas przewożenia przesyłki kurierskiej do Korytna 
k. Radomska, zdołał zbiec i powrócić do oddziału. Po-
wtórnie ranny w potyczce pod Czeremnem, nie opu-
ścił szeregów powstańczych. Po rozwiązaniu oddziału 
przedostał się do  Częstochowy. Aresztowany i  posą-
dzany o udział w Powstaniu, przez jakiś czas przetrzy-
mywany był w  więzieniu. Po zwolnieniu wyjechał 
do Krakowa. W 1906 mieszkał w Piotrkowie. W swoim 
mieszkaniu ukrywał zagrożonych aresztowaniem dzia-
łaczy PPS. W  latach 30. przebywał w  Częstochowie 
(mieszkał przy ul. Racławickiej 5); w tym okresie na te-
renie miasta wygłaszał odczyty o Powstaniu. W końcu 
lat 30. opiekę nad nim sprawowało Koło Sióstr Pogo-
towia Sanitarnego PCK. Zm. 12 VII 1941 w Częstocho-

wie, pochowany został na cmentarzu Kule (grobu nie 
odnaleziono). Odznaczony był Krzyżem Niepodległości 
z Mieczami (1933) i Krzyżem Oficerskim Orderu Odro-
dzenia Polski (1938). Jego żoną była Marcjanna (zm. 
1937), uczestniczka Powstania 1863–1864.

A. Lenkiewicz, Weterani Powstania Styczniowego 
1863 r. odznaczeni Krzyżem Niepodległości, Wrocław 
1998, s.  40; Pawlikowski, Kalendarium częstochow-
skie, czyli wybór dat z historii miasta i jego mieszkań-
ców od  roku 1220, Częstochowa 2001, s.  204; H. 
Rola, Powstanie styczniowe na ziemi częstochowskiej, 
Katowice 1965, s. 26; „Goniec Częstochowski” 1932 
nr 19 s. 5, 1935 nr 20 s. 3, 1938 nr 18 s. 7, 1939 nr 18 
s. 6, nr 94 s. 6; APCz, Teki A. Szczawińskiego (Wspo-
mnienia, s.  135); USC Częst., Parafia pw. św. Jakuba 
1941, akt zgonu nr 110, k. 77; informacje Tadeusza 
Sikorskiego z Częstochowy.

Kegel Józef (ok. 1845–1919), ziemianin. Ur. 
ok. 1845 w Czeluścinie w pow. krotoszyńskim w Wiel-
kim Księstwie Poznańskim, był synem Jana, uczestnika 
powstania 1831, i Nepomuceny z Galewskich, wnukiem 
Andrzeja Kegla, majora służącego w wojsku Księstwa 
Warszawskiego. Właściciel ziemski. W 1863 przedostał 
się do Królestwa Polskiego i wziął udział w Powstaniu. 
Jako podoficer walczył w oddziałach Edmunda Tacza-
nowskiego, Mariana Langiewicza i  Kazimierza Błasz-
czyńskiego „Bończy”. Po powstaniu mieszkał w  No-
woradomsku (Radomsko), później w  Częstochowie. 
Pod koniec życia znajdował się w trudnej sytuacji ma-
terialnej. Zm. 11 II 1919 w Częstochowie. Pochowany 
został na cmentarzu Kule (grobu nie odnaleziono). K. 
miał córkę.

„Dziennik Narodowy” 1918, nr 96, s.  2; „Goniec 
Częstochowski” 1919, nr 84, s. 3; USC Częst., Parafia 
pw. św. Zygmunta 1919, akt zgonu nr 99, k. 8.

Kęszycki (Nałęcz Malta-Kęszycki) Kazimierz (ok. 
1837–1909), właściciel ziemski. Ur. w  Gajewnikach, 
pow. łaski. Ukończył szkołę powiatową w  Sieradzu, 
a później zajmował się administracją rodzimego mająt-
ku Gajewniki. W 1863 był jednym z organizatorów Po-
wstania w gub. kaliskiej, później walczył w szeregach 
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powstańczych. W 1864 powrócił do rodzinnego ma-
jątku, który w międzyczasie podupadł. Po sprzedaniu 
posiadłości Gajewniki wraz ze swoim szwagrem nabył 
dobra ziemskie Krassocin w Kieleckiem, gdzie „był oj-
cem i najserdeczniejszym opiekunem włościan, którzy 
darzyli go takim zaufaniem, że był im sędzią w najdraż-
liwszych sprawach i spory majątkowe rozsądzał w oko-
licy”. Pod koniec życia osiadł w  Częstochowie, gdzie 
mieszkała jego rodzina. Zm. 7 I 1909 i został pochowa-
ny na cmentarzu Kule w kwaterze 10, rząd 3, grób 1. 
Był żonaty z Michaliną Deux-Lilles de Nehl (zm. 1916), 
właścicielką dóbr ziemskich Nacesławice.

„Goniec Częstochowski” 1909 nr 10 s. 3, nr 16 s. 2, 
1916 nr 255 s. 3; USC Częst., Parafia pw. św. Zygmun-
ta 1909, akt zgonu nr 26 k. 5; odpis z  inskrypcji na-
grobnej.

Kiński Jan (ok. 1838–1919). Ur. w  Płońsku, był 
synem Feliksa. Po jego upadku mieszkał w  Pułtusku, 
a później wraz z rodziną przeniósł się do Częstochowy. 
Tam zm. 17 XI 1919, pochowany został na cmentarzu 
Kule w kwaterze 6, rząd 2, grób 2. Był żonaty z Rozalią 
(ok. 1857–1918), miał syna i córki.

„Goniec Częstochowski” 1919, nr 258, s.  3; USC 
Częst., Parafia pw. św. Zygmunta 1919, akt zgonu nr 
748, k. 54; odpis z inskrypcji nagrobnej.

Leszczyński Józefat (Józef) (ok. 1834–1927). 
W  latach 20. mieszkał w  Częstochowie (przy ul.  Ki-
lińskiego 13). Zm. 11 IX 1927, pochowany został na 
cmentarzu Kule w  kwaterze 49, rząd 1, grób nr 15. 
Pogrzeb odbył się 13 IX tegoż roku, trumnę wyprowa-
dzono z kościoła garnizonowego (św. Jakuba). Wiado-
mo, że miał rodzinę w Częstochowie.

„Goniec Częstochowski” 1927 (13 IX), nr 208, s. 3; 
odpis z inskrypcji nagrobnej.

Matuszyński Maksymilian (1823–1912), na-
zwisko przybrane Tomasz Zieliński. Ur. w  Łogowie, 
był synem oficera wojska polskiego. Ukończył szkołę 
w  Kielcach, następnie wyjechał z  Królestwa Polskie-
go. Walczył w  powstaniu węgierskim 1848–1849. 
Wzięty do  niewoli, przetrzymywany był przez dwa 
lata w  Szumii. Po uwolnieniu wyjechał do  Anglii, 

a po kilku latach przeniósł się do Paryża. Był czynny 
w  środowisku emigracyjnym związanym z  Zygmun-
tem Miłkowskim. Po wybuchu Powstania przedostał 
się do Królestwa Polskiego, walczył w oddziałach na 
ziemi radomskiej. Ranny podczas jednej z potyczek, 
został wzięty do  niewoli, więziony był w  Radomiu. 
Udało mu się uzyskać wolność. Zm. 5 II 1912 w Czę-
stochowie, pochowany został na cmentarzu Kule (?), 
grobu nie odnaleziono.

„Goniec Częstochowski” 1912 (8 II), nr 38, s. 2.
Mazowiecki Polikarp (–1921). W czasie Powstania 

Styczniowego był adiutantem dowódców powstań-
czych Jurkowskiego i Zygmunta Padlewskiego. Za od-
wagę w walce przedstawiony został do Orderu Virtuti 
Militari. W  1920 mieszkał w  Częstochowie, posiadał 
stopień kpt. Zm. 12 I 1921 w Częstochowie, pocho-
wany został 18 I 1921 na cmentarzu Kule w kwaterze 
49, rząd 1, grób nr 2. W pogrzebie brały udział władze 
wojskowe garnizonu częstochowskiego.

„Goniec Częstochowski” 1921, nr 13, s.  2; odpis 
z inskrypcji nagrobnej.

Mężnicki Ludwik (1845–1935), właściciel księ-
garni, później składu z dewocjonaliami, radny miejski, 
członek stowarzyszeń gospodarczych. Ur. 21 VIII 1845, 
był synem Karola, malarza cechowego, właściciela 
szynku, kupca i Marii z Knausów (?). W 1874 założył 
księgarnię w Częstochowie. W końcu lat 90. XIX wieku 
prowadził w okolicach Jasnej Góry skład obrazów, me-
dalików, książek do nabożeństwa i galanterii. Był człon-
kiem Rady Miejskiej w Częstochowie, współzałożycie-
lem kilku stowarzyszeń gospodarczych. Przez szereg lat 
pełnił funkcję prezesa Rady Nadzorczej Częstochow-
skiego Towarzystwa Pożyczkowo-Oszczędnościowego, 
był też reprezentantem Towarzystwa Kredytowego 
m. Częstochowy. Zasiadał (od 1914) w zarządzie To-
warzystwa Dobroczynności dla Chrześcijan (zarządzał 
dochodem niestałym Towarzystwa). Zm. 29 I  1935 
w  Częstochowie, pochowany został w  sektorze 6, 
rząd 1, grób nr 2. W małżeństwie z Teodorą Mączyń-
ską (ok. 1854–1908), córką Franciszka Mączyńskiego, 
malarza miał córki Annę i Marię oraz czterech synów: 
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Jana Piotra (1874–), urzędnika bankowego, dyr. banku 
w  Noworadomsku (Radomsko), Edmunda Leopolda 
(1878–), Ludwika Tadeusza (1884–1949), adwokata, 
sędziego i  Józefa (1876–1940), księdza, współorga-
nizatora i  opiekuna wielu stowarzyszeń spożywczych 
w  Częstochowie, członka zarządu Tow. Dobroczyn-
ności dla Chrześcijan, zamordowanego w niemieckim 
obozie koncentracyjnym Sachsenhausen

Chyrowiacy, Słownik biograficzny wychowanków 
Zakładu Naukowo-Wychowawczego oo. Jezuitów 
w Chyrowie 1886–1939, opr. L. Grzebień, J. Kochano-
wicz, J. Niemiec, Kraków 2000, s. 355–356 (dot. syna, 
Jana Mężnickiego); M.J. Lech, Księgarze i  księgarnie 
w Królestwie Polskim 1869–1905. Materiały ze źródeł 
archiwalnych, Warszawa 1980, s.  132; „Goniec Czę-
stochowski” 1908, nr 84, s. 5, nr 341, s. 3 (dot. żony, 
Teodory), 1912, nr 73, s. 2, 1913, nr 91, s. 3, 1914, nr 
128, s. 3, 1918, nr 200, s. 4 (dot. Jana), 1935, nr 25, 
s. 3 (wspomnienie); APCz, Magistrat m. Częst. 3619, 
nr akt. 144; USC Częst., Parafia pw. św. Barbary, akt 
zgonu nr 30/1935, k. 180.

Mike (Mikke, Mika) Karol (ok. 1844–1910), ma-
larz, zesłaniec. Ur. w Częstochowie, był synem Macieja, 
piekarza, i Pauliny z Widawskich, wnukiem Antoniego 
(1794–1841), piekarza, który przybył do  Częstocho-
wy z Austrii. Mieszkał w Częstochowie. Od 1857 był 
uczniem mistrza cechu malarzy Pawła Tomankiewicza, 
po wybuchu powstania w 1863 wziął w nim udział. 
Ujęty przez Rosjan, został zesłany na Syberię. Uwol-
niony ok.  1905, powrócił do  Częstochowy. Mieszkał 
u swoich sióstr. Zm. 4 VII 1910 w Częst., pochowany 
został na cmentarzu św. Rocha, grób nie istnieje. Ro-
dziny nie założył.

A. Kunczyńska-Iracka, Malarstwo ludowe kręgu czę-
stochowskiego, Wrocław 1978, s. 180; J. Szubert, Pa-
miętnik częstochowianina – powstańca styczniowego, 
opr. Z. Strzyżewska, Częstochowa 2012, s. 34; „Goniec 
Częstochowski” 1910, nr 8 (8 VII), s. 2 (tu: Mika); APCz, 
Parafia pw. św. Barbary 1910, akt zgonu nr 182, k. 69 
(tu: Mike); Akta Miasta Częstochowy, k. 85, s. 5–6 (tu 
Mikke – ojciec).

Nieprzecka z  Zakrzewskich Michalina Teresa 
(ok. 1848–1923). Ur. w Częstochowie, była córką Anto-
niego Zakrzewskiego i Antoniny z Szafrańskich. W cza-
sie Powstania udzielała pomocy oddziałom powstań-
czym na ziemi siedleckiej; zaopatrywała powstańców 
w odzież i żywność, opiekowała się rannymi. W latach 
20. XX wieku mieszkała u syna Ludwika Nieprzeckiego 
w Częstochowie przy ul. Kościuszki 34. Zm. 12 IX 1923 
w Częstochowie, pochowana została w grobowcu ro-
dzinnym na cmentarzu Kule w kwaterze 39 (grób zli-
kwidowany).

„Goniec Częstochowski” 1923, nr 200, s. 3, nr 201, 
s. 1, nr 203, s. 4; USC Częst., Parafia pw. św. Rodziny 
1923, akt zgonu nr 525, k. 66v.

Nieszporski Antoni (ok. 1843–1919). Ur. w miej-
scowości Krzyrak, pow. turecki, był synem Józefa i Jó-
zefy ze Starewskich. W 1863 wziął udział w Powstaniu; 
służył w  oddziale Edmunda Taczanowskiego, walczył 
w potyczkach k. Parzymiech (luty i marzec 1863) i pod 
Sędziejowicami (26 VIII 1863), należał do plutonu, któ-
rym dowodził Maszadro. W 1919 mieszkał w Często-
chowie przy ul. Ciemnej (Chłopickiego). Zm. 28 X 1919 
w Częstochowie, pochowany został na cmentarzu św. 
Rocha, grób przypuszczalnie nie zachował się. Miał 
żonę i sześcioro dzieci: czterech synów i dwie córki.

„Goniec Częstochowski” 1919, nr 242 (31 X), s. 3; 
USC Częst., Parafia pw. św. Barbary 1919, akt zgonu 
nr 414, k. 152.

Olszewski Piotr (ok. 1847–1922). Pracował jako 
nauczyciel. Zm. 3 II 1922, pochowany został na cmen-
tarzu Kule w kwaterze 49, rząd 1, grób nr 5. Jego żoną 
była Filipina Kędzierska (ok. 1849–1925), wiadomo, że 
mieli dzieci.

„Goniec Częstochowski” 1925 (10 II), nr 33, s. 3; od-
pis z inskrypcji nagrobnej.

Olszyński Wacław Wojciech (1847–1931), zie-
mianin, działacz społeczny i  rolniczy. Ur. 7 VIII 1847 
w Osieku k. Ciechocinka, był synem Ignacego, ziemia-
nina, i  Augusty z  Kreusztetów. Olszyński uczęszczał 
do  szkoły w  Ostrowcu, następnie od  1862 mieszkał 
i pracował we Włocławku. W 1863 wstrząśnięty eg-
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zekucją młodego powstańca pojmanego w okolicach 
Włocławka, porzucił pracę i  w  lasach pod Kutnem 
wstąpił do oddziału Apolinarego Kurowskiego. Później 
jako kawalerzysta służył w partii Mariana Langiewicza; 
brał udział w bitwie pod Małogoszczą (23 II 1863). 
Po rozproszeniu przez Rosjan sił Langiewicza walczył 
w  oddziale Edmunda Taczanowskiego, m.in. w  bi-
twie pod Sędziejowicami (26 VIII 1863). Po rozbiciu 
tego oddziału Olszyński przedostał się do Włocławka, 
następnie w obawie przed aresztowaniem w okolicy 
Osieka nad Wisłą przeszedł przez granicę do  zabo-
ru pruskiego. Pieszo dostał się do  Hamburga, gdzie 
do 1872 pracował jako doker w porcie. Po powrocie 
do Królestwa Polskiego podejmował pracę w mająt-
kach ziemskich w  powiatach: lubelskim, sandomier-
skim, kaliskim. Około 1900 nabył majątek Lisiniec pod 
Częstochową (obecnie w granicach miasta); prowadził 
tam głównie hodowlę bydła, osiągając znakomite re-
zultaty. Należał do Towarzystwa Rolniczego. W 1908 
podczas kursów rolniczych organizowanych przez To-
warzystwo Rolnicze zwiedzano wzorowo prowadzone 
gospodarstwo Olszyńskiego, a on sam udzielał prak-
tycznych porad dotyczących hodowli bydła. W 1911 
był współzałożycielem, a  później członkiem zarządu 
Częstochowskiego Stowarzyszenia Rolniczego. Wspo-
magał finansowo kolonie letnie, a  także Schroni-
sko dla Paralityków prowadzone przez Towarzystwo 
Dobroczynności dla Chrześcijan w  Częstochowie. 
W 1909 sprzedał majątek Lisiniec, a zakupił majątek 
Libidza k. Kłobucka. Zarządzaniem tym majątkiem 
zajmował się głównie jego syn Stefan. Po wybuchu 
I wojny światowej na początku sierpnia 1914 Niemcy 
posądzając ludność Kłobucka o strzelanie do ich żoł-
nierzy rozstrzelali kilku mieszkańców, a miasto zamie-
rzali zniszczyć. Dopiero wstawiennictwo Olszyńskiego 
u niemieckiego komendanta miasta Aschenbacha za-
pobiegło tej tragedii. Olszyński angażował się w życie 
parafii ewangelicko-augsburskiej w  Częstochowie: 
od 1909 należał do komitetu budowlanego kościoła, 
w 1917 był delegatem parafii na Synod Kościelny w Ło-
dzi. W 1924 był honorowym prezesem Stowarzysze-

nia Rezerwistów i byłych Wojskowych Rzeczypospolitej 
w Kłobucku. Zm. 17 III 1931 w  Libidzy, pochowany 
został w  Częstochowie na cmentarzu ewangelicko-
-augsburskim w grobowcu rodzinnym w kwaterze 17, 
rząd 1, grób 22. W 1935 na kapliczce św. Floriana przy 
ul. 3 Maja w Kłobucku umieszczono tablicę z tekstem 
dotyczącym roli Olszyńskiego w  uchronieniu miasta 
przed zniszczeniem przez Niemców. W czasie okupacji 
niemieckiej tablicę tę zlikwidowali okupanci. W mał-
żeństwie z Pauliną Linke (1851–1935), córką Gustawa 
Linkego, pochodzącą z Noskowa k. Kalisza, miał syna 
Stefana (1881–1941), właściciela ziemskiego, działa-
cza rolniczego, społecznego, dobroczynnego, burmi-
strza Kłobucka.

J. Sętowski, Cmentarz ewangelicko-augsburski 
w  Częstochowie. Przewodnik biograficzny, Często-
chowa 2006, s. 133–134.

Piaszczyński Antoni Apolinary (ok. 1842–1914). 
Ur. w Pruszkowie, w pow. łaskim, był synem Feliksa. 
Zm. 16 IV 1914 w Ostatnim Groszu (obecnie dzielnica 
Częstochowy), pochowany został na cmentarzu Kule 
(grobu nie odnaleziono). Rodziny nie założył.

„Goniec Częstochowski” 1914, nr 104, s.  2; USC 
Częst., Parafia pw. św. Zygmunta 1914, akt zgonu nr 
490, k. 62.

Pieńkowski Teofil Władysław (1821–1917), zie-
mianin. Ur. w pow. hrubieszowskim, był synem Anto-
niego i Florentyny z Kwiatkowskich. Mieszkał na Pole-
siu, gdzie posiadał niewielki majątek ziemski. W czasie 
powstania 1863–1864 walczył w  oddziale Mariana 
Langiewicza, przez jakiś czas był jego adiutantem. Póź-
niej sam dowodził jednym z oddziałów powstańczych. 
W czasie I wojny światowej przebywał w Zakładzie św. 
Antoniego przy ul. Wieluńskiej w Częstochowie. Tam 
zm. 27 IV 1917, pochowany został na cmentarzu św. 
Rocha w Częstochowie, grób nie istnieje. Wiadomo, że 
był żonaty, miał syna.

„Goniec Częstochowski” 1917, nr 97(29 IV), s.  4 
(wspomnienie), s. 5 (nekrolog), nr 98 (1 V), s. 3 (ne-
krolog); USC Częst., Parafia pw. św. Barbary 1917, akt 
zgonu, nr 173, k. 334.
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Rogacz Sebastian (1841–1922). Ur. 19 I  1841 
w Wanatach, powiat częstochowski, był synem Walen-
tego i Magdaleny z Grzybów. W powstaniu dosłużył się 
stopnia oficerskiego. W 1868 zamieszkał w Częstocho-
wie, był właścicielem domu przy ul. Humbertowskiej 
40 (Pułaskiego). Zm. 15 IV 1922, pochowany został na 
cmentarzu św. Rocha w sektorze 16, rząd 14, grób nr 
2. W małżeństwie z Katarzyną z Woźniaków miał córkę 
oraz syna Augusta (ur. 1898).

Handlowiec. Kalendarz dla spraw handlu i przemysłu 
m. Częstochowy i okolic na 1914 r., Częstochowa 1914 
(wykaz nieruchomości); USC Częst., Parafia pw. św. Bar-
bary 1922, nr 107, k. 331; odpis z inskrypcji nagrobnej.

Skowroński (Skowron) Antoni (ok. 1834–1906), 
szewc. Ur. w  Jędrzejowie (?), był synem Antoniego 
i  Wiktorii ze Szczerbińskich. Był szewcem. Zm. 7 IV 
1906 w Częstochowie, pochowany został na cmenta-
rzu św. Rocha w sektorze 20, rząd A, grób nr 2. Był 
żonaty z Elżbietą.

APCz, Parafia pw. św. Barbary 1906, akt zgonu nr 
122, k. 168; odpis z inskrypcji nagrobnej.

Sobociński Zygmunt (1842–1934), właściciel ho-
telu, kupiec, przemysłowiec. Ur. 28 XII 1842 w Kole, 
był synem Macieja i Anieli ze Szperlingów. Uczęszczał 
do szkoły w Warszawie. Po wybuchu Powstania w 1863 
wstąpił do  oddziału Dionizego Czachowskiego; wal-
czył m.in. w bitwie pod Stefankowem (22 IV 1863). 
Po Powstaniu osiedlił się w Częstochowie. Był właści-
cielem Hotelu Krakowskiego i restauracji przy ul. 7 Ka-
mienic 25, później zajmował się handlem, następnie 
prowadził niewielkie przedsiębiorstwo. Mieszkał przy 
ul. 7 Kamienic 17, posesja ta była jego własnością. Zm. 
30 X 1934 w Częstochowie, pochowany został przy-
puszczalnie w grobowcu rodzinnym na cmentarzu św. 
Rocha w sektorze 39, rząd 5, grób nr 14. Wiadomo, że 
miał żonę i córki.

„Goniec Częstochowski” 1934, nr 251 (1 X), s.  4; 
Handlowiec. Kalendarz dla spraw handlu i  przemy-
słu m. Częstochowy i  okolic na 1914 r., Częstocho-
wa 1913, s. 277; USC Częst., Parafia pw. św. Barbary 
1934, akt zgonu nr 227, k. 219.

Staszewski (Rawicz Staszewski) Tomasz (1830–
1917), właściciel ziemski. Był synem Stanisława oraz 
Agnieszki z Myślińskich. Był samoukiem, posiadał jed-
nak rozległą, wszechstronną wiedzę. Właściciel nie-
wielkiego majątku ziemskiego Skarbki w pow. łaskim. 
W  Powstaniu transportował broń i  amunicję do  od-
działów powstańczych, m.in. do  partii powstańczej 
Edmunda Taczanowskiego. W swoim spichrzu i dwor-
ku ukrywał skład broni. Wiosną 1864 wskutek denun-
cjacji broń ta została odkryta przez Rosjan. Więziony 
w Kutnie, następnie skazany na piętnaście lat katorgi 
i  osiedlenie na Syberii. Zamiast niego, po zamianie 
dokonanej w więzieniu, na Syberię powędrował jego 
najmłodszy brat Ferdynand. W  1864 po zniszczeniu 
przez pożar dworku w Skarbkach, wraz z rodziną wy-
jechał do Warszawy, później przebywał w Kopydłowie 
k. Wielunia. Ponieważ znał się na piwowarstwie (był 
specjalistą fermentacyjnym), na początku lat 80. otrzy-
mał posadę piwowara w dobrach ziemskich Trepków 
w  Rychłocicach k. Wielunia, później w  Burzeninie k. 
Sieradza. Około 1895 osiadł w  Częstochowie, gdzie 
na przedmieściach wybudował własną wytwórnię 
miodów pitnych. W  początkach XX wieku mieszkał 
w  domu przy ul.  Humbertowskiej (Pułaskiego); dom 
ten znany był z  patriotycznej atmosfery, po 1905 
zbierali się w  nim działacze niepodległościowi, m.in. 
rodziny Januszajtisów, Dreszerów, Długoszowskich. 
Zm. 4 XI 1917 w  Częstochowie, pochowany został 
na cmentarzu Kule w kwaterze 15, rząd 10, grób 5. 
W małżeństwie z Teklą z Tanierskich (1837–1893) miał 
dziesięcioro dzieci: pięć córek i tyluż synów; jego syna-
mi byli m.in.: Kazimierz (1871–1940), artysta malarz 
i  rzeźbiarz, pedagog. Wykonywał prace rzeźbiarskie 
i konserwatorskie dla Jasnej Góry, współpracował z Za-
kładem Rzeźbiarsko-Kamieniarskim Teodora Żuckiego; 
Ferdynand (1867–1923), który od ok. 1895 prowadził 
w Częstochowie warsztat rzeźbiarsko-kamieniarski wy-
konujący ołtarze, pomniki, figury, portrety oraz prace 
z zakresu sztukatorstwa. W 1906 na międzynarodowej 
wystawie w Paryżu otrzymał Grand Prix za rzeźbę Stara 
kobieta. W Częstochowie wykonał rzeźby dla kościoła 
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pw. św. Barbary (m.in. ustawiony w niszy fasady Chry-
stus dźwigający krzyż z 1896) i św. Zygmunta (figury 
ołtarza głównego) oraz dla Jasnej Góry. Jego dziełem 
był (nieistniejący już) pomnik Mickiewicza (z  1907) 
w Zawierciu. Pracował dla kościołów w Gorzkowicach, 
Praszce, Sulejowie, Rędzinach i  innych miejscowo-
ściach.

J. Sętowski, Cmentarz Kule w  Częstochowie. Prze-
wodnik biograficzny, Częstochowa 2005, s. 286–287 
(dotyczy także syna Kazimierza); A. Jaśkiewicz, Artyści 
Częstochowy 1850–1960, Częstochowa 1996, s. 140 
(dot. syna, Ferdynanda); M. Żegota-Januszajtis, Życie 
moje takie burzliwe. Wspomnienia i dokumenty, War-
szawa 1993, 42–57; „Goniec Częstochowski” 1917, nr 
249, s. 2; odpis z inskrypcji nagrobnej.

Szczodrowski Edward (ok. 1832–1922), artysta 
malarz. Mieszkał w  Częstochowie. Zm. 17 XI 1922, 
pochowany został na cmentarzu Kule w kwaterze 49, 
rząd 1, grób nr 6. Zwłoki wyprowadzono z koszar Za-
wady w Częstochowie. W pogrzebie uczestniczyli ofi-
cerowie i podoficerowie 27 pp.

„Goniec Częstochowski” 1922, nr 268, s. 3; odpis 
z inskrypcji nagrobnej.

Szubert Jan Tomasz (1843–1937), zesłaniec, ko-
lejarz. Ur. 19 XII 1843 w Częstochowie, był synem Ka-
rola, krawca i Ludwiki z Maciałowiczów. Od 1856 był 
uczniem Józefa Urbańskiego, mistrza cechu malarzy. 
W 1861 został „wyzwolony” na czeladnika. Kształcił się 
później w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie, powró-
cił do Częstochowy. Należał do konspiracji narodowej. 
22 I 1863 wraz z grupą kolegów wyruszył do Poraja 
k. Częstochowy, gdzie był punkt zborny ochotników 
do  Powstania. Walczył w  oddziałach: Józefa Gre-
kowicza, Apolinarego Kurowskiego, Teodora Ciesz-
kowskiego, Aleksandra Lütticha, później zaopatrywał 
w  żywność i  ubrania powstańców z  oddziału Józefa 
Oksińskiego. Był w dyspozycji Ignacego Błeszczyńskie-
go, który w Piotrkowskiem organizował oddziały po-
wstańcze. Z jego polecenia objeżdżał ten region, wy-
konując spisy ochotników do powstania. Aresztowany 
24 XII 1863 w majątku Gierowskich w Wielgomłynach, 

przetrzymywany był w więzieniu w Piotrkowie. Skaza-
ny 14 X 1864 przez sąd wojenny na trzy lata rot aresz-
tanckich i  dożywotnie osiedlenie na Syberii. Wywie-
ziony z X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej do Moskwy, 
stamtąd 23 I 1865 etapami powędrował na Syberię. 
Karę odbywał w Orle i Permie. W 1867 został wysła-
ny na osiedlenie w  Aczyńsku w  guberni jenisejskiej. 
Zajmował się tam introligatorstwem, stolarstwem, 
uczył też dzieci mieszkających w tej miejscowości Po-
laków. Przeniesiony, pracował jako nauczyciel w siole 
Użur (260  km od  Aczyńska), później we wsi Boresz. 
W 1871 matka Szuberta wyjednała u cara Aleksandra 
II przejeżdżającego przez Częstochowę zgodę na jego 
zwolnienie z zesłania. Latem 1873 powrócił do kraju. 
Osiadł w  Częstochowie, później pracował na kolei: 
we Włocławku i  Nieszawie, jako zastępca zarządzał 
stacją pod Częstochową, wreszcie w  Częstochowie. 
Po 1899 zatrudniony był w  Koluszkach, następnie 
do 1914 jako zawiadowca stacji w Aleksandrowie Ku-
jawskim. Po wybuchu wojny w 1914 wyjechał do Rosji, 
do 1917 mieszkał wraz z żoną u  inż. Pasierbińskiego 
w miejscowości Jeziory pod Moskwą, później na sta-
cji Guczkowo. W  1918 powrócił do  kraju, pracował 
przez jakiś czas na stacji kolejowej w Kamieńsku, pow. 
piotrkowski. Na początku lat 30. mieszkał w Często-
chowie przy al. Wolności 18. Jako weteran uczestniczył 
w uroczystościach patriotycznych i narodowych, m.in. 
poświęconych kolejnym rocznicom wybuchu Powsta-
nia Styczniowego. Zm. 15 X 1937 w Gomunicach, po-
wiat radomszczański, pochowany został na cmentarzu 
św. Rocha (grób przypuszczalnie nie zachował się). Był 
przedostatnim żyjącym w Częstochowie powstańcem 
styczniowym. Manifestacyjny pogrzeb odbył się 19 
X 1937, wzięli w  nim udział przedstawiciele wojska, 
władz lokalnych, kompania honorowa 27 pp. oraz rze-
sze mieszkańców Częstochowy. Odznaczony był Krzy-
żem Niepodległości z Mieczami (1930) oraz Krzyżem 
Walecznych (trzykrotnie). Szubert był dwukrotnie żo-
naty: (od 1878) z Wiktorią Ferencowicz (1848–1919), 
z którą miał syna Stefana Saturnina (1878–1898). Jego 
drugą żoną (od ok. 1930) była Aleksandra Wiśniewska.

Juliusz Sętowski
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A. Kunczyńska-Iracka, Malarstwo ludowe kręgu czę-
stochowskiego, Wrocław 1978, s. 186; A. Lenkiewicz, 
Weterani Powstania Styczniowego 1863 r. odznacze-
ni Krzyżem Niepodległości, Wrocław 1998, s. 89, 90 
(tu biogram i  fot.); Z. Strzyżewska, Nieznany pamięt-
nik powstańca styczniowego i zesłańca Jana Szuberta, 
„Niepodległość i Pamięć” 1995, nr 1 (2), s. 169–197; 
J. Szubert, Pamiętnik częstochowianina – powstań-
ca styczniowego, opr. Z. Strzyżewska, Częstochowa 
2012, s.  162; Z. Gzik, Stary cmentarz w  Radomsku, 
Radomsko 2012, s. 165 (dotyczy syna, Stefana); „Go-
niec Częstochowski” 1937, nr 240 (17 X), s. 6, nr 241, 
s. 4; APCz, Akta m. Częst. 8919, k. 260; Akta stanu 
cywilnego, Parafia pw. św. Zygmunta 1878, akt ślubu 
nr 37, s. 133.

Valentin d’Hauterive Elżbieta (Eliza) (ok. 1841–
1917), pedagog, działaczka patriotyczna i dobroczyn-
na. Ur. w Słupnie, pow. kutnowski, była córką Piotra 
i Elżbiety z Jerzmanowskich. Rodzina Valentin d’Haute-
rive przebywała w Polsce od XVI wieku. Spokrewniona 
była poprzez linię żeńską z  Radziwiłłowiczami i  Jerz-
manowskimi. Ojciec jej, Piotr August Valentin d’Hau-
terive (1779–1845) był ppłk., oficerem armii Księstwa 
Warszawskiego i  Królestwa Polskiego, uczestnikiem 
kampanii 1812–1813 i  Powstania Listopadowego 
1830–1831. Stryj jej, Franciszek Valentin d’Hauterive 
(1775–1831) był płk. inżynierii, uczestnikiem kampanii 
1812–1813, później w wojsku Królestwa Pol. Uczestni-
czył w nocy listopadowej, a w Powstaniu 1830–1831 
był dowódcą brygady i  szefem sztabu korpusu A. 
Giełguda. Ukończyła Instytut Wychowania Dziewcząt 
w Puławach. Jako kurierka brała udział w Powstaniu 
Styczniowym 1863–1864. Od ok.  1868 pracowała 
w Lublinie, początkowo jako nauczycielka języka pol-
skiego i  literatury polskiej w  gimnazjum rządowym, 
później prywatnie udzielając lekcji. Jako pedagog sta-
rała się przekazywać swoim wychowankom głębokie 
wartości patriotyczne. W 1909 zamieszkała u swoich 
krewnych, rodziny Nieprzeckich w Częstochowie; kon-
tynuowała tu pracę oświatową i  patriotyczną wśród 
młodzieży, prowadziła także działalność dobroczynną. 

Zm. 9 VIII 1917 w Częstochowie, pochowana została 
na cmentarzu Kule w kwaterze 39. W grobowcu ro-
dziny Nieprzeckich (grób nie zachował się). Rodziny 
nie założyła. Jej siostrzeńcem był Ludomir Nieprzecki 
(ok. 1875–1937), chemik-technolog, przemysłowiec, 
radny m. Częstochowy, od 1909 właściciel Fabryki Kafli 
i Wyrobów Ceramicznych we Mstowie k. Częstocho-
wy, później też w  Prusicku, oraz składu fabrycznego 
w Częstochowie, przez jakiś czas wicedyrektor cukrow-
ni Trawniki, później kierownik Wydz. Administracyjne-
go Magistratu w  Częstochowie, w  1917–1919 nale-
żał do Rady Miejskiej w Częstochowie, w 1919–1925 
ławnik Magistratu, w  1927–1929 starszy referent 
w Wydziale Zdrowia, później w Wydziale V Magistra-
tu. Należał do zarządu Tow. Opieki nad Bezdomnymi 
Dziećmi, prezes Towarzystwa Opieki nad Repatrianta-
mi, a w 1932–1933 prezes oddziału częstochowskiego 
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. W 1935 wy-
jechał z Częstochowy. Zm. 16 IV 1937 w Kamieńsku 
(pow. piotrkowski).

M. Czajka, M. Kamler, W. Sienkiewicz, Leksykon hi-
storii Polski, s. 778 (dotyczy ojca, Piotra i stryja, Fran-
ciszka); „Goniec Częstochowski” 1909, nr 106, s.  4 
(dot. L. Nieprzeckiego), 1917 nr 192 s. 2 (wspomnie-
nie), 1937, nr 89, s. 6, 7 (dot. L. Nieprzeckiego); APCz, 
Mag. Cz. 5460, 5718, s. 14, 8021 (dot. L. Nieprzeckie-
go); USC Częst., Parafia pw. św. Zygmunta 1917, akt 
zgonu nr 1093, k. 26.

Wołowski Ksawery Maksymilian (ok. 1837–
1863), organizator demonstracji patriotycznych. Ur. 
w  Oszczeklinie pow. kaliski. Pochodził z  rodziny zie-
miańskiej, był synem Ksawerego i Agnieszki z Baśniec-
kich (?). Był korespondentem z kaliskiego dla „Gazety 
Polskiej” wychodzącej w Warszawie. W 1861 przeby-
wał w Warszawie, przypuszczalnie należał do organi-
zacji narodowej, był współorganizatorem demonstracji 
patriotycznych. Za udział w pracach narodowych aresz-
towany przez Rosjan, więziony przez rok w  twierdzy 
w Modlinie. W 1863 wziął udział w powstaniu. Ciężko 
ranny w bitwie pod Wąsoszem 10 V 1863, został wzię-
ty do niewoli rosyjskiej i umieszczony w areszcie w Czę-
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stochowie (według innej wersji w szpitalu wojskowym 
w Częstochowie). Zm. 10 V 1863, został pochowany 
na cmentarzu św. Rocha w sektorze 16, rząd 14, grób 
nr 1. Rodziny nie założył.

J. Gąsiorowski, Bitwa pod Wąsoszem 23 kwietnia 
1863 r., Częstochowa 1938, s. 14; [A. Nowolecki] Z. 
Kolumna, Pamiątka dla rodzin polskich, cz. 1–2, Kra-
ków 1868, s. 174; „Goniec Częstochowski” 1933, nr 
20 (25 I), s. 5; „Słowo Częstochowskie” 1934, nr 28, 
s. 2; APCz, Parafia pw. św. Zygmunta 1863, akt zgonu 
nr 248; odpis z inskrypcji nagrobnej.

Zacharyasiewicz Władysław (ok. 1834–1889), 
aptekarz. Ur. w  Żarkach k. Częstochowy, był synem 
Jerzego i  Benigny z  d. Kluge. W  czasie Powstania 
1863–1864 walczył w  jednym oddziale z  Władysła-
wem Ziemskim. Po powstaniu pracował jako aptekarz 
w Częstochowie. Zm. 6 II 1889 w Częstochowie, po-
chowany został na cmentarzu Kule w  kwaterze 19, 
rząd 1, grób nr 11. Jego żoną była Stefania Śleszyńska.

USC Częst., Parafia pw. św. Zygmunta, 1889 akt 
zgonu nr 100; informacje Marii Agnieszki Kowalskiej 
z Sieradza; odpis z inskrypcji nagrobnej.

Ziemski Władysław (1842–1893), urzędnik kolejo-
wy. Ur. w 1842, jego rodzina pochodziła z Częstocho-
wy. Od 1861 zaangażowany był w działalność niepod-
ległościową; jako członek stronnictwa „czerwonych” 
brał udział w akcji agitacyjnej na rzecz Powstania. Po 
jego wybuchu, przez pewien czas walczył w  jednym 
z oddziałów powstańczych wraz z Władysławem Za-
charyasiewiczem odpowiedzialny był za zakup broni 
za granicą. Wraz z Wiktorem Żórawskim i Zdzisławem 
Janczewskim współdziałał przy sprowadzaniu broni 
z Wrocławia do Królestwa Polskiego. Prawdopodobnie 

w kwietniu 1863 wraz z Wiktorem Żórawskim został 
aresztowany przez władze pruskie. Po pewnym czasie 
udało mu się zbiec z więzienia i przedostać do Szwaj-
carii. W 1876 mieszkał w Lubranicach k. Włocławka. 
W końcu lat 70. powrócił do Częstochowy i dzięki po-
mocy kolegów, byłych powstańców, otrzymał pracę 
jako kasjer na stacji Częstochowa Kolei Warszawsko-
-Wiedeńskiej. Zm. 18 II 1893 w Częstochowie, pocho-
wany został na cmentarzu Kule w kwaterze 19, rząd 1, 
grób 11. W małżeństwie z Teklą Malczewską (1852–
ok. 1940) miał dziewięcioro dzieci, z  których troje 
zmarło w  wieku dziecięcym. Wiek dojrzały osiągnęli: 
Helena Maria (1876–ok. 1942), która była zakonnicą 
w Częstochowie; Sobiesław Jan (ur. 1883), sędzia Sądu 
Grodzkiego w  Wieluniu, później w  Lublinie; Włady-
sława Maria (ur. 1885), która mieszkała wraz z matką 
w Lublinie; Mieczysław Józef (ur. 1888), prawnik; Zyg-
munt Władysław (ur. 1893), konsul PRL w Montrealu; 
Stefania, zamężna Grabowska.

Z. Janczewski, K. Majewski, O. Awejde, W. Daniłow-
ski, Zeznania śledcze o powstaniu styczniowym, Wro-
cław 1956, s. 56; Władysława Daniłowskiego notatki 
do  pamiętników, Kraków 1908, s.  309, 310; APCz, 
Akta m. Częstochowy 27/8, t. II, k. 2029–2030; infor-
macje wnuczki, Marii Agnieszki Kowalskiej z Sieradza 
oraz dokumenty i fotografie w jej posiadaniu.

NN, powstaniec, lat 22, który zm. 2 III 1863 w czę-
stochowskim szpitalu wojskowym. Przypuszczalnie po-
chowany na cmentarzu św. Rocha, w sektorze 48, rząd 
C, grób nr 4 (grób oznakowany tabliczką „Pro Patria 
1863”).

H. Rola, Powstanie styczniowe na ziemi częstochow-
skiej, Katowice 1965, s. 83; odpis z inskrypcji nagrobnej.
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In the article 1863–1864 January insurgents in the 
cemeteries in Częstochowa: Kule, St. Roch and Lu-
theran.  Biographical notes the author presented the 
figures of the national uprising buried in 1863–1939 
at the cemeteries in Częstochowa. The text contains 
38 biographical notes arranged in alphabetical order 

of insurgents. The historic material can be a source of 
information for historians, journalists, toursit guides, 
and history teachers. Each biographical note is provid-
ed with information (quarter, row and grave number) 
where the grave can be found.

Juliusz Sętowski

1863–1864 January insurgents 
in the cemeteries in Częstochowa: Kule, 
St. Roch and Lutheran. Biographical note
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Lata 1918–1939 to dla Częstochowy czas dynamicz-
nego rozwoju niemal we wszystkich dziedzinach życia – 
od sfery przemysłowej i gospodarczej, poprzez rozbudo-
wę infrastruktury i komunikacji, aż po rozwój rzemiosła, 
oświaty i kultury. Częstochowa, która w momencie od-
zyskania Niepodległości liczyła ok. 80 000 mieszkańców, 
w chwili wybuchu II wojny światowej w 1939 roku miała 
ich już 138 000, co dawało jej ósme miejsce w Polsce 
pod względem wielkości1. Szybkiemu rozwojowi i zwięk-
szającej się liczbie ludności towarzyszyło znaczące zwięk-
szenie powierzchni przestrzeni miejskiej oraz przede 
wszystkim – wzmożony ruch budowlany. W okresie mię-
dzywojennym, w Częstochowie powstały tysiące nowych 
budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej2. Pod 

1 Mały Rocznik Statystyczny 1939, Warszawa 1939, s.  36. Autorzy 
monografii Częstochowy podają, że na przełomie 1918 i  1919  r. 
Częstochowa liczyła ok.  87  000 mieszkańców. Liczba ta może 
wynikać z faktu czasowej obecności w mieście licznych oddziałów 
Wojska Polskiego, co powodowało spore problemy aprowizacyjne 
i kwaterunkowe. Zob. Częstochowa. Dzieje miasta i klasztoru jasno-
górskiego, t. III, W czasach Polski odrodzonej i drugiej wojny świato-
wej 1918–1945, pod red. R. Szweda, Częstochowa 2006, s. 46.

2 Wg danych, m.in. w 1930 r. rozpoczęto budowę 259 budynków, 
w 1933 – 233, a np. w roku 1937 – 249. Zob. Częstochowa. Dzieje 
miasta…, s. 34; Mały Rocznik Statystyczny 1939, s. 63.

tym względem, okresem szczególnego rozkwitu stały się 
lata 30., które charakteryzował rozmach i nowoczesność 
formy nowo powstałych domów, kamienic, bloków czy 
gmachów publicznych. Oprócz zabudowywania reszty 
wolnych parceli wzdłuż głównych arterii miasta jak np. 
al. NMP, al. Kościuszki (później podzielona na al. Wol-
ności), ul. Dąbrowskiego, ul. Kilińskiego, ul. Jasnogórska 
czy ul. Chłopickiego, nowe budynki powstawały przede 
wszystkim przy ulicach od nich odchodzących. W związ-
ku z rozbudowywaniem się miasta powstał nowy plan 
regulacyjny, w którym przewidziano przyłączenie niektó-
rych obszarów podmiejskich oraz wytyczono przebieg 
szeregu nowych ulic3. Nowo powstałymi i  zabudowa-
nymi wówczas niemal w  całości były m.in. ul.  Zgody, 
ul. Dąbkowskiego, w dużej mierze ul. Śląska, ul. Koper-
nika, ul. Focha czy ul. Skrzyneckiego. Poruszając tema-
tykę rozwoju budownictwa i architektury w Częstocho-
wie w okresie międzywojennym, nie można zapomnieć 
o postaciach, które (oprócz samych inwestorów) odegra-
ły w tej dziedzinie największą rolę – czyli o architektach 
i budowniczych. Celem poniższego artykułu jest próba 

3 S.  Nowak, Samorząd miasta Częstochowy w  latach 1916–1931. 
Z moich wspomnień, cz. III, Częstochowa 1994, s. 246–248.

Magdalena Barczyk-Kurus

Częstochowscy architekci dwudziestolecia 
międzywojennego (1918–1939)
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przedstawienia wybranych przykładów z  działalności 
najbardziej znanych częstochowskich architektów, którzy 
mieli niebagatelny wpływ na estetykę i charakter miasta, 
a który to wpływ widoczny jest do dnia dzisiejszego.

Jak wspomniano we wstępie, w  omawianym okre-
sie w Częstochowie powstawały budynki nowoczesne, 
o formie zgodnej z najnowszymi trendami europejskimi. 
W  latach 20. powszechna była stylistyka nawiązująca 
do epok minionych. W przypadku domów jednorodzin-
nych, powstawały budynki w typie willi otoczonej ogro-
dem, nawiązujące do  stylu dworkowego. Zaopatrzone 
w mansardowe i łamane dachy, kolumienki, szczyty na-
wiązujące do form barokowych oraz secesyjne akcenty 
w detalu architektonicznym. Podobnie było w przypadku 
powstających wówczas kamienic – na modernistycznych 
już bryłach dominowały najczęściej formy czerpiące 
z klasycyzmu, baroku czy secesji, niejednokrotnie wystę-
pujące razem na jednej elewacji. Budynki powstające po 
roku 1930 cechował już duch funkcjonalizmu – otrzy-
mywały kubiczne bryły, płaskie dachy, a często ich jedy-
ną dekorację stanowiły okrągłe okienka. Elewacje uroz-
maicały balkony i  przestrzenne tarasy, niejednokrotnie 
usytuowane na dachach. Chętnie stosowano okładziny 
z  terakoty oraz wykorzystywano specjalnie żłobione 
struktury tynków. W  większych kamienicach i  blokach 
wielorodzinnych stosowano przeszklenia dachów klatek 
schodowych – dla ich lepszego oświetlenia. Większość 
budynków była wyposażana we wszelkie udogodnienia 
techniczne. Stanowiły one wyraz nowoczesności, a na-
wet – zwłaszcza w przypadku budynków jednorodzin-
nych – ekstrawagancji. Ich bryły, wówczas nowatorskie, 
doskonale mogłyby konkurować z budynkami powstają-
cymi współcześnie. Wielość i różnorodność wzniesionych 
wówczas budowli może świadczyć o architektonicznym 
i  dziejowym bogactwie Częstochowy, mówi również 
o gustach i majętności przedwojennego społeczeństwa.

Częstochowa w  dwudziestoleciu międzywojennym, 
podobnie jak i inne większe ośrodki miejskie, posiada-
ła wykwalifikowanych inżynierów – architektów, którzy 
przyczynili się do powstania pięknych i  interesujących 
obiektów. Każdy z nich posiadał cechy charakterystycz-

ne dla siebie, którymi naznaczał swoje dzieła. Dzięki 
temu często jest możliwe rozpoznanie projektów kon-
kretnych twórców. Do architektów zasługujących na 
największą uwagę zaliczyć można Mariana Ficenesa 
oraz Erwina Wieczorka, którzy szczególnie zasłużyli się 
dla lokalnego budownictwa w  okresie lat 30. Wspo-
mnieć należy również o Edwardzie Usakiewiczu, Tade-
uszu Wróblewskim, Mieczysławie Grocie czy należącym 
do nieco wcześniejszego pokolenia – Tadeuszu Fijałkow-
skim. Działały tu również firmy budowlane, znane także 
poza granicami Częstochowy – znaczniejsze z nich to 
Przedsiębiorstwo Budowlane Allert i Bühle, Strokołow-
ski i  S-ka czy Firma J.W.  Szymkowiaka. Oprócz lokal-
nych specjalistów, w Częstochowie tworzyli warszawscy 
i krakowscy architekci, tacy jak np. Józef Czesław Kon-
-Koniawa, Adolf Szyszko-Bohusz (który zaprojektował 
m.in. Pocztę Główną przy ul. Śląskiej), Zygmunt Gawlik, 
Wiesław Kononowicz, Stefan Szyller, Teodor Łapiński, 
a nieco wcześniej Jan Koszczyc-Witkiewicz4.

Wspomniany już Mieczysław Grott działał w  Czę-
stochowie głównie w  latach 205. Zaprojektował kilka 
okazałych kamienic i willi w konwencji wczesnego mo-
dernizmu, czerpiącego jeszcze ze stylów poprzednich. 
Stosował elementy takie jak trójkątne lub półokrągłe 
szczyty, attyki, facjatki, dachy mansardowe i kolumno-
we wejścia. Wymienić tu należy dwa budynki położone 
przy al. Kościuszki6, a także willę znajdującą się obecnie 
przy ul. Sułkowskiego 97.

4 Z. Rozanow, E. Smulikowska, Katalog Zabytków Sztuki, t. IV, Miasto 
Częstochowa, cz. 1, Stare i Nowe Miasto, Częstochówka i Przed-
mieścia, Warszawa 1995, s. 23–24, 56–57, 63–66, 81–83.

5 J. Sętowski, Cmentarz Kule w Częstochowie. Przewodnik biograficz-
ny, Częstochowa 2005, s. 95.

6 Archiwum Państwowe w Częstochowie (dalej: APCz), Akta miasta 
Częstochowy (dalej: AMCz), Projekt na nadbudowę i przybudowę 
trzy piętrowych oficyn i  nadbudowę trzypiętrowego domu fron-
towego przy ul.  T.  Kościuszki l. 7, na nieruchomości Moczygęby 
w Częstochowie (1928), sygn. 10410, k. 1–7. APCz, AMCz, Projekt 
na budowę jednopiętrowego domu frontowego mieszkalnego i ofi-
cyny na nieruchomości J. Majorka przy ul. T. Kościuszki l. 4 w Czę-
stochowie (1928), sygn. 10339, k. 1–10.

7 APCz, AMCz, Zdjęcie z natury domu murowanego, mieszkalnego, parte-
rowego z mieszkaniami w poddaszu, na nieruchomości Pawła Buchen-
chajna przy ul. Miedzianej nr 5 w Częstochowie, sygn. 10459, k. 1–9.
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Grott wybudował ją dla swojego teścia, Pawła Bu-
chenchajna, również budowniczego. Podczas okupa-
cji niemieckiej budynek ten służył Zgromadzeniu Braci 
Szkolnych za schronienie, w chwili gdy zostali zmusze-
ni do opuszczenia swojej siedziby przy ul. Pułaskiego8. 
Z  projektów wynika, że willa posiadała pierwotnie 
jeszcze jedno skrzydło, przez co jej plan układał się 
w kształt podkowy, dzięki czemu tworzył się dziedzi-
niec wewnętrzny.

Na uwagę zasługuje również willa nosząca obecnie 
adres Waszyngtona 53, zaprojektowana w 1928 roku 
dla Ignacego Praussa, należąca następnie do  rodziny 
Szymów, później Ulewiczów.

Podczas II wojny światowej znajdował się tam nie-
miecki dom „Matki i  dziecka”9. Od 1975 roku willa 
przeszła w użytkowanie Zakładu Techniki Obliczenio-
wej w  Katowicach z  Filią w  Częstochowie. W  1995 
roku została wykupiona przez prywatnego właściciela. 
Pierwotnie posiadała jednobiegowe, rozszerzające się 
ku dołowi schody10.

Jedną z  popularniejszych firm budowlanych, zna-
ną nie tylko w  Częstochowie, była Firma Budowlana 
Allert i  Bühle. Specjalizowała się w budowie domów 
mieszkalnych, gmachów użyteczności publicznej oraz 
fabryk. Z budynków mieszkalnych, do których powsta-
nia firma się przyczyniła, wymienić należy Dom Zgro-
madzenia Braci Szkolnych przy ul. Pułaskiego 71. Za-
projektowany został około 1915 roku jako dom własny 
Augusta Allerta. W latach 20. nabyli go Bracia Szkolni, 
w których posiadaniu, pomimo wojennych i powojen-

8 S. Rybicki, Pod znakiem lwa i kruka, Częstochowa 1965, s. 37; http://
pl.wikipedia.org/wiki/Bracia_Szkolni, data dostępu 15.08.2011.

9 S. Rybicki, dz. cyt., s. 364.
10 APCz, AMCz, Projekt na budowę mieszkalnego domu parterowego 

z mieszkaniem w poddaszu, na nieruchomości Ignacego Praussa 
przy ulicy Washingtona l. 6a w Częstochowie (1928), sygn. 10365, 
k. 3–12. Gminna Ewidencja Zabytków – część II A – Obiekty Zabyt-
kowe niewpisane do Rejestru Zabytków Województwa Śląskiego, 
objęte Spisem Obiektów Zabytkowych – Posiadające Karty Ewi-
dencyjne, s. 2. Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków 
w Warszawie. Karta ewidencyjna Zabytków Architektury i Budow-
nictwa. Nr 752. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowi-
cach, Delegatura w Częstochowie.

nych perypetii, znajduje się do dzisiaj11. Nieopodal, przy 
skrzyżowaniu ul. św. Kazimierza z ul. Pułaskiego znaj-
dowała się nieistniejąca już willa Ludwika Bühlego12. 
Obydwie wille utrzymane były w  podobnym stylu – 

11 Gminna Ewidencja Zabytków – część II A – Obiekty Zabytkowe nie-
wpisane do Rejestru Zabytków Województwa Śląskiego, objęte Spi-
sem Obiektów Zabytkowych – Posiadające Karty Ewidencyjne, s. 2. 
Krajowy Ośrodek Badań i  Dokumentacji Zabytków w  Warszawie. 
Karta ewidencyjna Zabytków Architektury i Budownictwa. Nr 768. 
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w  Katowicach, Delegatura 
w  Częstochowie. J.  Sętowski, Cmentarz ewangelicko-augsburski 
w  Częstochowie. Przewodnik biograficzny, Częstochowa 2006, 
s. 20. A. Jaśkiewicz, Kultura i sztuka, [w:] Częstochowa. Dzieje mia-
sta i klasztoru jasnogórskiego w niewoli 1793–1918, t. II, pod red. 
R. Kołodziejczyka, Częstochowa 2005, s. 474. http://admin.czesto-
chowa.pl/samorzad/wydarzenia_samorzad/xii-kwesta-na-rzecz-ra-
towania-zabytkowych?set_language=fr, data dostępu 18.09.2011.

12 J. Sętowski, dz. cyt., s. 88.

Projekt domu P. Buchenchajna, sporządzony przez 
M. Grotta, 1925. Źródło: Akta Miasta Częstochowy, 
sygn. 10459, Wydział Techniczny, k. 7
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Dom przy ul. Waszyngtona 53, widok 
współczesny. Źródło: własne

Dom przy ul. Sułkowskiego 9, widok 
współczesny. Źródło: własne

Projekt domu I. Praussa, autorstwa M. Grotta, 1928.
Źródło: APCz, AMCz, sygn. 10365, Wydział Techniczny, k. 4

Projekt domu braci Kanczewskich autorstwa Firmy Budowlanej Allert 
i Bühle, 1926. Źródło: APCz, AMCz, sygn. 9929, Wydział Techniczny, k. 8

Magdalena Barczyk-Kurus
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z detalem architektonicznym nawiązującym do secesji 
oraz wieżyczkami, nadającymi nieco bajkowego wyglą-
du. Kolejnym przykładem jest willa znajdująca się przy 
ulicy Ogrodowej 43/45. Powstała w 1926 roku poprzez 
nadbudowę istniejącego wcześniej w tym miejscu par-
terowego domu mieszkalnego.

Przebudowy tej dokonano na zlecenie Spółki Akcyj-
nej Braci Kanczewskich. Posiadali oni Fabrykę Maszyn 
z Odlewnią Żelaza i Metali, po której na tyłach posesji 
pozostały budynki fabryczne13. Jako przykład kamieni-
cy wybudowanej przez Firmę Budowlaną Allert i Bühle, 
należy wymienić znajdujący się przy al. NMP 11 bu-
dynek powstały w  1912 roku dla Szymona Landaua 
– właściciela zakładów tkackich14. Obiekty powstałe za 
sprawą tejże firmy, na modernistycznej bryle – otrzymy-
wały szatę nawiązującą do stylów historycznych. Były 
to barokowe, półokrągłe szczyty oraz secesyjne, a nie-
kiedy neogotyckie elementy.

Kolejną firmą budowlaną była Firma J.W.  Szymko-
wiak i  S-ka. Przyczyniła się ona do  powstania wielu 
willi, a  także częstochowskiego Teatru im. A. Mickie-
wicza. Jako przykład wymienić należy prywatną willę 
Szymkowiaka, znajdującą się obecnie przy ul.  Jasno-
górskiej 4815. Swym wysokim dachem oraz kamienną 
podmurówką przypomina nieco styl zakopiański. Inne 
przykłady, to czerpiąca ze stylu dworkowego, tzw. 
Willa Toma przy ul.  Jasnogórskiej 25a16, nawiązująca 
do architektury francuskiej willa przy ul. Polskiej Orga-

13 J.  Sętowski, Cmentarz Kule…, s.  129–130; APCz, AMCz, Projekt 
nadbudowy jednego piętra na domu mieszkalnym parterowym dla 
Spółki Akcyjnej Braci Kanczewskich w Częstochowie, przy ul. Ogro-
dowej 13 (1926), sygn. 9929, k. 1–8.

14 Z. Rozanow, E. Smulikowska, dz. cyt., s. 50 i 87.
15 APCz, AMCz, Projekt na budowę jednopiętrowej willi murowanej 

na posesji J.W. Szymkowiaka przy ul. Jasnogórskiej 36 w Częstocho-
wie, sygn. 9892, k. 1–14. J. Sętowski, dz. cyt., s. 300–301. Z. Roza-
now, E. Smulikowska, dz. cyt., s. 63.

16 J. Płowecki, Wyzwolenie Częstochowy 1945, Warszawa 1973, s. 17–21. 
http://histmag.org/?id=5489, data dostępu 22.09.2011; http://www.
gazetacz.com.pl/artykul.php?id=669, data dostępu 22.09.2011. 
http://forum.gazeta.pl/forum/w,55,124367461,124399321,Odkopa-
li_kosci_przed_kosciolem_sw_Jakuba_WIDEO_.html, data dostępu 
22.09.2011.

nizacji Wojskowej 22 oraz dawny Budynek Monopolu 
Tytoniowego przy ul. Korczaka 1117.

Mówiąc o  częstochowskiej architekturze, należy 
wspomnieć również o budynkach w stylu modernizmu 
funkcjonalnego. W  omawianym okresie, przykładem 
nowo powstałej ulicy całkowicie zabudowanej archi-
tekturą w tej stylistyce, jest wspomniana już ul. Zgody. 
Przetrwała do naszych czasów w niemal niezmienio-
nym stanie. Znajdujące się tam wille, otoczone ogroda-
mi, niejednokrotnie tworzące zintegrowane kompleksy 
z garażami i bramami wjazdowymi – były ówcześnie, 
a nawet i później, w czasach powojennych, wyrazem 
nowoczesności i luksusu18. Powstały w większości we-
dług projektów dwóch architektów – Mariana Ficenesa 
oraz Erwina Wieczorka, który wybudował tam również 
własny dom. Całość otwierała tzw. kolonia mieszkanio-
wa Wacława Grosmana – syna jednego z współwła-
ścicieli Guziczarni. Całość usytuowana była na rogu 
ul. Zgody i Pułaskiego. Był to kompleks składający się 
z willi, stróżówki, garażu oraz murowanego ogrodze-
nia. Do jego powstania przyczynił się w 1928 roku war-
szawski architekt – Józef Czesław Kon-Koniawa19. Były 
to nowoczesne w formie budynki, o ciekawym i niepo-
wtarzalnym kształcie.

Wolnostojąca, piętrowa willa zwrócona swym krót-
szym bokiem do ul. Pułaskiego, z wejściem od ul. Zgo-
dy, łączyła w swej fasadzie prostotę formy z harmonią 
detalu, wynikającą z  rozmieszczenia otworów okien-
nych i drzwiowych. Jedyne elementy dekoracyjne sta-
nowiły – wyposażone w proste balustrady – balkony, 

17 http://czestochowa.gazeta.pl/czestochowa/1,84750,9756812,Wil-
la_budowniczego_teatru.html, data dostępu 21.06.2011.

18 Z. Janikowski, Moje dni Częstochowy czyli bedeker po Częstocho-
wie moich wspomnień od  roku 1939 począwszy, Częstochowa 
2007, s. 115–116.

19 APCz, AMCz, Kolonia mieszkaniowa J.W.P.  Wacława Grossmana 
przy ul. Pułaskiego 4 w Częstochowie, sygn. 10438, k. 1–6. APCz, 
AMCz, Projekt stróżówki z  garażem w  Kolonii Mieszkaniowej 
J.W.P. Wacława Grossmana przy ul. Pułaskiego 4 w Częstochowie, 
sygn. 10201, k. 1–9. APCz, AMCz, Plan ogrodzenia parceli p. Wła-
dysława Grosmana przy ul. Zgody 1 i Pułaskiego w Częstochowie 
(1935), sygn. 12467, k. 1–4. Ogrodzenie zaprojektowane zostało 
przez E. Wieczorka.
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Budynek przy ul. Ogrodowej 43/45. Widok 
współczesny. Źródło: własne

Projekt willi własnej J.W. Szymkowiaka, 1926. 
Źródło: APCz, AMCz, sygn. 9892, Wydział Techniczny, k. 12

Dom przy ul. Jasnogórskiej 48, widok współczesny. 
Źródło: własne

Projekt garażu wchodzącego w skład kolonii mieszkaniowej 
W. Grosmana, autorstwa inż. arch. J. Kon-Koniawy, 1928. 
Źródło: APCz, AMCz, sygn. 10201, Wydział Techniczny, k. 8
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okna podzielone na małe kwatery, a  także okulusy. 
Całości dopełniał umieszczony na fasadzie, nadający 
ożywienia gzyms – w formie schodkowej linii. W tym 
samym charakterze utrzymany był budynek stróżów-
ki i garażu. Według relacji ostatniego właściciela willi, 
w latach 30. XX wieku budynek dzierżawiony był przez 
dowódcę 27 pułku piechoty. W czasie II wojny świa-
towej mieszkał w nim niemiecki oficer, natomiast po 
wojnie – oficer rosyjski20. Kompleks wyburzony został 
w 2008 roku, co wywołało skandal wśród konserwato-
rów i architektów. Istotnie, jest to nieodżałowana stra-
ta dla częstochowskiej architektury modernistycznej.

Jako inny przykład z tej ulicy, wymienić należy wspo-
mniany już prywatny dom inż. architekta Erwina Wie-
czorka, powstały na początku lat 3021. Znajdujący 
się pod numerem 11 budynek wyróżnia przysadzista 
i  niezwykle prosta forma przypominająca obudowę 
ówczesnego odbiornika radiowego. Monotonię zabu-
rzają półokrągłe elementy balkonu i naroża, łagodzące 
brutalność fasady.

Panuje tu zasada minimalizmu, a skromność użytej 
dekoracji pogłębia wdzięk i prostotę. Jest to budynek 
piętrowy o zwartej bryle. Elewacja frontowa wyposa-
żona w małe, dość symetrycznie rozmieszczone okna, 
sprawia wrażenie tajemnicy. Jej linia została optycznie 
przedłużona poprzez połączenie z garażem oraz mu-
rowaną bramę wejściową. Zastosowana w części przy-
ziemia, układająca się schodkowo okładzina, uwydat-
nia pochyłość terenu, na której znajduje się budynek, 
tworząc z tego kolejny dekoracyjny atut.

Podobne cechy nosi budynek sąsiedni, połączony 
z wyżej opisanym ścianami garaży. Wybudowany zo-
stał dla Adama Gładysza, również według projektu Er-

20 http: / /czestochowa.gazeta .p l /czestochowa/2029020, 
35271,6106595.html, data dostępu 03.11.2011. http://czesto-
chowa.gazeta.pl/czestochowa/51,35271,6106595.html?i=1, data 
dostępu 03.11.2011.

21 APCz, AMCz, Plan dobudowy garażu do istniejącego domu miesz-
kalnego p. inż. arch. Ireny i Erwina Wieczorków w Częstochowie 
przy ul. Zgody 11, sygn. 13578, k. 1–30.

wina Wieczorka, sporządzonego w 1936 roku22. Jego 
charakterystycznym elementem jest zegar słoneczny 
znajdujący się na elewacji tylnej.

Wspominając o Erwinie Wieczorku, należy pamiętać 
również o budynku znajdującym się obecnie na rogu 
ul. Dąbkowskiego i Nowowiejskiego (wówczas projek-
towanej, pierwotny adres ul. Gen. Dąbkowskiego 13b). 
Wybudowany został dla sędziostwa Jadwigi i Zygmun-
ta Jarczewskich, według projektu z 1937 roku. Nowo-
czesna wówczas willa, jak wynika z projektu, posiadała 
windę kuchenną i wszelkie udogodnienia, a w planach 
była jej dalsza rozbudowa23. Jest to budynek dwukon-
dygnacyjny, z przystosowaną do użytku sutereną, wol-
nostojący, z ogrodem na tyłach.

Jego elementem charakterystycznym jest umieszczo-
ny nad drzwiami okulus ujęty opaskowym gzymsem 
w  formie odwróconego, półokrągłego łuku. Oprócz 
tego w elewacji tylnej, zgodnie z zasadami moderni-
zmu – dążącymi do zespalania w jedną całość domu 
i przyrody, znajduje się obszerny balkon, zaopatrzony 
w murowane balustrady, a także rozległy taras na par-
terze z zejściem do ogrodu. Przysadzistość bryły została 
nieco zneutralizowana poprzez zastosowanie pionów, 
w tym również masztu na flagę, obecnie zlikwidowa-
nego. Maszty stanowiły charakterystyczny element 
budynków powstałych w  latach 30. i  były wyrazem 
głębokiego patriotyzmu cechującego ówczesne społe-
czeństwo.

Na podstawie ww. budynków zaprojektowanych 
przez Erwina Wieczorka można wyróżnić główne cechy 
charakterystyczne dla tegoż architekta. Jest to przede 
wszystkim zwarta bryła z niewielkimi otworami okien-
nymi, o  dość symetrycznym układzie. Elewacje uroz-
maicają i ożywiają podziały, najczęściej pionowe, niwe-
lujące przysadzistość i ciężkość budynków. Występują 
okładziny terakotowe w przyziemiu, tworzące motyw 

22 APCz, AMCz, Plan domu jednopiętrowego p. Adama Gładysza przy 
ul. Zgody 9 w Częstochowie (1936), sygn. 12900, k. 1–22.

23 APCz, AMCz, Plan na budowę jednopiętrowego domu p. Zygmun-
ta Jarczewskiego w  Częstochowie przy ul.  Dąbkowskiego, sygn. 
13105, k. 1–42.
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Projekt willi Władysława Grosmana, autorstwa inż. arch. J. Kon-Koniawy, 1928. Źródło: APCz, AMCz, sygn. 10438, 
Wydział Techniczny, k. 6–7

Projekt domu autorstwa inż. architekta E. Wieczorka, lata 30. XX w. Źródło: APCz, AMCz, sygn. 13578, Wydział Techniczny, k. 21
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Willa E. Wieczorka przy ul. Zgody 11, widok współczesny. 
Źródło: własne

Dom przy ul. Zgody 9, widok współczesny. Źródło: własne Projekt domu Adama Gładysza, autorstwa E. Wieczorka, 
1936. Źródło: APCz, AMCz, sygn. 12900, Wydział 
Techniczny, k. 20
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Tekst

Willa sędziostwa Jadwigi i Zygmunta Jarczewskich, wg projektu E. Wieczorka, 1937. Źródło: APCz, AMCz, sygn. 13105, 
Wydział Techniczny, k. 35

Willa przy ul. Nowowiejskiego 8/10, widok współczesny. 
Źródło: własne

Dom przy ul. Dąbkowskiego 5, wybudowany dla rodziny 
Stawnickich, wg proj. E. Wieczorka, 1935. Widok współczesny. 
Źródło: własne
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krzyżujących się ze sobą linii. Dość niskie otwory wej-
ściowe obramowane są prostymi, ciężkimi portalami, 
a cechę tę wzmagają okapy umieszczane nad drzwia-
mi. Do innych budynków zaprojektowanych przez 
Wieczorka należą m.in.: trzypiętrowa kamienica znaj-
dująca się przy ul. Kilińskiego 28, zbudowana w 1936 
roku dla Heleny Guzikowej24, czy pochodzący z 1935 
roku dom rodziny Stawnickich przy ul.  Dąbkowskie-
go25. Warto również wspomnieć o nieistniejącej trzy-
piętrowej kamienicy, projektowanej przy ul. Kopernika 
15. Budynek o dość nietypowej formie powstać miał 
dla małżeństwa Szpaltenów. Na projekcie widoczna 
jest dwukierunkowa ulica, która wraz z chodnikami dla 
pieszych miała przebiegać pod budynkiem26. Sama ka-
mienica, wsparta na rzędach słupów, wznosiła się nad 
ulicą niczym most. Trudno stwierdzić, czy jej budowa 
doszła do skutku.

Drugim z architektów tworzących w omawianej sty-
listyce był Marian Ficenes27. Na wspomnianej ul. Zgo-
dy, pod nr. 7 znajduje się willa, powstała według 
jego projektu z 1938 roku dla Janiny Królikowskiej28. 
Budynek ma formę dość zwartej bryły, urozmaiconej 
poprzez wcinającą się, wystającą ponad dach część 
klatki schodowej. Przywodzi ona skojarzenie z wieżycz-
ką zamkową i  stanowi główny element dekoracyjny 
domu. Pierwotnie na jej szczycie znajdował się maszt 
na flagę, a  ściany pokrywała okładzina terakotowa, 
tworząca motyw kratownicy. Ponadto w  przyziemiu 
zastosowany był specjalnie żłobiony w poziome pasy 
tynk, urozmaicający bryłę. Do charakterystycznych cech 
tego architekta, zastosowanych również w tym domu, 

24 APCz, AMCz, Plan na budowę trzypiętrowego domu p. Heleny Gu-
zikowej przy ul. Kilińskiego w Częstochowie (1936), sygn. 12799, 
k. 1–40.

25 APCz, AMCz, Plan na budowę domu jednopiętrowego, p.p. Zofii, 
Jadwigi, Barbary Stawnickich przy ul. Gen. Dąbkowskiego w Czę-
stochowie (1935), sygn. 12534, k. 1–31.

26 APCz, AMCz, Plan budowy trzypiętrowego domu państwa Szlamy 
i  Henryka Szpaltenów, przy ul.  Kopernika l. 15 w  Częstochowie 
(1936), sygn. 12972, k. 1–15.

27 J. Sętowski, Cmentarz Kule…, s. 75.
28 APCz, AMCz, Projekt budowy jednopiętrowego domu p. Janiny Kró-

likowskiej przy ul. Zgody 7 w Częstochowie, sygn. 13547, k. 1–12.

należą specyficzne okna klatki schodowej. Dzielone na 
małe, wąskie kwatery, tworzą przechodzący przez całą 
wysokość elewacji – portfenetr.

Innym domem jednorodzinnym zaprojektowanym 
przez Ficenesa jest budynek położony na skrzyżowaniu 
ul. Chłopickiego i Kilińskiego. Powstał dla małżeństwa 
Reimschüssel, na podstawie projektu wykonanego 
w 1937 roku29. Jest to drugi z kolei projekt, sporządzo-
ny dla tychże właścicieli. Pierwszy – z 1936 roku, au-
torstwa Erwina Wieczorka, nie został zrealizowany30.

29 APCz, AMCz, Projekt parterowego domu mieszkalnego dla małżon-
ków Reimschüssel, w nieruchomości położonej przy ul. Kilińskiego 
w Częstochowie, sygn. 13238, k. 1–30.

30 APCz, AMCz, Plan na budowę domu parterowego, dla p. Edmunda 
i Marii Reimschüsselów, przy zbiegu ulic Kilińskiego i gen. w Często-
chowie, sygn. 12876, k. 1–10.

Kamienica przy ul. Kilińskiego 28, wybudowana w 1936 r., 
wg projektu E. Wieczorka dla Heleny Guzikowej, widok 
współczesny. Źródło: własne
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Projekt domu Janiny Królikowskiej autorstwa inż. arch. 
M. Ficenesa, 1938. Źródło: APCz, AMCz, sygn. 13547, 
Wydział Techniczny, k. 12

Dom przy ul. Zgody 7, widok, współczesny. Źródło: własne

Projekt domu dla małżeństwa Reimschüssel, autorstwa M. Ficenesa, 1937. Źródło: APCz, AMCz, sygn. 13238, Wydział Techniczny, k. 30
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Pomimo swej prostoty, budynek zwraca uwagę i wy-
odrębnia się spośród innych. Jego symetryczna bryła 
ożywiona została poprzez podkreślenie centralnie usy-
tuowanego wejścia rustykowanymi lizenami. Oparte 
o okap wejścia, przechodzą przez całą wysokość elewa-
cji i wychodzą ponad poziom dachu. Ponadto, w części 
poddasza znajduje się okratowany okulus. Pierwotnie 
ponad wejściem znajdował się również maszt na fla-
gę. Smaku całości dodaje murowana brama wjazdowa 
oraz ogrodzenie, współgrające z budynkiem.

Kolejnym budynkiem, zaprojektowanym przez tegoż 
architekta, jest niedawno odremontowana kamienica 
narożna na skrzyżowaniu ul.  Jasnogórskiej i  al. Ko-
ściuszki31. Zachwyca ona swą bryłą, przypomina pudło 
radiowe i wydaje się być nadal nowoczesna. W owym 
czasie, rzeczą znamienną było nawiązywanie w  ar-
chitekturze do  nowinek technicznych, przedmiotów 
użytkowych czy np. elementów statku32. W  elewacji 
tego budynku zawarte zostały cechy najbardziej cha-
rakterystyczne dla twórczości Ficenesa: zaznaczenie 
klatki schodowej poprzez portfenetr złożony z małych 
kwater, ujęty schodkowo ułożonymi lizenami, wystają-
cymi ponad poziom dachu; zastosowanie rytmów linii 
poziomych, zarówno w balkonach, jak i w rustykowa-
nym przyziemiu oraz pomiędzy oknami; symetrycznie 
rozłożone otwory okienne i drzwiowe, a także załago-
dzenie całości poprzez zaokrąglenie naroża i niektó-
rych balkonów.

Ponieważ Marian Ficenes był autorem imponującej 
ilości projektów, podobne cechy możemy zaobserwo-
wać na fasadach wielu modernistycznych budynków 
na terenie całego miasta. Spośród licznych przykła-
dów, należy wymienić sąsiadującą z Domem Frankego 

31 APCz, AMCz, Projekt budowy dwupiętrowego domu mieszkalnego 
właściciela Sztal, przy zbiegu ulic Kościuszki nr 27 i Jasnogórskiej 15 
w Częstochowie (193), sygn. 12974, k. 1–29.

32 W owym czasie znamienną rzeczą było nadawanie elewacjom bu-
dynków cech nawiązujących do obiektów nowinek technicznych, 
jak obudowy radia lub burty statku. Podobny nurt można zauważyć 
w meblarstwie. Zob. H. Faryna-Paszkiewicz, Geometria wyobraźni. 
Szkice o architekturze dwudziestolecia międzywojennego, Gdańsk 
2003, s. 27–33.

Dom przy ul. Kilińskiego 37, widok współczesny.
Źródło: własne

Projekt domu dla właścicieli Sztal i Kohn, autorstwa 
M. Ficenesa, 1936. Źródło: APCz, AMCz, sygn. 12974, 
Wydział Techniczny, k. 29
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kamienicę przy ul. Wilsona o falistej linii fasady. Ponie-
waż budynek powstał w przededniu wybuchu II wojny 
światowej, w  jego piwnicach przewidziano schrony 
przeciwgazowe33. Innym przykładem jest budynek przy 
al. NMP 67, powstały w  1937 roku dla małżeństwa 
Bartoszów, będący odpowiednikiem współczesnych 
bloków mieszkalnych34.

Do powstania wielu budynków przyczyniło się w tym 
czasie również Biuro Architektoniczne i Budowlane in-
żyniera architekta Wacława Strokołowskiego. Jego au-
torstwa są m.in. projekty: rozbudowy okazałej kamie-
nicy na rogu ul. Piłsudskiego i Piotrkowskiej – należącej 

33 APCz, AMCz, Projekt trzypiętrowego domu mieszkalnego S.  Tro-
pauera, przy ul Wilsona 4/6 w Częstochowie (1938), sygn. 13159, 
k. 1–46.

34 APCz, AMCz, Projekt trzypiętrowego domu mieszkalnego Włady-
sława i Bogumiły małżeństwa Bartosz, przy ul. Najświętszej Marii 
Panny nr 67 w Częstochowie (1937), sygn. 13351, k. 1–46.

do rodziny35 Tencerów36, przebudowy Hotelu „Polonia”37, 
budowy dwupiętrowej kamienicy przy ul.  Kilińskiego 
2438, budynku dla ówczesnego Gimnazjum im. Romu-
alda Traugutta przy ul. Jasnogórskiej 1739, a także kilku 

35 APCz, AMCz, Projekt jednopiętrowego domu p. J.  Wnuka przy 
ul. Gen. Dąbkowskiego nr 47 w Częstochowie (1935), sygn. 12413, 
s. 1–11.

36 APCz, AMCz, Projekt nadbudowy drugiego piętra domu mieszkal-
nego oraz na budowę składu gotowych towarów i magazynu dla 
Markusa i Dory małżeństwa Tencerów w Częstochowie przy ul. Pił-
sudskiego 41 (1937), sygn. 13336, k. 1–22.

37 APCz, AMCz, Uzupełnienie do zatwierdzonego w 1931 r. projektu 
przebudowy Hotelu „Polonia” w Częstochowie. Projekt urządzenia 
trzech sklepów w narożniku gmachu przy ulicy Piłsudskiego i Ka-
tedralnej położonym (1936), sygn. 13014, k.  1–5. APCz, AMCz, 
Projekt urządzenia sklepu w gmachu Hotelu „Polonia” przy ul. Pił-
sudskiego w Częstochowie (1936), sygn. 13039, k. 1–3.

38 APCz, AMCz, Projekt dwupiętrowego domu Adama Porosa przy 
ul. Kilińskiego 24 w Częstochowie (1932), sygn. 10404, k. 1–24.

39 APCz, AMCz, Projekt domu trzypiętrowego przy ul.  Jasnogórskiej 
w  Częstochowie. Gerszon, Chana małżeństwo Eljasiewicz, Estera 
Hampel, Beila Ryfka Epsztein (1936), sygn. 12661, k. 1–19.

Budynek narożny przy ul. Jasnogórskiej i al. Kościuszki, 
widok współczesny. Źródło: własne

Dom przy ul. Dąbkowskiego 37, projektu M. Ficenesa35, 
1935. Źródło: własne
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budynków przy nowo powstającej ul. Dąbkowskiego40. 
Budynki projektowane przez Biuro Architektonicz-
ne i  Budowlane Strokołowskiego odznaczały się dość 
prostą, kubiczną bryłą i ciężkością formy. Nie były też 
tak nowatorskie jak te zaprojektowane przez Ficenesa 

40 APCz, AMCz, Projekt na budowę domu jednopiętrowego, murowa-
nego, krytego dachówką na nieruchomości właścicielki Marii Gol-
lenhoferowej w Częstochowie, sygn. 10162, k. 1–7; APCz, AMCz, 
Projekt domu jednopiętrowego Genowefy i  Alfonsa małżeństwa 
Kapuścik w Częstochowie przy ul. Den. Dąbkowskiego 41 (1935), 
sygn. 12570, k. 1–15; APCz, AMCz, Projekt domu jednopiętrowe-
go dla małżonków Przeździeckich w  Częstochowie przy ul.  Gen. 
Dąbkowskiego 17 w Częstochowie (1935), sygn. 12435, k. 1–18; 
APCz, AMCz, Projekt budowy i nadbudowy drugiego piętra domu 
mieszkalnego dla pani B. Kowalikowej przy ul. gen. Dąbkowskiego 
31 w Częstochowie (1936), sygn. 13015, k. 1–35.

czy Wieczorka. Strokołowski łączył nowoczesne trendy 
z  naleciałościami tradycyjnymi – często stosował wy-
sokie, spadziste dachy, trójkątne szczyty i  półokrągłe 
okienka w  facjatkach. Wejście akcentował pozornymi 
ryzalitami, zakończając je attyczką. Zarówno zwykłe 
otwory okienne, jak i  portfenetry klatek schodowych 
dzielone były na małe kwatery.

Należy pamiętać również o inż. Edwardzie Usakiewi-
czu, który oprócz projektowania budynków zajmował się 
także zagadnieniami regulacji miasta. Jest on autorem 
pracy pt. Częstochowa w obliczu zagadnień regulacyj-
nych41. Częstochowa zawdzięcza mu m.in. projekt wyty-
czenia obecnej al. Jana Pawła II. Pełniąc funkcję architek-

41 S. Rybicki, dz. cyt., s. 68.

Dom przy ul. Kopernika 69, zaprojektowany 
prawdopodobnie przez M. Ficenesa, lata 30. XX w. 
Źródło: własne

Dom przy ul. Garibaldiego 19, zaprojektowany 
prawdopodobnie przez M. Ficenesa, lata 30. XX w. 
Źródło: własne
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ta miejskiego, zajmował się też zatwierdzaniem planów 
sporządzonych przez innych architektów, w  związku 
z czym jego podpis widnieje na wielu dokumentach.42

Z  działalności stricte projektowej, należy wymienić 
m.in. projekt domu znajdującego się na rogu ul. Pu-
łaskiego i św. Kazimierza, zrealizowanego dla małżeń-
stwa Jakubowskich43. Inne przykłady to willa Bogdana 
Zaremby przy ul. Zgody 1244 czy budynek Szkoły Pod-
stawowej nr 38 – dziś znajdującej się przy ul. Sikorskie-
go 56, a pierwotnie noszącej adres Chłopickiego 17845.

Projektowanym przez siebie budynkom Usakiewicz 
nadawał szatę czysto modernistyczną. Zestawione 

42 S. Rybicki, dz. cyt., s. 343.
43 APCz, AMCz, Projekt domu piętrowego, mieszkalnego, właścicieli 

Franciszka i Janiny małżeństwa Jakubowskich, róg Kopernika w Czę-
stochowie (1936), sygn. 12891, k.  1–37. Na skutek przesunięcia 
biegu ulicy Pułaskiego zmienił się adres domu.

44 APCz, AMCz, Projekt domu jednopiętrowego wł. Bogdana Zaremby 
przy ul. Zgody w Częstochowie (1935), sygn. 12453, k. 1–19.

45 http://www.szp38.republika.pl/sites/historia.html, data dostępu 
14.04.2012.

ze sobą w  formie wieloboków o  różnych wysoko-
ściach, proste bryły odznaczały się ogólną symetrią. 
Pomiędzy oknami i w przyziemiu, dla urozmaicenia 
i dekoracji, stosował okładziny terakotowe lub formę 
rustykowania. Otwory okienne i drzwiowe były nie-
wielkie, a  dodatkowe rozbicie monotonii stanowiły 
podłużne balkony.

Jeśli chodzi o  działalność projektowo-budowlaną 
w  międzywojennej Częstochowie, należy też wspo-
mnieć pracującego głównie w  latach 20. Jarosława 
Glicę – technika budowlanego46, czy Tadeusza Włady-
sława Wróblewskiego, który sporządził m.in. projekty 
budowy domu Wandy Bzowskiej przy ul. Okólnej 42, 
a także przebudowy kamienicy przy ul. Piłsudskiego 1 
i 347. Ponadto dość znanymi architektami byli też m.in.: 

46 J. Sętowski, dz. cyt., s. 87.
47 J. Sętowski, dz. cyt., s. 348; APCz, AMCz, Projekt domu jednoro-

dzinnego dla Wielmożnej Pani Wandy Bzowskiej, ul.  Okólna 42 
w Częstochowie, sygn. 10819, k. 1–3; APCz, AMCz, Plan częściowej 
przebudowy hotelu „Kaliskiego” i plan przebudowy fasady domu 

Willa przy ul. Sułkowskiego 11, lata 30. XX w. W domu tym, zaprojektowanym prawdopodobnie przez M. Ficenesa, mieszkał 
burmistrz Częstochowy z lat okupacji – S. Rybicki42. Źródło: własne
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Budynek ul. Dąbkowskiego 21, lata 30. XX w. 
Budynek powstał prawdopodobnie wg projektu Firmy 
W. Strokołowski i S-ka. Źródło: własne

Szkoła Podstawowa Nr 38 im. L. Zamenhoffa przy 
ul. Sikorskiego 56, wybudowana w 1938 r. wg projektu 
E. Usakiewicza. Źródło: własne

Dom na rogu ul. św. Kazimierza i Pułaskiego, wybudowany 
dla małżeństwa Jakubowskich wg projektu E. Usakiewicza, 
1936. Źródło: własne

Dom przy ul. Dąbkowskiego 35, wybudowany w 1936 r. 
przez firmę Sobieraj i S-ka. Źródło: własne
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Stanisław Domaszewski48, Stanisław Tymiński49, Ta-
deusz Lipowiec50, Zygmunt Deuar51 czy W.  Rychter52. 
Z firm budowlanych wymienić należy Przedsiębiorstwo 
Budowlane K. Plucika, które przyczyniło się m.in. do bu-
dowy domu na rogu ulic św. Barbary i św. Augustyna 
oraz stojącego na trzech parcelach budynku czynszo-
wego przy ul. Waszyngtona 43. Dom przy Waszyngto-
na powstał na miejscu willi Karola Plucika, na gruntach 
do niego należących, przy udziale Erwina Wieczorka53. 
Wspomnieć należy również o  Przedsiębiorstwie Bu-
dowlanym Kazimierz Sobieraj i S-ka, za sprawą które-
go powstał dom przy ul.  Dąbkowskiego 3554, Przed-
siębiorstwie Budowlanym L.B. Sawicki i S-ka55, a także 

małżeństwa Czernickich, przy ul. Piłsudzkiego 1 i 3 w Częstochowie 
(1938), sygn. 13601, k. 1–6.

48 APCz, AMCz, Projekt nadbudowy piętra na budynku P. K. Kosteckie-
go, przy ul. Waszyngtona 49 (1930), sygn. 10793, k. 1–5.

49 APCz, AMCz, Projekt na budowę domu mieszkalnego i  budynku 
gospodarczego w nieruchomości J. i H. małżeństwa Łabanowskich, 
przy ul. Myśliwskiej 42/44 w Częstochowie (1930), sygn. 10856, 
k. 1–17.

50 APCz, AMCz, Projekt domu Feliksa i Marii Szczęsnych i Stanisława 
Jelińskiego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 26 (1936), sygn. 
12911, k. 1–30; APCz, AMCz, Projekt domu Feliksa i Marii Szczę-
snych i Stanisława Jelińskiego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskie-
go 26 (1936), sygn. 12912, k. 1–40.

51 APCz, AMCz, Projekt domu parterowego przy ul. Św. Kazimierza nr 
4 Anastazji Galińskiej w Częstochowie (1937), sygn. 13367, k. 1–5. 
Z. Rozanow, E. Smulikowska, dz. cyt., s. 72.

52 APCz, AMCz, Projekt na budowę jednopiętrowej oficyny mieszkal-
nej z piwnicami na nieruchomości Adama Ratusińskiego przy ul. Ki-
lińskiego 46 w Częstochowie (1925), sygn. 10184, k. 1–3.

53 J. Sętowski, dz. cyt., s. 239; APCz, AMCz, Projekt Władysława Uk-
lejewskiego na budowę domu piętrowego i budynku gospodarcze-
go, krytego papą, przy ul. Róg Św. Barbary 15 i św. Augustyna 44 
w Częstochowie (1928), sygn. 10181, k. 1–8; APCz, AMCz, Plan na 
rozbudowę domu Karola Plucika przy ul. Waszyngtona w Często-
chowie (1936), sygn. 12701, k. 1–29; APCz, AMCz, Plan na budo-
wę domu pana Karola Plucika przy ul. Waszyngtona w Częstocho-
wie (1936), sygn. 12702, k. 1–14; APCz, AMCz, Plan na budowę 
domu Karola Plucika przy ul Waszyngtona (1936), sygn. 12703, 
k. 1–12.

54 APCz, AMCz, Projekt jednopiętrowego budynku mieszkalnego Marii 
Wiszniewskiej przy ul. Gen. Dąbkowskiego nr 33 w Częstochowie 
(1936), sygn. 12897, k. 1–23.

55 APCz, AMCz, Plan na budowę zakładu fotograficznego dla Adolfa 
Gringrasa na nieruchomości sukc. Kolbergów przy ul. Panny Marii 
w Częstochowie (1928), sygn. 10215, k. 1–5.

przedsiębiorstwie P. Buchenchajna56, Feliksa Eberta57 czy 
W.P. Zakrzewskiego58.

Większość budynków z okresu II Rzeczypospolitej do-
trwała do czasów dzisiejszych w niezmienionym stanie. 
Jednak do  tej pory w  Częstochowie niewiele mówiło 
się o  architekturze dwudziestolecia międzywojennego, 
zwłaszcza tej z lat 30. Obiekty z tego czasu nie są w więk-
szości uznawane za zabytki, nie posiadają nawet kart 
ewidencyjnych. Większość mieszkańców nie jest świado-
ma metryki tych budowli, a dla wielu ich prosta stylistyka 
nie jest dość interesująca. Prawdopodobnie kojarzy się 
z powojennym modernizmem, który jednak w znacznej 
mierze różnił się od stylu międzynarodowego. Być może 
już niebawem zacznie się to zmieniać, gdy mieszkańcy 
Częstochowy dostrzegą w ich pozornej prostocie piękno 
i subtelną dekorację zawartą w szczegółach. Wydaje się, 
że proces ten już się rozpoczął – obecnie kilka moderni-
stycznych kamienic doczekało się kompleksowego remon-
tu z zachowaniem pierwotnych detali architektonicznych, 
dzięki czemu na nowo zachwycają oko przechodnia swą 
niepowtarzalną i niezwykle nowoczesną bryłą.
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The period 1918–1939 was the time of dynamic de-
velopment in Częstochowa in almost all walks of life. 
The city, on the Independence Day, had about 80 000 
inhabitants, at the beginning of World War II in 1939 
was already inhabited by 138,000 people, which made 
it the eighth largest city in Poland. The fast develop-
ment and growing population was accompanied by 
major expansion of the city space and primarily nu-
merous building developments. In the mid-war period, 
thousands of new residential and public buildings were 
erected in Częstochowa. In that respect, the 1930s 

were the years of boom characterised by a grand scale 
and modern forms of the newly built houses, residen-
tial buildings, and blocks of flats or public buildings. 
References to the development of construction and ar-
chitecture in Częstochowa in the mid-war period may 
not omit the people (apart from the investors) who 
played the most important role in that area – architects 
and builders. The purpose of the article is to present 
examples of the activities of the best known architects 
in Częstochowa who impacted the aesthetics and char-
acter of the city, which is visible till this very day.
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Policja żydowska lub policja gettowa to potoczne 
określenia formacji porządkowej utworzonej przez 
częstochowską Radę Starszych (Ältestenrat, Judenrat), 
jedyne oficjalne przedstawicielstwo Żydów wobec nie-
mieckich władz okupacyjnych. Powstała 1 maja 1940 
roku na polecenie niemieckiej policji ochronnej Schutz-
polizei jako Inspekcja Ruchu Ulicznego (IRU)1. Językiem 
urzędowym Rady Starszych był język polski (tylko kore-
spondencja z władzami okupacyjnymi była prowadzo-
na w  języku niemieckim), stąd polskojęzyczna nazwa 
nowej formacji.

W chwili utworzenia IRU, wiosną 1940 roku, Żydzi 
w Częstochowie mieszkali stłoczeni na zmniejszonym 
obszarze, a wciąż przybywali tu grupami i pojedynczo 
kolejni mieszkańcy, usuwani przemocą lub administra-
cyjnie z innych miast. Odebrano Żydom fabryki i duże 
warsztaty, usunięto ich z wielu zakładów, roboty przy-
musowe obejmowały tylko część z nich, dzieci i mło-
dzież nie uczęszczały do szkół, więc życie skupiało się 

1 L. Brener, Widersztand un umkum in czenstochower geto [Walka 
i  śmierć w  częstochowskim getcie], Warszawa [1950], s.  35; Ar-
chiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie, zesp. 
213 Rada Starszych w Częstochowie, sygn. 1 Rocznik statystyczny 
za rok 1940.

na ulicach, a to raziło Niemców. Tym bardziej że okro-
jona dzielnica żydowska mieściła się nadal w centrum 
miasta. „Początkowo IRU zajmowała się regulowaniem 
ruchu Żydów na ulicach: nie pozwalała spacerować 
głównymi ulicami miasta, nie pozwalała siedzieć na 
ławkach w  Alejach, nie pozwalała zbierać się na uli-
cach, nie pozwalała stać w większych grupach na uli-
cach itd.”2. Judenrat oficjalnie to zadanie określał jako 
„uporządkowanie ruchu ulicznego wśród ludności ży-
dowskiej – skasowanie spacerów w centralnych dziel-
nicach miasta (ul. NMPanny, al. Wolności, Piłsudskie-
go), gromadzenia się na ulicach, zajmowania ławek 
ogrodowych, przestrzeganie przepisów o ruchu itp.”3. 
Uzasadniano to względami bezpieczeństwa samej 
społeczności żydowskiej. To, czego nie dopowiedzie-
li członkowie Judenratu w roku 1941, wyraził wprost 
autor powojennego opracowania: „Służba bezpie-
czeństwa miała zapobiegać nieprzyjemnym konse-
kwencjom z powodu niestosowania się do zarządzeń 
w sprawie ruchu ulicznego w godzinie policyjnej. Miała 

2 L. Brener, Widersztant un umkum, s. 35. Wszystkie cytaty z jidysz 
i niemieckiego w przekładzie autora.

3 Rocznik statystyczny, s. 42.

Wiesław Paszkowski

Policja żydowska w Częstochowie



158

Wiesław Paszkowski

także nie pozwolić na to, aby bogaci Żydzi, dostatnio 
ubrani spacerowali po ulicach, aby zapobiec ewentu-
alnym ekscesom wywoływanym przez antysemitów”4.

Służbę tworzono z  rozmachem, gdyż była świad-
czona bezpłatnie, a na dodatek okazała się przydatna 
samemu Judenratowi, który „prowadząc szeroką dzia-
łalność, dysponował całym szeregiem instytucji i ma-
gazynów, potrzebował służby bezpieczeństwa, która 
strzegłaby porządku w biurach i magazynach”5. Dla-
tego wkrótce rozszerzono zadania IRU. Teraz jej funk-
cjonariusze mieli prowadzić służbę patrolową i utrzy-
mywać posterunki w  25 punktach miasta. Dotyczyło 
to przede wszystkim siedziby Prezydium Rady Starszych 
oraz jej agend: Wydziału Finansowego, Wydziału Zdro-
wia, Wydziału Handlowo-Rzemieślniczego, Wydziału 
Rejestracji i Statystyki, Wydziału Kwaterunkowego, Wy-
działu Aprowizacji, łaźni i odwszalni. Patrolowano I i II 
Aleję, al. Wolności, ulice Berka Joselewicza, Orlicz Dre-
szera, Piłsudskiego, pl. Daszyńskiego, Stary Rynek, Ry-
nek Narutowicza, Rynek Warszawski oraz ulice w czę-
ściach miasta „gęściej zaludnionych przez Żydów”6.

Funkcjonariusze IRU eskortowali transporty produk-
tów dla Wydziału Aprowizacji i Techniczno-Gospodar-
czego, utrzymali porządek przy wydawaniu artykułów 
kontyngentowych. Ich działania nie ograniczały się 
do pasywnej asysty. Na targowiskach Rynku Warszaw-
skiego i  Rynku Narutowicza nadzorowali „wykony-
wanie przepisów cennikowych, sanitarnych i  innych”. 
Dyktowane przez okupanta ceny były często nierealnie 
niskie, a kary spotykające sprzedawców niewspółmier-
nie wysokie (wielu trafiało do niemieckiego więzienia). 
W tym choćby punkcie widać, że IRU stawało się groź-
ne dla społeczności żydowskiej, wspierając restrykcyjne 
działania niemieckiego okupanta.

Jednym z głównych zadań Rady Starszych było do-
starczanie na zlecenie niemieckiego Arbeitsamtu bez-
płatnej siły roboczej. Nakazy pracy wystawiał Judenrat, 

4 B.  Arensztein, Churbn Czenstochow [Zagłada Częstochowy], 
b.m.w. 1949, s. 70.

5 Tamże.
6 Rocznik statystyczny za rok 1940, s. 42.

a  nadzór nad wykonaniem sprawowali pracownicy 
jego Wydziału Pracy Przymusowej, których wspierali 
czynnie policjanci żydowscy. Oni kontrolowali obec-
ność robotników na placówkach i wraz z Policją Polską 
doprowadzali opornych.

Niemcy żądali od Judenratu w pełni wyposażonych 
i  umeblowanych mieszkań dla swoich urzędników 
przybywających służbowo do  pracy w  Częstocho-
wie. Z wybranych mieszkań, całych domów, a nawet 
wszystkich domów przy danej ulicy wysiedlano prze-
mocą żydowskich lokatorów (nawet jeśli byli ich właści-
cielami), meble i inne wyposażenie rekwirowano w ży-
dowskich mieszkaniach. Robili to urzędnicy Wydziału 
Kwaterunkowego i Wydziału Rekwizycji, a wspierali ich 
funkcjonariusze IRU. Urzędowo określano to jako „Asy-
sta przy ewakuacjach i  przesiedleniach oraz ochrona 
mienia ewakuowanych”7.

Źródłem dochodów Rady były podatki i różne opłaty 
nakładane na ludność żydowską (na przykład komor-
ne). Ci, którzy odmawiali płacenia, byli doprowadzani 
przez funkcjonariuszy IRU.

Nowej służbie powierzono także nadzór nad prze-
strzeganiem przepisów sanitarnych w  sklepach i  na 
targowiskach oraz w  mieszkaniach dla przymusowo 
przesiedlonych do Częstochowy, w tzw. azylach. Miesz-
kania te tworzono w dawnych domach modlitw i innych 
budynkach zupełnie do tego nieprzystosowanych, bez 
dostępu do ubikacji i bieżącej wody. W azylach były tylko 
sale zbiorowe, gęsto zastawione łóżkami, i prowizorycz-
ne kuchnie. Właściwy nadzór nad tymi obiektami spra-
wowali pracownicy Wydziału Opieki Społecznej. Oni 
starali się zaopatrzyć azyle w środki piorące i mydło, zdo-
bywali opał na zimę, dostarczali łóżka, pościel i ubrania. 
Funkcjonariusze IRU stosowali środki przymusu wobec 
uchylających się od sprzątania, brudnych i zawszonych 
mieszkańców doprowadzali do łaźni i odwszalni.

Inspekcja przyjmowała też zgłoszenia drobnych wy-
kroczeń i w tych sprawach przeprowadzała dochodze-
nia wśród ludności żydowskiej.

7 Tamże.
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Policja żydowska w Częstochowie

Policjanci byli bezsilni wobec nie-Żydów, nawet jeśli 
były to dzieci niemieckie w wieku od 8 do 14 lat. Te 
przechodząc przez getto biły kijami i szpicrutami dzieci 
żydowskie i dorosłych Żydów. Przy próbie odpędzania 
wzywały niemieckich żandarmów, którzy bili Żydów. 
To rozzuchwaliło małych chuliganów i  Żydzi mogli 
się tylko kryć przed nimi. Szefowie Judenratu próbo-
wali powstrzymać napastników, odwołując się do ar-
gumentów moralnych, ale ci nie słuchali żydowskich 
„kazań” i robili swoje. Teraz kierownik żydowskiej po-
licji wyprowadził na ulice swoich funkcjonariuszy, ale 
mali barbarzyńcy zaatakowali ich, dlatego Żydzi musieli 
prosić o pomoc niemieckiego żandarma. Ten palnął ka-
zanie szefom Judenratu i policji o „źle wychowanych 
dzieciach żydowskich i  całym cholernym społeczeń-
stwie żydowskim”. Na koniec powiedział: „Wystarczy 
tylko nauczyć Żydów szacunku dla niemieckich dzieci”. 
Przywódcy żydowscy i  policjanci odeszli przy wtórze 
gwizdów niemieckich chuliganów8.

Służba w  IRU trwała tylko w godzinach dziennych 
i ustawała wraz z nadejściem godziny policyjnej. Cho-
ciaż była bezpłatna, miała wiele zalet. Przede wszyst-
kim bezwzględnie chroniła przed przymusem pracy 
fizycznej na rzecz i  często pod nadzorem Niemców, 
bardzo źle opłacanej, wyczerpującej fizycznie i  połą-
czonej z  niebezpieczeństwem pobicia, okaleczenia, 
a czasami nawet śmierci. Dlatego do IRU zgłaszały się 
osoby mające środki do  życia lub inną, dochodową 
pracę. „Należeli do niej bogaci zasymilowani synalko-
wie z miasta. Ich celem było zabezpieczenie się przed 
pracą przymusową, wysyłką do obozów i ochrona ich 
rodzin”9.

Kierownikiem IRU został mianowany Maurycy Gal-
ster, członek Judenratu, cieszący się zaufaniem jego 
Prezydium. W skład Komisji Inspekcji Ruchu Ulicznego 
weszli: inż. Adolf Helman, Dawid Borzykowski, Icek 
Landau, Maurycy Cederbaum, Zygmunt Jarociński i Ju-

8 S.  Waga, Churbn Czenstochow [Zagłada Częstochowy], Buenos 
Aires 1949, s. 76, 77. Autor nie datuje zdarzenia, ale prawdopo-
dobnie działo się to w 1940 r.

9 Arensztein, Churban Czenstochow, s. 70.

lian Sztokman jako sekretarz10. Początkowo było 45 
funkcjonariuszy IRU, a po paru tygodniach ich liczba 
wzrosła do 7211.

Członkowie Inspekcji Ruchu Ulicznego nie nosili uni-
formów, wyróżniały ich tylko opaski z napisem noszo-
ne na przedramieniu.

Ludność żydowska ignorowała IRU, a  jej kierowni-
kiem, Galsterem szczególnie pogardzała. Żydzi żarto-
wali: „No, mamy już autonomię” – i dodawali – „Co to 
za autonomia, którą dostaje się od Niemców!”12.

Momentem przełomowym w  dziejach tej formacji 
stało się utworzenie getta, czyli żydowskiej dzielnicy 
mieszkaniowej w Częstochowie 9 kwietnia 1942 roku 
i zamknięcie jej granic w dniu 17 kwietnia 1942 roku. 
Getto nie miało murów, nie było też otoczone zasieka-
mi. Rankiem tego dnia na wszystkich ulic wylotowych 
getta ustawiono policjantów żydowskich, których za-
daniem było zatrzymywanie na granicach osób bez 
wymaganych przepustek.

Cztery dni później ta nowa rola formacji znalazła 
odzwierciedlenie w  Instrukcjach służbowych dla Ży-
dowskiej Służby Porządkowej w  Żydowskiej Dzielnicy 
Mieszkaniowej w Częstochowie. Instrukcje wydał i ro-
zesłał (do Schutzpolizei, Policji Polskiej, Sicherheitspoli-
zei, do Batalionu 301 policji niemieckiej i IRU) niemiecki 
starosta, Stadthauptmann dr Richard Wendler. Zaczy-
nały się od słów:

„W  związku z  utworzeniem żydowskiego okręgu 
mieszkaniowego w mieście Częstochowie, mają Żydzi 
tamtejsi sami troszczyć się o spokój i porządek; w tym 
celu jest tworzona Służba Porządkowa. Za wyposaże-
nie i wynagradzanie tej instytucji jest odpowiedzialny 
Judenrat”13.

Pełne zamknięcie getta nastąpiło 23 kwietnia 1941 
roku. Tego dnia w punktach granicznych dzielnicy ży-
dowskiej ustawiono tablice z  widocznymi od  strony 
getta napisami w  języku niemieckim, polskim i  he-

10 Rocznik statystyczny, s. 42.
11 Tamże; Brener, Widersztand un umkum, s. 35.
12 Brener, tamże.
13 Cyt. za: Brener, tamże.
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brajskim: „Zamknięty okręg zapowietrzony. Za wyjście 
z getta – kara śmierci”.

Służba w policji żydowskiej stawała się płatna. Ju-
denrat wypłacał policjantom wynagrodzenie w  wy-
sokości 150 złotych miesięcznie i  w  postaci różnych 
przydziałów żywności14. Jej członkowie nazywali się 
porządkowymi, nosili mundury i czapki, a ich stopnie 
rozpoznawało się po gwiazdkach albo guzikach na 
czapce i  żółtej opasce naramiennej. Kierownik nosił 
cztery srebrne gwiazdki, jego zastępcy – trzy, kierow-
nik obwodu – dwie, a  jego zastępca – jedną srebrną 
gwiazdkę. Grupowy nosił trzy żółte metalowe guziki, 
sekcyjny – dwa żółte guziki, a  zwykły porządkowy – 
jeden żółty guzik.

Kiedy wszystko było gotowe, komendant policji ży-
dowskiej zebrał swoich ludzi i ustawił ich do prezen-
tacji przedstawicielom niemieckich władz. Przyjmujący 
raport „niemiecki oficer żandarmerii uśmiechnął się 
ironicznie do komendanta policji żydowskiej, niby jak 
jeden oficer do drugiego, […] odwrócił się do żydow-
skiej policji i poinformował ich, że muszą wykonywać 
wszystkie rozkazy. „Jeśli nie” – dodał i wskazał na ge-
stapowca, który obserwował spektakl – „pan z czaszką 
na czapce zadba o was i o wszystkich Żydów w mie-
ście”15. Żydowska policja opuściła spektakl w nastroju 
nie bardzo wzniosłym. Jednak to nie zmieniło postano-
wienia o uroczystym uczczeniu tak ważnego wydarze-
nia, jak organizacja „policji żydowskiej”, policjanci pili 
i świętowali do późna w nocy.

W pierwszym okresie policjanci krępowali się poka-
zywać na ulicach w swoich mundurach i czapkach i ich 
zdecydowana większość starała się jak najmniej rzucać 
się w oczy. „Jeśli tylko któryś z nich pokazał się na ulicy 
w tym „stroju”, dzieci biegły za nim, jak w dawnych 
dobrych czasach za aktorami purimowymi. Dorośli 
przeważnie traktowali ich kpiącym uśmiechem. Stop-
niowo ten stosunek zanikał. Ordnungsdienst stała się 
naturalnym zjawiskiem. Zaakceptowano ją z tą myślą, 

14 Arensztein, Churban Czenstochow, s. 71.
15 Waga, Churbn Czenstochow, s. 116.

że w pewnym sensie to także jest władza, z którą trze-
ba się liczyć… Także sami policjanci zżyli się ze swoją 
rolą, czuli, że są częścią władzy i to wielu z nich impo-
nowało”16.

Żydom w  Częstochowie doskwierała już bieda, ro-
botnicy przymusowi chodzili w zniszczonych ubraniach, 
czasem mieli tylko wydawane przez Judenrat ubrania 
papierowe. Ale policjanci dbali o  swój wygląd. Wyra-
zem szczególnego snobizmu z ich strony było noszenie 
wysokich butów typu wojskowego, tzw. oficerek. W ta-
kich butach chodził komendant policji, Maurycy Galster. 
Idąc co chwilę stukał o but trzymaną w ręce szpicrutą. 
Od tego odgłosu zyskał przezwisko Galster „Knalster” 
(od niemieckiego słowa oznaczającego suchy trzask, 
odgłos wyzwalania zamka pistoletu).

Policja była podzielona na dwa obwody (zwane tak-
że rewirami) po trzy plutony (grupy). Pierwszy obwód 
był przy alei Najświętszej Marii Panny 6 (dowodził nim 
komendant Galster), a drugi przy ulicy Koziej nr 6 (tu 
zwierzchnikiem był inżynier Auerbach).

Na każdym punkcie granicznym getta był posterunek 
wartowniczy [wach-postn]. Pierwszy Obwód miał sie-
dem punktów strażniczych: 1) I Aleja nr 14 (tzw. Dom 
Rzemieślników), 2) I Aleja nr 11 (siedziba Judenratu), 
3) róg Piłsudskiego i  Katedralnej, 4) róg Fabrycznej 
i Przemysłowej, 5) dom przy Ogrodowej, obok browa-
ru Szwedego, 6) na Wałach (ul. Wilsona, zapewne przy 
przejściu pod torami, przy tzw. Kacapskim Moście), 7) 
róg Kawiej.

Drugi Obwód miał pięć punktów strażniczych: 1) 
Mirowska, 2) Strażacka, 3) Narutowicza, 4) Koszarowa 
i 5) róg Warszawskiej przy moście17.

Policja prowadziła służbę przez całą dobę. Każdy po-
licjant miał dwunastogodzinną służbę i 24 godziny od-
poczynku. Podczas dwunastu godzin służby strażnicy 
zmieniali się co dwie godziny. Czyli dwanaście godzin 
składało się z sześciu godzin aktywnej służby w wyzna-
czonych punktach i sześciu godzin służby rezerwowej 

16 Brener, Widersztand un umkum, s. 36.
17 Arensztein, Churban, s. 71, 72.
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w  obwodach. Z  powodu dodatkowych obowiązków 
zwiększono też liczbę funkcjonariuszy, z 72 do 15018.

Policjanci nie byli uzbrojeni, wyposażono ich tylko 
w gumowe pałki, w komisariatach obwodów na wy-
posażeniu były kajdanki, urządzono tu także areszty.

Niemal od samego początku cechowała żydowskich 
policjantów bezwzględność i egoizm, szybko postępo-
wała demoralizacja, szerzyła się korupcja. Przykładem 
opis zdarzeń jeszcze sprzed okresu zagłady:

„W końcu sierpnia 1941 schwytano 1400 mężczyzn 
i przetrzymywano ich w straszliwych warunkach w fa-
bryce Kojalen przy ul.  Warszawskiej. Hale fabryczne 
nie mogły pomieścić takiej liczby osób. Część, która 
nie znalazła miejsca pod dachem, leżała na gołej zie-
mi na placu fabrycznym. Rozpoczął się <<handel by-
dłem>>. Od zatrzymanych wyciągały pieniądze nie-
mieckie urzędy, niemieccy żandarmi, żydowski urząd 
pracy, kierownictwo żydowskiej policji oraz żydowscy 
i polscy policjanci, którzy pilnowali placu. Część zosta-
ła zwolniona w wyniku przekupstwa, za część rodziny 
dostarczyły zastępców. Byli to Żydzi w szczególnej po-
trzebie, decydowali się otrzymanymi sumami ulżyć doli 
swoich rodzin, a sami byli gotowi wyjechać do ciężkiej 
i niebezpiecznej pracy.

W  podobnym położeniu było 600 osób przetrzy-
mywanych w tym samym czasie przy ul. Srebrnej w 7 
starych budynkach. W ich sprawie wiele razy interwe-
niował TOZ i niemiecki Arbeitsamt z powodu niebez-
pieczeństwa epidemii w  tym punkcie zbiorczym. Po 
pisemnym sprawozdaniu kierownika oddziału sani-
tarnego przy TOZ-ie [Towarzystwie Ochrony Ludności 
Żydowskiej] dr. Adama Wolberga, po trzech i pół tygo-
dniu przetrzymywania zostali zwolnieni”19.

Kiedy tylko powstało getto, nie było wielu chęt-
nych do zostania policjantem. Ale stopniowo sytuacja 
zmieniła się na tyle, że aby wstąpić do policji, z cza-
sem płacono coraz wyższe łapówki, gdyż policjant był 
zwolniony od płacenie różnych podatków, prac przy-

18 Brener, Widersztand un umkum, s. 37.
19 Tamże, s. 32–33.

musowych, chroniony przed terrorem i różnymi innymi 
torturami i obelgami20.

Na tę zmianę wpłynął narastający terror ze strony 
okupanta. Wiosną 1942 roku nastąpiła zmiana: do-
tychczasowego dowódcę Schutzpolizei Hauptmanna 
Josepha Heutza zastąpił Hauptmann Paul Degenhardt. 
Teraz on nadzorował rekrutację do policji żydowskiej, 
on rozpatrywał podania kandydatów, zwracając uwa-
gę przede wszystkim na kondycję fizyczną, doświad-
czenie (pytano, czy odbył służbę wojskową), wiek i sy-
tuację rodzinną. Na tym etapie rozbudowano szeregi 
policji z 150 funkcjonariuszy do 250.

„Po powiększeniu skład policji zmienił się zupełnie. 
Jeśli przy małej liczbie, praca była bezpłatnym obo-
wiązkiem honorowym, składała się w  mniejszym lub 
większym stopniu z <<lepszych sfer>>, ze zasymilo-
wanych bogatych synalków z częstochowskich kręgów 
mieszczańskich, po zwiększeniu liczby policjantów 
przybył element niepożądany, część nawet była pro-
tegowanymi władz niemieckich, donosicielami, którzy 
mieli osobiste, materialne interesy”21.

Formacja była pod bacznym nadzorem policji pol-
skiej i niemieckiej. 7 maja 1942 roku major i komen-
dant policji polskiej m. Częstochowy J.  Wrzesiński 
przesłał do  ŻSP pismo o  usunięciu z  dniem 7  maja 
1942 roku ze służby porządkowych: „Zaksa Abraha-
ma z I Obwodu z powodu aresztowania przez policję 
kryminalną, Frenkla Icka z I Obwodu z powodu zatrzy-
mania przez policję kryminalną, Szajniaka Chananię 
z I Obwodu z powodu niedbałego wykonywania obo-
wiązków służbowych”22.

Zapewne w związku z tym zdarzeniem komendant 
żydowskiej policji Galster został aresztowany na rozkaz 
władz niemieckich. Siedział trzy dni w prowizorycznym 
areszcie na Wałach Dwernickiego 22, po zwolnieniu 
nie wrócił już na swoją funkcję. Na jego miejsce wyzna-
czono dwie osoby. Kierownikiem I Obwodu został Mi-

20 Tamże, s. 37.
21 Arensztein, Churban Czenstochow, s. 71.
22 Archiwum ŻIH, zesp. 213 Rada Starszych w Częstochowie, sygn. 12 
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chał Majznerowicz, funkcjonariusz Policji Polskiej, a na 
szefa II Obwodu powołano Henryka Hersza Parasola, 
który wcześniej był zastępcą kierownika I Obwodu23.

Usunięto członka Judenratu, człowieka kompletnie 
uległego policji niemieckiej, jednak mającego w  ja-
kimś sensie ugruntowaną pozycję i  wsparcie innych 
członków Judenratu, z prezesem Lejbem Kopińskim na 
czele. Majznerowicz jako folskdojcz był człowiekiem 
zaufanym, a Hersz Henryk Parasol był już tylko prote-
gowanym niemieckiej policji.

Bardzo groźne i  brzemienne w  skutkach było też 
zatrudnienie w  policji żydowskiej konfidentów. Jeden 
z nich, Jakub Rozenberg był donosicielem niemieckim 
jeszcze w okresie wcześniejszym. Przybył do miasta na 
początku okupacji, jak wielu żydowskich uciekinierów. 
Pochodził z Będzina i wykorzystując to, że początkowo 
był w Częstochowie nieznany, udawał głuchoniemego 
(nosił na ramieniu opaskę z  trzema czarnymi kropa-
mi)24. W ten prosty sposób mógł podsłuchiwać wszyst-
kie toczące się rozmowy i donosić o wszystkim policji. 
Nierzadko wynikiem takich meldunków były areszto-
wania i egzekucje osób przez niego wskazanych. Kiedy 
powstała policja żydowska, Rozenberg wstąpił do niej 
(miał numer służbowy 1), odzyskał mowę i słuch. Teraz 
samym swoim pojawieniem się terroryzował Żydów. Po-
chodzący z Radomska Moniek Pławner (numer służbo-
wy 86) był konfidentem Gestapo. Policjant Szmul Dąb 
jako szpieg ujawnił się dopiero w okresie późniejszym.

Policja żydowska coraz częściej była wykorzystywa-
na do zatrzymywania osób wskazanych przez Judenrat 
lub Gestapo. Polecano im ustalić miejsce pobytu po-
szukiwanych i opieczętować ich dotychczasowe miesz-
kania. Policja na polecenie Judenratu przeprowadzała 
regularnie obławy, nierzadko nocą.

„Chociaż nie wszyscy policjanci wypełniali swoje 
obowiązki z  ochotą, wcześniejszy obojętny, a  potem 
ironiczny stosunek Żydów do policjantów zmienił się 

23 Arensztein, Churban Czenstochow, s. 71.
24 J. Pietrzykowski, Hitlerowcy przed sądem w Częstochowie, Katowi-

ce 1964, s. 137 i relacja ustna B. Proskurowskiej.

w  otwartą wrogość i  pogardę. W  wielu wypadkach 
zdarzało się, że policjantów atakowano i lżono”25.

W lecie dotarły do Częstochowy wieści o zagładzie 
całych skupisk żydowskich w  dystrykcie lubelskim, 
a  potem wiadomości o  deportacjach z  Warszawy. 
Wkrótce do  Częstochowy trafili także uciekinierzy 
z obozu zagłady w Treblince. Miejscowi Żydzi szukali 
możliwości ocalenia siebie i swoich bliskich. Wierzono 
przede wszystkim w zabezpieczenie się poprzez pracę 
dla Niemców. Najlepiej zorientowany w sytuacji, pre-
zes Judenratu Lejb Kopiński swoim znajomym polecał 
wstąpienie do  policji żydowskiej jako najpewniejszy 
sposób na ocalenie.

W lipcu faktycznym, a być może i oficjalnym komen-
dantem ŻSP jest Majznerowicz26. Nadzoruje nie tylko 
bieżącą pracę policji, ale przede wszystkim uczestniczy 
w naborze nowych funkcjonariuszy. On przyjmuje po-
dania kandydatów i opiniuje je. Podania z rekomenda-
cjami przekazuje dowódcy Schutzpolizei w Częstocho-
wie, Hautpmannowi Paulowi Degenhardtowi i dopiero 
ten podejmuje decyzję o przyjęciu do żydowskiej poli-
cji. Z analizy pism wynika, że brano pod uwagę przede 
wszystkim wiek i kondycję fizyczną kandydata oraz fakt 
odbycia wcześniej służby wojskowej lub choćby przy-
sposobienia wojskowego, a więc wdrożenia do dyscy-
pliny i posłuchu dla rozkazów.

Działające w konspiracji partie żydowskie zabroniły 
swoim członkom wstępowania do policji, jednak nie-
którzy nie zważali na zakazy i względy moralne.

W święto Jom Kipur, 21 września 1942 roku Żydów 
zelektryzowały wiadomości o przybyciu do Częstocho-
wy Ukraińców z  Ausrottungskommando, a  później 
także o przybyciu na stację towarową Warta pociągu 
deportacyjnego, który znano już z  relacji o zagładzie 
w innych miastach. Niemcy próbowali uspokoić sytu-
ację zapewnieniami, że nic złego nie zagraża Żydom. 
Wieczorem do  prezesa Judenratu zadzwonił Hautp-

25 Brener, Widersztand un umkum, s. 37.
26 Na zachowanych dokumentach podpisuje się jako kierownik I Ob-

wodu i jako kierownik ŻSP. Być może kierownik I Obwodu był także 
szefem żydowskiej policji.
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mann Degenhardt i zażądał spacyfikowania getta przy 
użyciu policji żydowskiej. Lejb Kopiński i policja ruszyli, 
by uspokajać mieszkańców. Jednak o  północy getto 
zostało otoczone przez Ukraińców. Jako pierwsi spo-
strzegli ich policjanci żydowscy pełniący nocną służbę. 
Wkrótce przez telefon otrzymali rozkaz stawienia się 
całej policji żydowskiej o godzinie 4 w fabryce Metalur-
gia przy ul. Krótkiej27.

Punktualnie o godzinie 4 odbył się apel policji żydow-
skiej. Degenhardt ogłosił, ze odbędzie się przesiedlenie. 
O godzinie 6 na Krótkiej przed wejście na teren fabry-
ki mieli się meldować wszyscy mieszkańcy ulic Kawiej, 
Koszarowej (Jaskrowskiej), Warszawskiego Rynku, War-
szawskiej (na odcinku do ul. Garibaldiego), Garibaldie-
go, Wilsona. Teraz czekało policjantów przeniesienie 
się z  rodzinami do  budynku kwarantanny przy Gari-
baldiego 18. Potem mieli wzywać mieszkańców wy-
znaczonych ulic do wyjścia z mieszkań z podręcznymi 
bagażami i udania się na punkt kontroli dokumentów 
o zatrudnieniu. Od tego momentu policjanci żydowscy 
pełnili rolę pomocniczą przy selekcji i deportacji.

Niejasne są informacje o  zakresie tego zaangażo-
wania. Historyk i uczestnik zdarzeń, Liber Brener pisał: 
„Tylko małej grupie policjantów razem z kilkoma człon-
kami Judenratu pozwolono asystować przy przepro-
wadzaniu selekcji”28. Nie oznacza to, że inni nie brali 
w deportacji żadnego udziału. Po prostu sformowała 
się grupa, której Niemcy powierzali zadania specjalne. 
Jednym z nich było asystowanie przy selekcjach, które 
miały przebieg wyjątkowo okrutny i krwawy. Nadal jed-
nak potrzebni byli przewodnicy, wartownicy i posłańcy 
i do tego wykorzystywano pewnie wszystkich porząd-
kowych.

Po zapełnieniu pierwszego pociągu do  Treblinki 
i jego odjeździe o godzinie 12.28, następowała prze-
rwa, trwająca dwa i pół dnia, do nowej selekcji. Niemcy 
wykorzystywali ten czas na przeszukiwanie mieszkań, 
z których zabrano ludzi. Poszukiwano tu ukrytych Ży-

27 Arensztein, Churban Czenstochow, s. 90.
28 Brener, Widersztand un umkum, s. 38.

dów i dokonywano rabunku mienia. Do tego nie po-
trzebowali zbyt wielu pomocników, tu liczył się zapał 
i wzajemne porozumienie Żydów i Niemców. Żydowscy 
policjanci obchodzili opustoszałe podwórza i  wołali: 
„Wychodźcie, Żydzi. Akcja się skończyła. Jesteście już 
bezpieczni”. Kiedy naiwni opuścili swoje kryjówki, poli-
cjanci wzywali swoich niemieckich wspólników. Łupem 
dzielili się. Schwytanych zwykle zabijano na miejscu. 
Policjanci żydowscy starali się także sami odnaleźć za-
maskowane bunkry, chcieli za wszelką cenę wykazać 
swoją przydatność. Ich liczbę ocenia Brener na 50. 
„Ale wśród 50 policjantów znalazło się także kilka wy-
jątków, którzy nie polowali za bogactwem i podczas 
selekcji pomagali Żydom wydostać się na bok, co ozna-
czało niepójście do transportu, ale to robiono tylko dla 
bliskich i  dobrych znajomych”29. Policjanci żydowscy 
pośredniczyli także w  okupywaniu się Niemcom. Tu 
byli konkurencją dla członków Judenratu, którzy także 
czerpali zyski z takiego pośrednictwa.

Rankiem 5  października 1942 roku „o  godzinie 7 
rano, został ogłoszony apel całej policji żydowskiej 
z  obu rewirów”30. Odbył się w  I  Alei na wysokości 
domu nr 6, gdzie mieścił się komisariat I  obwodu. 
Wzdłuż szeregów porządkowych szedł Degenhardt 
i wypytywał każdego, jaki ma zawód, o rodziców i stan 
rodzinny. W  oparciu o  uzyskane informacje ustawiał 
ich w trzech grupach po dwu stronach. Z jednej strony 
ustawiał kawalerów i żonatych bezdzietnych, na drugą 
stronę odsyłał żonatych i mających dzieci. Do pierw-
szej grupy zaliczał także policjantów protegowanych 
przez policję niemiecką lub polską. Było jasne, że naj-
liczniejsza trzecia grupa przeznaczona jest na depor-
tację. Porządkowy Rechnic, włączony do  niej, korzy-
stając z tego, że Degenhardt rozmawiał z następnym 
policjantem, próbował przejść do  grupy nieżonatych 
i  protegowanych. Jednak Hauptmann zauważył to 
i zwymyślał go. Krzyczał, że jest przecież żonaty, że jest 
tchórzem i  miał pozostać tam, gdzie go ustawiono. 

29 Tamże.
30 Arensztein, Churban Czenstochow, s. 120.
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Stojącemu obok żołnierzowi rozkazał: „Zastrzel tego 
psa!”. Litwin odprowadził Rechnica na bok i strzelił mu 
w głowę. Po zakończeniu selekcji pierwsze dwie grupy 
odprowadzono do  budynku kwarantanny na ul.  Ga-
ribaldiego. Do środka wpuszczono tylko nieżonatych 
i protegowanych. Żonatym bezdzietnym odebrano po-
licyjne czapki i załadowano ich na czekające już cięża-
rowe auta, które zawiozły ich do fabryki Hasag Pelcery. 
Tam zlecono im funkcje żydowskich szefów grup ro-
boczych. Trzecia grupa policjantów trafiła do budynku 
starego Bejs Hamidraszu przy ul. Mirowskiej 8/10. Byli 
tu więzieni także inni Żydzi przeznaczeni do  najbliż-
szego transportu. Wkrótce dowieziono tu żony poli-
cjantów i  ich dzieci. Po dwóch dniach wtłoczono ich 
do ostatniego pociągu, odchodzącego 7 października 
z Częstochowy do Treblinki.

Po likwidacji getta Niemcy utworzyli obóz pracy dla 
Żydów, potocznie nazywany małym gettem. Tu policja 
żydowska działała już pod dowództwem Henryka Pa-
rasola jako komendanta i jego zastępcy, inżyniera Lan-
daua. Policjantów było około 40. Rewir policyjny znaj-
dował się na Koziej 12 i miał prowizoryczny areszt31. 
Ten okres dziejów policji autorzy określają jako najsmut-
niejszy, czas pełnej demoralizacji. „Tu jej władza była 
nieograniczona i oni wykorzystywali ją w pełni. Wykry-
wali kradzieże, oprócz tych, w które oni sami byli za-
mieszani, i karali przestępców, pędzili do pracy i wypro-
wadzali tych, którzy wykręcali się od pracy, grali główną 
rolę przy wyszukiwaniu bunkrów z ukrytymi żydowski-
mi majętnościami”32. Szczególne wzburzenie wywołało 
wykrycie jednego z  największych bunkrów, w  którym 
znajdowało się 70 Żydów. Przyczynili się do tego poli-
cjant Rozenberg, który dowiedział się, że na ulicy Berka 
Joselewicza 15 pod budynkiem fabrycznym znajduje 
się wielka kryjówka. Bunkier był specjalnie wybudowa-
ny, zaopatrzono go w żywność i tak zamaskowano, że 

31 Arensztein, Churban Czenstochow, s. 194.
32 L.  Brener, Tetikajt fun jidiszn ordenungs-dinst (jid. policaj) [Dzia-

łalność żydowskiej służby porządkowej (żydowskiej policji)], [w:] 
Czenstochower Jidn [Częstochowscy Żydzi], Nowy Jork 1947, 
s. 223.

wykrycie go było niemożliwe. Wiadomość przekazał 
Parasolowi, a ten zaraz doniósł o tym zastępcy Degen-
hardta, Rohnowi. Razem dokonali przeszukania wska-
zanego miejsca, ale mimo rozbijania ścian kilofem ni-
czego nie znaleziono. Rohn zrezygnował i chciał odejść. 
Zadecydował jednak upór Parasola i po kilku godzinach 
kopania bunkier został odkryty.

„Znajdowały się tam następujące rodziny: Nochum 
Luzer Sztajnhardt, jego żona Brajndla i córka Estera Ro-
chla, Fiszhof z branży obuwniczej ze swoją żoną, foto-
graf Zanwl Biber z żoną i dzieckiem; właściciel sklepu 
skórzanego i dodatków szewskich Birnbaum ze swoją 
żoną; pani Srebrnik, pani Benclowicz z kilkorgiem dzie-
ci z Królewskiej Huty; rabin Josl Frajermojer ze swoją 
żoną i dziećmi oraz inne rodziny.

Pierwszych 7 osób wyciągniętych z bunkra zostało 
dokładnie zrewidowanych, a potem zaprowadzonych 
na podwórze przy Berka Joselewicza 9. Wachman […] 
stanął w  bramie i  strzelał do  każdego wchodzącego 
Żyda”33. Tak zostali zamordowani wszyscy schwytani. 
Podobne zdarzenie miało miejsce w  fabryce Horowi-
cza. Po otrzymaniu doniesienia Niemcy udali się do za-
kładu i tam trafili na chwilę, gdy większa grupa Żydów 
wyszła z bunkra.

Najhaniebniejszym wyczynem było jednak polowanie 
na dzieci ukryte w małym getcie. Degenhardt 4 stycz-
nia 1943 roku oświadczył policjantom, że jeśli ich nie 
odnajdą, zostaną wywiezieni wraz z swoimi rodzinami. 
Wszyscy policjanci ruszyli w pogoń za dziećmi, włamy-
wali się od  mieszkań, wyrywali zamki, rozbijali szyby. 
Wszystkie dzieci wywieziono na komendę Policji Polskiej 
przy ul. Piłsudskiego i tam uwięziono. W czasie selekcji 
wybrano także 300 dorosłych do wysyłki. W dniu na-
stępnym Judenrat usiłował uwolnić niektórych z zatrzy-
manych, jednak warunkiem było dostarczenie takiej sa-
mej liczby innych osób. Odbyła się więc kolejna łapanka.

Niektóre osoby zgłaszały się same do  transportu, 
aby połączyć się z bliskimi. Tak właśnie postąpiła m.in. 
pani Braun, która została wywieziona ze swoimi dwo-

33 Arensztein, Churban Czenstochow, s. 103.
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ma synkami do Radomska, a potem trafiła do pociągu 
jadącego do Treblinki. Wtedy jednak uciekła z wagonu 
pozostawiając dzieci. Wróciła do Częstochowy i weszła 
do małego getta. Towarzyszył jej autor relacji, Szlomo 
Waga. „Zatrzymała się przed przechodzącym żydow-
skim policjantem. Zatrzymała go i zapytała:

– Nazywa się pan Szladowski?
– Tak – odpowiedział policjant.
– To pan wyciągnął moje dzieci spod łóżka z  za-

mkniętego mieszkania i zaprowadził na Rynek podczas 
akcji?

– Tak – odpowiedział policjant. – A pani jest matką 
dwójki pięknych chłopczyków, których pani zostawiła 
w  wagonie, aby się sama ratować? Ja jako policjant 
byłem zmuszony do  tego, co do dzisiaj mnie dręczy, 
ale jak pani, // [s. 208] matka, mogła zostawić dzieci 
i sama się ratować?

Kobieta spuściła głowę do ziemi, z jej oczy popłynę-
ła rzeka łez, które obficie padały na kamienie uliczne, 
i zemdlała.

Razem z policjantem ocuciliśmy ją i zaprowadziliśmy 
do domu”34.

Policjant reprezentował typową dla tej grupy mo-
ralność: Postępuje tak, bo jako policjant musi speł-
niać rozkazy. Za najwyższy nakaz uznaje spełnienie 
obowiązku wobec najbliższych. Tutaj konieczna jest 
najwyższa ofiara. Zwykle zachowuje się dobrze, ale 
w momentach dramatycznych nie czuje wobec innych 
żadnych zobowiązań. Czuje się usprawiedliwiony i na-
wet upoważniony do tego, by pouczać innych, także 
kobietę, która straciła dzieci, również za jego przyczy-
ną. Znieczulenie, okrucieństwo.

Ostatnim wyczynem policjanta Rozenberga było roz-
pracowanie Żydowskiej Organizacji Bojowej. Odkrył wej-
ścia do podziemnych tuneli z magazynem broni. Atak 
niemieckiej policji na tunel i przejęcie całej broni palnej 
uniemożliwiło ŻOB stawienie oporu. W akcji likwidacji 
małego getta zginęło około półtora tysiąca Żydów.

Pozostali zostali skoszarowani w  zakładach pracy. 

34 Waga, Churbn Czenstochow, s. 207, 208.

Część policjantów z ich żonami i dziećmi Niemcy wy-
słali do obozu utworzonego teraz przy fabryce Hasag 
Pelcery. Pozostali byli zakwaterowani w kwarantannie 
i  pracowali na terenie małego getta przy uprzątaniu 
zwłok i porządkowaniu żydowskiego mienia.

Nocą z 19 na 20 lipca 1943 roku w Hasagu dyrekcja 
i majstrowie niemieccy przeprowadzili selekcję. W gru-
pie zatrzymanych znaleźli się też policjanci żydowscy 
z  ich żonami i  dziećmi. Tylko żona jednego z  nich, 
Kohnowa ukryła się z  dzieckiem i  uniknęła śmierci. 
300 ofiar selekcji zamknięto w piwnicach na kolonii fa-
brycznej. 20 lipca dołączono do nich 100 robotników 
z  magazynów policyjnych i  pozostałych policjantów 
z  rodzinami z  budynku kwarantanny. Później podje-
chały samochody ciężarowe. Niemcy usiłowali wiązać 
wszystkich drutem.

„Najpierw żydowscy policjanci. Jeden z policjantów 
nazwiskiem Korenbrodt, który nie odznaczał się żad-
nymi specjalnymi zasługami etycznymi w czasie swojej 
działalności jako policjant gettowy, stawił gwałtowny 
opór. Nie pozwolił się związać, krzyczał i bił każdego, 
kto się do niego zbliżył. Ponieważ był dobrze rozwinięty 
fizycznie i żandarmeria nie mogła sobie z nim poradzić, 
został zastrzelony na miejscu. Wszyscy inni po zwią-
zaniu byli ogłuszani. Sadysta Oppeln, zwany Morsch, 
reichsdeutsch, majster wydziału budowlanego, tłukł 
każdego ciężkim młotem w głowę, aż ten tracił przy-
tomność. Potem ze wszystkich związanych i ogłuszo-
nych zrywano ubrania. Ogłuszeni, nadzy i półmartwi 
byli wrzucani na auta ciężarowe”35.

Wszyscy zginęli w  egzekucji na cmentarzu żydow-
ski i spoczęli w masowych grobach. Jednak część poli-
cjantów przeżyła wojnę. Byli to ci, których Degenhardt 
w październiku 1942 roku zdegradował i wyznaczył im 
role kierowników grup roboczych w Hasagu. Po woj-
nie żaden z nich nie został pociągnięty do odpowie-
dzialności, a dwaj z nich, Abram Sztajnhard i Martin 
[Mordka Majer] Szternberg, stawali jako świadkowie 
w procesie Paula Degenhardta w roku 1965.

35 Arensztein, Churban Czenstochow, s. 233.
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Kartoteka policjantów żydowskich36

kier. Galster Maurycy [w maju 1941 komendant]
Działacz kupiecki i  członek zarządu wielu instytucji 

społecznych, pracował jako kasjer w Zarządzie Stowa-
rzyszenia Kupców. Na początku 1940 roku został do-
kooptowany do Judenratu w miejsce zwolnionych za 
sabotowanie pracy. Wiosną 1942 został aresztowany 
i  zwolniony z  funkcji komendanta ŻSP, do  końca był 
jednak członkiem Rady Starszych. Był jednym z  tzw. 
mocnych ludzi w Judenracie i powierzano mu stano-
wiska, do  których potrzebni byli ludzie bezwzględni 
i energiczni. 4 stycznia 1943 po wystąpieniu i śmierci 
Fiszlewicza i Fajner na Ryneczku Warszawskim był wy-
brany przez Niemców jako przeznaczony na rozstrze-
lanie, ale jego uwolnienie wyprosił prezes Judenratu, 
Kopiński. Zginął z  żoną Eugenią Rebeką z  Mientkie-
wiczów i  synem Jerzym 20  marca 1943 w  egzekucji 
członków Judenratu i inteligencji żydowskiej.

kier. Parasol Hersz [Henryk] nr sł. 43
Ur. 25  listopada 1905 w  Częstochowie, akt 492. 

Mieszka przy Alei 14. Żona Marysia Maryla z d. Ferens. 
Ur. w 1908 [?] w Częstochowie. Syn Rysio ur. w Często-
chowie w 1935 [?]

Przed wojną miał sklep z konfekcją. W ŻSP był kie-
rownikiem II Obwodu, w okresie małego getta był ko-
mendantem policji żydowskiej. Zginął z żoną 20 lipca 
1943 na cmentarzu żydowskim w masowej egzekucji.

36 Podstawą zestawienia są akta osobowe funkcjonariuszy ŻSP zacho-
wane w zbiorach Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego 
w Warszawie w zesp. 213 Rada Starszych w Częstochowie (na tecz-
kach tych widnieje często data założenia 1  lutego 1942 i sierpień 
1942), Księgę wydarzeń i  zarządzeń ŻSP VI–VIII 1942 (sygn. 15), 
a także dwie listy funkcjonariuszy: jedną kompletną po polsku i póź-
niejszą niekompletną w języku niemieckim (prawdopodobnie z wio-
sny – lata 1942, szykowaną dla policji niemieckiej), sygn. 12: Pisma 
dotyczące spraw personalnych i dyscyplinarnych. Te informacje sta-
rano się uzupełnić w oparciu o akta stanu cywilnego (w Archiwum 
USC z Częstochowie oraz w internetowej bazie Jewish Records Inde-
xing Poland), listę ocalonych w Częstochowie, dane zawarte w inter-
netowej Central Database of Shoah Victims’ Names oraz informacje 
z wyroku na Hauptmanna Schutzpolizei Paula Degenhardta.

porz. Abramowicz Nuchim O Obw., nr sł. 57, w ŻSP 
od 1 maja 1941.

ur. 16  października 1909. Mieszka przy Warszaw-
skiej 50.

porz. Ajzykowicz Srul Wigdor, II Obwód Grupa A, 
nr 102, w ŻSP od 26 kwietnia 1941.

Majster tkacki, ukończył siedem klas gimnazjum 
realnego w Łodzi. 4 tygodnie w 1928 roku w 38 pp 
w Przemyślu. Mieszka przy Alei 9. Ur. 17 sierpnia 1907 
w Łodzi. Rodzice: Chaim i Ruchla (nie żyją). Żona Bala 
z Szlezyngerów ur. 15 grudnia 1907 w Łodzi, córka Ja-
kuba (nie żyje) i Sury l. 70 w Łodzi. Córka 9 lat.

porz. Altman Binem, II Obwód Grupa B, nr 34. 
W ŻSP od maja 1941.

Buchalter, ukończył pięć klas gimnazjum w Często-
chowie, od lutego do września 1939 w 4 pac Toma-
szów Mazowiecki, kanonier. Mieszka przy ul. Dreszera 
4. Ur. 14  września 1917 w  Częstochowie, akt 352. 
Rodzice: Mordka Józef [Josek] ur. handlarz, mieszka-
niec Przyrowa w Częstochowie zamieszkały (nie żyje) 
i Estera Rywa z Szmidtów l. 58 ekspedientka w Często-
chowie. Żona Estera Małka Posłaniec ur. 12 kwietnia 
1918 w Częstochowie (akt 142), córka Kopla wyrobni-
ka mieszkańca Włoszczowy w Częstochowie zamiesz-
kałego (nie żyje) i Fajgi z Steinhartów l. 59 w Często-
chowie. Ślub 25 sierpnia 1940 w Częstochowie. Córka 
Róża Altman ur. 19 sierpnia 1941 w Częstochowie, akt 
200. Rodzeństwo: Szlama l. 31 bez zawodu, Majer 
l. 28 ślusarz w Częstochowie. Zginął z żoną w 1942 
w Treblince.

porz. Altman Szyja, I Obwód Grupa B, nr 108, w ŻSP 
od maja 1940.

Kawaler, ekspedient handlowy, ukończył siedem 
oddziałów szkoły powszechnej. Mieszka przy War-
szawskiej 21. Ur. 2  czerwca 1916 w  Częstochowie. 
Syn Majera kupca l. 59 i Estery l. 59 w Częstochowie. 
Rodzeństwo: Juda Moszek l. 18 przy rodzicach, Liba 
Herszlikowicz l. 27 adres nieznany
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porz. Amsterdam Mejlich [Majlech], II Obwód Gru-
pa C, nr 109, w ŻSP od 20 maja 1941.

Kawaler, ekspedient handlowy, kończył siedem klas 
szkoły powszechnej w Częstochowie. Ur. 28 grudnia 1918 
w Częstochowie (akt 5 z 1919). Syn Jankla i Sury z Paliwo-
dów (nie żyją). Rodzeństwo: Lipman l. 36, Monis l. 34 kra-
wiec, Mordka l. 32 bez zawodu w Częstochowie. Mieszkał 
przy Garncarskej 4 i Targowej 21. Wśród ocalonych wy-
mieniony Mejlech Amsterdam, innych danych nie podano.

sekc. Aronowicz Szmul z Grupy A, nr sł. 6
Mieszka przy Warszawskiej 37. Inspekcja Ruchu Ulicz-

nego zwróciła się 29 stycznia 1941 do Rady Starszych 
o  zatwierdzenie Szmula Aronowicza ur. 28  czerwca 
1918 jako funkcjonariusza IRU. Aronowicz Szmul był 
komendantem VII Komp. w Oszczowie (grupa ciesza-
nowska). Jest to człowiek pracowity, sumienny; okazał 
nam wielką pomoc. Wrócił z  ostatnim transportem 
dnia 19 grudnia 1940. Możemy go gorąco polecić37.

porz. Auerbach Salomon nr sł. 58
Ur. 23 sierpnia 1906. Mieszka przy Katedralnej 8.
Zginął w 1942 w Częstochowie [?].

porz. Bankier Herszlik nr sł. 59
Ur. 28 grudnia 1914. Mieszka przy Garibaldiego 26.

porz. Berkowicz Moszek nr sł. 7
Ur. 31 grudnia 1907. Mieszka przy Warszawskiej 59. 

Zginął w Częstochowie.

porz. Berkowicz Zajnwel nr sł. 103
Ur. 23 grudnia 1910. Mieszka przy Garncarskiej 59.

sekc. Biber Hersz Lajb, II Obwód Grupa C (zast. 
grup.), nr 9, w ŻSP od kwietnia 1940.

Kupiec, pracownik handlowy, ukończył sześć 
klas Gimnazjum Żydowskiego w  Częstochowie. 

37 Archiwum ŻIH 213_9, Korespondencja policji żydowskiej z Judenra-
tem, k. 1.

Od marca 1926 do września 1927 w 74 pp w Lu-
blińcu, cztery tygodnie ćwiczeń w  rezerwie w  74 
pp w  1929, starszy strzelec. Mieszka przy Krótkiej 
28. Ur. 16 września 1904 w Częstochowie, akt 40 
z 1905. Rodzice: Jakub i Mariema z Rozencwajgów 
(nie żyją). Żona Róża z Fichtencwajgów ur. 16 maja 
1905 w  Częstochowie, córka Szai l. 80 w  Często-
chowie i  Chany [Anny] z  Habermanów (nie żyje). 
Ślub 7  września 1933 w  Częstochowie. Syn Jerzy 
Biber ur. 16  lipca 1936 w  Częstochowie, akt 226. 
Rodzeństwo: Pinkus l. 42 wsp. kawiarni, Mancia l. 
35 szatniarz w  Częstochowie. Zginęli w  Treblince 
w 1943 [?].

porz. Biber Icek nr sł. 112
ur. 22. stycznia 1912 w Częstochowie. Mieszka przy 

St. Rynku 28.
Rodzice: Hercko, s.  Uszera i  Jetty z  Goldmanów, 

ur. 21 marca 1881 w Częstochowie, kupiec i Dobra 
z Biberów, c. Jankiela i Mariemy z Rozencwajgów, ur. 
15  września 1889 w  Częstochowie, zm. 20  marca 
1915 w  Częstochowie, akt 81. Druga żona Rywka 
z d. Tyl, c. Szlamy Chila i Sury z Wnuków, ur. 20 maja 
1890 w Radomsku. Rodzeństwo: Ruchla ur. 9 czerw-
ca 1909 w Częstochowie, Lajzer ur. 4 czerwca 1922 
w Częstochowie, Etla ur. 22 grudnia 1923 w Często-
chowie. Wśród ocalonych Icek Biber ur. 1912 Często-
chowa, nr 77.

porz. Bieda Szmul, II Obwód Grupa A, nr 104, w ŻSP 
od 26 kwietnia 1941.

Buchalter, ukończył siedem klas szkoły powszech-
nej i  kursy buchalteryjne. Mieszka przy Mostowej 7. 
Ur. 2 sierpnia 1915 w Częstochowie. Rodzice: Berek 
l. 60 kupiec i Chana Sura l. 57 w Częstochowie. Żona 
Marjem Rottner ur. 9  maja 1916 w  Częstochowie, 
córka Lewka l. 62 właściciela zaprzęgu i Chany Liby 
l. 55 w Częstochowie. Ślub 26 maja 1940 w Często-
chowie. Rodzeństwo: Rubin l. 36 inżynier, Noech l. 
35 były przemysłowiec, Estera panna l. 20 przy ro-
dzicach.
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porz. Birnbaum Dawid nr sł. 60 w ŻSP od 1 maja 
1941.

Ur. 30 listopada 1915. Mieszka przy Warszawskiej 
34. Wśród ocalonych Dawid Birenbaum ur. 1915, 
nr 211.

porz. Birnholc Jakub nr sł. 61
ur. 13 lutego 1910, Kiedrzyńska 1/5

sekc. Bodzechowski Szyja z Grupy C nr sł. 62
Ur. 24 czerwca 1908, Mieszka przy B. Joselewicza 2.

porz. Bonchart Hersz Mordka, II Obwód Grupa A, 
nr 99 odb. 22 maja 1942, w ŻSP od 12 maja 1942.

Ślusarz, ukończył szkołę elementarną. Od 17 kwiet-
nia 1931 do 13 września 1932 w 74 pp GS w Lublińcu, 
strzelec. Mieszka przy Garncarskiej 23. Ur. 21 grudnia 
1908 w Wolbromiu pow. Olkusz. Rodzice: Jakub Icek l. 
59 kupiec, właściciel sklepiku spożywczego i Sura Frajn-
dla z Wajnbergów l. 59 w Częstochowie. Żona Pesla 
z Słomnickich ur. 31 maja 1907 w Częstochowie, córka 
Efroima [Froima] l. 58 szklarza i Heny z Braudesów l. 57 
w Częstochowie. Ślub 3 marca 1939 w Częstochowie. 
Córka Cesia Bonchart ur. 6 grudnia 1939 w Częstocho-
wie, akt 40 z 1940. Rodzeństwo: Szaja l. 37 robotnik 
w Palestynie, Mendel l. 27 Częstochowa, Rywka Rozen-
berg l. 28. Zginął w Treblince z żoną i córką.

sekc. Bornsztajn Szaja nr sł. 10
Ur. 20 lutego 1906. Mieszka przy Alei 1 nr 10.

porz. Borowiecki nr sł. 12

porz. Brand Abram nr sł. 63
Ur. 9 października 1919. Mieszka przy Garibaldiego 

6/8.

porz. Brand Izaak Dawid, II Obwód Grupa C, nr 64, 
w ŻSP od 26 kwietnia 1941.

Biuralista; buchalter, ukończył sześć klas gimna-
zjum żydowskiego w Łodzi. Mieszka przy Garibaldiego 

14. Ur. 1 września 1912 w Łodzi. Rodzice: Beniamin 
l. 53 przemysłowiec i  Sura Rachela z  Rozenblumów 
l. 53 w Częstochowie. Żona Chaja Brajndla Sztajn ur. 
13 czerwca 1915 w Łodzi, córka Szyi l. 62 przemysłow-
ca i Dobry z d. Pakuła (nie żyje). Ślub 21  lipca 1939 
w Łodzi.

porz. Bratman Szlama nr 65
Ur. 22 lipca 1917. Mieszka przy Kawiej 26.

porz. Brener Bernard nr sł. 15
Ur. 10 lipca 1905. Mieszka przy Katedralnej 9.

porz. Bruk Binem [Jakub Binem] nr sł. 114
Ur. 29 listopada 1919 w Częstochowie (Ogrodowa 

6), akt 564. Mieszka przy B. Joselewicza 7. Rodzice: Hil 
Bruk handlarz syn Dawida i Mindli ur. w 1898 w Msz-
czonowie, mieszkaniec Koniecpola w  Częstochowie 
zamieszkały i Mariema Mania z Wekslerów, c. Arona 
i Frajdli ur. w 1898 w Zawierciu. Zginęli w 1942 w Tre-
blince. Przeżył wojnę, jest na liście ocalonych w Często-
chowie, mieszkał w Izraelu. W policji używał drugiego 
imienia, po wojnie – tylko pierwszego.

porz. Bukowski Dawid nr sł. 66
Ur. 5 czerwca 1913. Mieszka przy O. Dreszera 6.

porz. Cała Chil nr sł. 115
Ur. 17 marca 908 w Łodzi. Mieszka przy Garibaldie-

go 28. Rodzice: Abram i Gołda Sara. Zginął w 1942 
w Częstochowie.

porz. Cederbaum, w ŻSP w maju 1941

porz. Chudy Izaak, w ŻSP od 7 maja 1942.

porz. Chudy nr sł. 110 [w 1941 roku]

porz. Cukrowski Załma nr sł. 116
Ur. 27 stycznia 1914 w Częstochowie, akt 41. Mieszka 

przy Garibaldiego 6/8. Rodzice: Kałma Cukrowski, krawiec, 

Wiesław Paszkowski



169

ur. w 1895 [?], mieszkaniec Włoszczowy w Częstochowie 
zamieszkały i Frymeta z Hercbergów ur. w 1896 [?].

Częstochowski Szlama Józef, II Obwód Grupa B, nr 
17, w ŻSP od grudnia 1941.

Bieliźniarz, kształcił się prywatnie w  zakresie szkoły 
średniej. Od października 1927 do lipca 1929 w 5 DAK 
w Krakowie, kanonier. Mieszka przy Garibaldiego 28. Ur. 
11 maja 1906 w Zawierciu. Rodzice: Jankiel l. 57 bieliź-
niarz i Chaja z Kronów l. 55 w Częstochowie. Żona Maria 
Jasna ur. 27 marca 1909 w Sosnowcu, córka Izraela Lej-
busia l. 61 kupca i Fajgli l. 59 w Sosnowcu. Ślub 8 czerwca 
1933 w Sosnowcu. Syn 7 lat. Zginął w 1942 w Treblince.

porz. Dąb Szmul nr sł. 11
Ur. 10  września 1918. Mieszka przy Przemysłowej 

11. Za wysługiwanie się Niemcom i szpiegowanie ska-
zany przez komendę ŻOB na śmierć, wyrok wykonano 
w czerwcu 1943.

porz. Dorfman Daniel, I  Obwód Grupa A, nr 40, 
w ŻSP od 6 września 1941.

Kawaler. Bez zawodu, ukończył Gimnazjum Żydow-
skiego Towarzystwa Szkół Średnich i  Powszechnych 
w Częstochowie. Był w hufcu gimnazjalnym. 2 stop-
nie PW w latach 1936–1939 przy 27 pp w Częstocho-
wie. Mieszka przy Wilsona 34. Ur. 19  stycznia 1919 
w  Łomży. Rodzice: Dawid l. 50 kupiec i  Gucia Gitla 
z Fridmanów l. 50. Rodzeństwo: Sława Auerbach l. 25 
(Katedralna 8), Mordchaj l. 24 mgt. [?] przy ojcu, Bro-
nisława l. 13 w Częstochowie przy rodzicach. Zginął 
w Częstochowie [?].

porz. Edelist Ludwik nr sł. 118
Ur. 22 lutego 1916 w Częstochowie, akt 95. Miesz-

ka przy Alei 8. Rodzice: Herszlik Edelist fotografista, syn 
Jakuba Wolfa i  Kazy z  Bemskich, ur. 7  kwietnia 1891 
w Częstochowie i Sura z Glatterów, córka Lajzera i Estery 
Ruchli z Erlichów, ur. 15 kwietnia 1891 w Częstochowie.

porz. Elfert nr sł. 8

grup. Epstein nr sł. 12

Epsztajn Jakub nr sł. 33
Ur. 28 sierpnia 1902 w Częstochowie. Mieszka przy 

Warszawskiej 33. Rodzice. Icyk Mendel, s.  Lejbusia 
i Sury z Rytermanów, ur. 5 lutego 1873 w Wolbromiu, 
handlarz, rabin [?], potomek pińczowskiego cadyka. 
Frajndla Hindla z  Zilbersztajnów, c. Abrama i  Temy 
z Krowickich, ur. 8 stycznia 1878 w Radomsku. Żona 
Genia Półtawska, ur. 10  czerwca 1902 w  Radom-
sku, córka Abrama Szlamy i  Estery z d. Jabłko. Dzie-
ci: Mieciuś l. 4 ½, Lilusia l. 2 ½. Rodzeństwo: Gut-
man ur. 15 grudnia 1903 w Częstochowie, Estera ur. 
15 grudnia 1903 w Częstochowie, Nuchim, Temera ur. 
18 kwietnia 1919 w Częstochowie. Zastrzelony wraz 
z rodziną na cmentarzu żydowskim 20 lipca 1943.

porz. Epsztajn Jakub nr sł. 117
Ur. 19 lutego 1914. Mieszka przy Alei 1.

porz. Epsztajn Nichim [Nuchim Natek] nr sł. 14
ur. 23 stycznia 1908 w Częstochowie. Mieszka przy 

Narutowicza 3.
Brat → Jakuba Epsztajna.
Więzień Buchenwaldu, spalony żywcem w  stodole 

8 maja 1945.

Fiszman Abram Moszek, I obwód Brygada Sanitarna 
(dzielnicowy), nr 68, w ŻSP od maja 1941.

Kawaler. Mechanik, ukończył pięć klas szkoły średniej 
dra Axera i szkołę rzemieślniczo-przemysłową. Od mar-
ca 1937 do października 1938 w 74 pp w Lublińcu, 
starszy strzelec. Mieszka przy Warszawskiej 1. Ur. 8 lip-
ca 1915 w Częstochowie. Rodzice: Nusen Mendel l. 61 
i Rywka l. 57 w Częstochowie. Rodzeństwo: Josek l. 32, 
Szajek l. 30 adres nieznany, Frajdla l. 28, Mina l. 17.

Frajermauer Chaim, nr 225, w ŻSP od 1 sierpnia 1942.
Bieliźniarz, ukończył siedem klas szkoły powszech-

nej. Od czerwca 1919 do października 1922 w 2 pap 
leg, plutonowy rezerwy. Mieszka przy Katedralnej 8. 
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Ur. 15 sierpnia 1899 w Częstochowie, akt 324. Rodzi-
ce: Szlama i Perla z d. Fuks (nie żyją). Żona Natalia Na-
cha z Woźniców ur. 23 lipca 1898, córka Ajzyka i Blimy 
z d. Szaja nie żyją. Ślub 23 lutego 1923 w Częstocho-
wie, akt 52.

porz. Frenkiel Icek, I Obwód, nr sł. 105
Ur. 11 grudnia 1911 w Częstochowie. Mieszka przy 

Warszawskiej 37. Rodzice: Ruwin Izrael i Sura Blima z d. 
Szylit. Z dniem 7 maja 1942 usunięty ze służby w ŻSP 
w Częstochowie z powodu zatrzymania przez policję 
kryminalną, zginął 25 lipca 1942 w KZL Auschwitz.

porz. Fromer Dawid nr sł. 13
Ur. 14 marca 1897. Mieszka przy Wilsona 34.

porz. Frydman Wolf, II Obwód Grupa C, nr 69, w ŻSP 
od kwietnia 1941.

Kawaler. Biuralista, ukończył siedem klas szkoły po-
wszechnej. Od września 1934 do marca 1936 w 27 pp 
w Częstochowie, trzy batalion strzelców Rembertów, 
strzelec. Mieszka przy Targowej 5. Ur. 22 sierpnia 1912 
w Częstochowie akt 440. Rodzice: Jankiel l. 67 rzeźnik 
i Chaja z d. Szacher l. 62 w Częstochowie. Rodzeństwo: 
Mariem Honigman l. 32 przy rodzicach w Częstocho-
wie, Mojżesz l. 27 adres nieznany. Zginął.

porz. Frydrych Zyskind nr sł. 119
Komendant Policji Polskiej w Częstochowie 19 lute-

go 1942 przeniósł porz. Zyskinda Frydrycha do bryga-
dy sanitarnej „w związku z nasileniem tyfusu”. Kupiec. 
Mieszka przy Garibaldiego 16. Ur. 10 września 1906 
w Częstochowie. Rodzice: Lewek ur. 4 czerwca 1873 
w Pilicy, kupiec i Blima Szjandla z Kaufmanów, ur. 6 lu-
tego 1876 w Częstochowie. Żona Netka z d. Rizel [?]. 
Zginął w Częstochowie.

porz. Fryszer Abram, II Obwód Grupa B, nr 70, 
w ŻSP od 26 kwietnia 1941.

Tkacz, ukończył osiem klas szkoły realnej. Od 14 paź-
dziernika 1925 do 18 marca 1927 w 55 pp, cztery ty-

godnie ćwiczeń w rezerwie w 1930 w 9 p Leg, strze-
lec. Mieszka przy Krótkiej 14. Ur. 21  listopada 1904 
w Łodzi. Rodzice: Jakub l. 70 tkacz i Fajga z Moszko-
wiczów l. 70 w Częstochowie. Żona Gitla Wasserman 
ur. 23 grudnia 1904 w Łodzi, córka Arie Lajby (nie żyje) 
i Zosi z d. Landau l. 68 w Łodzi. Ślub 26 maja 1933 
w Łodzi. Córka Halina Fryszer ur. 20 lutego 1935.

porz. Fryszer Mordka, II Obwód Grupa C, nr 71, 
w ŻSP od kwietnia 1941.

Kawaler. Od sierpnia 1931 do sierpnia 1932 Szko-
ła podchorążych artylerii Włodzimierz Wołyński i 7 pal 
Częstochowa, podchorąży plutonowy. Mieszka przy pl. 
Daszyńskiego 13. Ur. 2 marca 1909 w Łodzi. Rodzice: 
Jakub l. 68 i Fajga l. 68 w Częstochowie.

porz. Futerko Mendel, I  Obwód Grupa B, nr 67, 
w ŻSP od 23 lipca 1941.

Korespondent handlowy, ukończył Wyższą Szkołę 
Handlową. Od lipca do września 1931 w 16 pp w Tar-
nowie, strzelec. Mieszka przy Katedralnej 7. Ur. 4 paź-
dziernika 1899 w Dąbrowie Górniczej. Rodzice: Alter 
(nie żyje) i  Szyfra l. 84 w  Dąbrowie Górniczej. Żona 
Adela z d. Wronowicz ur. 10 marca 1907 w Mikołaje-
wie, córka Leona i Feli (nie żyją).

porz. Galster Jerzy, I Obwód Brygada Sanitarna (sa-
nitariusz), nr 72, w ŻSP od 27 maja 1941.

Kawaler. Ukończył Gimnazjum im. H.  Sienkiewicza 
w  Częstochowie 1937, student medycyny, dwa lata 
studiów na uniwersytecie w Brukseli. Dwa stopnie PW 
w 1935/36 przy 27 pp w Częstochowie. Mieszka przy 
Garibaldiego 28 m 7. Ur. 4 grudnia 1918 w Częstocho-
wie, akt 426. Rodzice: Maurycy l. 56, komendant ŻSP 
i Eugenia [Rebeka] z d. Miętkiewicz l. 52 w Częstocho-
wie zamieszkali. Zginął wraz z rodzicami w egzekucji 
inteligencji żydowskiej 20 marca 1943 na cmentarzu 
żydowskim w Częstochowie.

porz. Gelber Aba, nr 159, w ŻSP od kwietnia 1940 
do października 1941 i od 18 lipca 1942.
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Kamieniarz. Ukończył siedem klas Gimnazjum 
Żydowskiego w  Częstochowie. Od kwietnia 1936 
do września 1937 w 80 pp Słonim, strzelec. Mieszka 
przy Katedralnej 7. Ur. 10 września 1913 w Częstocho-
wie. Rodzice: Nuchim rytownika kamieniarski, właści-
ciel domu w Częstochowie i Zysla z Pelców (nie żyje). 
Żona Cypora Cesia z  d. Drozdek ur. 15  marca 1914 
w Częstochowie [?], córka Nuchima l. 52 producenta 
galanterii celuloidowej w Częstochowie i Rywki z Pra-
delskich l. 48. Ślub 10 września 1940 w Częstochowie, 
akt 286. Prawdopodobnie 5 października 1942 stracił 
funkcję policjanta, bo jest w kartotece Hasagu jako ro-
botnik, nr 1129; obok niego Cesia Gelber robotnica, 
nr 539; obydwoje przeżyli i są na liście ocalonych pod 
numerami 650 i 651.

porz. German Aron Chaim [lub Aron Wolf], nr 229, 
w ŻSP od 1 sierpnia 1942.

Krawiec, sześć klas szkoły powszechnej, w  słowie 
i piśmie polski i żydowski. Nie służył w armii. Wyznanie 
mojżeszowe. Mieszka przy Alei 2 (w drugiej ankiecie: 
Aleja 8). Ur. 11 stycznia 1907 w Radomsku. Rodzice: 
Szlama l. 62, krawiec, właściciel domu, Rajzla l. 59 
przy mężu w Częstochowie. Żona Ruchla Laja Sztal ur. 
15  lutego 1910 Częstochowa, córka Kalmy Sztahla l. 
63 właściciela domu i Małki l. 60, przy mężu w Czę-
stochowie. Dzieci: Chana ur. 2  stycznia 1932 w Czę-
stochowie, Jehuda ur. 1 maja 1938 w Częstochowie. 
Rodzeństwo: Binem Lajb l. 33 […], Izak robotnik szew-
ski l. 27, Machla Wajs l. 30 przy mężu, Bala Mrófka l. 
28 przy mężu, Hinda Zajdberg l. 25 przy mężu; wszyscy 
zam. w Częstochowie.

grup[owy] Giszykter Dawid, Grupa B, nr sł. 18
Ur. 27 marca 1909. Mieszka przy O. Dreszera 10.

porz. Glikerman
Był w ŻSP w marcu 1941.

sekc. Gliklich Chaim, Grupa B, nr sł. 18
ur. 28 czerwca 1909. Mieszka przy B. Joselewicza 15.

porz. Gliksman Moszek, nr sł. 81
Był w ŻSP w lutym 1941. Ur. 3 maja 1898 w Często-

chowie, akt 151. Mieszka przy B. Joselewicza 4.

porz. Goldberg Aron Mordka [Wolf?], II Obwód 
Grupa A, nr 150, w ŻSP od września 1941.

Kawaler. Masarz, pięć klas gimnazjum L.  Weint[r]
aubówny w Radomsku, zna polski i żydowski w mo-
wie i piśmie. 1 stopień PW przy 27 pp w Częstocho-
wie w  1936. Wyznanie mojżeszowe. Mieszka przy 
Warszawskiej 36. Ur. 7 września 1918 w Radomsku. 
Rodzice: Dawid l. 50 masarz bez majątku, Hinda l. 45 
przy mężu, zamieszkali w Częstochowie. Rodzeństwo: 
Zelig l. 26, kielarz [?] adres nieznany, siostry Szajndla l. 
20, Hendla l. 17 krawczynie przy rodzicach. Zginął we 
Frankfurcie w Niemczech.

porz. Goldberg Szlama, nr sł. 73
Ur. 2 listopada 1915. Mieszka przy Alei 8.

porz. Goldberg Szlama nr sł. 120
Ur. 4 czerwca 1905. Mieszka przy Katedralnej 16.

porz. Goldszajder Adolf, nr 205, w ŻSP od 1 sierp-
nia 1942.

Kawaler. Muzyk, siedem klas Gimnazjum im. H. Sien-
kiewicza w Częstochowie, zna polski i żydowski w mo-
wie i piśmie [w drugiej ankiecie: polski i niemiecki]. Trzy 
stopnie PW w l. 1922–24 przy 27 pp w Częstochowie. 
Wyznanie mojżeszowe. Mieszka przy Katedralnej 13. 
Ur. 6  marca 1906 w  Częstochowie. Rodzice: Lejbuś 
(nie żyje) i Jacheta z d. Szlezynger l. 67, Częstochowa, 
Katedralna 13. Siostry Helena Birman l. 43 Warszawa, 
Terecja Niemiec l. 40 majątku nie posiada, zam. Często-
chowa. Zginął w grudniu 1944 w Stuttgarcie.

porz. Goldsztajn Herszlik, nr sł. 74
ur. 24 września 1914 w Częstochowie. Mieszka przy 

Alei 14. Rodzice: Abram Mendel ur. 14 kwietnia 1876 
w Osiecku i Fajga z Goldsztejnów, ur. 19 grudnia 1879 
w Osiecku.
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grup. Gonzwa Moszek, Grupa A, nr sł. 20
Ur. 7 sierpnia 1901 w Częstochowie, akt 336. Miesz-

ka przy B.  Joselewicza 5. Rodzice: Abram Kalma, ur. 
21  lipca 1862 w Przyrowie, handlarz i  Laja z d. Des-
sau, ur. 3 lutego 1866 w Piotrkowie. Żona Fela Fajgla 
z Epsztajnów, c. Zeliga Ajzyka i Pessy Pieski z d. Luryk, 
ur. 29 kwietnia 1901 w Częstochowie, zabita w 1943 
w Częstochowie. Zginął z żoną 20 lipca 1943 w Czę-
stochowie.

porz. Gotajner Szlama [Hersz], I Obwód, Pluton war-
towniczy Metalurgia, nr sł. 21, w ŻSP od 22 lipca 1940.

Buchalter, cztery klasy gimnazjum Sienkiewicza, 
zna polski, niemiecki i żydowski w mowie i piśmie. Od 
19 marca 1926 do 30 września 1927 w 74 pp w Lu-
blińcu, cztery tygodnie ćwiczeń w rezerwie 27 pp w r. 
1928, strzelec. Wyznanie mojżeszowe. Mieszka przy 
Alei 6. Ur. 27 kwietnia 1903 w Częstochowie. Rodzi-
ce: Icek (nie żyje) i  Ruchla l. 58 przy dzieciach. Żona 
Kajla Halborn, ur. 15  sierpnia 1903 w Częstochowie, 
córka Jakuba Halborna (nie żyje) i Perli l. 59, przy dru-
gim mężu w Częstochowie. Syn Jakub Izak Gotajner ur. 
20 lipca 1936, akt 225. Rodzeństwo: brat Dawid l. 33, 
krawiec, siostry Perla Rotszyld l. 41 przy mężu, Jacheta 
panna przy matce l. 37, wszyscy zam. w Częstochowie.

Gotlib Wolf [Wulf Lejb], I Obwód Grupa A, nr sł. 22, 
w ŻSP od 1 maja 1940.

Brakarz drzewny, ukończył cztery klasy Gimnazjum 
Żydowskiego w Będzinie. Mieszka przy Katedralnej 7. 
Ur. 12 stycznia 1911 we Włoszczowie. Rodzice: Izrael 
l. 53 i Chana Rajzla z Wajnblumów l. 51 w Sosnow-
cu zamieszkali. Żona Mariema Pelc ur. 12 maja 1906 
w Częstochowie, córka Lejbusia l. 64 i Basi z Gelberów 
w Częstochowie. Ślub 12 czerwca 1938 w Częstocho-
wie akt 178. Córka 2 lata [ur. 1940?].

porz. Granek Majer Szulim, II Obwód Grupa B, nr 
75, w ŻSP od kwietnia 1941.

Urzędnik prywatny, sześć klas gimnazjalnych Gim-
nazjum im. Sienkiewicza w  Częstochowie. Od wrze-

śnia 1929 do grudnia 1930 służył w 27 pp, strzelec. 
Mieszka przy Narutowicza 3 [Ostring 10]. Ur. 26 grud-
nia 1907 w Częstochowie, akt 665. Rodzice: Moszek 
kupiec l. 62 i  Chaja z  Kurcbartów l. 58 przy mężu 
w  Częstochowie. Żona Estera Ita z  d. Klajnsztajn ur. 
1909 w Kielcach, córka Arona Klajnsztajna kupca l. 63 
i Bruchy ze Sztarków l. 60, przy mężu w Kielcach. Ślub 
Kielce 16 stycznia 1940. Bezdzietny.

Gruszka Abram Mojżesz, II Obwód Grupa A, nr 76, 
w ŻSP od 30 kwietnia 1941.

Zawód brakarz drzewny, sześć klas szkoły powszech-
nej w Kruszynie. Od marca 1926 do marca 1928 w 27 
pp w Częstochowie. Mieszka przy Garncarskiej 56 (lub 
Warszawskiej 39). Ur. 23  kwietnia 1905 w Wikłowie 
gm. Kruszyna pow. Radomsko. Rodzice: Hersz Dawid 
l. 65 i Sura i  l. 60 zamieszkali w Kruszynie. Żona Raj-
zla Ryss, córka Abrama Chaima (nie żyje) i Frajdli l. 67 
w Radomsku. Ślub w Radomsku 14 kwietnia 1929, akt 
20. Córka lat 11. Rodzeństwo: Szapsie, Fiszel, Berek, 
Izrael, Rywen, Bajla Rywka, Rajzla.

Grünberg Jerzy Stefan, sanitariusz, w  ŻSP od 
14 kwietnia 1941.

Student medycyny. Wśród ocalonych Stefan Jerzy 
Grünberg ur. w 1920 w Krakowie, nr 635.

Gryn Josef, wstąpił do ŻSP po 22 września 1942.
Krawiec. Był krawcem i  „zaufanym” człowiekiem 

Hauptmanna Paula Degenhardta. Degenhardt wziął 
duże sumy od Żydów za wcielenie do policji. Te „trans-
akcje” przeprowadzał Gryn. Do wiosny 1943, do prze-
niesienia mieszkańców Alei 14 do małego getta, Gryn 
posiadał przepustkę na swobodne poruszanie się 
i funkcjonował na specjalnych prawach. Potem Dege-
hardt go „nie poznawał”38.

Gutman Majer, II Obwód Grupa C, nr 47, w  ŻSP 
od maja 1940.

38 Arensztein, Churban, s. 240; Waga, Churbn, s. 214.
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Właściciel fabryki kart dziecięcych, podczas wojny 
pracownik tapicerski [skreślone] i  pracownik metalo-
wy, cztery klasy gimnazjum żydowskiego. Mieszka przy 
Starym Rynku 21. Ur. 17  kwietnia 1903 w  Będzinie. 
Rodzice: Luzer Icek i  Chaja Sura z  Alterów, nie żyją. 
Żona Estera Epsztajn ur. 2 grudnia 1903 w Będzinie, 
córka Henocha Epsztajna l. 70 i Ajdli l. 68, na utrzy-
maniu dzieci mieszkają w Częstochowie. Córka 18 lat. 
Rodzeństwo: Mojsze, Abram, Aleksander, Leon, Jakub, 
Chaskiel, Gitla Felzen, Gela Langier, Lajla Kupferberg. 
Zastrzelony w  marcu 1943 w  Częstochowie. Żona 
z córką przeżyły, mieszkały w Izraelu.

porz. Gutman Mojżesz Józef, nr sł. 80 [w X 1941 
nr sł. 40]

Kawaler, urzędnik. Mieszkał przy Garibaldiego 28, 
akt 86. Ur. 2539 lutego 1918 w  Częstochowie, akt 
86. Rodzice: Aleksander Gutman ur. w  1897 [?] ku-
piec, mieszkaniec Będzina czasowo w  Częstochowie 
zamieszkały i Chana z d. Kapłan ur. 1896 [?]. Przeżył; 
wśród ocalonych Mojżesz Józef Gutman ur. 1918 Czę-
stochowa, nr 666.

Herszberg Icek, II Obwód Grupa A, nr 23, w  ŻSP 
od lipca 1940.

Młynarz robotnik, ukończył szkołę prywatną [che-
der?]. Służył od marca do września 1924 w 10 pp Ło-
wicz, strzelec. Mieszka przy Warszawskiej 37 [lub 9]. 
Ur. 25 października 1896 w Wieluniu. Rodzice: Wolf 
i Faga, nie żyją. Żona Bajla z Lewkowiczów ur. 31 paź-
dziernika 1904 w  Częstochowie, córka Zanwla l. 59 
i Gitli w Częstochowie zamieszkałych. Syn Sewek Zew 
l. 11. Zginął z żoną w październiku 1942 w Treblince. 
Syn Sewek Zew ocalał.

Herszlikowicz Markus, II Obwód Grupa A, nr 24, 
w ŻSP od kwietnia 1940.

Technik włókienniczy, ukończył Dundee Technical 
College w Dundee Szkocja, zna języki angielski, polski 

39 W formularzu błędnie podano: 22 lutego 1918.

i żydowski. Mieszka przy Nadrzecznej 86. Ur. 5 grud-
nia 1908 w Częstochowie. Rodzice: Mojżesz s. Majera 
i  Chany z  Winów, ur. 28  października 1877 w  Czę-
stochowie, właściciel fabryki i Estera z Neumanów, c. 
Szymona Szlomy i  Etki z Konów, ur. 20  lutego 1881 
w Łomży zam. w Częstochowie. Żona Małka Marko-
wicz ur. 15 lipca 1909 w Działoszynie, córka Herszlika 
(nie żyje) i Lai z Najmanów l. 68 w Częstochowie. Ślub 
22 lutego 1931 w Częstochowie. Córka 9 lat. Rodzeń-
stwo. Izydor ur. 21 marca 1907 w Częstochowie. Sa-
lomea Jadwiga ur. 11 stycznia 1911 w Częstochowie.

porz. Ickowicz Chaim, nr sł. 106
Ur. 12 sierpnia 1909 w Częstochowie. Mieszka przy 

Garibaldiego 6/8. Rodzice: Izrael Jakub, ur. 10 listopa-
da 1880 w Częstochowie, handlarz i Ela z Rozencwaj-
gów, ur. 16 lutego 1886 w Nowym Mieście.

Jakubowicz Herszlik, II Obwód Grupa A, nr 77, 
w ŻSP od 26 kwietnia 1941.

Zawód tkacz, ukończył sześć klas Gimnazjum Ży-
dowskiego w Częstochowie. Służył od 4 kwietnia 1932 
do 15 września 1933 w 80 pp Słonim cztery tygodnie 
ćwiczeń w  rezerwie w  1936, strzelec. Mieszka przy 
Krótkiej 28. Ur. 28 grudnia 1910 w Kłobucku. Rodzice: 
Abram l. 60 kupiec i Nacha z Lapidesów l. 60 w Często-
chowie. Żona Cypra Frejlich ur. 21 marca 1909 w Pra-
szce, córka Isera (nie żyje) i  Cyrli z  Szpałtenów l. 55 
w Częstochowie. Ślub 14 sierpnia 1938 w Częstocho-
wie, akt 184. Zginął w 1943 w Częstochowie.

porz. Jakubowicz Izak, nr sł. 25
Ur. 14 września 1912. Mieszka przy Katedralnej 7.

Jakubowicz Lajb, nr 228, w ŻSP od 13 sierpnia 1942.
Kupiec, ukończył sześć oddziałów szkoły powszech-

nej. Mieszka przy Alei 4. Ur. 16 marca 1911 w Często-
chowie, akt 158. Rodzice: Icek krawiec l. 62 i Dwojra 
Małka z Nudelmanów l. 55 w Częstochowie zamiesz-
kali. Żona Masza z  d. Szenkarska [Szynkarska] ur. 
10 stycznia 1915 w Pławnie, córka Fiszla Szynkarskiego 
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l. 69 właściciela domu i Chai Sury l. 65 w Częstocho-
wie. Ślub 14 listopada 1937 w Częstochowie, akt 20. 
Syn Mordka Salomon ur. 2 sierpnia 1940 w Częstocho-
wie. Prawdopodobnie zginął z żoną w Treblince.

porz. Jasny Henryk, nr sł. 121
Ur. 12 marca 1911. Mieszka przy Katedralnej 7.

Jurysta Lajb
Wstąpił do policji przed 22 września 1942. Za karę 

usunięty z Arbeter Rat.

porz. Kac Rubin, nr sł. 27, w ŻSP od czerwca 1940.
Ur. 12 września 1913. Mieszka przy O. Dreszera 9.

Kasriel Jakub, II Obwód Grupa C, nr 122, w  ŻSP 
od 20 maja 1941.

Kawaler. Subiekt handlowy, ukończył 6 klas gim-
nazjum w  Wieluniu. Zna język polski i  niemiecki [ży-
dowski] w mowie i piśmie. Służył od 12 kwietnia 1934 
do 15 września 1935 w 79 pp Słonim cztery tygodnie 
ćwiczeń w  rezerwie w 28 pp Łódź, strzelec. Mieszka 
przy Orlicz Dreszera 10. Ur. 3 stycznia 1912 w Wielu-
niu. Rodzice: Kałma l. 64 kupiec i Marjema zam. w Czę-
stochowie. Zginął w 1942 w Częstochowie [?].

Kaufman Izrael, nr sł. 139 [?]
Ur. 4 października 1904. Mieszka przy Katedralnej 8.

porz. Kaufman Moszek, nr sł. 142
ur. 20 grudnia 1911 w Częstochowie. Mieszka przy 

Krótkiej 24. Rodzice: Symcha Binem s. Herszlika i  Lai 
z  d. Landau, ur. 20  listopada 1837, handlarz i  Gitla 
z Bocianów, c. Szymona i Chai Sury z Daniłowiczów, 
ur. 1877 w  Częstochowie. Rodzeństwo: Szymon ur. 
18  czerwca 1899 w  Częstochowie (żona Laja z  We-
ksztajnów, c. Icka i  Dwojry Jachety z  d. Granek vel 
Środa, ur. 12  sierpnia 1902 w  Lelowie). Jentla Laja 
ur. 10  marca 1901 w  Częstochowie. Mordka Jakub 
ur. 2  czerwca 1903 w  Częstochowie. Izrael Aron ur. 
7 listopada 1905 w Częstochowie. Golda ur. 18 maja 

1910 w Częstochowie. Chaja Sura ur. 1 października 
1920 w Częstochowie. Kaufman Moszek ur. w 1911 
w Częstochowie wśród ocalonych, nr 1128.

porz. Kempiński Abram [?], nr sł. 124
Ur. 5 stycznia 1907. Mieszka przy B. Joselewicza 9. 

Może: Aba Kempiński s.  Chaima i  Blumy z  Kohnów, 
ur. w 1907 w Praszce, mieszkał w Łodzi, podczas woj-
ny w Częstochowie. Żona Chana z Rubinsztajnów, c. 
Moszka i Lei z d. Spiritus, ur. 31 sierpnia 1914 w Łodzi. 
Syn Chaim ur. 25 stycznia 1937 w Łodzi. Deportowany 
z żoną i synem 7 października 1942 do Treblinki.

sekc. Kielczygłowski Wolf, II Obwód, Pluton war-
towniczy „Metalurgia”, nr 28, w ŻSP od 1 maja 1940.

Zawód kupiec, potem: kuśnierz, ukończył osiem 
klas Gimnazjum Żydowskim w  Częstochowie (bez 
matury). Mieszka przy Katedralnej 13. Ur. 14  lutego 
1911 w Częstochowie. Rodzice: Rachmil l. 55 kupiec 
i  Chaja Sura z  Marczaków l. 51. Żona Estera Liba 
[Edzia] z Wygodzkich ur. 31 marca 1908 w Często-
chowie, córka Izaaka Icka (bez zawodu) i  Chai z  d. 
Kaffka (nie żyje). Ślub 6 września 1936 w Częstocho-
wie, akt 191. Córka Ruth Kielczygłowska ur. 5 czerwca 
1938 w Częstochowie, akt 186. Zginął w 1942 w Tre-
blince z żoną i córką.

Klajner Icek, II Obwód Grupa A, nr 125, w  ŻSP 
od 27 maja 1941.

Ekspedient handlowy, ukończył pięć klas szko-
ły handlowej w Miechowie. Służył od  kwietnia 1927 
do września 1928 w 25 pp w Piotrkowie Tryb. sześć 
tygodni ćwiczeń w rezerwie w 25 pp, strzelec. Wzrost 
niski, twarz owalna, szatyn, oczy piwne. Mieszka przy 
Berka Joselewicza 13. Ur. 8 października 1906 w Ksią-
żu Wielkim pow. Miechów. Rodzice: Michał, handlarz 
i Rywka z Wandersmanów, nie żyją. Żona Frajdla Łaja 
Chmielewska ur. 1905 we Włoszczowie, córka Emine-
la Emanuela i Ajdli z Fajnerów, nie żyją. Ślub w Łodzi 
15 kwietnia 1937. Córka Ada Sara Klajner ur. w Łodzi 
20 kwietnia 1935.
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Kon Lajb, II Obwód Grupa B, nr 79, w ŻSP od 26 kwiet-
nia 1941.

Biuralista buchalter, ukończył Wydział Prawny UP 
i WSH im. Brunia, zna języki polski, francuski, żydow-
ski. Służył od 20 września 1934 do 20 września 1935 
w dyw. kurs. podch. rezerw. 17 Dyw. Piech. w Gnieźnie, 
plutonowy podchorąży. Mieszka przy Orlicz Dreszera 
6. Ur. 15 marca 1913 w Kole. Rodzice: Kiwa (nie żyje) 
i Hendla l. 54 w Częstochowie. Żona Jetka Bukowska 
ur. 27 września 1917 w Sieradzu, córka Pinkusa l. 53 
urzędnika prywatnego i Ruchli l. 51 w Częstochowie.

grup. Kohn Szymon, Grupa C, nr sł. 78
Technik dentystyczny. Ur. 14 sierpnia 1909. Mieszka 

przy Warszawskiej 52/56. Żona Krajnda z Gutgoldów, 
l. 30. Syn Dawid Kohn ur. 18 lutego 1942 w Często-
chowie, akt 93.

Koplewicz Abram, II Obwód, Grupa C, nr 29, w ŻSP 
od 1 maja 1940.

Trykociarz, ukończył siedem klas gimnazjum żydow-
skiego w  Łodzi. Służył od  października 1934 do  paź-
dziernika 1936 w Baonie Elektrotechn. w Modlinie, sa-
per. Mieszka przy Berka Joselewicza 13. Ur. 28 kwietnia 
1913 w Łodzi. Rodzice: Michał (nie żyje) i Sulamita l. 68 
w Łodzi. Żona Gustawa Ejbuszyc ur. 24 lipca 1915 w Ło-
dzi, córka Saula l. 64 kupca i Cypory l. 63 w Warszawie.

Kornbrot Józef
Ur. 16  listopada 1904 w  Częstochowie. Rodzice: 

Majer, s. Abrama i Pesli z Bankierów, ur. 24 lutego 1867 
w Wolbromiu, handlarz i Szajna Gitla z Hamburgierów, 
c. Lejba i Ity z Jakubowiczów, ur. 29 maja 1873 w Izbi-
cy. Żona Linka Paulina z d. Bratman, ur. w 1904 w Czę-
stochowie, c. Wiktorii. Zginął 20  lipca 1943 (wraz 
z żoną?) w egzekucji policjantów żydowskich.

porz. Kożusznikow Józef, I Obwód Grupa B, nr 30, 
w ŻSP od lipca 1940.

Farbiarz, matura i Wyższa Szkoła Farbiarska we Fran-
cji (Epinal), zna polski, francuski, żydowski. Mieszka 

przy Krótkiej 33. Ur. 27 maja 1912 w Częstochowie. 
Rodzice: Beniamin (nie żyje) i Chaja l. 64. Żona Chaja 
Rozencwajg ur. 14 sierpnia 1914 w Częstochowie, cór-
ka Szmula (nie żyje) i Majty l. 53 właścicielki piekarni 
w Częstochowie. Bezdzietny.

porz. Krauze Majer, nr sł. 123
Ur. 4 września 1910. Mieszka przy Warszawskiej 50.

porz. Kurland Chaim, II Obwód Grupa A, nr 126, 
w ŻSP od maja 1941.

Kawaler. Młynarz, ukończył pięć klas Gimnazjum 
Żydowskiego w  Częstochowie. Od 1  listopada 1933 
do 15 września 1935 Bat. Nowe Święciany KOP, 6 tyg. 
ćwiczeń rezerwy w 1939, 27 pp Częstochowa, strzelec. 
Mieszka przy pl. Daszyńskiego 14 (lub Krótkiej 6).Ur. 
5 grudnia 1910 w Częstochowie. Rodzice: Herszlik (nie 
żyje) i Sura Ajdla l. 57 w Częstochowie. Rodzeństwo: 
Lajb l. 29 lekarz adres nieznany, Aron Lejb l. 27 mły-
narz, Józef l. 23 przy matce, Lajzer l. 18 uczeń w Czę-
stochowie, Marjema l. 23 przy matce, Fajgla Rajch l. 34 
adres nieznany.

porz. Kurland Icek, nr sł. 31
Młynarz. Ur. 5 kwietnia 1916 w Częstochowie, akt 

202. Mieszka przy B.  Joselewicza 9. Rodzice: Jakub 
Eliasz ur. w  1887 [?], handlarz, mieszkaniec Krzepic 
w Częstochowie zamieszkały i Chana Fajgla z Faktorów 
ur. w 1892 [?]. Żona Mania z Zombków. Zginął 20 lip-
ca 1943 w Częstochowie.

porz. Kurland Józef, nr sł. 32
Kupiec. Ur. 17 maja 1911 w Częstochowie. Mieszka 

przy Alei 6. Rodzice: Jakub Eliasz i Chana Fajga. Żona 
Chaja Hela ze Stopnickich, c. Arona i Rywy, ur. w 1912 
w  Częstochowie. 1 dziecko. Zginął 20  lipca 1943 
w Częstochowie.

porz. Kurland Lajb, nr sł. 33
Komendant Policji Polskiej w Częstochowie 19 lute-

go 1942 przeniósł porz. Lejba Kurlanda do  brygady 
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sanitarnej „w związku z nasileniem tyfusu”. Ur. 15 paź-
dziernika 1914 w Częstochowie. Mieszka przy pl. Da-
szyńskiego 14. Rodzice: Jakub Eliasz ur. w 1888 w Czę-
stochowie, właściciel młyna, zginął w Treblince i Chana 
Fajga z Faktorów, ur. 20 listopada 1892 w Częstocho-
wie [?]. Żona Mina [czy Żenia?] ur. w 1916 w Łodzi, 
szwaczka. Zginął 20 lipca 1943 w Częstochowie.

porz. Lando Jakub Hersz, nr 208, w ŻSP od 1 sierp-
nia 1942.

Kupiec, urzędnik biurowy w fabryce zabawek w Czę-
stochowie, ukończył cztery klasy gimnazjum. Od 
26 sierpnia 1924 do 31 lipca 1925 w 25 pp w Piotrko-
wie, starszy strzelec. Mieszka przy Garibaldiego 14/5. 
Ur. 28 grudnia 1901w Łodzi. Rodzice: Aszer l. 62 i Cha-
na Rajzla z Hammerów w Piotrkowie. Żona Itta z  d. 
Hejman ur. 3  listopada 1902 w Częstochowie, córka 
Abrama Mordki (b. przemysłowiec) i Chai Sury z Ho-
chermanów w Częstochowie. Ślub 29 marca 1936. Syn 
Jehoszua Lando ur. 26 października 1938 w Łodzi.

porz. Lesler
Był w policji w styczniu 1943.

porz. Lewkowicz Aron Wolf, nr sł. 135
ur. 24  maja 1910. Mieszka przy Narutowicza 8. 

Wśród ocalonych Aron Wolf Lewkowicz ur. 1910 
z Częstochowy, nr 1347.

porz. Lewkowicz Izrael, nr sł. 127
Ur. 22 sierpnia 1918. Mieszka przy pl. Daszyńskiego 14.

Libgott Rywen, II Obwód Grupa B, nr 143, w  ŻSP 
od 24 lipca 1941.

Kawaler. Ukończył siedem oddziałów szkoły po-
wszechnej. Mieszka przy Alei 12. Ur. 17 kwietnia 1917 
w  Brzeźnicy pow. Radomsko. Rodzice: Mendel l. 67 
krawiec i Szajndla l. 58 w Częstochowie.

sekc[yjny] Lichtenstein Berek, Grupa B, nr 35
Ur. 8 marca 1910. Mieszka przy Katedralnej 11.

porz. Lipszyc Józef, nr nr sł. 82
Ur. 4  listopada 1917 w  Częstochowie, akt 399. 

Mieszka przy Wilsona 34. Rodzice: Dawid Lipszyc ur. 
w 1880 [?], buchalter, mieszkaniec Łodzi w Częstocho-
wie zamieszkały i Anastazja z d. Brum ur. w 1888 [?].

porz. Lipszyc Majer, nr sł. 36
Ur. 5 października 1902. Mieszka przy Garncarskiej 52.

porz. Lisek Józef nr sł. 55
Ur. 17 stycznia 1908 w Częstochowie. Mieszka przy 

Alei 2. Rodzice: Salomon Lisek s. Kafla i Ewy z Grosma-
nów, ur. 2 stycznia 1863 w Częstochowie, sprzedawca 
maszyn i Klara z Zylberów, c. Zysmana i Małki z Zelte-
nów, ur. 2 stycznia 1867 w Częstochowie. Wśród oca-
lonych Józef Lisek, bez bliższych danych, nr 1321.

Lisoprawski Moszek Mordka, nr 223, w  ŻSP 
od 1 sierpnia 1942.

Kierownik fabryki tekstylnej, handlarz, ukończył 6 
klas rosyjskiego gimnazjum w  Łodzi. Mieszka przy 
Garibaldiego 21. Ur. 7  marca 1900 w  Radoszycach 
pow. konecki. Rodzice: Szlama Chaim handlowiec l. 60 
i  Estera z Wielgowolskich (nie żyje). Żona Ruda Liso-
prawska z d. Rotberger ur. 29 maja 1899 w Szczercu 
[Szczercowie pow. Łask], córka Hendla (nie żyje) i Liby 
Rywki z Dobskich l. 70 w Częstochowie. Trójka dzieci: 
syn i dwie córki.

porz. Maliniak Ide Ber [Julek], nr sł. 38
Właściciel fabryki [?]. Ur. 20  lutego 1903 w  Ło-

dzi. Przed wojną mieszkał w  Łodzi przy Gdańskiej 
31A. Mieszka przy Alei 7. Rodzice: Eliakum Gecel i Cha-
na Rywa z d. Tyberg. Żona Fela Bodzechowska ur. 1903 
w Łodzi. Dzieci: Henryk ur. 1933 w Łodzi, Eugenia [czy 
Lala?] ur. w  1936 w  Łodzi. Zginął z  żoną i  dziećmi 
w październiku 1942 w Treblince.

porz. Maliniak Efroim, nr sł. 37
Kupiec. Ur. 18 sierpnia 1909 w Łodzi. Przed wojną 

mieszkał w Katowicach. Mieszka przy pl. Daszyńskiego 
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2. Rodzice: Szloma i Sara. Żona Hela Staszewska l. 24 
ur. 1912 w Częstochowie. Syn Falk [Fałek?] l. 4. Zabity 
z żoną i dzieckiem? w 1943 w Częstochowie.

Mandelbaum Jakub, II Obwód Grupa B, nr 107, 
w ŻSP od 12 maja 1941.

Kawaler. Krawiec, ukończona szkoła elementarna. 
Od lutego 1939 do października 1939 w 4 pac Łódź, 
kanonier, walczył w obronie Warszawy. Mieszka przy 
Kawiej 32/36. Ur. 12 marca 1917 w Częstochowie. Ro-
dzice: Szulim l. 62 krawiec i Salka l. 63. Zginął w Tre-
blince.

porz. Margulies Szulim, I Obwód Grupa A, nr 50, 
w ŻSP od 1 maja 1941.

Kawaler. Ukończył siedem klas szkoły powszechnej. 
W 1939 od marca do września w 60 pp, 4 kompania 
Ostrów Wielkopolski, strzelec. Mieszka przy Katedralne 
8. Ur. 7 marca 1917 w Kaliszu, akt 84. Rodzice: Dawid 
Szyja l. 61 i Frymeta z d. Wiener l. 61 w Częstochowie 
zamieszkali. Przeżył; mieszkał w Australii.

porz. Michelson Naftali, nr sł. 128
Ur. 6  lutego 1906. Mieszka przy Garibadliego 16. 

Może kupiec Naftali Michelson ur. w 1906 w Ozorko-
wie, s. Cwiego i Perli. Mieszkał w Łodzi, podczas wojny 
w Częstochowie. Żona Fela z d. Sztajer. Syn Cwi lat 4. 
Zginął w 1942 w Treblince.

porz. Miska Chil Lajb, nr sł. 4
ur. 21 grudnia 1910 w Częstochowie. Mieszka przy 

Warszawskiej 1. Rodzice: Wolf i Hinda z Klajnbergów. 
Horon, 1.v. Miska, c. Machla i Hindy z d. Lapides, ur. 
17 kwietnia 1888 w Kłobucku. Ojczym Zalma Horon 
s. Lejzora i Blimy z Gryszpanów, ur. 4 lipca 1895 w Ko-
niecpolu, handlarz. W kartotece więźniów Hasagu: Mi-
ska Chil ur. w 1910 w Częstochowie, zawód robotnik, 
nr kartoteki obozowej 245 oraz Miska Róża ur. w 1919 
w Częstochowie robotnica nr 728. Na liście ocalonych 
Chil Lajb Miska ur. 1910 Częstochowa nr 1540 i Różka 
Miska ur. 1919 Częstochowa nr 1541.

porz. Monhajt Józef, nr sł. 83
Ur. 7  kwietnia 1909 w  Częstochowie. Mieszka 

przy Warszawskiej 52/56. Rodzice: Zelman Monchajt 
s. Abrama i Cyrli z Birenholców, ur. 30 listopada 1864 
w Białobrzegach, kupiec i Estera Chana z Rozencwej-
gów, c. Chaima Abrama i Lai z Borensztejnów, ur. 4 lip-
ca 1866 w Nowym Mieście. W styczniu 1945 w Czę-
stochowie załadowany do  wagonu, zmarł z  zimna 
w podróży lub zginął w 1945 w Gross-Rosen.

Mordkowicz Icek, II Obwód Grupa A, nr 84, w ŻSP 
od kwietnia 1941.

Kawaler. Mechanik elektromonter, matura Gimna-
zjum dra Axera w Częstochowie, od 1931/32 Wyższa 
Szkoła Techniczna Państwowa Szkoła Przemysłowa 
w Krakowie Wydział Mechaniczny. Od kwietnia 1935 
do września 1936 w 36 pp Legii Akademickiej 6 kom-
pania Warszawa, strzelec. Ur. 22 sierpnia 1912 w Czę-
stochowie. Rodzice: Abram l. 60 krawiec i Frajdla l. 56. 
Rodzeństwo: Masza l. 31 pianistka, Mieczysław l. 18 
przy rodzicach. Wśród ocalonych Izak Mordkowicz ur. 
1912 Częstochowa, nr 1479.

Nirenberg Icek [Izydor], II Obwód Grupa B, nr 85, 
w ŻSP od 26 kwietnia 1941.

Urzędnik prywatny (agent ubezpieczeniowy), ukoń-
czył siedem klas gimnazjum Niemca w  Radomsku, 
w 1928 – kursy handlowe prof. Nycza. Od 15 marca 
1931 do 15 września 1932 w 74 pp Lubliniec, kapral. 
Mieszka przy Orlicz Dreszera 7. Ur. 18  lutego 1909 
w Częstochowie. Rodzice: Mordka i Estera l. 53 w Czę-
stochowie. Żona Rebeka z  Fiszmanów ur. 5  grudnia 
1910 w  Częstochowie, córka Maurycego (nie żyje) 
i Steli w Częstochowie zamieszkałej. Ślub 10 lipca 1935 
w Częstochowie. Syn Mosze 6 lat. Zginął w Treblince 
w październiku 1942.

Nutkiewicz Abram, nr 41, w ŻSP od 1 lipca 1940.
Krawiec, ukończył trzy klasy Gimnazjum Żydowskie-

go w  Częstochowie. Mieszka przy Targowej 15. Ur. 
30 marca 1908 w Warszawie. Rodzice: Izrael i Frajda 
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Gitla z Trześniewskich (nie żyją). Żona Brandla Demba 
ur. 15 listopada 1909 w Częstochowie, córka Moszka 
i  Itty z Wenglińskich (nie żyją). Ślub 12  lutego 1933 
w Częstochowie. Syn Moszek 8 lat. Zginął z żoną i sy-
nem w 1942 w Treblince.

porz. Oderberg Szmul, nr sł. 42
Ur. 19 grudnia 1900 w Częstochowie [?]. Mieszka 

przy Senatorskiej 1. Był w ŻSP już w lutym 1941 i jesz-
cze w marcu 1943.

Offner Henryk, II Obwód Grupa C, nr 129, w  ŻSP 
od maja 1941.

Kawaler. Biuralista, potem: manipulant tkacki, ukoń-
czył Szkołę Handlową Łódzkiego Towarzystwa Szerze-
nia Wiedzy Handlowej. Od marca 1938 do września 
1939 w 25 pp w Piotrkowie Tryb., strzelec. Brał udział 
w wojnie 1939, jeniec wojenny [?]. Mieszka przy Krót-
kiej 8. Ur. 30 grudnia 1916 w  Łodzi. Rodzice: Lejzer 
Machel l. 54 biuralista i Estera l. 54 krawcowa w Czę-
stochowie.

porz. Opatowski Mordka [Mordcha Wolf], I Ob-
wód Grupa A, nr 130, w ŻSP od kwietnia 1941.

Kawaler. Technik włókniarz, ukończył I  Gimnazjum 
Żydowskie w  Łodzi i  Państwową Szkołę Włókienni-
czą w  Łodzi. I  stopień Przysposobienia Wojskowego 
w 1928 roku przy 28 pp w Łodzi, zaliczony do rezerwy 
jako strzelec. Wzrost średni, twarz owalna, brunet, oczy 
piwne. Mieszka przy Alei 6. Ur. 16 stycznia 1910 w Ło-
dzi. Rodzice: Icek Dawid l. 56 i Bajla Balbina z d. Strau l. 
52 w Łodzi. Bracia Jakier [Jakub?] l. 30 pracownik biu-
rowy i Józef l. 27 absolwent medycyny mieszkają wraz 
ze mną. Przeżył [?] – Mieczysław Opatowski w Izraelu.

porz. Pławner Mojżesz [Moniek], nr sł. 86
Ur. 1 października 1911 w Radomsku. Mieszka przy 

Warszawskiej 1. Był szpiegiem na usługach Gestapo. 
W czerwcu 1943 komenda ŻOB-u ujawniła jego dzia-
łalność i skazała go na śmierć, ale zabili go Niemcy jako 
już niepotrzebnego.

Prejzerowicz Icek, II Obwód Grupa B, nr 87, w ŻSP 
od 30 kwietnia 1941.

Opinia z  9  maja 42: „nieco opieszały”. Kawaler. 
Piekarz, ukończył pięć klas Gimnazjum Żydowskiego 
w  Częstochowie i  w  czasie od  4  października 1933 
do 21 grudnia 1933 w Warszawie szkołę podoficerską 
Służby Intendentury z  zakresu piekarstwa polowego 
z wynikiem bardzo dobrym. Od 29 października 1932 
do 15 marca 1934 1 pułk Warszawa, kapral. Mieszka 
przy Nadrzecznej 6. Ur. 13  czerwca 1911 w  Często-
chowie. Rodzice: Josek (nie żyje) i Gitla l. 70 w Często-
chowie. Rodzeństwo: Laja panna l. 40 Częstochowa, 
Sura Malinowicer Dąbrowa Gór., Ruchla Praga l. 38 
Sosnowiec, Mariem Zylberszanc, Bajla Jozefowicz l. 29, 
Gerszon Prejzerowicz l. 52 Częstochowa.

Przyrowski Moszek [Mojżesz], I Obwód Grupa C, nr 
44, w ŻSP od 9 listopada 1940.

Kawaler, ceramik, ukończył siedem klas szkoły po-
wszechnej oraz kursy dokształcające. Ur. 29 maja 1916 
w Częstochowie, akt 302. Mieszkał przy Orlicz Dresze-
ra 5. Rodzice: Józef Przerowski ur. w 1892 [?], handlarz 
mieszkaniec Wielunia w  Częstochowie zamieszkały 
i Mindla z Lewkowiczów ur. w 1892 [?]. Brat zaginął 
na wojnie.

Pytel Jakub, II Obwód Grupa B, nr 45, w  ŻSP 
od 30 października 1940.

Zna języki polski, niemiecki, francuski, żydowski. 
Mieszka przy Senatorskiej 31. Ur. 20  sierpnia 1904 
w Łodzi. Rodzice: Mendel l. 64 były kupiec i Laja [Łaja] 
z Krygerów l. 57 w Kielcach. Żona Mariem Brojer ur. 
16 czerwca 1911 w Łodzi, córka Icka Majera (nie żyje) 
i  Tauby Raccy l. 68 w  Częstochowie. Ślub 11  marca 
1939 w  Łodzi. Rodzeństwo: Aron l. 39 bez zawodu 
w Częstochowie, Mordka l. 32 dr med., Izak l. 22 stu-
dent, Mariem Sroka wdowa l. 34, Fajga Tuch l. 32 przy 
mężu – wszyscy w Kielcach.

porz. Rafałowicz Beniamin [Bajnysz], I  Obwód 
Grupa B, nr 88, w ŻSP od 26 kwietnia 1941.

Wiesław Paszkowski



179

Rolnik, ukończył sześć klas gimnazjum. Od 15 mar-
ca 1926 do 10 września 1927 w 8 p ułanów w Ko-
bierzynie, ułan. Mieszka przy Alei 8. Ur. 23 września 
1904 w Nowym Korczynie. Rodzice: Jakub [Juchel] ur. 
1882 i Blima z Horowiczów ur. 1882 w Łodzi (matka 
nie żyje).

Żona Fale [Fala] z  Horowitzów [Horowiczów] ur. 
10  lipca 1906 w  Krakowie, córka Salomona Szlamy 
i niezamężnej Reginy Fruchtzwejg. Ślub 7  lipca 1940 
w Częstochowie, akt 142. Syn Stefan Daniel Rafałowicz 
ur. 17 listopada 1940 w Częstochowie akt 19.

Rajch Henoch Izrael, nr 215, w  ŻSP od  1  sierpnia 
1942.

Rzeźbiarz, ukończył Szkołę Rzemiosł w Częstocho-
wie. Mieszka przy Warszawskiej 58. Ur. 14 stycznia 
1910 w Częstochowie, akt 17. Rodzice: Szmul Perec 
rytownik kamieniarski, właściciel domu l. 67 i Cyrla 
Rachela l. 65 z d. Szif w Częstochowie. Żona Hindla 
Gitla Kutner ur. 29 września 1908 w Częstochowie, 
córka Herszlika i Liby Kutner (nie żyją). Syn Szaja Jo-
sef Rajch ur. 26  lutego 1935 w  Częstochowie, akt 
87. Rodzeństwo: Estera Szczekacz l. 41, Chana Fa-
jerman l. 39 w Częstochowie, Rywka Rajch l. 33 przy 
mężu w Częstochowie, Józef Rajch l. 30 ryt. kamie-
niarski w  Częstochowie, Szymon [Simcha] Rajch l. 
45, Nisen Rajch l. 37 adres nieznany. Zginął w 1942 
w Treblince.

Rajch Józef, I  Obwód Grupa C, nr 134, w  ŻSP 
od 20 maja 1941.

Rytownik kamieniarski, ukończył sześć klas gimna-
zjum żydowskiego. Był w  klubach sportowych. Dwa 
stopnie Przysposobienia Wojskowego przy 27 pp 
w  Częstochowie. Mieszka przy Warszawskiej 21 (lub 
58). Ur. 15  stycznia 1912 w  Częstochowie. Rodzice: 
Perec l. 70 rytownik kamieniarski i Cyrla l. 68 w Czę-
stochowie zamieszkali. Żona Bajla Birnbaum ur. 3 lipca 
1920 w Częstochowie, córka Majera Birnbauma kup-
ca l. 56 i Lai Birnbaum l. 50 w Częstochowie. Zginął 
w 1942 w Treblince.

Rajcher Jakub, nr 202, w ŻSP od 1 sierpnia 1942.
Szofer mechanik, osiem klas Gimnazjum im. H. Sien-

kiewicza w  Częstochowie (matura). Od 20  września 
1935 do 19 września 1936 Dyw. Kurs Podch. Rez. przy 
27 Dywizji Piechoty Łuck, sześć tygodni ćwiczeń rezer-
wy 50 pp, cztery tygodnie ćwiczeń rezerwy 1939 50 
pp, kapral podchorąży. Zna języki polski i  francuski. 
Mieszka przy Garibaldiego 13. Ur. 2  sierpnia 1914 
w Częstochowie. Rodzice: Dawid l. 63 kupiec i Perla l. 
57 w Częstochowie zamieszkali. Żona Jacheta Landau 
ur. 24 kwietnia 1919 w Częstochowie, córka Moszka 
Landaua kupca i Ruchli w Częstochowie zamieszkałych. 
Bezdzietny. Rodzeństwo: Mordka l. 31 szofer w Pale-
stynie, Karolina l. 34 biuralistka zam. w Palestynie, Ja-
dwiga Falk l. 33 w Częstochowie.

porz. Rajzman Hersz Enzel, I Obwód Grupa A, nr 2, 
w ŻSP od 6 września 1941.

Kamasznik, ukończył siedem klas szkoły powszech-
nej. Mieszka przy Przemysłowej 2. Ur. 30 maja 1910 
w Częstochowie. Rodzice: Mojżesz l. 63 i Liba z Buch-
nerów l. 62 w  Częstochowie zamieszkali. Żona Bina 
Frydman ur. 23 marca 1911 w Radomiu, córka Majera 
Chila l. 75 i Łai z Ginsbergów l. 68 w Częstochowie. 
Ślub 5  grudnia 1940 w  Częstochowie, akt 381. Ro-
dzeństwo: brat Józef Pinkus l. 27 buch[alter?], siostra 
Pessa l. 27 przy rodzicach. Przeżył; wśród ocalonych 
Hersz Rajzman ur. 1910 Częstochowa i Bina ur. 1911 
Radom, nr 1803 i 1804.

Rechnic
Porządkowy, zabity 5  października 1943, podczas 

selekcji policjantów żydowskich.

porz. Redlich Samuel, nr sł. 8
Ur. 1 października 1908. Mieszka przy Alei 12.

sekc. Reicher Wolf, I Obwód Grupa C, nr 89, w ŻSP 
od 26 kwietnia 1941.

Urzędnik prywatny, potem: tkacz. Od 4  kwietnia 
1932 do września 1933 w 19 pp OL we Lwowie, kapral. 
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Mieszka przy Garibaldiego 17. Ur. 29  listopada 1910 
w Sosnowcu. Rodzice: Marek kupiec l. 60 w Często-
chowie i Chana Fajgla z Gancwajchów (nie żyje). Żona 
Dwojra Moszkowicz ur. 29  listopada 1919 w Często-
chowie, córka Ajzyka i Rudy z Blachmanów (nie żyją). 
Ślub 15 maja 1941 w Częstochowie. Rodzeństwo: Fry-
meta Praszkiewicz l. 38 w Częstochowie, Izrael Lejb l. 
41 technik tekstylny w Częstochowie, Abram Icek l. 37 
urzędnik prywatny w  Zawierciu, Hirsz l. 35 urzędnik 
prywatny, adres nieznany. Przeżył; w  1956 mieszkał 
w Melbourne w Australii.

porz. Roman Moszek, II Obwód Grupa A, nr 46, 
w ŻSP od 20 kwietnia 1940.

Kawaler. Elektromonter, ukończył sześć klas szko-
ły powszechnej w Częstochowie. Ur. 3 stycznia 1911 
w Częstochowie. Mieszka przy Alei 8. Rodzice: Fajwel 
ur. 22 grudnia 1886 w Częstochowie, handlarz i Cyrla 
z  Teichnerów, ur. w  1885 we Włoszczowie, rozwie-
dziona, mieszka w Częstochowie. Druga żona Mindla 
z Romanów, c. Berka i Sury z Mellerów, ur. 10 czerwca 
1892 w Sosnowcu. Przeżył, potem mieszkał w Izraelu.

porz. Rostowski Uszer [Oskar], II Obwód Grupa C, 
nr 133, w ŻSP od 1 maja 1941.

Muzyk pianista, sześć klas gimnazjum społecznego 
w Łodzi. Mieszka przy Nadrzecznej 86. Ur. 20 lutego 
1911 w Łodzi. Rodzice: Chil Gedalia kantor i szochet 
(nie żyje) i Dwojra z ?lderów l. 48 w Łodzi. Żona Estera 
Rajzla z Wiślickich ur. 19 czerwca 1912 w Częstocho-
wie, córka Ludwika l. 63 i Fajgli z Ajzykowiczów l. 48 
w Częstochowie. Ślub 20 marca 1938 w Częstocho-
wie, akt 75. Córka Bronisława Rostowska ur. 11 lutego 
1939 w Częstochowie akt 48 z 1940.

Rozenbaum Josek, nr 220, w ŻSP od 1 sierpnia 1942.
Kupiec, ukończył szkołę powszechną. Mieszka przy 

ul. Orlicz Dreszera 9. Ur. 4  lutego 1892 w Grodzisku 
Mazowieckim. Rodzice: Izrael i  Chaja Sura z  Markie-
wiczów (nie żyją). Druga żona Brucha Warszawska ur. 
20 stycznia 1900 w Bełchatowie, córka Abrama Men-

dla (nie żyje) i Estery Lai z Goldsztajnów l. 80, w War-
szawie. Ślub 23 lipca 1926 w Łodzi. Syn Izrael Rosen-
baum ur. 15 października 1927 w Częstochowie, akt 
361. Syn Abraham Rosenbaum ur. 18 czerwca 1933 
w Częstochowie akt 41 z 1934. Zginął w Częstochowie 
[czy w Warszawie?].

porz. Rozenberg Jakub nr sł. 1
Pochodził z  Będzina. Przybył do  Częstochowy na 

początku okupacji. Wcześnie zaczął szpiegować dla 
policji niemieckiej, zaraz po utworzeniu getta wstąpił 
do ŻSP. W czerwcu wyśledził działalność ŻOB w małym 
getcie, za co skazano go na śmierć i wyrok wykonano 
w czerwcu 1943.

grup. Rozenblat

porz. Rozental Ignacy, I Obwód Grupa C, nr 13240, 
w ŻSP od maja 1941.

Kawaler. Ukończył gimnazjum (matura), absolwent 
Wyższej Szkoły Budowy Maszyn w  Poznaniu. Dwa 
stopnie PW przy 27 pp Częstochowa i 74 pp Poznań 
1926/7 – 1934. Mieszkał przy Przemysłowej 13/15 
i  Warszawskiej 25. Ur. 10  czerwca 1915 w  Praszce. 
Rodzice: Aron Pinkus były kupiec l. 64 i  Estera l. 52 
w Częstochowie zamieszkali.

Rubinsztajn
W  czasie akcji w  1942  r. otrzymał specjalną prze-

pustkę od Hauptmanna Degenhardta, aby móc cho-
dzić bez nadzoru po ulicach getta i wywabiać Żydów 
z kryjówek.

Ruziewicz Dawid Majer, nr 207, w ŻSP od 1 sierpnia 
1942.

Szofer. Ukończył 7-klasowe Gimnazjum Żydowskie 
w Częstochowie. trzy stopnie PW przy 27 pp w Często-
chowie w 1934–1937. Wzrost 175 cm, pracuje w pra-

40 W  dokumentacji jest jeszcze porządkowy Rozental nr służbowy 
134, być może to ta sama osoba.

Wiesław Paszkowski



181

cowni ojca jako monter rowerów. Mieszka przy War-
szawskiej 58. Ur. 8 października 1919 w Częstochowie, 
akt 565. Rodzice: Michał l. 52 właściciel składu części 
rowerowych i Marjema z Genisławów (nie żyje). Żona 
Cyrla [Celina] Rozenberg ur. 21 stycznia 1924 w Czę-
stochowie, córka Icka Ali l. 50 w  Warszawie i  Chai 
z Biedów 2.v. Gruenkraut l. 35, przy mężu w Zawier-
ciu. Ślub 23 sierpnia 1942 w Częstochowie akt 207/42.

porz. Srebrnik Eziel [Ejzel], II Obwód grupa B, nr 
148, w ŻSP od 5 września 1941.

Kawaler, biuralista, urzędnik prywatny, ukończył 
7-klasową szkołę powszechną w Częstochowie, kursy 
handlowe. Od 16 marca 1936 do 20 września 1937 
w 36 pp LAk Warszawa, trzy tygodnie ćwiczeń w re-
zerwie w 36 pp w 1938, strzelec. Włosy ciemnoblond, 
brwi ciemnoblond, oczy niebieskie, nos falisty, wzrost 
165  cm, usta grube, broda płaska, twarz szeroka. 
Mieszka przy Warszawskiej 13. Ur. 21 kwietnia 1914 
w Częstochowie, akt 185. Rodzice: Herszlik ur. w 1882 
[?] handlarz, mieszkaniec Krzepic w  Częstochowie 
zamieszkały (nie żyje) i Ewa z Rozenów l. 63. Przeżył. 
15 maja 1946 w USC w Częstochowie zawarł związek 
małżeński z Esterą Gabel (akt 192).

porz. Suszek Kasriel [Eger], II Obwód Grupa A, nr sł. 
149, wstąpił do ŻSP 5 września 1941.

Elektrotechnik. 3  kwietnia 1934 ukończył kurs na 
wydziale elektromonterskim Kursów Technicznych Ko-
respondencyjnych Towarzystwa Kursów Technicznych 
w  Warszawie, 22  kwietnia 1936 złożył egzaminy na 
dyplom montera elektrotechnika w Instytucie Politech-
nicznym w Paryżu. Od kwietnia 1930 roku do wrze-
śnia 1931 w 60 pp Ostrów Wlkp., strzelec. Wyznanie 
mojżeszowe. Zna polski i żydowski w mowie i piśmie. 
Mieszka przy Rynku Warszawskim 2/3. Ur. 12 listopa-
da 1908 w Wieluniu. Rodzice: Szoel Abe l. 66, zam. 
w Palestynie, Hendla (nie żyje). Żona Pesa Blau ur. 1904 
w Wieluniu, córka Lewka Blau (nie żyje) i Ruchli Blau l. 
59, adres nieznany. Trzej synowie: 13 lat, 9 lat, 4 lata. 
Siostra Rajla Gelbart l. 42 przy mężu w Palestynie.

porz. Swifeld Eliakum, I Obwód Grupa B, nr 136, 
w ŻSP od maja 1941.

Biuralista. W  czerwcu 1921 ukończył 6-klasową 
Szkołę Handlową Łódzkiego Towarzystwa Szerzenia 
Wiedzy Handlowej. Od grudnia 1923 do  lipca 1924 
w 17 p ułanów Leszno, ułan. Mieszka przy Alei 1/12. 
Ur. 31 października 1902 w Pułtusku. Rodzice: Aron 
Szmul i Chaja Michla z Rozenblumów, nie żyją. Żona 
Jadwiga Rega Halborn ur. 10 sierpnia 1917 w Łodzi, 
córka Szai l. 56 i Heleny Luizy z Wolmanów l. 50, oboje 
magistrowie farmacji w Warszawie. Ślub w Łodzi 15 li-
stopada 1936 akt 989/1936.

porz. Szajniak Chanania, I Obwód, nr sł. 110
Ur. 20 sierpnia 1917. Mieszka przy Garibaldiego 14. 

Usunięty z dniem 7 maja 1942 ze służby w ŻSP w Czę-
stochowie z  powodu niedbałego wykonywania obo-
wiązków służbowych.

porz. Szamszonowicz Szaja Ber, nr sł. 48
Ur. 2241 maja 1913 w  Częstochowie, akt 239. 

Mieszkał przy Koziej 6. Rodzice: Mosiek Samsonowicz 
kupiec syn Chaskiela i Hindy z Brokmanów, ur. 27 lip-
ca 1886 w Częstochowie i Szyfra z d. Niemiec, córka 
Hilela Wolfa i Gitli z Szpilmanów, ur. 27 lutego 1889 
w Radomsku. Zginęli w 1942 w Treblince. Żona Helena 
z Langnerów ur. w Częstochowie. 1 dziecko: Lilka ur. 
w 1940 w Częstochowie. 7 października 1942 depor-
towani do Treblinki.

Szancer Jakub Hirsz, nr 227, w  ŻSP od  1  sierpnia 
1942.

Kupiec. Mieszka przy Garncarskiej 36. Ur. 5 paździer-
nika 1917 w Częstochowie, akt 375. Rodzice: Moszek 
Josek l. 50 urzędnik prywatny [szochet, rzeźnik rytual-
ny] i Gitla z Borzykowskich l. 50 w Częstochowie za-
mieszkali. Żona Gołda Nacha z  Jeleniów ur. 26  lipca 
1922 w Częstochowie, córka Abrama l. 48 farbiarza 
i Chany z Nudelmanów l. 46 w Częstochowie zamiesz-

41 W ankiecie błędnie podał: 25 maja 1913.
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kałych. Ślub 4  września 1940 w  Częstochowie, akt 
264. Córka Ajdla Szancer ur. 11 czerwca 1941 w Czę-
stochowie, akt 137. Rodzeństwo: brat Symcha Binem 
l. 28 trykotażnik w Palestynie, siostra Rela Hampel l. 20 
w  Częstochowie. Deportowany 7  października 1942 
do obozu w Treblince.

porz. Szapsiewicz [Szapszewicz] Dawid, nr sł. 3
Ur. 15 października 1915. Mieszka przy Garibaldie-

go 21.

porz. Szczekacz Moszek [Moszek Majer], I Obwód 
Pluton wartowniczy w „Metalurgii”, nr sł. 49, w ŻSP 
od 22 lipca 1940.

Nauczyciel szkoły powszechnej w  Częstochowie. 
Ukończył 7-klasowe gimnazjum realne w  Radom-
sku w roku 1920 i Państwowy Kurs Nauczycielski, po 
egzaminie w  1926 roku uzyskał kwalifikacje do  peł-
nienia obowiązków tymczasowego nauczyciela szkół 
powszechnych. Od września 1920 do  lutego 1921 
w 7 pal w Częstochowie, osiem tygodni ćwiczeń w re-
zerwie w  PKU w  Częstochowie w  1923, kanonier. 
Mieszka przy B.  Joselewicza 12. Ur. 2 września 1897 
w Częstochowie, akt 296. Rodzice: Kałma l. 92 i Sura 
Hendla z Ajlenbergów (nie żyje). Żona Judessa z Kiel-
czygłowskich ur. 19 lutego 1909 w Częstochowie, cór-
ka Rachmiela l. 55 współwłaściciela sklepu i Chai Sury 
z Marczaków w Częstochowie. Ślub 3  stycznia 1929 
w Częstochowie, akt 3. Córka Hela ur. 6 maja 1930 
w Częstochowie (Senatorska 1), akt 189. Rodzeństwo: 
siostra Chaja Nudelman l. 54 w  Częstochowie, brat 
Michał l. 42 ślusarz w Palestynie. Deportowany z żoną 
i córką do Treblinki 7 października 1942.

porz. Szejgin Zelig, nr sł. 90
Ur. 2 marca 1910 w Częstochowie. Mieszka przy Ga-

libardiego 28. Rodzice: Abram Szejgin, s. Zeliga i Małki 
z Ajlenbergów, ur. 13 stycznia 1869 w Częstochowie. 
Jenta z d. Gajs/Hajs, c. Dawida i Estery, ur. 6 sierpnia 
1871 w Warszawie. Rodzeństwo: Dawid ur. 9 stycznia 
1898 w Częstochowie. Gustawa ur. 27 stycznia 1901 

w Częstochowie. Feliks ur. 18 grudnia 1903 w Często-
chowie. Eugenia ur. w 1906 w Częstochowie. Izrael ur. 
2 marca 1910 w Częstochowie.

porz. Szladowski Abram [Abram Pinkus Roman], 
nr sł. 91

Kupiec lub właściciel fabryki. Mieszkał stale w Kato-
wicach (Wojewódzka 34), podczas wojny w  Często-
chowie (Piłsudskiego 27, w getcie – Wilsona 34). Ur. 
7 czerwca 1904 w Sosnowcu [?]. Rodzice: Josef i Cha-
na. Żona Frajda Glika Frania z d. Salat, c. Wolfa i Tauby 
z d. Maliniak, ur. w 1910 w Częstochowie, księgowa. 
Syn Josef Józio ur. w styczniu 1940 w Częstochowie. 
Zginęli 20 lipca 1943 na cmentarzu żydowskim w Czę-
stochowie.

porz. Szlezynger Józef, nr sł. 92
Ur. 12 czerwca 1916. Mieszka przy Garibaldiego 6/8. 

Wśród ocalonych w  Częstochowie Józef Dawid Szle-
zynger z Będzina, ur. 1916, nr 1966.

porz. Szlezynger Nuchim, nr sł. 135
Ur. 9 lipca 1917 w Częstochowie. Mieszka przy Ber-

ka Joselewicza 15. Rodzice: Pejsach ur. 2 grudnia 1891 
w  Częstochowie i  Chana Rywka z  Wolhendlerów ur. 
13 czerwca 1895 w Będzinie. Siostra Pola Langfus ur. 
18 czerwca 1925 w Częstochowie, w Jerozolimie.

porz. Sznajer Dydie, nr sł. 147
Ur. 8 października 1914, mieszkał przy pl. Daszyń-

skiego (Nowy Rynek) 5. Żona Dyna Sznajer z d. Haupt-
man ur. w 1913 w Częstochowie, c. Jakuba i  Estery. 
Zginął z żoną w 1942 w Treblince [?].

porz. Szperling Michał, nr sł. 137
Kupiec. Mieszka przy Warszawskiej 1. Rodzice: 

Wolf i  Fajgla z  Kałużyńskich. Ur. 11  grudnia 1904 
w  Kłobucku. Żona Nechuma z  Prybulskich, nauczy-
cielka, c. Mendla, ur. 16 lutego 1912 w Kielcach. Zgi-
nął z żoną 20 lipca 1943 w egzekucji na cmentarzu 
żydowskim.
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porz. Szpikulitzer Abram, I Obwód Grupa A, nr sł. 5, 
w ŻSP od 6 września 1941.

Inkasent, potem: pracownik handlowy. Od 12 paź-
dziernika 1929 do 10 kwietnia 1930 w 52 pp w Zło-
czowie, strzelec. Mieszka przy B.  Joselewicza 9. Ur. 
16 sierpnia 1907 w Gołogórach pow. Złoczów. Rodzi-
ce: Mendel i Chaja Debora (nie żyją). Żona Jetka z Kę-
pińskich ur. 25  maja 1909 w  Praszce, córka Chaima 
i  Blumy z  Kohnów (nie żyją). Córka Chaja Dwora ur. 
28 marca 1937 w Łodzi. Rodzeństwo: Herman Szpiku-
litzer l. 39 we Lwowie, Anna Olesker l. 30 w Złoczowie, 
Sala Lercher l. 38 w  Złoczowie. Deportowani 7  paź-
dziernika 1942 do obozu w Treblince.

porz. Sztajnhard Abram [Abram Isacher], I  Ob-
wód Grupa A, nr sł. 146, w ŻSP od 1 maja 1940.

Kawaler. Fabrykant, urzędnik prywatny. Mieszka przy 
Przemysłowej 2. Ur. 6 marca 1908 w Będzinie. Rodzice: 
Nuchym Lajzer l. 56 i Brajndla z Fiszmanów w Często-
chowie zamieszkali. Rodzeństwo Szymon l. 34, Lejbuś 
l. 26, Estera Rachela l. 23 w  Częstochowie. Przeżył, 
w Holonie koło Tel Awiwu prowadził polernię mebli.

Szternberg Mordka Majer, I Obwód Grupa B, nr 93, 
w ŻSP od maja 1941.

Szkoła elementarna. Od 14 lutego 1935 do 19 wrze-
śnia 1936 w 7 pal w Częstochowie, kanonier. Mieszka 
przy ul. Spadek 15. Ur. 31 maja 1912 w Częstochowie. 
Rodzice: Jakub l. 66 kupiec i Ruchla Laja z Oderbergów 
l. 62 w  Częstochowie. Żona Chaja Gelbart [Gelbard] 
ur. 22 czerwca 1917 w Porębie pow. Zawiercie, córka 
Mordki byłego kupca i Róży Rajzli z Zeligmanów w Po-
rębie zamieszkałych. Ślub 21  lutego 1941 w Często-
chowie. Bezdzietny. Przeżył; po wojnie w Nowym Jorku 
był sprzedawcą gazet, Martinem Schternbergiem.

Sztybel Dawid, II Obwód Grupa B, nr 95, w  ŻSP 
od 30 kwietnia 1941.

Kawaler. Kupiec, potem: ekspedient. Od październi-
ka 1937 do września 1939 w 10 p Ułanów Litewskich 
w Białymstoku, starszy ułan. Uczestnik wojny w 1939 

roku, do marca 1940 roku jeniec wojenny w stalagu 
VIII B w Lambsdorf (Łambinowice) na Śląsku. Mieszka 
przy Garibaldiego 20. Ur. 13 sierpnia 1915 w Często-
chowie. Rodzice: Józef (nie żyje) i Rozalia l. 56 w Czę-
stochowie zamieszkała. Siostra Brucha l. 31 panna, 
buchalterka w  Częstochowie. Zginął 20  lipca 1943 
w Częstochowie.

porz. Sztybel Szaja, nr sł. 94
Mieszka przy Katedralnej 9.

Szwarc
Wstąpił do ŻSP we wrześniu 1942, za karę usunięty 

z Arbeter Rat.

porz. Szyff Rubin, w ŻSP od 7 maja 1942
Mieszka przy Senatorskiej 2.

porz. Szyf Rubin Wolf
Mieszka przy Warszawskiej 9.

porz. Szyff Moszek, nr sł. 105
Mieszka przy Alei 5.

porz. Taflewicz Izak
Mieszka przy Alei 1.

porz. Tauziewicz Hersz [Hirsz Majer], I Obwód Gru-
pa A, nr 138, w ŻSP od maja 1941.

Kawaler. Ślusarz, ukończył Szkołę Rzemiosł dla Ży-
dów. Zna polski i żydowski w mowie i piśmie. Wyznanie 
mojżeszowe. Od marca 1938 do września 1939 w 25 
pp w Piotrowie Tryb., strzelec. Mieszka przy Krótkiej 22. 
Ur. 17 stycznia 1916 w Częstochowie (akt 37). Rodzice: 
Michał l. 62 rolnik, majątku nie posiada i Chaja Fajgla 
z Lewkowiczów l. 60 przy mężu zam. w Częstochowie. 
Siostry: Krajndla Okładek l. 32 przy mężu, Hinda Tau-
ziewicz l. 28 przy rodzicach, Estera l. 26 przy rodzicach.

porz. Thorn Salomon, nr sł. 153
Mieszka przy B. Joselewicza 9.
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porz. Trembacki Chaim, nr sł. 51 [?]
Mieszka przy Mirowskiej 4.

porz. Ufner Lejbuś, nr 214, w ŻSP od 1 sierpnia 1942.
Robotnik. Szkoła elementarna, polski i  żydowski 

w mowie i piśmie, wyznanie mojżeszowe. Od czerwca 
do września 1920 w 27 pp w Częstochowie, strzelec. 
Mieszka przy Katedralnej 7. Ur. 5 lutego 1901 w Czę-
stochowie (akt 58). Rodzice: Anszel (nie żyje) i Blima 
z Fuksów l. 82 na utrzymaniu dzieci zam. w Często-
chowie. Żona Bajla Hendla z  Fuksów ur. 7  grudnia 
1911 w Konopiskach, córka Józefa (nie żyje) i Gitli z d. 
Mrówka l. 57 na utrzymaniu dzieci w Częstochowie. 
Ślub 21  marca 1927 w  Częstochowie (akt 82). Syn 
Józef ur. 19 sierpnia 1939 w Częstochowie (akt 315). 
Rodzeństwo Józef l. 53 ślusarz w Częstochowie, Icek 
l. 44 krawiec w Holandii, Sura panna l. 47, Matla Liba 
Koczajner l. 40 w Częstochowie.

porz. Wajnryb Mordka [Marek], I Obwód Grupa C, 
nr 152, w ŻSP od 27 lipca 1940.

Kawaler. Urzędnik prywatny, bez majątku, na utrzy-
maniu brata; polski i niemiecki w mowie i piśmie. Nie 
służył w  armii. Wyznanie mojżeszowe. Mieszka przy 
Warszawskiej 1. Ur. 7 czerwca 1906 w Częstochowie 
(akt 247). Rodzice: Józef l. 72 na utrzymaniu rodziny, 
Częstochowa, Dreszera 6 i  Bajla Bela z  d. Biber (nie 
żyje). Rodzeństwo: Samuel l. 45 Warszawska 1, Uszer l. 
44 Warszawska 1, Helena l. 40 Garibaldiego 24, Rózia 
Nieznanowska l. 38 B. Joselewicza 10.

porz. Wajs Wulf, nr 224, w ŻSP od 1 sierpnia 1942.
Drukarz. Sześć klas gimnazjum, polski i  hebrajski 

w  mowie i  piśmie. Nie służył w  wojsku. Wyznanie 
mojżeszowe. Ur. 14 maja 1908 w Zawierciu. Rodzice: 
Herszlik (nie żyje) i Gitla z Bugajerów l. 79 w Zawierciu, 
majątku nie posiada. Mieszka przy Targowej 8. Żona 
Frajdla Secemska ur. 21 maja 1914 w Częstochowie, 
córka Jankiela Jakuba (nie żyje) i Chwuli Chawy z Chel-
fgotów na utrzymaniu dzieci w Częstochowie, majątku 
nie posiada. Ślub 15 maja 1941 w Częstochowie (akt 

169). Syn Jakub Wajs ur. 9 maja 1942 w Częstocho-
wie (akt 106). Rodzeństwo: Mordka l. 50 niemajętny 
krawiec Zawiercie, Aron l. 46 niemajętny, Łódź, kupiec, 
Ruchla Kraszkowska l. 40 niemajętna Zawiercie.

porz. Wiener Abram, II Obwód Grupa A, nr 97, 
w ŻSP od 26 kwietnia 1941.

Ślusarz mechanik, 2  czerwca 1934 ukończył Szkołę 
Rzemiosł dla Żydów w Częstochowie, polski i żydowski 
w  mowie i  piśmie. Od marca 938 do  września 1939 
w 25 pp w Piotrowie Tryb., st. strzelec. Wyznanie mojże-
szowe. Mieszka przy Garncarskiej 23. Ur. 11 lipca 1916 
w Częstochowie (akt 389). Rodzice: Daniel l. 53 kupiec, 
majątku nie posiada i Nysla z Rzezaków l. 45 gorseciarka 
przy mężu zam. w Częstochowie. Żona Chana z d. Ja-
kubowicz ur. 26 lipca 1916 w Częstochowie, córka Icka 
l. 68 i Etty z Biberów l. 65, majątku nie posiadają, zam. 
w Częstochowie. Ślub 14 września 1941 w Częstocho-
wie (akt 223). Rodzeństwo: Dawid l. 25 ślusarz elektro-
monter, Pinkus l. 21, stolarz, Bajla l. 19 przy rodzicach.

porz. Win Chaskiel
Mieszka przy Garncarskiej 6/8.

porz. Winter Szmul Józef
Mieszka przy Krótkiej 38.

sekc. Wnuk Mojżesz, Grupa A, nr sł. 141, w  ŻSP 
od 1 maja 1941.

Mieszka przy Garibaldiego 20 [?].

porz. Wojdzisławski Maurycy
Mieszka przy Wilsona 34.
Wśród ocalonych Moryc Wodzisławski ur. 1908 

z Widawy, nr 2292.

porz. Wolberg Izak Izrael
Mieszka przy pl. Daszyńskiego 13.

porz. Woźnica Machel [Abram Machel], II Obwód 
Grupa C, nr 154, w ŻSP od września 1941.

Wiesław Paszkowski
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Kawaler. Ślusarz mechanik, Szkoła Rzemieślniczo-
-Przemysłowa dla Żydów w Częstochowie, polski i ży-
dowski w mowie i w piśmie. Wyznanie mojżeszowe. 
Trzy stopnie PW przy 27 pp w Częstochowie w latach 
1936, 1937, 1938. Mieszka B.  Joselewicza 8. Ur. 
12  marca 1920 w  Częstochowie (akt 123). Rodzice: 
Szmul Nusen l. 53 brązownik, majątku nie posiada 
i  Estera z  Erlichów l. 52 przy mężu, zam. w Często-
chowie. Rodzeństwo: Hela Kobryner l. 30 przy mężu, 
Rajzla panna l. 20 przy rodzicach, Moszek Dawid l. 28 
brązownik, Szymon l. 16 przy rodzicach.

porz. Zaks Abraham, I Obwód.
Usunięty z  dniem 7  maja 1942 ze służby w  ŻSP 

w Częstochowie z powodu aresztowania przez policję 
kryminalną.

porz. Zajdman Hersz
Mieszka przy Warszawskiej 60.

porz. Zajdman Lewek Lajb, II Obwód Grupa C, nr sł. 
53, w ŻSP od 3 lipca 1940.

Kawaler. Trzy klasy szkoły powszechnej, polski i  ży-
dowski w mowie i piśmie. Wyznanie mojżeszowe. Od 
2 sierpnia 1933 do 15 sierpnia 1935 w Baon Sienkie-
wicze [?], strzelec. Mieszka przy Przemysłowej 8. Ur. 
13  sierpnia 1910 w  Częstochowie. Rodzice: Szymon 
(nie żyje) i Rejzla l. 55 przy dzieciach. Rodzeństwo Bajla 
[?] l. 37, Fajgla Lasman l. 35, Hawa Mientkiewicz l. 33 
przy mężach w Częstochowie.

porz. Zajdman Moszek
Mieszka przy Warszawskiej 33.

porz. Zalcman Mendel
Mieszka przy Alei 6.

porz. Zejdman, nr sł. 140

sekc. Zylbersztajn Jan, Grupa C
Mieszka przy Garibaldiego 26.

porz. Żydewicz Herman, I Obwód Brygada Sanitar-
na, nr 56, w ŻSP od 1 maja 1940.

Majster tkacki [technik włókienniczy], 29  czerw-
ca 1934 ukończył Szkołę Przemysłową Towarzystwa 
Szerzenia Oświaty i Wiedzy Technicznej wśród Żydów 
w Łodzi; polski i niemiecki w mowie i piśmie. Wyzna-
nie mojżeszowe. Trzy stopnie PW przy 28 pp w Łodzi. 
Mieszka przy Wilsona 34. Ur. 9 lutego 1915 w Łodzi. 
Rodzice: Srol Izrael [Izrael Srol] l. 60 i Chana Rejza l. 
58 bez majątku, zam. Litzmannstadt. Żona Jochweta 
Maliniak ur. 26 grudnia 1913 w Łodzi, córka Gecla (nie 
żyje) i Chawy Rywki l. 62 bez majątku, zam. w Często-
chowie. Rodzeństwo: Rachela l. 24, bez majątku, bez 
zawodu, zam. Litzmannstadt.

gońcy:

Rudnicki Berek goniec I Obwodu
Mieszka przy Mostowej 9.

Bajgelman Chemia goniec II Obwodu
Mieszka przy Dreszera 7.
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A short history of the Police formation established by 
the Judenrat in Częstochowa on German orders. Ini-
tially it was a Traffic Inspection, later – in the ghetto – 
transformed into Jewish Police Forces. Before Septem-
ber 1942 the functionaries supported various activities 
to the detriment of the Jewish population while at the 
extermination time they participated in selections and 
search for hiding people. Some were trying to get rich 

(they appropriated the property of the victims); how-
ever, most often they were trying to save their own and 
their relatives’ lives at the expense of others. Very few 
policemen survived the war.

The article is accompanied by a  list of policemen 
largely preserved in the Archive of the Jewish Historical 
Institute in Warsaw and based on other sources.

Wiesław Paszkowski
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W. Wojciechowski, pisząc w 1910 roku o istniejących 
do  dziś w  Parku Staszica trzech pawilonach często-
chowskiej Wystawy Przemysłu i Rolnictwa z 1909 roku, 
określił je w  tytule swego tekstu jako Trzy Potęgi pod 
Jasną Górą1. Na to wyróżnienie zasłużyły sobie Muzeum 
Higieniczne, Pawilon Przemysłu Ludowego i  Zagroda 
Włościańska. Tu nieco więcej uwagi chcemy poświęcić 
drugiemu z nich, przy czym powiemy również o innych 
jeszcze pokrewnych inicjatywach, stanowiących swego 
rodzaju kontynuację tego, co zaprezentowano w Pawi-
lonie Przemysłu Ludowego w 1909 roku.

Na wstępie nasuwa się pytanie, co sprawiło, że 
w  odczuciu Wojciechowskiego te trzy pawilony wy-
magały tak mocnego słowa „potęgi”. Otóż pokazano 
w nich to, co w życiu ówczesnego ludu było niezwy-
kle ważnym problemem, z którym właśnie w Często-
chowie, w miejscu do tego najbardziej się nadającym, 
chciano dotrzeć do jak najszerszych rzesz pielgrzymów.

Zamysł utworzenia pod Jasną Górą ośrodka „…wie-
dzy i nauki dla rzesz ludowych istniał od dawna wśród 

1 W.  Wojciechowski, Trzy potęgi pod Jasną Górą, „Ilustracja Prze-
mysłu, Rolnictwa i Handlu Polskiego”, t.  I, Gubernia Piotrkowska, 
R. 1910, s. 126.

ludzi po obywatelsku usposobionych…”2. Realne sta-
ło się to jednak teraz, kiedy w 1905 roku przy ulicy 
Wieluńskiej powstało Muzeum Higieniczne, głównie 
za sprawą takich ludzi, jak dr Władysław Wrześniow-
ski, dr Karol Rozenfeld, dr Stanisław Nowak czy inż. 
F. Opman3. Ono z kolei w 1909 roku zostało przenie-
sione do  Parku Staszica, gdzie urosło w  rozumieniu 
ówczesnego społeczeństwa do  rangi jednej z  trzech 
„potęg”.

Wystawa urządzona w interesującym nas tu Pawilo-
nie Przemysłu Ludowego miała, na równi ze sprawami 
higieny, uświadomić zwiedzającym, jak znaczącą rolę 
ma do  spełnienia na wsi również rozwój rękodzieła. 
Ważne to było zwłaszcza w obliczu szybko rozwijające-
go się wówczas przemysłu fabrycznego, eliminującego 
z życia ludu to wszystko, co było częścią tradycji wsi 
polskiej. Praca rękodzielnicza na wsi dawała szansę po-
prawy warunków bytowych człowieka. Wskazywano, 
że można się było jej poświęcić, zwłaszcza w okresie 
zimy. Chodziło m.in. o uprawianie takich rzemiosł, jak 

2 Tamże.
3 Tamże.

Aleksander Jaśkiewicz
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plecionkarstwo, garncarstwo i  tkactwo4. To ostatnie 
poza wartością czysto użytkową, w  wykonaniu ludu 
polskiego, często nie było pozbawione również piękna. 
Świadome tego były pewne grupy ówczesnego społe-
czeństwa, które tworząc określony program oświato-
wy, pragnęło dotrzeć z nim do szerokich kręgów ludu. 
I  tak w  1907 roku w  Królestwie Polskim zrodziła się 
myśl powołania do życia Towarzystwa Popierania Prze-
mysłu Ludowego. Wśród jego członków, którzy zapi-
sali się szczególnie nieprzeciętnymi dokonaniami, był 
Karol Benni (1843–1916), ceniony lekarz, społecznik, 
człowiek z dużym poczuciem wrażliwości na piękno. 
Podejmował wiele wysiłków na rzecz rozwoju kultury 
i  sztuki, rozumiał potrzebę pielęgnowania rodzimej 
wytwórczości ludowej. Po 1907 roku został prezesem 
Towarzystwa Popierania Przemysłu Ludowego, założo-
nego przez Seweryna ks. Czetwertyńskiego i Antoniego 
Osuchowskiego. Bardzo szybko, bo już w 1908 roku 
utworzył w dziewięciu miejscowościach na Mazowszu 
warsztaty plecionkarskie i  tkackie. Rozwijał też szkol-
nictwo, ucząc młodzież bednarstwa i plecionkarstwa. 
On wreszcie sprawił, że Eugenia Kierbedziowa sfinan-
sowała budowę Muzeum Przemysłu i Techniki w War-
szawie, w  którym mieściły się warsztaty wzorcowe, 
sklep, muzeum i sala odczytowa. W 1914 roku Benni 
zamieszkał w muzeum, chcąc w ten sposób zapewnić 
sobie bezpośredni wgląd w  jego należyte funkcjono-
wanie. Słowem, instytucji tej był oddany bez reszty5.

W  Częstochowie okazją do  rozwinięcia szerszej 
działalności Towarzystwa Popierania Przemysłu Ludo-
wego była wspomniana Wystawa Przemysłu i Rolnic-
twa z 1909 roku. Jej komitet, w skład którego wszedł 
dr Benni, postanowił, że wśród licznych pawilonów 

4 A.  Wojciechowski, Towarzystwo Popierania Przemysłu Ludowego 
w Królestwie Polskim, [w:] Polskie życie artystyczne w latach 1890–
1914, Wrocław, Warszawa, Kraków 1967, s. 181; P. Szarejko, Karol 
Benni, http://www.gazetalekarska.pl/xml/nil/gazeta/numery/n2001/
n200104/, data dostępu 28.08.2012.

5 P.  Szarejko, Słownik lekarzy polskich XIX wieku, t.  1, Warszawa 
1991, s. 60 (Benni Karol 1843–1916); tenże, Karol Benni, http://
www.gazetalekarska.pl/xml/nil/gazeta/numery/n2001/n200104/, 
data dostępu 28.08.2012.

znajdzie się również Pawilon Przemysłu, co przyjęto 
z dużym uznaniem. Należy przy tym zaznaczyć, że jeśli 
Muzeum Higieniczne było niezbyt dobrze traktowane 
przez niektórych członków Komitetu Wystawy Prze-
mysłu i Rolnictwa, o czym świadczą trudności w pozy-
skaniu odpowiednich środków na jego budowę, to na 
Pawilon Przemysłu środki te zapewnił przychylny mu 
Komitet. Fakt ten z oczywistych względów wzbudzał 
duże kontrowersje, jak to podał dr Stanisław Nowak6.

Projekt budynku wykonał architekt Konstanty Ja-
kimowicz, jakiś czas przebywający w  Częstochowie, 
gdzie tu, jak i w okolicy wznosił inne budowle (m.in. 
kościół w Blachowni), chętnie posługując się formami 
neobarokowymi7.

Pawilon zaprojektowany został jako budynek parte-
rowy na planie prostokąta z wejściem w krótszej ścia-
nie zachodniej. Wzniesiono go z kamienia wapiennego 
o niepotynkowanych ścianach opiętych szkarpami i du-
żych półkolistych otworach okiennych. Nakryty dachem 
dwuspadowym, kształtem według niektórych przypo-
minał spichlerz, według innych wozownię8.

Przestrzenne wnętrze z  dużą salą zapewniało do-
godne warunki do eksponowania zarówno mniejszych, 
jak i większych obiektów. Na jednym z dawnych zdjęć, 
pokazujących wnętrze pawilonu, widzimy dr. Benniego 
objaśniającego dużej grupie osób treść wystawy9.

Z opisów ekspozycji dowiadujemy się, że składała się 
ona z bardzo różnych okazów, przy czym w jednej z re-
lacji znajdujemy znamienną uwagę, mówiącą, że „owa 
treść wewnętrzna jest skromna, bo skromne są u nas 
jeszcze postępy przemysłu ludowego”10.

6 S. Nowak, Z moich wspomnień, cz. II, Częstochowa 1933, s. 144, 
145.

7 M.  Kochańska, Konstantyn Sylwin Jakimowicz – życie i  twór-
czość (1879–1960), „Kwartalnik Architektury i  Urbanistyki”, 
R. XXXV,1990, z. 3–4, s. 229, 230, 233.

8 S.  Nowak, dz. cyt., s.  150; M.  Kunke, Częstochowska wystawa 
1909, „Spotkania z  Zabytkami”, 7/89/XXVIII, Warszawa 1994, 
s. 17.

9 Stulecie Wystawy Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie 1909, pod 
red. J. Kapsy, Częstochowa 2009, s. 135.

10 D.  Złotkowski, Wystawa Przemysłu i  Rolnictwa w  Częstochowie 
1909 roku w świetle prasy polskiej, Częstochowa 2009, s. 228.
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W założeniu organizatorom wystawy nie tyle cho-
dziło o  pokazanie gotowych wyrobów rękodzielni-
czych, choć te były również eksponowane, co różnych 
narzędzi, którymi posługiwano się w pracy. Udostęp-
niono więc to wszystko, co służyło do przeróbki lnu 
oraz ludowe warsztaty tkackie, zarówno dawne wy-
chodzące z  użycia, jak i  nowe sprawniej działające. 
Pokazano m.in. warsztaty firmy Franciszka Balcera 
z Łowicza, dostarczającej na rynek również duże ilości 
czółenek, płoch stalowych i „skrzyneczek”. Poza tym 
udostępniono warsztaty z guberni siedleckiej i warsz-
taty kilimkowe Zofii Apoznańskiej z Łomżyńskiego. Dla 
nas rzeczą interesującą były warsztaty Jana Cianciary 
z  Kamienicy Polskiej pod Częstochową. Tam znajdo-
wało się duże skupisko tkaczy (kilkuset), co więcej, 
pracowały nawet małe fabryczki, zbywające swój to-
war na miejscu i na terenie „Cesarstwa”. Oprócz tego 
można się było zapoznać jeszcze z „okazami” Szkoły 
Instruktorów Tkackich w  Oryszewie, a  także Szkoły 
Koszykarstwa i  Zabawek w Nałęczowie. Był ponadto 
warsztat do  rozsnuwania oprzędów jedwabniczych, 
uwzględniono też okazy pokazujące etapy rozwoju 
jedwabników.

Oddzielny dział stanowiły stolarnia, tokarnia, pra-
cownia rzeźbiarska i  warsztaty zduńskie11, czyli to, 
co człowiekowi było potrzebne na wsi do normalnej 
egzystencji. Pracownia rzeźbiarska („rzeźbiarnia”) 
była wyjściem naprzeciw, jakże często spotykanym 
wśród chłopów, zamiłowaniom do  wykonywania 
przedmiotów o walorach artystycznych. Dodajmy, że 
wszystkie warsztaty i urządzenia dostępne na wysta-

11 Tamże; Stulecie Wystawy Przemysłu i  Rolnictwa…, s.  137, 138; 
Przewodnik po Wystawie Przemysłu i  Rolnictwa w  Częstochowie 
1909, reprint, Częstochowa 2009, s.  160; A.  Kuśnierczyk, Kolo-
nia cudzoziemskich tkaczy w  rejonie Częstochowy w  1. połowie 
XIX wieku: Hilsbach (Czarny Las), Kamienica Polska, Huta Stara A, 
„Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 11, Częstochowa 2011, 
s. 238. W czasopiśmie „Zorza Ojczysta” (R. 4, s. 166) podano, że na 
wystawie pokazano 10 gałęzi przemysłu ludowego, m.in. guzikar-
stwo, trepkarstwo, piłki nożne, tokarstwo, łyżkarstwo. Wystawiono 
też kilka albumów z próbkami „…tkanin wyrabianych przez chło-
pów polskich w Królestwie…”. D. Złotkowski, op.cit., s. 229, 230.

wie były czynne, dzięki czemu można się było zapo-
znać z ich pracą.

Wystawa spełniała więc ważne zadanie dydaktycz-
ne. W nawiązywaniu kontaktów ze społecznością wsi 
bardzo pomocni byli delegaci Towarzystwa Popierania 
Przemysłu Ludowego, którzy pielgrzymom rozdawa-
li odpowiednie wydawnictwa i  prowadzili rozmowy 
pozwalające zorientować się, jak kształtuje się rozwój 
przemysłu ludowego w różnych stronach kraju12.

Pawilon Przemysłu w  1909 roku określany jako 
muzeum, wraz z  dwoma wcześniej wspomnianymi 
budynkami, miał pozostać w  Parku Staszica na stałe 
i  pełnić funkcję placówki muzealnej. Przypominano 
o tym przy różnych okazjach. Tak też określony jest na 
pocztówce z tego czasu.

Kiedy w 1922 roku postanowiono utworzyć w pa-
wilonie Szkołę Przemysłu Ludowego, nadal mówio-
no o  muzeum, przy czym w  korespondencji z  tegoż 
roku znajdujemy równocześnie informację, że szkoła 
mieścić się będzie „w gmachu b. [byłego] muzeum”. 
Można więc sądzić, że placówka ta już wówczas nie 
istniała. Nad drzwiami budynku pojawiła się też aktu-
alna nazwa: Szkoła Przemysłu Ludowego13. Inicjatorem 
powołania do życia szkoły był starosta częstochowski 
inż. Kazimierz Kühn, a decyzję w tej sprawie podjął Sej-
mik Częstochowski. Szkołę otwarto 11 września 1922 
roku14.

Cel wcześniej istniejącego muzeum i  nowo utwo-
rzonej szkoły, którym od początku patronowało war-
szawskie Towarzystwo Popierania Przemysłu Ludowe-
go i Sejmik Częstochowski, był zbieżny – podobnie jak 
dawniej, chodziło o podniesienie poziomu rękodzieła 
na wsi, kiedy gwałtownie zostało ono zagrożone przez 
tanie wyroby fabryczne. W  programie podtrzymania 

12 W. Wojciechowski, dz. cyt.
13 A.  Zembik, J.  Swaton, Częstochowa na starej fotografii, Ośrodek 

Promocji Kultury „Gaude Mater”, Częstochowa 1984, il. 175, 176.
14 A.  Jaśkiewicz, Częstochowska Szkoła Przemysłu Ludowego, „Nad 

Wartą”, 1981, nr 6, s. 6; F. Sobalski, Powiat częstochowski w okre-
sie II Rzeczypospolitej (1918–1939), „Ziemia Częstochowska”, 
t. XXVI, 1999, s. 74, 75.
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i  rozwijania jakości ręcznych wyrobów uwzględniono 
różne dziedziny wytwórczości, m.in. tkactwo, mode-
larstwo, plecionkarstwo, garncarstwo, kapelusznictwo. 
Akcję upowszechniającą w  tym zakresie prowadziło 
początkowo wspomniane muzeum, praktyczne zaś 
działania przypadły teraz w udziale Szkole Przemysłu 
Ludowego.

Gdy 4  kwietnia 1922 roku władze powiatowe 
w Częstochowie zwróciły się do Towarzystwa Popiera-
nia Przemysłu Ludowego w Warszawie przy ul. Tamka 
1 w  sprawie założenia szkoły, w  piśmie stwierdzono 
wówczas co następuje: „Jako rodzaj przemysłu naj-
więcej nadającego się w  naszym powiecie uważamy 
dział tkacko-przędzalniczy (lniany i  wełniany), garn-
carstwo, a poniekąd i zabawki ludowe oraz dewocjo-
nalia i  kilimiarstwo. Na koszykarstwo z braku wikliny 
liczyć nie możemy”15. Ostatecznie zdecydowano się na 
szkołę tkacką. Uważano, że dobrze przygotowani tka-
cze, wracając po dziesięciu miesiącach nauki na wieś, 
będą robili samodziały z  wełny i  lnu dostarczanych 
przez miejscową ludność. W ten sposób chciano wy-
eliminować zaopatrywanie się tej ludności w  wyroby 
fabryczne. Sądzono ponadto, że pośrednio przyczyni 
się to do poprawienia sytuacji materialnej wsi. Nie bez 
znaczenia był również fakt, że kończący naukę będą 
mogli podjąć pracę na miejscu w Polsce bez konieczno-
ści wyjazdu do Niemiec. Taką m.in. opinię wyraził inż. 
Kühn na otwarciu szkoły16.

W powołaniu jej do życia widziano i  inne korzyści, 
a mianowicie dobrze wyszkoleni absolwenci mieli być 
kontynuatorami autentycznej, rodzimej sztuki ludowej, 
opartej na wzorach wolnych od obcych jej naleciałości 
i wpływów. W tej postaci miała być z kolei przekazywa-

15 Archiwum Państwowe w Częstochowie /APCz/, Wydział Powiatowy, 
sygn. 409, s.  90, Pismo z  4  IV  1922  r. Przy okazji dowiadujemy 
się, że przed powstaniem szkoły w 1921 r. w Częstochowie czyn-
na była cztery miesiące wystawa Przemysłu Ludowego. Poczynione 
z tej okazji wydatki przewyższyły dochody o 407,790 marek. Tamże, 
s. 95.

16 „Gazeta Urzędowa Wydziału Powiatowego w  Częstochowie”, 
R. 12, 1930, nr 13–14, s. 14.

Szkoła Przemysłu Ludowego, 1935 r., 
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na następnym pokoleniom17. Była to więc idea bardzo 
wzniosła.

O  przyjęcie na naukę mogła się ubiegać młodzież 
obojga płci w wieku od 17 do 30 lat, po ukończeniu 
szkoły powszechnej lub szkoły gospodarstwa wiej-
skiego. Nauka była bezpłatna i  trwała od  15  wrze-
śnia do  15  lipca. Program zajęć opracowany bardzo 
starannie na rok 1922/1923, przewidywał 470 godzin 
wykładów teoretycznych i 1330 godzin ćwiczeń prak-
tycznych. A oto niektóre z wykładanych przedmiotów: 
teoria tkactwa, materiały tkackie, przędzalnictwo lnu, 
wełny i bawełny, farbiarstwo dla potrzeb tkactwa lu-
dowego, konstrukcja warsztatów i  przyrządów tkac-
kich, rachunkowość tkacka, administracja gospodar-
cza. Dodatkowo wykładano język polski, matematykę 
i  wiedzę o  Polsce. W  programie zajęć praktycznych 
znalazły się ćwiczenia na warsztatach z tkactwa użyt-
kowego i zdobniczego (700 godzin), z przędzalnictwa 
ręcznego, farbiarstwa domowego, kreślenia technicz-
nego, bielenia przędzy, apretury oraz uprawy i obróbki 
surowców na pólku doświadczalnym przy szkole oraz 
podczas wycieczek naukowych.

Zajęcia te prowadził Józef Grzesik z Warszawy, któ-
rego od 1 września 1922 roku zaangażowano na sta-
nowisko kierownika szkoły w Częstochowie. Natomiast 
wykłady O charakterze, istocie i przejawach sztuki lu-
dowej (dziesięć godzin) powierzono Czesławowi Mło-
dzianowskiemu, ówczesnemu dyrektorowi Towarzy-
stwa Popierania Przemysłu Ludowego w Warszawie18.

Dla absolwentów szkoły, wracających po jej ukończe-
niu na wieś i chcących pracować według wskazówek 
tkactwa wzorcowego, sejmik przewidywał możliwość 
udzielenia im odpowiedniej pomocy. Mógł to być dłu-
goterminowy kredyt bądź wypożyczenie na określony 
czas krosna wraz z oprzyrządowaniem19. W tym celu 
Wydział Powiatowy w Częstochowie w roku 1923 po-
stanowił zakupić specjalny warsztat tkacki 118 cm. Rok 

17 Tamże, s. 15.
18 APCz, sygn. 409, s. 62, 73, 74, 79.
19 „Gazeta Urzędowa…”, s. 15.

wcześniej natomiast szkoła pozyskała 45 warsztatów 
tkackich i  trzy warsztaty kilimiarskie20. Wraz z otwar-
ciem szkoły miał się odbyć tzw. pokaz przedszkolny, 
na którym zamierzano prezentować m.in. warsztaty, 
przyrządy tkackie i kilimy. Zadanie to chciano powierzyć 
Bronisławie Lodowskiej z Warszawy21.

Rozpoczęcie nauki w 1922 roku poprzedzono szero-
ko zakrojoną akcję propagandową na wsiach, przede 
wszystkim powiatu częstochowskiego, a  w  dalszej 
kolejności terenów bardziej odległych. W  tym celu 
zwrócono się o pomoc m.in. do duchowieństwa22. To 
ostatnie zaś, jak wiemy, bardzo aktywnie włączyło się 
w  propagowanie oświaty ludowej. Wśród zgłaszają-
cych się na kurs, młodzież powiatu częstochowskiego 
stanowiła przeciętnie 75% ogółu, reszta rekrutowała 
się z  powiatów: radomszczańskiego, piotrkowskiego, 
wieluńskiego, zawierciańskiego, kieleckiego, opatow-
skiego, łomżyńskiego i kolskiego.

W pierwszym roku istnienia szkoły zgłosiło się na na-
ukę 29 osób, później liczba ta wahała się w granicach 
12–18 uczniów i dopiero w 1929 roku osiągnęła stan 
zbliżony do początkowego (26 osób). Ogółem w  la-
tach 1922–1928 szkołę ukończyło 88 osób23.

Dodajmy, że szkoła poza realizacją normalnego pro-
gramu zajęć podejmowała również próby udostępnia-
nia społeczeństwu tego, czym młodzież zajmowała się 
w czasie zajęć praktycznych. W 1926 roku pertrakto-
wano na przykład, aby bogaty zestaw prac uczniów 
– kilimy, pasiaki, wełniaki, dywaniki smyrneńskie, płót-
na – pokazać na stałej wystawie Ministerstwa Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie24.

Od 1924 roku przy szkole w Częstochowie czynna 
była wytwórnia kilimów. Jej kierownikiem był Ludwik 
Dziąg. Produkowała ona na wysokim poziomie arty-
stycznym wyroby o charakterze wyłącznie polskim. Jak 
wynika z zachowanych relacji, cieszyły się one w Polsce, 

20 APCz, sygn. 409, pismo z 20 IX 1923.
21 Tamże, s. 79.
22 Tamże, pismo z 21 XI 1922.
23 „Gazeta Urzędowa…”, s. 15.
24 APCz, sygn. 409, s. 171, pismo z 26 I 1926.

Szkoła Przemysłu Ludowego w Częstochowie
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a także poza jej granicami (wysyłano je m.in. do Ame-
ryki) dużym powodzeniem. Decydowały o tym stosun-
kowo niewysokie ceny kilimów oraz ich dobra jakość. 
Według obowiązującego wówczas cennika, za jeden 
metr kwadratowy kilimu płacono 45–50 zł, natomiast 
jeden metr pasiaka szerokości 30 cm kosztował 11 zł. 
Za pasiak podwójnej szerokości żądano 16 zł. Do roku 
1930 ogółem wykonano około 2  000 kilimów i  dy-
wanów, a w okresie 1929/1930 samych tylko kilimów 
sprzedano za sumę 34 000 zł25.

W 1930 roku w Gazecie Urzędowej Wydziału Po-
wiatowego w  Częstochowie ukazało się ogłoszenie 
reklamujące produkcję wytwórni kilimów istniejącej 
przy Szkole Przemysłu Ludowego. Czytamy tam: „Pa-

25 APCz, sygn. 409, s. 224.

siaki – wełniaki etnograficzne i fantazyjne, nakrycia na 
ołtarze i kapy na łóżka, narzutki na kozetki itp. kilimy, 
dywany podłogowe i ścienne, dywany do kościołów, 
dywaniki smyrneńskie, chodniki itp. wyrabia i  sprze-
daje na dogodnych warunkach Szkoła Przemysłu Lu-
dowego Sejmiku Częstochowskiego w Częstochowie, 
w parku Staszica (obok zagrody pod Jasną Górą). Do-
godne warunki kupna. Długoterminowe raty. Przyjmu-
je się również zamówienia. Zwiedzanie nie zobowią-
zuje do kupna”26.

Jak podkreślano w  ówczesnych sprawozdaniach, 
zarówno szkoła, jak i wytwórnia kilimów były instytu-

26 Cyt. za F. Sobalski, dz. cyt., s. 75. Tenże, Z historii tkactwa artystycz-
nego. Dywany z  Częstochowy wędrowały aż do  Ameryki, „Życie 
Częstochowy”, nr 210, 1961, s. 6.

Szkoła Przemysłu Ludowego, 1935 r., Narodowe Archiwum Cyfrowe
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cjami samowystarczalnymi. Dlatego też nauka w nich 
mogła być bezpłatna. Niemniej napływ kandydatów 
do szkoły nie był duży. W roku 1936 ośrodek tkactwa 
częstochowskiego już nie istniał; powodów jego likwi-
dacji dokładnie nie znamy27.

Ilość kilimów i  innych tkanin wyprodukowanych 
przez szkołę i warsztaty tkackie nie była mała. Niemały 
był też zasięg ich rozchodzenia się. Niestety, nie mo-
żemy wskazać na przedmioty, które z całą pewnością 
powstały w częstochowskiej szkole. Odnośnie do kilku 
istnieją tylko przypuszczenia, że mogą stąd pochodzić.

Cennym źródłem ikonograficznym, które może być 
pomocne w dalszych badaniach, jest ilustracja przed-
stawiająca wnętrze Szkoły Przemysłu Ludowego w Czę-
stochowie z wyeksponowanymi w nim kilimami28. War-
to by może było zwrócić też uwagę na kilimy wykonane 
w Szkole Instruktorów Tkackich Przemysłu Ludowego 
w  Warszawie, opublikowane w  książce Jerzego War-
chałowskiego Polska sztuka dekoracyjna29.

Szkoła, a później również istniejące przy niej warsz-
taty tkackie z  racji swego bardzo rozbudowanego 
programu teoretycznego i  praktycznego, choć ist-
niały stosunkowo niedługo, odegrały ważne zadanie 
w  programie edukacyjnym Królestwa Polskiego. Po-
znanie więc dalszych szczegółów na ten temat jest 
w pełni uzasadnione, zwłaszcza gdy idzie o wytwa-
rzane tu kilimy.
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At the beginning of 19th century, the Society for the 
Support of Folk Industry in the Kingdom of Poland de-
cided to create a centre of “knowledge and science” in 
Częstochowa that would propagate certain important 
problems in the community of those days. Attention 
was focused on the need to improve the level of hy-
giene among the population and on handicraft devel-
opment, e.g. weaving. A special pavilion was devoted 

to weaving at the Industry and Agriculture Exhibition 
in 1909, where various tools to process flax and folk 
looms were exhibited.

After a break, in 1922 a weaving school was opened 
in the building and in 1924 a kilim factory was working 
there. Due to a high artistic level, the products were 
popular in Poland and abroad (including USA).

Aleksander Jaśkiewicz

Folk Instruct School in Częstochowa
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Fotografia pamiątkowa w Polsce stała się popularna 
już pod koniec XIX wieku. Pojawili się wtedy pierwsi 
fotografowie uliczni zwani też wędrownymi, wyko-
nujący fotografie na tle architektury lub częściej na tle 
specjalnie malowanych ekranów. Zajmowali stanowi-
ska w pobliżu gwarnych i pełnych ludzi miejsc: targo-
wisk, jarmarków, placów kościelnych w  czasie odpu-
stów, tam gdzie mogli liczyć na odpowiednią klientelę. 
Upatrzyli sobie też miejsca często odwiedzane przez 
pielgrzymów czy turystów, m.in. Kalwarię Zebrzydow-
ską, Jasną Górę, Wawel, Łazienki. Dziś trudno ustalić, 
skąd wziął się pomysł ulicznego fotografowania się 
na przygotowanym wcześniej malowanym tle. Można 
przypuszczać, że wywodzi się z naśladowania różnego 
rodzaju dekoracji używanych w  miejskich zakładach 
fotograficznych1. Wiadomo jest także, że fotografowie 
uliczni przemieszczali się z  jednych ośrodków do  in-
nych, przenosili wzorce i podpatrywali u siebie mody 
na różnego rodzaju ekrany.

Pielgrzymi odwiedzający miejsca kultu zawsze za-
bierali ze sobą pamiątki – przedmioty o szczególnym 

1 A. Wajda, Ekrany fotografów ulicznych, „Polska Sztuka Ludowa”, 
R. X, 1956, nr 1, s. 5.

znaczeniu emocjonalnym, m.in. obrazy, książeczki, ró-
żańce. Niezwykłą pamiątką potwierdzającą w niezbity 
sposób pobyt w  Częstochowie było sfotografowanie 
się na tle ekranu z widokiem Klasztoru na Jasnej Górze. 
Po powrocie do domu zdjęcia takie najczęściej otacza-
no szczególną opieką, oprawiano, wklejano do albu-
mu lub wieszano w widocznym miejscu, zatykano za 
ramę lustra czy obrazu.

Każdy z  pątników odwiedzających Częstochowę 
i  Klasztor Jasnogórski mniej więcej w  latach 1918–
19652 mógł uwiecznić się na zdjęciu u jednego z wielu 

2 Dziś ustalenie dokładnych dat rozpoczęcia i zaniku zwyczaju foto-
grafowania się na tle ekranów pod Jasną Górą nie jest do końca 
możliwe. Powyższe daty krańcowe ustalone zostały na podstawie 
informacji o pierwszym fotografie ulicznym w Częstochowie i na 
podstawie Zarządzenia Wydziału Gospodarki Komunalnej Prezy-
dium Miejskiej Rady Narodowej w Częstochowie mówiącym o tym, 
że stanowiska fotografów podjasnogórskich muszą być zlikwido-
wane do  końca września 1965  r., [w:] J.  Mikołajtis, Fotografika 
podjasnogórska, „Polska Sztuka Ludowa”, R. XX, 1966, nr 1, s. 50, 
65. Pomimo istniejącego zakazu, na tle ekranów fotografowano się 
przynajmniej jeszcze kilka lat, co potwierdzić może data 1966 na 
jednym z dwóch ekranów znajdujących się w zbiorach Działu Etno-
grafii. Aleksander Jackowski w Polskiej Sztuce Ludowej, Państwowe 
Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2007, s. 194, podaje informa-
cję, że zakazano używania ekranów w 1971 r., ale nie powołuje się 
na żadne konkretne źródło.
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fotografów ulicznych. Zmieniały się techniki fotografo-
wania i czas oczekiwania na odbitkę, zmieniali się foto-
grafowie i ich stanowiska, lecz niezmienny był temat – 
Klasztor na Jasnej Górze z Cudownym Obrazem Matki 
Boskiej Częstochowskiej. W pierwszej połowie XX wie-
ku pielgrzymowanie na Jasną Górę przybierało na sile, 
dlatego fotografia uliczna miała szansę rozwinąć się tu 
bardziej niż w innych ośrodkach pątniczych. Dziś trud-
no ustalić liczbę fotografii, które zostały tu wykonane. 
W przybliżeniu oszacować można tylko liczbę fotogra-
fów ulicznych, którzy w tym okresie działali i liczbę ar-
tystów malujących ekrany – tła wykorzystywane przez 
fotografów, a także ilość ekranów, które były używane.

Temat podjasnogórskiej fotografii pamiątkowej wy-
daje się ciekawy zarówno dla osób zajmujących się 
malarstwem ludowym, nieprofesjonalnym, jak i  tych 
zajmujących się dziejami fotografii polskiej. Jest on 
prawie zupełnie nieopracowany. Jeden artykuł – Fo-
tografia podjasnogórska – w pełni poświęcony tema-
towi, w  oparciu o  własne badania terenowe napisał 
Józef Mikołjtis w 1966 roku. Tekst został zamieszczony 
w „Polskiej Sztuce Ludowej”3. O ekranach fotografów 
ulicznych pisał też Andrzej Wajda4, który skupił się 
głównie na ekranach przedstawiających pejzaże z pa-
łacową architekturą. W innych opracowaniach zajmu-
jących się pamiątką z  Częstochowy zamieszczone są 
tylko podstawowe informacje o  tym, że istniała tego 
typu działalność.

Celem niniejszego artykułu jest przypomnienie te-
matu, zasygnalizowanie niektórych problemów oraz 
wstępna analiza zebranego materiału. Do napisania 
tekstu wykorzystano dwa ekrany znajdujące się w zbio-
rach Działu Etnografii Muzeum Częstochowskiego i 40 
fotografii, w tym 20 znajdujących się w zbiorach Działu 
Etnografii i Działu Historii Muzeum Częstochowskiego, 
jedenaście ze zbiorów prywatnych, siedem reprodu-
kowanych w artykule Józefa Mikołajtisa oraz dwie ze 

3 J. Mikołajtis, Fotografika podjasnogórska, „Polska Sztuka Ludowa”, 
R. XX, 1966, nr 1, s. 49–65.

4 A. Wajda, Ekrany…, s. 3–19.

zbiorów kolekcjonera fotografii Wademara Bronicza5. 
Podejmując się opracowania całości tego obszernego 
tematu należałoby sięgnąć też do  zasobów często-
chowskiego kolekcjonera i  antykwariusza Zbigniewa 
Biernackiego6.

Zgromadzony materiał przedstawia ekrany używane 
zarówno w czasach przed II wojną światową, jak i po-
wojenne. Najstarsza fotografia pochodzi z 1924 roku, 
a  ekran znajdujący się w  zbiorach Działu Etnografii 
z 1966 roku, najprawdopodobniej z datą ostatniego 
użycia. To najmłodszy z  analizowanych materiałów7. 
21 fotografii pochodzi z czasów przedwojennych, sie-
demnaście z powojennych, na dwóch brak jest daty, 
także dwie daty są nieczytelne. Fotografie te opowia-
dają podwójną, a nawet potrójną historię: historię fo-
tografów, którzy dzięki ekranom zarabiali na życie, hi-
storię twórców, którzy je malowali oraz historię samych 
ekranów. Współcześnie nie żyją już prawdopodobnie 
przedstawiciele obu profesji, w  zbiorach muzealnych 
w Polsce przetrwało zaledwie kilka ekranów, ale pozo-
stały fotografie pamiątkowe, które dziś mogą wypo-
wiedzieć się za nich.

Ekrany z widokiem Jasnej Góry malowane były far-
bami olejnymi na specjalnie przygotowanych i zszytych 
brytach płótna lnianego. Płótno przygotowane do ma-
lowania ekranu miało długość 300 cm i szerokość oko-
ło 250 cm, gruntowane było cienko klajstrem żytnim 
i białą olejną farbą. Farby najczęściej przygotowywano 
samemu, ucierając proszek na płycie marmurowej. Naj-
częściej używano farb białej, czerwonej, żółtej, zielonej, 
niebieskiej, fioletowej i  czarnej. Odpowiednio przygo-
towane płótno rozwieszano bezpośrednio na gład-
kiej ścianie. Każdy ekran malowany był oddzielnie, nie 
używano przepróch do  powielania wzorów. Obrazy 
malowano różnymi sposobami. Czasami najpierw szki-
cowano zarys, nanoszono kontur i malowano partiami 
poszczególne fragmenty według istniejącego już wzoru. 

5 W. Bronicz, www.starafotografia.pl, data dostępu 18.05.2012.
6 Zbigniew Biernacki, Antykwarnia Niezależna, ul. Kopernika 4.
7 Ekran został zakupiony przez Muzeum Częstochowskie w 1981 r. 

od fotografa ulicznego Jana Słotwińskiego z Częstochowy.
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Ta technika była bardziej pracochłonna i czasochłonna, 
dlatego niektóre ekrany malowane były w technice alla 
prima (za pierwszym razem). Ze względu na pośpiech 
farby kładziono wtedy bezpośrednio na zaprawie, bez 
przygotowania podmalówki i rysunku. Malowidła takie 
powstawały o wiele szybciej, za to często widać na nich 
pociągnięcia pędzla, zacieki. Z bliska robią wrażenie nie-
wykończonych8. Namalowanie dużego ekranu z wido-
kiem Jasnej Góry zajmowało około tygodnia, a mniej-
szego typu „Nie zapomnij o mnie” dwa dni9.

Górny i dolny brzeg ekranu podwijano w taki sposób, 
aby przez powstały tunel można było przełożyć drąg. 
Górny pręt pozwalał na umieszczenie ekranu pomię-
dzy dwoma drewnianymi lub metalowymi pionowymi 
konstrukcjami o szeroko rozstawionych nogach. Dolny 
pręt obciążał długi płat płótna. Prosta konstrukcja ste-
lażu ułatwiała codzienne rozkładanie i składanie oraz 
rozstawianie go w różnych miejscach. Po zakończonej 
pracy ekran zwijano wraz z górnym i dolnym drągiem.

Analizując zebrane fotografie, można zauważyć, 
jak owe konstrukcje podtrzymujące ekrany wyglądały 
i  jak na przestrzeni lat się zmieniały. Wiele fotografii, 
pewnie ze względu na pośpiech i może niedokładność 
fotografów, przycięta jest w taki sposób, że widoczna 
jest przestrzeń poza ekranem, a także sama konstruk-
cja. Ekrany przedwojenne zawieszane były zazwyczaj 
na konstrukcji drewnianej o trójkątnych nogach, a po-
wojenne na metalowych.

Cechą charakterystyczną wszystkich ekranów ma-
lowanych na płótnie była ich nietrwałość. Codzienne 
ich wystawianie na działanie pogody, rozwijanie, zwi-
janie, a także przechowywanie w niesprzyjających wa-
runkach powodowało, że szybko ulegały zniszczeniu. 
Wszystkie ekrany były wielobarwne, a niektóre nawet 
bardzo jaskrawe. Ta cecha malarstwa, w tym wypad-
ku była też pewnego rodzaju reklamą, która miała za 
zadanie przyciągnąć jak najwięcej klientów10. Choć 

8 Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Państwowe Wydawnictwo 
Naukowe, Warszawa 2006, s. 10.

9 J. Mikołajtis, tamże, s. 65.
10 A. Wajda, tamże, s. 5.

wszystkie fotografie wykonywane na tle ekranów były 
czarno-białe, to osoby fotografujące się zazwyczaj wy-
bierały te najbardziej kolorowe.

Malunki na ekranach wyróżniają się mocnymi kon-
turami kontrastującymi z pozostałymi elementami. Na 
ekranach najczęściej występują kontury białe, zdarzają 
się też czarne. Zaburzenie proporcji między poszcze-
gólnymi namalowanymi elementami, podkreślenie 
jednych detali, a  pominięcie innych oraz błędy per-
spektywiczne sprawiają, że ekrany mają niepowtarzal-
ny charakter. Podobnie jak obrazy ludowe przyciągają 
uwagę prostotą i  naiwnym realizmem. Dla jednych 
pełne są niezwykłego uroku, dla innych są przykładem 
jarmarcznego kiczu minionych lat.

Kompozycja ekranu składa się zazwyczaj z  cen-
tralnie usytuowanego Klasztoru i  wizerunku Matki 
Boskiej Częstochowskiej unoszącego się na niebie, 
powyżej Klasztoru. Tak rozmieszczone najważniejsze 
elementy nawiązują do  starych druków dewocyjnych 
wykonanych m.in. techniką miedziorytu lub litografii. 
W  Częstochowie w  XIX wieku wykonywali je Teresa 
Langhamer, Karol i Roman Fertnerowie11, a najczęściej 
odbijane były w  Drukarni Kohna i  Oderfelda. Można 
więc przypuszczać, że takimi drukami wspomagali się 
pierwsi artyści malujący ekrany.

Każdy ekran symbolicznie można podzielić na trzy 
strefy: górną – niebiańską, dolną – ziemską oraz łą-
czącą je strefę środkową – przejściową między ziemią 
a niebem. Andrzej Wajda w artykule Ekrany fotogra-
fów ulicznych12 w odniesieniu do analizowanych ekra-
nów z architekturą pałacową i parkową zaproponował 
inną zasadę kompozycji. Stwierdził, że zbudowane są 
one na zasadzie prymitywnej dekoracji teatralnej, na 
którą składają się: pierwszy plan, kulisy i tło.

W  strefie górnej – niebiańskiej najważniejszy jest 
wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej, uwagę przy-
ciąga też strzelista wieża Klasztoru, a wszystko na tle 

11 A. Jaśkiewicz, Sztuka dewocyjna Częstochowy, Muzeum Okręgowe 
w Częstochowie, Częstochowa 1991.

12 A. Wajda, tamże.
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nieba z licznymi obłokami. W tej części znajduje się też 
obowiązkowy napis „Pamiątka z Częstochowy” z datą. 
Część dolna – ziemska stanowi zazwyczaj bezpośred-
nie tło dla fotografowanych osób. W tej partii znajdują 
się mury obronne z bastionami, z precyzyjnie wyma-
lowanymi cegłami oraz dekoracyjne płotki i  rośliny, 
szczególnie drzewa iglaste i pnącza. Na jednym tylko 
ekranie spośród analizowanych przeze mnie ekspona-
tów, w miejscu tym malarz zamiast murów obronnych 
namalował kolumnadę z orłami zwieńczoną wizerun-
kiem Matki Boskiej Częstochowskiej z napisem „Witaj 
Królowo”13.

Najważniejsza jednak jest strefa środkowa, miej-
sce spotkania tego co ziemskie, z  tym co niebiańskie 
– tu namalowany jest Klasztor Jasnogórski z widocz-
ną Bazyliką, Wieżą, Kaplicą Matki Bożej i pozostałymi 
zabudowaniami klasztornymi. Pojawia się tu też Bra-
ma Lubomirskich, Stacje Drogi Krzyżowej i  pomnik 
o.  Kordeckiego. Na niektórych malunkach widać też 
inne częstochowskie budowle sakralne, jak kościół pw. 
św. Barbary i Katedrę św. Rodziny. Klasztor Jasnogórski 
na ekranach najczęściej przedstawiany jest od  strony 
wschodniej, czasami od  strony południowo-wschod-
niej, a rzadziej zupełnie od południa. Zawsze widoczny 
jest fragment muru obronnego, niekiedy wraz z połu-
dniowo-wschodnim bastionem. Mury na niektórych 
ekranach są bardzo wysokie, tak że na ich tle swobod-
nie mieszą się całe postacie ludzkie, a Klasztor znajduje 
się wysoko ponad nimi.

Pielgrzymi przybywający na Jasną Górę często od-
wiedzali źródełko z cudowną wodą usytuowane przy 
kościele pw. św. Barbary, stąd też na ekranach pojawia 
się widok tego kościoła z  charakterystyczną okrągłą 
wieżą i ulicą św. Barbary. Najczęściej ulica ta przedsta-
wiona jest tak, jakby unosiła się ku usytuowanemu na 
górce kościołowi. Malujący ekrany dowolnie operowali 
przestrzenią i kierunkami świata, sytuowali budynki nie 
zawsze zgodnie z  rzeczywistością. Ciekawe jest to, iż 

13 Wg Józefa Mikołajtisa ekran z taką kolumnadą namalowany został 
przez Stanisława Kucharskiego w 1931 r.

kościół pw. św. Barbary raz przedstawiany jest z prawej 
strony Klasztoru Jasnogórskiego, a raz z lewej.

Neogotycka Katedra św. Rodziny zbudowana w la-
tach 1907–1927 jako ówcześnie jeden z największych 
kościołów w Polsce, stała się również ważnym elemen-
tem fotografii pamiątkowej z Częstochowy. Najczęściej 
pojawiała się na fotografiach z końca lat 20. i począt-
ku 30., czyli tuż po oddaniu Katedry do  użytku. Na 
niektórych ekranach występują wszystkie trzy budowle 
sakralne: Klasztor Jasnogórski, kościół pw. św. Barbary 
i Katedra Św. Rodziny. W takim układzie Klasztor znaj-

Jan Kiepura z Częstochowy (w środku), zbiory prywatne, 
fot. Przemysław Januszko
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duje się zawsze w centrum ekranu, kościół pw. św. Bar-
bary znajduje się po lewej stronie Klasztoru, a Katedra 
po prawej.

W tym miejscu warto bliżej omówić dwie najstarsze 
fotografie, gdyż kompozycja przedstawionych na nich 
ekranów nieznacznie różni się od  wyżej opisanych. 
Jedna, niedatowana, została wykonana prawdopo-
dobnie na początku lat 20. XX wieku. Świadczą o tym 
niewielkie rozmiary ekranu, ciemne tło kontrastujące 
z  jasną, schematycznie przedstawioną wieżą jasno-
górską oraz brak innych elementów, widocznych na 
później powstających ekranach, jak wizerunek Matki 
Boskiej Częstochowskiej, zabudowania klasztorne czy 
mury obronne. Niestety, niewidoczna jest dolna część 
ekranu, gdyż zza trójki pątników wyłania się tylko wie-
ża, jasne obłoki na ciemnym niebie i duży napis „Pa-
miątka z Częstochowy” umieszczony w górnej części 
fotografii. Podobnie wygląda fotografia datowana na 
1924 rok, przedstawiająca Józefa Witkowskiego z Gra-
bowej. Ekran, na tle którego ją wykonano, jest niewiel-
kich rozmiarów. Postać mężczyzny sięga prawie górnej 
krawędzi ekranu, a nad jego głową umieszczony jest 
napis „Pamiątka / z / Częstochowy 1924”. Z lewej stro-
ny ekranu jest dość dobrze namalowana wieża jasno-
górska z zarysem Bazyliki, niestety dolne partie są słabo 
widoczne.

Za tym, że stare ekrany były mniejszych rozmiarów, 
przemawia fakt, o którym pisze w swoim artykule Józef 
Mikołajtis. Podkreśla on, że zaraz po I wojnie fotogra-
fowie rozwieszali swoje ekrany na ogrodzeniu otacza-
jącym parki jasnogórskie14.

Jednym z najważniejszych elementów znajdujących 
się na ekranach jest wizerunek Matki Boskiej Często-
chowskiej. Tylko na dwóch analizowanych przeze mnie 
najstarszych ekranach nie ma wizerunku Czarnej Ma-
donny, na wszystkich pozostałych umieszczony jest za-
wsze po prawej stronie wieży.

Postać Matki Boskiej Częstochowskiej w 27 przypad-
kach przedstawiona jest bez żadnych dodatkowych 

14 J. Mikołajtis, Fotografika…, s. 50.

elementów i zazwyczaj otoczona jest licznymi obłoka-
mi. Na sześciu ekranach przedstawiona jest z dwuko-
lorowymi chorągwiami, w trzech przypadkach u dołu 
wizerunku widoczny jest orzeł z  rozpostartymi skrzy-
dłami i szarfą.

Na kolejnych czterech ekranach pod wizerunkiem 
umieszczona jest szarfa unoszona przez anioły. Raz 
Matka Boska namalowana jest tylko z szarfą bez anio-
łów, ale za to cały wizerunek otoczony jest gwiazdkami.

W  jednym przypadku na ekranie z  1960 roku wy-
stępuje zarówno szarfa, pełnopostaciowe anioły pod-
trzymujące szarfę, gwiazdki otaczające postać, cztery 
uskrzydlone główki oraz głowa Chrystusa z rozpostar-
tymi ramionami usytuowane nad wizerunkiem Matki 
Boskiej Częstochowskiej.

Fotografia ze zbiorów Muzeum Częstochowskiego, 
M.Cz.II 2014, fot. Przemysław Januszko
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Na jednym anioły trzymają w  dłoniach białe lilie 
(ekran namalowany przez Tadeusza Barańskiego). Na 
szarfach występują różne teksty: „Pani Nasza Często-
chowska”, „Królowa Korony Polskiej”, Królowa nieba 
i ziemi”, „Pod Twoją obronę uciekamy się”, „Błogosła-
wić mnie będą wszystkie narody”, „Maryjo Królowo 
Polski / jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam”.

Najczęściej Matka Boska przedstawiona jest w suk-
ni diamentowej oraz w gładkich ciemnych lub jasnych 

szatach. Suknia diamentowa pojawia się na ekranach 
z lat 50. i 60., a gładkie szaty na ekranach przedwo-
jennych.

Elementem dopełniającym kompozycji każdego 
ekranu był napis „Pamiątka z Częstochowy” potwier-
dzający pobyt w Częstochowie i na Jasnej Górze, a tak-
że konkretyzujący to zdarzenie poprzez umieszczenie 
daty rocznej lub nawet dziennej. Na dwóch ekranach 
nie umieszczono daty, na pozostałych widnieje data 
roczna, tylko na trzech ekranach z  lat 60. jest data 
dzienna. Najbardziej rozbudowane napisy widnieją na 
fotografiach z lat 30. XX wieku. W związku z obcho-
dami w 1932 roku 550-lecia istnienia Cudownego Ob-
razu na Jasnej Górze wiele ekranów opatrzono bardziej 
rozbudowanymi tekstami, m.in. „Pamiątka / z Często-
chowy 1933 / Jubileuszu / 550 lecia”, „Pamiątka Ju-
bileuszu Roku Świętego / w  Częstochowie 1933 r”, 
„Pamiątka / z  Jubileuszu w Częstochowie”. Najwięcej 
napisów przypominających o jubileuszu pojawia się na 
fotografiach z 1933 i 1934 roku, sporadycznie jeszcze 
w roku 1936.

Na ekranach powojennych występują napisy w wer-
sji najprostszej: „Pamiątka z Częstochowy” z datą. Tylko 
jedna fotografia z 1960 roku opatrzona została innym 
tekstem: „Pamiątka z Jasnej Góry / z Cudownym Obra-
zem/ M.B. Częstochowskiej / 1960”. Na ekranie z 1966 
roku widnieje napis „Pamiątka z Częstochowy 1000 lat 
Polski”.

Teksty na ekranach umieszczane były w  różnych 
miejscach, zależnie od  kompozycji, jak i  inwencji sa-
mych malarzy. Najczęściej występują wzdłuż górnej 
krawędzi lub w  lewym górnym rogu, w miejscu wy-
dzielonym przez brzegi ekranu i wieżę jasnogórską.

Ekrany z widokiem Klasztoru Jasnogórskiego, choć 
różniły się od siebie, malowane były według pewnego 
schematu. Nie pozwalało to malarzom na dowolność, 
jaką mieli artyści wykonujący inne ekrany odpustowe, 
na przykład te przedstawiające pałacową architekturę 
ze schodami, kolumnami i  stawem z  łabędziami. Za-
miłowanie do  upiększania widoczne jest na często-
chowskich ekranach w elementach dodatkowych, jak 

Józef Witkowski z Grabowej, zbiory prywatne, 
fot. Przemysław Januszko 
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dekoracyjne płotki, drzewa, rośliny, schody, gazony 
z kwiatami. Malarze ekranów częstochowskich w arty-
stycznym zacięciu poszli o krok dalej. Niektórzy pokusili 
się o  zobrazowanie legendarnych wydarzeń związa-
nych z Jasną Górą.

Wśród analizowanego materiału znajdują się dwa 
ekrany, na których widoczna jest scena niszczenia Cu-
downego Obrazu przez Husytów. Legenda wyjaśnia 
powstanie cudownego źródełka w pobliżu kościoła pw. 
św. Barbary, tłumaczy też pojawienie się na obliczu Ma-
donny trzech rys. W 1430 roku na Klasztor Jasnogórski 
napadli rabusie związani prawdopodobnie z  ruchem 
husyckim. Zniszczyli zabudowania klasztorne, zrabo-
wali wartościowe przedmioty, odarli z  kosztowności 
i zabrali Cudowny Obraz. Załadowali wszystko na wóz 
i  ruszyli w  kierunku południowym. W  pobliżu wspo-
mnianego kościoła pw. św. Barbary konie stanęły dęba 
i nie chciały jechać dalej. Najeźdźcy ze złości wrzucili 
Cudowny Obraz w błoto i pocięli szablami, uciekając 
w pośpiechu przed odsieczą idącą z Jasnej Góry. Gdy 
paulini wraz z wojskiem dotarli do obrazu, przerazili 
się, że jest zniszczony i brudny, postanowili go oczyścić 
i rozejrzeli się wokół w poszukiwaniu wody. Wtedy tuż 
obok miejsca, gdzie leżał obraz, wytrysnęło Cudowne 
Źródełko. Scena obrazująca tę legendę rozgrywa się 
na drugim planie ekranów, na drodze prowadzącej 
do kościoła pw. św. Barbary. W pierwszym przypadku 
na ekranie z 1935 roku jest to bardzo schematyczny 
rysunek przedstawiający postać mężczyzny z  szablą 
w  uniesionych rękach, z  prostokątnym przedmiotem 
leżącym u stóp. Można się tylko domyślać, że jest to 
obraz z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej. Za 
postacią widoczny jest zarys wozu. Na drugim ekranie 
z 1933 roku scena namalowana jest o wiele precyzyjniej 
i zajmuje więcej miejsca, przez co jest bardziej czytelna. 
Na szerokiej drodze przed kościołem pw. św. Barbary 
wyraźnie widać wóz z woźnicą, zaprzęgnięty w dwa 
konie oraz inne postacie na koniach. Przed wozem stoi 
mężczyzna z szablą w uniesionej ręce, a o wóz oparty 
jest bokiem obraz, z  czarnym obliczem Częstochow-
skiej Madonny.

Odrębną grupę stanowią mniejsze ekrany z  wy-
cięciami w kształcie serca lub podkowy, z girlandami 
kwiatów i napisami „Pamiętaj o mnie” lub „Nigdy o to-
bie nie zapomnę”, nazywane „przystawkami”15. Do 
tej grupy zaliczyć należy również ekrany z samolotami 
lub rakietami. Aby wykonać taką fotografię, należało 
ustawić się z  tyłu ekranu, tak żeby głowa lub część 
postaci znalazły się w otworze. Takie pamiątki, które 
Andrzej Wajda porównuje do imieninowej pocztówki, 

15 A. Wajda, Ekrany…, s. 17.

Fotografia ze zbiorów Muzeum Częstochowskiego, 
M.Cz.III 3280, fot. Przemysław Januszko
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robione były w całej Polsce. Odmiana częstochowska 
charakteryzuje się uwzględnieniem w tle Klasztoru Ja-
snogórskiego. Wśród analizowanego materiału są fo-
tografie tego typu, m.in. z podkową, girlandą kwiatów 
i  napisem „Pamiętaj o  mnie 1950” po lewej stronie 
i Klasztorem Jasnogórskim po prawej. Z informacji zdo-
bytych przez Józefa Mikołajtisa od fotografów wynika, 
że ekrany typu „Pamiętaj o mnie” cieszyły się o wiele 
mniejszym powodzeniem, niż ekrany przedstawiające 
Jasną Górę16.

Oprócz ekranów i „przystawek” fotografowie uliczni 
w Polsce jak i w Częstochowie używali jeszcze różnego 
rodzaju rekwizytów i dekoracji. Podzielić je można na 
dwie grupy: wykonane ze sklejki, malowane przez tych 
samych artystów co ekrany oraz dekoracje wypchane. 
W Częstochowie tworzeniem malowanych rekwizytów 
zajmował się Tadeusz Barański, wykonał m.in. bociana, 
jelenia, grzybki, krasnoludki i  chatkę Baby Jagi. Moż-
na je było dowolnie zestawiać i podobnie jak wypcha-
ne źrebaki czy niedźwiedzie używane były najczęściej 
do uwieczniania dzieci17. Wydaje się, że wśród doro-
słych, fotografujących się na tle ekranów w latach 30., 
popularny był motocykl ze sklejki i  dość prymitywny 
samochód z  wystającą kierownicą, gdyż właśnie te 
rekwizyty goszczą na niektórych fotografiach pamiąt-
kowych.

Fotografowie uliczni w  Częstochowie zajmowali 
miejsca w okolicach Klasztoru na Jasnej Górze, m.in. 
w al. Sienkiewicza, w  III Alei w pobliżu tzw. „Golgo-
ty”18, w  parkach podjasnogórskich, na placu przed 
Jasną Górą, na ul. św. Barbary, a także na błoniach ja-
snogórskich. Niektórzy z nich mieli stałe miejsca foto-
grafowania, inni zmieniali je często, albo przenosili się 
do innych miejscowości.

16 J. Mikołajtis, Fotografika…, s. 65.
17 Tamże, s. 62.
18 Budynek znajdował się w narożniku III Alei i  ul.  Pułaskiego, miał 

kształt rotundy, powstał w 1896 r., a rozebrano go prawdopodob-
nie w 1926  r. W środku prezentowano obraz Panorama Golgoty 
namalowany przez dwóch niemieckich artystów z  Monachium 
(przypominający znaną Panoramę Racławicką), www.foto.czesto-
chowaonline.pl, data dostępu 23.01.2013.

Podstawowym wyposażeniem fotografa ulicznego 
był zwijany ekran oraz aparat typu a’la minute (aparat 
do pięciominutowej fotografii) ze statywem, z czarną 
płachtą, którą fotograf nakrywał się, robiąc zdjęcia. Fo-
tografie uliczne wykonywane były w dwóch technikach: 
talbotypii i  ferrotypii. Ferrotypia, w żargonie fotogra-
fów ulicznych zwana firotypem, wzięła swoją nazwę 
od łacińskiego ferrum – żelazo, gdyż pozytyw uzyski-
wano na czarno lub brązowo emaliowanych blaszkach 
stalowych. Ferrotypy po wywołaniu i utrwaleniu osa-
dzało się w  oprawkach metalowych i  przypinało lub 
wręczało klientowi jako broszkę. Ferrotypia jako rodzaj 
szybkiej fotografii, szczególnie chętnie uprawiana była 
przez fotografów ulicznych od około 1870 roku do lat 
30. XX wieku19. Talbotypia, zwana tak od nazwiska wy-
nalazcy Williama Talbota, nazywana również kalotypią 
od łacińskiego kallos – piękny, polegała na użyciu pa-
pieru jako negatywu i pozytywu. Technika ta pozwalała 
na wykonanie większej ilości odbitek, a otrzymany ob-
raz był wyrazisty, barwy jasnoszarej20.

Wśród najstarszych fotografów działających w Czę-
stochowie, najbardziej znanych było kilku, m.in. Ignacy 
Rebes, Stanisław Kondaszewski i  Franciszek Mazurek. 
Najwięcej wiadomości mamy o Ignacym Rebesie, który 
urodził się w 1878 roku w Bryzdzynie w powiecie mie-
chowskim, a zmarł w 1956 roku w Częstochowie. Uwa-
żany jest za pierwszego częstochowskiego fotografa 
ulicznego. Wiadomo, że fotografowaniem trudnił się 
jeszcze przed I wojną światową, a  fotografią uliczną 
zajmował się od 1918 do 1932 roku. Przed 1918 ro-
kiem fotografował przechodniów na Nowym Rynku, 
na tle kupionego ekranu pejzażowego, drukowanego 
we Francji i ekranu pejzażowego namalowanego przez 
Stanisława Strzeleckiego. W  1918 roku przeniósł się 
w okolice al. Sienkiewicza i zaczął fotografować chęt-
nych na tle ekranu z wymalowaną szczytową częścią 
wieży. Ujęcie na ekranie tylko szczytowej części wieży 

19 Z. Harasym, Stare fotografie. Poradnik kolekcjonera, Wydawnictwo 
Arkady, Warszawa 2005, s. 50.

20 J. Mikołajtis, Fotografika…, s. 52.
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wiązało się prawdopodobnie z zakazem wykonywania 
fotografii w okolicach pomnika cara Aleksandra II, wy-
danym przez policję carską w 1905  roku. Ignacy Re-
bes zawieszał ekran na ogrodzeniu otaczającym park 
podjasnogórski, z czego wynika, że tło do fotografo-
wania musiało mieć niewielkie rozmiary. Uznaje się, 
że był to pierwszy i  najstarszy ekran przedstawiający 
fragment Klasztoru Jasnogórskiego w  Częstochowie. 
Kolejny fotograf Stanisław Kondaszewski urodził się 
w 1880 roku w  Trasowej Woli w powiecie opoczyń-
skim, a zmarł w 1963 roku w Częstochowie. Fotografią 
trudnił się od 1906 roku, nie wiadomo jednak, od kie-
dy zaczął uprawiać fotografię uliczną. Swoje stanowi-
sko miał w III Alei w pobliżu „Golgoty”. Kondaszewski 
posługiwał się techniką ferrotypii. Ostatnim fotogra-
fem, o którym Józef Mikołajtis zdobył informacje, był 
Franciszek Mazurek. Urodził się 1889 roku w Kaliszu, 
zmarł po 1945 roku. Po I wojnie zajmował się fotogra-
fią, był nawet instruktorem. Około 1920 roku przeniósł 
się do Częstochowy i  zajął się fotografią pięciominu-
tową. Fotografując pielgrzymów, zajmował stanowi-
sko przy ul. św. Barbary u wejścia na plac jasnogórski. 
W latach 20. pracował jeszcze w Kaliszu i Sławkowie, 
a następnie wyjechał z rodziną do Francji, skąd wrócił 
w 1929 roku. Z Francji przywiózł jako nowość fotogra-
fię ekranu z samolotem z napisem „Paris – New York”. 
Ponadto, w  Częstochowie przed II wojną, fotografią 
uliczną zajmowali się również Ryszard Baruch, Chwa-
stowski, Tomasz Zdroślak, Albin Skąpski, Michał Skąp-
ski, Bolesław Satowski, Zygmunt Skowerski21.

W  1939 roku w  Częstochowie zawód fotografa 
ulicznego uprawiało ok.  piętnastu osób, każdy z  fo-
tografów posiadał od  jednego do  trzech ekranów22, 
łatwo policzyć, iż tylko w tym czasie w użyciu było co 
najmniej kilkanaście ekranów.

Młodsza generacja częstochowskich fotografów ulicz-
nych to Stanisław Skorupka, Jan Słotwiński – od którego 
Muzeum Częstochowskie w 1981 roku zakupiło ekran, 

21 Tamże, s. 50, 51, 53, 56.
22 Tamże, s. 65.

Kazimierz Wieczorek, Ludwik Kupczak, Mieczysław 
Kupczak, Henryk Mazurek oraz Stanisław Grzebielucha, 
który zajmował się fotografowaniem dzieci w parkach 
podjasnogórskich z  użyciem wymienionych wcześniej 
dekoracji sklejkowych i wypchanych23.

Nie jest to jednak pełna lista nazwisk i nie wiadomo 
dokładnie, ilu fotografów pracowało pod Jasną Górą 
po II wojnie. Dysponując większym materiałem porów-
nawczym, można by ustalić ilość ekranów będących 
w użyciu w tym czasie.

Fotografowie ściśle współpracowali z  malarzami, 
u których zamawiali swoje ekrany. Najlepszym i najbar-
dziej cenionym malarzem był Marian Mrozowski, któ-
ry pracował w Urzędzie Skarbowym i był amatorem. 

23 Tamże, s. 56.

Fotografia ze zbiorów Muzeum Częstochowskiego, 
M.Cz.II 2018, fot. Przemysław Januszko
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Fotografowie szczególnie cenili jego ekrany, dlatego 
zawsze były droższe od  innych. Uważano, że „malo-
wał dobrze i ze smakiem, umiał harmonizować barwy, 
a  jednocześnie kontrastował treść. Jego ekrany były 
też dobrze wykonane warsztatowo, były matowe i nie 
przepuszczały światła, dzięki czemu fotografie były 
czyste i wyraziste”24. Jeden z najlepszych, choć niewiel-
kich ekranów, Mrozowski namalował dla Jana Słotwiń-
skiego. Ekran przedstawia Klasztor Jasnogórski ujęty 
w podkowie, otoczony różami, z  owalnym otworem 
do  fotografowania po prawej stronie i  napisem „Pa-
miętaj o mnie ty moje szczęście”.

24 Tamże, s. 63.

Ciekawą postacią wśród malarzy ekranów był Tade-
usz Barański, który pochodził z rodziny z artystycznymi 
tradycjami. Ojciec był nauczycielem rysunku po Akade-
mii Sztuk Pięknych w Krakowie, a pradziadek i dziadek 
od strony matki to Gottlieb Harbich – rysownik i malarz 
sakralny i Józef Harbich – snycerz i rzeźbiarz. Tadeusz 
urodził się w 1912 roku w Częstochowie, malarstwa 
uczył go ojciec. Wyspecjalizował się w malowaniu de-
koracji teatralnych i fotograficznych, a także w malo-
waniu obrazów o treści religijnej25. Ekrany namalowa-

25 W zbiorach Działu Etnografii znajduje się obraz z wizerunkiem Mat-
ki Boskiej Częstochowskiej namalowany i  sygnowany przez Tade-
usza Barańskiego.

Fotografia ze zbiorów Waldemara Bronicza, 
www.starafotografia.pl

Krystyna Dziedzic (po prawej) z koleżanką z Bełchowa koło 
Łowicza, zbiory prywatne, fot. Przemysław Januszko
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ne przez Tadeusza Barańskiego można rozpoznać po 
bardzo precyzyjnym przedstawieniu wizerunku Matki 
Boskiej Częstochowskiej, której postać zajmuje prawie 
całą przestrzeń nad Klasztorem, i po charakterystycz-
nych schodach z gazonami kwiatów, znajdujących się 
poniżej murów obronnych. Artysta jest też autorem 
wielu małych ekranów pamiątkowych z  podkową, 
girlandą kwiatów, Klasztorem Jasnogórskim i napisem 
„Nie zapomnij o mnie”. Namalował też wiele dekoracji 
sklejkowych do fotografowania dzieci.

Inni malarze znani z imienia i nazwiska to: Stanisław 
Strzelecki, malarz pokojowy, mieszkający na Zawodziu; 
Edward Obuchowski – malował ekrany dla Ignace-
go Rebesa, w  tym prawdopodobnie najstarszy ekran 
z 1920 roku z wieżą jasnogórską unoszącą się w obło-
kach; Stanisław Kucharski – dla Stanisława Kondaszew-
skiego namalował oryginalny ekran, na którym mury 
obronne Jasnej Góry zastąpione są wysoką kolumnadą 
z orłami i wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej; 
Kazimierz Satowski – autor niektórych dekoracji sklej-
kowych, m.in. samochodu; Ludwik Kupczak – autor 
dwóch ekranów z samolotami odrzutowymi.

Warto przejrzeć swoje stare rodzinne albumy. Może 
wśród dawno nieoglądanych zdjęć są i  takie, które 
wykonano na tle częstochowskich ekranów… I może 
warto z  sentymentem pochylić nie tylko nad bliski-

mi osobami, których wizerunki uliczni fotografowie 
utrwalili ku pamięci potomnych, ale też nad nieprzemi-
jalną wartością PAMIĄTEK Z CZĘSTOCHOWY.
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Memorial photograph in Poland became popular at 
the end of 19th century. There were the first street trav-
elling photographers who made photos against the 
background of architecture or more often against the 
background of specially painted screens. They selected 
locations close to busy places full of people: markets, 
fairs, church front yards during church fairs, where 
they could encounter clients. They were also select-
ing the places frequented by pilgrims or tourists like 
Kalwaria Zebrzydowska, Jasna Góra, Wawel, Łazienki. 

The visiting pilgrims always had souvenirs with 
them – objects of specific emotional importance, like 

pictures, prayer books, rosaries. A photo against the 
background of a screen with the Jasna Góra Monastery 
was an exceptional souvenir confirming explicitly a visit 
to Częstochowa.

Between 1918 and 1965 each pilgrim visiting 
Częstochowa and the Jasna Góra Monastery could get 
a photo made by the numerous street photographers 
Changes were made to photo techniques and the wait-
ing time for a copy, the photographers and their loca-
tions were changed, without the unchanging subject – 
the Jasna Góra Monastery with the Miraculous Picture 
of the Virgin Mary from Częstochowa.

Andżelika Bilska

With a view of... memorial photographs from 
Częstochowa
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Założeniem zorganizowanej przez Dział Etnografii 
Muzeum Częstochowskiego wystawy Gdyby Nikifor 
był kobietą…, prezentowanej od 8 marca do 6 sierpnia 
2012 roku, było zaprezentowanie prac wyjątkowych 
kobiet – twórczyń z  kręgu sztuki nieprofesjonalnej. 
Znalazły się tam dzieła sześciu niezwykłych artystek, 
dla których wspólnym mianownikiem była wynikająca 
z potrzeby serca twórczość oraz niełatwe życie. Te ko-
biety to: Maria Wnęk, Katarzyna Gawłowa, Marianna 
Wiśnios, Dorota Lampart, Helena Szczypawka-Ptaszyń-
ska oraz Janina Plucińska-Zembrzuska.

Oglądając wystawę, nietrudno było zauważyć, że 
ostatnia z nich wyróżnia się z grona pozostałych ko-
biet, zarówno dojrzałą techniką plastyczną, jak i  ży-
ciorysem. Spośród wszystkich wspomnianych wyżej 
artystek, tylko jej prace znajdują się w  zbiorach Mu-
zeum Częstochowskiego. Twórczość Plucińskiej, tak 
jak jej życie, jest poruszająca, wyjątkowa i  niewątpli-
wie zasługuje na bliższą uwagę odbiorców sztuki oraz 
jej badaczy. Szukając informacji o tej artystce miałam 
przyjemność poznać dwie z jej córek – niezwykle ciepłe 
i pomocne osoby, panie Annę Szwedowską oraz Halinę 
Podlaską. Bez ich cennych uwag i informacji ten artykuł 
by nie powstał.

Janina Plucińska-Zembrzuska urodziła się 22 czerw-
ca 1922 roku w Częstochowie, w domu przy ulicy św. 
Barbary 74. Jej ojciec Romuald Respondek był stola-
rzem z Kawodrzy, matka Józefa pochodziła z rodziny 
o  silnych tradycjach artystycznych sięgających XVIII 
wieku: pradziadkiem Janiny był rzeźbiarz Piotr Fertner, 
pierwszy z rodu Fertnerów, który osiadł w Częstocho-
wie, a  dziadkiem Jan Fertner, kontynuujący tradycje 
rzeźbiarskie w  rodzinie. Więzi rodzinne łączyły Fert-
nerów z  innym znakomitym rodem częstochowskim, 
a mianowicie – rodem Szwabskich. W domu rodzin-
nym Janiny często rozmawiano o znanych przodkach, 
stał tam też krzyż wyrzeźbiony przez Piotra Fertnera, 
a wszystkie dzieci obowiązkowo odwiedzały okoliczne 
kościoły, w których znajdowały się rzeźby i krzyże z pra-
cowni Fertnerów. Po przodkach matki Janina odzie-
dziczyła talent plastyczny, rozwijać go jednak mogła 
dzięki ojcu, który na poddaszu domu rodzinnego przy-
gotował dla córki małą pracownię, wykuwając okienko 
w  dachu, aby dawało więcej światła oraz dostarczał 
córce deski i płyty, na których malowała swoje pierwsze 
prace. W tej pracowni tworzyła przez całe lata, rów-
nież w dorosłym życiu, kiedy wraz z dziećmi wróciła 
do domu rodzinnego. Ściany pracowni wyłożone były 

Joanna Półka

Kolaże uczuć. O twórczości i życiu artystki 
Janiny Plucińskiej-Zembrzuskiej
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płytami pilśniowymi, które całkowicie pokryła malun-
kami. Jak wspomina córka malarki Halina, największy 
z nich przedstawiał szóstkę jej dzieci zebranych wokół 
wigilijnego stołu.

W  dzieciństwie chodziła do  szkoły prowadzonej 
przez siostry nazaretanki, ukończyła dziewięć klas, kie-
dy wybuch wojny przerwał jej dalszą edukację. W cza-
sie okupacji dbała o rozwój talentu, pobierając lekcje 
rysunku u częstochowskich artystów: Władysława Ru-
dlickiego oraz Stanisława i  Wojciecha Barylskich. Tuż 
po wojnie uczęszczała na zajęcia do otwartej w 1946 
roku Wolnej Szkoły Sztuk Pięknych (obecnie Zespół 
Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w  Czę-
stochowie) oraz do ogniska plastycznego, gdzie mia-
ła styczność m.in. ze Stanisławem Barylskim, Wandą 
Wereszczyńską, Henryką Hesse czy Władysławem Wa-

gnerem. Wspomina o  tym w  wywiadzie udzielonym 
w 1977 roku „Życiu Częstochowy”: „Zajęcia odbywały 
się od godziny 16 do 21, pięć razy w  tygodniu […]. 
Mogłam wreszcie rozpocząć naukę. Wkrótce jednak 
szkołę przekształcono w  Liceum, w  którym wykłady 
rozpoczynały się rano. No cóż, ze względów rodzin-
nych musiałam przerwać zajęcia”1. Dalej artystka opo-
wiada: „Przeniosłam się wówczas do Ogniska Kultury 
Plastycznej, potem działałam w Towarzystwie Zachęty 
Sztuk Pięknych pod kierownictwem Henryka Klejmana. 
Równocześnie przy hucie <<Bierut>> powstało koło 
plastyczne hutników prowadzone przez Jerzego Pogo-
rzelskiego. I z tą grupą współpracowałam”2.

1 „Życie Częstochowy”, nr 78, s. 9, Częstochowa 1997.
2 Tamże.

Janina Plucińska, archiwum rodzinne Autoportret z córką, M.Cz.II dep. 89, fot. Joanna Półka
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Pierwszy raz dzieła artystki eksponowano w  1947 
roku, czyli tylko rok po przyjęciu jej do Zachęty. Później 
wystawiano je wielokrotnie w wielu muzeach i  gale-
riach w Polsce. W latach 1957–1986 brała udział w po-
nad 100 wystawach indywidualnych i  zbiorowych, 
m.in. w Częstochowie, Warszawie, Bytomiu, Kielcach, 
Radomiu, Bielsku-Białej, Rybniku, Krakowie, Przemyślu 
i Wrocławiu. Uczestniczyła we wszystkich Wojewódz-
kich Przeglądach Plastyki Amatorskiej w Częstochowie 
(1976, 1978, 1980, 1982, 1984). W  latach 1981–
1986 jej prace prezentowane były na wystawach Czę-
stochowskiego Stowarzyszenia Plastyków Nieprofesjo-
nalnych (później Stowarzyszenie Plastyków im. Jerzego 
Dudy-Gracza w Częstochowie).

Mimo że sama nigdy nie zabiegała o zaszczyty i splen-
dory, dwukrotnie otrzymała Nagrodę Miasta Częstocho-
wy, w  latach 1958 oraz 1964. W  roku 1984 uhono-
rowano ją Pamiątkowym Medalem przyznanym przez 
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Częstochowie, 
a w 1967 Nagrodą Klejmana. W roku 1987 otrzymała 
Złoty Krzyż Zasługi oraz odznakę Zasłużony Działacz Kul-
tury. Wyróżnienie spotkało ją też już po śmierci – kiedy 
Częstochowskie Stowarzyszenie Plastyków Nieprofesjo-
nalnych ustanowiło nagrodę jej imienia, jako największe 
wewnętrzne wyróżnienie Stowarzyszenia.

Zawodowo związana była ze Spółdzielnią Poligra-
ficzną „Udziałowa”, gdzie od  czasów zakończenia 
wojny pracowała jako rysownik – retuszer. Dorabiała 
też m.in. malując bombki na choinki. Praca w „Udzia-
łowej”, dawała jej możliwości pozyskiwania materia-
łów, przynosiła z pracy kartony, papiery, klisze, blachy. 
Według „Życia Częstochowy” z 1956 roku zakład pracy 
dostrzegał wyjątkowy talent Plucińskiej. Podjęto nawet 
próby wysłania jej na studia, z których niestety nic nie 
wyszło. „Kierownictwo <<Udziałowej>> […] posta-
nowiło swej pracownicy pomóc. Wystosowało więc 
do Ministerstwa Kultury i Sztuki pismo, w którym zwra-
cając uwagę na talent Plucińskiej prosi o umożliwienie 
jej kontynuowania studiów plastycznych”3.

3 „Życie Częstochowy”, nr 180, s.8, Częstochowa 1956.

W roku 1941, mając lat 19, wyszła po raz pierwszy 
za mąż, za kolegę swojej starszej siostry Mundy – Kazi-
mierza Plucińskiego, mieszkającego tak jak i Respond-
kowie przy ul.  św. Barbary. Skromne przyjęcie ślubne 
zbiegło się z Wielkanocą. Kazimierz był muzykiem, or-
ganistą, z zamiłowania kompozytorem, był też dyrek-
torem ogniska muzycznego. To on zaprowadził żonę 
na lekcje rysunku do  prof. Władysław Rudlickiego, 
zachęcając ją do  rozwijania swojego talentu. Docze-
kali się sześciorga dzieci: Elżbiety (ur. 1942), Anny (ur. 
1944), Adama (1945–2002), Lecha (ur. 1949), Haliny 
(ur. 1951) oraz Marii (ur. 1954). Starsze z nich poszły 
śladem ojca i ukończyły szkoły muzyczne. Małżeństwo 
nie trwało długo. Pluciński, zmagający się z wadą ser-
ca, zmarł 4  kwietnia 1956 roku w  wieku 41 lat, żył 
tylko rok dłużej niż przewidzieli to lekarze. Samotne 
wychowywanie szóstki dzieci nie mogło być rzeczą 
łatwą, pogodzenie tego z  pracą zawodową musiało 
wymagać wiele siły, a  jednak Plucińskiej udawało się 
znaleźć jeszcze czas na malowanie. Nie zrezygnowała 
z malarskiej pasji.

Witolda Zembrzuskiego poślubiła w 1970 roku. I to 
małżeństwo trwało krótko, zaledwie pięć lat. Przerwa-
ła je choroba nowotworowa – Witold zmarł w 1975 
roku. Jednak te pięć lat szczęśliwego małżeństwa wiele 
wniosło w życie artystki.

Zembrzuski był członkiem PTTK, przewodnikiem 
turystycznym, człowiekiem oczytanym, bardzo aktyw-
nym i  ciekawym świata. To on zabierał żonę na wy-
stawy do  innych miast, pokazywał muzea i  galerie. 
Był pasjonatem historii Polski, zabytków przyrody oraz 
kultury, razem wybierali trasy wycieczek. Dzięki tym 
wyjazdom artystka miała możliwość zobaczenia dzieł 
malarzy, których wcześniej znała tylko z książek. Mo-
gła bezpośrednio zmierzyć się z obrazem – wcześniej 
widzianym tylko na zdjęciu. Przy drugim mężu pozna-
ła twórczość Nikifora, którą się zachwyciła. Rozwinę-
ła swój talent, poznała i  spróbowała nowych technik 
malarskich, m.in. malowania na szkle. Zembrzuski mo-
tywował ją do tworzenia, ale i do wystawiania. Przed-
stawiał ją właściwym ludziom, promował, chwalił się 
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zdolną żoną, „swoją Jasią” – jak ją nazywał. Namawiał 
ją też do sprzedawania prac. Nie lubiła tego robić. Ni-
gdy nie tworzyła dla pieniędzy, a własne dzieła były jej 
zbyt bliskie, by móc się z nimi rozstać, oddać je w obce 
ręce. Zachęcana przez męża tworzyła więcej metalo-
plastyki, która według niego miała znaleźć nabywców. 
Jednak sama nigdy nie sprzedawała swoich prac, na-
wet do placówek kultury.

W styczniu 1987 roku artystka trafiła do szpitala. Le-
karze wykryli wtedy u niej zaawansowany nowotwór. 
Przeżyła jeszcze trzy miesiące. Zmarła 26 kwietnia 1987 

roku. Zostały po niej setki dzieł. Rok po śmierci malar-
ki, Muzeum Częstochowskie zorganizowało wystawę 
jej prac, wtedy też część z nich zakupiono do zbiorów 
muzealnych od jej syna.

Znaczna część prac została w  domu rodzinnym 
przy ul.  św. Barbary. Te prace Muzeum Częstochow-
skie przejęło w depozyt w 2012 roku. Równie bogaty 
zbiór prac pozostał w  ostatnim mieszkaniu artystki, 
przy ul. Kiedrzyńskiej – które zamieszkiwała z drugim 
mężem. Grafiki, aluminiowe reliefy, płótna – złożone 
jedne na drugich, wypełniały całą piwnicę. Muzeum 
Częstochowskie przejęło je w depozyt w  roku 2013. 
W  naszych zbiorach znajduje się obecnie 168 dzieł 
artystki, z czego 139 w depozycie, a 29 jest własno-
ścią Muzeum. Muzeum Częstochowskie jest jedyną 
placówką posiadającą w swoich zbiorach prace Pluciń-
skiej-Zembrzuskiej.

Po ponad 20 latach od  śmierci artystki, jej prace 
znów ujrzały światło dzienne i  ponownie zachwyci-
ły oczy miłośników sztuki odwiedzających wystawę 
Gdyby Nikifor był kobietą… Także dzieła zostawione 
przez nią w domu rodzinnym i w ostatnim mieszkaniu, 
mają szansę na nowe życie. Wydobyte z czeluści piw-
nic i strychów, przechowywane są tymczasowo przez 
Muzeum, częścią z  nich zaopiekowało się Stowarzy-
szenie Plastyków im. Jerzego Dudy-Gracza w Często-
chowie. Są plany konserwacji ich i stworzenia jedynej 
kolekcji dzieł Janiny Plucińskiej-Zembrzuskiej, kolekcji, 
która w przyszłości mogłaby być prezentowana nie tyl-
ko w jej rodzinnej Częstochowie, ale także w muzeach 
i galeriach całej Polski – tak jak na to zasługuje.

Treść
Nie ukazała się jak dotąd żadna publikacja na temat 

życia i  twórczości Janiny Plucińskiej-Zembrzuskiej. Je-
dyne materiały wydane drukiem to foldery do wystaw. 
W każdym z nich podkreśla się jedno, że to człowiek, 
a  właściwie jego przeżycia stanowiły najsilniejszą in-
spirację dla twórczości artystki. Nie interesowało jej 
powierzchowne, najdokładniejsze choćby oddanie 
fizycznych cech malowanej postaci. Chciała zajrzeć 

Janina z pierwszym mężem i dziećmi, archiwum rodzinne

Joanna Półka
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do wnętrza duszy, a jednocześnie obnażała swoją. Py-
tana o  tematy swoich zainteresowań, odpowiadała: 
„Przede wszystkim człowiek. Staram się usilnie odtwo-
rzyć jego wewnętrzne przeżycia, pokazać jego duszę” 
– mówiła. „Czuję, że przez takie poznanie wzbogacam 
swój stosunek do życia i społeczeństwa. Nierozerwal-
nie wiąże się z tym w moich pracach temat przyjaźni 
i miłości”4. We wstępie do katalogu jednej z wystaw 
Plucińskiej, Aleksander Jaśkiewicz tak pisze: „Postać 
ludzka, która tak bardzo była bliska artystce, jest do-
wolnie deformowana, jest interesująca nie przez swoje 
zewnętrzne piękno, ale dlatego, że skłania do refleksji 
nad życiem, cierpieniem, przemijaniem”5. Jej prace nie 
pozostawiają odbiorcy obojętnym, mają silny przekaz 
emocjonalny, nie zostały stworzone z myślą o tym, by 
zdobiły czyjąś sypialnię czy jadalnię, stworzono je, by 
wydobyć z wnętrza własnej duszy drzemiące tam emo-
cje. A emocje te – nie zawsze są przyjemne, przyjazne, 
ciepłe i  ładne. Z prac Plucińskiej-Zemrzuskiej na prze-
mian z miłością i czułością wylewa się cierpienie, ból, 
lęk i troska.

W  grupie prac inspirowanych człowiekiem, dużo 
miejsca zajmują przedstawienia dzieci – najczęściej jej 
własnych. Miała ich szóstkę, fascynowały ją. „Równie 
silnie absorbuje mnie dziecko i jego wrastanie w życie” 
– powiedziała kiedyś6. Tak samo silnie inspirowało ją ma-
cierzyństwo – stworzyła nawet cykl prac pod takim tytu-
łem. Dzieci najczęściej malowała w grupie lub u swojego 
boku. Na obrazach często obejmuje swoje potomstwo, 
dużymi dłońmi, jakby chciała je przed czymś ochronić. 
Oglądając te prace, odnosi się nieodparte wrażenie, że 
te wielkie dłonie są symbolem równie wielkiej miłości. 
Wielkie dłonie i stopy, to element charakterystyczny po-
staci malowanych przez Plucińską-Zembrzuską, dłonie 
zazwyczaj splecione w  uścisku, obejmują silnie jakąś 

4 „Życie Częstochowy”, nr 201, s.10, Częstochowa 1970.
5 A. Jaśkiewicz, Wstęp, [w:] Retrospektywna wystawa malarstwa Ja-

niny Plucińskiej -Zembrzuskiej (1922–1987), Muzeum Okręgowe 
w  Częstochowie, Częstochowskie Stowarzyszenie Plastyków Nie-
profesjonalnych, Częstochowa 1988, s. 2.

6 „Życie Częstochowy”, nr 201, s.10, Częstochowa 1970.

słabszą postać. Na wielu obrazach matka przygarnia 
nimi do siebie dzieci, a one tulą się do niej, chroniąc pod 
skrzydłami matczynej miłości. W podobnym matczynym 
objęciu spoczywa ciało Jezusa na przedstawieniach Pie-
ty, w których twarz Matki Boskiej nie różni się niczym 
od  zatroskanych twarzy zwykłych kobiet – matek na 
innych obrazach artystki. Maryja jest przede wszystkim 
matką, która straciła swoje dziecko. Dzieci lub jedno 
dziecko w towarzystwie zakonnic, to również popular-
ny w  jej pracach motyw, zapewne wspomnienie dzie-
ciństwa spędzonego w szkole nazaretanek. Dyscyplina, 
surowość twarzy, porządek – to, co najbardziej rzuca 
się w oczy, kiedy ogląda się tę grupę obrazów. W to-
warzystwie swoich dzieci maluje poza sobą, również 

Tak blisko, M.Cz.II 1837, fot. Agnieszka Ciuk
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inne kobiety z rodziny: ciotkę czy babcię. Najwyraźniej 
inspirowała ją także sama kobiecość, wykraczająca poza 
relacje kobieta – dziecko. Świadczą o tym takie cykle jej 
prac, jak: Baby – grupowe przedstawienia kobiet, Gol-
gota – przedstawiający samotną kobietę pod krzyżem 
oraz Żałobnice. Malowała wdowy przy cmentarnym 
krzyżu. Pojawiają się też kobiety więźniarki – tulące się 
w  zamkniętych celach, wyciągające dłonie w  stronę 
zakratowanego okienka czy pochylające nad leżącym 
ciałem. Fakt, że często malowała kobiety doświadczo-
ne jakimś dramatycznym przeżyciem, najpewniej jest 
wynikiem tego, że sama nie miała łatwego życia. W jej 
obrazach odbija się cierpienie, jakiego doznała w czasie 
wojny oraz zaraz po niej, a także w czasie stanu wojen-
nego. Bez wątpienia, musiała mocno cierpieć, kiedy pod 
koniec okupacji aresztowano i  wywieziono do  obozu 
jej siostrę Mundę, później dotknęła ją śmierć wnuczka 
Tomka, choroby i  śmierć obu mężów, choroba córki 
Marysi oraz własna choroba nowotworowa. Trudno się 
dziwić, że kobiety przedstawiane na jej pracach są smut-
ne, przygnębione, przedstawiane w dramatycznych sy-
tuacjach. Pięknie podsumował to Szymon Wypych, mó-
wiąc o  twórczości Janiny Plucińskiej-Zembrzuskiej, „że 
jest to pieśń o cierpieniu człowieka, o jego tragicznym 
losie i o zmaganiu się ze śmiercią”7.

Ale było i dużo dobrych chwil w jej życiu, na pewno 
poza dzieciństwem i macierzyństwem szczęścia zazna-
ła w obu małżeństwach. Janina Plucińska-Zembrzuska 
była silną kobietą, bo życie od  niej wymagało bycia 
silną, niewątpliwie jednak wsparcie mężów było dla 
niej bardzo ważne. Obu bardzo kochała. Tak jak często 
przedstawiała siebie obejmującą swoje dzieci wielkimi 
dłońmi – tak samo często malowała siebie w objęciach 
drugiego męża. Jeśli można namalować miłość – to 
Plucińskiej-Zembrzuskiej to się udało. Nie ma wątpli-
wości, że prawdziwie doświadczyła tego głębokiego 
uczucia. Kochała, była kochana i  pragnęła miłości. 
Inaczej nie potrafiłaby tak prawdziwie opisać miłości 
w  swoich pracach. Cykle Miłość oraz Uścisk miłości, 

7 S. Wypych, tamże, s. 2.

przedstawiają kobietę w ramionach mężczyzny. Męż-
czyzna z  czułością tuli do  siebie kobietę, która ulega 
mu, poddaje się uściskowi jego dużych, silnych dłoni, 
dłoni – symboli, a one – ma się wrażenie, chcą ją za-
trzymać na zawsze, zawłaszczyć, zapewnić jej poczucie 
bezpieczeństwa. Kilka prac przedstawia samą autorkę, 
szukającą schronienia w ramionach starszego od niej 
Zembrzuskiego, ona schowana w  jego objęciach, on 
swoją sylwetką zasłania ją przed tajemniczymi, zło-
wieszczymi postaciami wyłaniającymi się z  tła. Może 
te postacie symbolizują złych ludzi, chcących ją skrzyw-
dzić, może problemy, z jakimi musiała się zmierzyć.

Malarstwo Plucińskiej-Zembrzuskiej pełne jest sym-
boliki, buduje ją poprzez świadome wyolbrzymienie 
wybranych elementów, zburzenie proporcji, nadmier-
ne przerysowanie. Emocje przeżywane przez namalo-
wane postacie, są w rzeczywistości jej emocjami, które 
docelowo przekazuje nam – odbiorcom. Przeżywamy 
je wszyscy, a  uczucia przekazywane przez konkretną 
jednostkę odczuwamy wspólnie z  nią. W  katalogu 
do wystawy, która odbyła się w Muzeum okręgowym 
w  Przemyślu, Ziemowit Mikołajtis, pisząc o  formach 
wypowiedzi w  twórczości Plucińskiej-Zemrzuskiej, za-
znacza fakt „…odejścia od dosłowności opisu na rzecz 
symboliki, czy też wywoływania celowo nadmiernych 
wrażeń emocjonalnych i  uczuciowych poprzez za-
chwianie proporcji i  rozbudowę formy i  linii dla uzy-
skania np. poczucia nadmiernego zgiełku, tragedii, 
nadmiaru cierpienia, wielkiego bólu stającego ponad 
opisem zachowania się w cierpieniu określonego czło-
wieka na rzecz symbolu nieszczęścia obejmującego 
wszystkich ludzi – one wreszcie służą pełnemu wyra-
żaniu uczuć, jak np. przyjaźni, czy miłości. Musi to być 
jednoznaczna metafora plastyczna obejmująca wszyst-
kich, a nie tylko oddająca uczucie jednostki”8.

Znajdziemy wśród jej obrazów także pejzaże, krajo-
brazy, widoki, martwą naturę, są to jednak zazwyczaj 

8 Z.J.  Mikołajtis, Wstęp [do:] Wystawa Janiny Plucińskiej-Zembrzu-
skiej, Retrospektywa i  przemyskie pejzaże, Muzeum Okręgowe 
w Przemyślu, Przemyśl 1977, s 2.
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prace wykonane podczas plenerów malarskich, w któ-
rych uczestniczyła. Widać w nich próby eksperymento-
wania z kolorami, których normalnie nie używała oraz 
inny zupełnie sposób malowania, swobodny i  niena-
ładowany emocjonalnie. Lekkimi posunięciami pędzla 
malowała lasy, łąki, budynki, ulice. Bawiła się kreską, 
kolorem, kształtem. Próbowała, szkoliła się, kiedy nie 
była zadowolona z  obrazu, malowała go drugi raz, 
czasem trzeci czy czwarty. Stąd też wiele jest podob-
nych do siebie prac, o tej samej treści, a nawet pod tym 
samym tytułem. Dotyczy to zresztą wielu jej dzieł, nie 
tylko tych powstałych na plenerach.

Forma
Tym, co czyni twórczość Janiny Plucińskiej-Zebmrzu-

skiej wyjątkową i  interesującą, jest nie tylko jej emo-
cjonalny przekaz, ale także wszechstronność w formie 
wyrazu. Ważne miejsce w kolekcji zajmują obrazy olej-
ne na płótnie, ale malowała też na płytach pilśniowych, 
kartonach, deskach. Na początku malarskiej drogi do-
starczał je ojciec – stolarz. Później, kiedy zaczęła pra-
cować w Spółdzielni „Udziałowa”, tworzyła niezwykłe 
prace na kliszach– wydrapywane ostrym narzędziem. 
Powstały w ten sposób m.in. znajdujące się w zbiorach 
Muzeum Częstochowskiego prace przedstawiające ko-
biety oraz dzieci. Często też tworzyła kolaże, doklejając 
papier, oraz metaloplastykę.

Lubiła kolaże. Dawały jej pole do kreatywności. Nie-
skończone możliwości eksperymentowania z  fakturą. 
Tworzyła je też m.in. na płótnach. Do malowanych 
olejną farbą obrazów przyklejała przeróżne elementy: 
wełnę, która imitowała włosy namalowanej postaci, 
kawałki materiału, np.: woalka doklejona namalowa-
nej wdowie, plastik – jak w przypadku smoczka nie-
mowlęcego, i wiele innych.

Przepiękne są prace wykonane z papierowych kolaży 
przykrytych folią. Sylwetki najczęściej wycinała z papie-
ru malowanego wcześniej żywymi kolorami, nasycony-
mi czerwieniami, ostrymi żółciami, głębokimi zieleniami 
czy czystymi błękitami. Tak namalowana jaskrawa pla-
ma nabierała kształtu, kiedy nakładała na nią przezro-

czystą folię z zaznaczonymi na niej czarnym flamastrem 
konturami sylwetki i twarzy. Całą taką kompozycję na-
klejała na pilśniowe płyty. Powstawały w  ten sposób 
niezwykłe postaci: kobiet, świętych, mnichów, dzieci, 
zakochanych. Bardzo ciekawe i charakterystyczne są jej 
prace malowane na gazetach, utrzymane w kolorysty-
ce czarno-białej. Używała do  tego najczęściej gwaszu 
lub tempery. Zwykle w tego typu dziełach opierała się 
na kontraście. Malując dwie postacie – jedną z nich za-
malowywała czarną kryjącą farbą, podczas gdy drugiej 
obrysowywała kontury, pozwalając drukowi na gaze-
cie wypełnić namalowany kształt. Białej farby używała 
do  zamalowania dłoni i  stóp, czasem twarzy lub tła. 
Każda z takich prac ma tytuł – naklejony tekst wycięty 
z gazety. W zbiorach Muzeum znajdują się takie, jak Żyć 
czy Odwróceni. Lubiła szkicować. Godziny spędzała, 
doskonaląc swoją kreskę. Rysowała ołówkiem, węglem, 

Pejzaż miejski, M.Cz.II dep. 48, fot. Joanna Półka

Kolaże uczuć. O twórczości i życiu artystki Janiny Plucińskiej-Zembrzuskiej
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tuszem. Nieobce jej były także litografie.
Metaloplastyka to również spory rozdział jej twórczo-

ści. Aluminiowe reliefy stały się w pewnym momencie 
życia jej wizytówką. Formowane wypukłości tworzyły 
zamierzony kształt, którego kontury dla wyraźniejsze-
go efektu zaznaczała czarną farbą. Blachy miejscami 
malowała, dla podkreślenia wybranych elementów. 
Używała do tego ciemnych barw – czerni, brązu, ciem-
nej zieleni. Wszystkie oprawiała we własnoręcznie 
wykonane z kartonów ramy, pomalowane na czarno. 

Surowość metalu w połączeniu z czernią nadawały tym 
pracom dość przygnębiający wyraz, jednocześnie ów 
minimalizm środków bardzo je uszlachetniał.

Owocem owej dociekliwości artystki w poszukiwa-
niu różnych form wypowiedzi jest doskonała technika, 
jaką wypracowała. Każde tworzywo i narzędzie, jakim 
się posługiwała, opanowała perfekcyjnie. Wypraco-
wała swój charakterystyczny, bardzo specyficzny styl. 
Można z całą odpowiedzialnością zaryzykować stwier-
dzenie, że wyjątkowy charakter jej prac czyni ją jedną 
z najciekawszych artystek nieprofesjonalnych, nie tylko 
w Częstochowie, ale i w całym kraju.

Janina Plucińska-Zembrzuska tworzyła przez 40 lat. 
Początkowe hobby, uzupełnienie codzienności, stało 
się nierozerwalną częścią jej życia. Stało się życiem. 
A prace, które po niej zostały, są tego życia przejmują-
cym i pięknym zapisem.
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The creative work of Janina Plucińska-Zembrzuska has 
been somewhat forgotten recently. However, she de-
serves to be remembered to all art lovers, particular in 
our city. The artist was born and raised in Częstochowa. 
She spent all her life here; she was married twice and 
had 6 children. Her local roots are much deeper. Her 
father, Romuald Reszpondek was a carpenter from Ka-
wodrza, while her mother – Józefa – came from the 
Fertner family with strong artistic traditions dating back 

to 18th century. The artist was involved in her creative 
work all her life – her life was not easy but she always 
could find time for painting. She was inspired by human 
beings and their internal emotions – she was trying to 
display that in her works. She restored to various artistic 
techniques – oil painting, gouache, collage, artistic met-
alwork, lithography. She was looking for new forms of 
expression while remaining consistent in her message: 
moving, very womanly and very specific of her.

Joanna Półka

Janina Plucińska-Zembrzuska. 
Collages of feelings
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Biorąc pod uwagę i  analizując historię teatrów stu-
denckich i  alternatywnych w  Polsce, do  tych nurtów 
zaliczyć należy także Teatr from Poland. Jego twórcy 
spotkali się w 1988 roku w częstochowskiej Wyższej 
Szkole Pedagogicznej (dziś Akademii im. Jana Długo-
sza). Byli to studenci pierwszego roku filologii polskiej 
i  zapaleńcy teatru – Jarosław Filipski, Artur Witoszek 
i  Tomasz Zaborowicz. „Podobnie jak Artur zdawa-
łem, nieskutecznie, na PWST na wydział aktorski (do 
Krakowa). Ponieważ nie zdaliśmy, zaistniała pilna ko-
nieczność studiowania czegokolwiek, żeby nas wojsko 
nie wzięło, jak to się zwyczajowo mówi, w kamasze. 
Padło na WSP w Częstochowie. Na roku spotkaliśmy 
się z Jarkiem Filipskim. On był już po studium dla KO-
-wców i  przekonał nas, że warto coś takiego (teatr) 
zrobić”1 – wspomina po latach Zaborowicz. Powsta-
ła w ten sposób grupa przyjęła nazwę 3xT – taki tytuł 
nosiła też pierwsza prezentacja, na którą składały się 
trzy osobne monodramy każdego z członków zespołu. 
Wraz z  założeniem teatru stworzony i  spisany został 
jego dekalog, swego rodzaju manifest, który po wielu 

1 A. Biernacka, Zapis prywatnej rozmowy przeprowadzonej z Toma-
szem Zaborowiczem.

latach przy okazji kolejnych występów zostanie twór-
com wypomniany przez krytyków i  recenzentów jako 
kłamstwo i  „grzech”. Te spisane na początku drogi 
przykazania teatru brzmią:
 I. Nie będziesz baranów miał za przewodników.
 II. Nie będziesz banałów pleść pod publikę.
 III. Nie myśl przynajmniej godzinę dziennie.
 IV. Czcij myślących.
 V. Nie upieraj się.
 VI. Nie flirtuj z krytykami – bądź konsekwentny.
 VII. Nie podpatruj – klucz leży w kreacji.
 VIII. Nie podważaj rangi tego, co cię otacza.
 IX. Nie rań idei.
 X. Akceptuj.

Mimo że credo teatru światło dzienne ujrzało prawie 
20 lat temu, jego twórcy nie odcinają się od korzeni, 
nie wstydzą się swej przeszłości i nie wypierają się jej. 
Choć pewnie dziś do  swojego manifestu podchodzą 
z lekkim przymrużeniem oka, traktując go bardziej jako 
młodzieńczą formę protestu przeciwko kulturze insty-
tucjonalnej niż faktyczny program działania.

Nagość pokazana przez Zaborowicza w jego mono-
dramie pod wspomnianym już wspólnym tytułem 3xT 
była powodem pierwszego skandalu. Jak mówi Zabo-

Anna Biernacka

Teatr from Poland jako przykład teatru 
wyrastającego z ruchu teatrów studenckich
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rowicz, po tym wydarzeniu „było już z górki, bo mie-
liśmy opinię skandalistów i wywrotowców”2. Pojawiły 
się głosy o zabronieniu teatrowi robienia czegokolwiek. 
Odbyła się jednak druga premiera, był to happening 
Alegoria, który podobnie jak wspomniany monodram 
zatrząsł rodzimą uczelnią. Była to reakcja teatru na 
skandal, jaki zrodził się wokół pierwszego spektaklu. 
Grupa rozwiesiła plakaty, rozdała zaproszenia, po 
czym usiadła przed pełną widownią i  nie robiła nic, 
aż ostatni widz nie opuścił swojego miejsca. Tomasz 
Zaborowicz traktuje tamte działania jako bunt przeciw 
rzeczywistości jako takiej, a  nie jako bunt polityczny, 
od którego byli daleko. W efekcie tych działań, grupie 
przydzielony został „opiekun”, w asyście którego teatr 
przeniósł się do podziemi Instytutu Wychowania Peda-
gogicznego WSP.

Sytuacja „zejścia do podziemi” chyba słusznie przy-
wołuje na myśl komunistyczne lata cezury. Przed 90. 
rokiem niewielu pewnie przypuszczało, że wolność, 
również ta artystyczna, jest tak blisko. Dlatego ze-
pchnięcie młodych twórców do podziemi jest dla tego 
teatru swego rodzaju symbolem, znakiem, namiast-
ką czasów, w których ich starszym kolegom przyszło 
tworzyć. I myślę, że ta sytuacja miała duże znaczenie 
i wpływ na dalsze losy teatru, na jego drogę.

Realizacje teatru uznawane były przez krytyków jako 
półfabrykaty teatralne i  traktowane z przymrużeniem 
oka, jako miałkie myślowo i niewykończone artystycz-
nie. Dopiero w  powstałym w  podziemiach Instytutu 
spektaklu Tomasza Zaborowicza Ahaswer (według tek-
stów Stanisława Grochowiaka) można było doszukać 
się elementów prawdziwego teatru. Tytułując w  ten 
sposób spektakl, twórcy jakby przepowiadają swą 
przyszłość. Przyszłość, w której tak jak Ahaswer ze śre-
dniowiecznej legendy tułają się po świecie, nie mogąc 
odnaleźć swego miejsca – siedziby do realizacji swych 
działań, podzielając tym samym losy swych kolegów 
z innych, będących w podobnej sytuacji teatrów. I tak 
w podziemiach zaczyna się kilkunastoletnia, trwająca 

2 Tamże.

właściwie do dziś, „wędrówka” z miejsca do miejsca, 
do kolejnych siedzib teatru.

Po czterech prezentacjach Ahaswera, dla dość wą-
skiego grona, następuje przerwa w działalności zespo-
łowej teatru. W czasie tej przerwy do głosu dochodzą 
indywidualne realizacje Filipskiego. Prezentowane 
przez niego monodramy zdobywają liczne nagrody na 
przeglądach i ogólnopolskich festiwalach (m.in. I na-
groda podczas Rypińskiej Wiosny Teatralnej, wyróżnie-
nie na Przeglądzie Teatrów Jednego Aktora w Zgorzel-
cu).

W listopadzie 1990 roku zaczyna się druga część hi-
storii teatru. Na Spotkaniach Teatralnych Messis grupa 
już jako Teatr WiFiFi prezentuje Sztukę doraźnie zaan-
gażowaną. Tomasza Zaborowicza zastąpił w niej Piotr 
Glicner. O „doraźnie zaangażowanym” spektaklu przed 
laty tak pisał częstochowski recenzent: „agresja, nega-
cja, obsceniczność, będące wcześniej tylko komórkami 
dotychczasowej, bogatej tkanki spektakli teatru, tu wy-
pełzły na plan pierwszy”3.

Natomiast jeśli chodzi o nową nazwę teatru, to nie-
którzy doszukiwali się w niej analogii do słynnego filmu 
z 1955 roku RIFIFI francuskiego reżysera Jules’a Dassi-
na’a, ale to – jak twierdzą twórcy – przesada. Nazwa 
teatru jest efektem kompilacji nazwisk jego twórców.

Po Festiwalu Messis zespół powiększa się i powstają 
kolejne spektakle pokazywane coraz większemu gronu 
publiczności: Sur le point i Cudowne zmartwychwsta-
nie (1991) wyróżnione na XIII Biesiadzie Teatralnej4 – 
z  kontrowersyjną jak na tamte czasy sceną, w  której 
„aktorka udaje, że pieści oralnie genitalia trupa, który 
ożywa”5. Na festiwalu w Horyńcu twórcy okrzyknięci 
zostali „Rolling Stonesami polskiego teatru”6. W isto-
cie Cudowne zmartwychwstanie to spektakl mówiący 

3 T. Piersiak, Sen o potencji, „Gazeta Wyborcza”, 1993, nr 288.
4 Pełna nazwa: Biesiada Teatralna. Konfrontacje Teatralne Zespołów 

Małych Form, Horyniec Zdrój.
5 Teatr from Poland, „Biuletyn Łódzkich Spotkań Teatralnych”, 2004, 

s. 46.
6 S. Nowak, Teatrzyk, „24 Godziny. Dziennik Częstochowski”, 1992, 

nr 67 (439).
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o wyższości miłości nad śmiercią, a Świąt Wielkiejno-
cy nad Świętami Bożego Narodzenia. Już wtedy jeden 
z teatralnych krytyków (zapewne w kontekście Cudow-
nego zmartwychwstania) tak komentował działania 
teatru WiFiFi: „Widać że mamy do czynienia z bardzo 
kontrowersyjnym, ale zarazem bardzo intrygującym 
zjawiskiem teatralnym. Autorskimi spektaklami teatr 
bawi się ze skrystalizowanymi w naszej świadomości 
stereotypami, raz po raz wykracza poza granice ogól-
nie przyjętych norm obyczajowych i  wyznaczników 
tzw. przyzwoitości, szokuje, często porusza się na po-
graniczu skandalu.

Prowokacje WiFiFi przebiegają równolegle w trzech 
sferach: estetycznej, obyczajowej i światopoglądowej. 
Ich sceniczne prezentacje bulwersują dosłownością 
i  zaskakują skojarzeniami. Pewien wstrząs wywołuje 
również obrazoburcze traktowanie sacrum, prawie 
profanacja symboli biblijnych, które są tutaj wprzęgane 
w nietypowe konteksty, a którym często aktorzy nadają 
odmienne znaczenia.

Tego rodzaju działania mają szokować publiczność 
i  szokują. Zastanawiające jest jednak, że prawie nikt 
nie odbiera tych spektakli tylko i wyłącznie w kategorii 
skandalu. Być może dzieje się tak dlatego, że gdzieś 
w  głębi widowiska te traktują o  sprawach niezwykle 
istotnych. Demaskują naszą obłudę i hipokryzję. Zdzie-
rają z nas wszystkie maski i pokazują tę część naszej 
natury, do której często nie mogliśmy się przyznawać. 
Zderzając religię z fizjologią stosunku płciowego, bu-
dują jednocześnie opozycję ograniczenia i wyzwolenia, 
umowności i doraźności, symboliki i konkretu. W ten 
sposób, pod otoczką prowokacji i skandalu, przemyca-
ne są gorączkowe poszukiwania prawdy o człowieku: 
jakimi jesteśmy? Co jest naszą naturą, a co tylko cywili-
zacją i kulturową naleciałością?

Sceniczne prezentacje Teatru WiFiFi należałoby chy-
ba rozpatrywać jako zjawisko sztuki alternatywnej 
i coraz bardziej znaczący element ruchu kontrkulturo-
wego. I być może dlatego, kiedy nieustannie dokonuje 
się weryfikacji wartości, częstochowski zespół ma tyle 
samo fanów, ile zajadłych przeciwników. Dla mnie 

najciekawsze są poszukiwania estetyczne i  formalne 
teatru. WiFiFi próbuje zabawy z  całym tworzywem 
sztuki teatralnej: jego eksperymenty obejmują sobą 
słowo i muzykę, ruch i taniec, światło i plastykę. Akto-
rzy konsekwentnie próbują zastanawiać się nad istotą 
dualności aktora – człowieka na scenie. Ich działania 
zmierzają do  balansowania pomiędzy <<prywatno-
ścią>> a <<scenicznością>>. Zdają sobie oczywiście 
sprawę z dziwnej, ale gry. Jednak te odwieczne pyta-
nia: dlaczego to robię? gdzie przebiega granica pomię-
dzy postacią a mną samym? – chociaż nie przynoszą 
odpowiedzi, sprawiają, że mamy do czynienia ze szcze-
gólną odmianą teatru w teatrze, lub raczej antyteatru, 
może nawet metateatru? Nie zawsze intencje twórców 
są dla odbiorców zrozumiałe, nie zawsze spotykamy 
się z  czystą realizacją pomysłów. Pojawia się jeszcze 
sporo błędów, aktorskich niedociągnięć, technicznych 
niedopracowań. Jednak wszakże widać wyraźnie: Wi-
FiFi jest na najlepszej drodze do wypracowania własnej 
oryginalnej stylistyki teatralnej”7.

Jak na raczkujący, wtedy, „dorobił się” Teatr WiFiFi 
nie lada recenzji. Recenzji – wróżby – bo z niezrozu-
mieniem, o którym pisze Dorosławski, ze strony odbior-
ców, zarówno w kwestii formalnej, jak i ideologicznej, 
spotyka się teatr do dziś. A spotkał się z nim przy okazji 
kolejnego prezentowanego szerszej publiczności spek-
taklu Wtenczas (1992). Dokładniej po prezentacji go 
na najważniejszym festiwalu teatru alternatywnego, 
Łódzkich Spotkaniach Teatralnych’92. W festiwalowej 
gazetce, która notabene nie szczędzi słów ostrej kry-
tyki nawet największym (o czym przekonać się można, 
przeglądając jej numery na przestrzeni lat), o Wtenczas 
napisano: „WiFiFi w spektaklu zrealizowanym w kon-
wencji Teatru Debilnego, po wstępnych igraszkach 
z  jabłkiem i  palcami, w  rozwiązaniu dramatu, czyli 
w  niechybnym katharsis, wypiął się na krzyżu. Uczy-
nił to w sposób zmuszający do odważnej refleksji. Nie 
obraził jednak konstytucyjnych uczuć religijnych. […] 

7 R.  Dorosławski, WiFiFi – teatralna prowokacja, „Gazeta Często-
chowska”, nr 63/34–92, 1 września 1992.
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krzyż wrócił do  Częstochowy, razem z  dziewczynką 
z  zapałkami, motywem przewodnim na łzawym po-
dołku”8. Spektakl mimo wszystko zdobył również na-
grody, m.in. Grand Prix festiwalu Pobocza Teatru’93 
w Toruniu. Wtenczas komentuje polską rzeczywistość 
z jej sakralnymi gadżetami, w postaci plastikowych ma-
ryjek na święconą wodę, spod jasnogórskiego szczytu. 
Po pierwszej wersji spektaklu Wtenczas powstała dru-
ga zatytułowana Wtenczas na czterech aktorów. Tytuł 
wziął się stąd, że zagrała w nim mniejsza niż w pierw-
szej wersji liczba aktorów: Jarosław Filipski, Wojciech 
Kowalski, Wojciech Turbiarz oraz Artur Witoszek.

Następnym przedstawieniem, do którego „przyznają 
się” twórcy, jest zaprezentowany jeden raz, 9 grudnia 
1993 roku, spektakl Próba gwałtu z  happy endem. 
Nad scenariuszem napisanym przez Filipskiego grupa 
pracowała kilka miesięcy. Aktorzy nigdy nie dowiedzieli 
się, dlaczego spektakl zaprezentowany został tylko raz. 
Przypuszczalnie po premierze wizja reżysera zmieniła 
się i mimo że widzowie (oczywiście nie wszyscy) uwa-
żali Próbę… za świetny spektakl, teatr nie wrócił już 
do prezentowania go.

W tym samym roku powstała pierwsza wersja spek-
taklu Kowalski/Filipski (był to pierwszy spektakl Teatru 
WiFiFi, który miałam okazję obejrzeć). O  spektaklu, 
którego kolejne wersje powstały w 2000 i 2002 roku, 
pisano: „w  magicznym kwadracie sceny dzieje się 
dużo. Początkowo zwracają uwagę sceniczne gagi, 
wygłupy ku uciesze publiczności. Śmieszy aktor, który 
zapomniał tekstu, bawi teoretyzujący wykład o  po-
tędze teatru. Sceny nie trzymające się przyczynowej 
logiki teatru klasycznego, mają powiązania innego 
rzędu: to licytacja, jarmark próżności i  kompleksów. 
Ja Kowalski i  Ja Filipski jesteśmy męczennikami, wy-
stawiamy swoją śmieszność na pokaz” – napisano 
w programie sztuki9. Pierwsza odsłona „biograficzne-
go” spektaklu o życiu aktora, twórcy, człowieka, na-

8 Tap, „Gazeta Festiwalowa” nr 1, s. 3. Łódzkie Spotkania Teatralne 
14–16 XI 1992.

9 Teatr from Poland, Kowalski/Filipski, www.teatrfrompoland.art.pl/
index.php, data dostępu 4.01.2008.

grodzona została m.in. na Malborskim Forum Teatrów 
Poezji’94 oraz wyróżnieniem za „wyraziste określenie 
swoich przekonań”10 na Łódzkich Spotkaniach Teatral-
nych’94, gdzie tradycyjnie już recenzenci festiwalowej 
gazetki nie szczędzili krytyki. „Nawet pobieżny ogląd 
happeningu grupy WiFiFi budzi we mnie niepokojące 
podejrzenie, że oto dostąpiliśmy zaszczytu obcowa-
nia ze składanką starych numerów, które realizatorzy 
zapamiętali ze studniówki i  juwenaliowych szaleństw 
w  klubie studenckim. Jedne numery są lepsze, inne 
gorsze, niektóre żenujące. Autorom nie robi to różnicy 
– podoba im się wszystko jednakowo. Pewność siebie 
godna pochwały w dzisiejszych trudnych czasach. Przy 
okazji tzw. jaj zamierzali oni również dokonać dema-
skacji i parodii paru zużytych poetyk i chwytów teatru 
alternatywnego. Niestety, między nieudolnym amator-
skim spektaklem alternatywnym a jego parodią różni-
ca zawsze jest niewielka, tym bardziej, jeśli sama paro-
dia też jest nieudolna. Spektakl (mocno powiedziane: 
spektakl) dosyć obleśny i  głupawy, i  dlatego będzie 
podobał się publiczności, tak ostatnio zblazowanej 
i przeintelektualizowanej”11. Sztuka w pierwotnej wer-
sji prezentowana była w Polsce kilkadziesiąt razy. Uda-
ło się ją wystawić również na Festiwalu Nowej Sztuki 
w Petersburgu w 1995 roku.

Przyjmowany z  różnymi odczuciami – tak jak za-
powiadał to Dorosławski – Kowalski/Filipski doczekał 
się słów sprzeciwu i ostrej krytyki. Ale także wielu po-
chlebstw ze strony dziś już tytanów polskiej krytyki te-
atru alternatywnego. Jeden z nich, Łukasz Drewniak, 
tak komentował sztukę: „częstochowski Teatr WiFiFi 
Jarosława Filipskiego przyjmuje postawę szyderczą, 
balansuje na pograniczu kabaretu i  estradowej kon-
feransjerki. A jednocześnie uderza we wszystkie sacra. 
Wyśmiewa obrzędowe zapędy teatru otwartego: za-
miast <<świętego kręgu>> aktorzy rysują kredą na 

10 Werdykt jurorów Łódzkich Spotkań Teatralnych 1994, Nagrody 
i Wyróżnienia, www.ldk.lodz.pl/lst_nagrody.html#1994, data do-
stępu 4.01.2008.

11 Czad, Grepsera, „Gong – Gazeta Festiwalowa”, 1994, nr 2. Łódzkie 
Spotkania Teatralne 9–12 XII 1994.
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podłodze nieforemny, choć równie <<święty kwa-
drat>>. Poprzez groteskę i  czarny humor ukazana 
zostaje dewocyjna zaściankowość prowincji, aktorzy 
rozdają święte obrazki, mówiąc jednocześnie, że nie 
ma żadnych świętości. Zostaliśmy oszukani”12. Przyta-
czałam już słowa ostrej krytyki, a o to kolejne wypo-
wiadane przez częstochowskiego poetę Waldemara 
M. Gaińskiego: „to mieszanina kiczu, antyestetyzmu, 
groteski, czkawki z commedią dell’arte i… bezczelno-
ści. Pozorne improwizacje i łamańce retoryczne – ow-
szem, u części widowni, tj. anarchizującej młodzieży, 
wywoływały czasem prostacki rechot. […] Brzydko się 
bawicie chłopcy. Czas to sobie powiedzieć uczciwie. 
Nie można się przecież przez całe życie dowartościo-
wywać nic nieznaczącymi wyróżnieniami na czwar-
torzędnych imprezach quasi-artystycznych. Bo to jest 
głupie i niepoważne, bo to jest nabieranie gości i sa-
mego siebie”13.

Rok później, po różnie przyjętym spektaklu, jakim był 
Kowalski/Filipski, odbyła się premiera – kultowej dziś 
w kręgach częstochowskich widzów produkcji Teatru 
WiFiFi – spektaklu Frii kolors (1995). Na scenie trzech 
aktorów, symboliczna scenografia i  rekwizyty. Każda 
postać to odrębny znak geometryczny, pod którym 
kryje się inność każdego z bohaterów, inność myśli, po-
glądów i ciała. Tego ostatniego w dosłownym sensie. 
Trzej aktorzy bowiem (Wojciech Kowalski, Tomasz Sie-
niawski i Jarosław Ilcewicz) prezentują swoimi figurami 
odmienne modele, co nie pozostaje bez wpływu na re-
akcję publiczności. Metaforycznie różność bohaterów 
przekłada się na odmienność każdego z  nas. Każda 
z  postaci jest swego rodzaju reprezentantem innego 
światopoglądu: religijnego, politycznego, społeczne-
go. Światopoglądy te kłócą się tak, jak w życiu. Walczą 
ze sobą na scenie pod wiszącymi nad głową nogami, 
symbolizującymi w moim odczuciu nogi ukrzyżowane-
go Chrystusa. Ten sakralny znak, pod którym dzieje się 

12 Ł. Drewniak, „Lekkie dragi”. Na tropie teatru alternatywnego, „Na-
Głos”, 1995, nr 20.

13 W.M.  Gaiński, Prowokacje niezdolnych amatorów, [za:] „Biuletyn 
Łódzkich Spotkań Teatralnych” 2004, s. 47.

tak wiele złego i dobrego, jednoczy w finale wszystkie 
postacie we wspólnej procesji. Piękna to wizja, świata 
jednoczącego się bez względu na poglądy i nie zwa-
żając na różnice. Jednak z drugiej strony, spektakl uka-
zuje sposób tworzenia kultu, bezmyślne naśladownic-
two, przejmowanie zachowań innych, co składa się na 
wspólne budowanie świata.

Wspomniałam na początku, jak prorocze były niejed-
nokrotnie działania Teatru WiFiFi. Za przepowiednie nie 
tylko zbliżającego się końca wieku, ale końca wspólnej 
pracy i działań Teatru WiFiFi, uznać można spektakl Fen 
de sjekl, którego premiera miała miejsce 6 lutego 1998 
roku w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Kultury (dziś 
Regionalnego Ośrodka Kultury) w Częstochowie. Ośro-
dek był przez kilka lat miejscem spotkań i prób teatru, 
gdyż Jarosław Filipski pracował w nim jako instruktor 
teatralny.

Kilkumiesięczna praca dała efekt w postaci jedynej 
tak dużej produkcji teatru, łamiąc jednocześnie za-
sadę, w  myśl której spektakle Teatru WiFiFi „mieściły 
się w  jednej walizce”. Wyreżyserowany przez Artura 
Witoszka z kolorową, rozbudowaną scenografią i ko-
stiumami, projektu Joanny Głowackiej, zagrany przez 
trio Ilcewicz/Kowalski/Sieniawski spektakl, opowiada 
o tytułowym końcu wieku. Aktorzy wcielają się w nim 
w  postaci wróżek: Wojcieszki i  Tomaszki oraz wró-
ża Maryla. Każda z postaci jest w  jakiś ludzki sposób 
„ułomna”, a co za tym idzie, niezdarna i nękana przez 
problemy rodem z realnego świata. Ubrane w pastelo-
we stroje wróżki są jak symbol nowych, lepszych cza-
sów, w których wszystko jest dostępne na wyciągnięcie 
ręki. A my, ludzie zatraceni w tym przepychu, stracili-
śmy orientację, co jest dobre, a co złe. Poszukując na-
dziei w nowych religijnych trendach, zgubiliśmy drogę, 
a  bohaterowie sztuki nie pomogą nam jej odnaleźć, 
bo w  gruncie rzeczy bawią się naszymi losami. Bez 
mrugnięcia okiem zabijają promyki nadziei. Mimo swej 
kolorowej oprawy i  kabaretowej formy Fen de sjekl 
to spektakl traktujący o rzeczach poważnych. I jak na 
ironię, mimo że powstał przed wejściem w XXI wiek, 
i  dziś jego aktualność jest wielce wymowna. Spekta-

Teatr from Poland jako przykład teatru wyrastającego z ruchu teatrów studenckich
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klem Fen de sjekl zakończona została wspólna, zespo-
łowa działalność Teatru WiFiFi.

Dokładnie rok później, 6 lutego 1999 roku odbywa 
się częstochowska premiera monodramu Wojciecha Ko-
walskiego YATOYA, który w sferze projektu pozostawał 
przez cztery lata. W pierwszej wersji spektakl pokazany 
został już 24 października 1998 roku na VI Maratonie 
Teatralnym w Gorzowie Wielkopolskim. Kowalski za po-
mocą scenicznych gagów i różnych technik aktorskich 
opowiada w  nim historię dotyczącą każdego z  nas. 
Ukryty pod fluorescencyjną maską, której blask ma ośle-
pić widzów, aby nie dostrzegli oni szczerości scenicznej 
wypowiedzi, mówi o przeżyciach. YATOYA to spektakl 
w moim odczuciu bardzo osobisty, w którym Kowalski 
otwarcie opowiada o lękach i drogach, które przeszedł. 
To swego rodzaju rozliczenie się z  przeszłością arty-
styczną i prywatną. To bilans zysków i strat, którego na 
pewnych etapach życia dokonuje każdy z nas.

Pozwalając sobie na chwilę zadumy, powiem, że był 
to naprawdę piękny, szczery spektakl i aż żal, że zapre-
zentowany został szerszej publiczności tylko kilkakrot-
nie oraz że nie zachowała się po nim żadna dokumen-
tacja w postaci nagrania czy zdjęć.

W taki sposób kończy się historia teatru, który w po-
czątkowym okresie swego działania był w  istocie te-
atrem studenckim. Przez swój młodzieńczy, studencki 
bunt, niedociągnięcia i pracę nad nimi doszedł do mo-
mentu, w  którym stał się alternatywą dla zastanego 
repertuarowego teatru, dla współczesnej kultury ma-
sowej. Jak pisała jedna z  recenzentek: „WiFiFi to po 
prostu zabawa, kpina różnej maści i rubaszności. Nie-
wiele więcej, ale nieraz może to wystarcza”14. Teatr 
przeszedł zmiany i metamorfozy. W ciągu dziesięciu lat 
dopracował się własnej poetyki i  formy wyrazu i  jeśli 
nawet publiczność pękała ze śmiechu, oglądając sce-
niczne „wygłupy”, to śmiech ten był autoironiczny, nie-
pozbawiony goryczy i zmuszający do głębszej refleksji 
nad sobą, światem, życiem.

14 Anka, Prolog parodiujący kazanie, „Bezkompromisowa Gazeta Festi-
walowa”, 1998, nr 2, s. 3. Łódzkie Spotkania Teatralne 6 XII 1998.

Historia Teatru from Poland od jego 
założenia do 2007 roku

Historia Teatru from Poland to również historia jego 
założycieli. Ponieważ głównymi twórcami – „kręgosłu-
pem” – Teatru from Poland są Filipski i Kowalski, czyli 
główni animatorzy nieistniejącego już WiFiFi, w skrócie 
zaprezentuję jedynie ich biografie. Pozostali członko-
wie WiFiFi po jego samoistnym rozpadzie założyli ro-
dziny, zajęli się pracą. A scenę zaczęli oglądać z fotela 
widza.

Jarosław Filipski urodził się 31 grudnia 1965 roku. Po 
ukończeniu dwuletniego Państwowego Pomaturalne-
go Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliote-
karzy w Ciechanowie, przeniósł się najpierw do Warsza-
wy, następnie do Częstochowy. Tu rozpoczął studia na 
Wydziale Filologiczno-Historycznym w Wyższej Szkole 
Pedagogicznej. Po studiach, na których zdobył tytuł 
magistra filologii polskiej pracował m.in. w Wojewódz-
kim Ośrodku Kultury, w którym prowadził zajęcia te-
atralne, organizował imprezy kulturalne. Jednocześnie 
pracował jako dziennikarz w „Życiu Częstochowy”, na 
łamach której wraz z Wojciechem Kowalskim prowa-
dził kulturalną rubrykę „ArtChaos”. Obecnie jest kie-
rownikiem Mysłowickiego Ośrodka Kultury „Trójkąt” 
filia w Mysłowicach-Janowie, prowadzi również zajęcia 
teatralne w kilku placówkach na terenie Śląska.

Wojciech Kowalski urodził się 20  stycznia 1970 
roku. W  1989 roku ukończył Technikum Samocho-
dowe w  Zespole Szkół Samochodowo-Budowlanych 
w Częstochowie. W trzeciej klasie zdał sobie sprawę, 
że bardziej interesują go przedmioty humanistyczne 
niż mechanika samochodowa, dlatego rozpoczął stu-
dia na WSP, kierunek: filologia polska. Przez siedem 
lat pracował jako dziennikarz prasowy, radiowy i tele-
wizyjny (m.in. w „Życiu Częstochowy”, Radiu Fon, Te-
lewizji Polsat, TVN). W 2000 roku został nauczycielem 
języka polskiego w Zespole Szkół Mechaniczno-Elek-
trycznych im. Kazimierza Pułaskiego w Częstochowie, 
w której, po ukończeniu bibliotekoznawstwa na Uni-
wersytecie Śląskim, rozpoczął pracę na stanowisku bi-
bliotekarza.

Anna Biernacka
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Zespół realizował ideę teatru alternatywnego po-
przez organizację warsztatów teatralnych, przeglądów 
i  uczestniczenie w  projektach innych, podobnych te-
atrów. Członkowie grupy coraz częściej angażowali się 
w różne okołoteatralne projekty, wspierając tym samym 
grono swych teatralnych przyjaciół. Kilkakrotnie, przy 
współpracy z innymi teatrami, zorganizowane zostały 
ogólnopolskie warsztaty teatralne. Odbywały się one 
w różnych częściach Polski. Uczestniczyła w nich mło-
dzież z całego kraju, a niejednokrotnie również spoza 
granic: z Niemiec i Australii. Praca podczas warsztatów 
z  założenia kończyła się efektami w  postaci krótkich 
spektakli zrealizowanych pod okiem prowadzących 
warsztaty grup teatralnych. Parokrotnie oprócz prak-
tycznych zajęć odbywały się również wykłady i dyskusje 
z  zaproszonymi przez organizatorów wykładowcami 
uczelni teatralnych. Takim częstym gościem był pro-
fesor Akademii Teatralnej w Warszawie Jan Skotnicki. 
Kilkudniowe z reguły warsztaty nie mogły się również 
obyć bez prezentacji spektakli z  repertuaru teatrów 
prowadzących zajęcia. Edukacyjną i animacyjną funkcję 
teatr spełniał również poprzez organizację przeglądów 
teatralnych.

„Kultową” wręcz imprezą stały się w Częstochowie 
organizowane przez Teatr WiFiFi, a  właściwie przez 
Jarosława Filipskiego, Noce Teatralne Messis. Impreza 
miała już swoją tradycję, ponieważ jej pierwsza edy-
cja odbyła się w 1985 roku. Przejęte przez Filipskiego 
w 1995 roku obowiązki organizatora objawiły nowy, 
inny, rzadko goszczący wtedy w „świętym mieście” te-
atr, pozwalając tym samym na konfrontację twórców 
teatrów niezależnych z  częstochowską publicznością. 
Ostatnia impreza z tego cyklu zorganizowana została 
w 1998 roku. Nikt nie przejął organizacyjnej pałeczki 
po Jarosławie Filipskim, który w  1999 roku wyjechał 
z  Polski, a  co za tym idzie, śmiercią naturalną umarł 
festiwal Messis, pozostawiając lukę w kulturalnym pro-
gramie Częstochowy.

Przed wyjazdem Filipskiego za granicę powołane zo-
stało do życia Stowarzyszenie Proartystyczne „Integra-
cja”, zrzeszające członków Teatru WiFiFi, jak również 

wielu częstochowskich artystów: muzyków, kabarecia-
rzy, plastyków, ludzi w różny sposób związanych z kul-
turą i sztuką. Stowarzyszenie działa do dziś, choć prze-
szło przez ten czas przeobrażenia i  zmiany, głównie 
w składzie, bowiem było dla Teatru WiFiFi i  jest rów-
nież dla Teatru from Poland sposobem na zdobywanie 
pieniędzy ze środków publicznych, urzędu miasta czy 
województwa. Pozwala to na realizację statutowych 
działań, polegających głównie na organizacji spektakli, 
przeglądów, warsztatów teatralnych.

Z  nowym tysiącleciem nastaje nowa era dla twór-
czości Jarosława Filipskiego i Wojciecha Kowalskiego. 
Z początkiem 2001 roku powołują oni do życia Teatr 
from Poland. Działalność nowego zespołu rozpoczyna 
się od  organizacji happeningów i  akcji reklamowych 
w  centrum Częstochowy. Jednak najpierw powstaje 
spektakl, którym jego twórcy rozliczają się z przeszło-
ścią. Jest to kolejna wersja sztuki Filipski/Kowalski2 
(1999–2000), po pewnym czasie powstaje następna 
Filipski/Kowalski1i½ (2004).

W  obydwu realizacjach twórcy szydzą i  ironizują, 
kontestują dzisiejszą sztukę, teatr i siebie samych. Jako 
dużo starsi już „chłopcy” zastanawiają się nad istotą 
teatru dziś. Nad tym, co i  jak należy pokazać, żeby 
dotarło do  widza. Zadają pytania, jaki powinien być 
teatr, żeby docierał do współczesnego odbiorcy? Czy 
musi być kolorowy, szokujący, wulgarny, wywołujący 
u  widza niesmak? Odpowiedź na te pytania zostaje 
w rękach, a raczej w głowach widzów. Twórcy wiedzą, 
że swego rodzaju pogoń za widzem jest nieuniknio-
na. Ale czy rzeczywiście trzeba rozebrać się na scenie 
do naga, pokazać genitalia, żeby tego widza do siebie 
przyciągnąć?

Poprzez organizowanie wspomnianych akcji rekla-
mowych i happeningów zdobywane były pieniądze na 
realizację pierwszego dużego spektaklu Teatru from 
Poland, zatytułowanego The Sant. O przygotowywa-
nej wspólnie z  Teatrem Realistycznym ze Skierniewic 
produkcji tak wypowiadał się przed laty Wojciech Ko-
walski: The Sant „to wielki spektakl plenerowy, opo-
wiadający o miłości, jej sile i potrzebie. O miłości tak 
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potrzebnej w  dzisiejszych czasach, zdominowanych 
przez postawy konsumpcyjne”15. Realizacja tak du-
żego projektu była dla Teatru from Poland nowym 
doświadczeniem artystycznym. Ale stała się również 
sposobem dotarcia do  nowego, innego, młodszego 
widza. Bo, jak mówił w dalszej części cytowanego ar-
tykułu Kowalski, Teatr from Poland „to inny teatr, niż 
robiony przez WiFiFi […]. Publiczności WiFiFi już nie 
ma, a ta, która jest, nie interesuje się teatrem alterna-
tywnym, poszukującym. Po 10 latach postanowiliśmy 
więc wyjść na ulicę, robić spektakle plenerowe, bo taka 
jest potrzeba”16. Organizowanie od początku stycznia 
2001 roku happeningów pozwoliło zdobyć pieniądze 
na przygotowanie spektaklu, w którym oprócz dziesię-
ciu aktorów zagrał żywy koń. Była to pierwsza tak duża 
produkcja nowo powstałego teatru, a także pierwsza 
wspólna realizacja tandemu Filipski/Kowalski pod szyl-
dem Teatr from Poland. „Spektakl symbolizuje to, co się 
stało z nami przez ostatnie 10-lecie, od czasu transfor-
macji ustrojowej – mówi Kowalski. – Ludzie coraz rza-
dziej przychodzą do teatru, jeśli na afiszach nie widzą 
nazwiska gwiazd telewizyjnych. Postanowiliśmy wyjść 
do ludzi, <<zaatakować>> ich naszym spektaklem, 
sprowokować do myślenia”17.

Widowisko prezentowane kilkakrotnie na wielu fe-
stiwalach w  Polsce faktycznie zmusza do  myślenia. 
Zrealizowane na przełomie wieków, na chwilę przed 
wejściem Polski do Unii Europejskiej, jest obrazem na-
szych polskich fobii i  lęków. Jest wyprawą w głąb hi-
storii naszego kraju, który na przestrzeni wieków miał 
niejednego oprawcę. Zawsze jednak, nawet po wielu 
latach niewoli, udawało się wyrwać Polskę z rąk kata, 
czego symbolem jest w  spektaklu „desant maryjek 

15 T. Piersiak, Skandaliści. Rozmowa z Wojciechem Kowalskim, „Gaze-
ta Wyborcza”, 2001, nr 9/2862.

16 T. Piersiak, Skandaliści…
17 V. Gradek, Zarabiać na teatr, „Dziennik Zachodni”, 2001, nr 64.

Filipski/Kowalski1i½, Jarosław Filipski i Wojciech Kowalski, 
fot. Anna Biernacka
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z nieba”. Te pokazane w dość kpiarski sposób plastiko-
we pojemniki w kształcie Matki Boskiej z Dzieciątkiem 
(rekwizyt kilkakrotnie wykorzystywany w twórczości Te-
atru WiFiFi) z przymocowanymi spadochronami, spa-
dające z nieba, są jak dla katolika wiara i nadzieja, że 
„będzie lepiej”. I nawet jeśli twórcy The Santu ironizują 
polski katolicyzm, jego „kołpakowość” i  dewocję, to 
robią to w przepiękny sposób, nie urażając przy tym 
religijnych uczuć. Tym samym pokazują i piętnują – nie 
po raz pierwszy – straganiarską, bliską obrazoburstwu 
tandetę kwitnącą w cieniu sacrum.

Zarówno ten, jak i wiele innych przyszłych spektakli 
Teatru from Poland, miał kilka swoich odsłon i  reali-
zacji. Ostatnia prezentacja miała miejsce w Mysłowi-
cach w dniu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. 
Symboliczna i  znamienna dla spektaklu była to data, 
gdyż oznaczała koniec The Santu. Weszliśmy bowiem 
do Unii, ziściło się zatem „marzenie”, o którym opo-
wiadał „desant”. Nie ma już przed czym ostrzegać, 
więc prezentacja spektaklu straciła swój sens.

W  tym samym czasie, w  którym trwały przygoto-
wania i  zbieranie środków na realizację The Santu, 
Wojciech Kowalski zainspirowany Kontrabasistą wy-
stawianym przez Jerzego Stuhra, pracował nad swoim 
monodramem Saxofonista. Jego premiera odbyła się 
21 czerwca 2001 roku w nieistniejącej dziś restauracji 
„Prohibicja” w Częstochowie. Od tamtej pory spektakl 
zagrany został kilkadziesiąt razy. Zdobył kilkanaście na-
gród i wyróżnień na festiwalach w Polsce. Jego twórcy 
ukrywający się pod scenicznymi pseudonimami Olaf 
Prokupsky (J. Filipski) i Istvan Belgradoff (W. Kowalski) 
nagradzani byli za aktorstwo i najlepszy scenariusz. Bez 
wątpienia największym sukcesem i osiągnięciem Saxo-
fonisty oraz teatru było znalezienie się wśród najlep-
szych spektakli sezonu 2000/2001, typowanych przez 
miesięcznik „TEATR”.

„Na bezpośrednim kontakcie z  widownią oparty 
był Saxofonista […]. Oglądamy oto popis rozpaczli-
wie poszukującego pracy aktora, który na spotkaniu 
z pragnącym zatrudnić go reżyserem wciela się w po-
stać J.S. Nie chodzi tu jednak o prostą parodię czy ka-

baretową zgrywę. Wieloznaczna mieszanka podziwu 
i zawiści dla <<profesora Jerzego S.>> aż skrzy się 
od smakowitych aluzji do ról, wywiadów, póz przybie-
ranych przez <<mistrza>>. Wysokiej klasy aktorstwo 
Wojciecha Kowalskiego nie ogranicza się do  małpo-
wania Stuhra. Przemienia on ten krótki pokaz w opo-
wieść o  kondycji człowieka, jego małości, obsesjach, 
życiowych klęskach. Postać prowincjonalnego aktora 
zafascynowanego gwiazdą aż do  zatracenia własnej 
osobowości jest naprawdę przejmująca. Całość wzięta 
ponadto w kilka finezyjnych cudzysłowów nie pozosta-
wia wątpliwości, że oglądamy świetny teatr”18.

Zarówno Saxofonista, jak i  wiele wcześniejszych 
i późniejszych realizacji Teatru from Poland, to meta-
fory życia. Jego skomplikowanych układów i zależno-
ści. Pokazana w  Saxofoniście postać aktora gotowe-
go odrzeć się z własnego „ja”, gotowego zatracić się 
w odgrywanej postaci, to nic innego, jak próba emfazy 
granic ludzkich możliwości, a raczej ich braku. To spek-
takl pokazujący, jak daleko jest w  stanie posunąć się 
zdesperowany człowiek, by osiągnąć „sukces”. Saxo-
fonista to także sztuka o odgrywaniu teatru w teatrze. 
Pokazująca wieczne odgrywanie roli, ciągłą grę w ży-
ciu, udawanie kogoś innego. Udawanie do tego stop-
nia, że sami zaczynamy wierzyć w swoją „inność”.

Kolejnym zrealizowanym w  pierwszej wersji ze śp. 
Robertem Paluchowskim (Teatr Realistyczny) spekta-
klem, był Uwaga: Poezja! Wstęp wzbroniony. W na-
stępnych wersjach tego „marketingowego wieczo-
ru teatralnego” skład aktorski był zmienny. Uwaga: 
Poezja… to pastisz wdzierających się w  nasze życie 
wszędobylskich reklam i  marketingowych zabiegów, 
których celem jest „wepchnięcie” nam – klientom, 
określonych produktów. Takim produktem staje się 
w spektaklu Teatru from Poland – poezja. Recytowanie 
wierszy sławnych polskich poetów przez „opakowa-
nych” w kontrowersyjne stroje aktorów przywodzi na 
myśl wielkie targowisko, na którym sprzedawcy „wal-
czą” o  klientów, wymyślając coraz to nowe sposoby 

18 K. Michalak, Na uboczu, „Teatr”, 2001, nr 11.
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reklamy. I  znowu pojawia się pytanie, jak daleko my 
– twórcy teatru, jesteśmy w stanie się posunąć. Ile jesz-
cze jesteśmy w stanie zrobić, by sprzedać siebie, swoją 
sztukę? Czy w walce o widza – klienta musimy używać 
tak mało wyszukanych środków i form ekspresji, jak na-
gość i skórzane kostiumy rodem z sadomasochistycz-
nych filmów? Czym tak naprawdę teatr ma docierać 
do widza: „mocną” formą wyrazu czy treścią? Co jest 
istotą teatru?

Uwaga: Poezja… to spektakl plenerowy, jego ce-
lem jest dotarcie do jak największej liczby odbiorców. 
Możliwość taką daje właśnie pokazywanie go na ulicy, 
wśród przypadkowych niezainteresowanych „kupnem 
produktu” ludzi.

To przerysowywanie rzeczywistości pojawia się wła-
ściwie w każdym spektaklu Teatru from Poland. Szyder-
stwo i ironia, z głupoty – bo z niej już tylko śmiać się 
można, z  przywar, ludzkich niedoskonałości, ale tak-
że z  „ułomności” kraju, w  którym przyszło nam żyć. 
Z wiary w  kolejnych zasiadających w naszym rządzie 
„mesjaszy”, zbawicieli przekonujących nas, że będzie 
lepiej, jeśli tylko… im się uda. Teatr from Poland nie 
odpowiada na stawiane pytania, nie daje rad, nawet 
nie moralizuje, po prostu w krzywym zwierciadle uwy-
pukla rzeczywistość.

Z taką myślą przewodnią dotykającą tematu naszych 
rodzimych „mesjaszy” spotykamy się w spektaklu Pro-
rok, który jest kolejną produkcją Teatru from Poland. 
Premiera tego plenerowo-happeningowego widowi-
ska odbyła się 5 lipca 2003 roku podczas 11. Między-
narodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych Sztuka Ulicy 
w  Warszawie. Spektakl powstał podczas warsztatów 
teatralnych, w  których udział wzięła grupa młodych 
adeptów sztuki teatralnej z  okolic Katowic. Trwające 
pod okiem Jarosława Filipskiego kilkudniowe warsz-
taty doprowadziły do  realizacji spektaklu pokazują-
cego w  dość komiczny, ale i  tragiczny sposób nasze 
społeczeństwo, kraj i  targające nim problemy. Prorok 
to w dużej mierze obraz Polski widziany oczami mło-
dego człowieka – współtwórcy spektaklu. Bo w Polsce 
„proroków” jest wielu, jak piszą na swojej stronie twór-

cy Teatru from Poland, „taki to nasz urok narodowy. 
Największy urodzaj mamy wśród <<proroków>> 
politycznych, ekonomicznych, patriotycznych, ale nie 
tylko: są też <<prorocy>> od  pop-kultury, moral-
ności, <<prorocy>> na siłę. Jedni obiecują gruszki 
na wierzbie, inni koniec polskości, jeszcze inni kreują 
gwiazdy, które okazują się meteorytami, kolejni obie-
cują słodkie życie, jeśli coś tam gdzieś tam się spełni”19. 
Forma wykorzystana przez Teatr from Poland do reali-
zacji tego spektaklu miała również na celu wyostrze-
nie, uwypuklenie sytuacji społeczno-politycznej na-
szego kraju i mieszkających w nim ludzi. Fasadowość 
proroczych wizji naszych polityków porównać można 
do przedwyborczych kampanii.

Poruszając po raz kolejny w swoim spektaklu temat 
„wyciągnięty” z rzeczywistości, Teatr from Poland reali-
zuje misję teatru alternatywnego. Misję, którą bez wąt-
pienia jest pokazywanie, uzmysławianie nam, poten-
cjalnym odbiorcom sztuki – już nie elitarnej, zamkniętej 
w salach czy podziemiach – tego, co stało się z krajem, 
narodem, światem w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Jak 
zmieniło się nasze nastawienie do życia, jak zmieniły się 
nasze priorytety.

Oddechem po plenerowych produkcjach, zarówno 
dla widzów Teatru from Poland, jak i dla jego twórców, 
była z pewnością realizacja spektaklu Butter-flay. Twór-
cy sztuki wracają w nim do teatralnej sali, do małej for-
my. To według mnie najlepszy, dojrzały spektakl Teatru 
from Poland i szkoda, że z powodu perturbacji, ciągłych 
zmian i kłopotów w obsadzie głównej roli żeńskiej, nie 
jest już grany. Tak jak w przypadku wszystkich innych 
spektakli Teatru from Poland, scenariusz do Butter-flay 
napisał i spektakl wyreżyserował Jarosław Filipski. Nad 
muzyczną oprawą pracował Bronisław Duży, najlepszy 
puzonista w  latach 1988–1996 według pisma „Jazz 
Forum”. Twórca muzyki filmowej i telewizyjnej współ-
pracujący z zespołami Free Cooperation, Twinkle Bro-
thers, Young Power, tworzący duet z Jorgosem Skolia-

19 Teatr from Poland, Prorok, ww.teatrfrompoland.art.pl/prorok.php, 
data dostępu 6.01.2008.
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sem. Scenograficzną stronę spektaklu Filipski powierzył 
studentce, dziś absolwentce Akademii Sztuk Pięknych 
w Katowicach, Joannie Chwastek. Jak wspomniałam, 
ciągłe zmiany w  obsadzie roli żeńskiej sprawiły, że 
spektakl wycofany został z repertuaru teatru.

Premiera spektaklu, w którym w rolę kobiety wcieliła 
się Izabela Walczybok związana z Teatrem Kriket z Kró-
lewskiej Huty, odbyła się 21  listopada 2003 roku na 
deskach Mysłowickiego Ośrodka Kultury i Sztuki „Trój-
kąt”. Aktorka wraz ze swoim teatrem nagradzana była 
za pierwsze interpretacje w  sztuce Ingmara Vilgista 
Oskar i Ruth. Jej miejsce zajęła Anna Kućko, koleżanka 
z Teatru Kreatury (Gorzów Wielkopolski) współpracu-
jącego przed laty jeszcze z Teatrem WiFiFi. Realizacja 
tego spektaklu z jej udziałem odbyła się w Częstocho-
wie w  zaprzyjaźnionym klubie „Utopia”. Kiedy Teatr 
from Poland otworzył swoją siedzibę w Częstochowie 
i rozpoczął repertuarowe pokazy swoich produkcji, rolę 
kobiety w Butter-flay powierzono Małgorzacie Pikule. 
Te ciągłe zmiany w obsadzie przyczyniły się w gruncie 
rzeczy do zdjęcia spektaklu z afisza.

Temat spektaklu jest prosty… Jego istotą jest człowiek 
w teatrze. To jakby otwarta próba, w której uczestniczy 
widz, ma on możliwość obserwowania pracy, jaką po-
dejmują aktorzy, tworząc kolejne sceny. Ten spektakl 
to dawanie widzom możliwości podglądania tego, co 
dzieje się w życiu aktorów, tym scenicznym i tym pry-
watnym. Ta wykorzystywana już, np. przez Teatr Pory-
wacze Ciał (spektakl Vol.7), czy nawet we wcześniejszej 
produkcji, założycielskiego duetu Teatru from Poland, 
pod tytułem Filipski/Kowalski, metoda tworzenia teatru 
w teatrze, to próba zastanowienia się nad jego istotą. 
Kobieta i mężczyzna reprezentują w tym spektaklu (tak 
jak w życiu) dwa różne, momentami skrajne sposoby 
myślenia, postrzegania rzeczywistości, w konsekwencji 
przetwarzane na sceniczny język, obraz.

Sądząc po recenzjach, najlepszą obsadę stworzy-
ła wraz z Wojciechem Kowalskim Izabela Walczybok. 
„Pani Iza dysponuje temperamentem scenicznym oraz 
bogactwem środków wyrazu, którymi mogłaby obda-
rzyć cały zastęp aktorek o już ustalonej renomie. Jakie 

transformacje przechodzi na scenie ta kobieta, jakimi 
ładunkami emocji potrafi uderzyć w widza, zachowu-
jąc przy tym kobiecy wdzięk i naturalność, trzeba się 
przekonać na własnej skórze. Poza aktorskim talentem 
obdarzona jest oryginalną urodą i skromnością, która 
nie pozwala jej mizdrzyć się do  publiczności”20. Nie 
umniejszając talentu i  pracy, jaką włożyły w  przygo-
towanie roli następczynie Izabeli Walczybok, przyznać 
należy, że poradziła ona sobie z rolą najlepiej. A fakt, że 
spektakl po zmianach personalnych „zszedł” z afisza, 
jest chyba dowodem, że nowe aktorki nie sprawdziły 
się. Jak pisałam wcześniej, uważam Butter-flay za naj-
lepszy spektakl Teatru from Poland i z niecierpliwością 
oczekiwać będę kolejnego równie udanego zarówno 
pod względem scenariusza, jaki i w warstwie muzycz-
nej i scenograficznej.

Cztery lata po Butter-flay fani Teatru from Poland 
doczekali się nowej premiery, spektaklu STENDapKome-
dy – komedia ludzka sceny wybrane. Odbyła się ona 

20 Kola, Na kolana! Butter-flay!, „Kulisy Regionu. Tygodnik Często-
chowski”, 27.11.2003, nr 29.

Butter-flay, Wojciech Kowalski i Izabela Walczybok, 
fot. Anna Biernacka

Teatr from Poland jako przykład teatru wyrastającego z ruchu teatrów studenckich
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w nowej siedzibie teatru, w „Galerii Teatr from Poland”, 
29 września 2007 roku. Niestrudzonym autorem sce-
nariusza i reżyserem spektaklu był niezmiennie Jarosław 
Filipski, w główną i jedyną rolę wcielił się Wojciech Ko-
walski. Tytuł przedstawienia pochodzi od angielskiego 
zwrotu stand-up comedy, oznaczającego satyryczny 
monolog człowieka stojącego przed publicznością. 
Sam tytuł sugeruje, że na scenie oglądać będziemy 
jednoosobowy popis kabaretowych umiejętności ak-
tora. Tematyka spektaklu ociera się, jak w pozostałych 
małych formach Teatru from Poland, o człowieka, jego 
rozterki, upadki i  wzloty, jego relacje z  otoczeniem. 
Z przykrością muszę stwierdzić, że to w moim odczuciu 
najgorszy spektakl zrealizowany przez teatr. Brakowa-
ło mi w nim właściwie wszystkiego – i ciekawej formy, 
i  interesującej, bardziej wyszukanej treści, i pokazania 
nowych, innych niż do tej pory umiejętności aktorskich. 
Odniosłam wrażenie, że spektakl powstał, bo musiał, 
bo trzeba było coś zrobić, żeby widzowie o nas nie za-
pomnieli. Ma on kilka dobrych momentów, ale to we-
dług mnie za mało, żeby mógł się obronić. Od teatru 
z  prawie dwudziestoletnią historią wymagam czegoś 
więcej niż kiepskich, ogranych gagów i  natarczywej 
próby kontaktu z publicznością. Poruszanie wyeksplo-
atowanego tematu wyjazdu z kraju, jego konsekwencji, 
pracy na obczyźnie i życia tam, wydaje mi się być mało 
interesujące. I  chyba tylko kolorowa „błazeńska” sce-
nografia jak z komedii dell’arte oraz muzyka napisana 
przez Marka Maklesa – klawiszowca współpracującego 
z kilkoma częstochowskim projektami muzycznymi, na 
co dzień związanego z  zespołem Habakuk – oddaje 
prześmiewczy i autoironiczny ton spektaklu.

Obawiam się, że w  twórczości Teatru from Poland 
nastał kryzys. Może nie jest to do końca kryzys czysto 
artystyczny. Jarosław Filipski nadal pisze ciekawe, dobre 
teksty, takie jak Czeczenki zrealizowane przez Teatr Kre-
atury prowadzony przez Przemysława Wiśniewskiego. 
Kryzysu tego upatrywałabym raczej w grze aktorskiej, 
w  niedostatecznym zaangażowaniu Wojciecha Ko-
walskiego w pracę nad rolą. Winę za taki stan rzeczy 
ponosi zapewne fakt, że teatr, mimo kilkunastu lat 

działalności na częstochowskiej scenie, nie doczekał się 
regularnego, finansowego wsparcia ze strony władz 
miasta, więc jego twórcy zajmują się teatrem niejako 
„po godzinach”. Pogoń za pieniądzem, dobrami mate-
rialnymi, nie sprzyja ani twórczej atmosferze, ani arty-
stycznemu rozwojowi.

Przez ponad 20 lat działalności Jarosław Filipski 
i  Wojciech Kowalski w  Teatrze WiFiFi i  Teatrze from 
Poland wypracowali swój rozpoznawalny przez kryty-
ków styl. Wychowali kilka pokoleń młodych ludzi, mają 
zagorzałych fanów swojej twórczości oraz licznych 
jej przeciwników. Dzięki ich działalności Częstochowa 
stała się ważnym ośrodkiem teatru alternatywnego, 
kultury niezależnej, niszowej na mapie kraju. Jak każdy 
zespół ludzi mają wzloty i upadki, po latach tłustych 
przychodzą lata chude.

Zawirowania wokół działalności prowadzonej w no-
wej siedzibie teatru, angażowanie się w realizację pro-
jektów na rzecz miasta, jednoczesne prowadzenie za-
jęć teatralnych z adeptami pozwalają wierzyć, że misja 
teatru trwa.

Teatr from Poland oprócz pracy stricte twórczej, po-
dejmuje również działania edukacyjne, jego członkowie 
prowadzą warsztaty teatralne dla dzieci i  młodzieży. 
Powstają teatralne „podgrupy”, Teatr Narybek from Po-
land prowadzony przez Jarosława Filipskiego czy Czę-
stochowska Grupa Kowadło Wojciecha Kowalskiego.

Teatr from Poland ma swoją siedzibę w Częstocho-
wie. Przy al. NMP 2 w podwórzu, na niewielkiej scenie 
prezentowane są spektakle teatralne twórców oraz za-
praszanych gości. Od 2007 roku odbywa się tam rów-
nież Ogólnopolski Festiwal Monodramów „42–200”.
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The article is devoted to the history of the Teatr from 
Poland since its establishment in 2007 – it is about the 
people, artists, as well as the history of the entire cur-
rent in theatrical arts, which is student and alternative 
theatre in Poland. 

The Teatr from Poland was established in Częstochowa 
in 2001 on the debris of the WiFiFi Theatre non-existent 
at that time. It was established by Jarosław Filipski and 
Wojciech Kowalski. The style and the contents touched 
upon at the theatre refer to the contemporary world, 
the surrounding reality here and now, in capitalist Po-
land where you have to fight for everything, even thea-
tre spectators. The authors of the theatre do not answer 

a question how to do that – they keep asking the ques-
tion during each staging, they keep looking.

Apart from strictly artistic projects, Teatr from Poland 
also takes up educational activity – the members or-
ganise theatrical workshops for children and teenag-
ers. Theatrical sub-groups are set up – Teatr Narybek 
from Poland managed by Jarosław Filipski or Grupa 
Kowadło by Wojciech Kowalski.

The Teatr from Poland is located in Częstochowa. At 
al. NMP 2 in the internal yard, on a small stage theatri-
cal spectacles are staged, both prepared by the hosts 
and invited guests. Since 2007 also the National Mon-
odrama Festival “42-200” has been held there.

Anna Biernacka

History of the Teatr from Poland
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Przedmiotem1 artykułu są wystawy z dziedziny sztuki2 
prezentowane w Muzeum Częstochowskim3 w latach 
1905–1975.

Tekst został podzielony na dwie części. Pierwsza za-
wiera spis ekspozycji od początku powstania instytucji, 
tj. 1905 roku, do zakończenia II wojny światowej. Dru-
ga natomiast obejmuje okres od 1945 do 1975 roku.

W  niniejszym artykule wymienione są wszystkie 
wystawy o  charakterze artystycznym, prezentowane 
w siedzibie Muzeum. Pojawiają się zatem prezentacje 
własne, przygotowywane przez Muzeum Częstochow-

1 Druga część artykułu prezentująca wystawiennictwo artystyczne 
Muzeum Częstochowskiego w latach 1976–2005 w opracowaniu.

2 Zgodnie z definicją sztuk plastycznych zamieszczoną w Słowniku 
terminologicznym sztuk pięknych, wykaz dotyczyć będzie wystaw 
prezentujących przedmioty z  zakresu architektury, rzeźby, ma-
larstwa, grafiki i  rzemiosła artystycznego, w  tym także medalier-
stwa bazującego na granicy rzeźby i  rzemiosła, [w:] Słownik ter-
minologiczny sztuk pięknych, pod red. K.  Kubalskiej-Sulkiewicz, 
M. Bielskiej-Łach, A. Manteuffel-Szaroty, Warszawa 2002, s. 404. 
Ze względu na obecność Działu Etnografii w strukturze Muzeum 
Częstochowskiego pomijam w wykazie ekspozycje sztuki ludowej, 
nieprofesjonalnej.

3 W  celu uniknięcia dezorientacji związanej z  kilkakrotnymi zmia-
nami nazewnictwa instytucji muzealnej w Częstochowie w  latach 
1905–1975, umownie posługiwać się będę w  artykule ogólnym 
terminem: Muzeum Częstochowskie w Częstochowie.

skie4 oraz obce, wypożyczane w całości od innych in-
stytucji bądź współtworzone.

Wystawiennictwo z dziedziny sztuki 
przed 1945 rokiem

Instytucja muzealna w  Częstochowie powstała 
w 1905 roku jako Muzeum Higieniczne, oddział war-
szawskiego Towarzystwa Higienicznego. W początko-
wym okresie jej działalności zgodnie z  profilem pre-
zentowano ekspozycje propagujące zasady zdrowego 
życia, zwłaszcza wśród mieszkańców wsi. Z  okazji 
odbywającej się w  1909 roku w  Częstochowie Kra-
jowej Wystawy Przemysłu i  Rolnictwa wybudowano 
dla Muzeum Higienicznego w parku pod Jasną Górą 
Pawilon Wystawowy, będący od  tego czasu główną 
siedzibą instytucji. Prócz stałej problematyki higienicz-
nej, wystawy podejmowały także wątki historyczno-
-artystyczne. Przykładem może być otwarta w czerwcu 
1916 roku Wystawa pamiątek polskich. Zaprezento-
wano na niej oprócz dokumentów i materiałów histo-

4 W artykule nie rozróżniam poszczególnych działów muzealnych od-
powiedzialnych za organizację konkretnej ekspozycji. W przypad-
ku Muzeum Częstochowskiego kwestia ta dotyczyć mogła dwóch 
działów: Sztuki oraz działu Naukowo-Oświatowego.

Agnieszka Miry

Wystawiennictwo artystyczne w Muzeum 
Częstochowskim. Część I: lata 1905–19751



238

Agnieszka Miry

rycznych dzieła malarskie, graficzne; szkło i ceramika, 
produkowane w  Lubartowie, Włocławku, Ćmielowie, 
oraz meble5. Sztuki plastyczne reprezentowały m.in. 
pastele Marcelo Bacciarellego, portret pędzla Józefa 
Brodowskiego z  1823 roku, prace Szymona Czecho-
wicza, rysunek Piotra Michałowskiego, Odsłonięcie po-
mnika w Łazienkach Januarego Suchodolskiego, Szkoła 
Sztuk Pięknych z 1860 roku Mateusza Mączyńskiego, 
prace Józefa Mączyńskiego oraz kilka dzieł nieokre-
ślonych artystów, np. Wojciech z  Brudzewa, Andrzej 
Łęgowski, Napoleon, Madonna, portrety, np. senato-
ra królewskiego J.K. Burakowskiego, podwojewodzica 
sieradzkiego Józefa Kochowskiego i prezesa Banku Po-
pracolskiego, hrabiego Łubieńskiego6. W  tym samym 
czasie udostępniono Wystawę szkolną, na którą złożyły 
się prace uczniów, m.in. z  dziedziny kartografii, mo-
delarstwa i rysunku, zorganizowaną przez gimnazjum 
żeńskie Wacławy Chrzanowskiej i  gimnazjum męskie 
Towarzystwa Opieki Społecznej. 1 października 1916 
roku pokazano Wystawę prac kobiet, na której znalazły 
się różnego rodzaju wyroby artystyczne codziennego 
użytku.

Od początku lat 20. prezentowanych jest coraz 
więcej ekspozycji o tematyce regionalnej oraz wystaw 
tzw. okrężnych organizowanych przez inne instytucje 
muzealne. W  styczniu 1924 roku otwarto: Okrężną 
Wystawę Sztuki Krakowskiego Związku Artystów Pla-
styków, na której pokazano m.in. tryptyk Włodzimierza 
Tetmajera o tematyce wiejskiej oraz potyczkę kosynie-
rów, dzieła Konstantego Laszczki, Wincentego Wodzi-
nowskiego, Ludwika Stasiaka, Kaspra Żelechowskiego7; 
Okrężną Wystawę Grafiki Polskiej, eksponującą 207 
prac takich twórców, jak: Józef Mehoffer, Józef Pankie-

5 A. Jaśkiewicz, Z dziejów Muzeum w Częstochowie, „Gazeta Często-
chowska” 1980.

6 A.  Jaśkiewicz, Muzeum w  Częstochowie w  latach 1905–1960, 
[w:] „Rocznik Muzeum Okręgowego w Częstochowie”, t. 6, 1993, 
s. 13; A. Jaśkiewicz, Życie artystyczne Częstochowy w początkach 
XX wieku i  w  okresie międzywojennym, [w:] „Rocznik Muzeum 
w Częstochowie”, t. 3, 1973, s. 326.

7 A. Jaśkiewicz, Życie artystyczne Częstochowy w początkach XX wie-
ku i w okresie międzywojennym, dz. cyt., s. 328.

wicz, Władysław Skoczylas, Leon Wyczółkowski, Józef 
Rapacki, Ignacy Łopieński8. W tym czasie w Częstocho-
wie prezentowano także eksponowane w różnych mia-
stach Polski wystawy okrężne sztuki polskiej9.

Na przełomie 1928 i 1929 roku pojawia się w Mu-
zeum Wystawa prac młodych artystów krakowskich, 
na której zaprezentowano 149 dzieł plastycznych, 
m.in. Czesława Rzepińskiego, Juliusza Studnickiego, 
Otto Axera, Mariana Jaeschke, Jana Wodyńskiego, Ste-
fana Bessowskiego, Adama Kossakowskiego, Tadeusza 
Orłowicza, Zdzisława Ruszkowskiego10. W  kwietniu 
1929 roku udostępniono pośmiertną wystawę malar-
stwa Stanisława Chorowicza, na której zaprezentowa-
no 64 prace, m.in. Moczary, Ogród, Wieczór na Helu, 
Stodoły, Maski11. W latach 30. odbyło się kilka wystaw 
z dziedziny sztuki. Dwie poświęcono wytworom mło-
dych artystów krakowskich, z których jedna (1931 r.) 
obejmowała ponad 200 prac malarskich, rzeźbiar-
skich, graficznych, ceramicznych, m.in. Stanisława Bo-
rysowskiego, Andrzeja Jurkiewicza czy pochodzącego 
z Częstochowy Stefana Policińskiego12. W 1930 roku 
zaprezentowano twórczość marynistyczną pułkownika 
Aleksandrowicza, w połączeniu z pokazem dzieł miej-
scowych artystów, m.in. Kazimierza Staszewskiego, 
Władysława Rudlickiego, Stanisława Barylskiego, Ja-
dwigi Różyckiej, Mariana Zarembskiego13.

Okres dwudziestolecia międzywojennego zaowoco-
wał także ekspozycjami dorobku twórczego miejsco-
wego środowiska artystycznego, np. w 1938 roku od-
była się wystawa częstochowskich artystów plastyków 
zorganizowana przez tzw. grupę Lit-arsu. W pokazie 

8 A. Jaśkiewicz, Z dziejów Muzeum w Częstochowie, dz. cyt.; A. Jaś-
kiewicz, Życie artystyczne Częstochowy w  początkach XX wieku 
i w okresie międzywojennym, dz. cyt., s. 328.

9 Tamże, s. 328.
10 K. Kotlińska, 60 lat muzeum w Częstochowie, „Nad Wartą”, marzec 

1967, s. 4; A. Jaśkiewicz, Życie artystyczne Częstochowy w począt-
kach XX wieku i w okresie międzywojennym, dz. cyt., s. 328.

11 A. Jaśkiewicz, Życie artystyczne Częstochowy w początkach XX wie-
ku i w okresie międzywojennym, dz. cyt., s. 330.

12 Tamże, s. 330.
13 Tamże, s. 330.
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tym wzięło udział pięciu artystów, m.in. Władysław 
Rudlicki, Józef Mączyński, którzy pokazali 195 dzieł 
z dziedziny malarstwa i rzeźby14.

W czasie wojny w Muzeum organizowane były nie-
mieckie wystawy propagandowe.

Wystawiennictwo artystyczne 
w latach 1946–197515

1946
1. Wystawa sztuki regionalnej (11.08.)16 – prezenta-

cja zabytków sztuki cechowej o charakterze religijnym. 
Ekspozycja została podzielona na trzy działy. Pierwszy 
obejmował sztukę dawną ziemi częstochowskiej, po-
kazano na niej eksponaty ze zbiorów Kurii Diecezjalnej 
w Częstochowie, m.in. malarstwo i rzeźbę gotycką, ob-
razy przypominające dzieje Zakonu Paulinów na Jasnej 
Górze. Dział drugi, z dewocjonaliami dawnymi, wśród 
których przodowały kopie obrazu Matki Bożej Często-
chowskiej oraz w ostatniej części dewocjonalia współ-
czesne, które reprezentowały m.in. produkty firmy ce-
ramicznej „Czyn” oraz nowoczesne formy rzeźbiarskie 
Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej17.

2. Wystawa malarstwa, rzeźby, grafiki i ceramiki ar-
tystów częstochowskich18.

1947
1. Wystawa prac uczniów miejscowej szkoły arty-

stycznej (połowa roku) – prezentacja szkiców rysun-

14 A. Jaśkiewicz, Tradycje wystawiennictwa artystycznego, „Nad War-
tą”, marzec 1966, s. 4.

15 Ze względu na brak w muzealnym archiwum sprawozdań z dzia-
łalności placówki za okres 1946–1950, informacja o ekspozycjach 
z tego czasu będzie prawdopodobnie niekompletna. W opracowy-
waniu tematu tego okresu posłużyłam się jedynie wycinkami praso-
wymi oraz artykułami pracowników Muzeum.

16 W nawiasie podane są daty otwarcia, ewentualnie także zakończe-
nia wystawy. W przypadku braku dziennej daty, może pojawić się 
przybliżony okres prezentowania ekspozycji. Po dacie podani są ze-
wnętrzni organizatorzy czy też współorganizatorzy wystawy.

17 Wystawa sztuki regionalnej, „Głos Narodu”, numer z 20.08.1946.
18 A. Jaśkiewicz, Muzeum Częstochowskie w latach 1905–1960, dz. 

cyt., s. 21.

kowych zabytków architektonicznych regionu często-
chowskiego19. Odpowiedź na ministerialną inicjatywę 
inwentaryzacji nieruchomych zabytków Polski20.

2. Dzieje Cywilizacji w Polsce (10.08.–10.09.), Mu-
zeum Narodowe w Warszawie, objazdowa ekspozycja 
dwunastu obrazów – szkiców prezentujących najważ-
niejsze wydarzenia w  dziejach Polski autorstwa Jana 
Matejki: Zaprowadzenie chrześcijaństwa; Koronacja 
pierwszego króla; Przyjęcie Żydów; W Łęczycy pierwszy 
Sejm. Spisanie praw. Ukończenie rozbojów; Klęska le-
gnicka – Odrodzeni; Powtórne zajęcie Rusi – Bogactwo 
i  Oświata; Założenie Szkoły Głównej; Chrzest Litwy; 
Wpływ Uniwersytetu na kraj w XV w. – Nowe prądy 
– Husytyzm i Humanizm; Złoty Wiek Literatury w wie-
ku XVI – Reformacja – Przewaga Katolicyzmu; Potęga 
Rzeczypospolitej u zenitu; Konstytucja 3 Maja – Sejm 
Czteroletni.

3. Wystawa twórczości rodziny Mączyńskich 
(21.09.–20.11.) – prezentacja dorobku artystycznego 
trzech pokoleń: Franciszka, Mateusza oraz ówcześnie 
żyjącego Józefa. Twórczość najstarszego przedstawi-
ciela reprezentują dwa obrazy olejne ukazujące św. 
Mateusza i św. Łukasza, będące kopiami dzieł z jasno-
górskiej zakrystii. Z oeuvre Mateusza pokazano kilka-
naście obrazów ukazujących głównie widoki wnętrz 
sakralnych, m.in. kościół Wizytek, farę w  Warszawie 
oraz świeckich – wnętrze pracowni w  Szkole Sztuk 
Pięknych w Warszawie. Józef Mączyński zaprezentował 
m.in. motywy krajobrazowe z Polski i Francji, zwłaszcza 
z Bretanii, portrety – Stangret, Starzec, Stróż, Portret 
Kisera oraz pejzaże – Fiord, Staw w Kawodrzy, Kuzary 
w Krynicy, Pejzaż, Z Białej, Kapusta.

1948
1. Wystawa prac plastycznych członków często-

chowskiego oddziału Związku Polskich Artystów Pla-
styków (ZPAP) (29.02.–20.04.) – na ekspozycji zostały 
zaprezentowane dzieła m.in. Józefa Hollaka – cztery 

19 „Życie Częstochowy”, 1947, nr 31, s. 3.
20 Tamże, s. 3.
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miniatury na kości słoniowej oraz dwa drzeworyty – 
ilustracje do dzieł Mikołaja Reja Polowanie z sokołem 
oraz Polowanie z ogarem; Władysława Michniewskie-
go – wnętrza; Stanisława Przesłańskiego – Głowa gó-
rala; Władysława Rudlickiego – Głowa żebraka, Pejzaż, 
Alegoria; Zdzisława Salaburskiego – Portret żony; Jana 
Studenckiego – Portret matki; Władysława Wagnera – 
Elegia, Maszynistka, U wróżki, Na plaży, Taniec; Wandy 
Wereszczyńskiej – Martwa natura z dzbankiem, Mar-
twa natura z dynią, pejzaże z Mirowa.

2. Wystawa prac plastycznych uczniów miejscowej 
szkoły artystycznej (06.06.–07.07.) – prace z dziedziny 
m.in. malarstwa, rzeźby, rysunku, metaloplastyki.

3. Wystawa obrazów i  rysunków Jana Matej-
ki (23.10.–01.11.), zbiory Muzeum Narodowego 
w Krakowie21 – ekspozycja objęła m.in. szkice, studia 
rysunkowe, prace z  lat młodzieńczych oraz projekty 
polichromii kościoła mariackiego w  Krakowie. Wśród 
prezentowanych dzieł znalazły się następujące pra-
ce: portret Jana Matejki pędzla Izydora Jabłońskiego 
z 1875 roku, Koronacja Matki Bożej, portret pułkowni-
ka Dobrzańskiego, akwarela przedstawiająca pobojo-
wisko grunwaldzkie, Stańczyk udający ból zębów oraz 
Zygmunt August i Barbara.

1949
1. Wiosenna Wystawa prac członków częstochow-

skiego oddziału ZPAP (20.03.–17.05.) – ok. 200 prac 
z  dziedziny malarstwa, rzeźby, grafiki, rysunku oraz 
tkaniny; Józef Hollak – teka linorytów (23) Praca ludz-
ka i człowiek podejmująca tematykę pracy, trzy prace 
podejmujące tematykę historii i  legend słowiańskich: 
Lech, Światowid, Woj słowiański oraz portret Adama 
Mickiewicza; Bogumiła Malec; Józef Mączyński, Wła-
dysław Michniewski, Stefan Policiński, Władysław Ru-
dlicki, Bolesław Rutkowski, Zdzisław Salaburski, Jan 
Studencki, Wanda Szrajberówna, Władysław Wagner, 
Wanda Wereszczyńska.

21 A. Jaśkiewicz, Muzeum Częstochowskie w latach 1905–1960, dz. 
cyt., s. 23.

2. Wystawa prac uczniów Państwowego Liceum 
Technik Plastycznych (24.05.–30.06.) – zaprezentowa-
no prace z zakresu malarstwa, rzeźby, rysunku, koron-
karstwa, metaloplastyki.

3. Malarze polscy w  połowie XIX wieku (06.11.–
27.11.), Muzeum Narodowe w Warszawie – ekspozy-
cja z okazji stulecia Wiosny Ludów objęła 50 prac 36 
malarzy, m.in. Juliana Kossaka, Franciszka Lampiego, 
Feliksa Piwarskiego Targ w Opatowie, Henryka Roda-
kowskiego Portret Juliusza Kossaka, Józefa Simmlera.

4. Wystawa Bitwa pod Grunwaldem (1.12.–8.12.), 
Muzeum Narodowe w Krakowie – ekspozycja obrazu-
je „w sposób plastyczny historyczną rolę bitwy grun-
waldzkiej […]”22.

5. Wystawy poświęcone twórczości miejscowych 
artystów23.

1950
1. Doroczna wystawa prac uczniów Państwowego 

Liceum Technik Plastycznych – prace z zakresu rysunku, 
malarstwa, rzeźby, metaloplastyki, ceramiki.

1951
1. Sztuka i  Życie – dziesięć plansz z  reprodukcja-

mi prac z  dziedziny architektury, malarstwa i  rzeźby 
od czasów pierwotnych do współczesności24.

2. Plastycy w walce o Pokój (październik), Centralne 
Biuro Wystaw Artystycznych (CBWA).

3. Realizm mieszczański w  malarstwie polskim 
XIX  w. (18.11.–15.01.), Stowarzyszenie Historyków 
Sztuki i Kultury Materialnej w Warszawie – obrazy o te-
matyce wiejskiej pędzla, m.in. Józefa Chełmońskiego, 
Franciszka Kostrzewskiego, Aleksandra Kotsisa, Jacka 
Malczewskiego, Jana Feliksa Piwarskiego, Józefa Szer-
mentowskiego.

22 „Życie Częstochowy”, 1949, nr 333.
23 A.  Jaśkiewicz, Z dziejów Muzeum w Częstochowie, [w:] „Rocznik 

Muzeum Częstochowskiego. Wydanie Jubileuszowe 1905–2005. 
Vademecum zbiorów”, Częstochowa 2005, s. 16.

24 Wystawa w Muzeum Regionalnym, „Życie Częstochowy”, 1951, nr 
202.
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1952
1. Ilustracja radziecka (maj), CBWA.
2. Ziemia częstochowska w  fotografii (Fotografika 

regionalna) (24.05.–10.08.), częstochowski oddział 
Polskiego Towarzystwa Fotograficznego (PTF).

3. Średniowieczny Kraków25 (11.09.–02.10.), Mu-
zeum Narodowe w Krakowie.

4. Współczesne malarstwo polskie (04.10.–30.10.), 
CBWA.

5. Malarstwo Rosyjskie i Radzieckie (01.11.–07.12.), 
Muzeum w Gliwicach.

6. Wystawa plastyków częstochowskich26.
7. Wystawa prac plastycznych uczniów Państwo-

wego Liceum Technik Plastycznych w Częstochowie − 
ok. 200 eksponatów.

1953
1. Krajobraz ziemi krakowskiej i  Podhala w  obra-

zach Stanisława Kamockiego, CBWA27.
2. Śląsk w grafice polskiej (I połowa roku)28.
3. Wystawa prac plastycznych członków często-

chowskiego oddziału ZPAP (maj) 29.
4. Doroczna wystawa prac plastycznych uczniów Pań-

stwowego Liceum Technik Plastycznych w Częstochowie (po-
łowa roku) – malarstwo, rysunek, ceramika, metaloplastyka.

5. Wystawa prac amatorów – plastyków związanych 
z Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych (grudzień)30.

1954
1. Wystawa fotografii amatorskiej (I połowa roku), 

częstochowski oddział PTF31.

25 W artykule zostało zamieszczonych kilka wystaw, na temat których 
brak jest szczegółowych informacji. Mogły mieć w większym bądź 
mniejszym stopniu charakter artystyczny. Są to: Średniowieczny Kra-
ków, Strój i wnętrze w dawnej Polsce, Renesans w Krakowie.

26 „Życie Częstochowy”, 1952, nr 61.
27 „Życie Częstochowy”, 1953, nr 227.
28 Śląsk w grafice polskiej w Muzeum Regionalnym, „Życie Częstocho-

wy”, 1953, nr 44.
29 „Dziennik Zachodni”, nr z 24.04.1953.
30 „Życie Częstochowy”, 1953, nr 301.
31 Z wystawy fotografiki, „Życie Częstochowy”, 1954, nr 36.

2. Wystawa prac plastycznych członków często-
chowskiego ZPAP (15.04.), katowicki oddział Biura 
Wystaw Artystycznych (BWA) – ponad 100 prac z za-
kresu malarstwa, rzeźby, grafiki, ceramiki i  tkactwa, 
m.in. rzeźby Stanisława Barylskiego − Studium głowy 
chłopca, Autoportret, Panczenista – przodownik; 18 
grafik Wojciecha Barylskiego − Trasa W-Z, Dom Kultury 
w Złotym Potoku; obrazy olejne Maksymiliana Brożka 
– Martwa natura; Portret Stanisława Barylskiego oraz 
akwarelowe weduty; Józefa Mączyńskiego – obrazy 
olejne: Kopanie kartofli, Pejzaż nad wodą, akwarele 
i pastele: Portret dziewczynki; Bogumiły Malec – tkani-
ny; Władysława Michniewskiego – Wiejskie podwórko, 
Budowa huty Bierut; Jana Antoniego Studenckiego – 
Głowa dziewczynki; Wandy Szrajberówny – ceramiki; 
Władysława Wagnera – teka krakowska; Wandy We-
reszczyńskiej − Młodzi tokarze, W hali sportowej, Frag-
ment znad rzeki Warty)32.

3. Co to jest grafika? (maj), współudział CBWA33.
4. Wystawa prac amatorów – plastyków (połowa 

roku).

1955
1. Ekslibrisy grafików polskich (15.05.–13.06.), 

współudział Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych oraz 
częstochowskiego oddziału ZPAP – ze zbiorów Woj-
ciecha Barylskiego, Mirona Kołakowskiego, Władysław 
Nagłowskiego. Na ekspozycji zaprezentowano dzieła 
m.in. Wojciecha Barylskiego, Daniela Chodowieckiego, 
Stanisława Chrostowskiego, Tadeusza Cieślewskiego, 
Tytusa Czyżewskiego, Tadeusza Gronowskiego, Adama 
Młodzianowskiego, Stefana Mrożewskiego, Olgi Sie-
maszkowej, Konstantego Sopoćki, Pawła Stellera, Jana 
Szancera. Wojciech Barylski zaprezentował także urzą-
dzenia i przedmioty służące pracy grafika.

2. 10-lecie Liceum Technik Plastycznych (15.06.) – 
eksponaty z zakresu m.in. metaloplastyki, ceramiki.

32 Dzisiaj otwarcie wystawy plastyków, „Życie Częstochowy”, 1954, 
nr 90; Z wystawy plastyków częstochowskich „Życie Częstochowy”, 
1954, nr 116.

33 „Życie Częstochowy”, 1954, nr 123.
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3. Strój i  wnętrze w  dawnej Polsce (25.06.), Mu-
zeum Narodowe w Krakowie.

4. Wystawa rysunków Zdzisława Lachura (ok. poło-
wy roku).

5. Wystawa prac Stowarzyszenia Architektów Pol-
skich (04.10.−05.11.) – rysunki, fotografie i akwarele 
m.in. Czesława Koteli, Włodzimierza Ściegiennego.

6. Walki wolnościowe w dziełach malarstwa, grafiki 
i rzeźby (14.10.), Muzeum Narodowe w Krakowie.

7. Wystawa twórczości członków częstochowskiego 
oddziału ZPAP, BWA Katowice – ekspozycja złożona 82 
prac z  dziedziny malarstwa, rzeźby, grafiki, ceramiki, 
m.in. Stanisława Barylskiego – Głowa ojca i Panczenista; 
grafiki Wojciecha Barylskiego – Łazienki, Ziemia; Mak-
symiliana Brożka – Autoportret w cylindrze, Kościółek 
Wizytek; Bogumiły Malec – cztery pejzaże i portret ko-
biecy; Władysława Michniewskiego – Pejzaż z sosną, Na 
pastwisku, Nad Wartą; Stefana Policińskiego – Popiersie 
kobiece, Córka artysty, Wandy Szrajberówny – wyroby 
ceramiczne; Jana Antoniego Studenckiego – Portret ko-
biecy, akwarele oraz rysunek kredką; Władysława Wa-
gnera – Autoportret; Wandy Wereszczyńskiej – Nad rze-
ką, Pejzaż z Ważnych Młynów, Zalew wiślany w Krynicy 
Morskiej, Port rybacki nad morzem, Peonie, Pelargonie, 
Portret Misi Z., Walcownia huty Bierut, Kuźnia w stoczni 
wrocławskiej; Edwarda Wrońskiego – Martwa natura.

8. Wystawy fotografiki profesjonalnej i amatorskiej, 
zorganizowane przez PTF.

1956
1. Ochrona zabytków (I połowa roku).
2. Wystawa prac amatorów – plastyków związanych 

z  częstochowskim oddziałem Towarzystwa Zachęty 
Sztuk Pięknych (I połowa roku), współudział ZPAP.

3. Wystawa prac uczniów Państwowego Liceum 
Technik Plastycznych (połowa roku) – przyszli malarze 
częstochowscy: Jerzy Duda jako uczeń I klasy zaprezen-
tował pejzaże, pracę przedstawiającą dwóch szermie-
rzy oraz cykl prac o tematyce wojennej zatytułowany 
Co nam dała wojna?, natomiast Witold Bulik, uczeń IV 
klasy, pokazał m.in. akwarelowy portret chłopca.

4. Okręgowa wystawa Plastyków (II połowa roku) – 
130 prac z dziedziny malarstwa, rzeźby, grafiki, tkaniny, 
m.in. Wojciecha Barylskiego grafiki o tematyce pejzażo-
wej; rzeźby Stanisława Barylskiego; Bogumiły Malec – 
Martwa natura, Spaleni, Echo oraz tkaniny; Władysława 
Michniewskiego – olejne i rysunkowe pejzaże oraz stu-
dia zwierząt; Barbary Polakowskiej – obrazy o tematyce 
pejzażowej i akwatinty przedstawiające sceny z obrzę-
dów ludowych; Jana Studenckiego – pejzaże i portrety; 
prace Wandy Szrajberówny; Władysława Wagnera – 
Skrzypce, Macierzyństwo, rysunkowe akty kobiece oraz 
szkice teatralne do komedii Arystofanesa; Wandy We-
reszczyńskiej – portrety i pejzaże np. Podwórko w zimie.

5. Okręgowa wystawa prac graficznych członków 
katowickiego okręgu ZPAP (II połowa roku), BWA Ka-
towice34.

6. Wystawa prac malarskich Klaudiusza Jędrusika 
i Sylwestra Wieczorka (II połowa roku), CBWA.

7. Malarstwo polskie XIX wieku (październik – ma-
rzec), Muzeum Narodowe w  Krakowie − 23 obrazy 
o tematyce wiejskiej – pejzaże, sceny rodzajowe – arty-
stów tworzących w XIX wieku, m.in. Burza, Owczarek 
Józefa Chełmońskiego, Droga w Bronowicach Aleksan-
dra Gierymskiego, Jana Nepomucena Głowackiego, 
Juliana Fałata, Stefana Filipkiewicza, Stanisława Ka-
mockiego, Aleksandra Kotsisa, Jacka Malczewskiego, 
Władysława Podkowińskiego, Ferdynanda Ruszczyca, 
Jana Stanisławskiego, Józefa Szermentowskiego, Wło-
dzimierza Tetmajera, Wiatr halny Stanisława Witkiewi-
cza, Orka Leona Wyczółkowskiego.

8. Wystawy fotografiki profesjonalnej i amatorskiej 
organizowane przez częstochowski oddział PTF, np. 
VIII Wystawa Fotografiki Amatorskiej.

1957
1. Malarstwo polskie w  latach 1919–1939, Mu-

zeum Górnośląskie w Bytomiu – prace m.in. Jan Hryn-
kowskiego, Jacka Mierzejewskiego, Józefa Pankiewi-
cza, Zbigniewa Pronaszki, Jana Zamoyskiego.

34 „Życie Częstochowy”, 1957, nr 164.
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2. Wystawa prac uczniów Państwowego Liceum 
Technik Plastycznych (I  połowa roku) – prezentacja 
dorobku uczniów z  zakresu ceramiki, metaloplastyki, 
rysunku. Przyszły malarz Jerzy Duda (II klasa) pokazał 
cykl rysunków Miasto. Prace zaprezentował także Wi-
told Bulik.

3. 45-lecie pracy artystycznej Maksymiliana Brożka 
(maj), Związek Nauczycielstwa Polskiego i Wydział Kul-
tury PMRN w Częstochowie – ekspozycja prac z zakre-
su malarstwa, grafiki, rysunku, m.in. Satyr, W parku.

4. Renesans w Krakowie (sierpień), Muzeum Naro-
dowe w Krakowie.

5. Wystawa prac Bogumiły Malec (październik) − 
ekspozycja o  charakterze retrospektywnym, prezen-
towana także w  Miejskiej Bibliotece Publicznej. Na 
wystawie znalazły się prace malarskie o formach abs-
trakcyjnych, dzieła graficzne oraz tkaniny.

6. X wystawa twórczości plastyków częstochow-
skich (II połowa roku) – prace z dziedziny malarstwa, 
rzeźby, grafiki, sztuk użytkowych, m.in. Wojciecha 
Barylskiego – obrazy o  tematyce pejzażowej oraz 
grafiki; Stanisława Barylskiego – rzeźby; Bogumiły 
Malec – Ściana zagipsowanych ust, Psiogłowcy oraz 
tkaniny; Władysława Michniewskiego – Budapeszt 
– 23 październik; Barbary Polakowskiej; Stefana Po-
licińskiego; Jana Rutkowskiego; Jana Studenckiego; 
Wandy Szrajberówny; Władysława Wagnera; Wandy 
Wereszczyńskiej.

7. Wystawa prac plastycznych członków grupy 
„Zagłębie” – ekspozycja prezentowana w Sosnowcu, 
Katowicach, Częstochowie, Gliwicach i  Bytomiu. Zło-
żyło się na nią około 30 dzieł malarskich i graficznych 
tworzonych w konwencji realistycznej, jak i w nurcie 
malarstwa bezprzedmiotowego, m.in. Danuty Barwic-
kiej; Andrzeja Kowalskiego; Jadwigi Maziarskiej – We-
nus, Formy krążącej siły, Tory stawania się w świetle; 
Mariana Szczerby – Otello; Henryka Wójcika; Wandy 
Zbyszewskiej.

8. Wystawa prac amatorów – plastyków związa-
nych z Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych w Czę-
stochowie.

9. IX Wystawa Amatorskiej Fotografii Artystycznej, 
częstochowski oddział PTF – ekspozycja o  zasięgu 
ogólnopolskim.

1958
1. Wystawa projektów architektonicznych na ko-

ściół św. Jakuba w Częstochowie (luty), Stowarzyszenie 
Architektów Polskich (SARP).

2. Wystawa rysunków Włodzimierza Ściegiennego 
z podróży do Włoch w listopadzie 1957 roku (marzec) 
– ok.  100 dokumentacyjnych rysunków tworzonych 
ołówkiem, kredką, tuszem. Na ekspozycji zaprezentowa-
no dzieła architektury, rzeźby włoskiej z Rzymu, Wenecji, 
Florencji, Pizy, Palermo, swobodne ujęcia krajobrazu wło-
skiego oraz szkice rzeźb i obrazów mistrzów włoskich.

3. Wystawa fotografiki Stanisława Krakowiaka 
(30-lecie pracy) i Tadeusza Lewandowskiego (10-lecie 
pracy) (16.03.–19.04.) – ok. 120 fotografii. Tadeusz Le-
wandowski zaprezentował m.in. Barok, Częstochow-
ski park, Jesień, Łebskie trawki, Nadbrzeżne wydmy, 
Jasna Góra, Nowa architektura Belgradu oraz zdjęcia 
sportowe. Stanisław Krakowiak – pejzaże, m.in. Zamek 
w  Olsztynie, Pieniny, Sianokosy, Huta w  nocy, Most 
Poniatowskiego w  nocy, Kłosy pszenicy, Krajobraz 
z chmurą.

4. X Jubileuszowa wystawa fotografiki amatorskiej 
(27.04.–19.06.), częstochowski oddział PTF – ok.  80 
prac 20 twórców.

5. Odrodzenie w Polsce (27.04.–19.06.), Stowarzy-
szenie Historyków Sztuki (SHS) Warszawa.

6. Wystawa prac amatorów – plastyków związa-
nych z Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych w Czę-
stochowie (listopad), współudział ZPAP.

7. Arcydzieło Wita Stwosza (grudzień), Muzeum 
Sztuki w Łodzi.

8. Wystawa malarstwa Anny Golonkowej i Krystyny 
Mazer, katowicki oddział BWA.

1959
1. Kim był Rembrandt (25.01.–19.02.), SHS Warsza-

wa – reprodukcje.
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2. Stanisław Wyspiański (22.02.–13.04.), SHS War-
szawa – reprodukcje.

3. Okręgowa wystawa fotografii (12.05.–27.05.), 
częstochowski oddział PTF.

4. Wystawa prac plastycznych grupy Estetyka 
(16.05.–30.06.), Klub Fabryczny Stradom.

5. Wystawa pośmiertna twórczości Stanisława Ba-
rylskiego (10.05.–30.06.), katowicki oddział BWA, czę-
stochowski oddział ZPAP – zaprezentowano 34 rzeźby, 
ok.  100 fotografii prac rzeźbiarskich, m.in. portrety 
(wizerunek Olgi Boznańskiej, siostry artysty), akty mę-
skie; dzieła pt. Człowiek z mieczem, Chroń nas, Wdo-
wa, Portret Farmaceuty oraz pomnik gen. Karagina.

6. Wystawa ze zbiorów generała 23 dywizji piecho-
ty na Górnym Śląsku, Józefa Zająca (12.07.−19.10.), 
Muzeum Górnośląskie w Bytomiu – zbiory gromadzo-
ne w  latach 1945–1975. W  1958 roku kolekcjoner 
ofiarował zbiór Muzeum Śląskiemu w  Katowicach. 
Opiekuje się nim tymczasowo Muzeum Górnośląskie 
w Bytomiu. Z kolekcji liczącej 108 obrazów malarstwa 
europejskiego od XVI do XIX wieku i 1765 rycin, Mu-
zeum Częstochowskie pokazało 37 dzieł malarstwa an-
gielskiego i szkockiego, w większości z okresu od XVIII 
do  XIX wieku. Na ekspozycji przeważały krajobrazy, 
m.in. Młyn i  zamek w  Arundel Johna Constable’a; 
Krajobraz z  Walii Alexandra Frasera; Jezioro Averno 
Wiliama Turnera; Krajobraz włoski, Krajobraz z  Tivoli 
Richarda Wilsona. Zaprezentowano także martwe na-
tury, m.in. XVII-wieczną Martwą naturę z  ptactwem 
Williama Gowe; portrety, m.in. Starzec, Staruszka Ja-
mesa Greena; wizerunek Waltera Scotta pędzla Henry 
Raeburn; portret Anny Morton pędzla Allana Ramsaya; 
Młodzieniec z  psem George’a  Watsona; Ślepy skrzy-
pek Davida Wilkie; sceny rodzajowe, m.in. Filiżanka na 
rozgrzewkę Johna Dobsona, Król Artur w chacie Johna 
Watsona Gordona, Scena z Hiszpanii Allana Williama.

7. Wystawa Polskiego Malarstwa Współczesne-
go (25.10.–15.11.), kom. Aleksander Jaśkiewicz, we 
współudziale częstochowskiego oddziału ZPAP – zor-
ganizowana z  okazji Jubileuszu 50-lecia Muzeum 
Częstochowskiego. Zaprezentowano 47 prac ponad 

20 czołowych malarzy polskich, m.in. Eugeniusz Arct – 
pejzaże z Kazimierza nad Wisłą, Stanisław Borysowski – 
Kompozycja niebieska, Kompozycja czerwona, Tadeusz 
Brzozowski – Garderobiana, Jan Cybis – martwa natura 
i pejzaż, Stanisław Czajkowski – pejzaże, Leon Dołżycki 
– Autoportret, Domy wśród zieleni, Eugeniusz Eibisch 
– Staw, Jerzy Fedkowicz – Piwonie, Tulipany, Tadeusz 
Kantor, Adam Marczyński – Zmierzch, Nad wodą, Ty-
mon Niesiołowski – Półakt młodej dziewczyny, Cyrko-
wiec z harmonią, Jerzy Nowosielski – Wnętrze z krajo-
brazem, Pejzaż górski, Kazimierz Ostrowski – pejzaże, 
Rafał Pomorski – Pejzaż, Młyn, Piotr Potworowski – Las 
przed domem, Pejzaż z czarnym kozłem, Zbigniew Pro-
naszko – autoportret, pejzaż, martwa natura, Czesław 
Rzepiński, Jan Sokołowski – krajobraz, Jonasz Stern, 
Andrzej Wróblewski – Konie na czerwonym tle, Miasto 
za słońcem. Artystów częstochowskich reprezentowała 
Wanda Wereszczyńska – Autoportret, Martwa natura. 
Po ekspozycji zakupiono do zbiorów Muzeum Często-
chowskiego piętnaście obrazów, tworząc w ten sposób 
podstawę kolekcji malarstwa.

8. Wystawa prac amatorów – plastyków związa-
nych z Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych w Czę-
stochowie (29.11.– 06.02.).

9. Wystawa amatorskiej fotografii, częstochowski 
oddział PTF.

10. Wystawa prac plastycznych częstochowskiego 
oddziału ZPAP.

1960
1. Wystawa malarstwa i  grafiki amatorów-plasty-

ków z grupy „Aga” w Częstochowie, (03.04–07.05), 
organizator Maksymilian Brożek.

2. Wystawa z okazji 15-lecia Państwowego Liceum 
Technik Plastycznych w Częstochowie (28.04.–02.06.) 
– prace uczniów, jak i absolwentów szkoły z dziedziny 
rysunku, malarstwa, rzeźby, metaloplastyki, ceramiki.

3. XII wystawa malarstwa, rzeźby i grafiki (08.05.–
29.05.), częstochowski oddział ZPAP, Miejskiego Komi-
tet Frontu Jedności Narodowej (MK FJN) Częstochowa, 
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej (PMRN), Wydział 
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Kultury w  Częstochowie – ekspozycja obejmująca 
ok. 80 prac połączona z prezentacją twórczości Jana 
Antoniego Studenckiego (ok. 40 obrazów). Na wy-
stawie znalazły się prace m.in. Wojciecha Barylskiego, 
Ryszarda Chachulskiego i Gabriela Hajdasa, Stanisława 
Łyszczarza, Władysława Michniewskiego, Jerzego Po-
gorzelskiego, Barbary Polakowskiej, Edwarda Strzyżew-
skiego, Władysława Wagnera, Wandy Wereszczyńskiej, 
Edwarda Wrońskiego.

4. Malarstwo i grafika Maksymiliana Brożka (05.06.–
30.06.), katowicki oddział BWA.

5. Wystawa reprodukcji francuskiego malarstwa im-
presjonistycznego (07.07.–22.09.), współudział CBWA 
− reprodukcje dzieł m.in. Edgara Degasa – Tancerki, 
Edouarda Maneta – Śniadanie na trawie,  Auguste’a Re-
noira – Śniadanie wioślarzy.

6. Zamki polskie w  rysunkach Jana Gumowskiego 
(07.07.–22.09.), współudział Muzeum Wojska Pol-
skiego w Warszawie – ponad 70 rysunków powstałych 
w  latach 1935–1941, wśród których widoki twierdz 
z regionu częstochowskiego – Bobolice, Olsztyn, Krze-
pice, Siewierz, Danków.

1961
1. Społeczeństwo ziemi częstochowskiej swojemu 

Muzeum (26.03. – 15.11.) – interdyscyplinarna wysta-
wa przygotowana z okazji 50-lecia istnienia Muzeum. 
W części artystycznej dzieła malarstwa współczesnego 
oraz zabytki przejęte ze Złotego Potoku.

2. II Wystawa polskiego malarstwa i  grafiki współ-
czesnej (26.11. – 06.01.), komisarz Aleksander Jaś-
kiewicz – prezentacja twórczości artystów środowiska 
krakowskiego, warszawskiego, sopockiego i  często-
chowskiego. Na ekspozycji pojawiło się ponad 90 dzieł 
nadesłanych przez artystów oraz wypożyczonych ze 
zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum 
Górnośląskiego w Bytomiu i Muzeum w Chorzowie.

1962
1. Wojsko Polskie w  stuleciu powstań (23.07. – 

9.11.), ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w War-

szawie, Muzeów Narodowych w  Krakowie i  Warsza-
wie, Muzeum Górnośląskiego w Gliwicach, Klasztoru 
OO. Paulinów na Jasnej Górze, Miejskiego Archiwum 
w  Częstochowie – wystawa interdyscyplinarna przy-
gotowana z okazji setnej rocznicy wybuchu Powstania 
Styczniowego. Ekspozycje o charakterze historycznym 
uzupełniły obrazy o tematyce batalistycznej, m.in. Woj-
ciecha Kossaka, Jacka Malczewskiego, Romana Rup-
niewskiego, Januarego Suchodolskiego.

1963
1. Sztuka starożytna – zabytki i odkrycia (15.02. – 

31.03.), zbiory Muzeum Narodowego w  Warszawie 
– prezentacja zabytków pochodzące z  Egiptu, Grecji 
(m.in. ceramika grecka), Rzymu.

2. Retrospektywna wystawa malarstwa, grafiki i ry-
sunku Maksymiliana Brożka (maj), ze zbiorów własnych 
artysty oraz wypożyczonych – ekspozycja złożona ze 
173 prac – 57 obrazów, 116 grafik i rysunków z róż-
nych tek, m.in. sanockiej, lubelskiej, limanowskiej, czę-
stochowskiej, tarnowskiej, przedstawiających zabytki 
i przyrodę regionów Polski.

3. Arrasy wawelskie (21.07. – 20.10.), Państwowe 
Zbiory Sztuki na Wawelu– na ekspozycji zaprezento-
wano pojedyncze egzemplarze arrasów z różnych serii. 
Szczególne miejsce na wystawie zajmują tkaniny o mo-
tywach figuralnych, ale pojawiły się również, tzw. wer-
diury, ukazujące przyrodę oraz ornamentalne groteski.

4. Wystawa malarstwa Tadeusza Biskupa w teatrze 
im. A. Mickiewicza w Częstochowie, (26.09.), wspólnie 
z Wydziałem Kultury PMRN.

1964
1. Polski portret królewski (12.04), Państwowe Zbiory 

Sztuki na Wawelu (portret królewski) we współudziale 
Muzeum Świętokrzyskiego w Kielcach (portret sarmacki) 
– portrety królów i książąt polskich powstałe w okresie 
od średniowiecza do XVIII wieku. Na ekspozycji zostały 
zaprezentowane m.in. dwa słynne obrazy Marcina Ko-
bera przedstawiające Annę Jagiellonkę i Stefana Batore-
go, ryciny z ujęciami portretowymi Zygmunta III Wazy, 
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Zygmunta Augusta, Stefana Batorego, Stanisława Au-
gusta Poniatowskiego, monety, medale i pieczęcie z wi-
zerunkami Bolesława Chrobrego, Bolesława Śmiałego, 
Władysława Łokietka, Kazimierza Wielkiego, Ludwika 
Węgierskiego.

2. XVI wystawa prac plastycznych członków często-
chowskiego oddziału ZPAP (06.06.) – dziesięciu artystów 
zaprezentowało ponad 30 prac z dziedziny malarstwa 
i rysunku, m.in. Maksymilian Brożek – W parku, Bogu-
miła Malec, Jerzy Pogorzelski – Muzykanci, pejzaże, Bar-
bara Polakowska – figuralne rysunki tuszem35, Jan Anto-
ni Studencki – pejzaże, Edward Strzyżewski – Gniewni, 
Wanda Wereszczyńska – Martwa natura, Portret żołnie-
rza, Paweł Witczak – portrety, Edward Wroński – Odlot, 
Portret syna oraz Zygmunt Zalejski – Kuglarze.

3. Wystawa malarstwa i  ceramiki Stanisława Łysz-
czarza (06.06.), katowickie oddziały BWA oraz ZPAP 
– indywidualna ekspozycja otwarta w ramach XVI wy-
stawy prac plastycznych członków częstochowskiego 
oddziału ZPAP obejmuje 37 obrazów o tematyce pej-
zażowej i portretowej oraz dwanaście dzieł z zakresu 
ceramiki artystycznej i użytkowej (wazony, figury cera-
miczne, świeczniki, popielnice, zastawy stołowe).

4. Wystawa akwarel i  rysunków Stanisława No-
akowskiego (11.07. – 20.08.), Muzeum Narodowe 
w Krakowie.

5. Wystawa twórczości Jacka Malczewskiego 
(01.10. – 01.11.), Muzeum Narodowe w Krakowie − 
około 40 dzieł (obrazy olejne, akwarele i rysunki), m.in. 
Portret narzeczonej, 1887; szkice o tematyce sybirskiej; 
Satyr i modelka; Nieznana nuta, 1902; Portret Stanisła-
wa Witkiewicza, ok. 1897; Portret Feliksa Jasieńskiego, 
1903; Autoportret na tle Wisły, 1901; Przekazanie pa-
lety, 1921.

6. W 25 rocznicę września (01.10. – 01.11.), Mu-
zeum Wojska Polskiego w Warszawie − wystawa histo-
ryczna wzbogacona obrazami batalistycznymi Edwar-
da Mesjasza przedstawiającymi sceny walk z okresu II 
wojny światowej.

35 Spacerkiem po wystawach, „Gazeta Częstochowska”, 1964, nr 26.

7. Polska Ludowa w  fotografii artystycznej (07.11. 
– 31.12.), Muzeum Historii Polskiego Ruchu Rewolu-
cyjnego w Warszawie.

1965
1. Dorobek kulturalny Częstochowy w dwudziesto-

leciu PRL (14.01.), współorganizacja z Miejską Biblio-
teką Publiczną, Państwowym Liceum Technik Plastycz-
nych, Państwową Orkiestrą Symfoniczną, Państwową 
Średnią Szkołą Muzyczną, Państwowym Teatrem im. 
A.  Mickiewicza – Muzeum Częstochowskie zapre-
zentowało swoje zbiory, łącznie z  częścią artystyczną 
w salach ekspozycyjnych na parterze w Pawilonie Wy-
stawowym.

2. Wystawa malarstwa Janiny Nazarkiewicz (06.04.).
3. IX wystawa prac plastyków − amatorów (06.04.), 

Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Częstochowie.
4. XX-lecie plastyki w  Częstochowie (12.05.), czę-

stochowski oddział ZPAP, katowicki oddział BWA – 
ekspozycja o  charakterze retrospektywnym, na której 
dziewiętnastu artystów: Maksymilian Brożek, Wojciech 
Barylski, Czesław Dukat, Gabriel Hajdas, Henryk Kmieć, 
Roman Kulasiewicz, Stanisław Łyszczarz, Bogumi-
ła Malec, Władysław Michniewski, Jerzy Pogorzelski, 
Barbara Polakowska, Stefan Policiński, Alicja Próchnik-
-Nadolska, Edward Strzyżewski, Jan Antoni Studenc-
ki, Władysław Wagner, Wanda Wereszczyńska, Paweł 
Witczak, Edward Wroński, zaprezentowało ok.  100 
prac z dziedziny malarstwa, grafiki, rzeźby oraz archi-
tektury wnętrz.

1966
1. Retrospektywna wystawa twórczości Zbigniewa 

Pronaszki (29.04.), Muzeum Narodowe w  Krakowie 
– ekspozycja objęła kilkadziesiąt obrazów olejnych 
i  akwarel m.in. Autoportret (autoportret młodopol-
ski), 1909; Pejzaż ze Stryszowa, 1918–1922; Akt leżą-
cy, 1920–1922; Portret profesora Herbaczewskiego, 
1921; Dziewczyna z  owocami, 1925; Karolka, 1925; 
Portret mężczyzny w cylindrze (Portret Ludwika Serwi-
na), 1927; Martwa natura z gipsową głową, 1928; Pej-
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zaż z Cagnes-sur-mer, 1928; Portret I (Dama w czerwo-
nym), 1928; Studium kobiety w żółtym, 1929; Portret 
damy w zielonym, 1932; Autoportret, 1935; Skrzypek 
(portret Władysława Syrewicza), 1935; W  pracowni, 
1936; Szwaczka przy maszynie, 1949; Wiolonczelista 
(portret Emila Krchy), 1953; Martwa natura z cytryna-
mi, 1955; Martwa natura, 1956; portret rzeźbiarza Xa-
werego Dunikowskiego; Opuszczony fotel; Złote gody.

1967
1. Wystawa prac plastycznych członków często-

chowskiego oddziału ZPAP (17.09. – 15.10.) − 29 prac 
z dziedziny malarstwa, grafiki, rysunku, rzeźby i cera-
miki, m.in. Czesław Dukat – rzeźby w drewnie: Straż-
niczka, Krystyna, Topielica, Luccia; Franciszek Kłak – gra-
fiki Portret, Rędziny – zamek; Henryk Kmieć – Pejzaż; 
Stanisław Łyszczarz – Pejzaż z wapiennikami, Samotna 
sosna, Widok z  pracowni; Władysław Michniewski – 
Pejzaż, Kompozycja; Alicja Nadolska – Kazimierz nad 
Wisłą; Edward Strzyżewski – Protektor, Sarkofag, Wielki 
strażnik; Wanda Wereszczyńska – Pejzaż z ulami, Pejzaż 
wiosenny, Fragment pracowni z martwą naturą.

W styczniu 1967 roku w Ratuszu Miejskim otwar-
to stałą, interdyscyplinarną wystawę Muzeum Często-
chowskiego pt. Historia Ziemi i Człowieka w regionie 
częstochowskim. W kilku salach na piętrze oraz kory-
tarzu zorganizowano także ekspozycję polskiego ma-
larstwa i  grafiki współczesnej, jak również zabytków 
i  pamiątek po Zygmuncie Krasińskim pozyskanych 
ze Złotego Potoku. Zaprezentowano zbiory własne 
placówki, jaki i  wypożyczone z  innych instytucji mu-
zealnych, m.in. Muzeum Narodowego w Warszawie, 
Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Pokazano ponad 
50 obrazów i osiemnaście grafik powstałych w okre-
sie od przełomu XIX i XX wieku do czasów współcze-
snych. Uzupełnieniem wystawy był niewielki katalog. 
Prezentacja dzieł sztuki do 1972 roku (pozyskanie no-
wego obiektu wystawienniczego przy al. NMP 47) była 
czasowo demontowana, przekształcana, wzbogacana, 
co było spowodowane koniecznością pozyskania miej-
sca dla ekspozycji zmiennych.

1968
1. Konserwacja malarstwa (20.01. – 18.02.), Mu-

zeum w Lublinie.
2. Wystawa malarstwa plastyka – amatora Tadeusz 

Biskupa (20.01. – 18.02.), współudział częstochow-
skiego oddziału ZPAP – na ekspozycji zaprezentowano 
48 prac artysty o różnorodnej tematyce: portrety, akty, 
pejzaże, martwe natury, sceny figuralne o  wymiarze 
symbolicznym nawiązujące do wydarzeń wojennych36.

3. Wystawa malarstwa Mieczysława Wiśniewskiego 
(02.03. – 24.03.), współudział częstochowskiego od-
działu ZPAP – ekspozycja objęła prace powstałe w la-
tach 1965–1968.

4. Wystawa odznaczeń i  medali Armii Radzieckiej 
(maj), zbiory Muzeum Sztuki Medalierskiej we Wrocła-
wiu.

5. Malarstwo holenderskie XVII–XIX  w. (08.06.), 
Muzeum Narodowe w  Krakowie – wystawa złożona 
z dziewiętnastu obrazów.

6. Malarstwo Młodej Polski, Muzeum Narodowe 
w  Warszawie (29.06.) – ponad 50 dzieł czołowych 
przedstawicieli okresu Młodej Polski, m.in. Teodor 
Axentowicz Kołomyjka; Olga Boznańska – Autoportret; 
Julian Fałat; Stefan Filipkiewicz; Vlastimil Hofman – Za-
gubione szczęście; Apoloniusz Kędzierski – Dziewczy-
na z dzbanem; Konrad Krzyżanowski – Chmury; Jacek 
Malczewski – Thanatos; Józef Mehoffer – Autoportret, 
karton do  witraża Wiara, Nadzieja, Miłość; Edward 
Okuń – Wojna i  my; Józef Pankiewicz – Portret pani 
Oderfeldowej z córką; Władysław Podkowiński – Szał 
uniesień; Ferdynand Ruszczyc – Stary dom; Kazimierz 
Stabrowski – Opowieść fal; Jan Stanisławski – Cerkiew 
Michajłowska; Władysław Ślewiński – Autoportret 
w słomkowym kapeluszu; Witold Wojtkiewicz – Lalki; 
Leon Wyczółkowski – Rybacy; Stanisław Wyspiański – 
Dziewczynka gasząca świecę.

7. Medale i  plakiety Józefa Gosławskiego (1908–
1963) (17.11.), Muzeum Medalierstwa we Wrocła-

36 Wystawa malarstwa Tadeusza Biskupa, katalog wystawy, Muzeum 
w Częstochowie, 1968.
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wiu – prezentacja eksponatów o  tematyce wojennej, 
okupacyjnej, obozowej m.in. prace Majdanek, Rado-
goszcz, Nigdy więcej wojny.

8. Medalierstwo – wystawa ze zbiorów Antoniego 
Kostrzewy, członka krakowskiego oddziału ZPAP.

1969
1. Wystawa odznaczeń, medali, odznak PRL-

-u  (I  kwartał), we współpracy z  Muzeum w  Tarnow-
skich Górach – ponad 300 eksponatów.

2. Wystawa medali i  rzeźb Jana Wysockiego (II 
kwartał – 06.07.), Muzeum w Chorzowie.

3. Zabytki polskiej kultury artystycznej XVII–XVIII 
wieku (16.06. – 10.11.), Muzeum Narodowe w Kra-
kowie − ok. 400 eksponatów zgrupowanych w kilku 
salach. Większość stanowią wyroby rzemieślnicze. 
W  pierwszej sali ekspozycję historyczną uzupełniono 
portretami sarmackimi z XVII i XVIII wieku, w pomiesz-
czeniach następnych (II–IV) zaprezentowano ówczesne 
rzemiosło artystyczne, w sali nr V – zegarmistrzostwo, 
w sali nr VI − dzieła sztuki związane z postacią kró-
la Jana III Sobieskiego, m.in. malarstwo (portret króla) 
i gobeliny; w pomieszczeniu przedostatnim (IX) zapre-
zentowano obrazy i  rzemiosło artystyczne związane 
z panowaniem ostatnich Sasów, wystawę kończy część 
poświęcona dorobkowi kulturalnemu klasycyzmu (por-
tret Stanisława Augusta Poniatowskiego)37. Na ekspo-
zycji znalazł się miedzioryt Jana Gorczyna z XVII wieku 
pt. Widok Częstochowy38.

4. Malarstwo i  ceramika Stanisława Łyszczarza 
(16.12. – 10.01.) – prezentacja 10-letniego dorobku 
twórczego, na którą złożyło się 20 obrazów (pejzaże, 
portrety, martwe natury) i 21 przedmiotów ceramicz-
nych (wazony, figury ceramiczne, czarki, świecznik).

5. Zegary zabytkowe, Muzeum w  Łańcucie – wy-
stawa zegarów pochodzących z okresu od XVII do XIX 
wieku, m.in. eksponat pochodzący z 1607 roku, dwa 

37 Zabytki polskiej kultury artystycznej XVII–XVIII wieku, katalog wysta-
wy, Częstochowa 1969.

38 „Gazeta Częstochowska”, 1969, nr 34.

zestawy zegarów kominkowych ze świecznikami oraz 
zegary wkomponowane w rzeźby przedstawiające Ero-
sa i Psyche oraz narodziny Wenus39.

1970
1. Osiągnięcia kulturalne Częstochowy w  latach 

1945–1970 (16.01.) – prezentacja dorobku szesnastu 
społecznych placówek i  instytucji kulturalnych w Czę-
stochowie.

2. Wystawa malarstwa Zdzisława Kałędkiewicza 
(25.06. − 02.08.) − druga ekspozycja prac artysty 
w  Częstochowie40. Większą część zbioru ekspozycyj-
nego stanowiły pejzaże (marynistyczne, przemysłowe, 
wiejskie, miejskie (Ostatni Grosz − dzielnica Często-
chowy), ale pojawiły się także dzieła o  tematyce mi-
tologicznej, historycznej i rodzajowej; m.in. Epitafium, 
Kąpiące się, Kobiety w kąpieli, Leżąca Wenus, Kwiaciar-
ka, Agresja, Spacer o Zachodzie, Żwirownia, Etiuda re-
wolucyjna, Instrument Muzyczny, Stocznia im. Lenina, 
Sokółka.

3. Wystawa malarstwa i  tkanin artystycznych Bo-
gumiły Malec (sierpień – wrzesień) – ekspozycja objęła 
106 tzw. wydzieranek – małoformatowych form arty-
stycznych z serii Kurtyna z ptaków i Psalmy kwietne, 27 
obrazów olejnych z cyklu Wiszące ogrody oraz tkaniny 
artystyczne z serii Słońce Jej oka.

4. III Wystawa Polskiej Grafiki i Rysunku (21.11.) − 
ponad 100 prac 34 twórców z różnych środowisk ar-
tystycznych w Polsce, m.in. Halina Chrostowska-Piotro-
wicz, Stanisław K. Dawski, Maria Hiszpańska-Neuman 
− Horoskop, Appasionate Janina Kraupe-Świderska, 
Benon Liberski − linoryty, Zbigniew Lutomski, Adam 
Macedoński, Marian Malina, Lucjana Mianowskiego − 
Głowy, Tadeusz Miśkiewicz, Barbar Narębska-Dębska, 
Edmund Piotrowicz, Ryszard Otręba, Henryk Płóciennik 
− Miodowy miesiąc, Konrad Srzednicki, Stefan Suber-

39 Wystawa zabytkowych zegarów, „Gazeta Częstochowska”, 1969, 
nr 5.

40 Pierwsza wystawa odbyła się w 1945 roku, [w:] Malarstwa Zdzi-
sława Kałędkiewicza, katalog wystawy, Muzeum w Częstochowie, 
1970.
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lak, Mieczysław Wejman. Większość prezentowanych 
dzieł powstała w drugiej połowie lat 60. XX wieku.

5. Lenin w radzieckiej plastyce, wystawa poświęco-
na życiu i działalności Włodzimierza Lenina.

1971
1. Wystawa ekslibrisów powstałych w  okresie 

od  XVII wieku do  współczesności (16.02. – 25.04.), 
współudział częstochowskiego oddziału Polskiego 
Towarzystwa Archeologicznego (PTA) – ponad 1000 
eksponatów (ok. 700 ekslibrysów polskich, w tym 150 
pochodzących z  okresu od  XVII do  XIX wieku oraz 
400 dzieł zagranicznych) ze zbiorów adwokata Miro-
na Kołakowskiego. Ekslibrys polski reprezentowali na 
wystawie m.in. Edmund Bartłomiejczyk, Wojciech Ba-
rylski, Tadeusz Cieślewski – syn, Stefan Mrożewski, Sta-
nisław Ostoja-Chrostowski, Adam Półtawski, Tadeusz 
Przypkowski; zagraniczny − artyści francuscy, włoscy, 
radzieccy, niemieccy oraz czechosłowaccy.

2. 27 portretów (kwiecień) – 27 obrazów Stanisła-
wa Ignacego Witkiewicza ze zbiorów Eugenii Wyszo-
mirskiej-Kuźnickiej wykonanych w  latach 1933–1938. 
Na wystawie zaprezentowano 26 portretów Eugenii 
Wyszomirskiej-Kuźnickiej („asymetrycznej damy”) oraz 
jeden wizerunek męski. Ekspozycję uzupełniły listy i fo-
tografie.

3. Wystawa retrospektywna malarstwa Władysła-
wa Michniewskiego, współudział częstochowskiego 
oddziału ZPAP (29.04.) − 60 obrazów z  lat 1945–
1970 stworzonych w  konwencji realistycznej, jak 
i abstrakcyjnej.

4. Doroczna wystawa prac plastycznych członków 
częstochowskiego oddziału ZPAP (grudzień) − 23 ar-
tystów zaprezentowało 87 prac z zakresu malarstwa, 
grafiki, rzeźby, ceramiki, medalierstwa i rysunku, m.in. 
Stanisław Banek, Wojciech Barylski, Stefan Chabrow-
ski, Zdzisław Cierniak − Łzy, Czesław Dukat, Gabriel 
Hajdas, Stanisław Łyszczarz, Aleksander Markowski 
− Z polskich legend, Powrót do zielonych cieni, Wła-
dysław Michniewski, Tadeusz Miśkiewicz, Jerzy Pogo-
rzelski, Barbara Polakowska, Stefan Policiński, Edward 

Strzyżewski, Jerzy Sztuka, Władysław Wagner, Wanda 
Wereszczyńska, Adela Wiśniewska, Szymon Wypych – 
Antenaci, Zygmunt Zalejski.

5. Wystawa prac plastycznych uczniów Państwo-
wego Liceum Sztuk Plastycznych w Częstochowie. Na 
wystawie znalazły się dzieła z dziedziny ceramiki arty-
stycznej, malarstwa, rysunku oraz metaloplastyki.

1972
1. Polski plakat polityczny (13.01. – 14.02.), zbiory 

KC PZPR – ekspozycja 43 plakatów powstałych w  la-
tach 1945–1971. Pojawiła się m.in. praca Jerzego Po-
gorzelskiego z lat 50. XX wieku.

2. PPR w  malarstwie grupy amatorów-plastyków 
„Zachęta” (13.01. – 29. 02.).

3. Wystawa przedstawiająca dzieje PPR w pracach 
uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych 
w Częstochowie (18.01. – 15.02.).

4. Medalierstwo częstochowskie (22.03.), zbiory 
częstochowskiego oddziału PTA − medale i  plakiety 
o  tematyce związanej z  powojennymi dziejami Czę-
stochowy41. Na wystawie środowisko częstochowskie 
reprezentują: Wojciech Barylski, Zdzisław Cierniak, 
Gabriel Hajdas, Jerzy Sztuka, Włodzimierz Ściegienny. 
Z dokonań twórców krajowych pojawia się na ekspo-
zycji, m.in. medal 750-lecia Częstochowy autorstwa 
Edwarda Gorola.

5. Motyw pracy i walki w sztuce (maj), zbiory własne 
Muzeum Częstochowskiego − 35 obrazów i grafik.

6. Doroczna wystawa prac plastycznych uczniów 
Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych (PLSP) w Czę-
stochowie (okres letni) – prace z dziedziny malarstwa, 
rzeźby, ceramiki, metaloplastyki.

7. Wystawa fotografii Zamku Królewskiego w War-
szawie (26.09. – 11.11.), zbiory Instytutu Sztuki PAN, 
organizator Obywatelski Komitet Odbudowy Zam-
ku oraz częstochowski oddział Towarzystwa Przyja-
ciół Warszawy − kilkadziesiąt plansz fotograficznych 

41 Medalierstwo częstochowskie – wystawa w Muzeum, „Gazeta Czę-
stochowska”, 1972, nr 12.
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przedstawiających wnętrza i szczegóły architektonicz-
ne Zamku Królewskiego.

8. Wystawa prac grafików warszawskich (26.09. – 
27.11.), zbiory Mirona Kołakowskiego, we współpracy 
z  częstochowskim oddziałem Towarzystwa Przyjaciół 
Warszawy – ekspozycja prezentująca kilkadziesiąt prac 
graficznych artystów tworzących od  XVIII  w., m.in. 
Jana Piotra Norblina, Jana Feliksa Piwarskiego, do cza-
sów współczesnych – najliczniej reprezentowani na 
wystawie członkowie przedwojennych ugrupowań 
artystycznych, m.in. Edmund Bartłomiejczyk, Maria 
Hiszpańska-Neumann, Tadeusz Kulisiewicz, Stanisław 
Ostoja-Chrostowski, Władysław Skoczylas.

9. Doroczna wystawa prac plastycznych członków 
częstochowskiego oddziału ZPAP (21.11. – 16.12.) − 
ekspozycja podzielona na trzy części: w pierwszej za-
prezentowano dzieła malarskie i  graficzne związane 
tematycznie z regionem częstochowskim, m.in. grafika 
Tadeusza Kapałka Ikar Częstochowy, pejzaże Jerzego 
Sztuki, obrazy Edwarda Strzyżewskiego, Stanisława 
Łyszczarza, Wandy Wereszczyńskiej; w drugiej wysta-
wiono prace tworzone w dowolnej technice na dowol-
ny temat, m.in. tkanina artystyczna Dzbanek Aleksan-
dry Aleksandry Banek, rzeźby Głowa Biegańskiego, Dla 
Ciebie, Mamo Zdzisława Cierniaka, rzeźba w kamieniu 
Jak za dawnych lat Czesława Dukata, obraz Kompozy-
cja II Sabiny Lonty, obraz Kopernik Władysława Mich-
niewskiego, grafiki i collage Muzeum Tadeusza Miśkie-
wicza. W trzeciej części zgromadzono obrazy Jerzego 
Pogorzelskiego, głównie portrety oraz pejzaże, m.in. 
Pejzaż z Mstowa, Rozlewisko42.

10. Wystawa plakatu Tradycje przyjaźni i współpracy 
z Krajem Rad (19.12. – 21.01.), Muzeum Historii Ruchu 
Robotniczego w Warszawie – ekspozycja zorganizowa-
na z okazji 50-lecia ZSRR. Zaprezentowano 50 plakatów.

11. Wystawa powojennej grafiki polskiej, zbiory 
własne Muzeum Częstochowskiego43.

42 J. Mielczarek, Od naturalizmu do abstrakcji, „Gazeta Częstochow-
ska”, 1972, nr 49.

43 „Gazeta Częstochowska”, 1972, nr 16.

1973
1. Salon katowicki 72, wystawa prac plastycznych 

członków katowickiego okręgu ZPAP, (19.04. – 05.06.) 
– ekspozycja ok. 80 prac z dziedziny malarstwa. Czę-
stochowskie środowisko reprezentowali m.in. Włady-
sław Michniewski, Władysław Wagner, Wanda Weresz-
czyńska.

2. Doroczna wystawa prac plastycznych uczniów 
PLSP w Częstochowie (09.06. – 30.09.).

3. Wystawa fotografii Mariana Sokołowskiego 
(18.09. – 15.10.) − kilkadziesiąt zdjęć przedstawia-
jących krajobraz Warszawy oraz portrety osób z  nią 
związanych.

4. Warszawa w malarstwie współczesnym (10.11. – 
29.11.), zbiory Muzeum Historii m. Warszawy, współ-
udział częstochowskiego oddziału Towarzystwa Przy-
jaciół Warszawy – wystawa ok. 50 prac obrazujących 
doniosłe wydarzenia w  powojennej historii miasta, 
tragiczne losy w  zawierusze wojennej oraz pejzaże 
miejskie, m.in. Joanna Hasior Stare Miasto; Franciszek 
Hayder − Tak było w 1945 roku; Antoni Łyżwiański − 
Ściana wschodnia; Bronisława Wilimowska − Nowy 
Świat, Odbudowa Zamku Królewskiego, Centrum 
miasta w zimie; Jan Wodyński − Warszawskie mosty; 
Włodzimierz Zakrzewski − Ulica Wąski Dunaj oraz seria 
pejzaży paryskich; Monika Żeromska − Nowa Świat po 
egzekucji44.

5. Wystawa amatorskiej twórczości plastycznej 
(15.11. – 29.11.).

6. Wystawa amatorskiej twórczości plastyków – 
górników (01.12.).

7. Doroczna wystawa prac plastycznych członków 
częstochowskiego oddziału ZPAP (01.12. – 24.01.), 
współudział Wydziału Kultury PMRN − 59 prac osiem-
nastu artystów z Częstochowy, m.in. Stanisław Banek 
− akwarele, Wojciech Barylski − Mielno – port rybacki, 
Stefan Chabrowski − Agresja, Równowaga, Zakłóce-
nia, Zdzisław Cierniak, Czesław Dukat, Roman Kulasie-
wicz, Sabina Lonty, Stanisław Łyszczarz − Pejzaż z łód-

44 Artystyczne wizje stolicy, „Gazeta Częstochowska”, 1973, nr 47.
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ką, Aleksander Markowski – projekty scenograficzne, 
Jerzy Pogorzelski − pejzaż olejny Pasym na Mazurach, 
Cecylia Szerszeń, Jerzy Sztuka –grafiki, Władysław Wa-
gner, Wanda Wereszczyńska – Martwa natura z otwar-
tą szufladą, Barbara Wierzbicka Dębska, Szymon Wy-
pych − ceramika.

W 1973 roku w nowym obiekcie Muzeum Często-
chowskiego, przy zbiegu ulic Nowowiejskiego i III Alei 
NMP, otwarto Galerię Malarstwa i Grafiki Polskiej XIX 
i XX wieku. Wystawa liczyła ponad 100 obrazów, gra-
fiki oraz kilka rzeźb. Na parterze przygotowano ekspo-
zycję poświęconą sztuce okresu Młodej Polski. Wśród 
wystawionych dzieł znalazły się prace m.in. Teodora 
Axentowicza, Juliana Fałata, Stefana Filipkiewicza, Vla-
stimila Hofmana, Władysława Jarockiego, Stanisława 
Kamockiego, Konrada Krzyżanowskiego, Jacka Mal-
czewskiego, Józefa Pankiewicza, Ferdynanda Ruszczy-
ca, Kazimierza Sichulskiego, Jana Stanisławskiego, Le-
ona Wyczółkowskiego, Stanisława Wyspiańskiego. Na 
piętrze zaprezentowano dzieła artystów tworzących 
w okresie dwudziestolecia międzywojennego (formiści, 
rytmiści, kapiści) oraz po wojnie45.

1974
1. Wystawa twórczości sosnowieckiego artysty pla-

styka Wojciecha Podlaszewskiego z okazji 50-lecia pra-
cy twórczej (22.03. − 10.06.), współudział katowic-
kiego oddziału BWA − kilkadziesiąt obrazów olejnych 
stworzonych w konwencji realistycznej.

2. Wystawa malarstwa Zbigniewa Gostwickiego 
(czerwiec – 05.11.), katowickie oddziały ZPAP i  BWA 
− dziewiętnaście obrazów pochodzących z  powo-
jennego okresu twórczości artysty, m.in. Rozciągłość, 
Przebieg, Jednoczesność, Rozwarcie, Synchronizm, Na-
pięcie46.

3. Przeszłość i  teraźniejszość Warszawy w  grafice 
(Warszawa w grafice) (03.09. – 06.10.), zbiory Muzeum 

45 Zadanie dla wielu pokoleń, „Gazeta Częstochowska”, rozmowa 
z mgr. Aleksander Jaśkiewiczem, 1973, nr 36.

46 Malarstwo nienazwane, „Gazeta Częstochowska”, 1974, nr 27.

Historycznego m. Warszawy, współudział częstochowski 
oddział Towarzystwa Przyjaciół Warszawy − ponad 80 
grafik i rysunków przedstawiających Warszawę od po-
czątku XVII wieku po współczesność. Prezentowane są 
widoki ogólne Warszawy, jej ulice, place i gmachy, m.in. 
amsterdamski sztych Piotra van der Aa z  1714 roku 
przedstawiający ogólny widok Warszawy, litografie Le-
ona Wyczółkowskiego z początku XX wieku ukazujące 
zabudowę Starego Miasta, akwaforty Feliksa Jabłczyń-
skiego przedstawiające zabytki Starej Warszawy, grafiki 
Tadeusza Kulisiewicza i Edmunda Bartłomiejczyka obra-
zujące Warszawę w trakcie działań wojennych47.

4. Wystawa prac plastycznych uczniów PLSP w Czę-
stochowie (10.10. – 18.12.) – prace z dziedziny malar-
stwa, rysunku, ceramiki, metaloplastyki.

5. Wystawa twórczość amatorów – plastyków NRD 
(19.10. – 15.11.).

6. Wystawa sztuki regionalnej − dzieła pochodzące 
z okresu od średniowiecza do czasów współczesnych48.

1975
1. Współczesna polska grafika i rysunek (15.01.) – 

zaprezentowano prace m.in. Marii Jaremy, Tadeusza 
Kantora, Tadeusz Kulisiewicz, Tymona Niesiołowskiego, 
Stefan Suberlak.

2. Wystawa zegarków (21.03.), ze zbiorów człon-
ków i sympatyków częstochowskiego PTA.

3. Stanisław Wyspiański i  jego epoka (08.04. – 
28.04.), zbiory Muzeum Górnośląskie w Bytomiu – 40 
obrazów Stanisława Wyspiańskiego oraz dzieła innych 
twórców młodopolskich, m.in. Teodora Axentowicza, 
Juliana Fałata, Alfonsa Karpińskiego, Konrada Krzyża-
nowskiego − Portret pani Dobkin, Jacka Malczewskie-
go, Józefa Mehoffera, Józefa Pankiewicza – pejzaże, 
Ferdynanda Ruszczyca, Jana Stanisławskiego, Włady-
sław Ślewiński, Włodzimierza Tetmajera, Wojciecha 
Weissa – kwiaty, Witolda Wojtkiewicza Cyrk, Swaty, 
Leona Wyczółkowskiego.

47 Warszawa w grafice, katalog wystawy, Częstochowa, 1974.
48 „Gazeta Częstochowska”, 1974, nr 25.
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4. Kobieta w sztuce medalierskiej (11.10. – 10.12.), 
zbiory Muzeum w Chorzowie – prezentacja ekspona-
tów powstałych w różnych okresach, m.in. XVI-wieczna 
kopia pierwszego medalu z wizerunkiem kobiety przed-
stawiająca królową Bonę, XVII-wieczne medale Seba-
stiana Dadlera (ślub Władysława IV z  Marią Ludwiką 
Gonzagą) i Jana Koehna (para królewska Jan III Sobieski 
i Marysieńka), XIX-wieczna kopia medalu z serii zwanej 
suitą królewską wykonana na polecenie Stanisława Au-
gusta Poniatowskiego przedstawiająca portret królowej 
Jadwigi według obrazu Marcelo Bacciarellego, medale 
z  wizerunkami Mari Konopnickiej, Jadwigi Deotymy-
-Łuszczewskiej, Anny Jadwigi Sapieżyny. Wystawę uzu-
pełniają dzieła współczesnych medalierów: Franciszka 
Habdasa, Zofii Demkowskiej, Edwarda Gorola − Oczko 
moje, Stanisława Sikory, Józefa Stasińskiego.

5. Motyw pracy w polskim malarstwie współczesnym 
(06.12.) − dziesięć obrazów ze zbiorów własnych.

6. Wystawa grafik Francesco Bartolozziego − ok. 40 
prac49.

Wystawy oświatowe
W  omawianym okresie wystawienniczym Muzeum 

Częstochowskie przygotowało tzw. wystawy oświa-
towe. Te skromne ekspozycje, Muzeum prezentowało 
w różnych publicznych instytucjach kulturalnych, takich 
jak biblioteki, domy kultury, w miejscowościach niedale-
kich Częstochowie, np. Kłobuck, Radomsko, Myszków.

W  materiale źródłowym, głównie w  sprawozda-
niach, nierzadko pojawiają się wystawy oświatowe 
o  bardzo podobnych tytułach na przestrzeni kilku 
lat. Według mnie były to te same wystawy, o jedynie 
nieznacznie zmodyfikowanym tytule i być może eks-
ponatach.

Lista wystaw oświatowych (wybranych) z uwzględ-
nieniem okresu prezentowania:
• Malarstwo współczesne w reprodukcji – 1954;
• 10 lat malarstwa polskiego w reprodukcji – 1955;
• Malarstwo polskie w reprodukcji – 1955;

49 „Gazeta Częstochowska”, 1975, nr 23.

• Współczesne malarstwo polskie w reprodukcji – 1955;
• Malarstwo polskie XIX wieku w reprodukcji – 1955;
• Reprodukcje obrazów Leona Wyczółkowskiego – 1955;
• Grafika Leona Wyczółkowskiego – 1955−1958;
• Pan Tadeusz w ilustracjach – 1955−1958;
• Zabytki architektury regionu Częstochowy, pow. Ra-

domsko – 1955−1958;
• Zabytki architektury regionu Częstochowy – 1957;
• Zabytki architektury ZSRR − 1958;
• Lew Tołstoj w sztuce rosyjskiej – 1958−1959;
• Polskie malarstwo impresjonistyczne – 1958−1959;
• Cechy rzemieślnicze w  Częstochowie w  dawnych 

wiekach – 1960;
• Socjalizm w obrazach malarzy polskich – 1961;
• Malarstwo i rzeźba współczesnych artystów polskich – 

1961−1962;
• Wystawa grafiki współczesnej − 1962;
• Wystawa rycin Starej Częstochowy – 1963;
• Pamiątki po Zygmuncie Krasińskim w Złotym Potoku 

− 1963.
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The article covers arts exhibitions presented at the 
Częstochowa Museum in 1905–1975. The texts were 
split into two parts. The first contains a list of exhibi-
tions from the beginning of the institution – from 1905 
until the end of World War II. The other part covers the 
period from 1945 to 1975.

The article lists all artistic exhibitions presented at 
the Museum. There are exhibitions presented by the 
Częstochowa Museum and other exhibitions borrower 
from other institutions or developed jointly.

Agnieszka Miry

Artistic exhibitions in the Częstochowa 
Museum in 1905–1975. Part I
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Muzeum Częstochowskie w 2011 roku przygotowa-
ło i udostępniło do zwiedzania 48 wystaw, w tym 32 
wystawy czasowe i dwanaście wystaw stałych. Prezen-
towane one były we wszystkich obiektach Muzeum: 
Ratuszu, Galerii Dobrej Sztuki, Galerii Malarstwa i Rzeź-
by XIX i 1. poł. XX wieku, Pawilonach Wystawowych 
w Parku Staszica, Rezerwacie Archeologicznym, Domu 
Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej, Willi Genera-
ła. Jak co roku nad merytoryczną oprawą ekspozycji 
czuwali pracownicy poszczególnych działów: historii, 
archeologii, sztuki, przyrody, etnografii.

Poza wystawami czasowymi przygotowywanymi sa-
modzielnie oraz współorganizowanymi z  innymi mu-
zeami i instytucjami w kraju, Muzeum Częstochowskie 
oferowało do  zwiedzania wystawy stałe usytuowane 
w poszczególnych obiektach:

Ratusz
Dzieje miasta Częstochowy – stała wystawa historyczna;
Spacer po dawnej i  współczesnej Częstochowie – 

stare i nowe fotografie miasta;
Kweclich, Sętowski, Michalik, Stępniak, Bulik... 

– kolekcja obrazów współczesnych malarzy często-
chowskich;

Częstochowianie. Mieszkańcy miasta na fotografii 
w latach 1845–1918;

Galeria Malarstwa i Rzeźby XIX i 1. poł. XX 
wieku

Sztuka okresu Młodej Polski;
Sztuka Częstochowy XIX i 1. połowy XX wieku;
Polska sztuka awangardowa i nowoczesna XIX i XX 

wieku;
Urodziłem się w Częstochowie... – kolekcja Jerzego 

Dudy Gracza;

Rezerwat Archeologiczny
Z mroku dziejów. Kultura łużycka;
Cmentarzysko kultury łużyckiej in situ;

Dom Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej
Wystawa poświęcona Halinie Poświatowskiej;

Muzeum Górnictwa Rud Żelaza
Wystawa poświęcona historii górnictwa rud żelaza;

Galeria Dobrej Sztuki
Stała wystawa ze zbiorów Muzeum Częstochowskie-

Monika Świerczewska

Wystawy i wydarzenia w Muzeum 
Częstochowskim w roku 2011
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go i zbiorów Jasnej Góry poświęcona sztuce dewocyj-
nej i rzemiosłu dewocyjnemu Częstochowy. Demontaż 
wystawy odbył się 11 lutego 2011 roku1.

Wystawy czasowe:

Ratusz 
Gabinet Wybitnych Częstochowian:

Andrzej Jasiński – wybitny pianista i pedagog2 (listo-
pad 2010 – luty 2011);

4  marca – otwarcie wystawy Stefan Korboński – 
działacz ruchu ludowego – wystawa współorganizo-
wana z Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego 
w Warszawie3 (marzec – maj);

18 maja – otwarcie wystawy Włodzimierz Błaszczyk 
– archeolog, muzeolog4 (maj – wrzesień);

Otwarcie wystawy zbiegło się z  obchodami Dnia 
Muzealnika. Wystawa poświęcona została jednemu 
z dyrektorów Muzeum, postaci bardzo dla miasta za-
służonej – Włodzimierzowi Błaszczykowi (1929–1989).

„Tutejszemu Muzeum poświęcił 10 lat pracy. Zabiegał 
o to, by pozyskać nowe budynki nadające się do pokazy-
wania i magazynowania zbiorów, tworzył placówkę złożo-
ną z wielu działów, która skupiałaby wokół siebie badaczy, 
ludzi zainteresowanych historią i kulturą. Archeolog z wy-
kształcenia, w mieście prowadził prace archeologiczne na 
rakowskim cmentarzysku kultury łużyckiej, był też pomy-
słodawcą budowy Rezerwatu Archeologicznego i dopro-
wadził do jego powstania. Inne jego inicjatywy to stworze-
nie Muzeum Górnictwa Rud Żelaza, a także Galerii Sztuki 
Współczesnej. Właśnie za czasów dyrektora Błaszczyka Mu-
zeum otrzymało w użytkowanie budynek Ratusza”5.

25 listopada – otwarcie wystawy Jan Otrembski i te-

1 Archiwum Muzeum Częstochowskiego (AMCz), 4501 Dokumenta-
cja wystaw 2011.

2 AMCz, 4501 Dokumentacja wystaw 2010.
3 AMCz, 4501 Dokumentacja wystaw 2011.
4 Tamże.
5 Tdc, Wystawa o  wybitnym muzealniku, „Życie Częstochowskie”, 

18–19.05.2011, AMCz, 0626 Wycinki prasowe dotyczące działal-
ności własnej jednostki 2011–2012.

atr6 (listopad – marzec);
„Teatr to ludzie, którzy go tworzą. Jan Otrembski – 

aktor, częstochowianin urodzony w 1890 r., skomple-
tował pierwszy stały zespół aktorski w Częstochowie, 
był także pierwszym dyrektorem częstochowskiego 
Teatru Rozmaitości (w latach 1927–1932). W 1927 r. 
doprowadził do pierwszej premiery, wystawiono wów-
czas <<Śluby Panieńskie>> Aleksandra Fredry. Mię-
dzy innymi z jego inicjatywy powstała w kolejnym roku 
spółka akcyjna Towarzystwa Budowy i Eksploatacji Te-
atru w Częstochowie. Grał w częstochowskim teatrze 
do swoich ostatnich dni. Odszedł 50 lat temu. Na wy-
stawie zgromadzono m.in. zachowane fotosy, afisze ze 
spektakli, w których grał, dokumenty i inne archiwalia 
ukazujące historię częstochowskiego teatru w jego po-
czątkach”7.

Finisaż wystawy zaplanowano na 15 marca 2012 – 
15 marca 1927 roku Teatr Reduta dał premierę Ślubów 
Panieńskich. Spektakl grany był 29 razy przy pełnej wi-
downi.

Sale na I piętrze:
60 lat CKM Włókniarz 1950–2010 – wystawa współ-

organizowana ze Stowarzyszeniem CKM Włókniarz, 
CKM Włókniarz SA8 (listopad 2010 – maj 2011);

20  kwietnia – otwarcie wystawy Monety NBP 
w  zbiorach Muzeum Częstochowskiego9 (kwiecień 
2011– grudzień 2012);

„Forma metalowego pieniądza nazwana monetą 
pojawiła się w  drugiej połowie VII w  przed narodzi-
nami Chrystusa w zachodnich rejonach Azji Mniejszej, 
gdzie istniała tradycja kruszcowego pieniądza w kształ-
cie sztabek, drutów, a  także blaszek wykonanych ze 
złota, srebra lub mosiądzu. W  Polsce pierwsze mo-

6 AMCz, 4501 Dokumentacja wystaw 2011.
7 K. Ozimek, Jan Otrembski i  teatr, Biuletyn Muzeum Częstochow-

skiego nr 6, listopad – grudzień 2011, AMCz, tdc. Ojciec często-
chowskiego teatru, Gazeta Wyborcza, 26–27.11.2011; AMCz, 
0626 Wycinki prasowe dotyczące działalności własnej jednostki 
2011–2012.

8 AMCz, 4501 Dokumentacja wystaw 2010.
9  AMCz, 4501 Dokumentacja wystaw 2011.
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nety – denary, zostały wybite pod koniec panowania 
Mieszka  I  (960–992), które wykonywał równocześnie 
z  innymi władcami młodych państw chrześcijańskich, 
w  środkowej i  północnej Europie. Od początku mo-
nety stanowiły najmniejsze ze wszystkich zabytków 
historycznych. Do dziś gromadzone są nie tylko przez 
muzea, ale także przez osoby prywatne... Muzeum 
Częstochowskie gromadzi i  powiększa swój zbiór 
od roku 1965, kiedy to dokonał się pierwszy przekaz 
z NBP. Monety okolicznościowe emitowane przez NBP 
upamiętniają najczęściej ważne wydarzenia i rocznice 
historyczne, ludzi związanych ze światem sztuki, kultu-
ry, nauki, przyrody i sportu”10.

13 maja – wernisaż wystawy prac VII Pleneru Ar-
tystycznego ISD Huty Częstochowa Huta w Często-
chowie11;

Już po raz siódmy czołowi częstochowscy artyści 
stworzyli prace inspirowane tematyką hutniczą, w któ-
rych zaprezentowali nie tylko Hutę Częstochowa i  jej 

10 Ł.  Pabich, Monety NBP w  zbiorach Muzeum Częstochowskiego, 
Biuletyn Muzeum Częstochowskiego nr 2, marzec – kwiecień 2011.

11 AMCz, 4501 Dokumentacja wystaw 2011.

pracowników, ale też Raków jako tradycyjną dzielnicę 
hutniczą. Pierwszy plener odbył się w 2003 roku z ini-
cjatywy dyrekcji Hotelu „Orbis” w Częstochowie oraz 
artysty rzeźbiarza, częstochowianina Mariusza Chrząst-
ka, który przez te wszystkie lata sprawuje funkcję komi-
sarza wystawy. Od 2004 roku organizatorem plenerów 
jest ISD Huta Częstochowa we współpracy z Muzeum 
Częstochowskim.

3 czerwca – otwarcie wystawy Przydrożne przeno-
śnie... od słowa na papierze do przenośni z papieru – 
lalki z papieru Mirosławy Truchty-Nowickiej12 (czerwiec 
– październik);

Wystawa papierowych lalek, zainspirowanych twór-
czością Czesława Miłosza wpisała się w obchody roku 
poety. W ramach wernisażu wykład na temat twórczo-
ści Miłosza wygłosiła prof. Agnieszka Czajkowska – dy-
rektor Instytutu Filologii Polskiej na Wydziale Filologii 
Polskiej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 

12 Mirosława Truchta-Nowicka (ur. 1965) – absolwentka Instytutu Pla-
styki częstochowskiej WSP na Wydziale Projektowania Plastycznego 
u prof. Jerzego F.  Sztuki oraz prof. Wernera Lubosa. Od kilku lat 
tworzy Lalki-Rzeźby, które będąc elementem inspiracji, osiągnęły 
status elementarnego obiektu wypowiedzi artystycznej.

Włodzimierz Błaszczyk – archeolog, muzeolog,
fot. Monika Świerczewska

Monety NBP w zbiorach Muzeum Częstochowskiego,
fot. Przemysław Januszko
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(AJD). Ekspozycja została przygotowana w  ramch 9. 
Dni Książki we współpracy z Biblioteką Publiczną im. 
dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie.

„Przenośnie – figury wykonane z  białego papieru 
o różnej wielkości – siedzące i stojące rzeźby, metafo-
ryczne przedstawienia idei, emocji, tajemnicy, prosto-
ty... postaci zatrzymane w gestach i pozach...”13

„To ciekawa wystawa. Papier – materia kapryśna 
i zarazem niebywale cierpliwa, szorstka i jednocześnie 
subtelna, przenosi bowiem swoje cechy na lalki-rzeźby, 
swoiście je ożywiając i wzmacniając ich ciepło. Spra-
wia, że stają się nam bliskie, a jednocześnie nadaje im 
się charakter ulotności, przemijania, ciągłej zmiany, bo 
przecież... są po prostu z papieru...”14

18 października – wernisaż wystawy Zawsze z na-
dzieją, przygotowanej w ramach IX Dni Kultury Chrze-
ścijańskiej15 (październik – grudzień);

Wystawa współorganizowana z Ośrodkiem Promocji 
Kultury „Gaude Mater”. Kuratorem wystawy od kilku 
lat jest Jakub Jakubowski – częstochowski artysta mło-
dego pokolenia, związany z AJD.

Galeria „Poddasze”:
Twórca na rozdrożu – malarz, rzeźbiarz, poeta – wy-

stawa poświęcona Zdzisławowi Purchale16 (wrzesień 
2010 – listopad 2011);

Impresje przyrodnicze – fotografie Janusza Hereźnia-
ka17 (grudzień 2010 – maj 2011);

25 sierpnia – otwarcie wystawy Pejzaż letni Regional-
nego Klubu Hafciarskiego „Igiełka” z Kłobucka18 (sier-
pień – październik);

13 K. Ozimek, Przydrożne przenośnie – od słowa na papierze do prze-
nośni z papieru, folder do wystawy Mirosławy Truchty-Nowickiej; 
AMCz, 4501 Dokumentacja wystaw.

14 Papierowe lalki i  Miłosz, „Życie Częstochowskie”, 3–5.06.2011, 
AMCz, 0626 Wycinki prasowe dotyczące działalności własnej jed-
nostki 2011–2012.

15  AMCz, 4500 Dokumentacja wystaw 2011.
16 M. Świerczewska, Wystawy i wydarzenia w Muzeum Częstochow-

skim w roku 2010, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t.11, s. 
40.

17  AMCz, 4501 Dokumentacja wystaw 2010.
18 AMCz, 4501 Dokumentacja wystaw 2011.

9 listopada – otwarcie wystawy w cyklu Pasje często-
chowian. Czas akordeonu... z kolekcji Romana Krysta19 
(listopad 2011 – styczeń 2012);

Na wystawie zaprezentowano zbiór około 100 uni-
katowych, zabytkowych instrumentów, od  wielu lat 
kolekcjonowanych z pasją przez Romana Krysta – mu-
zyka, twórcę i lidera częstochowskiej kapeli biesiadnej 
„Grupa Romana”. Jej powstanie przed dziesięcioma 
laty stało się punktem zwrotnym w jego życiu. Ale nie 
tylko jako muzyka.

„Dziś cała kolekcja liczy ponad 120 eksponatów, 
w tym około 50 akordeonów. W domu Krysta zajmują 
pokój, pracownię, garaż. W  większości grają, są do-
prowadzone do  pełnej sprawności, nawet dawnej 
świetności. Wśród nich wyroby renomowanych firm: 
Hohner, Weltmeister, Pigini, Paolo Soprani”20.

Galeria Malarstwa i Rzeźby XIX i 1. poł. XX 
wieku

XXIX Wystawa Pokonkursowa Stowarzyszenia Pla-
styków im. J. Dudy-Gracza w Częstochowie21 (grudzień 
2010 – styczeń 2011);

24  września – otwarcie wystawy W  poszukiwaniu 
kobiecego piękna – malarstwo Grażyny Krzemińskiej22 
(wrzesień – październik);

14  października – otwarcie Międzynarodowej Wy-
stawy Sztuki Incident, współorganizowanej z  AJD 
w Częstochowie23 (październik – grudzień);

„Włochy. Wernisaż w Palazzo Cecchini. Grupa arty-
stów żywo gestykuluje przy włoskiej kolacji. Aż trudno 
uwierzyć, że spotkali się tam przez przypadek. Przy roz-
mowie wpadają na pomysł połączenia sił. Teraz spo-
tkają się w Częstochowie, by zaprezentować fascynują-
cą fuzję różnorodnych wizji i spojrzenia na świat. I choć 

19 Tamże.
20 http://czestochowa.gazeta.pl/czestochowa/1,35271,10917859,Za-

czal_od_staruszka_z_Sacza__a_potem_poszlo_juz_z.html#ixz-
z23WV5AM00, data dostępu 14.08.2012.

21 AMCz, 4501 Dokumentacja wystaw 2010.
22  AMCz, 4501 Dokumentacja wystaw 2011.
23 Tamże.

Monika Świerczewska
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pomysł na wspólną wystawę narodził się spontanicz-
nie, prace z  dziedziny malarstwa, rzeźby czy tkaniny 
artystycznej współgrają ze sobą nierozerwalnie. Efekty 
tego artystycznego Incidentu będzie można podziwiać 
w salach Muzeum Częstochowskiego, w których poja-
wią się prace twórców z Chorwacji, Słowenii, Włoch, 
Austrii, czy Polski, m.in. Kingi Győri, Cvetki Hojnik, 
Roberta Puczyńskiego, Barbary Raič, Sabiny Romanin. 
Przez przypadek będzie można też uczestniczyć w nie-
zwykłym i wielowymiarowym dialogu pomiędzy różny-
mi obliczami sztuki”24.

4 listopada – wernisaż wystawy Klimaty Częstocho-
wy. 6. Konkurs Fotograficzny25 (listopad 2011 – styczeń 
2012);

2  grudnia – otwarcie wystawy Fotografowanie, 
współorganizowanej z  AJD w  Częstochowie26 (gru-
dzień 2011 – styczeń 2012).

Pawilon Wystawowy w Parku Staszica
Lalki świata – strojnisie, ikony, fetysze – wystawa 

z Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach, zbiory po-
chodziły również z  Muzeum Zabawek w  Karpaczu, 
Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, Zespołu „Śląsk” 
w Koszęcinie oraz Muzeum Częstochowskiego27 (lipiec 
2010 – styczeń 2011);

Młodzi w  architekturze – wystawa Stowarzyszenia 
Architektów Polskich Oddział w Częstochowie28 (paź-
dziernik 2010 – styczeń 2011);

3  lutego – wernisaż wystawy Czas, ludzie, wyda-
rzenia. Rok w  fotografii Gazety Wyborczej29 (styczeń 
– marzec);

„Czy fotografia zatrzymuje czas? Podobno zdjęcie 
może odbijać fragment rzeczywistości, którą przed-
stawia. Ułamkiem sekundy, zatrzymanym na kliszy, są 

24 http://cgk.czestochowa.pl/zadzieje-sie/wloska-fotografia-i-miedzy-
narodowa-sztuka/, data dostępu 06.08.2012.

25 AMCz, 4501 Dokumentacja wystaw 2011.
26 Tamże.
27 AMCz, 4501 Dokumentacja wystaw 2010.
28 Tamże.
29 AMCz, 4501 Dokumentacja wystaw 2011.

zdjęcia z serii <<Czas, ludzie, wydarzenia. Rok w foto-
grafii Gazety Wyborczej>>. Wystawa ta prezentowała 
najważniejsze wydarzenia ubiegłego roku: katastrofę 
w Smoleńsku i reakcje ludzi na wieść o tej tragedii, fale 
wielkich powodzi, zdobycie srebrnego medalu przez 
Adama Małysza. Wszystkie zdjęcia zostały wydrukowa-
ne na specjalnym, kolekcjonerskim papierze. Na małych 
monitorach wyświetlano fotograficzny przegląd roku 
(<<Kronika żałoby – Smoleńsk>>, <<Pocztówka 
dnia>>, <<Wydarzenie>>, <<Portret wewnętrzny 
– Adam Małysz>>), a w części kinowej starsi mieszkań-
cy mogli przenieść się w czasy ich młodości i zobaczyć 
projekcję filmu historycznego o  regionie. Bohaterami 
fotografii były nie tylko ważne postaci z życia politycz-
nego czy kulturalnego, ale również zwykli mieszkańcy: 
przygotowujący się na bal maskowy, oglądający wyścigi 
na Służewcu czy czekający na pomoc po powodzi”30.

3 lutego – udostępnienie wystawy Historyjki i dykte-
ryjki rysowane Franciszka Kostrzewskiego – ze zbiorów 
Fundacji Żyd Niemalowany Muzeum Wieczny Tułacz 
w Warszawie31 (styczeń – marzec);

27  marca – otwarcie wystawy Artyści Podkarpacia 
– ze zbiorów Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie, 
Muzeum Częstochowskiego oraz zbiorów prywat-
nych32 (marzec – wrzesień);

Wystawa przygotowana we współpracy z  Muzeum 
Regionalnym w  Bełchatowie i  z  Cyprianem Biełańcem 
– artystą plastykiem z  Rzeszowa. W  częstochowskim 
Muzeum można było obejrzeć prace twórców takiego 
formatu, jak Franciszek Starowieyski, Zdzisław Beksiński, 
Józef Szajna, Tadeusz Kantor. Wystawa stanowiła nawią-
zanie do wydawnictwa autorstwa Antoniego Adamskie-
go33 prezentującego twórczość wybranych artystów.

30 http://www.wiadomosci24.pl/artykul/8222_czas_ludzie_wydarzenia_
rok_w_fotografii_gazety_178328.html, data dostępu 21.08.2012.

31 AMCz, 4501 Dokumentacja wystaw 2011.
32 Tamże.
33 Antoni Adamski – emerytowany rzeszowski dziennikarz, autor książ-

ki Artyści Podkarpacia. Książka jest najnowszą publikacją o współ-
czesnej sztuce Podkarpacia. Zawiera szkice o 28 artystach działają-
cych w tym regionie lub z nim związanych. Mowa w niej o trzech 
pokoleniach twórców: od Mariana Strońskiego (1892–1977), po Łu-
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8  czerwca – otwarcie wystawy Wariacje na temat 
twórczości Wojciecha Gersona – Ogólnopolski Konkurs 
Plastyczny, organizowany przez Zespół Szkół Plastycz-
nych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie34 (czer-
wiec – lipiec);

2 września – otwarcie wystawy jubileuszowej 20 lat 
Krajowej Wystawy Rolniczej w Częstochowie, współ-
organizowanej ze Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rol-
niczego w Częstochowie35 (wrzesień – styczeń 2012);

Wystawa przygotowana w ramach XX Krajowej Wy-
stawy Rolniczej i XII Dni Europejskiej Kultury Ludowej.

21  października – wernisaż wystawy 100 lat ZPAP 
w Częstochowie, współorganizowanej z Miejską Galerią 
Sztuki w Częstochowie36 (październik – styczeń 2012).

Pawilon Etnograficzny w Parku Staszica
W krainie miodu i bursztynu. Kultura i sztuka Kurpi 

– wystawa ze zbiorów Muzeum Kultury Kurpiowskiej 
w  Ostrołęce i  zbiorów Muzeum Częstochowskiego37 
(październik 2010 – luty 2011);

8 marca – otwarcie wystawy W starej wierzbie diabeł 
mieszka – wystawa ze zbiorów Muzeum w Łęczycy38 
(marzec – czerwiec);

„Jednym z  najpopularniejszych diabłów w  polskiej 
tradycji ludowej jest łęczycki Boruta. Diabeł najbardziej 
znany pod postacią szlachcica ubranego w  czerwony 
kontusz, spod którego czasami wystaje ogon, oraz czap-
kę rogatywkę ukrywającą rogi... Według legend Boru-
ta przyjmuje różne postaci, w lochach pojawia się jako 
sowa, przy wodach – ryba z  rogami. Znany jest także 
Boruta Tumski, pokryty sierścią, z rogami, ogonem i ko-
pytem zamiast jednej nogi, którego osobę wiąże się z le-
gendą o kolegiacie w miejscowości Tum, którą to Boruta 
pomagał budować, a później w złości próbował prze-

kasza Huculaka urodzonego w 1977 r. Od przedstawicieli odmiennie 
pojmowanego realizmu (np. Cezariusza Kotowicza i Janusza Szpy-
ta), po awangardę (Józefa Szajnę czy Tadeusza Kantora).

34 Tamże.
35 Tamże.
36 Tamże.
37 AMCz, 4501 Dokumentacja wystaw 2011.
38 Tamże.

wrócić. Do dziś na wschodniej ścianie wieży kościoła wi-
dać odciśnięte ślady pazurów, które Boruta zostawił...”39.

W marcu Boruta zagościł w Pawilonie Etnograficz-
nym Muzeum Częstochowskiego. Na wystawie W sta-
rej wierzbie diabeł mieszka oglądać można było rzeźby 
ze zbiorów Muzeum w Łęczycy przedstawiające różno-
rakie wizerunki diabła.

18 czerwca – otwarcie wystawy Barwy Indii ze zbio-
rów Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie40 (czerwiec 
– październik);

Wernisaż wystawy odbył się w ramach Nocy Kultu-
ralnej.

„Ceremonialne dzwonki ghanta, lalki cieniowe chaya 
natya, talerz do pieczenia capati i zestaw do żucia betelu 
– prawie 120 dzieł sztuki i rzemiosła, kultury, religii i życia 
codziennego można obejrzeć na wystawie Barwy Indii. 
Eksponaty pochodzą z różnych zakątków Indii. Większość 
z nich to rekwizyty z kolekcji pewnego żeglarza, który w II 
poł. XX w. miał okazję zwiedzać Indie i przekazał swoje 
zbiory na rzecz Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie. Wy-
stawa nie jest nastawiona na jeden okres z dziejów Dale-
kiego Wschodu. Ów marynarz nie był znawcą sztuki, na-
bywał przedmioty, które przypadły mu do gustu. – Mamy 
okazję podziwiać najróżniejsze dzieła z przeciągu wielu 
lat niezwykle charakterystycznej kultury”41.

21  października – wernisaż wystawy Sztuka ludo-
wa regionu rawskiego – z Muzeum im. hr. Antoniego 
Ostrowskiego w  Tomaszowie Mazowieckim42 (paź-
dziernik 2010 – luty 2012).

Zagroda Włościańska
Kultura ludowa okolic Częstochowy – wystawa etno-

graficzna ze zbiorów własnych43;

39 J. Półka, Diabeł w Muzeum, Biuletyn Muzeum Częstochowskiego nr 
2, marzec – kwiecień 2011.

40 AMCz, 4501 Dokumentacja wystaw 2011.
41 B. Wiłun, Kultura ubrana w sari, www.wczestochowie.pl, data do-

stępu 20.07.2011; AMCz, 0626 Wycinki prasowe dotyczące dzia-
łalności własnej jednostki 2011–2012.

42 AMCz, 4501 Dokumentacja wystaw 2011.
43 AMCz, 2011 Sprawozdania z pracy Działu Edukacji i Wystaw sty-

czeń – grudzień 2011.
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Koziegłowy – zapomniany ośrodek twórczości ręko-
dzielniczej44.

Galeria Dobrej Sztuki
W  poszukiwaniu nadziei. W  90. rocznicę urodzin 

Jana Pawła II – obrazy Jerzego Rymara45 (maj 2010 – 
marzec 2011);

Pielgrzymki i sanktuaria na dawnej pocztówce – ko-
lekcja Antoniego Jackowskiego, wystawa uzupełniają-
ca. Wystawa została zdemontowana w lutym 201146;

Kolekcja M. – statuetki Mariusza Chrząstka47 (listo-
pad 2010 – do 12 stycznia 2011);

Klimaty Częstochowy. 5. Konkurs Fotograficzny – 
wystawa pokonkursowa, współorganizowana z  Wy-
działem Kultury i Promocji UM Częstochowy48 (listopad 
2010 – do 19 stycznia 2011);

20 stycznia – otwarcie wystawy Biżuteria Gotów ze 
zbiorów Muzeum Archeologicznego w Poznaniu49 (sty-
czeń – kwiecień);

W ramach wernisażu odbyło się spotkanie z komisa-
rzem wystawy Tomaszem Skorupką.

„Inspiracją do  stworzenia wystawy były odkrycia 
dokonane przez autora wystawy Tomasza Skorup-
kę z  Muzeum Archeologicznego w  Poznaniu – na 
niewielkiej wsi Kowalewko niedaleko Obornik Wiel-
kopolskich – objaśnia Magdalena Wieczorek Szmal, 
komisarz częstochowskiej prezentacji... Wśród ozdób 
znajdują się misternie zdobione i  odznaczające się 
wspaniałą techniką zapinki, wisiorki, bransolety czy 
klamerki do  spinania kolii. Nierzadko przedmioty te 
wykonane są ze srebra lub złota przy użyciu skompli-
kowanych technik złotniczych, takich jak np. złocenie, 
filigran i granulacja”50.

44 Tamże.
45 AMCz, 4501 Dokumentacja wystaw 2010.
46 AMCz, 4501 Dokumentacja wystaw 2011.
47 Tamże.
48 Tamże.
49 Tamże.
50  T.  Piersiak, Precjoza sprzed 2000 lat, „Gazeta Wyborcza”, 14–

20.01.2011; AMCz, 0626 Wycinki prasowe dotyczące działalności 
własnej jednostki 2011–2012.

W  ramach wystawy Dział Archeologii przygotował 
warsztaty plastyczne dla najmłodszych. Pracownicy 
z Muzeum Archeologicznego w Warszawie z pomocą 
naszych archeologów przeprowadzili pokaz odtwarza-
nia w modelinie szklanych paciorków według starożyt-
nych wzorów: „Warsztaty przygotowano profesjonal-
nie. Dzieci podzielono na kilka małych grup. Najpierw 
obejrzały wystawę, aby zdobyć wiedzę teoretyczną. 
Potem każde dostało tackę z małymi kawałkami mo-
deliny... Można było zasiąść wygodnie na podłodze 
popówki i  przystąpić do  nauki robienia koralików – 
od  najprostszych do  najbardziej skomplikowanych. 
Przy powstawaniu każdego instruktorka opowiada-
ła, jak taki koralik w dawnych czasach powstawał ze 
szkła”51.

9  lutego – udostępnienie wystawy Nabytków Mu-
zeum Częstochowskiego w  latach 2009/2010 (luty – 
kwiecień)52;

51  A. Nawrot, Dzieci się nie nudzą, robią biżuterię, „Gazeta Wybor-
cza”, 22–23.01.2011; AMCz, 0626 Wycinki prasowe dotyczące 
działalności własnej jednostki 2011–2012.

52 AMCz, 4501 Dokumentacja wystaw 2011.

W starej wierzbie diabeł mieszka, fot. Agnieszka Ciuk
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„W  Galerii Dobrej Sztuki Muzeum Częstochowskie 
pochwaliło się swoimi nabytkami. Prezentowane były 
zakupy i dary [...]. Na wystawie znalazły się eksponaty 
należące do  Działu Historii: broń biała i  palna, opo-
rządzenia wojskowe, odznaczenia, medale, sztandary 
i in. Znalazły się również eksponaty z różnych dziedzin 
sztuki ludowej tradycyjnej i  współczesnej: dywany 
dwuosnowowe, wyroby ceramiczne. Odrębną część 
wystawy zajęły fotografie z wykopalisk przeprowadzo-
nych w 2010 roku przez pracowników Działu Arche-
ologii na grodzisku Gąszczyk w Mstowie-Podlesiu. Do 
kolekcji sztuki trafiły dzieła artystów współczesnych, 
m.in. Anioł Jacka Łydżby i  Bar Małgorzaty Stępniak. 
Dział Przyrody zaprezentował pozyskany do  zbiorów 
zielnik”53.

23  lutego – Wieczór muzealnych nowości. W  ra-
mach wieczoru odbyła się promocja Rocznika Muzeum 
Częstochowskiego t. 10, wernisaże wystaw: Nabytki 
Muzeum Częstochowskiego w latach 2009/2010 oraz 
W lustrzanym odbiciu. Współczesna grafika i  rysunek 
w zbiorach Muzeum Częstochowskiego54 (luty – maj);

„Po raz pierwszy od 27 lat udostępniono najcenniej-
sze eksponaty zbioru rysunku i grafiki Muzeum Często-
chowskiego... W wybranym przez nas zestawie – mówi 
Katarzyna Sucharkiewicz, szefowa Działu Sztuki – pre-
zentujemy prace cenionych twórców, którzy na trwałe 
zapisali się w historii polskiej sztuki. Pokazujemy rozwój 
rodzimej grafiki od okresu międzywojnia do lat 80. XX 
wieku, mając oczywiście świadomość pewnych luk, 
nieobecności niektórych nurtów i  twórców. Kolekcję 
polskiej grafiki i rysunku częstochowskie muzeum za-
częło gromadzić od lat 50. XX wieku. Zbiór ma spójny 
charakter, dokumentuje złożoność zjawisk i przeobra-
żeń jakie zachodziły w obrębie tej dziedziny sztuki na 
przestrzeni dziesięcioleci”55.

53 T. Piersiak, Muzeum ma się czym pochwalić, AMCz, 0626 Wycinki 
prasowe dotyczące działalności własnej jednostki 2011–2012.

54 AMCz, 4501 Dokumentacja wystaw 2011.
55 T.  Piersiak, Prezentacja dobrej sztuki, „Gazeta Wyborcza”, 18–

24.02.2011; AMCz, 0626 Wycinki prasowe dotyczące działalności 

27  kwietnia – otwarcie wystawy poplenerowej Za-
pis emocji – Hucisko 2010, współorganizowanej z AJD 
w Częstochowie56 (kwiecień – maj);

„Przygotowana wspólnie z  Instytutem Plastyki Wy-
chowania Artystycznego Akademii Jana Długosza 
prezentacja poplenerowa, gromadząca dzieła 14 arty-
stów, w tym po jednym z Francji, Niemiec i Rumunii. 
Częstochowską uczelnię reprezentują: Bartosz Frączek, 
Włodzimierz Karankiewicz, Tadeusz Kosela oraz Jaro-
sław Kweclich. Są tam nie tylko twórcy – nauczyciele 
akademiccy, bo w  gronie wystawiających znalazł się 
też Jerzy <<Jotka>> Kędziora. Oni wszyscy oraz kil-
ku twórców różnych dziedzin reprezentują odmienne 
dziedziny artystyczne. Wystawa prezentuje pokłosie III 
Międzynarodowego Sympozjum Natura – Zapis – Dzie-
ło, które odbywało się w Hucisku od 12 do 17  lipca 
2012 roku”57.

25 maja – Świat oczami Leona Wyczółkowskiego – 
malarstwo, rysunek, grafika ze zbiorów Muzeum Okrę-
gowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy58 
(maj – sierpień);

„Leon Wyczółkowski to znakomity malarz, grafik i ry-
sownik okresu Młodej Polski; wybitny reprezentant nur-
tu realistycznego w polskiej sztuce. Urodzony w 1852 
roku w Hucie Miastkowskiej k. Siedlec, zmarł w 1936 
roku w Warszawie. Pochowany został we Wtelnie pod 
Bydgoszczą. Muzeum bydgoskie przygotowało spe-
cjalnie dla Muzeum Częstochowskiego wystawę Świat 
oczami Leona Wyczółkowskiego dotyczącą różnorod-
nej twórczości artysty: malarskiej, rysunkowej i  gra-
ficznej. Ekspozycję wzbogacają zbiory biograficzne: 
pamiątki osobiste, zdjęcia, listy...

Stosując różne sposoby wypowiedzi twórczej, Leon 
Wyczółkowski malował o  różnych porach roku, przy 
wschodzie i zachodzie słońca, kadrując z bliska i z da-

własnej jednostki 2011–2012.
56  AMCz, 4501 Dokumentacja wystaw 2011.
57 T.  Piersiak, Zapis międzynarodowych emocji, „Gazeta Wyborcza”, 

29.04–05.05.2011; AMCz, 0626 Wycinki prasowe dotyczące dzia-
łalności własnej jednostki 2011–2012.

58 AMCz, 4501 Dokumentacja wystaw 2011.
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leka przedstawiał szerokie panoramy i  szczegółowy 
detal. Postrzegał świat poprzez ludzi, przyrodę, archi-
tekturę, zabytki, kwiaty, góry. Dając wyraz swej kolo-
rystycznej wrażliwości, malował otaczający go świat 
kolorami pełnymi kontrastowych zestawień barwnych, 
wraz z dynamicznym sposobem malowania i zróżnico-
waną fakturą, tworzył dzieła o niezwykle ekspresyjnych 
walorach”59.

W ramach wystawy Dział Sztuki przygotował specjal-
nie dla dzieci weekendowe i wakacyjne warsztaty pla-
styczne, w ramach których mogły one spróbować swo-
ich sił malarskich obserwując dzieła wybitnego artysty.

15 czerwca – otwarcie wystawy 27 Pułk Piechoty60 
(czerwiec – wrzesień);

„Wystawę poświęconą 27 Pułkowi Piechoty udo-
stępniono w budynku, który przed wojną był siedzibą 
dowództwa 7. Dywizji Piechoty w Częstochowie... Data 
uroczystości jest też nieprzypadkowa – objaśnia Ma-

59  E.  Sekuła-Tauer, Świat oczami Leona Wyczółkowskiego, Biuletyn 
Muzeum Częstochowskiego nr 3 maj – czerwiec.

60  AMCz, 4501 Dokumentacja wystaw 2011.

riusz Grzyb z Muzeum Częstochowskiego. 14 czerwca 
1920 roku pod Torczynem częstochowski 27. Pułk Pie-
choty jako straż przednia dywizji starł się z armią konną 
Budionnego. Rozbił nieprzyjaciela biorąc bogatą zdo-
bycz. Dzień ten ustanowiony więc został dorocznym 
świętem pułkowym...”61.

16 września – otwarcie wystawy Najpiękniejsze owa-
dy świata62 (wrzesień – kwiecień 2012);

Kolekcja owadów świata została zakupiona w 2000 
roku przez Muzeum Częstochowskie od znanego zbie-
racza Jana Bieńkowskiego. Liczy około 1000 okazów 
motyli i chrząszczy.

„Historia lepidopterologii, czyli nauki o motylach, ma 
bardzo długą tradycję – wyjaśnia komisarz wystawy 
Ewa Kaczmarzyk. – Motyw motyla od najdawniejszych 
czasów pojawiał się w wielu kulturach. Podobizny tych 
owadów można było zauważyć na egipskich freskach 
sprzed 3500 lat w Tebach, jak również na wyrobach 

61 T.  Piersiak, Historia w  dźwięku fanfar, „Gazeta Wyborcza”, 
16.06.2011; AMCz, 0626 Wycinki prasowe dotyczące działalności 
własnej jednostki 2011–2012.

62 4501 Dokumentacja wystaw 2011.

W lustrzanym odbiciu. Współczesna grafika i rysunek 
w zbiorach Muzeum Częstochowskiego, fot. Katarzyna Ozimek

Świat oczami Leona Wyczółkowskiego,
fot. Katarzyna Ozimek
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twórców z Chin, Japonii i Ameryki...
Prezentacja świata motyli uporządkowana jest według 

krain ich występowania: etiopskiej, indoaustralijskiej 
oraz neotropikalnej. Występowanie motyli uzależnione 
jest od warunków i szaty roślinnej. Krainy pokrywają się 
z grubsza z zarysami kontynentów, oddzielają je wyrazi-
ste granice: oceany lub wysokie góry”63.

W  ramach wystawy Dział Przyrody w  dniach 17 
i  18  września zorganizował rodzinne warsztaty pla-
styczne dla dzieci.

7 października – wernisaż wystawy Get Stankiewicz 
– grafika64 (październik – grudzień);

W Galerii Dobrej Sztuki prezentowana była wysta-
wa memorialna poświęcona twórczości zmarłego 
w kwietniu 2011 roku Eugeniusza Geta Stankiewicza. 
Prace eksponowane na wystawie pochodziły z prywat-
nego zbioru częstochowskiego kolekcjonera dzieł sztu-
ki, wieloletniego przyjaciela artysty, Andrzeja Patrzyka.

„Eugeniusz Get-Stankiewicz zapamiętany zostanie 

63 T.  Piersiak, Rekordziści dnia i  nocy, „Gazeta Wyborcza”, 16–
22.09.2011.

64 AMCz, 4501 Dokumentacja wystaw 2011.

przede wszystkim jako grafik operujący w sposób mi-
strzowski techniką miedziorytniczą. Artysta związany 
był z Wrocławiem, gdzie studiował na Wydziale Ar-
chitektury Politechniki Wrocławskiej oraz w Państwo-
wej Wyższej Szkole Sztuk Pięknych. Był wykładowcą 
w  macierzystej uczelni, prowadził m.in. pracownię 
Grafiki Warsztatowej. Zajmował się także grafiką 
użytkową, malarstwem, wykonywał plakaty m.in. dla 
Solidarności”65.

4 grudnia – otwarcie wystawy Bio-Stany – malarstwo 
i ceramika Marty Konieczny66 (grudzień – styczeń).

Rezerwat Archeologiczny
Wystawa planszowa upamiętniającej 50-lecie badań 

archeologicznych Muzeum Częstochowskiego w Czę-
stochowie-Rakowie67.

Willa Generała
W  czerwcu 2011 zainicjowało swoją działalność 

Centrum Promocji Młodych (CPM) z  siedzibą w  Willi 
Generała przy al. Wolności 30 w Częstochowie.

„Działając w strukturach Muzeum Częstochowskie-
go, Centrum Promocji Młodych zaplanowało swoją 
działalność na kilku poziomach. Priorytetem było stwo-
rzenie przestrzeni wystawienniczej dla sztuki młodych 
twórców. Pokazania jej jak najszerszemu kręgowi od-
biorców. W  tym celu powstał projekt <<Transfu-
zje>>, w ramach którego eksponowane były wystawy 
młodych, obiecujących twórców, zarówno z  Często-
chowy jak i z całego kraju. Swoistym uzupełnieniem tej 
inicjatywy jest Projekt <<Dyplomy>>, czyli prezen-
tacja wyróżnionych prac dyplomowych magisterskich 
z Instytutów Muzycznego i Plastycznego Akademii im. 
Jana Długosza w Częstochowie.

Żadna młoda sztuka nie jest jednak zawieszona 
w  powietrzu. W  oczywisty sposób jest ona uwikła-

65 Agnieszka Miry, Eugeniusz Get -Stankiewicz 1942–2011, Biuletyn 
Muzeum Częstochowskiego, nr 5, wrzesień – październik 2011.

66 AMCz, 4501 Dokumentacja wystaw 2011.
67 AMCz, 0211 Sprawozdania z pracy Działu Edukacji i Wystaw sty-

czeń – grudzień 2011.

27 Pułk Piechoty, fot. Przemysław Januszko

Monika Świerczewska
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na w dialog, konflikt z artystyczną tradycją. Mówiąc 
o  niej należy zakreślać horyzont, w  obrębie którego 
poruszają się debiutanci w  sztuce dziś. Dlatego też 
Centrum Promocji Młodych zależy, by pokazywać tak-
że twórców dojrzałych i  już rozpoznawalnych. Tych, 
którzy jeszcze wczoraj postrzegani byli jako awangar-
da, młody głos, a dziś powoli zajmują miejsca starych 
mistrzów.

W ramach tego priorytetu w Centrum Promocji Mło-
dych planowany jest Festiwal Działań Performatyw-
nych OFFsceniczny. Czyli przegląd tego, co aktualnie 
w  polskiej sztuce performatywnej najatrakcyjniejsze 
i najważniejsze. Również Projekt <<Oni>> to szansa 
dla młodych, by podpatrzeć jakimi ścieżkami podróżu-
ją ich starsi koledzy. Kwintesencją podglądania będzie 
natomiast Projekt <<Rezydencja>>, który umożli-
wi towarzyszenie artystom przy ich codziennej pracy 
twórczej. Będzie można patrzeć im przez ramię i łowić 
te momenty, w których mozolna, warsztatowa praca 
zmienia się w sztukę.

Dopełnieniem tych wszystkich ekspozycyjnych wyda-
rzeń będą spotkania w ramach różnorodnych warszta-
tów, wykładów, rozmów z artystami i  innych sponta-

nicznych zajęć dodatkowych. Chcemy, by w Centrum 
Promocji Młodych słychać było głos zarówno artystów, 
publiczności, teoretyków estetyki, kuratorów jak i kry-
tyków, bo dopiero zbierając te wszystkie spojrzenia na 
sztukę, wyłania się jej jakiś pełniejszy obraz”68.

czerwiec 2011 – wystawy dyplomowe studentów 
AJD w Częstochowie69;

czerwiec 2011 Żołnierze wyklęci – wystawa plenero-
wa współorganizowana z Komendą Hufca ZHP w Czę-
stochowie70 (czerwiec – lipiec);

22  lipca – otwarcie wystawy Ogniem malowane – 
ceramika Karola Nowakowskiego71;

„Poetycki tytuł staje się jasny, kiedy dowiadujemy 
się, że w eskpozycji znajdą się prace ceramiczne mło-
dego częstochowskiego twórcy Karola Nowakowskie-
go. Ogień nie tylko utwardza jego wytwory, ale przez 
szczególną technikę stosowaną przez ceramika rów-
nież wywołuje zjawiska barwne na powierzchni prac...
Na wystawie pokazuje ceramiki dekoracyjne o  orga-
nicznych kształtach: rzeźby i  wazony czy świeczniki 
wszystkie zdobione przez ogień naturalnie opalizują-
cymi kolorami”72.

17 września – otwarcie wystawy Fotografii Postindu-
strialnej Moniki Cichosz73;

1 października – wernisaże wystaw74:
Chwytając ulotne wspomnienie jesieni – malarstwo 

Zyty Paszkowskiej;
Pejzaż wewnętrzny – malarstwo Natalii Lewandow-

skiej;
17 października – wernisaż wystawy RE: format. Pro-

68 www.cpmmuzeumczestochowa.pl, data dostępu 18.12.2013.
69 AMCz, 0211 Sprawozdanie z  pracy Działu Edukacji i  Wystaw za 

lipiec 2011.
70 Tamże.
71 Tamże.
72 T.  Piersiak, Ogniem i  gliną, „Gazeta Wyborcza”, 22–28.07.2011; 

AMCz, 0626 Wycinki prasowe dotyczące działalności własnej jed-
nostki 2011–2012.

73 AMCz, 0211 Sprawozdanie z  pracy Działu Edukacji i  Wystaw za 
wrzesień 2011.

74 AMCz, 0211 Sprawozdanie z  pracy Działu Edukacji i  Wystaw za 
październik 2011.

Najpiękniejsze owady świata, fot. Przemysław Januszko
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jektowanie graficzne w Polsce75;
5 listopada – wernisaż wystawy Malarstwa Łukasza 

Szostkiewicza i Jakuba Świszczorowskiego76;
19  listopada – wernisaż wystawy Malarstwa Anny 

Wójcik połączony z wizualizacjami oraz instalacją77;
2 grudnia – otwarcie wystawy 12 nici DNA78 – insta-

lacje Egona Fietke79;

75 Tamże.
76 AMCz, 0211 Sprawozdanie z  pracy Działu Edukacji i  Wystaw za 

listopad 2011.
77 Tamże.
78 AMCz, 0211 Sprawozdanie z  pracy Działu Edukacji i  Wystaw za 

grudzień 2011.
79 Andrzej Miastkowksi /Egon Fietke/ ukończył Wydział Filologiczny 

Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi (kierunek: kulturoznawstwo, spe-
cjalność: filmoznawstwo). W  latach 1988–1990 uczestnik Galerii 
Działań Maniakalnych łódzkiej frakcji Pomarańczowej Alternatywy. 
Współpracował z  Ruchem Wolność i  Pokój. W  1989 roku jeden 
z założycieli multimedialnej formacji Wspólnota Leeeżeć. Współau-
tor i uczestnik niemalże wszystkich akcji tych grup w Łodzi. Twórca 
i jeden z redaktorów pisma członków i sympatyków WL Tygodnika 
„Leeeżeć” oraz zinu „Kau gryzoni na serze” (1988–1990). Autor 
takich szablonów jak „Uwięzić politycznych” czy „997 telefon za-
ufania”, aktywnie współtworzył pierwszą falę polskiego graffiti 

29  grudnia – udostępnienie wystawy prac Justyny 
Warwas80.

Inne wydarzenia w Muzeum Częstochowskim
– 29 stycznia (Ratusz) – Z kolędą po Częstochowie. 

Kolędowanie z biskupem Antonim Długoszem81;
– 9  lutego (Dom Poezji – Muzeum Haliny Poświa-

towskiej) – Bibliotekarskie Walentynki – współorgani-
zatorzy spotkania Związek Nauczycielstwa Polskiego, 
Szkoła Podstawowa nr 53 w Częstochowie82;

– 1 marca (Ratusz) – Żołnierze Wyklęci – spotkanie 
współorganizowane z Instytutem Pamięci Narodowej, 
oddział w Częstochowie83;

– 8 marca (Dom Poezji – Muzeum Haliny Poświatow-
skiej) – 8 marca u Haśki. Spotkanie współorganizowa-
ne z częstochowskim Stowarzyszeniem Plastyków im. 
Jerzego Dudy-Gracza w Częstochowie-Rakowie84;

– 9 marca (Ratusz) – promocja książki Halina Poświa-
towska. Czytanie wielokrotne. Spotkanie współorgani-
zowane z  Instytutem Literatury na AJD w Częstocho-
wie85;

– 23 marca (Dom Poezji – Muzeum Haliny Poświa-
towskiej) – Obraz Boga w  XIX-wiecznych kazaniach 
– wykład dr Renaty Bizior. XXVI Spotkanie Literackie 
współorganizowane z  Towarzystwem Literackim im. 
A. Mickiewicza w Częstochowie86;

– 12 kwietnia (Dom Poezji – Muzeum Haliny Poświa-

sprayowo-szablonowego. W sferze miejskiej maluje do dziś. W la-
tach 1989–1993 wokalista i twórca scenografii koncertowych eks-
perymentalnej grupy muzycznej Egon Fietke Ventilator. Od lat 90. 
tworzy obiekty i  instalacje przestrzenne w poetyce swego charak-
terystycznego stylu. Kurator cyklu wystaw sztuki współczesnej „Die 
Kunst ist Toth”.

80  AMCz, 0211 Sprawozdanie z pracy Działu Edukacji i Wystaw za 
grudzień 2011.

81  AMCz, 0211 Sprawozdanie z pracy Działu Edukacji i Wystaw za 
styczeń 2011.

82  AMCz, 0211 Sprawozdanie z pracy Działu Edukacji i Wystaw za luty 
2011.

83  AMCz, 0211 Sprawozdanie z pracy Działu Edukacji i Wystaw za 
marzec 2011.

84 Tamże.
85  Popularyzacja wiedzy 2011, Promocje, spotkania, sesje 2011.
86 Tamże.

Ogniem malowane, fot. Ewelina Mędrala-Młyńska

Monika Świerczewska
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towskiej) – Haiku Garbate – impresje śląskie, poetyckie 
wędrówki Janusza Hurnika. Prowadziła dr Katarzyna 
Janus. XXVII Spotkanie Literackie współorganizowane 
z Towarzystwem Literackim im. A. Mickiewicza w Czę-
stochowie87;

– 11  maja (Dom Poezji – Muzeum Haliny Poświa-
towskiej) – Twórczość Czesława Miłosza w szkole i bi-
bliotece – Regionalna Sesja Popularyzatorska, współor-
ganizowana z Sekcją Bibliotekarską przy Oddziale ZNP 
w Częstochowie88;

– 14 maja (Pawilon Etnograficzny, Rezerwat Arche-
ologiczny) – Noc Muzeów89;

Dział Etnografii był pomysłodawcą zabawy tereno-
wej zrealizowanej w oparciu o wystawę W starej wierz-
bie diabeł mieszka, wypożyczoną ze zbiorów Muzeum 
w Łęczycy pt.: Podchody z Borutą. Miejscem akcji był 
Pawilon Etnograficzny i Park Stanisława Staszica.

„Takiej frekwencji nie spodziewaliśmy się – podkre-
ślały etnolożki z  Muzeum Częstochowskiego, orga-
nizatorki podchodów <<Śladami diabła Boruty>>, 
które wieczorem odbyły się w Parku im. S. Staszica... 
częstochowianie nie zawiedli, i ci najmłodsi i ci starsi. 
A zabawa była przednia. Zabawa – podchody zorga-
nizowana w oparciu o wystawę <<W starej wierzbie 
diabeł mieszka>> ze zbiorów Muzeum w  Łęczycy 
była elementem odbywającej się w  naszym mieście 
Nocy Muzeów. W  ramach projektu od  godziny 17 
do  23.00 otwarte były dla zwiedzających wszystkie 
muzealne punkty w Częstochowie. W każdym dodat-
kowo przygotowano, specjalnie na tę okazję, wyjątko-
wą atrakcję”90.

W Rezerwacie Archeologicznym można było uczest-
niczyć w prezentacji nowoczesnego filmu o prastarym 
grodzisku zrealizowanego na miarę filmów pokazywa-

87 Tamże.
88 Tamże.
89 Organizacja, współdziałanie, kontakty 2011, Współdziałanie z inny-

mi instytucjami 2011.
90 Agnieszka Kolbe, Muzeum żyje nocą, www.wczestochowie.pl, data 

dostępu 15.05.2011, 0626 Wycinki prasowe dotyczące działalności 
własnej jednostki 2011–2012.

nych w programach National Geographic i Discovery 
pt.: Trzcinica – karpacka Troja. Film otrzymał wyróż-
nienie, nagrodę dyrektora Muzeum Archeologicznego 
w  Krakowie oraz nagrodę publiczności na Festiwalu 
Filmów Archeologicznych w  Krakowie w  listopadzie 
2010 roku. Dodatkowo dzieci wraz z rodzicami mogły 
przenieść się w epokę brązu i uwiecznić siebie jako Łu-
życzanina, przebierając się w specjalnie przygotowane 
na tę okazje kostiumy z ówczesnej epoki.

– 17 maja (Dom Poezji – Muzeum Haliny Poświa-
towskiej) – „Do Zygmunta” – Słowacki wobec Krasiń-
skiego, wykład prof. dr. hab. Henryka Grodkowskiego. 
XXVIII Spotkanie z literaturą współorganizowane z To-
warzystwem Literackim im. A. Mickiewicza w Często-
chowie91;

– 25 maja (Ratusz) – promocja książki Janusza Miel-
czarka Hrabalowisko i inne opowiadania92;

– 1 czerwca (Willa Generała) – Piknik i rajd historycz-
ny współorganizowany z Zespołem Szkół Technicznych 
w Częstochowie93;

– 3 czerwca (Galeria Malarstwa i Rzeźby XIX i I poł. 
XX w.) – Zrywka – gra miejska zorganizowana przez 
ZHP w Częstochowie94;

– 11 czerwca (Muzeum Górnictwa Rud Żelaza) – In-
dustriada „Święto szlaku”95;

Industriada to święto Szlaku Zabytków Techniki. 
Obiekty tego szlaku znajdują się również w Częstocho-
wie. Należy do  nich Muzeum Górnictwa rud Żelaza, 
gdzie pracownicy Działu Historii przygotowali ciekawe 
propozycje, m.in. zwiedzanie z  emerytowanymi gór-
nikami zabytkowej kopalni rud żelaza, pokaz wytopu 
żelaza, koncert orkiestry górniczej. A dla dzieci krusze-
nie sferosyderytów, „smyczenie kibla” i  wiele innych 
atrakcji. Dodatkowo udostępniono wystawę Krajobraz 
kopalniany ziemi częstochowskiej oraz rozstrzygnięto 
konkurs fotograficzny Krajobraz pokopalniany i hutni-

91 Popularyzacja wiedzy 2011, Promocje, spotkania, sesje 2011.
92 Tamże.
93 Sprawozdanie z pracy Działu Edukacji i Wystaw za czerwiec 2011.
94 Tamże.
95 Tamże.
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czy Częstochowy i okolic.
– 15 czerwca (Dom Poezji – Muzeum Haliny Poświa-

towskiej) – W 20. rocznicę śmierci Józefa Mikołajtisa, 
założyciela i  wieloletniego prezesa Towarzystwa Li-
terackiego w  Częstochowie. Wspominała dr Barbara 
Kubicka-Czekaj. XXIX Spotkanie Literackie współorga-
nizowane ze Stowarzyszeniem Literackim im. A. Mic-
kiewicza w Częstochowie96;

– 18 czerwca (obiekty Muzeum Częstochowskiego) 
– 8. Noc Kulturalna97;

Muzeum zaprosiło częstochowian do  zwiedzanie 
z  latarkami wystaw muzealnych. Ciemności kryją pa-
pier – pod takim hasłem można było obejrzeć wysta-
wy: Przydrożne, przenośnie... lalki z papieru Mirosławy 
Truchty Nowickiej w  Ratuszu oraz W  lustrzanym od-
biciu. Współczesna grafika i  rysunek ze zbiorów Mu-
zeum Częstochowskiego w Galerii Malarstwa i Rzeźby 
XIX i I poł. XX wieku. W Pawilonie Etnograficznym zo-
stała udostępniona wystawa Barwy Indii przygotowa-
na ze zbiorów Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie. 
Gościem specjalnym spotkania był częstochowski po-
dróżnik Piotr Szkudlarek. W CPM odbyło się spotkanie 
z  młodą pisarką, podróżniczką Justyną Sromek, któ-
remu towarzyszył pokaz slajdów z wypraw nt. What 
do you want madamme... Podróżowanie po Azji i Afry-
ce lokalnymi środkami transportu jako sposób na po-
znanie kultur. W ramach spotkania odbyły się promocje 
książek autorki: Sugar seperejt pliz oraz W pogoni za 
jakiem. Ośrodek Dokumentacji Dziejów Częstochowy 
(ODDC) mający swą siedzibę w Willi Generała przygo-
tował prelekcję nt. Budynki willowe w  Częstochowie 
na początku XX wieku. Architektura i mieszkańcy. Wy-
kład wygłosił dr Juliusz Sętowski98.

– 13  lipca (Ratusz) – Medale Holocaustu – wykład 
Severina Szperlinga, z pochodzenia częstochowianina, 
obecnie mieszkającego w Stanach Zjednoczonych po-
siadacza największej kolekcji medali upamiętniających 

96 Popularyzacja wiedzy 2011, Promocje, spotkania, sesje 2011.
97 Organizacja, współdziałanie, kontakty 2011, Współdziałanie z inny-

mi instytucjami 2011.
98 Sprawozdanie z pracy Działu Historii za miesiąc czerwiec 2011.

zagładę Żydów. Spotkanie współorganizowane z Pol-
skim Towarzystwem Numizmatycznym Oddział w Czę-
stochowie99;

– 28 lipca (Ratusz) – sesja nt. 67 rocznicy Powstania 
Warszawskiego, współorganizowana z Instytutem Pa-
mięci Narodowej Oddział w Katowicach100;

– 10 września (Multicentrum „Zodiak”) – Dziedzic-
two kulturowe, historyczne i  naukowe regionu czę-
stochowskiego. Udział w  Europejskich Dniach Dzie-
dzictwa, koordynowanych przez Narodowy Instytut 
Dziedzictwa Oddział w  Katowicach, organizowanych 
w roku 2011 pod hasłem Kamienie milowe...101;

– 16–17 września (Galeria Dobrej Sztuki) – Plastycz-
ne warsztaty rodzinne realizowane w  oparciu o  wy-
stawę Najpiękniejsze owady świata. Realizacja Dział 
Przyrody102;

– 16–17  września (Galeria Dobrej Sztuki) – Mobi-
lizacja Powszechna – akcja historyczna realizowana 
w oparciu o wystawę 27 Pułk Piechoty. Realizacja Dział 
Historii;

– 20 września (ODDC) – Zabytki architektury Często-
chowy z końca XIX i początku XX wieku – prelekcja dla 
członków Stowarzyszenia Plastyków im. Jerzego Dudy 
Gracza. Wykład dr. Juliusza Sętowskiego103;

– 26 września (Ratusz) – promocja książki Testamenty 
z poł. XIX w. w świetle akt notariuszy częstochowskich 
autorstwa prof. dr hab. Dariusza Złotkowskiego104;

– 6  października (Pawilon Etnograficzny) – Joga 
w  Muzeum Częstochowskim, spotkanie z  Januszem 
Szopą nt. Co daje joga współczesnemu człowiekowi. 
Spotkanie zorganizowane w  związku z  dobiegającą 

99 Popularyzacja wiedzy 2011, Promocje, spotkania, sesje 2011.
100  AMCz, 0211 Sprawozdanie z pracy Działu Edukacji i Wystaw za 

lipiec 2011.
101  Organizacja, współdziałanie, kontakty 2011, Współdziałanie z in-

nymi instytucjami 2011.
102  AMCz, 0211 Sprawozdanie z pracy Działu Edukacji i Wystaw za 

wrzesień 2011.
103  Sprawozdanie z pracy Działu Historii za wrzesień 2011.
104  AMCz, 0211 Sprawozdanie z pracy Działu Edukacji i Wystaw za 

wrzesień 2011.
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końca wystawą Barwy Indii105;
– 8 października (Ratusz) – spotkanie z Mirosławą 

Truchtą-Nowicką na dobiegającej końca wystawie Przy-
drożne, przenośnie... lalki z papieru. Prowadzenie spo-
tkania Katarzyna Ozimek106;

– 21 października (Dom Poezji – Muzeum Haliny Po-
światowskiej) – Czytaj Festiwal Dekonstrukcji Słowa107;

– 22  października (CPM) – warsztaty ilustrator-
skie Oli Cieślak zrealizowane w  ramach wystawy 
RE: format108;

– 26 października (Dom Poezji – Muzeum Haliny Po-
światowskiej) – finał Konkursu Poetyckiego im. H. Po-
światowskiej, współorganizowanego ze Szkołą Podsta-
wową nr 53 w Częstochowie;

– 26 października (Dom Poezji – Muzeum Haliny Po-
światowskiej) – Przychodnia Poetycka Piotra Nity109;

– 16 listopada (ODDC) – Gawędy historyczne w Willi 
Generała. Przemiany form nagrobków cmentarza ży-
dowskiego. Symbolika i architektura. Wykład Wiesława 
Paszkowskiego110;

– 23 listopada (ODDC) – Gawędy historyczne w Willi 
Generała. Towarzystwa dobroczynne a  problem bez-
domności w  Częstochowie w  okresie 1900–1939. 
Wykład dr. Andrzeja Kuśnierczyka i Wiesława Paszkow-
skiego111.

– 25 listopada (CPM) – projekcja filmu Yael Bartany 
…i zadziwi się Europa. Projekcja filmu odbyła się dzięki 
uprzejmości Warszawskiej Zachęty oraz autorki112;

– 30 listopada (CPM) – Wieczór z harfą. W ramach 
spotkania odbyły się: Przychodnia Poetycka Piotra Nity, 
koncert Jakuba Bugały oraz performance Anny Biernac-

105  AMCz, 0211 Sprawozdanie z pracy Działu Edukacji i Wystaw za 
październik 2011.

106  Tamże.
107  Tamże.
108  Tamże.
109  Tamże.
110  Sprawozdanie z pracy Działu Historii za listopad 2011.
111  Tamże.
112  AMCz, 0211 Sprawozdanie z pracy Działu Edukacji i Wystaw za 

listopad 2011.

kiej Każdy ma swojego idola113;
– 1 grudnia (Ratusz) – promocja książki Częstocho-

wa między wojnami autorstwa Zbisława Janikowskie-
go. Promocja przygotowana we współpracy z Wydaw-
nictwem „Księży Młyn” w Łodzi114;

– 7  grudnia (Ratusz) – promocja książki Nekrologi 
„Gońca Częstochowskiego” autorstwa dr. Juliusza Sę-
towskiego115;

– 7 grudnia (CPM) – Spotkanie z performance. Aka-
demia Ruchu vs. Flash Mob – pierwsza odsłona cyklu 
nieregularnika o  kulturze wizualnej. Prelekcja Anny 
Biernackiej116;

– 8 grudnia (Dom Poezji – Muzeum Haliny Poświa-
towskiej) – Bibliotekarskie Mikołajki, spotkanie współ-
organizowane ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego 
Oddział w Częstochowie117;

– 10–11 grudnia (CPM) – Świąteczny remanent czyli 
kiermasz młodej sztuki118;

– 12 grudnia (Ratusz) – promocja 2. tomu Roczni-
ka Genealogicznego, współorganizowana z  Towarzy-
stwem Genealogicznym Oddział w Częstochowie119;

– 14 grudnia – Śmierć sztuki. Ćwiczenia z estetyki – 
spotkanie rozpoczynające nieregularny cykl dyskusji nt. 
Śmierci sztuki. Prowadzenie – Adam Florczyk120;

– 15 grudnia (Ratusz) – Joga w   Muzeum Często-
chowskim, spotkanie z Januszem Szopą nt. Jak poko-
nać stres. Techniki relaksacyjne, ich rodzaje, autosuge-
stia i wizualizacja121;

Projekcja filmu Adama Bednarskiego w cyklu Nakrę-
cone Miasto. Częstochowskie Filmy Niezależne122;

– 21 grudnia (CPM) – koncert świąteczny studentów 

113  Tamże.
114  Popularyzacja wiedzy 2011; Promocje, spotkania, sesje 2011.
115  AMCz, 0211 Sprawozdanie z pracy Działu Edukacji i Wystaw za 

grudzień 2011.
116  Tamże.
117  AMCz, 0211 Sprawozdanie z pracy Działu Edukacji i Wystaw za 

grudzień 2011.
118  Tamże.
119  Tamże.
120  Tamże.
121  Tamże.
122  Tamże.

Wystawy i wydarzenia w Muzeum Częstochowskim w 2011 roku
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Wydziału Muzyki Akademii im. Jana Długosza w Czę-
stochowie, połączony z aukcją prac młodych artystów, 
którzy brali udział w Świątecznym remanencie123;

– 22 grudnia (ODDC) – Gawędy historyczne w Willi 
Generała. Boże Narodzenie w obyczajach i zwyczajach 
częstochowian. Wykład dr. Andrzeja Kuśnierczyka i Je-
rzego Błażeja Mazika124.

Nasze wystawy w innych Muzeach
6 grudnia – wypożyczenie wystawy Ziemia Święta. 

Biblijnymi szlakami – fotografie Krzysztofa Muskalskie-
go do Urzędu Gminy Żarki. Krzysztof Muskalski to czę-
stochowski lekarz-okulista, podróżnik i fotografik z za-

123  Tamże.
124  Sprawozdanie z pracy Działu Historii za grudzień 2011.

miłowania. Autor wielu wystaw, prezentowanych m.in. 
w Muzeum Częstochowskim. Członek Jurajskiego Od-
działu Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej. W  2002 
roku został wyróżniony w całorocznym konkursie Fo-
toklubu RP125. Wystawę Ziemia Święta wypożyczono 
do końca stycznia 2012 roku.

Rok 2011 w działalności wystawienniczej Muzeum 
Częstochowskiego okazał się niezwykle owocny. Praca 
nad przygotowaniem wystaw oznacza zaangażowanie 
nie tylko pracowników merytorycznych Muzeum, od-
powiedzialnych za tematyczne opracowanie ekspozy-
cji, ale także tych, którzy technicznie i organizacyjnie 
włączają się w ich realizację.

125 http://ameryka.republika.pl/, data dostępu 31.08.2012.
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The article presents temporary and permanent exhibi-
tions at the Częstochowa Museum in 2011. Last year 
48 exhibitions were made available to the public.

Those included 32 temporary exhibitions and twelve 
permanent exhibitions. They were organised in all fa-
cilities of the Museum: the Town Hall, Good Art Gallery, 
Painting and Sculpture Gallery of 19th and first half 
of 20th century, exhibition Pavilions in the Stanisław 
Staszic Park, Archaeological Reservation, House of Po-
etry – Halina Poświatowska Museum, General’s Villa. 
Like every year, the technical aspects of the exhibitions 
were monitored by employees of the history, archae-
ology, art, nature and ethnography departments. 
In February the exhibition from the collection of the 
Częstochowa Museum and the Jasna Góra monastery 

was closed – it had been devoted to devotional art 
and handicraft in Częstochowa, presented in the Good 
Art Gallery. In June 2011 the Youth Promotion Centre 
started operating – it is located in the General’s Villa at 
Al. Wolności 30 in Częstochowa – the priority was to 
offer exhibition space for young artists. 

Apart from a list of exhibitions, the article refers to 
accompanying events, such as: meetings with writers, 
authors’ lectures and meetings, promotions of books, 
presentations of historical stories, popular science ses-
sions, educational workshops and many more. The 
Museum was also involved in the organisation of the 
Night of Museums, Cultural Night, Industriada – the 
Route of Technical Historic Facilities in the Silesian Prov-
ince, European Heritage Days.

Monika Świerczewska

Exhibitions and events 
in the Częstochowa Museum in 2011
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Wystawy stałe:
Ratusz

Dzieje miasta Częstochowy – stała wystawa histo-
ryczna;

Spacer po dawnej i  współczesnej Częstochowie – 
stare i nowe fotografie miasta;

Kweclich, Sętowski, Michalik, Stępniak, Bulik… 
– kolekcja obrazów współczesnych malarzy często-
chowskich;

Częstochowianie. Mieszkańcy miasta na fotografii 
w latach 1845–1918.

Galeria Malarstwa i Rzeźby XIX i 1. poł. XX 
wieku

Sztuka okresu Młodej Polski;
Sztuka Częstochowy XIX i 1. połowy XX wieku;
Polska sztuka awangardowa i nowoczesna XIX i XX 

wieku;
Urodziłem się w Częstochowie… – kolekcja Jerzego Dudy 

Gracza. Wystawa zdemontowana w marcu 2013 roku.

Rezerwat Archeologiczny
Z mroku dziejów. Kultura łużycka;
Cmentarzysko kultury łużyckiej in situ.

Dom Poezji – Muzeum Haliny 
Poświatowskiej

Wystawa poświęcona Halinie Poświatowskiej.

Muzeum Górnictwa Rud Żelaza
Wystawa poświęcona historii górnictwa rud żelaza.

Wystawy czasowe:

Ratusz 
Gabinet Wybitnych Częstochowian

Jan Otrembski i  teatr1 (listopad 2011 – marzec 
2012);

30 marca – otwarcie wystawy Jerzy „Jotka” Kędzio-
ra2 (marzec – wrzesień 2012);

1 Sprawozdanie z pracy Działu Edukacji i Wystaw za listopad 2011, 
Archiwum Muzeum Częstochowskiego (AMCz) 0211 Plany pracy, 
sprawozdania 2011.

2 Jerzy Kędziora, ur. 5  września 1947 w  Częstochowie – rzeźbiarz 
i medalier, projektant wnętrz, terenów zielonych i zurbanizowanych. 
Obecnie nauczyciel w  częstochowskim Zespole Szkół Plastycznych 
im. Jacka Malczewskiego, którego jest absolwentem. W 1972 ukoń-
czył gdańską Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych (obecnie 
Akademia Sztuk Pięknych), uczestnik krajowych i międzynarodowych 
sympozjów i festiwali; AMCz, 4501 Dokumentacja wystaw 2012.

Monika Świerczewska

Wystawy i wydarzenia w Muzeum 
Częstochowskim w roku 2012
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7 października – otwarcie wystawy Iwo Gall. Artysta 
teatru3 (październik 2012 – luty 2013);

Wystawa przygotowana w ramach Jubileuszu Teatru 
im. Adama Mickiewicza w Częstochowie. Obchodom 
jubileuszu towarzyszyła konferencja naukowa, która 
odbyła się 8  października 2012 roku, przygotowana 
we współpracy z Instytutem Filologii Polskiej Akademii 
im. Jana Długosza w Częstochowie.

Sala Reprezentacyjna
25 kwietnia – otwarcie wystawy Częstochowa zwy-

czajna i niezwykła4 – plener artystyczny ISD Huty Czę-
stochowa, której komisarzem od  lat jest częstochow-
ski artysta rzeźbiarz, członek ZPAP Mariusz Chrząstek 
(kwiecień – maj);

31 maja – otwarcie wystawy fotograficznej Przeciw 
uzależnieniom5 (maj);

3 AMCz, 4501 Dokumentacja wystaw 2012.
4 AMCz, 4501 Dokumentacja wystaw 2012.
5 Sprawozdanie z  pracy Działu Edukacji i  Wystaw za maj 2012; 

AMCz, 0211 Plany pracy, sprawozdania 2012.

Wystawę współorganizowano z  Powiatową Stacją 
Sanitarno-Epidemiologiczną w Częstochowie i Wydzia-
łem Zdrowia Urzędu Miasta Częstochowy.

15  czerwca – udostępnienie wystawy Do Broni 
współorganizowanej ze Stowarzyszeniem Historycz-
nym „Reduta” w Częstochowie6 (czerwiec – wrzesień).

Sale I piętro
Monety NBP w zbiorach Muzeum Częstochowskie-

go – kolekcja Muzeum Częstochowskiego7 (kwiecień 
2011 – grudzień 2012);

Zawsze z nadzieją8 – wystawa współorganizowana 
z OPK Gaude Mater, w ramach Dni Kultury Chrześcijań-
skiej (październik 2011 – styczeń 2012);

15 marca – wernisaż wystawy Stołek9 – malarstwo 
Jakuba Jakubowskiego10, wystawa współorganizowa-
na z Wydziałem Sztuki Akademii Jana Długosza w Czę-
stochowie (marzec – lipiec);

14 września – otwarcie wystawy Gra11 – malarstwo 
Małgorzaty Stępniak12 (wrzesień – październik);

20  października – otwarcie wystawy Motywy mu-
zyczne w  sztuce medalierskiej. Kolekcja Mieczysława 
Solarika13;

Wystawa przygotowa z okazji 50. lecia Polskiego To-
warzystwa Numizmatycznego Oddział w Częstochowie.

6 Sprawozdanie z pracy Działu Edukacji i Wystaw za czerwiec 2012; 
AMCz, 0211 Plany pracy, sprawozdania 2012.

7 AMCz, 4501 Dokumentacja wystaw 2012.
8 Sprawozdanie z  pracy Działu Edukacji i  Wystaw za październik 

2011; AMCz, 0211 Plany pracy, sprawozdania 2011.
9 Sprawozdanie z pracy Działu Edukacji i Wystaw za marzec 2012; 

AMCz, 0211 Plany pracy, sprawozdania 2011.
10 Jakub Jakubowski, ur. 1980, absolwent Państwowego Liceum Sztuk 

Plastycznych w  Częstochowie oraz Akademii im. Jana Długosza 
w Częstochowie, Wydziału Edukacji Artystycznej w zakresie Sztuk 
Plastycznych, specjalizacja malarstwo w pracowni prof. Wincentego 
Maszkowskiego.

11 AMCz, 4501 Dokumentacja wystaw 2012.
12 Małgorzata Stępniak, ur. 1973. W  latach 1993–1998 studia na 

Wydziale Malarstwa Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom 
w pracowni prof. Włodzimierza Kunza. Od 2005 roku Członek Za-
rządu Regionalnego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Czę-
stochowie. Mieszka i tworzy w Częstochowie. Uprawia malarstwo 
sztalugowe.

13 AMCz, 4501 Dokumentacja wystaw 2012.

Dzieje miasta Częstochowy, fot. Przemysław Januszko
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Wystawy i wydarzenia w Muzeum Częstochowskim w roku 2012

Galeria „Poddasze”
Czas akordeonu…14 – wystawa instrumentów mu-

zycznych z  kolekcji Romana Krysta (listopad 2011 – 
luty 2012);

Ginące zawody15 – udostępnienie wystawy etnograficz-
nej o charakterze edukacyjnym, prezentującej dawne zawo-
dy jak: kowalstwo, bednarstwo, stolarstwo, plecionkarstwo.

1 marca – otwarcie wystawy pokonkursowej Mała 
forma ceramiczna16 (marzec);

Wystawa współorganizowana z Zespołem Szkół Pla-
stycznych im. J. Malczewskiego w Częstochowie.

4 kwietnia – otwarcie wystawy Wielcy pasjonaci ma-
łego lotnictwa17 (kwiecień – lipiec);

Wystawa współorganizowana z  częstochowskim 
Klubem Seniorów Lotnictwa, afiliowanym do Aeroklu-
bu Częstochowskiego.

14 AMCz, 4501 Dokumentacja wystaw 2012.
15 Sprawozdanie z  pracy Działu Edukacji i  Wystaw za luty 2012; 

AMCz, 0211 Plany pracy, sprawozdania 2012.
16 Sprawozdanie z pracy Działu Edukacji i Wystaw za marzec 2012; 

AMCz, 0211 Plany pracy, sprawozdania 2012.
17 AMCz, 4501 Dokumentacja wystaw 2012.

10 października – otwarcie wystawy Ego sum, qui 
sum18;

Wystawa przygotowana przez Stowarzyszenie Po-
mocy Osobom z Zaburzeniami Psychicznymi i  Ich Ro-
dzinom „YAVA” w Częstochowie oraz Wydział Zdrowia 
Urzędu Miasta Częstochowy, w  ramach Międzynaro-
dowego Dnia Zdrowia Psychicznego (październik – 
5 grudnia);

Galeria Dobrej Sztuki
Klimaty Częstochowy. 6 Konkurs Fotograficzny19 – 

wystawa współorganizowana z  Wydziałem Kultury, 
Promocji i  Sportu Urzędu Miasta Częstochowy (listo-
pad 2011 – styczeń 2012);

Najpiękniejsze owady świata20 (wrzesień 2011 – kwie-
cień 2012);

18 Sprawozdanie z  pracy Działu Edukacji i  Wystaw za październik 
2012; AMCz, 0211 Plany pracy, sprawozdania 2012.

19 Sprawozdanie z pracy Działu Edukacji i Wystaw za listopad 2012; 
AMCz, 0211 Plany pracy, sprawozdania 2012.

20 AMCz, 4501 Dokumentacja wystaw 2011.

Gra – malarstwo Małgorzaty Stępniak, fot. Agnieszka Miry Ginące zawody, fot. Przemysław Januszko
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Bio-Stany21 – malarstwo i  ceramika Marty Koniecz-
ny22 (grudzień 2011– styczeń 2012);

10 stycznia – wernisaż XXX Pokonkursowej Wysta-
wy Częstochowskiego Stowarzyszenia Plastyków im. 
J. Dudy-Gracza23 (styczeń – marzec);

29  lutego – wernisaż wystawy Malarstwo Jerzego 
Pogorzelskiego24 (luty – listopad);

18 marca – otwarcie wystawy Pisanki ze świata25, 
z kolekcji Aleksandry i Arkadiusza Beliców (marzec – 
maj);

20 kwietnia – otwarcie wystawy poplenerowej Huci-
sko 201126 – wystawa współorganizowana z Wydzia-
łem Sztuki AJD w Częstochowie (kwiecień – czerwiec);

Udostępnienie wystawy Pejzaż ze zbiorów Muzeum 
Częstochowskiego27 (kwiecień – maj);

11 maja – otwarcie wystawy Obserwacje28 – projekt 
doktorantów ASP w  Krakowie: Andrzej Rułka, Kamil 
Wnuk, Dariusz Milczarek, Ewa Wesołowska, Julia Ku-
rek (maj);

19 maja – otwarcie w ramach Nocy Muzeów wysta-
wy Monochromatycznie… fotografie Czesława Bankie-
wicza29 (maj – wrzesień);

Z okazji 100. rocznicy urodzin Czesława Bankiewi-
cza Muzeum Częstochowskie przygotowało wystawę 
jego prac fotograficznych ze zbiorów własnych oraz 
prywatnej kolekcji bratanka artysty. Czesław Bankie-
wicz – urodzony w  Częstochowie, od  czasów szkol-
nych interesował się fotografią. W klasie gimnazjalnej 

21 Tamże.
22 Marta Konieczny, ur. w 1969 w Częstochowie. Ukończyła w ASP 

w  Warszawie na wydziale Grafiki, specjalizacja – ilustracja książ-
kowa. Dyplom w pracowni prof. Janusza Stannego w roku 1994. 
Zajmuje się malarstwem, ilustracją i  projektowaniem graficznym. 
Współpracowała z wydawnictwami: Domowe Przedszkole, Pracow-
nia Pedagogiczna i Wydawnicza, Raabe i Klub Dla Ciebie.

23 AMCz, 4501 Dokumentacja wystaw 2012.
24 AMCz, 4501 Dokumentacja wystaw 2012.
25 Tamże.
26 Sprawozdanie z pracy Działu Edukacji i Wystaw za kwiecień 2012; 

AMCz, 0211 Plany pracy, sprawozdania 2012.
27 Tamże.
28 Sprawozdanie z  pracy Działu Edukacji i  Wystaw za maj 2012; 

AMCz, 0211 Plany pracy, sprawozdania 2012.
29 AMCz, 4501 Dokumentacja wystaw 2012.

założył kółko fotograficzne. Traktował fotografię po-
czątkowo jako pasję, a od 1960 roku zawodowo – był 
organizatorem i kierownikiem laboratorium fotografii 
technicznej i  naukowej Politechniki Częstochowskiej. 
Od 1952 r. należał do Związku Polskich Artystów Foto-
grafików, był także członkiem Polskiego Towarzystwa 
Fotograficznego w Częstochowie. Brał udział w krajo-
wych i  zagranicznych wystawach, pokazach fotogra-
ficznych, gdzie zdobywał liczne nagrody i wyróżnienia, 
m.in. w Londynie, Rio de Janeiro czy Hongkongu30.

1  czerwca – Mongolskie dzieci31 – fotografie Zbi-
gniewa Kulaka32 (czerwiec – sierpień);

11 lipca – otwarcie wystawy Polska spojrzenie przez 
czas33 – prace Fakrikhamal Makhmudowej, w ramach 
programu stypendialnego „Gaude Polonia”34 (lipiec);

31 sierpnia – otwarcie wystawy Wyniesione z maga-
zynu – malarstwo i rzeźba ludowa ze zbiorów Muzeum 
Częstochowskiego35 (sierpień – grudzień);

Wystawa przygotowana w ramach XIII Dni Europej-
skiej Kultury Ludowej Na wystawie zaprezentowano 
ok. 100 prac prawie 20 artystów ludowych.

16 września – otwarcie wystawy Artyści i rowery36;
Wystawa przygotowana we współpracy ze Stowa-

rzyszeniem Miasta dla ludzi37, w  ramach Europejskie-
go Tygodnia Zrównoważonego Transportu (wrzesień 
– październik);

30 K.  Sucharkiewicz, Monochromatycznie. Fotografie Czesława Ban-
kiewicza (1912–1977), Częstochowa 2012.

31 Sprawozdanie z pracy Działu Edukacji i Wystaw za czerwiec 2012; 
AMCz, 0211 Plany pracy, sprawozdania 2012.

32 Zbigniew Kulak – polski polityk, lekarz chirurg, senator w  latach 
1993–2005, ambasador RP w Mongolii w latach 2005–2009.

33 AMCz, 4501 Dokumentacja wystaw 2012.
34 Program Stypendialny Ministra Kultury Gaude Polonia przeznaczony 

jest dla młodych twórców kultury oraz tłumaczy literatury polskiej 
z krajów Europy Środkowowschodniej, w pierwszej kolejności z Bia-
łorusi i Ukrainy.

35 AMCz, 4501 Dokumentacja wystaw 2012.
36 Sprawozdanie z pracy Działu Edukacji i Wystaw za wrzesień 2012; 

AMCz, 0211 Plany pracy, sprawozdania 2012.
37 Celem Fundacji jest propagowanie, wspieranie oraz prowadzenie 

działań na rzecz tworzenia przyjaznych przestrzeni publicznych, 
zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, 
tak by w miastach znów ważni byli ludzie.
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28  września– otwarcie wystawy Zapomniane ob-
licza. Motyw twarzy na zbytkach archeologicznych38 
(wrzesień – grudzień);

Wystawa została przygotowana we współpracy 
z Muzeum Archeologicznym w Poznaniu. Zgromadzo-
ne na wystawie 53 zabytki datowane od IV tysiąclecia 
p.n.e. do XVII w. n.e. przedstawiały ludzkie twarze, po-
chodziły z kilkunastu muzeów w Polsce, w tym z Mu-
zeum Częstochowskiego.

9 listopada – otwarcie wystawy fotograficznej Klima-
ty Częstochowy39 (listopad);

Wystawa pokonkursowa współorganizowana z Wy-
działem Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Czę-
stochowy od kilku lat wpisuje się w kalendarz wysta-
wienniczy Muzeum Częstochowskiego. Po raz siódmy 
miłośnicy fotografii wzięli udział w konkursie, którego 
pokłosie można było podziwiać na muzealnej ekspo-
zycji.

4 grudnia – otwarcie XXXI Pokonkursowej Wystawy 
Częstochowskiego Stowarzyszenia Plastyków im. J. Du-
dy-Gracza40 (grudzień 2012 – styczeń 2013);

16  grudnia – otwarcie wystawy Strażnik miasta 
świateł41 – malarstwo Tomasza Sętowskiego (grudzień 
2012 – luty 2013);

Tomasz „Senti” Sętowski polski plastyk, urodzony 
w Częstochowie, absolwent IV LO im. H. Sienkiewicza 
w Częstochowie (matura 1980), następnie częstochow-
skiej WSP.  Autor prac pokazywanych na wystawach 
zbiorowych (m.in. Surrealiści polscy, Triennale Sacrum) 
i  indywidualnych w polskich oraz zagranicznych gale-
riach, m.in. Katarzyny Napiórkowskiej w  Warszawie 
i  Anny Kareńskiej w  Poznaniu, Stricoff Fine Art Ltd. 
i  InterArt w Nowym Jorku; były przedstawiane na ła-
mach czasopism, m.in. w  miesięczniku „Fantastyka”. 
Jego dzieła znajdują się w kolekcjach Teresy Żylis-Gary 

38 AMCz, 4501 Dokumentacja wystaw 2012.
39 Sprawozdanie z pracy Działu Edukacji i Wystaw za listopad 2012; 

AMCz, 0211 Plany pracy, sprawozdania 2012.
40 Sprawozdanie z pracy Działu Edukacji i Wystaw za grudzień 2012; 

AMCz. 0211 Plany pracy, sprawozdania 2012.
41 AMCz, 4501 Dokumentacja wystaw 2012.

i Bogusława Kaczyńskiego, jedno z nich zdobiło okład-
kę książki Waldemara Łysiaka Statek. Jest zaliczany 
do twórców nurtu zwanego „realizmem magicznym”42.

Galeria Malarstwa i Rzeźby XIX i I poł. XX wieku
Fotografowanie43 – wystawa współorganizowana 

z  Wydziałem Sztuki AJD w  Częstochowie (grudzień 
2011 – styczeń 2012);

26–27 stycznia – obrona dyplomów studentów Wy-
działu Sztuki Akademii Jana Długosza w  Częstocho-
wie44 (styczeń – luty);

20  kwietnia – otwarcie wystawy posympozjalnej 
Szymbark45, współorganizowanej z Wydziałem Sztuki 
AJD w Częstochowie (kwiecień – maj);

42 www.setowski.com, data dostępu 17.01.2013.
43 Sprawozdanie z pracy Działu Edukacji i Wystaw za grudzień 2011; 

AMCz, 0211 Plany pracy, sprawozdania 2011.
44 Sprawozdanie z pracy Działu Edukacji i Wystaw za styczeń 2012; 

AMCz, 0211 Plany pracy, sprawozdania 2012.
45 Sprawozdanie z pracy Działu Edukacji i Wystaw za kwiecień 2012; 

AMCz, 0211 Plany pracy, sprawozdania 2012.

Zapomniane oblicza. Motyw twarzy na zbytkach 
archeologicznych, fot. Maciej Kosiński
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6 czerwca – wernisaż wystawy Złoty Debiut im. Hen-
ryka Tomaszewskiego46 – wystawa prac nagrodzonych 
podczas poprzedniej edycji Międzynarodowego Bien-
nale Plakatu, przygotowana we współpracy z Muzeum 
Plakatu w Wilanowie (czerwiec – sierpień);

20 października – udostępnienie wystawy Wycinan-
ki niezaplanowane. V Konkurs Sztuki Ludowej47 (paź-
dziernik – grudzień);

Po wcześniejszej (1  września – 16  października 
2012) prezentacji wystawy w Pawilonie Wystawowym 
w Parku Staszica, ponownie została ona udostępniona 
zwiedzającym w Galerii Malarstwa i Rzeźby XIX i I poł. 
XX wieku.

Pawilon Wystawowy w Parku Staszica
20 lat Krajowej Wystawy Rolniczej w Częstochowie48 

– wystawa współorganizowana z ŚODR w Częstocho-
wie (wrzesień 2011 – marzec 2012);

46 Henryk Tomaszewski (ur. 10 czerwca 1914 – zm. 11 września 2005 
w Warszawie) – grafik, rysownik, twórca plakatów, ilustracji.

47 Sprawozdanie z  pracy Działu Edukacji i  Wystaw za październik 
2012; AMCz, 0211 Plany pracy, sprawozdania 2012.

48 AMCz, 4501 Dokumentacja wystaw 2011.

100 lat ZPAP w Częstochowie49 – wystawa współor-
ganizowana z Miejską Galerią Sztuki w Częstochowie 
(październik 2011 – marzec 2012);

23 marca – otwarcie II edycji wystawy pokonkurso-
wej Przyroda w oczach dziecka50 (marzec – kwiecień);

26 kwietnia – finisaż wystawy O kobiecie51 – malar-
stwo Bartosza Frączka52 (marzec – kwiecień);

27  kwietnia – otwarcie wystawy Pamięć historii 
żyje w nas. 100 lat ZHP w Częstochowie53. Wystawa 
przygotowana we współpracy z Hufcem Częstochowa 
(kwiecień – czerwiec)

1 maja – wernisaż wystawy Wojciech Kilar. Teraz, te-
raz, teraz… i amen54 – fotografie Zdzisława Sowińskie-
go (maj – sierpień);

Wystawa towarzysząca 22 Festiwalowi Muzyki Sakral-
nej „Gaude Mater”, przygotowana w 80. rocznicę urodzin 
kompozytora. Gościem wernisażu był Wojciech Kilar55.

22 czerwca – wernisaż interaktywnej wystawy Zabawy 
z  nauką56. Ekspozycja współorganizowana z  Muzeum 
Inżynierii Miejskiej w Krakowie (czerwiec – sierpień);

1 września – otwarcie wystawy Wycinanki niezaplano-
wane. V Konkurs Sztuki Ludowej57 (wrzesień – październik);

Muzeum Częstochowskie po raz piąty zorgani-
zowało Konkurs Sztuki Ludowej58. Tegoroczna edy-
cja, podobnie jak poprzednia, miała charakter mię-

49 Sprawozdanie z  pracy Działu Edukacji i  Wystaw za październik 
2011; AMCz, 0211 Plany pracy, sprawozdania 2011.

50 AMCz, 4501 Dokumentacja wystaw 2012.
51 Sprawozdanie z pracy Działu Edukacji i Wystaw za kwiecień 2012; 

AMCz, 0211 Plany pracy, sprawozdania 2012.
52 Bartosz Frączek, ur. 1974 w Częstochowie, studia w instytucie plastyki 

WSP w Częstochowie (obecnie Akademia im. Jana Długosza). Dyplom 
z malarstwa z wyróżnieniem w pracowni prof. Wincentego Maszkow-
skiego. Doktorat na wydziale Malarstwa ASP w Krakowie. Adiunkt na 
Wydziale Wychowania Artystycznego AJD w Częstochowie.

53 AMCz, 4501 Dokumentacja wystaw 2012.
54 Tamże.
55 Wojciech Kilar (ur. 17  lipca 1932 we Lwowie) – polski pianista 

i kompozytor muzyki poważnej, twórca muzyki filmowej. Kawaler 
Orderu Orła Białego.

56 AMCz. 4501 Dokumentacja wystaw 2012.
57 Tamże.
58 Elżbieta Miszczyńska, Wycinanki niezapalnowane, Częstochowa 

2012.

Wojciech Kilar. Teraz, teraz, teraz… i amen,
fot. Przemysław Januszko 

Monika Świerczewska



279

dzynarodowy – tym razem do  udziału zaprosiliśmy 
poza artystami z  Polski również twórców z  Izraela. 
Tematem tej edycji Konkursu była wycinanka polska 
i  żydowska. Konkurs Sztuki Ludowej, organizowany 
cyklicznie przez Muzeum Częstochowskie, jednoczy 
twórców ludowych i cieszy się ich zainteresowaniem 
od wielu lat. Wystawa przygotowana w ramach XXI 
Krajowej Wystawy Rolniczej oraz XIII Dni Europejskiej 
Kultury Ludowej.

26 października – otwarcie wystawy Incident Acci-
dent59, współorganizowanej z Wydziałem Sztuki AJD 
w Częstochowie (październik – listopad);

16  listopada – otwarcie wystawy 4 alternatywy60 – 
prezentacja rodziny Pręgowskich61;

Wystawa współorganizowana z  Wydziałem Sztuki 
AJD w Częstochowie (listopad – grudzień).

59 Sprawozdanie z  pracy Działu Edukacji i  Wystaw za październik 
2012; AMCz, 0211 Plany pracy, sprawozdania 2012.

60 Sprawozdanie z pracy Działu Edukacji i Wystaw za listopad 2012; 
AMCz, 0211 Plany pracy, sprawozdania 2012.

61 Bogusława, Piotr, Nikodem i Filip Pręgowscy – rodzina artystyczna 
pochodząca z Torunia.

Pawilon Etnograficzny w Parku Staszica
Sztuka ludowa regionu rawskiego62 – wystawa 

współorganizowana z  Muzeum im. hr. Antoniego 
Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim (paździer-
nik 2011 – luty 2012);

8  marca – wernisaż wystawy Gdyby Nikifor był 
kobietą. Eksponaty oraz zdjęcia pochodzą ze zbio-
rów Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli 
w Krakowie, Muzeum Etnograficznego im. Marii Zna-
mierowskiej-Prüfferowej w  Toruniu, Muzeum Mazo-
wieckiego w Płocku, Muzeum im. Władysława Orkana 
w Rabce Zdroju, Muzeum Wsi Radomskiej, Klasztoru 
Ojców Paulinów na Jasnej Górze oraz Muzeum Często-
chowskiego63 (marzec – sierpień).

Zagroda Włościańska
Kultura ludowa okolic Częstochowy – wystawa etno-

graficzna ze zbiorów własnych;
Koziegłowy – zapomniany ośrodek twórczości ręko-

dzielniczej – wystawa etnograficzna ze zbiorów własnych;

62 AMCz, 4501 Dokumentacja wystaw 2011.
63 AMCz, 4501 Dokumentacja wystaw 2012.

Zabawy z nauką, fot. Przemysław Januszko Wycinanki niezaplanowane. V Konkurs Sztuki Ludowej, 
zdjęcie z otwarcia wystawy połączonego z finałem 
konkursu, fot. Przemysław Januszko

Wystawy i wydarzenia w Muzeum Częstochowskim w roku 2012
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Powyższe wystawy zdemontowano w  październiku 
2012. Na początku grudnia udostępniono do  zwie-
dzania nową wystawę o  charakterze edukacyjnym ze 
zbiorów własnych W domu tkaczki64. Na wystawie za-
prezentowane zostały poszczególne etapy wykonywania 
tkanin samodziałowych oraz narzędzia do obróbki wici 
i włókna.

Rezerwat Archeologiczny
Wystawa planszowa upamiętniająca 50-lecie badań 

archeologicznych Muzeum Częstochowskiego w Czę-
stochowie-Rakowie65.

Dom Poezji – Muzeum Haliny 
Poświatowskiej

9 października – Malarstwo inspirowane twórczością 
Haliny Poświatowskiej66 (październik);

Wystawa przygotowana w 45. rocznicę śmierci po-
etki, we współpracy ze Stowarzyszeniem Plastyków im. 
J. Dudy-Gracza w Częstochowie.

Centrum Promocji Młodych. Willa Generała
– 12 stycznia – I put a spell on you – wernisaż prac 

Justyny Warwas67;
– 4 stycznia – Sacrum Commercium – wernisaż wy-

stawy prac Bartka Jarmolińskiego68;
– 21  stycznia – Czarne, białe, białe, czarne – wer-

nisaż wystawy prac Adama Kaniowskiego i  Michała 
Leszuka69;

– 28 stycznia – Kreatywny recykling – szkło użytkowe 
Adama Kruszyńskiego70;

64 Sprawozdanie z pracy Działu Edukacji i Wystaw za listopad 2012; 
AMCz, 0211 Plany pracy, sprawozdania 2012.

65 Sprawozdania z pracy Działu Edukacji i Wystaw za styczeń – gru-
dzień 2012; AMCz, 0211 Plany pracy, sprawozdania 2012.

66 Sprawozdanie z  pracy Działu Edukacji i  Wystaw za październik 
2012; AMCz, 0211 Plany pracy, sprawozdania 2012.

67 Sprawozdanie z pracy Działu Edukacji i Wystaw za styczeń 2012; 
AMCz, 0211 Plany pracy, sprawozdania 2012.

68 Tamże.
69 Tamże.
70 Tamże.

– 10 lutego – wernisaż wystawy Litografia71 – prace 
studentów Wydziału Sztuki Instytutu Plastyki Akademii 
Jana Długosza;

– 25 lutego – Waginatyzm72 – instalacja Iwona Demko 
oraz prezentacja twórczości młodych artystek związa-
nych z IV Pracownią Rzeźby prowadzoną przez prof. Jó-
zefa Murzyna na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie;

– 10 marca – Pomyślę o tym jutro – wernisaż wysta-
wy malarstwa Anny Knop73;

– 24 marca – Ona: Gdzieś / Kiedyś – wernisaż wysta-
wy fotografii Weroniki Wiśniewskiej74;

– 21 kwietnia– otwarcie wystawy Manifest Mutanta 
– malarstwo Ewy i Jacka Doroszenko75;

– 27 kwietnia – otwarcie wystawy Przewróć mnie – 
prace Dominika Cierpiała76;

– 5 maja – wernisaż wystawy Urwa – prace Adama 
Żurawieckiego77;

– 19 maja – Trupiciele i trupiki / rozwiesiłem te włosy 
aby wyschły – wernisaż wystawy Moniki Wyłogi i Ano-
uara Abou-Hilala odbył się w  ramach Nocy Muzeum 
wraz z pokazem etiud filmowych78;

– 2 czerwca – wernisaż wystawy Co wpada w oko – 
prace Joanny Chwastek79;

– 11 czerwca – Zdolniacha – projekt Krzysztofa Jani-
szewskiego80;

– 18. czerwca – Lomografia – wernisaż wystawy 
zbiorowej – Łukasz Piskorek, Cezary Łopaciński, Bartosz 
Szadurski81;

71 Sprawozdanie z  pracy Działu Edukacji i  Wystaw za luty 2012; 
AMCz, 0211 Plany pracy, sprawozdania 2012.

72 Tamże.
73 Sprawozdanie z pracy Działu Edukacji i Wystaw za marzec 2012; 

AMCz, 0211 Plany pracy, sprawozdania 2012.
74 Tamże.
75 Sprawozdanie z pracy Działu Edukacji i Wystaw za kwiecień 2012; 

AMCz, 0211 Plany pracy, sprawozdania 2012.
76 Tamże.
77 Sprawozdanie z  pracy Działu Edukacji i  Wystaw za maj 2012; 

AMCz, 0211 Plany pracy, sprawozdania 2012.
78 Tamże.
79 Sprawozdanie z pracy Działu Edukacji i Wystaw za czerwiec 2012; 

AMCz, 0211 Plany pracy, sprawozdania 2012.
80 Tamże.
81 Tamże.
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– 29  czerwca– wernisaż rysunku 173/173 – prace 
Agnieszki Splewińskiej82;

– 7 lipca – Silesia Underground – wernisaż wystawy 
fotografii Piotra Węgrzyńskiego83;

– 25  sierpnia – wernisaż wystawy Oczy niebieskie, 
życie królewskie – malarstwo Pauliny Poczętej84;

– 7 września – Performance intymny – wernisaż wy-
stawy Tomasza Musiała85;

– 21 września – Odurek – pokaz projektu Szymona 
Durka86;

– 1 października – wernisaż wystawy Częstochowa 
Obiektywnie – prace Huberta Zasępy87;

– 6 października – wernisaż wystawy No Fun – prace 
Dominika Ritszela88;

– 12  października – wernisaż prac Jarosława Re-
spondka89;

– 15 października – Czytaj – instalacja literacka Ma-
tyldy Sałajewskiej90;

– 19 października – wernisaż wystawy Czytaj – prace 
Natalii Wiśniewskiej91;

– 3  listopada – wernisaż wystawy Disaster – prace 
Marty Frej92;

– 17 listopada – wernisaż wystawy Mój wybór – pra-
ce Adama Szwarca93;

82 Tamże.
83 Sprawozdanie z  pracy Działu Edukacji i  Wystaw za lipiec 2012; 

AMCz, 0211 Plany pracy, sprawozdania 2012.
84 Sprawozdanie z pracy Działu Edukacji i Wystaw za sierpień 2012; 

AMCz, 0211 Plany pracy, sprawozdania 2012.
85 Sprawozdanie z pracy Działu Edukacji i Wystaw za wrzesień 2012; 

AMCz, 0211 Plany pracy, sprawozdania 2012.
86 Sprawozdanie z pracy Działu Edukacji i Wystaw za wrzesień 2012; 

AMCz, 0211 Plany pracy, sprawozdania 2012
87 Sprawozdanie z  pracy Działu Edukacji i  Wystaw za październik 

2012; AMCz, 0211 Plany pracy, sprawozdania 2012.
88 Tamże.
89 Tamże.
90 Tamże.
91 Tamże.
92 Sprawozdanie z pracy Działu Edukacji i Wystaw za listopad 2012; 

AMCz, 0211 Plany pracy, sprawozdania 2012.
93 Tamże.

– 15 grudnia – Neoplasma – pokaz projektu Szymo-

na Motyla94;

– 21 grudnia – wernisaż wystawy Dupery95.

Wystawy wypożyczane na zewnątrz:
27 listopada –18 grudnia 2012 – Dzieci Afryki. Foto-

grafie ks. Macieja Oseta do Urzędu Gminy Żarki;
18 grudnia 2012 – 18 lutego 2013 – Lwów na fo-

tografiach do Urzędu Gminy Żarki i  Młodzieżowego 
Domu Kultury w Skierniewicach.

Imprezy:
– 18 stycznia (Dom Poezji) – Wiedeński walc, wykład 

prof. Elżbiety Hurnikowej96. XXX Spotkanie Literackie 
współorganizowane z  Towarzystwem Literackim im. 
Adama Mickiewicza w Częstochowie97;

– 19 stycznia (Ratusz) – Joga w  Muzeum Często-
chowskim, Jak pokonać stres. Część II – spotkanie z Ja-
nuszem Szopą98;

– 15 lutego (Ratusz) – Promocja 11. tomu Rocznika 
Muzeum Częstochowskiego99;

– 16  lutego (Dom Poezji) Wierszyna – polska wieś 
w środku Syberii i na końcu świata. Referat wygłosił dr 
Krzysztof Czajkowski. XXXI Spotkanie literackie100;

– 21 lutego (Ratusz) – spotkanie przewodników czę-
stochowskiego oddziału PTTK Oddział w  Częstocho-
wie101;

94 Sprawozdanie z pracy Działu Edukacji i Wystaw za grudzień 2012; 
AMCz, 0211 Plany pracy, sprawozdania 2012.

95 Tamże.
96 Prof. dr hab. Elżbieta Hurnik z Akademią im. Jana Długosza w Często-

chowie związana jest od roku 1987. Pracuje na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego w Instytucie Filologii Polskiej. Od kilkunastu lat kieruje 
Zakładem Historii Literatury Polskiej XX Wieku i Literatury Najnowszej.

97 AMCz, Popularyzacja wiedzy 2012; AMCz, 4511 Promocje, spotka-
nia, sesje.

98 Sprawozdanie z pracy Działu Edukacji i Wystaw za styczeń 2012; 
AMCz, 0211 Plany pracy, sprawozdania 2012.

99 Srawozdanie z pracy Działu Edukacji i Wystaw za luty 2012; AMCz, 
0211 Plany pracy, sprawozdania 2012.

100 AMCz, Popularyzacja wiedzy 2012; AMCz, 4511 Promocje, spotka-
nia, sesje.

101 Srawozdanie z pracy Działu Edukacji i Wystaw za luty 2012; AMCz, 
0211 Plany pracy, sprawozdania 2012.
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– 26 marca (Ratusz) – Rzeźby balansujące – geneza, 
dorobek, wystawy, stałe realizacje, spotkanie z Jerzym 
Kędziorą102;

– 1 marca (Ratusz) – współorganizacja spotkania Na-
zywamy ich Żołnierzami Wyklętymi. Polskie powstanie 
antykomunistyczne po 1945 r.103

– 14  marca (Dom Poezji) – Liryczny Dzień Kobiet 
z mężczyzną w tle. XXXII Spotkanie Literackie104;

– 15 marca (Ratusz) – finisaż wystawy w Gabinecie wy-
bitnych częstochowian. Jan Otrembski i  teatr, połączony 
ze spektaklem w wykonaniu koła teatralnego przy Zespole 
Szkół Plastycznych im. J. Malczewskiego w Częstochowie105;

– 21 marca (Plac Biegańskiego) – Muzeum odwołuje 
zimę – konkurs na najładniejszą Marzannę106;

– 29 marca (Ratusz) – Joga w Muzeum Częstochow-
skim, spotkanie z Januszem Szopą107;

– 24 kwietnia (Dom Poezji) – Zdzisław Czermański 
i Dwudziestolecie – wykład dr Elżbiety Wróbel, XXXIII 
Spotkanie Literackie108.

– 26 kwietnia (Ratusz) – Realizacje rzeźbiarskie i para 
rzeźbiarskie – nie tylko balansujące, spotkanie z Jerzym 
Kędziorą w ramach jubileuszu artysty109;

– 10 maja (Ratusz) – Joga w Muzeum Częstochow-
skim, Medytacja jako metoda poprawy zdrowia, część 
II – spotkanie z Januszem Szopą110;

– 19 maja – Noc Muzeów:111 (Galeria Dobrej Sztuki) 
Monochromatycznie – fotografie Czesława Bankiewi-

102 AMCz, Popularyzacja wiedzy 2012; AMCz, 4511 Promocje, spotka-
nia, sesje.

103 Srawozdanie z  pracy Działu Edukacji i  Wystaw za marzec 2012; 
AMCz, 0211 Plany pracy, sprawozdania 2012.

104 AMCz, Popularyzacja wiedzy 2012; AMCz, 4511 Promocje, spotka-
nia, sesje.

105 Srawozdanie z  pracy Działu Edukacji i  Wystaw za marzec 2012; 
AMCz, 0211 Plany pracy, sprawozdania 2012.

106 Tamże.
107 Tamże.
108 AMCz, Popularyzacja wiedzy 2012; AMCz, 4511 Promocje, spotka-

nia, sesje.
109 Tamże.
110 Srawozdanie z pracy Działu Edukacji i Wystaw za maj 2012; AMCz, 

0211 Plany pracy, sprawozdania 2012.
111 Tamże.

cza – wernisaż wystawy; (Rezerwat Archeologiczny) 
Rezerwat Archeologiczny wieczorową porą; (Pawilon 
Etnograficzny w Parku Staszica) Gdyby Nikifor był ko-
bietą – kuratorskie oprowadzanie po wystawie; (Galeria 
Malarstwa i Rzeźby XIX i I poł. XX w.) Wypchane, ale 
jak żywe – kulisy kolekcji ptaków ze zbiorów Muzeum 
Częstochowskiego Dinozaurów tutaj nie było, ale… 
spotkanie z  pliozaurem. Poznanie tajemniczej historii 
eksponatów z okresu morza jurajskiego;

– 24 maja (Ratusz) – Myślenie pomnikiem – spotka-
nie z Jerzym Kędziorą w cyklu towarzyszącym obcho-
dom jubileuszu Artysty w 2012 roku112;

– 13 czerwca (Dom Poezji) – W kręgu dramaturgii 
Brunona Winawera, wykład dr Joanny Warońskiej, 
XXXIV Spotkanie Literackie113;

– 14  czerwca (Ratusz) – Joga w  Muzeum Często-
chowskim, Medytacja jako metoda poprawy zdrowia, 
część III – spotkanie z Januszem Szopą114;

– 15  czerwca – Noc Kulturalna115: (Dom Poezji) 
Poezja śpiewana. Utwory Williama Szekspira, Haliny 
Poświatowskiej i  Barbary Strzelbickiej w  wykonaniu 
Barbary Wierzbickiej – śpiew, Jacek Stawiarski – akom-
paniament; (Ratusz) Między nami dobrze jest spektakl 
na podstawie dramatu Doroty Masłowskiej, w wyko-
naniu koła teatralnego przy Zespole Szkół Plastycznych 
im. Jacka Malczewskiego w  Częstochowie; (Ratusz) 
Jerzy Kędziora – żywioł – spotkanie z  Jerzym „Jotką” 
Kędziorą w cyklu towarzyszącym obchodom jubileuszu 
Artysty w 2012 roku; Mobilizacja Powszechna – pokaz 
Stowarzyszenia Historycznego Reduta Częstochowa;

– 30 czerwca (Muzeum Górnictwa Rud Żelaza) – In-
dustriada „Święto szlaku zabytków techniki”116;

– 30  sierpnia (Galeria Dobrej Sztuki) – Mongolskie 
opowieści – spotkanie ze Zbigniewem Kulakiem, w opar-

112 AMCz, Popularyzacja wiedzy 2012; AMCz, 4511 Promocje, spotka-
nia, sesje.

113 AMCz, Popularyzacja wiedzy 2012; AMCz, 4511 Promocje, spotka-
nia, sesje.

114 Srawozdanie z pracy Działu Edukacji i Wystaw za czerwiec 2012; 
AMCz, 0211 Plany pracy, sprawozdania 2012.

115 Tamże.
116 Tamże.
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ciu o wystawę fotograficzną Mongolskie dzieci117;
– 14  września (Galeria Dobrej Sztuki) – promocja 

książki Od rondówki do  laptopa, autorstwa Roberta 
Bankiewicza118.

– 16 września (Pawilon Wystawowy) – Nożyce, pa-
pier… – warsztaty rodzinne przygotowane w oparciu 
o  wystawę Wycinanki niezaplanowane119. Spotkanie 
w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa120;

– 5 października (Dom Poezji) – finał IV Wojewódz-
kiego Konkursu Poetyckiego Pamięci Haliny Poświa-
towskiej, organizacja konkursu SP nr 53 w Częstocho-
wie121;

– 14 listopada (Ratusz) – Najnowszy polski radiotele-
skop122, wykład dr. Bogdana Wszołka123;

– 28 listopada – 2 grudnia (Ratusz) – Gra Miejska124, 
współorganizowana z Near Field Comunication Polska 
Sp. z o.o125;

117 Srawozdanie z pracy Działu Edukacji i Wystaw za sierpień 2012; 
AMCz, 0211 Plany pracy, sprawozdania 2012.

118 Srawozdanie z pracy Działu Edukacji i Wystaw za wrzesień 2012; 
AMCz, 0211 Plany pracy, sprawozdania 2012.

119 Tamże.
120 Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt spo-

łeczny i edukacyjny, najważniejsze święto zabytków kultury. Ich idea 
narodziła się 3 października 1985 r. w Granadzie w Hiszpanii pod-
czas II Konferencji Rady Europy, na której minister kultury Francji 
zaproponował zorganizowanie w całej Europie zainicjowanych we 
Francji w 1984 r. Dni Otwartych Zabytków. Ustanowione przez Radę 
Europy w 1991 r.

121 Srawozdanie z pracy Działu Edukacji i Wystaw za październik 2012; 
AMCz, 0211 Plany pracy, sprawozdania 2012.

122 Srawozdanie z pracy Działu Edukacji i Wystaw za listopad 2012; 
AMCz, 0211 Plany pracy, sprawozdania 2012.

123 Bogdan Wszołek – astronom, od lat aktywnie uczestniczy w życiu 
naukowym i  akademickim w  strukturach Uniwersytetu Jagielloń-
skiego w Krakowie oraz Akademii Jana Długosza w Częstochowie. 
W  roku 2009 powołał do życia Częstochowski Oddział Polskiego 
Towarzystwa Miłośników Astronomii imienia ks. Bonawentury Me-
tlera, a także stowarzyszenie Astronomia Nova; www.astronomia-
nova.org, data dostępu 11.02.2013.

124 Srawozdanie z pracy Działu Edukacji i Wystaw za grudzień 2012; 
AMCz, 0211 Plany pracy, sprawozdania 2012.

125 Near Field Communication (NFC), czyli Bliskie Pole Łączności 
opiera się na technologii krótkodystansowego przekazu radio-
wego pozwalającej czytnikom NFC i NFC tags przekazać wiado-
mości między sobą w  momencie dotyku. NFC znajduje się we 
wszystkich nowo produkowanych telefonach komórkowych 

– 5 grudnia (Ratusz) – promocja książek: Cmentarz 
Żydowski Władysława Paszkowskiego i Przewodnik po 
Cmentarzu św. Rocha Juliusza Sętowskiego126;

– 12 grudnia (Dom Poezji) – Portret poety – o Włady-
sławie Sebyle rozmawiały Elżbieta Wróbel127 i Elżbieta 
Hurnikowa. XXXV Spotkanie Literackie128.

Centrum Promocji Młodych. Willa Generała
– 5 stycznia – projekcja filmu Toda Browninga Dzi-

wolągi129;
– 12 stycznia – finisaż wystawy Justyny Warwas I put 

a spell on you130;

i komputerach, łącząc przedmioty codziennego użytku ze świa-
tem internetowym.

126 AMCz, Popularyzacja wiedzy 2012; AMCz, 4511 Promocje, spotka-
nia, sesje.

127 Dr Elżbieta Wróbel – przewodnicząca zarządu czestochowk-
siego oddziału Towarzystawa Literackiego im. Adama Mickie-
wicza, pracownik naukowy Instytutu Literatury AJD w Często-
chowie.

128 AMCz, Popularyzacja wiedzy 2012; AMCz, 4511 Promocje, spotka-
nia, sesje.

129 Sprawozdanie z pracy Działu Edukacji i Wystaw za styczeń 2012; 
AMCz, 0211 Plany pracy, sprawozdania 2012.

130 Tamże.

Mobilizacja Powszechna – pokaz Stowarzyszenia 
Historycznego Reduta Częstochowa, fot. Mariusz Grzyb
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– 14 stycznia – wernisaż wystawy Bartka Jarmoliń-
skiego Sacrum Commercium131;

– 18  stycznia – projekcja filmu dokumentalnego 
KwieKulik132;

– 20 stycznia – spektakl Między nami dobrze jest 
oraz pokaz krótkich filmów uczniów Zespołu Szkół 
Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstocho-
wie133;

– 21  stycznia – wernisaż wystawy Czarne / Białe / 
Białe / Czarne – prace Adama Kaniowskiego i Michała 
Leszuka134;

– 24 stycznia – Subiektywna historia teatru. Czas an-
tyku – prowadzenie Julia Liszewska135;

– 28  stycznia – wernisaż wystawy Kreatywny recy-
kling prace Adama Kruszyńskiego136;

– 30 stycznia – spotkanie Częstochowskiego Towarzy-
stwa Naukowego – wykład prof. Mariana Głowackiego137;

– 3 lutego – Nakręcone Miasto. Częstochowskie fil-
my niezależne. Wytwórnia filmowa „Chacifde”138;

– 8  lutego – Spotkanie z  performancem – nowe 
media139;

– 13 lutego – Performance Platform Lublin 2009140;
– 17  lutego – Studenckie Etiudy Filmowe – pokaz 

etiud filmowych dzięki uprzejmości Państwowej Wyż-
szej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona 
Schillera w Łodzi.141;

– 20  lutego – Koncert u Generała, koncert muzyki 
gitarowej współorganizowany z  Instytutem Muzyki 
AJD w Częstochowie, w wykonaniu Ewy Jabłczyńskiej 
i Marka Zyskowskiego142;

131 Tamże.
132 Tamże.
133 Tamże.
134 Tamże.
135 Tamże.
136 Tamze.
137 Tamże.
138 Sprawozdanie z  pracy Działu Edukacji i  Wystaw za luty 2012; 

AMCz, 0211 Plany pracy, sprawozdania 2012.
139 Tamże.
140 Tamże.
141 Tamże.
142 Tamże.

– 29 lutego– Śmierć sztuki. Marzenia stają się rzeczy-
wistością – ćwiczenia z estetyki143;

– 8  marca – Święto Kobiet – instalacja Marty Frej 
i Anny Wójcik144;

– 16 marca – Wymiana książki. Akcja w duchu cross-
booking145;

– 23 marca – Nakręcone Miasto. Częstochowskie fil-
my niezależne. Grupa filmowa „Syzygia”146;

– 20  marca – Miejsca transformacji – pokaz filmu 
i dyskusja dotycząca rewitalizacji terenów miejskich147;

– 13–14  kwietnia – Festiwal Działań Performatyw-
nych Offsceniczny148;

– 12 maja – Wymiana książki149;
– 16 maja – pokaz filmu Akademia ruchu150;
– 19  maja – w  ramach Nocy Muzeów:151 Trupiciele 

i  trupiki / rozwiesiłem te włosy aby wyschły – wernisaż 
wystawy Moniki Wyłogi i Anouara Abou-Hilala wraz z po-
kazem etiud filmowych; Niedźwiecki LIVE 2012, koncert;

– 25 maja – Nakręcone Miasto. Częstochowskie fil-
my niezależne. Ekopikczers152;

– 15 czerwca Noc Kulturalna:153 koncert Przypływ, 
Marta Kotaszewska, Paweł Wypych; film Noc żywych 
trupów;

– 23 czerwca – Śniadanie na trawie – w ramach fe-
stiwalu Frytka Off154;

– 14 lipca – Śniadanie na trawie155;

143 Tamże.
144 Sprawozdanie z pracy Działu Edukacji i Wystaw za marzec 2012; 

AMCz, 0211 Plany pracy, sprawozdania 2012.
145 Tamże.
146 Tamże.
147 Tamże.
148 Sprawozdanie z pracy Działu Edukacji i Wystaw za kwiecień 2012; 

AMCz, 0211 Plany pracy, sprawozdania 2012.
149 Sprawozdanie z  pracy Działu Edukacji i  Wystaw za maj 2012; 

AMCz, 0211 Plany pracy, sprawozdania 2012.
150 Tamże.
151 Tamże.
152 Tamże.
153 Sprawozdanie z pracy Działu Edukacji i Wystaw za czerwiec 2012; 

AMCz, 0211 Plany pracy, sprawozdania 2012.
154 Tamże.
155 Sprawozdanie z  pracy Działu Edukacji i  Wystaw za lipiec 2012; 

AMCz, 0211 Plany pracy, sprawozdania 2012.

Monika Świerczewska
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– 20 lipca – World Shorts Dania – pokaz filmów krót-
kometrażowych156;

– 21 lipca – Wymiana książek157;
– 27 lipca – Z-boczona historia kina158 – projekcja fil-

mu oraz spotkanie z  filozofem słoweńskim Slavojem 
Žižkiem159;

– 10 sierpnia – World Shorts Islandia – pokaz filmów 
krótkometrażowych160;

– 17 sierpnia – Surrealistyczny Gig – pokaz filmu Sa-
natorium pod klepsydrą oraz koncert zespołu Wolność 
Ptaków Drażni Drzewa161;

– 25 sierpnia – Śniadanie na trawie162;
– 5 października – suplement Offsceniczny163;
– 8  listopada – Narrogin – pokaz filmu i spotkanie 

z reżyserką Matyldą Sałajewską164;
– 15 listopada – Performance, Anna Biernacka165;
– 24 listopada – World Shorts Grecja – pokaz filmów 

krótkometrażowych166;
– 30 listopada – Twierdza – spotkanie z grami plan-

szowymi167;
– 14 grudnia – World Shorts Francja – pokaz filmów 

krótkometrażowych168;
– 29 grudnia – Czekając na Godota – Grupa Pod Wi-

szącym Kotem169;
– 30 grudnia – Podwieczorek na koniec roku170.

156 Tamże.
157 Tamże.
158 Tamże.
159 Slavoj Žižek – jeden z najbardziej znanych komentatorów psycho-

analizy Jacques’a Lacana. 
160 Sprawozdanie z pracy Działu Edukacji i Wystaw za sierpień 2012; 

AMCz, 0211 Plany pracy, sprawozdania 2012.
161 Tamże.
162 Tamże.
163 Sprawozdanie z  pracy Działu Edukacji i  Wystaw za październik 

2012; AMCz, 0211 Plany pracy, sprawozdania 2012.
164 Sprawozdanie z pracy Działu Edukacji i Wystaw za listopad 2012; 

AMCz, 0211 Plany pracy, sprawozdania 2012.
165 Tamże.
166 Tamże.
167 Tamże.
168 Sprawozdanie z pracy Działu Edukacji i Wystaw za grudzień 2012; 

AMCz, 0211 Plany pracy, sprawozdania 2012.
169 Tamże.
170 Tamże.

Ośrodek Dokumentacji 
Dziejów Częstochowy. Willa Generała

Gawędy Historyczne w Willi Generała:
– 25  stycznia – Architektura Częstochowy lat 20. 

i 30. XX w., historia i stan obecny – wykład dr. Juliusza 
Sętowskiego171;

– 22 stycznia – Z dziejów Żydów w Częstochowie – 
wykład Wiesława Paszkowskiego172;

– 14  marca – Z  dziejów Żydów w  Częstochowie, 
cz. II – wykład Wiesława Paszkowskiego173;

– 22 marca – Architektura, właściciele i mieszkańcy 
w Częstochowie – wykład Patrycji Ryll, Juliusza Sętow-
skiego174;

– 19 kwietnia – Kamienica kupiecka (II Aleja 24). Ar-
chitektura, właściciele i mieszkańcy – wykład dr. Juliu-
sza Sętowskiego175;

– 17 maja – Budynek Gimnazjum im. Henryka Sien-
kiewicza w Częstochowie. Dzieje i architektura – wy-
kład dr. Juliusza Sętowskiego176;

– 28 czerwca – Architekci dawnej Częstochowy – Ta-
deusz Fijałkowski – wykład dr. Juliusza Sętowskiego177;

– 19 lipca – Tajemnice Domu Księcia – wykład dr. 
Juliusza Sętowskiego178.

171 Sprawozdanie z pracy Działu Historii za styczeń 2012; AMCz, 0211 
Plany pracy, sprawozdania 2012.

172 Tamże.
173 Sprawozdanie z pracy Działu Historii za marzec 2012; AMCz, 0211 

Plany pracy, sprawozdania 2012.
174 Tamże.
175 Sprawozdanie z  pracy Działu Historii za kwiecień 2012; AMCz, 

0211 Plany pracy, sprawozdania 2012.
176 Sprawozdanie z  pracy Działu Historii za maj 2012; AMCz, 0211 

Plany pracy, sprawozdania 2012.
177 Sprawozdanie z  pracy Działu Historii za czerwiec 2012; AMCz, 

0211 Plany pracy, sprawozdania 2012.
178 Sprawozdanie z pracy Działu Historii za lipiec 2012; AMCz, 0211 

Plany pracy, sprawozdania 2012.
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The article presents temporary and regular exhibi-
tions at the Częstochowa Museum in 2012. Last year 
78 temporary exhibitions and eleven permanent exhi-
bitions were made available to the public. They were 
organised in all facilities of the Museum: the Town Hall, 
Good Art Gallery, Painting and Sculpture Gallery of 
19th and first half of 20th century, Exhibition Pavilions 
in the Stanisław Staszic Park, Archaeological Reserva-
tion, House of Poetry – Halina Poświatowska Museum, 
General’s Villa. Like every year, the technical aspects of 
the exhibitions were monitored by employees of the 
history, archaeology, art, nature and ethnography de-
partments.

Apart from a list of exhibitions, the article refers to 
accompanying events, such as: meetings with writers, 
authors’ lectures and meetings, promotions of books, 
presentations of historical stories, popular science ses-
sions, educational workshops and many more. The 
Museum was also involved in the organisation of the 
Night of Museums, Cultural Night, Industriada – the 
Route of Technical Historic Facilities in the Silesian Prov-
ince, European Heritage Days, OFF-stage Theatre Fes-
tival. 

Monika Świerczewska

Exhibitions and events in the Częstochowa 
Museum in 2012
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Wychowanie estetyczne, jeden z  działów teorii wy-
chowania, to szereg procesów edukacyjnych, których 
efektem jest ukształtowanie określonego poziomu kul-
tury estetycznej jednostki. Ważne stają się wyrobienie 
smaku estetycznego i dążenie do rozwijania wrażliwości 
jednostki na wartości estetyczne tkwiące w sztuce i na-
turze1. Połączenie kształcenia emocjonalnego i kultural-
nego, pobudzającego do inteligencji, wrażliwości i twór-
czej postawy, ma szeroki wydźwięk społeczny i powinno 
być bliskie każdemu nauczycielowi. On bowiem wdra-
żając w szkole program nauczania, powinien korzystać 
z innych form edukacji – edukacji pozaszkolnej.

Muzea proponują szeroką ofertę tematów edukacyj-
nych, bazujących na charakterze i zasobach placówek. 
Na uwagę – poza ofertami edukacyjnymi poszczegól-

1 http://www.nauki-spoleczne.info/wychowanie-estetyczne, data do-
stępu: 17.03.2012 r.

nych instytucji – zasługuje niewątpliwie przełamujące 
stereotypy Laboratorium Edukacji Twórczej, utworzone 
przy Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski2. 
Realizuje ono od 1989 roku koncepcję kultury czynnej, 
wprowadzoną do  praktyki artystycznej przez Jerzego 
Grotowskiego. Na jego projektach odbijają się m.in. 
idee psychologiczne, w szczególności psychologii hu-
manistycznej. Warto także wspomnieć o Forum Edu-
katorów Muzealnych, które zostało powołane w 2006 
roku przez grupę zajmujących się edukacją pracow-
ników kilkunastu polskich muzeów. Pomysłodawca-
mi i organizatorami tego nieformalnego projektu byli 
Katarzyna Rokosz (Muzeum Narodowe w Warszawie) 
oraz Wiesław Malawski i Piotr Górajec (Muzeum Pałac 
w Wilanowie). Wśród głównych celów i założeń swojej 

2 Kuratorami Laboratorium Edukacji Twórczej są Maria Parczewska 
i Janusz Byszewski, http://csw.art.pl/, data dostępu: 17.03.2012 r.
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„Chętnie widziałbym kształtowanie młodzieńczej osobowości oparte na trzech związanych ze sobą zasadach: 
wykorzystaniu siły wartości pociągających młodych ludzi, aby dać im solidną kulturę; 

odwołaniu się do porywu egzaltacji, który ich podnosi powyżej ich samych; ćwiczeniu ich inteligencji i woli po to, 
by osiągnęli konieczną dla nich jasność i panowanie nad sobą.”

/Maurice Debesse, Etapy wychowania/
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działalności Forum stawia przede wszystkim integrację 
zawodową środowiska, podniesienie rangi zawodowej 
edukatora muzealnego i stworzenie możliwości współ-
pracy muzeów przy realizacji projektów edukacyjnych. 
Dąży również do stworzenia profesjonalnego systemu 
kształcenia w zakresie edukacji muzealnej3.

Muzeum Częstochowskie jest placówką kultury, 
która pełni różnorodne funkcje – nie tylko badawczo-
-naukową i  wystawienniczą, ale także wydawniczą 
i  edukacyjną. W  nowoczesny sposób popularyzując 
określone treści, także w  trakcie organizowanych tu 
zajęć edukacyjnych, ma ogromny wpływ na kształto-
wanie poglądów młodego pokolenia. Uczy i  wycho-
wuje. Daje możliwość bezpośredniego kontaktu z ory-
ginalnymi eksponatami, co – mimo że żyjemy w dobie 
wszechstronnego wykorzystania Internetu – jest nie-
zwykle cennym doświadczeniem.

W  roku 2011 w Muzeum Częstochowskim odbyły 
się 424 lekcje muzealne, zrealizowane w oparciu o 85 
tematów. Uczestniczyło w  nich ok.  8500 uczniów4. 
Oferta edukacyjna obejmowała tematy z  archeologii, 
etnografii, historii, historii sztuki, przyrody. Była także 
realizowana w Domu Poezji – Muzeum Haliny Poświa-
towskiej oraz w Multicentrum „Zodiak”. Lekcje moż-
na było umawiać w Dziale Edukacji i Wystaw, którego 
kierownikiem jest Monika Świerczewska. Za kalendarz 
i blog edukacyjny odpowiadała Ewelina Mędrala-Młyń-
ska. Z zakresu historii lekcje prowadzili Mariusz Grzyb, 
Łukasz Pabich, Małgorzata Szczęsna, z zakresu historii 
sztuki – Agnieszka Miry, Katarzyna Sucharkiewicz, et-
nografii – Andżelika Bilska, Agnieszka Ciuk, Joanna Pół-
ka, przyrody – Elżbieta Janik, archeologii – Gerta Bie-
lińska, Magdalena Wieczorek-Szmal. Lekcje w  Domu 
Poezji prowadził Zbigniew Myga – brat Haliny Poświa-
towskiej, zaś zajęcia w Multicentrum „Zodiak” – Justy-
na Cocyk i Joanna Półka. W prowadzeniu warsztatów 
plastycznych pomagała Bożena Mszyca.

3 http://www.edukacjamuzealna.pl, data dostępu: 27.03.2012 r.
4 Dane z K-02, tj. Sprawozdania z działalności muzeum i instytucji pa-

ramuzealnej za rok 2011. Dane powyższe gromadzi Główny Urząd 
Statystyczny w Warszawie.

Oferta edukacyjna 
Muzeum Częstochowskiego

Historia
Historia dla najmłodszych, klasy I–III

Lekcje prowadzone w oparciu o stałą wystawę histo-
ryczną pt.: Dzieje miasta Częstochowy.

Nasze korzenie – czyli jak powstała Częstochowa. Za-
jęcia praktyczne: układanka-puzzle, rysunek, wycinanka.

Gimnazja i szkoły średnie, kl. IV–VI
100 lat historii Częstochowy na pocztówce i fotogra-

fii – lekcja prowadzona w oparciu o prezentację mul-
timedialną wybranego zbioru pocztówek i fotografii.

Rody rycerskie i ich herby.
Tradycje niepodległościowe w  Częstochowie i  re-

gionie.
Eksponaty opowiadają historię – źródła historyczne 

w zbiorach muzealnych.
Konfederacja Barska w Częstochowie.

Szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie
Dzieje miasta Częstochowy – lekcje prowadzone 

w oparciu o stałą wystawę historyczną od pradziejów 
do końca XVIII wieku.

Muzeum Górnictwa Rud Żelaza
Historia górnictwa rud żelaza – lekcje prowadzone 

w oparciu o stałą wystawę w Muzeum Górnictwa Rud 
Żelaza.

Dodatkowo odbywały się zajęcia na wystawie 27 
pułk piechoty w Częstochowie, prezentowanej w Ga-
lerii Dobrej Sztuki.

Historia sztuki
Szkoły podstawowe, klasy I–III

Pierwsza wizyta w Muzeum – zaznajomienie dzieci 
poprzez zabawę z podstawowymi zagadnieniami z za-
kresu sztuki i muzealnictwa: muzeum, galeria, artysta, 
dzieło sztuki, dziedzina artystyczna (architektura, ma-
larstwo, rzeźba, grafika) itd.
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Bawmy się kolorami… – zrozumienie znaczenia pla-
my barwnej w malarstwie. Dzieci uczestniczą w zaję-
ciach warsztatowych rozwijających wrażliwość percep-
cyjną na kolor w sztuce.

Pory roku – pejzaż – w  trakcie zajęć teoretycznych 
i  plastycznych dzieci poznają jeden z  podstawowych 
tematów malarskich – pejzaż.

Szkoły podstawowe, klasy IV–VI
Odwiedzamy świątynię sztuk – opowieść o  Galerii 

Malarstwa i Rzeźby Muzeum Częstochowskiego, o jej 
historii, mieszkańcach i dekoracjach architektonicznych 
kamienicy przy ulicy Katedralnej 8, wspólne zwiedzanie 
wystaw.

Poznajemy tematy malarskie – pejzaż, martwa natu-
ra, portret… – uczestnicy zajęć zapoznają się z różny-
mi tematami malarskimi (pejzaż, martwa natura, por-
tret, scena alegoryczna, abstrakcja geometryczna itd.), 
a nowo zdobytą wiedzę wykorzystują w trakcie warsz-
tatów plastycznych. Malarskie puzzle – kompozycja, li-
nia, kolor… – opisujemy dzieło sztuki – wprowadzenie 
terminów: kompozycja, perspektywa, gama barwna.

Gimnazjum
Sztuka okresu Młodej Polski – zajęcia z warsztatami 

plastycznymi.
Sztuka Częstochowy XIX i XX w.
Moje spojrzenie na dzieło sztuki – analiza formalna 

i treściowa dzieła sztuki.

Szkoły ponadgimnazjalne
Urodziłem się w Częstochowie… – życie i twórczość 

Jerzego Dudy-Gracza.
Wędrówka śladami mistrzów sztuki… – zajęcia teo-

retyczne przybliżające dzieje sztuki polskiej od moder-
nizmu po 2. połowę XX w.

Etnografia
Polskie stroje ludowe – lekcja prowadzona w oparciu 

o prezentację multimedialną, wzbogacona warsztata-
mi praktycznymi.

Kultura i sztuka ludowa Polski.
Od nitki do tkaniny – lekcja prowadzona w oparciu 

o film pt. Len oraz wybrane eksponaty ze zbiorów et-
nograficznych.

Polska wycinanka ludowa – lekcja prowadzona 
w oparciu o prezentację multimedialną. Zajęcia prak-
tyczne: wykonywanie barwnych wycinanek.

Ginące zawody – lekcja prowadzona w oparciu o pre-
zentację multimedialną oraz wybrane eksponaty ze zbio-
rów etnograficznych – docelowo w oparciu o wystawę.

Kim jest twórca ludowy? – zajęcia prowadzone 
w oparciu o wystawę Twórca na rozdrożu. Lekcja ma 
na celu przybliżenie młodym uczestnikom postaci twór-
cy ludowego oraz różnorodnych form sztuki ludowej 
i  technik jej wykonywania. Uatrakcyjnieniem lekcji są 
warsztaty inspirowane malarstwem na szkle.

Co jest czym w gospodarstwie, czyli poznajemy daw-
ne sprzęty użytku codziennego – lekcja ma na celu za-
poznanie uczestników z dawnymi, zapomnianymi już 
sprzętami użytku codziennego. Oparta o prezentację 
multimedialną, prezentację wybranych eksponatów 
i urozmaicona quizem oraz krzyżówką.

Lekcja na wystawie 27 pułk piechoty w Częstochowie 
prowadzona przez Mariusza Grzyba, fot. Przemysław Januszko
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Kultura ludowa okolic Częstochowy – lekcja prowa-
dzona w oparciu o wystawę prezentującą podstawowe 
dziedziny życia mieszkańców częstochowskiej wsi.

Koziegłowy – zapomniany ośrodek twórczości ręko-
dzielniczej – lekcja prowadzona w oparciu o wystawę, 
wzbogacona warsztatami praktycznymi.

Dodatkowo, w  czasie poprzedzającym Wielkanoc 
i  Boże Narodzenie, w  Muzeum Częstochowskim or-
ganizowane były spotkania połączone z  warsztatami 
plastycznymi, podczas których uczestnicy poznawali 
tradycje świąteczne, a tym samym polską kulturę i ob-
rzędowość.

Przyroda
Szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie

Płazy i  gady okolic Częstochowy – zajęcia prowa-
dzone w oparciu o kolekcję herpetologiczną (np. żaby, 
zaskrońce, żmija zygzakowata) opisujące środowisko 
oraz cechy ww. zwierząt.

Las karboński – zajęcia z wykorzystaniem skamie-
niałości z  okresu karbońskiego (odciski kalamitów, 
sigillarii, kordaitów itp.) oraz prezentacji multime-
dialnej.

Owady podlegające w Polsce ochronie gatunkowej 
– lekcja prowadzona w  oparciu o  kolekcję owadów 
chronionych (motyli i  chrząszczy), charakteryzująca 
entomofaunę naszego regionu oraz przyczyny i źródła 
zagrożeń występujące w przyrodzie.

Ciekawostki z  życia owadów – lekcja prowadzona 
w oparciu o kolekcję owadów (motyle dzienne, noc-
ne, chrząszcze), podczas której omawiane są zjawiska: 
rozwój owadów, dymorfizm płciowy, myrmekofilia czy 
mimikra. Podczas zajęć wykorzystywane są także owa-
dy pożyteczne oraz szkodniki, jak również owady nie-
bezpieczne dla człowieka.

Morze jurajskie na obszarze Wyżyny Krakowsko-
-Częstochowskiej – zajęcia prowadzone w  oparciu 
o kolekcję paleontologiczną (amonity, belemnity, mał-
że, ramienionogi, łodziki, skamieniałe kości pliozaura 
itp.) charakteryzujące okres jurajski w  dziejach ziemi 
częstochowskiej.

Ptaki okolic Częstochowy – podczas zajęć wykorzy-
stywana jest kolekcja ornitologiczna charakteryzująca 
ptaki żyjące w  różnych środowiskach, takich jak las, 
woda, skały, otwarte przestrzenie itp.

Struktura i  funkcjonowanie ekosystemu. Charaktery-
styka ekosystemów naszego regionu – zajęcia charak-
teryzujące ekosystem oraz jego skład, ukazujące obieg 
materii i energii w przyrodzie oraz podstawowe poziomy 
troficzne (producenci, konsumenci, reducenci). Na przy-
kładzie ekosystemów naszego regionu zwracamy szcze-
gólną uwagę na ekosystemy jaskiniowe. Na lekcji wyko-
rzystywane są okazy ptaków, owadów oraz nietoperzy.

Biocenoza lasu. Wpływ różnego rodzaju zagrożeń na 
jej funkcjonowanie – zajęcia charakteryzujące zbiorowi-
ska leśne (struktura warstwowa lasu, skład gatunkowy, 
zmiany w porach roku itp.) z wykorzystaniem zwierząt 
związanych ze środowiskiem leśnym, takich jak dzięcio-
ły, lis, jeż, owady (chronione oraz szkodniki lasów).

Rezerwaty przyrody najważniejszą formą ochrony 
środowiska. Osobliwości przyrody rezerwatów nasze-
go regionu – lekcja prowadzona w oparciu o prezen-
tację multimedialną ukazującą najważniejsze rezerwaty 
przyrody ziemi częstochowskiej. Na zajęciach wykorzy-
stywane są okazy ptaków, owadów, nietoperzy czy ro-
ślin występujących na omawianym terenie.

Populacja jako podstawa kształtowania środowiska. 
Przykłady populacji ziemi częstochowskiej – lekcja cha-
rakteryzująca populacje roślin i zwierząt w naszym re-
gionie z wykorzystaniem eksponatów, podczas której 
omawiane są także podstawowe pojęcia ekologiczne, 
np. populacja, ekosystem czy biocenoza.

Nietoperze – latające ssaki naszego regionu – zaję-
cia charakteryzujące rząd nietoperzy z wykorzystaniem 
kolekcji chiropterologicznej oraz prezentacji multime-
dialnej.

Zwierzęta minionych epok – zajęcia, podczas których 
charakteryzujemy zwierzęta wymarłe od okresu kam-
bryjskiego w erze paleozoicznej poprzez okres jurajski 
w erze mezozoicznej, aż po czwartorzęd ery kenozo-
icznej. Na lekcji wykorzystywane są skamieniałości, 
m.in. trylobitów, amonitów, jeżowców, skamieniałe 
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zęby pliozaura oraz kości mamuta czy niedźwiedzia 
jaskiniowego.

Osobliwości botaniczne okolic Częstochowy – lekcja 
prowadzona z  wykorzystaniem kolekcji botanicznej 
(okazów zielnikowych), najcenniejszych roślin naszego 
regionu ze szczególnym uwzględnieniem gatunków 
endemicznych oraz reliktowych.

Wartości przyrodnicze projektowanego Jurajskiego 
Parku Narodowego – zajęcia prowadzone w oparciu 
o  prezentację multimedialną charakteryzującą obszar 
projektowanego Parku Narodowego. Podczas zajęć 
wykorzystywane są również okazy roślin i zwierząt by-
tujących na ww. terenie.

Najpiękniejsze owady świata – lekcja prowadzona 
w oparciu o kolekcję owadów egzotycznych, w skład 
której wchodzą motyle dzienne, nocne oraz chrząszcze 
reprezentujące różne krainy zoogeograficzne.

Dodatkowo prowadzone były lekcje na wystawie 
Najpiękniejsze owady świata oraz rodzinne warsztaty 
weekendowe na ww. wystawie.

Archeologia
Lekcje prowadzone w oparciu o stałą wystawę ar-

cheologiczną oraz fragment cmentarzyska kultury łu-
życkiej: Z mroku dziejów; Ceramika kultury łużyckiej; 
Obrządek pogrzebowy kultury łużyckiej; Życie w pra-
dawnym Biskupinie; Archeologia – nauka z pasją.

Lekcje wzbogacone o zajęcia warsztatowe dla naj-
młodszych: lepienie naczyń z  gliny, udział w  „wyko-
paliskach archeologicznych”, wykonywanie paciorków 
z modeliny według starożytnych wzorów.

Dom Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej
Oferta skierowana do  gimnazjów i  szkół średnich, 

przybliżająca życie i twórczość jednej z najpopularniej-
szych poetek XX wieku – Haliny Poświatowskiej.

Multicentrum „Zodiak”
Ciekawym projektem, wprowadzającym edukację 

muzealną w świat cyfrowej rzeczywistości, jest Multi-
centrum „Zodiak”. Zlokalizowane w  dawnym Obser-

watorium Astronomicznym5 w  Parku Staszica, przy-
ciąga uwagę niezwykłością formy. Po gruntownym 
remoncie, w  2010 roku urządzono tu interaktywny 
świat zabawy i nauki dla dzieci i młodzieży. Bazując na 
zaawansowanej technologii i programie przygotowa-
nym przez Degem Systems Holdings Ltd. w  Izraelu6, 
Multicentrum zaproponowało dostęp do  stanowisk 
nauk technicznych, grafiki komputerowej, muzyki, 
nauki języka angielskiego oraz klocków K’Next. Prze-
szkoleni pracownicy Muzeum Częstochowskiego reali-
zowali zajęcia tak dla uczestników indywidualnych, jak 

5 Obiekt wybudowany w  1909 roku z  okazji ogólnokrajowej Wy-
stawy Przemysłu i  Rolnictwa w  Częstochowie według projektu 
Władysława Jabłońskiego, dawny Pawilon Towarzystwa Akcyjne-
go Zawiercie. Budynek modernistyczny o  konstrukcji żelbetowej, 
zbudowany na planie koła, opięty wysmukłymi przyporami, nakryty 
półkolistą kopułą. W okresie międzywojennym zaadoptowany na 
obserwatorium astronomiczne.

6 W  2010  r. wytypowani pracownicy Muzeum Częstochowskiego 
przebywali szkoleniu w  siedzibie Degem Systems Holdings Ltd. 
w Izraelu.

Lekcja Ptaki okolic Częstochowy prowadzona przez Elżbietę 
Janik, fot. Ewelina Mędrala-Młyńska

Edukacja w Muzeum Częstochowskim w roku 2011
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i dla grup zorganizowanych. Dodatkową atrakcją stały 
się spotkania w ramach takich akcji, jak „Lato w mie-
ście”, „Ferie w mieście”, „Tydzień Ziemi”, Dzień Dziecka 
itp.7

Konkursy
W marcu 2011 roku Dział Przyrody Muzeum Czę-

stochowskiego ogłosił II edycję konkursu plastycznego 
o  tematyce przyrodniczej, zatytułowanego Przyroda 
w oczach dziecka. Konkurs adresowany był do wycho-
wanków przedszkoli oraz uczniów szkół podstawo-
wych. Tematyka prac powinna być związana z przyro-
dą ziemi częstochowskiej. Inspiracją mógł być udział 
w lekcjach muzealnych z zakresu przyrody. Warto pod-
kreślić, że najważniejszymi celami, jakie postawili przed 
sobą organizatorzy, było: pogłębianie wiedzy o przyro-
dzie ziemi częstochowskiej, wyrobienie poczucia odpo-
wiedzialności za środowisko przyrodnicze, poznawanie 
zbiorów przyrodniczych gromadzonych w  Muzeum 
Częstochowskim, kształtowanie właściwej postawy 
wobec problemów ochrony przyrody, kształtowanie 
aktywności twórczej uczniów poprzez kontakt z  eks-
ponatami, rozwijanie umiejętności wyrażania emocji 
w plastycznych formach wypowiedzi. Termin składania 
prac wyznaczony został na 16 grudnia 2011 roku, a fi-
nał konkursu odbył się 23 marca 2012 roku.8

21 marca 2011 roku odbył się finał II edycji konkur-
su, którego głównym celem jest przybliżenie dzieciom 
kultury regionalnej i  zwyczajów związanych z  poże-
gnaniem zimy, zatytułowanego Muzeum odwołuje 
zimę. Konkurs przeznaczony dla grup przedszkolnych, 
szkół podstawowych oraz placówek edukacyjnych cie-
szy się od 2010 roku dużym zainteresowaniem nauczy-
cieli i dzieci w nim uczestniczących. Warunkiem przy-

7 Informacje o pracy Multicentrum „Zodiak” znaleźć można w arty-
kule Justyny Cocyk, Multicentrum „ZODIAK” nowoczesną placówką 
dydaktyczną Muzeum Częstochowskiego, [w:] „Rocznik Muzeum 
Częstochowskiego”, t. 12, Częstochowa 2013, s. 309.

8 E.  Janik, II edycja Konkursu przyrodniczo-plastycznego „Przyroda 
w  oczach dziecka”, [w:] Biuletyn Informacyjny Muzeum Często-
chowskiego, nr 2: marzec – kwiecień 2011 r.

stąpienia do rywalizacji jest przygotowanie tradycyjnej 
marzanny. Kryteria oceny, jakimi kierowało się jury, to: 
ogólne wrażenie artystyczne, nawiązanie do  tradycji 
ludowych, pomysłowość, staranność wykonania. Oce-
nie podlegała też krótka prezentacja przygotowana 
przez dzieci. Podczas finału, który w 2011 roku odbył 
się na placu przy Ratuszu Miejskim, wybrano najład-
niejsze kukły, prezentowane później na wystawie. Na 
placu Biegańskiego 21 marca 2012 roku o godz. 10.00 
zgromadziły się licznie grupy szkolne, chcące zapre-
zentować wykonane przez siebie marzanny. Konkurs 
Muzeum odwołuje zimę jest organizowany przez Dział 
Etnografii Muzeum Częstochowskiego, we współpracy 
z Działem Edukacji i Wystaw.

Uczyć, bawić, wychowywać…
Muzeum Częstochowskie corocznie włącza się 

w akcje edukacyjne, takie jak „Lato w mieście” i „Ferie 
w mieście”, które odbywają się pod patronatem Urzę-
du Miasta Częstochowy.

„Ferie w  mieście” miały miejsce w  dniach od  17 
do  28  stycznia 2011 roku. Muzeum Częstochowskie 
przygotowało specjalną ofertę realizowaną w oparciu 
o  wystawy prezentowane wówczas w  muzealnych 
obiektach. Zajęcia Karnawał na Kurpiach realizowa-
no na wystawie W krainie miodu i bursztynu. Kultura 
i  sztuka Kurpi (miejsce prezentacji: Pawilon Etnogra-
ficzny). Ich celem było zapoznanie uczestników z tra-
dycją i  kulturą ludową Kurpi Puszczy Białej i  Zielonej 
z  uwzględnieniem zwyczajów bożonarodzeniowych 
i karnawałowych. Zajęcia podzielone były na część teo-
retyczną i  zajęcia warsztatowe. Wzięło w nich udział 
ok. 120 osób. W oparciu o wystawę Biżuteria Gotów 
(miejsce prezentacji: Galeria Dobrej Sztuki), 21 stycznia 
miał miejsce pokaz odtwarzania w modelinie pacior-
ków według starożytnych wzorów, a 25 i 27 stycznia 
warsztaty plastyczne.

W ramach akcji „Lato w mieście” zaproponowaliśmy 
spotkania w Multicentrum „Zodiak” i na wystawie Bar-
wy Indii. W Multicentrum, na zajęciach plastycznych, 
muzycznych, technicznych i przyrodniczych przybliży-

Katarzyna Jezierska
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liśmy uczestnikom piękno ziemi ojczystej. Wędrując 
Jurajskim szlakiem, uczniowie mieli okazję zapoznać 
się z historią regionu, jego warunkami geograficznymi, 
florą i fauną, a także przekonać się o jego atrakcyjno-
ści. Barwy Indii to zajęcia, który odbywały się w opar-
ciu o wystawę z Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, 
prezentowaną w  Pawilonie Etnograficznym w  Parku 
Staszica. W  ramach warsztatów uczestnicy spotkań 
wykonywali kolorowe bransoletki.

Na uwagę zasługują także dwie wyjątkowe w roku 
noce: Noc Muzeów i  Noc Kulturalna. Muzeum Czę-
stochowskie aktywnie uczestniczy w tych ważnych dla 
miasta wydarzeniach, otwierając swe podwoje nie tyl-
ko dla dorosłych, ale także dla dzieci i młodzieży, a tym 
samym mają one wymiar dydaktyczny, poznawczy, wy-
chowawczy. Kształtują poglądy młodych ludzi i rozwi-
jają ich wyobraźnię.

14 maja 2011 roku, w Noc Muzeów, obiekty Mu-
zeum otwarte były dla zwiedzających w  godzinach 
od  17.00 do  23.00. W  Pawilonie Etnograficznym 
i w Parku odbyła się zabawa terenowa Podchody z Bo-

rutą, zrealizowana w oparciu o wystawę przygotowaną 
ze zbiorów Muzeum w Łęczycy W starej wierzbie dia-
beł mieszka. Dzięki znajomości legend o Diable Borucie 
oraz dzięki wskazówkom otrzymanym od organizato-
ra, można było dotrzeć do ukrytego „skarbu”. W Re-
zerwacie Archeologicznym odbyła się prezentacja fil-
mu w reż. Zdzisława Cozaca o prastarym grodzisku, na 
miarę filmów pokazywanych w programach National 
Geographic i Discovery, pt. Trzcinica – Karpacka Troja, 
a także – co okazało się największą atrakcją – można 
było się sfotografować w strojach stylizowanych na no-
szone w epoce brązu.

Program przygotowany przez Muzeum Często-
chowskie na 8. Noc Kulturalną, obejmował zwiedza-
nie wystaw w godzinach 18.00–24.00. Zwiedzających 
zaprosiliśmy na koncert balkonowy w  wykonaniu 
kwartetu trębaczy (Galeria Dobrej Sztuki), na wernisaż 
wystawy ze zbiorów Muzeum Azji i  Pacyfiku w War-
szawie zatytułowanej Barwy Indii (Pawilon Etnograficz-
ny w Parku Staszica), na Ciemności kryją papier, czyli 
zwiedzanie wystaw z latarkami: W lustrzanym odbiciu 

Zajęcia w Multicentrum „Zodiak”, fot. Justyna Cocyk Finał konkursu Muzeum odwołuje zimę,
fot. Przemysław Januszko
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– ekspozycja grafik (Galeria Malarstwa i Rzeźby), Przy-
drożne przenośnie – od słowa na papierze, do przeno-
śni z papieru – ekspozycja papierowych lalek autorstwa 
Mirosławy Truchty-Nowickiej (Ratusz). Kolejne atrakcje 
to Na ramię broń!, czyli pokaz grupy rekonstrukcyjnej 
– prezentacja ekwipunku i broni na żywo przygotowa-
na przez Stowarzyszenie Historyczne Reduta Często-
chowa w barwach 27 Pułku Piechoty (Galeria Dobrej 
Sztuki), Budynki willowe w Częstochowie na początku 
XX wieku. Architektura i mieszkańcy – wykład dr. Ju-

liusza Sętowskiego ilustrowany przeźroczami (Ośrodek 
Dokumentacji Dziejów Częstochowy, Willa Generała) 
oraz What do you want, madamme? – podróżowanie 
po Azji i Afryce lokalnymi środkami transportu – spo-
sób na poznanie kultury – slajdshow Justyny Sromek – 
antropolożki, pisarki, podróżniczki (Centrum Promocji 
Młodych, Willa Generała).

Warto podkreślić, że atutem Muzeum Częstochow-
skiego była i jest uaktualniana na bieżąco strona inter-
netowa www.muzeumczestochowa.pl – to tutaj zna-
leźć można ofertę edukacyjną placówki. Ważne jest, że 
śledząc kalendarz edukacyjny, nauczyciele mogą dopa-
sowywać swój plan zajęć do godzin proponowanych 
przez Muzeum.

Jak słusznie zauważyła Helena Hohensee-Ciszewska: 
„Uczestnictwo w kulturze w postaci czynnej i biernej 
jest prawem i obowiązkiem każdego człowieka”.9 Mu-
zeum Częstochowskie jest placówką, która od ponad 
stu lat pielęgnuje i chroni od zapomnienia to, co dla 
nas tak ważne – nasze kulturowe dziedzictwo. Wy-
chodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa, 
proponuje owo „uczestnictwo” w kulturze także naj-
młodszym, kształtując ich osobowość i poszerzając ich 
wiedzę. Pragnie zaszczepić w nich umiłowanie piękna 
i szacunek do historii i  tradycji – stąd taka różnorod-
ność tematów w ofercie edukacyjnej. Stąd udział dzieci 
i młodzieży w akcjach edukacyjnych organizowanych 
w czasie wolnym od szkoły, a  także w trakcie warsz-
tatów rodzinnych, takich jak przyrodnicze warsztaty 
plastyczne, które odbyły się 15 i 16 października oraz 
26 i 27 listopada 2011 roku w oparciu o wystawę Naj-
piękniejsze owady świata.

Jak wspomniano, w  roku 2011 Muzeum Często-
chowskie odwiedziło ok.  8500 uczniów. Zapraszamy 
i dzisiaj nauczycieli i uczniów do odwiedzania naszej 
placówki. To, co nazywane jest wychowaniem estetycz-
nym, na pewno zaprocentuje w przyszłości…

9 H. Hohensee-Ciszewska, Wychowanie plastyczne, [w:] Wychowanie 
estetyczne młodego pokolenia. Polska koncepcja i doświadczenia, 
praca zbiorowa pod red. I. Wojnar i W. Pielasińskiej, Wydawnictwa 
Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1990, s. 103.

Dzieci w strojach z epoki brązu, Rezerwat Archeologiczny, 
Noc Muzeów, fot. Przemysław Januszko

Katarzyna Jezierska
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„Gdy mówi się o wychowaniu estetycznym, wielu lu-
dzi sądzi, że chodzi po prostu o to, aby nauczyć się śpie-
wać, grać na fortepianie, aby umieć trochę rysować czy 
malować akwarelą […]. W istocie jednak chodzi o to, aby 
nauczyć ludzi uczestniczenia w wartościach tej części kul-
turowego dziedzictwa ludzkości […], które można spo-
tkać wędrując po różnych sławnych miastach, zwiedza-
jąc bezcenne muzea, wchodząc do sal koncertowych.” 10
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The Częstochowa Museum is a cultural institution that 
performs various functions – it is not only a research 
and scientific and exhibition centre but also makes 
publications and provides education. It popularises 
knowledge in a modern way, also at special lessons ar-
ranged at the Museum, and thus affects the develop-
ment of the young generation. It teaches and helps 
bring children up. The Museum provides an opportu-
nity for direct contact with original exhibits, which is 

a valuable experience despite the fact that the Internet 
is omnipresent. 

In 2011 the Częstochowa Museum arranged 424 
museum lessons devoted to 85 subjects. They were at-
tended by 8,500 students. The educational offer covers 
subjects in archaeology, ethnography, history, history 
of art, and natural sciences. Certain lessons were held 
in the House of Poetry – the Halina Poświatowska Mu-
seum and at the “Zodiak” Multicentre.

Katarzyna Jezierska
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Zgodnie z  ustawą o  muzeach z  dnia 21  listopada 
1996 roku, celem Muzeum Częstochowskiego, tak jak 
innych placówek tego typu, jest m.in. gromadzenie, 
katalogowanie, zabezpieczanie oraz konserwowanie 
i przechowywanie dóbr kultury, dodatkowo także urzą-
dzanie wystaw, organizowanie i prowadzenie badań, 
ekspedycji naukowych oraz prac wykopaliskowych, 
a  także działalność wydawnicza. Muzeom powierzo-
ny został jeszcze jeden, bardzo istotny cel, którym jest 
prowadzenie działalności edukacyjnej1. W  ostatnich 
latach obserwowany jest wzrost zainteresowania edu-
kacją w muzeach. Placówki przygotowują coraz więcej 
programów edukacyjnych, skierowanych do szerokie-
go grona odbiorców. Również Muzeum Częstochow-
skie podąża tym nurtem, mając do  zaoferowania 
z roku na rok coraz bogatszą ofertę, obejmującą lekcje 
muzealne, warsztaty, wykłady, spotkania, konkursy czy 
programy przygotowane dla rodzin.

O wzroście roli działalności edukacyjnej w muzeach 
może świadczyć również fakt, że w 2012 roku po raz 
pierwszy ukazał się Raport o Stanie Edukacji Muzealnej 

1 Ustawa z  dnia 21  listopada 1996  r. o  muzeach (Dz. U.  z  dnia 
20 stycznia 1997 r.).

w Polsce. Obejmował on działalność edukacyjną 446 
muzeów za lata 2009–2011, a  został przygotowany 
przez zespół osób związanych z  Forum Edukatorów 
Muzealnych2.

Oferta edukacyjna Muzeum 
Częstochowskiego w 2012 roku
Historia

Oferta edukacyjna Działu Historii Muzeum Często-
chowskiego w porównaniu z 2011 rokiem uległa nie-
wielkim zmianom. W dalszym ciągu prowadzone były 
lekcje muzealne: 100 lat historii Częstochowy na pocz-
tówce i fotografii, Rody rycerskie i  ich herby, Tradycje 
niepodległościowe w Częstochowie i regionie, Ekspo-
naty opowiadają historię, Historia górnictwa rud żela-
za, Konfederacja Barska w  Częstochowie oraz Dzieje 
miasta Częstochowy, natomiast w miejsce lekcji Nasze 
korzenie pojawiła się nowa propozycja: Prawda w mu-
rach zaklęta. Bezpośrednio dotyczy historii naszego re-
gionu, mianowicie Szlaku Orlich Gniazd. Pozwala dzie-

2 http://www.edukacjamuzealna.pl/RaportOStanieEdukacji.aspx, 
data dostępu 21.02.2012 r.
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Justyna Cocyk

ciom klas I–III poznać historię i  legendy opowiadane 
od pokoleń o okolicznych zamkach, a na warsztatach 
plastycznych zrobić rekonstrukcję zamku oraz strój śre-
dniowiecznego rycerza.

Sztuka
Ciekawą ofertę Działu Sztuki obejmującą tematy: 

Pierwsza wizyta w  muzeum, Bawmy się kolorami…, 
Pory roku – pejzaż, Odwiedzamy świątynię sztuk, Po-
znajemy tematy malarskie – pejzaż, martwa natura, por-
tret…, Malarskie puzzle – kompozycja, linia, kolor…, 
Sztuka okresu Młodej Polski, Sztuka Częstochowy XIX 
i XX w., Moje spojrzenie na dzieło sztuki, Urodziłem się 
w  Częstochowie… oraz Wędrówka śladami mistrzów 
sztuki…, w 2012 roku wzbogaciła jeszcze propozycja 
przygotowana w oparciu o wystawę Monochromatycz-
nie… fotografie Czesława Bankiewicza (1912–1977), 
która gościła w naszym Muzeum od maja do września 
2012 roku. Obejmowała ona dwa tematy warsztatów:

Szlakiem Orlich Gniazd – była to opowieść o zam-
kach jurajskich i przyrodzie Jury Krakowsko – Często-
chowskiej w oparciu o  cykl fotografii autorstwa Cze-
sława Bankiewicza zaprezentowanych na wystawie. 
Uzupełnieniem zajęć było wspólne zwiedzanie ekspo-
zycji z przewodnikiem, który opowiadał m.in. o życiu 
i twórczości częstochowskiego fotografika. Istniała tak-
że możliwość przeprowadzenia z dziećmi warsztatów 
plastycznych Zaczarowany Zamek, w  trakcie których 
każdy uczestnik stworzył własny, wymarzony jurajski 
zamek otoczony ostańcami wapiennymi.

Ze starego albumu… – głównym tematem lekcji 
była próba wyjaśnienia uczestnikom zajęć charakteru, 
specyfiki (kompozycja, kierunki napięcia, monochro-
matyczność) obrazu fotograficznego w oparciu o za-
prezentowane na wystawie eksponaty. Przewodnik 
objaśniał skomplikowany proces powstawania i wywo-
ływania zdjęć tworzonych w okresie poprzedzającym 
pojawienie się aparatów cyfrowych. Uczestnicy wspól-
nie z  przewodnikiem zwiedzali całą ekspozycję oraz 
słuchali krótkiej wzmianki na temat życia i twórczości 
Czesława Bankiewicza.

Etnografia
Oprócz bieżącej oferty lekcji muzealnych obejmu-

jącej tematy: Polskie stroje ludowe, Od nitki do tkani-
ny, Polska wycinanka ludowa, Ginące zawody, Co jest 
czym w gospodarstwie, Kultura ludowa okolic Często-
chowy oraz Koziegłowy – zapomniany ośrodek twór-
czości rękodzielniczej, Dział Etnografii zaproponował 
16  września 2012 roku warsztaty rodzinne Nożyce, 
papier.... Zorganizowane one zostały z okazji Europej-
skich Dni Dziedzictwa na wystawie Wycinanki niezapla-
nowane. V Konkurs Sztuki Ludowej. Było to spotkanie 
z wycinankarką ludową Stefanią Borkowską, która jako 
członek Stowarzyszenia Twórców Ludowych jest autor-
ką tradycyjnych łowickich wycinanek. Warsztaty odbyły 
się w Pawilonie Wystawowym w Parku Staszica.

Ponownie w  ofercie etnograficznej pojawiły się 
warsztaty Od nitki do  tkaniny oraz Polska wycinanka 
ludowa. W  2012 roku odbywały się one w  oparciu 
o przygotowane przez etnografów wystawy. W przy-
padku lekcji Polska wycinanka ludowa była to wysta-
wa Wycinanki niezaplanowane, natomiast materiał 
merytoryczny wraz z  eksponatami do  lekcji Od nitki 
do tkaniny zgromadzony został na ekspozycji w Domu 
Tkaczki.

Dodatkowo przed Wielkanocą i  Świętami Bożego 
Narodzenia prowadzone były spotkania przybliżające 
dzieciom i młodzieży najstarsze i najciekawsze trady-
cje oraz zwyczaje świąteczne. Zawsze połączone były 
z warsztatami plastycznymi, na których uczestnicy wy-
konywali tradycyjne ozdoby świąteczne.

Jak co roku zajęcia świąteczne cieszyły się dużym za-
interesowaniem. Łącznie w 2012 roku zostało przepro-
wadzonych 25 takich lekcji.

Przyroda
Bogata oferta lekcji muzealnych Działu Przyrody 

w porównaniu do 2011 roku nie została zmieniona. 
Nadal obejmowała ona piętnaście tematów: Płazy 
i gady okolic Częstochowy, Las karboński, Owady pod-
legające w  Polsce ochronie gatunkowej, Ciekawostki 
z życia owadów, Morze jurajskie na obszarze Wyżyny 
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Krakowsko-Częstochowskiej, Ptaki okolic Częstocho-
wy, Struktura i funkcjonowanie ekosystemu, Charakte-
rystyka ekosystemów naszego regionu, Biocenoza lasu. 
Wpływ różnego rodzaju zagrożeń na jej funkcjonowa-
nie, Rezerwat przyrody najważniejszą formą ochrony 
środowiska. Osobowości przyrodnicze rezerwatów na-
szego regionu, Populacja, jako podstawa kształtowania 
środowiska. Przykłady populacji ziemi częstochowskiej, 
Nietoperze – latające ssaki naszego regionu, Zwierzę-
ta minionych epok, Osobowości botaniczne okolic 
Częstochowy, Wartości przyrodnicze projektowanego 
Jurajskiego Parku Narodowego oraz Najpiękniejsze 
owady świata, które nadal cieszą się dużym zaintere-
sowaniem w  środowisku szkolnym. Oprócz standar-
dowych lekcji muzealnych, oferta w 2012 roku została 
wzbogacona o  projekt weekendowych warsztatów 
rodzinnych. Podczas nich dzieci wraz z opiekunami na 
wystawie Najpiękniejsze owady świata, prezentowanej 
w Galerii Dobrej Sztuki, mogły zdobyć wiele cennych 
wiadomości oraz wykonać ciekawe prace plastyczne.

Archeologia
Dział Archeologii Muzeum Częstochowskiego oprócz 

lekcji prowadzonych również w  2011 roku: Z  mroku 
dziejów, Ceramika kultury łużyckiej, Obrządek pogrze-
bowy kultury łużyckiej, Życie w pradawnym Biskupinie 
oraz Archeologia – nauka z pasją, przedstawił w 2012 
roku dwie nowe propozycje tematyczne.

Pradzieje Częstochowy i okolic – od epoki kamienia 
do epoki żelaza – lekcja prowadzona w oparciu o część 
archeologiczną wystawy stałej. Wzbogacona o zajęcia 
warsztatowe: wykonywanie paciorków z modeliny na 
wzór szklanych paciorków – importów z terenu Impe-
rium Rzymskiego.

Biżuteria pradziejowa – lekcja prowadzona na wysta-
wie Zapomniane oblicza. Motyw twarzy na zabytkach 
archeologicznych, wzbogacona o zajęcia warsztatowe: 
wykonywanie biżuterii z motywami twarzy.

Dodatkowo, 10  listopada 2012 roku na wystawie 
Zapomniane oblicza... zorganizowane były warsztaty 
plastyczne dla dzieci i młodzieży zakończone konkur-

sem rysunkowym. Jako że przedmiotem szczególnej 
uwagi na wystawie była twarz, dodatkową atrakcją dla 
najmłodszych było malowanie buzi, natomiast dla pań 
fachowe porady kosmetyczne oraz wykonanie profe-
sjonalnego makijażu.

Dom Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej
Oferta skierowana do  gimnazjów i  szkół średnich, 

przybliżająca życie i twórczość częstochowskiej poetki 
Haliny Poświatowskiej, w porównaniu z 2011 rokiem 
została niezmieniona.

Multicentrum „Zodiak”
Oferta edukacyjna Multicentrum „Zodiak” adreso-

wana do dzieci i młodzieży w porównaniu do poprzed-
nich lat została nieznacznie zmodyfikowana. Była to 
odpowiedź na potrzeby środowiska szkolnego oraz in-
dywidualnych uczestników zajęć. W miejsce tematów 
cieszących się mniejszym zainteresowaniem, pojawiło 
się pięć nowych propozycji:

Warsztaty świąteczne, fot. Agnieszka Ciuk
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Koło – niezwykły wynalazek. Podczas prezentacji 
multimedialnej uczestnicy zajęć dowiedzieli się, skąd 
wzięło się koło, jak zmieniał się jego wygląd oraz 
do  czego było stosowane na przestrzeni wieków. 
Sprawdzili, jak działa koło wodne, do  czego wyko-
rzystywane są koła zębate oraz spróbowali opanować 
koło pomiarowe. Z klocków K’nex zbudowali maszyny, 
w których konstruktorzy zastosowali ten niezwykły wy-
nalazek.

Świat widziany z perspektywy wulkanicznego wierz-
chołka. Dzieci i  młodzież przy pomocy modelu do-
wiedzieli się, jak zbudowana jest Ziemia. Poznali płyty 
tektoniczne i  zjawiska, jakie zachodzą na ich styku. 
W laboratorium Multicentrum zajrzeli do wnętrza wul-
kanu, wywołali małą erupcję oraz poznali największe 
wulkany świata.

Wodny świat – wykorzystanie wody dawniej i dziś. 
Podczas prezentacji multimedialnej uczestnicy za-
jęć dowiedzieli się, jak człowiek wykorzystywał wodę 
dawniej i dziś. Budowali z klocków K’nex młyn wodny 
i sprawdzali jego działanie.

Niezwykły świat Dedala i Ikara. Uczestnicy lekcji po-
znali świat przestrzeni powietrznej. Przeprowadzali do-
świadczenia – Jak lata balon? oraz Niczym samoloty 
odrzutowe. Budowali z klocków K’nex własne innowa-
cyjne modele maszyn latających.

Słoneczne konstrukcje. Uczestnicy zajęć, z klocków 
K’nex budowali modele napędzane energią pochodzą-
cą ze Słońca. Poznawali zasadę działania oraz wykorzy-
stanie baterii słonecznych, ożywiając zbudowane przez 
siebie niezwykłe konstrukcje.

Oprócz typowych lekcji, nowoczesne centrum edu-
kacyjne organizowało również liczne warsztaty. Mogły 
w  nich uczestniczyć nie tylko grupy zorganizowane, 
ale również osoby indywidualne od 7 do 16 roku ży-
cia. Jedną z przedstawionych w 2012 roku propozycji 
były warsztaty ekologiczne Tydzień Ziemi 2012. Dobra 
energia dla wszystkich (23–27 kwietnia 2012). W ich 
trakcie uczestnicy przez zabawę zgłębiali zagadnienia 
zrównoważonego wykorzystania zasobów energii tra-
dycyjnej, energii odnawialnej oraz czystych technologii. 

Warsztaty oprócz wiedzy dawały dzieciom dużo rado-
ści i doskonałą zabawę przy klockach K’nex i stanowi-
skach Multisztuki3.

Tematy ekologii poruszane były również w  trak-
cie zajęć zorganizowanych z okazji Światowego Dnia 
Różnorodności Biologicznej oraz Europejskiego Dnia 
Parków Narodowych, które odbyły się kolejno 22 
i 24 maja. W ich trakcie prowadzący starali się przybli-
żyć tak często pojawiające się we współczesnym świe-
cie zagadnienia ochrony różnorodności biologicznej 
oraz zwrócili uwagę na formy ochrony przyrody oraz 
na Parki Narodowe w Polsce. Na chętnych oprócz wie-
dzy teoretycznej czekał szereg atrakcji w postaci warsz-
tatów z grafiki komputerowej, zabawy klockami K’nex 
oraz wirtualnych ćwiczeń i gier.

W  „Zodiaku” nie zabrakło także oferty przygoto-
wanej na Dzień Dziecka i Mikołajki. Prowadzący przy-
gotowali rozmaite warsztaty, podczas których dzieci 
i  młodzież odkrywali tajemnice niezwykłych maszyn 
w laboratorium Multicentrum, programów graficznych 
w pracowni Multisztuki oraz nowoczesnego studia na-
grań. Mieli także okazję stworzyć niezwykłe konstruk-
cje z klocków K’nex, które za każdym razem wzbudza-
ją zachwyt u  małych twórców oraz ich opiekunów. 
Równie interesująca propozycja skierowana do dzieci 
pojawiła się w  listopadzie, kiedy to obchodzony jest 
Światowy Dzień Pluszowego Misia.

Pracownicy Multicentrum przygotowując ofertę na 
2012 rok, pomyśleli nie tylko o grupach zorganizowa-
nych. Odpowiedzią na zapotrzebowanie uczestników 
indywidualnych z naszego regionu była zmiana godzin 
otwarcia obiektu w  poniedziałek. Dzięki temu dzieci 
i młodzież mogli w pełni skorzystać z oferty „Zodiaka” 
po zakończeniu swoich zajęć szkolnych, gdyż warszta-
ty dla nich przygotowane odbywały się w godzinach: 
15.00–16.00 oraz 16.30–17.30. W  pozostałe dni, 
od wtorku do piątku od 14.00 do 15.00.

3 Justyna Cocyk, Tydzień Ziemi 2012 w Multicentrum „ZODIAK”, [w:] 
Biuletyn Informacyjny Muzeum Częstochowskiego, nr 2: marzec – 
kwiecień 2012 r.

Justyna Cocyk
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Konkursy
W  marcu 2012 roku rozpoczęła się II edycja kon-

kursu przyrodniczo-plastycznego Przyroda w  oczach 
dziecka. Jego celem było pogłębianie wiedzy o przy-
rodzie naszego regionu, kształtowanie właściwej po-
stawy wobec problemów ochrony przyrody oraz roz-
wijanie umiejętności wyrażania emocji w plastycznych 
formach wypowiedzi. Do konkursu przystąpiło 100 
placówek oświatowych z  Częstochowy i  okolic oraz 
dwa koła plastyczne z  województwa zachodniopo-
morskiego. Ocenionych zostało 950 prac wykonanych 
przez 871 uczniów. 23 marca 2012 roku w Pawilonie 
Wystawowym w Parku Staszica odbyło się podsumo-
wanie Przyrody w oczach dziecka, połączone z werni-
sażem wystawy o tym samym tytule, na której prezen-
towane były wyróżnione i nagrodzone prace.

Otwarciu pokonkursowej ekspozycji towarzyszyła in-
scenizacja słowo-muzyczna pt. Tajemniczy ogród opar-
ta na motywach powieści Frances H. Burnett w wyko-
naniu SP nr 404.

Pomysłodawcą kolejnego konkursu organizowanego 
cyklicznie przez Muzeum Częstochowskie jest Dział Et-
nografii. Zorganizował on w 2012 roku i we współpra-
cy z Działem Edukacji i Wystaw przeprowadził 21 mar-
ca finał III edycji konkursu na najładniejszą marzannę 
Muzeum odwołuje zimę. Konkurs ma na celu przy-
bliżenie dzieciom kultury regionalnej oraz zwyczajów 
związanych z pożegnaniem zimy. Jak co roku konkurs 
cieszył się dużym zainteresowaniem. Do jego III edycji 
zgłosiło się osiemnaście grup przedszkolnych, siedem 
szkolnych oraz jedna placówka edukacyjna. Finał od-
był się na placu Biegańskiego, gdzie uczestnicy oprócz 
marzanny mieli zaprezentować również krótki występ 
artystyczny związany z zakończeniem zimy. Jury przy-
znało trzy nagrody oraz wyróżnienie, a kolorowe i we-
sołe marzanny można było jeszcze podziwiać przez kil-

4 E. Janik, Wystawa pokonkursowa „Przyroda w oczach dziecka” (II 
edycja), [w:] Biuletyn Informacyjny Muzeum Częstochowskiego, nr 
3: maj – czerwiec 2012 r.

ka tygodni na wystawie w salach Ratusza Miejskiego5.
10  listopada 2012 roku podczas warsztatów, zor-

ganizowanych przez Dział Archeologii na wystawie: 
Zapomniane oblicza. Motyw twarzy na zabytkach ar-
cheologicznych, odbył się konkurs plastyczny Moja 
Przygoda z Archeologią. Miał on na celu pogłębienie 
wiedzy o  przeszłości naszego regionu, kształtowanie 
postawy wobec problemów ochrony dziedzictwa kul-
turowego oraz poznawanie zbiorów archeologicznych 
prezentowanych na wystawach muzealnych. Rozwijał 
również wyrażanie emocji w  formach plastycznych, 
a przede wszystkim zapewniał dobrą zabawę. W kon-
kursie wzięły udział 23 osoby, które złożyły swoje prace 
w dzień warsztatów. Rozstrzygnięcie konkursu nastą-
piło 22 listopada, a laureatom Mojej Przygody z Arche-
ologią zostały przyznane nagrody6.

5 Informacje z  protokołu z  rozstrzygnięcia konkursu zorganizowa-
nego przez Muzeum Częstochowskie na najładniejszą marzannę 
„Muzeum odwołuje zimę” z 21.03.2012 r.

6 Dane z protokołu z posiedzenia Komisji konkursowej III Edycji kon-
kursu plastycznego „Moja przygoda z archeologią” z 22.11.2012 r.

Finał II edycji konkursu Przyroda w oczach dziecka,
fot. Magdalena Matysiak

Edukacja w Muzeum Częstochowskim w 2012 roku
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Ferie w mieście i lato w mieście
Muzeum Częstochowskie co roku przyłącza się rów-

nież do organizacji cyklicznych imprez miejskich: Ferie 
w mieście i Lato w mieście.

Ferie w mieście odbyły się w terminie 30 stycznia – 
10 lutego 2012 roku. Muzeum Częstochowskie przy-
gotowało dla dzieci ciekawą ofertę lekcji archeolo-
gicznych. Obejmowały one spotkania z  uczestnikami 
indywidualnymi w ramach następujących warsztatów:

Biżuteria pradziejowa. Podczas spotkania uczest-
nicy obejrzeli pradziejowe ozdoby oraz wykonali dla 
siebie naszyjniki z paciorków z modeliny na wzór szkla-
nych paciorków mozaikowych – importów z  terenu 
Imperium Rzymskiego.

Warsztaty młodego archeologa. W trakcie spo-
tkania uczestnicy poznali pracę archeologa oraz samo-
dzielnie próbowali wytropić swój „skarb” i  wykonać 
jego niezbędną dokumentację.

Nie święci garnki lepią. Podczas spotkania uczest-
nicy obejrzeli naczynia pradziejowe, zapoznali się 
z techniką ich wykonania oraz ulepili z gliny naczynia 
dla siebie7.

Multicentrum przygotowało natomiast na tę oka-
zję Ferie w Kraju Kwitnącej Wiśni. Oferta warsztatowa 
„Zodiaka” wprowadzała uczestników zajęć w  świat 
bogatej kulturowo i pełnej ciekawostek Japonii. Obej-
mowała ona pięć tematów, z których każdy realizowa-
ny był w inny dzień tygodnia.

Japońskie ciekawostki. „Dlaczego Japonia to Kraj 
Kwitnącej Wiśni?”, „Jak zrobić smoka z  origami?”, 
„Czy japoński żuraw szczęścia lata?”, „Jak pielęgno-
wać drzewka bonsai?”. Na te i inne pytania uczestnicy 
uzyskali odpowiedź podczas poniedziałkowych warsz-
tatów.

Świat widziany z  perspektywy wulkaniczne-
go wierzchołka. Uczestnicy zajęć dowiedzieli się, jak 
powstała Japonia oraz mieli okazję zajrzeć do wnętrza 
wulkanu i wywołać małą erupcję. Po slajdowsku każ-

7 M.Wieczorek-Szmal, Ferie z archeologią, [w:] Biuletyn Informacyjny 
Muzeum Częstochowskiego, nr 1: styczeń – luty 2012 r.

dy namalował tuszem swój własny obraz w japońskim 
stylu Suibokuga.

Podbój kosmosu z japońską technologią. Mło-
dzi astronomowie odbyli multimedialną podróż po ja-
pońskich obserwatoriach astronomicznych oraz spró-
bowali swoich sił przy obsłudze teleskopu. Podczas 
zajęć każdy stworzył malarską wariację na temat ko-
smosu oraz zbudował swój własny kosmiczny pojazd.

Kolorowy świat japońskich ulic. Podczas wirtu-
alnej wycieczki dzieci i młodzież poznali niezwykłe za-
kątki Kraju Kwitnącej Wiśni oraz spróbowali własnych 
sił jako architekci. Młodzi twórcy do  dyspozycji mieli 
także elektroniczne pędzle i małe studio nagrań, dzięki 
którym każdy miał szansę stworzyć spot reklamujący 
Japonię.

Świat robotów, czyli podróż do przyszłości. Pod-
czas zajęć uczestnicy przenieśli się do świata zdomino-
wanego przez roboty. Poznali dzieła japońskich inżynie-
rów i wykazali się jako architekci podczas projektowania 
i budowy własnych innowacyjnych konstrukcji8. Warsz-
taty zimowe w  nowoczesnym ośrodku edukacyjnym 
Muzeum Częstochowskiego cieszyły się dużym zainte-
resowaniem. Przez dwa tygodnie w 33 lekcjach wzięło 
udział 169 uczestników.

W 2012 roku Muzeum Częstochowskie postanowi-
ło zadbać również o dzieci spędzające lato w mieście. 
Bardzo ciekawą propozycję przygotował Dział Przyro-
dy, który zaoferował cykl wykładów połączony z warsz-
tatami: Ptaki wokół nas, Ciekawostki z życia owadów 
i Tajemnicze ssaki nocy. Na spotkaniach przyrodniczych 
uczestnicy zgłębiali wiedzę o ptakach, ssakach i owa-
dach. Niewątpliwą atrakcją była także możliwość zoba-
czenia z bliska spreparowanych okazów omawianych 
zwierząt oraz warsztaty, na których uczestnicy tworzyli 
prace plastyczne, rozwiązywali krzyżówki i  rebusy. 
Zwieńczeniem lata z przyrodą były rodzinne warsztaty 
przyrodnicze pt.: Ptaki wokół nas, które wraz z wykła-

8 J.  Cocyk, Lato w  mieście2012 „Podróż tęczowym szlakiem”, [w:] 
Biuletyn Informacyjny Muzeum Częstochowskiego, nr 4: lipiec – 
sierpień 2012 r.

Justyna Cocyk
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dem o ptakach naszego regionu odbyły się 18 sierpnia. 
Łącznie z oferty przyrodniczej w czasie wakacji skorzy-
stało 146 osób9.

Kolejną wakacyjną propozycję przygotowało Mul-
ticentrum „Zodiak”. Uczestnicy warsztatów w  trakcie 
wakacji odbyli ciekawą Podróż tęczowym szlakiem. Za-
jęcia z zakresu sztuki, techniki i nauki prowadzone były 
w blokach dwugodzinnych, łączących elementy nauki 
z zabawą. Warsztaty inspirowane były kolorami tęczy, 
które przybierały postać patronów spotkań z dziećmi. 
Pierwsze siedem kolejnych tygodni wakacji przebiegało 
pod znakiem innego koloru tęczy, natomiast ostatnie 
dwa tygodnie przyjęły kolejno kolor biały oraz tęczowy, 
podsumowujący całą ofertę. Podczas zajęć z Multisz-
tuki uczestnicy wykonywali prace zarówno przy użyciu 
programów graficznych, jak i tradycyjnych technik pla-
stycznych. Z racji tego, że tematyka zajęć inspirowana 
była kolorami, na zajęciach w  tygodniu czerwonym 
uczestnicy warsztatów poznawali na przykład czerwo-
nofigurowy styl malarstwa na wazach greckich, a kolor 
niebieski przeniósł uczestników w wodny świat, który 
stał się inspiracją do tworzenia prac w programie Corel. 
Dzieci wykonywały także prace ekologiczne inspirowa-
ne kolorem zielonym oraz kosmiczne dzieła sztuki, któ-
rych patronem był kolor granatowy.

Wszystkie wakacyjne spotkania urozmaicały warsz-
taty z  klockami K’nex, które pokazały, że dziecięca 
pomysłowość nie ma końca. Świadczą o tym modele 
wielofunkcyjnych robotów, aut, wiatraków, samolotów 
czy wesołe miasteczko pełne wielobarwnych karuzeli. 
Dodatkową atrakcją były także warsztaty naukowe. 
W  laboratorium Multicentrum uczestnicy zajęć na 
warsztatach inspirowanych kolorem niebieskim, białym 
i  żółtym zgłębiali tajniki energii wodnej i  słonecznej, 
mieli także okazję zajrzeć do elektrowni wiatrowej oraz 
do wodnego młyna. Ci bardziej ciekawscy mogli także 
sprawdzić, jak wygląda erupcja wulkaniczna i  prze-
konać się, dlaczego latają balony. Przy pięknej pogo-

9 E. Janik, Wakacje z przyrodą w Muzeum, [w:] Biuletyn Informacyjny 
Muzeum Częstochowskiego, nr 5: wrzesień – październik 2012 r.

dzie zajęcia wychodziły poza budynek Multicentrum, 
do  parku, gdzie dzieci grały w  kolorowego twistera, 
malowały wielki tęczowy baner na białej tkaninie oraz 
puszczały ogromne mydlane bańki10.

Letnia oferta Multicentrum cieszyła się dużym zainte-
resowaniem wśród dzieci i młodzieży, odwiedzających 
„Zodiaka” zarówno indywidualnie, jak i w grupach zor-
ganizowanych, o czym świadczy 340 uczestników 54 
lekcji warsztatowych.

Równie ciekawa propozycja wakacyjna czekała na 
dzieci w  Pawilonie Wystawowym w  Parku Staszica. 
Osoby odwiedzające w dniach 22 czerwca – 22 sierp-
nia 2012 roku interaktywną wystawę Zabawy z nauką 
współorganizowaną z  Muzeum Inżynierii Miejskiej 
w Krakowie mogły uczestniczyć w interesujących warsz-
tatach naukowych. Na ciekawskich czekały stanowiska 
nauki pozwalające w  przystępny sposób, za pomocą 
doświadczeń, przybliżyć tajniki fizycznych zjawisk.

10 A. Paleczek-Szumlas, Justyna Cocyk, Wakacje w Multicentrum „ZO-
DIAK”, [w:] Biuletyn Informacyjny Muzeum Częstochowskiego, nr 
5: wrzesień – październik 2012 r.

Warsztaty w Multicentrum „Zodiak”, fot. Joanna Półka
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Na warsztatach można było zgłębić zagadnienia 
przewodnictwa prądu, działania pola elektromagne-
tycznego czy indukcji elektromagnetycznej. Każdy 
z uczestników mógł samodzielnie wytworzyć prąd przy 
pomocy prądnicy, wprawić w ruch huśtawkę i zauwa-
żyć, jaki wpływ ma na nią magnes, czy zaobserwować 
przepływ prądu przez różne materiały, a nawet poczuć 
go na „własnej skórze”. Stanowiska niebieskie zapo-
znawały młodych naukowców z  zasadami hydrosta-
tyki, prawami Pascala i  Archimedesa. Doświadczenia 
ekologiczne dawały natomiast możliwość uruchomie-
nia kolejki elektrycznej przy pomocy baterii słonecz-
nych. Niewątpliwą atrakcją Zabaw z  nauką był most 
łukowy, który zwiedzający wystawę mogli samodziel-
nie zbudować, co pozwoliło im na zrozumienie zasad 
działania łuku konstrukcyjnego. Wystawę można było 
zwiedzać indywidualnie lub wziąć udział w  warszta-
tach prowadzonych przez wyszkoloną kadrę, która 
służyła wiedzą i pomocą przy zrozumieniu praw, jakimi 
rządzi się świat fizyki. W  ciągu dwóch miesięcy Lata 
w mieście 2012, oprócz uczestników indywidualnych 

odwiedzających samodzielnie wystawę, Zabawy z na-
uką odwiedziło 200 osób, które wzięły udział w szes-
nastu lekcjach warsztatowych11.

Niezwykle atrakcyjna propozycja w  ramach Lata 
w  mieście 2012 pojawiła się 17  sierpnia. Wtedy to 
wszyscy zainteresowani zostali zaproszeni przez ar-
cheologów Muzeum Częstochowskiego na dzień 
otwarty na grodzisku „Gąszczyk”. Prace wykopalisko-
we w  Mstowie-Podlesiu prowadzone były przez cały 
miesiąc. „Gąszczyk” to obszar, w którym stwierdzono 
istnienie w  pradziejach osady związanej z  ludnością 
kultury łużyckiej datowanej na 800–550 w. p.n.e. oraz 
grodziska wczesnośredniowiecznego z IX–X wieku.

NOC KULTURALNA, NOC MUZEÓW
Muzeum Częstochowskie cyklicznie przyłącza się 

do  organizacji Nocy Kulturalnej oraz Nocy Muzeów. 
Pierwsza wyjątkowa noc odbyła się 19  maja 2012 
roku. Oprócz stałych wystaw Muzeum przygotowa-
ło wiele atrakcji: wernisaż wystawy fotografii Czesła-
wa Bankiewicza (1912–1970) Monochromatycznie, 
warsztaty i zabawy edukacyjne dla najmłodszych oraz 
niespodzianki i  tajemnice przeszłości dla starszych 
i najstarszych – prezentacja czaszki ze śladami trepana-
cji odkrytej na cmentarzysku na Rakowie, zachowany in 
situ fragment cmentarzyska kultury łużyckiej i wystawa 
Z mroku dziejów opowiadająca o kulturze łużyckiej.

W Galerii Malarstwa i Rzeźby XIX i I poł. XX wieku 
czekała na zainteresowanych kolekcja ptaków ze zbio-
rów Muzeum Częstochowskiego Wypchane, ale jak 
żywe oraz niezwykła historia eksponatów z okresu mo-
rza jurajskiego o tajemniczym tytule Dinozaurów tutaj 
nie było, ale... Dla zainteresowanych przygotowane 
były również dwie ciekawe wystawy: Trupiciele i trupiki 
/ Rozwiesiłem te włosy, aby wyschły oraz Gdyby Nikifor 
był kobietą z  kuratorskim oprowadzaniem po wysta-
wie sztuki ludowej. Frekwencja w  Muzeum tej nocy 
wyniosła 3 482 osoby.

11 M. Matysiak, Zabawy z nauką, [w:] Biuletyn Informacyjny Muzeum 
Częstochowskiego, nr 4: lipiec – sierpień 2012 r.

Warsztaty edukacyjne na wystawie Zabawy z nauką,
fot. Mariusz Grzyb
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Muzeum Częstochowskie już dziewięć razy przyłą-
czyło się do organizacji Nocy Kulturalnej. Mimo późnej 
pory atrakcje przygotowane były nie tylko dla dorosłych, 
ale także dla najmłodszych uczestników. 15  czerwca 
2012 roku, wszyscy chętni od godziny 18.00 do 24.00 
mogli zwiedzać obiekty Muzeum Częstochowskiego. 
Dodatkowo przygotowana była również na tę noc spe-
cjalna oferta, z której każdy mógł wybrać coś dla siebie. 
Wielbiciele teatru uczestniczyli w  spektaklu: Między 
nami dobrze jest, który został zrealizowany na podsta-
wie dramatu Doroty Masłowskiej przez koło teatralne 
działające przy Zespole Szkół Plastycznych im. Jacka 
Malczewskiego w  Częstochowie. Miłośnicy muzyki 
odwiedzili Dom Haliny Poświatowskiej, gdzie czekała 
na nich Poezja śpiewana Barbary Wierzbickiej z akom-
paniamentem Jacka Stawiarskiego. Zaprezentowali oni 
utwory Williama Szekspira, Haliny Poświatowskiej oraz 
Barbary Strzelbickiej. Osoby, których pasją jest historia, 
wzięły udział w warsztatach edukacyjno-historycznych, 
pokazach musztry oraz wysłuchały prelekcji na temat 
wyposażenia i umundurowania przedwojennego Woj-
ska Polskiego oraz walk w 1939 roku w Częstochowie. 
Dodatkową atrakcją była prezentacja obrazów, pamią-
tek i fotografii związanych z przedwojennym Wojskiem 
Polskim zorganizowana w Sali Reprezentacyjnej Ratu-
sza, gdzie odbył się pokaz filmu Częstochowa 1939. 
Zapomniana bitwa. Ciekawe było także spotkanie 
z wybitnym artystą Jerzym „Jotką” Kędziorą zorgani-
zowane w ramach jubileuszu 40-lecia pracy twórczej.

O najmłodszych uczestników zadbało Multicentrum 
„Zodiak”, gdzie odbyły się interesujące warsztaty pla-
styczne, muzyczne, naukowe i  techniczne: Okiełznać 
żywioły. Ciekawą propozycją była gra ruchowa Wojna 
żywiołów, w której bez względu na wiek liczył się spryt 
i refleks. Z oferty 9. Nocy Kulturalnej w Muzeum Czę-
stochowskim w 2012 roku skorzystały 724 osoby.

Przez cały 2012 rok aktywnie działała strona interne-
towa Muzeum Częstochowskiego www.muzeumcze-
stochowa.pl wraz z podstronami, na których zawsze 
można było znaleźć aktualne informacje dotyczące 
działalności edukacyjnej, wystaw, imprez, prelekcji itp.

Przekazywanie wiedzy przez muzealników odby-
wa się na zasadach nauki przez doświadczenie, która 
w znaczny sposób ułatwia zdobywanie wiedzy. Każdy 
z nas uczęszczał do szkoły i wie, jak trudne jest dla 
młodego człowieka zrozumienie nowego zagadnienia 
tylko na podstawie teorii. Dlatego edukacja propono-
wana na lekcjach muzealnych oraz na warsztatach 
w  Multicentrum daje możliwość doświadczalnego 
zdobywania wiedzy, z  którego każdy z nas korzysta 
od najmłodszych lat, kiedy uczy się wstawać, chodzić 
czy poznawać otoczenie. Propozycje przygotowane 
przez placówkę częstochowską zawsze łączą w sobie 
wiedzę teoretyczną z warsztatami praktycznymi oraz 
możliwością poznania zagadnienia przez bezpośred-
ni kontakt z wystawami, eksponatami czy naukowymi 
doświadczeniami. Jest to czynnik bardzo istotny z na-
ukowego punktu widzenia, ponieważ wielokrotnie 
dowiedziono, że zapamiętujemy tylko 10% z  tego, 
co słyszymy, 40% z  tego, co widzimy i o  czym roz-

Warsztaty archeologiczne, Nocy Muzeów 2012,
fot. Magdalena Wieczorek-Szmal
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mawiamy i aż 90% z  tego, co robimy12. O atrakcyj-
ności oferty edukacyjnej Muzeum Częstochowskiego 
świadczy fakt, że w 2012 roku odbyło się 495 lekcji 
muzealnych, które zrealizowane zostały w  oparciu 
o  126 tematów. Uczestniczyło w  nich 6931 osób. 
Zorganizowano również siedemnaście warsztatów 
edukacyjnych, podczas których frekwencja wyniosła 
969 osób13.
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Apart from protecting cultural items, the Częstochowa 
Museum is also involved in many other important 
tasks. It is a research and scientific centre, it arranges 
exhibitions and publications, and it is involved in edu-
cational projects. Every year it has been expanding its 
offer addressed to broad groups of visitors. The offer is 
primarily composed of museum lessons in archaeology, 
ethnography, history, natural sciences and art. The of-
fer is also presented at the modern educational centre 
of the Częstochowa Museum –“Zodiak” Multicentre 
and in the House of Poetry – Halina Poświatowska Mu-
seum. Every year the museum lessons are accompanied 

with various workshops. The Częstochowa Museum is 
also involved in the organisation of summer and winter 
holidays and organises various contests 

The important aspect is that knowledge is passed on 
by using science in real life experience, which makes 
it easier to acquire. The fact that the offer of the 
Częstochowa Museum is attractive is confirmed with 
495 museum lessons held at the Museum in 2012, 
which covered 126 subjects. They were attended by 
6,931 persons. Additionally, there were 17 educational 
workshops attended by 969 persons.

Justyna Cocyk

Education in the 
Częstochowa Museum in 2012
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Od kilku lat zarówno w  polskim, jak i  światowym 
muzealnictwie coraz większą rolę odgrywa działalność 
edukacyjna. Muzea prześcigają się w organizacji warsz-
tatów, lekcji muzealnych, konkursów czy prelekcji, by 
zachęcić kolejnych odbiorców do udziału w muzealnej 
rzeczywistości. Placówka częstochowska również po-
dąża tym nurtem. W codziennej pracy oprócz realiza-
cji ustawowego obowiązku upowszechniania wiedzy 
o zbiorach, Muzeum Częstochowskie zajmuje się także 
szeroko rozumianą edukacją, a w swoich strukturach 
od  2010 roku ma nowoczesny obiekt edukacyjny – 
Multicentrum „Zodiak”.

Swoją siedzibę Multicentrum ma w budynku zlokali-
zowanym w Parku Staszica. Ten jakże charakterystyczny 
obiekt o konstrukcji żelbetowej, zbudowany na planie 
koła, w świadomości wielu mieszkańców Częstochowy 
dalej funkcjonuje jako Obserwatorium Astronomiczne.

Obiekt Multicentrum, tak jak i  pozostałe budynki 
w Parku Staszica został wybudowany na Wystawę Prze-
mysłu i Rolnictwa, która rozpoczęła się w sierpniu 1909 
roku. Była to największa wystawa na ziemiach polskich 
przed I  wojną światową. Prace nad jej organizacją 
trwały od  1907 roku, ponieważ przedsięwzięcie wy-
magało nie tylko pozyskania wystawców, ale również 

uporządkowania parku i budowy wielu obiektów. Na 
potrzeby wystawy zbudowano m.in. Pawilon Główny, 
Halę Maszyn, Pawilon Przemysłu Ludowego, Pawilon 
Rolniczy, Wzorcową Zagrodę Włościańską, Muzeum 
Higieniczne, a  także wiele prywatnych pawilonów, 
m.in.: Pawilon Leśnictwa, Pawilon własny Towarzystwa 
Akcyjnego „Zawiercie” czy Bar pod Kogutkiem1.

Częstochowska wystawa była ogromnym sukce-
sem, ponieważ zwiedziło ją według różnych szacun-
ków od 550 do 750 tys. osób. O jej randze świadczy 
również fakt, że skupiała na swoim terenie ponad 700 
wystawców, wśród których, oprócz krajowych produ-
centów, znalazły się także firmy francuskie, amerykań-
skie, belgijskie, czeskie, szwajcarskie, angielskie a na-
wet brazylijskie2. Do obecnych czasów, jako pamiątka 
po wystawie przetrwał Pawilon Przemysłu Ludowego, 
zajmowany obecnie przez Dział Etnografii Muzeum 
Częstochowskiego, Altana dla orkiestry, Zagroda Wło-
ściańska oraz Muzeum Higieniczne – obecnie Pawilon 
Wystawowy Muzeum Częstochowskiego. Jednak jed-

1 http://www.wystawa1909.pl/o-wystawie.html, data dostępu 22.08.2012.
2 J. Kapsa, Bilans wystawy, [w:] Stulecie Wystawy Przemysłu i Rolnic-

twa w Częstochowie 1909, praca zbiorowa od redakcją J. Kapsy, 
Muzeum Częstochowskie, Częstochowa 2009, s. 70

Justyna Cocyk
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nym z najciekawszych obiektów będących spuścizną po 
wystawie jest Pawilon własny Towarzystwa Akcyjnego 
zakładów przędzalni bawełny, tkalni, bielarni, drukarni 
i  wyrobów jedwabniczych „Zawiercie” w  Zawierciu3. 
To właśnie w wykonanym według projektu Władysła-
wa Jabłońskiego pawilonie „Zawiercia” od 2010 roku 
ma swoją siedzibę Multicentrum „Zodiak”. Wcześniej, 
dzięki determinacji ówczesnego mieszkańca Często-
chowy – księdza Bonawentury Metlera, pawilon ten 
miał inne, równie ciekawe przeznaczenie.

Ks. Bonawentura Metler, mimo swoich zasług dla 
Częstochowy, jest postacią mało znaną. Urodził się 
7 lipca 1866 roku w Ciążeniu, na ziemi kaliskiej. Jako 
młody chłopak ukończył gimnazjum w Kaliszu, a na-
stępnie seminarium duchowne we Włocławku. Miał 
gruntowne wykształcenie, gdyż studiował w  Rzymie 
architekturę, sztukę oraz astronomię. Swoją naukę 
kontynuował także na Oxfordzie oraz w Insbrucku. Był 
lingwistą, znał języki rosyjski, francuski, angielski i nie-
miecki. Wiele podróżował, odbył nawet 6-letnią po-
dróż dookoła świata4. Metler na stałe osiadł w Polsce 
w  1908 roku. Pracował jako prefekt w  częstochow-
skich szkołach, a także uczył astronomii w Gimnazjum 
im. H.  Sienkiewicza. Jako człowiek ambitny i  ściśle 
związany z  astronomią, przyczynił się do  powstania 
Polskiego Towarzystwa Astronomicznego oraz jego 
częstochowskiego oddziału. W 1928 roku dzięki jego 
staraniom w dawnym Pawilonie własnym Towarzystwa 
Akcyjnego „Zawiercie” utworzono w  Częstochowie 
Obserwatorium Astronomiczne.

Bonawentura Metler zginął z rąk Niemców 2 wrze-
śnia 1939 roku5. Do dnia dzisiejszego pamiątkę sta-

3 S.  Jakubowicz, Przemysł włókienniczy i  jego maszyny na Wysta-
wie Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie, [w:] Stulecie Wystawy 
Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie 1909, praca zbiorowa pod 
redakcją J.  Kapsy, Muzeum Częstochowskie, Częstochowa 2009, 
s. 182

4 J. Bańcerek, 60 rocznica śmierci ks. B. Metlera – twórcy Obserwato-
rium Astronomicznego w Częstochowie, „Urania – Postępy Astro-
nomii”, wrzesień – październik, t. LXX, nr 5/1999, s. 222.

5 M.  Głowacki, Ks. Bonawentura Metler – podróżnik, przyrodnik, 
popularyzator wiedzy astronomicznej, [w:] Astronomia – nauka 

nowią jego słowa wyryte pod postacią inskrypcji na 
granitowym zegarze słonecznym postawionym przed 
budynkiem dawnego Obserwatorium Astronomiczne-
go: „Quam Virgo Dilexit, Hic Urbem Ad Astra, Appellat 
Et Gentem, Buona Ventura”6.

Właścicielem obserwatorium przez długie lata był 
Zakład Dydaktyki Fizyki i  Astronomii Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej w  Częstochowie (obecnie Akademia 
im. Jana Długosza w  Częstochowie). W  tym czasie 
obserwatorium służyło nie tylko studentom, ale także 
mieszkańcom Częstochowy. W 2004 roku opuszczony 
wcześniej budynek został przekazany pod opiekę Mu-
zeum Częstochowskiego. Po gruntownym remoncie 
przypadającym na lata 2008–2009 utworzono w nim 
nowoczesny ośrodek edukacyjny Multicentrum „Zo-
diak”, który z powodzeniem funkcjonuje od 1 czerwca 
2010 roku do chwili obecnej.

Częstochowski „Zodiak” został wyremontowany 
i  wprowadzony do  naszego miasta w  ramach pro-
jektu „Remont i  adaptacja budynku po Obserwato-
rium Astronomicznym na cele kulturalne i edukacyjne 
w  Częstochowie”. Był współfinansowany przez Unię 
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013 oraz 
z budżetu Gminy Miasta Częstochowa7.

Projekt, jakim jest Multicentrum „Zodiak” – inte-
raktywny świat zabawy i nauki dla dzieci i młodzieży, 
został przygotowany przez Degem Systems Holdings 
Ltd. Nie jest to jedyna taka placówka izraelskiej firmy, 
ponieważ sieć ośrodków dydaktycznych rozwinięta jest 
zarówno w Polsce, jak i za granicą, gdzie sięga aż na 
pięć kontynentów. Dzięki temu dzieci uczą się przez 

i wiara, praca zbiorowa pod red. B. Wszołka, Wydawnictwo AJD 
im. Stanisława Podobińskiego w Częstochowie, Częstochowa 2010, 
s. 47–57.

6 „Tak Panna umiłowała to miasto, że ku gwiazdom je przynagla, dla 
jego lepszej przyszłości” – tłumaczenie dr Bogdan Wszołek, Instytut 
Fizyki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, prezes Często-
chowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astrono-
mii.

7 http://www.fe.czestochowa.pl, data dostępu 03.09.2012.
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Multicentrum „Zodiak” nowoczesną placówką dydaktyczną Muzeum Częstochowskiego

zabawę m.in. w Brazylii, USA, RPA, Rosji czy Chinach, 
a  w  Polsce: w  Warszawie, Olsztynie, Wrocławiu, Ja-
worze czy Białej Podlaskiej8. W województwie śląskim 
częstochowski „Zodiak” jest jak na razie jedyną taką 
placówką.

Mimo dużych odległości, jakie dzielą poszczególne 
Multicentra, realizują one jeden wspólny cel, jakim jest 
promowanie nowoczesnych metod edukacji opartych 
na zaawansowanych technologiach i  programach 
komputerowych. Tak jak i  pozostałe placówki, Multi-

8 http://www.degem.com, data dostępu 22.08.2012.

centrum „Zodiak” włącza się czynnie w promocję no-
woczesnej edukacji, zarówno w zakresie zdobywania 
umiejętności poruszania się w  skomputeryzowanym 
świecie, jak i możliwości ukierunkowania i poszerzania 
zainteresowań.

Szczególnie istotne jest to, że zdobywanie wiedzy 
w „Zodiaku” odbywa się w formie nauki przez zaba-
wę. Jest to o  tyle ważne, że nauka nie jest przykrym 
obowiązkiem, tylko staje się dla uczestników warszta-
tów przyjemnością. Daje dużo radości, a jednocześnie 
kształtuje wyobraźnię, pobudza myślenie oraz wpływa 
na rozwój uczestników.

Obserwatorium Astronomiczne 1961 r.,
fot. prof. St. Słobodzian, zbiory Muzeum Częstochowskiego

Multicentrum „Zodiak”, fot. Justyna Cocyk
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Proponowane przez „Zodiak” zajęcia przeznaczo-
ne są dla grup zorganizowanych, np. szkół, świetlic, 
oraz dla uczestników indywidualnych od  7. do  16. 
roku życia. Obejmują one obszary związane zarówno 
z  naukami przyrodniczymi, jak: geografia, ekologia, 
biologia czy fizyka, jak i  z naukami ścisłymi, do któ-
rych należy robotyka i  technika. Dziedziny, o których 
mowa, ujęte są w dwa bloki tematyczne: Multinauka 
i Multitechnika.

Pracownia naukowa w  częstochowskim Multicen-
trum pozwala na poznanie praw i zasad, dzięki którym 
funkcjonuje świat przyrody. Przy pomocy doświadczeń, 
nowoczesnych programów i  modeli dydaktycznych 
uczestnicy zajęć mogą poznać zasady hydrauliki oraz 
odnawialne źródła energii. Laboratorium wyposażo-
ne w bogatą gamę sensorów oraz nowoczesną stację 
meteorologiczną Multi Log pozwala na pomiary wielu 
parametrów oraz ich komputerową analizę. Dodatko-
wym wyposażeniem działu Multinauka jest Teleskop 
Option, który daje możliwość zgłębienia wiedzy astro-
nomicznej. Pracownia naukowa obecnie proponuje 
następujące tematy:

Multinauka
1.  Don Kichot w „Zodiaku”, czyli jak możemy wyko-

rzystać wiatr.
2. Koło – niezwykły wynalazek.
3.  Węgiel, wiatr a może Słońce? Różne formy 

energii.
4. Słoneczne laboratorium.
5. Systemy hydrosolarne.
6. Złote rady na odpady.

W świat techniki i robotyki w „Zodiaku” wprowadza 
dzieci i młodzież dział poświęcony Multitechnice. Bo-
gate wyposażenie pracowni pozwala na poznanie za-
sad działania robotów i maszyn. Uczestnicy zajęć przez 
zabawę nowoczesnymi klockami K’next oraz dzięki ob-
słudze specjalnie zaprojektowanych programów kom-
puterowych mogą poznać zasady działania i budowę 
przeróżnych urządzeń. Są to nie tylko maszyny proste, 

jak równia pochyła, dźwignia czy kołowrót, ale także 
skomplikowane roboty, koparki i dźwigi wykorzystywa-
ne w przemyśle.

Warsztaty w  tym dziale oprócz dobrej zabawy 
przy samej budowie urządzeń czy ich sterowaniu 
dają uczestnikom wiele pożytecznych umiejętności. 
Rozwijają nie tylko zdolności techniczne i  pobudzają 
wyobraźnię, ale równocześnie ułatwiają zrozumie-
nie otaczającego nas świata. W Multicentrum jest to 
o tyle łatwiejsze, że jest to nauka przez doświadczenie, 
a badania wielokrotnie dowiodły, że zapamiętujemy aż 
90% z tego, co sami zrobiliśmy9.

Multitechnika
1.  Systemy komputerowej kontroli maszyn K’next 

(karuzela – konstrukcja i sterowanie).
2.  Holenderski młyn czy nowoczesna elektrownia 

wiatrowa? (wiatrak – konstrukcja i sterowanie).
3.  Wodny świat – wykorzystanie wody dawniej 

i dziś.
4. Niezwykły świat Dedala i Ikara.
5. Słoneczne konstrukcje.

W  ofercie dydaktycznej Multicentrum znajdują się 
także zajęcia, które pobudzają wyobraźnię i  rozwija-
ją zdolności artystyczne uczestników. Znajdziemy je 
w działach: Multisztuka i Multimuzyka.

Multisztuka prowadzona jest m.in. w oparciu o pro-
gramy komputerowe: Corel Painter Essentials, Astound 
oraz Kai’s SupperGoo, co pozwala na wejście w świat 
rysunku, grafiki i  animacji komputerowej. Uczestni-
cy warsztatów poznają również ciekawostki z historii 
sztuki oraz mają szansę nauczyć się tak przydatnej 
w  obecnych czasach obróbki zdjęć czy umiejętności 
tworzenia profesjonalnych prezentacji. W  obecnej 
ofercie edukacyjnej działu Multisztuka dostępne są na-
stępujące tematy:

9 K. Rau, E. Ziętkiewicz, Jak aktywizować uczniów: „Burza mózgów” 
i inne techniki w edukacji, Oficyna Wydawnicza G&P, Poznań 2003, 
s. 22.
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Multisztuka
1.  W pracowni Davida Hockney’a. Kolaż fotograficzny.
2.  Symetria w sztuce. Andy Warhol i M.C Escher. 

Tworzymy geometryczne dzieło sztuki.
3. Pracownia graficzna. Projekt pocztówki.
4.  Obraz jak ze zdjęcia, czyli jak z fotografii powsta-

je obraz olejny.
5. Zostań impresjonistą. Dzieło na miarę Moneta.
6. Dodaj sobie koloru! Autoportret.
7.  Sztuka w Obserwatorium. Wariacje na temat 

kosmosu.

Zdolności muzyczne uczestników rozwija dział po-
święcony muzyce. To w pracowni Multimuzyki, dzięki 
profesjonalnym programom Ejey i  Cubase oraz do-
stępnym mikrofonom, sunboxom czy klawiaturze Midi 
uczestnicy warsztatów mogą tworzyć własne utwory, 
mając do  dyspozycji nowoczesne studio nagrań. Do 
wyboru są następujące tematy zajęć:

Multimuzyka
1. Nagrywamy przebój. Struktura piosenki.
2. Muzyczna opowieść. Wyraź się słowem i dźwiękiem.
3.  Muzyczny marketing. Tworzymy dżingle do reklamy.

Każdy wie, jak ważna we współczesnym świecie jest 
znajomość języków obcych. W dobie otwartych granic, 
Internetu i międzynarodowych korporacji, współczesny 
człowiek bez znajomości języka obcego nie jest w stanie 
sprawnie funkcjonować. Obecny system edukacji propo-
nowany w szkołach, korzystający najczęściej ze starych 
metod nauczania, opartych w dużej mierze na podręcz-
nikach, ćwiczeniach pisemnych i gramatycznych testach, 
nie jest w stanie zapewnić językowego startu na odpo-
wiednim poziomie. Dlatego też, wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom, twórcy placówek Multicentrum w struk-
tury działalności ujęli także dział Multijęzyka, poświęcony 
nauce języka angielskiego. Dzięki zabawie w pracowni 
językowej uczeń nie tylko pisze, ale również mówi i słu-

Warsztaty techniczne w Multcentrum „Zodiak”,
fot. Joanna Półka

Warsztaty z Multisztuki prowadzone przez Joannę Półkę, 
fot. Justyna Cocyk
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cha po angielsku. Uczestnictwo w warsztatach jest jed-
nak przede wszystkim doskonałą zabawą, podczas której 
początkujący zdobędą wiedzę, a ci bardziej zaawanso-
wani sprawdzą i poszerzą swoje umiejętności. Obecnie 
pracownia językowa proponuje następujące tematy:

Multijęzyk
Poziom podstawowy

1. Meeting and Greeting.
2. Are you hungry?
3. Times and dates.
4. How to get there. Ways of transportation.
5. Shopping for clothes.

Poziom średnio zaawansowany
1. The world of food.
2. Old cities.
3. On the way. Transportation.
4. Travel Agency.
5. What to wear? Clothing.

Poziom zaawansowany
1. Celebration. Carnivals, festivals and holidays.
2. Old Buildings.
3. On the market. Different ways of shopping.
4. Old Sites. Petra, Machu Picchu, Great Wall.
5. Legends. Stories from all over the world.

Oprócz bieżącej oferty edukacyjnej, Multicentrum 
„Zodiak” przyłącza się również do akcji Lato w mieście 
i Ferie w mieście. Warsztaty wówczas organizowane co 
roku mają inną tematykę: W osiem tygodni dookoła świa-
ta (2010), Jurajskim szlakiem (2011), Podróż tęczowym 
szlakiem (2012) czy Ferie w Kraju Kwitnącej Wiśni (2012) 
i skupiają coraz większą liczbę uczestników. Dodatkową 
atrakcją częstochowskiego „Zodiaku” są także zajęcia 
z okazji m.in.: Dnia Dziecka, Dnia Ziemi, Dnia Różnorod-
ności Biologicznej, Dnia Parków Narodowych itp.10 Cieszą 

10 http://www.multicentrum.muzeumczestochowa.pl, data dostępu 
03.09.2012.

się one dużym zainteresowaniem nie tylko wśród uczest-
ników indywidualnych, ale również wśród społeczności 
szkolnej.

Jak pokazują dane statystyczne, placówka dydak-
tyczna Muzeum Częstochowskiego z roku na rok cieszy 
się coraz większym zainteresowaniem. W  pierwszym 
okresie działalności od czerwca do grudnia 2010 roku 
„Zodiak” odwiedziło 337 osób, które wzięły udział 
w 49 warsztatach. Zajęciami w Multicentrum zainte-
resowane były wtedy głównie grupy zorganizowane. 
Z czasem oferta edukacyjna została zmodyfikowana, co 
zaowocowało znacznym zwiększeniem udziału w lek-
cjach uczestników indywidualnych. W 2011 roku Mul-
ticentrum przeprowadziło 247 lekcji, na których przy-
jęło 2165 uczestników, natomiast w 2012 roku były to 
322 lekcje i warsztaty, w których wzięło udział 2606 
osób. Od początku działalności Multicentrum „Zodiak” 
zorganizowało 618 lekcji i warsztatów, w których wzię-
ło udział ponad 5 tys. uczestników.
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For a number of years now, educational activity has 
become increasingly important in Polish and world 
museums. Museums keep organising workshops, mu-
seum lessons, contests and lectures. The Częstochowa 
Museum also follows the fashion as since 2010 it has 
been involved in educational activities, as well as, has 
had a modern educational department in its structure 
– “Zodiak” Multicentre. 

The building where the Multicentre is located was 
built for the Industry and Agriculture Exhibition in 
1909. In 1928 the Astronomic Observatory was locat-
ed there, while since 2010 – as a result of the efforts of 
the City Authorities and with the support of the Euro-
pean Union – the building was refurbished and com-

missioned as the “Zodiak” Multicentre – an interactive 
world of fun and science for children and teenagers.

Its main task is to propagate modern educational 
methods based on advanced technologies and com-
puter programs. “Zodiak” offers subjects related to 
natural sciences. The sections of Multi-art, Multi-mu-
sic, Multi-language, Multi-technology and Multi-sci-
ence help participants aged 7 to 16 to learn about the 
rules governing the world and to develop their skills 
and interests. The modern educational centre of the 
Częstochowa Museum has been winning increasing in-
terest. Since the beginning of its operations, the Mul-
ticentre held 618 lessons and hosted over 5 thousand 
participants.

Justyna Cocyk

The “ZODIAK” Multicentre is a modern educational 
department of the Częstochowa Museum
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Niezwykle trudno jest nadążyć instytucjom kultury za 
młodymi. Formalny gorset zazwyczaj nie pomaga do-
trzymać kroku w pogoni za nadaktywnymi, zapatrzo-
nymi w  jutro, młodymi twórcami. Centrum Promocji 
Młodych (CPM) zostało pomyślane jako pomost mię-
dzy oficjalnym obiegiem kultury, a tym najświeższym, 
najmłodszym głosem w sztuce. By mogło dojść na tej 
płaszczyźnie do dialogu, instytucja musi być otwar-
ta na nową sztukę, nowe sposoby prezentacji sztuki 
i mówienia o niej. Muzeum Częstochowskie powołało 
do życia CPM, by pokazać, że taki dialog jest nie tyl-
ko możliwy, ale również konieczny. W Willi Generała 
stworzono przestrzeń dla młodych artystów, na czym 
skorzystali zarówno oni, jak i samo Muzeum.

Drugie półrocze 2011 i  rok 2012 były pierwszym 
okresem działalności CPM, dlatego tak ważne było, by 
jego oferta kulturalna była bogata i różnorodna. Prio-
rytetem stało się wypracowanie odpowiedniej strategii 
promocyjnej, dzięki której o CPM mogłaby dowiedzieć 
się jak największa liczba mieszkańców Częstochowy.

Fundamentem działalności CPM okazały dwa cykle 
wystawiennicze, w ramach których prezentowana była 
twórczość artystów – młodszych (projekt Transfuzje, 
czyli wystawy m.in. Szymona Motyla, Anny Knop, Ada-

ma Żurawieckiego, Pauliny Poczętej, Dominika Ritszela) 
oraz tych z ciut większym stażem (projekt Oni czyli pre-
zentacja twórczości Iwony Demko, Marty Frej, Piotra 
Węgrzyńskiego i Tomasza Musiała). Udało się również 
zorganizować wystawę towarzyszącą 23. Międzynaro-
dowemu Biennale Plakatu w Warszawie, dzięki czemu 
można było w Częstochowie zobaczyć prace laureatów 
„Złotego Debiutu” z poprzedniej edycji tej renomowa-
nej imprezy.

Priorytetem CPM jest również promocja sztuki per-
formance, a najlepszą do tego okazją był Festiwal Dzia-
łań Performatywnych OFFsceniczny oraz jesienny suple-
ment do niego, czyli Perfo art. day. Podczas ich trwania 
gościliśmy czołowych performerów z  Polski i  świata, 
m.in. Janusza Bałdygę, Ewę Zarzycką, Dariusza Fodczu-
ka, Angelikę Fojtuch, Julię Kurek, Miho Iwata, Petera 
Grzybowskiego, grupy SukaOFF i Bergamot.

Niejako w uzupełnieniu do tych dwóch podstawo-
wych obszarów działań, regularnie organizowane były 
również spotkania dyskusyjne (cykle Śmierć sztuki. Ćwi-
czenia z estetyki, Zabawy z hipertekstem, Popkulturo-
we przyjemności), seanse filmowe (etiudy studenckie, 
filmy dokumentalne, filmy krótkometrażowe World 
Shorts, cykl Nakręcone miasto. Częstochowskie filmy 

Adam Florczyk

Wystawy i wydarzenia w Centrum Promocji 
Młodych w latach 2011–2012
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niezależne), warsztaty, spotkania z  gośćmi (Piotrem 
Mareckim, Magdaleną Ujmą, Małgorzatą Radkiewicz) 
oraz koncerty (m.in. Krzysztofa Niedźwieckiego, Marty 
Kotaszewskiej, zespołów Wolność Ptaków Drażni Drze-
wa i IVIDI).

Wystawy:
Projekt Transfuzje

– Malarstwo, Anna Wójcik (19  listopada 2011 – 
17 grudnia 2011);

– I put a spell on you, Justyna Warwas (29 grudnia 
2011 – 12 stycznia 2012);

– Czarne/Białe/Białe/Czarne, Adam Kaniowski i  Mi-
chał Leszuk (21 stycznia 2012 – 2 lutego 2012);

– Szkło, Adam Kruszyński (28 stycznia 2012 – 9 lu-
tego 2012);

– Pomyślę o tym jutro, Anna Knop (10 marca 2012 
– 23 marca 2012);

– Ona: Gdzieś / Kiedyś, Veronika Anna Wiśniewska 
(24 marca 2012 – 6 kwietnia 2012);

– Manifest Mutanta, Ewa i  Jacek Doroszenko 
(21 kwietnia 2012 – 4 maja 2012);

– Przewróć mnie, Dominik Cierpiał (27  kwietnia 
2012 – 5 maja 2012);

– URWA, Adam Żurawiecki (5 maja 2012 – 18 maja 
2012);

– Trupiciele i trupiki / Rozwiesiłem te włosy aby wy-
schły, Monika Wyłoga i Anouar Abou-Hilal (19 maja 
2012 – 1 czerwca 2012);

– Co wpada w  oko, Joanna Chwastek (2  czerwca 
2012 – 14 czerwca 2012);

– 173/173, Agnieszka Splewińska (29 czerwca 2012 
– 13 lipca 2012);

– Oczy niebieskie, życie królewskie, Paulina Poczęta 
(25 sierpnia 2012 – 6 września 2012);

– Odurek, Szymon Durek (21 września 2012 – 5 paź-
dziernika 2012);

– No Fun, Dominik Ritszel (6  października 2012 – 
18 października 2012);

– CZ-ARTY, Jarosław Respondek (12  października 
2012 – 26 października 2012);

– Mój wybór, Adam Szwarc (17  listopada 2012 – 
30 listopada 2012);

– Neoplasma, Szymon Motyl (15  grudnia 2012 – 
31 grudnia 2012);

Projekt Oni
– 12 nici DNA, Egon Fietke (2  grudnia 2011 – 

17 grudnia 2011);
– Sacrum Commercium, Bartek Jarmoliński (14 stycz-

nia 2012 – 27 stycznia 2012);
– Waginatyzm, Iwona Demko (25  lutego 2012 – 

9 marca 2012);
– Silesia Underground, Piotr Węgrzyński (7  lipca 

2012 – 31 sierpnia 2012);
– Performance intymny, Tomasz Musiał (7 września 

2012 – 20 września 2012);
– DISASTER, Marta Frej (3 listopada 2012 – 16 listo-

pada 2012);

Wystawa +
– Wystawy dyplomowe studentów AJD w  Często-

chowie (czerwiec 2011);
– Żołnierze wyklęci, wystawa plenerowa współor-

ganizowana z  Komendą Hufca ZHP w  Częstochowie 
(czerwiec 2011);

– Ogniem malowane, Karol Nowakowski (22  lipca 
2011 – 31 sierpnia 2011);

– Fotografia postindustrialna, Monika Cichosz 
(17 września 2011 – 30 września 2011);

– Chwytając ulotne wspomnienie jesieni, Zyta Pasz-
kowska (1 października 2011 – 14 października);

– Pejzaż wewnętrzny, Natalia Lewandowska (1 paź-
dziernika 2011 – 14 października);

– RE:format. Projektowanie graficzne w  Polsce 
(17 października 2011 – 4 listopada 2011) – wystawa 
w ramach Festiwalu Dekonstrukcji Słowa Czytaj! 2011;

– Wystawa malarstwa Łukasza Szostkiewicza i Jaku-
ba Świszczorowskiego (5 listopada 2011 – 18 listopa-
da 2011);

– Litografia, wystawa prac studentów Instytutu Pla-
styki AJD (10 lutego 2012 – 24 lutego 2012);
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– Obserwacje, projekt doktorantów ASP w Krakowie 
(11  maja 2012 – 11  czerwca 2012) – wystawa była 
eksponowana w Galerii Dobrej Sztuki;

– Złoty Debiut im. Henryka Tomaszewskiego, wy-
stawa prac nagrodzonych podczas poprzednich edycji 
Międzynarodowego Biennale Plakatu. Wystawa to-
warzysząca 23. Międzynarodowemu Biennale Plakatu 
w Warszawie (6 czerwca 2012 – 31 lipca 2012) – wy-
stawa była eksponowana w Galerii Malarstwa i Rzeźby 
XIX i 1. poł. XX wieku;

– LomoWilla (Lomoron 2), zbiorowa wystawa lomo-
grafii (18 czerwca 2012 – 28 czerwca 2012);

– Kolekcja, Natalia Wiśniewska (19  października 
2012 – 2 listopada 2012) – wystawa w ramach Festi-
walu Dekonstrukcji Słowa Czytaj! 2012;

– Dupery, Anka Biernacka, Marta Frej, Jola Jastrząb, 
Matylda Sałajewska, Izabela Sokoła, Kamila Skorek, 
Ania Wójcik (21 grudnia 2012 – 4 stycznia 2013);

Warsztaty:
– Warsztaty ilustratorskie, Ola Cieślak (22 październi-

ka 2011) – zorganizowane w ramach Festiwalu Dekon-
strukcji Słowa Czytaj! 2011;

– Przychodnia poetycka, Piotr Nita (30  listopada 
2011) – w ramach „Wieczoru z harfą”;

– Warsztaty realizacji dźwięku, Krzysztof Niedźwiecki 
(17 stycznia 2012; 21 lutego 2012; 20 marca 2012);

– Warsztaty artystyczne: Nowe media, Teatr, Muzy-
ka, Alicja Mojko, Janusz Bałdyga (10–12 kwietnia 2012; 
14 kwietnia 2012) – zorganizowane w ramach Festiwa-
lu Działań Performatywnych OFFsceniczny 2012;

– Warsztaty teatralne: Peryferie ciała, Tomasz Bazan 
(20–22  czerwca) zorganizowane w  ramach festiwalu 
kultury alternatywnej FRYTKA OFF 2012;

– Bajki Rozrabiajki, warsztaty kreatywnych działań 
dla dzieci i rodziców, Aleksandra Florczyk, Daria Trąbska 
(29 lipca 2012; 19 sierpnia 2012; 30 września 2012);

– Warsztaty DJskie, DJ Boski Boo (22–23 sierpnia 2012);
– Warsztaty tworzenia zinów komiksowych, Joanna 

Tomiak (20 października 2012) zorganizowane w ra-
mach Festiwalu Dekonstrukcji Słowa Czytaj! 2012;

Pokazy filmów:
– …i zadziwi się Europa, Yael Bartana (25 listopada 

2011);
– KwieKulik, projekcja filmu dokumentalnego 

(18 stycznia 2012);
– Studenckie etiudy filmowe (17 lutego 2012);
– Maska twardziela. Przemoc, media i kryzys męsko-

ści oraz Kobiety w elitach społecznych – pokaz filmów 
dokumentalnych (8 marca 2012) – w ramach „Święta 
Kobiet”;

– Akademia Ruchu, pokaz filmu dokumentalnego 
(16 marca 2012);

– Miejsca Transformacji, pokaz filmu dokumentalne-
go i dyskusja (30 marca 2012);

– Pokaz etiud Zespołu Filmowego Amper (19 maja 
2012);

– Nad rzeką której nie ma, projekcja filmu Andrzeja 
Barańskiego (22 maja 2012);

– Noc żywych trupów, projekcja filmu Georga A. Ro-
mero (16 czerwca 2012) – pokaz w ramach 9. Nocy 
Kulturalnej;

– World Shorts Dania, pokaz filmów krótkometrażo-
wych (20 lipca 2012);

– Z-boczona historia kina, pokaz filmu dokumental-
nego (27 lipca 2012);

– World Shorts Islandia, pokaz filmów krótkometra-
żowych (10 sierpnia 2012);

– Sanatorium pod Klepsydrą, reż Wojciech J.  Has 
(17 sierpnia 2012);

– World Shorts Szwecja, pokaz filmów krótkometra-
żowych (14 września 2012);

– Pokaz filmów amatorskich i niezależnych inspirowa-
nych literacko (19 października 2012) – zorganizowany 
w ramach Festiwalu Dekonstrukcji Słowa Czytaj! 2012;

– Narrogin pokaz filmu i spotkanie z reżyserką Matyl-
dą Sałajewską (8 listopada 2012);

– World Shorts Grecja, pokaz filmów krótkometrażo-
wych (24 listopada 2012);

– Droga na drugą stronę, projekcja filmu i spotkanie 
z koproducentem obrazu Arkadiuszem Wojnarowskim 
(30 listopada 2012);
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– World Shorts Francja, pokaz filmów krótkometra-
żowych (14 grudnia 2012);

Nakręcone Miasto. Częstochowskie Filmy Niezależne
– ...się przyjęło, Adam Bednarski (16 grudnia 2011);
– Pokaz filmów wytwórni filmowej CHACIFDE (3 lu-

tego 2012);
– Grupa Filmowa „Syzygia” (23 marca 2012);
– Grupa Filmowa „Eko Pikczers” (25 maja 2012);
– To ja, KartonBar (28 września 2012);

Spotkania z performance:
– Każdy ma swojego idola, performance Anki „Fuga-

zi” Biernackiej (30 listopada 2011) – w ramach „Wie-
czoru z harfą”;

– Wykład Akademia Ruchu vs. Flash Mob (7 grudnia 
2011);

– Wykład Nowe Media (8 lutego 2012);
– Performance Platform Lublin 2009, prezentacja 

dokumentacji pofestiwalowej (13 lutego 2012);
– Festiwal Działań Performatywnych OFFsceniczny 

(13–14 kwietnia 2012) – zaproszeni artyści: Yura Biley, 
Karolina Stępniowska, Pavlo Kovach, Julia Kurek, Mi-
chała Bałdyga, Grupa Bergamot, Ewa Zarzycka, Natalia 
Wiśniewska, Miho Iwata, Angelika Fojtuch, Janusz Bał-
dyga, Dariusz Fodczuk;

– Perfo art. day, suplement do Festiwalu Działań 
Performatywnych OFFsceniczny (5 października 2012) 
– zaproszeni artyści: Peter (Piotr) Grzybowski, Łukasz 
Trusewicz, Paweł Korbus, Konrad Juściński, Volodymyr 
Topij, LUGOZI;

– Natura i Takie moje… ver. 3, performance Anki„Fu-
gazi” Biernackiej (15 listopada 2012);

Koncerty:
– Koncert projektu INQBATOR (30 listopada 2011) – 

w ramach „Wieczoru z harfą”;
– Koncert świąteczny studentów Instytutu Muzyki 

Akademii Jana Długosza (21 grudnia 2011);
– Koncert u Generała, Ewa Jabłczyńska i Mark Zy-

skowski (20 lutego 2012);

– Niedźwiecki LIVE 2012 (19 maja 2012);
– Przypływy, projekt Marty Kotaszewskiej oraz Pawła 

Wypycha (15 czerwca 2012);
– Koncert zespołu Wolność Ptaków Drażni Drzewa 

(17 sierpnia 2012);
– Koncert zespołu Yankodelik (15 września 2012) – 

w ramach „Wieczoru z harfą 2”;
– Koncert zespołu IVIDI (6 grudnia 2012);

Wykłady/ spotkania z gośćmi:
– What do you want, madamme? – podróżowanie 

po Azji i Afryce lokalnymi środkami transportu – spo-
sób na poznanie kultury, slajdshow Justyny Sromek 
(18 czerwca 2011) – spotkanie w ramach 8. Nocy Kul-
turalnej;

– Przyliteracki status kina polskiego, spotkanie z Pio-
trem Mareckim (22 maja 2012);

– Frida w kinie, czyli o filmowych obrazach gender wy-
kład dr hab. Małgorzaty Radkiewicz (27 września 2012);

– Wykład Magdaleny Ujmy (26 października 2012);

Subiektywna Historia Teatru
– Czas antyku, wykład Julii Liszewskiej (24 stycznia 

2012);
– Commedia dell’arte, wykład Julii Liszewskiej (22 lu-

tego 2012);
– Teatr elżbietański, wykład Julii Liszewskiej (28 mar-

ca 2012);
– Wielka Reforma Teatru, wykład Julii Liszewskiej 

(25 kwietnia 2012);

Spotkania dyskusyjne:
– Śmierć sztuki. Ćwiczenia z  estetyki (14  grudnia 

2011);
– Marzenia stają się rzeczywistością (29  lutego 

2012);
– Oxygenator (4 kwietnia 2012);
– Stosowane Sztuki Społeczne (25 czerwca 2012);
– Jak się tresuje dziewczynki (28 listopada 2012);
– Popkulturowe przyjemności: wprowadzenie do 

poetyki komiksu (17 grudnia 2012);

Adam Florczyk
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Spotkania z hipertekstem:
– Czarne Jagody, Susan Gibb (2 marca 2012);
– Schemat, Konrad Polak (20 kwietnia 2012);
– Blok, Sławek Shuty (20 czerwca 2012);

Spektakle:
– Między nami dobrze jest – spektakl / Krótki pokaz 

krótkich filmów Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka 
Malczewskiego (20 stycznia 2012);

– Monodram Pamiętnik Wariata Mikołaja Gogola, 
Piotr Bilski Liceum ALA (28 maja 2012);

– Czekając na Godota, Grupa Pod Wiszącym Kotem 
(29 grudnia 2012);

Działania uzupełniające:
– Świąteczny remanent czyli kiermasz młodej sztuki 

(10–11 grudnia 2011);
– Mujeres Maravillosas, instalacja Marty Frej, Anny 

Wójcik (8 marca 2012) – w ramach „Święta Kobiet”;
– Wymiana książki (17 marca 2012; 12 maja 2012; 

21 lipca 2012; 20 października 2012);
– Zdolniacha w szkołach, wernisaż wystawy pokon-

kursowej (11 czerwca 2012);
– Nocne zwierzoujarzmianie, projekt wizualny Mag-

daleny Kanawki, Agaty Lankamer oraz Emilii Dudziec 
(15 czerwca 2012) – w ramach 9. Nocy Kulturalnej;

– Śniadanie na trawie (23  czerwca 2012; 14  lipca 
2012; 25 sierpnia 2012; 6 października 2012);

– Podaj łapę, aukcja charytatywna (1 września 2012);
– ART.eria – panel dyskusyjny (9 września 2012);
– Prezentacja videotomiku C()n Du It Katarzyny Gieł-

żyńskiej (15  września 2012) – w  ramach „Wieczoru 
z harfą 2”;

– The Shining, akcja literacko-filmowo-muzyczna 
Krzysztofa Niedźwieckiego (15  października 2012) – 
w ramach Festiwalu Dekonstrukcji Słowa Czytaj! 2012;

– Literska! Instalacja Matyldy Sałajewskiej (15 paź-
dziernika 2012) – w  ramach Festiwalu Dekonstrukcji 
Słowa Czytaj! 2012;

– Manufaktura Książki – I spotkanie z książką dotyko-
wą (4 października 2012);

– Twierdza – spotkanie z grami planszowymi (8 grud-
nia 2012);

– Podwieczorek na koniec roku (30 grudnia 2012).

CPM stara się być ośrodkiem otwartym na różne 
dyscypliny sztuki i  poziomy kultury. Chce być miej-
scem, w  którym dobrze czują się przede wszystkim 
młodzi artyści i  ich często nieszablonowa twórczość. 
W związku z tym musi być gotowe na ciągłe zmiany 
i nieustający rozwój. Takie też są plany na najbliższą 
przyszłość.

Wystawy i wydarzenia w Centrum Promocji Młodych w latach 2011–2012
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It is very difficult for cultural institutions to keep up 
with the young. The formal corset usually is an obstacle 
to keeping pace with the overactive, forward looking 
young artists. The Youth Promotion Centre (CPM – Cen-
trum Promocji Młodych) was established as a bridge 
between the official culture and the most recent young 
voice in arts. In order to establish a dialogue, the insti-
tution must be open to new art, new ways to present 
art and discussing it. The Częstochowa Museum estab-
lished CPM to prove that such dialogue is possible but 
also necessary. At the General’s Villa, space was cre-
ated for young artists to the benefit of them and the 
Museum. The second half of 2011 and 2012 was the 

first period of operation of CPM and therefore it was 
important that the cultural offer was abundant and 
varied. The operations of CPM were founded on two 
exhibition cycles which displayed the works of artists – 
younger ones and those with somewhat longer history. 
An exhibition accompanying the 23rd International 
Poster Biennale in Warsaw was also organised. CPM’s 
priorities also include promotion of performing arts 
with the best opportunity being the OFFstage Perform-
ing Art Festival or Perfo art. day. Those two core areas 
of activity are supplemented with regularly organised 
discussion meetings, film presentations, workshops, 
meetings with guests and concerts.

Adam Florczyk

Exhibitions and events at the Youth 
Promotion Centre in 2011–2012
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Zmiany zachodzące w ostatnich latach na polu edukacji 
i  kultury skłoniły polskie muzea do  stopniowych prze-
kształceń. Świadomość oraz oczekiwania społeczeństwa, 
rozwój różnorakich technik multimedialnych sprawiły, że 
placówki te dostosowują formy prezentacji zbiorów mu-
zealnych do potrzeb współczesnego widza. Ta aktywna 
postawa polega przede wszystkim na organizowaniu cie-
kawych ekspozycji, lekcji muzealnych, warsztatów oraz 
spotkań z  interesującymi twórcami. Wyraźnie zaznacza 
się tu znaczenie edukacji, która w ostatnich latach od-
grywa kluczową rolę w działalności instytucji kultury. Jak 
podaje w swoim artykule Magdalena Tarnowska, „Jed-
nym z najbardziej przydatnych narzędzi jest edukacja – 
rozumiana jako zespół działań skierowanych do różnych 
grup odbiorców powiązany z  promocją i  działalnością 
upowszechnieniową”1. O prawdziwości tych słów świad-
czą takie wydarzenia, jak chociażby zorganizowany przez 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2009 
Kongres Kultury Polskiej, gdzie edukacja stała się tema-
tem przewodnim.

1 M.  Tarnowska, Edukacja w  Muzeum Łowiectwa i  Jeździectwa 
w Warszawie. Teraźniejszość i perspektywy, „Muzealnictwo” 2010, 
nr 51, s. 97.

Projekty edukacyjne prowadzone w  roku szkolnym 
2011/2012 przez Dział Przyrody Muzeum Częstochow-
skiego doskonale wpisują się w zachodzące w muze-
alnictwie zmiany. Tworząc program edukacyjny, sta-
raliśmy się wypełnić lukę w podstawie programowej 
kształcenia z  zakresu przyrody, powstałą po reformie 
szkolnictwa, zmniejszającą ilość zajęć z biologii i przy-
rody2. Niewątpliwym atutem naszej działalności jest 
stały blok tematów zajęć, który uwzględnia prezenta-
cję zróżnicowanych zbiorów przyrodniczych. W opisy-
wanym przeze mnie czasie wprowadziliśmy do oferty 
dwa nowe tematy lekcji, są to Las karboński oraz Płazy 
i gady okolic Częstochowy3. Wspomniane zajęcia pro-

2 Podstawa programowa kształcenia ogólnego DZ.U.MOiW Nr 61 
z 19 czerwca 2001 poz. 625.

3 Oferta lekcji muzealnych z przyrody obejmuje następujące tematy: 
Ciekawostki z życia owadów. Owady podlegające w Polsce ochronie 
gatunkowej, Morze jurajskie na obszarze Wyżyny Krakowsko-Czę-
stochowskiej, Ptaki okolic Częstochowy, Biocenoza lasu. Wpływ róż-
nego rodzaju zagrożeń na jej funkcjonowanie, Rezerwaty przyrody 
najważniejszą forma ochrony środowiska. Osobliwości przyrody 
rezerwatów naszego regionu, Nietoperze – latające ssaki naszego 
regionu, Zwierzęta minionych epok, Osobliwości botaniczne oko-
lic Częstochowy, Najpiękniejsze owady świata, Struktura i  funk-
cjonowanie ekosystemu, Populacja jako podstawa kształtowania 
środowiska. Przykłady populacji Ziemi Częstochowskiej, Wartości 

Elżbieta Janik

Wybrane projekty edukacyjne realizowane 
przez Dział Przyrody Muzeum Częstochowskiego 
w roku szkolnym 2011–2012
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wadzimy w oparciu o kolekcję skamieniałości z okre-
su karbońskiego oraz kolekcję herpetologiczną, zaś 
przekazywaną przez nas wiedzę uzupełniamy poprzez 
prezentacje multimedialne. Podsumowując zajęcia, 
stawiamy na aktywne przyswajanie wiadomości przez 
uczniów, które w zależności od grupy wiekowej polega 
na pracach plastycznych lub wypełnianiu testów, qu-
izów, rebusów itp.

Rozwijając stałą ofertę tematyczną z przyrody mieli-
śmy na uwadze fakt, że lekcje muzealne to najbardziej 
popularna w muzealnictwie forma edukacji. Wyjątko-
wość tego typu zajęć polega na rozwijaniu zaintere-
sowań z konkretnej dziedziny poprzez właściwy dobór 
eksponatów, a to z kolei jest bazą tzw. poglądowości 
nauczania i  powoduje, że muzea stają się istotnym 
ogniwem edukacji równoległej. Jak podaje Lucjan Tu-
ros w swojej pracy: „Działalność edukacyjna muzeów 
polega na udostępnianiu publiczności muzealnej tych 
eksponatów, które przedstawiają najbardziej charakte-
rystyczne cechy związane z przyrodą, historią, sztuką 
itp.”4.

Warunkiem efektywności nauczania w muzeach jest 
zachęcanie nauczycieli do  systematycznego i  wielo-
krotnego korzystania z  proponowanych ofert. Dobrą 
okazją do  zrealizowania zamierzonego celu stała się 
wystawa Najpiękniejsze owady świata, która została 
udostępniona zwiedzającym we wrześniu 2011 roku 
i  cieszyła się niesłabnącym zainteresowaniem indywi-
dualnych gości oraz zorganizowanych grup szkolnych 
do  końca prezentacji w  kwietniu 2012 roku. Ekspo-
zycja była prezentacją kolekcji owadów egzotycznych 
pochodzących z najodleglejszych zakątków Ziemi. Na 
wystawie pokazano blisko tysiąc okazów, wśród któ-
rych znalazły się bajecznie kolorowe motyle, imponu-
jące swoimi rozmiarami chrząszcze oraz motyle nocne. 

przyrodnicze projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego, Pła-
zy i gady okolic Częstochowy, Las karboński. Więcej [w] K. Jezierska, 
Edukacja w Muzeum Częstochowskim w roku 2011, Rocznik Mu-
zeum Częstochowskiego, t. 12, Częstochowa 2013, s. …

4 L. Turos, Muzeum – swoista instytucja edukacyjna, Warszawa 1999, 
Ypsylon, s. 13.

Całość uzupełniły kolorowe plansze z charakterystyką 
prezentowanych krain zoogeograficznych poparte 
przykładami gatunków żyjących na danym terenie.

Turos słusznie podkreśla: „Jedną z niezwykle atrak-
cyjnych form działalności popularyzatorskiej i  eduka-
cyjnej muzeów są organizowane przez te instytucje 
wystawy eksponatów”5. Na pierwszy rzut oka edu-
kacja w  ramach wystawy czasowej niewiele różni się 
od  tej, jaką proponujemy naszym gościom w  stałej 
ofercie. Postanowiliśmy nasz program rozszerzyć, przy-
gotowując rodzinne warsztaty weekendowe, podczas 
których dzieci wraz z opiekunami mogły zdobyć wiele 
cennych wiadomości i jednocześnie dobrze się bawić, 
wykonując wspólnie z  opiekunami prace plastyczne. 
Spotkania w  ramach rodzinnych weekendów odbyły 
się trzykrotnie w miesięcznych odstępach czasowych6 
i każdorazowo gościliśmy sporo zainteresowanych da-
nym tematem zwiedzających. Spotkaliśmy się z pozy-
tywną oceną rodzinnych weekendów w Muzeum, nasi 
goście, zarówno dorośli, jak i dzieci zgodnie podkre-
ślali, że swobodna atmosfera pracy na ekspozycji jest 
bardzo atrakcyjną formą spędzenia wolnego czasu. 
Dane liczbowe odnoszące się do  przeprowadzonych 
warsztatów ilustruje poniższa tabela:

Tab. 1.  Dane liczbowe odnoszące się do przeprowadzonych 
rodzinnych zajęć warsztatowych na wystawie 
Najpiękniejsze owady świata

Czas Liczba 
uczestników

Liczba
dzieci

Liczba 
opiekunów

17–18.09.2011 r. 98 45 53
15–16.10.2011 r. 37 18 19
26–27.11.2011 r. 32 18 14
Razem 167 81 86

Realizacja programu edukacyjnego na wystawie 
uwzględniała zajęcia z  udziałem uczniów na różnych 
etapach kształcenia (od przedszkoli po szkoły średnie), 
jak również edukację osób dorosłych oraz wymienio-

5 Tamże, s. 15.
6 Rodzinne warsztaty weekendowe odbyły się w dniach 17–18 wrze-

śnia 2011 r., 15–16 października 2011 r., 26–27 listopada 2011 r.
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ne wyżej warsztaty rodzinne. Widz prowadzony był 
przez wystawę w  określony sposób, bowiem została 
ona podzielona według krain zoogeograficznych, to-
też zajęcia stały się swoistą podróżą dookoła świata 
i  odkrywaniem nowych gatunków oraz ciekawostek 
z  ich życia. Sposób realizacji lekcji skonstruowany był 
tak, aby możliwie często oddawać uczestnikom głos, 
zwracając ich uwagę na dany problem, bądź sugeru-
jąc przebieg różnorodnych zjawisk biologicznych. Pro-
wadził je edukator muzealny, opierając się na wiedzy 
z dziedziny przedmiotu. Katarzyna Barańska zauważa, 
że: „Rzetelna wiedza dotycząca zagadnienia daje pole, 
po którym można się poruszać tak, by długo utrzymać 
zainteresowanie i napięcie zwiedzających”7. Forma eks-
pozycji w sposób jasny i czytelny ukazywała zmienność 
klimatyczną i geograficzną danych regionów, ale przede 
wszystkim pokazywała różnorodność biologiczną ga-
tunków żyjących na różnych kontynentach. Nauczyciele 
odwiedzający wystawę zgodnie twierdzili, że jest to dla 
nich nie tylko forma zdobywania nowych wiadomości, 
lecz również dobre podsumowanie wiedzy z  zakresu 
entomologii. Ekspozycja prezentowana była w Galerii 
Dobrej Sztuki Muzeum Częstochowskiego od września 
2011 roku do połowy kwietnia 2012 roku. Zwiedziło 
ją w tym czasie 5038 osób, przeprowadzono 42 lekcje 
muzealne, na których obecnych było 899 osób.

Duże zainteresowanie społeczeństwa tematyką przy-
rodniczą było także widoczne podczas cyklicznej im-
prezy pod nazwą Noc Muzeów 2012, która odbyła się 
19 maja 2012 roku.

Pracownice Działu Przyrody przygotowały i wygłosiły 
dwa wykłady charakteryzujące gromadzone muzealia 
przyrodnicze związane z  regionem częstochowskim. 
Pierwszy był swoistą podróżą w przeszłość do okresu 
jurajskiego, omówione zostały skamieniałości będące 
świadkami wspomnianego okresu w  dziejach Ziemi. 
Drugi wykład opisywał kolekcję ornitologiczną, jej kuli-
sy powstania oraz najciekawsze okazy ze zbiorów, takie 

7 K. Barańska, Pożegnanie z edukacją, „Muzealnictwo” 2010, nr 51, 
s. 49.

jak m.in.: kraska, kulon, kowalik, czy orzeł przedni. Wy-
kłady wzbogacone zostały w prezentacje multimedial-
ne, które pozwoliły w pełni wyczerpać tematy. Dobór 
tematów okazał się niezwykle trafny, gdyż na pytania 
gości przyrodnicy odpowiadali niemalże do północy8.

Kolejnym rozbudowanym projektem zrealizowa-
nym w  opisywanym czasie było podsumowanie II 
edycji konkursu przyrodniczo-plastycznego Przyroda 
w oczach dziecka. Po raz pierwszy konkurs został ogło-

8 Podczas Nocy Muzeów 2012 Ewa Kaczmarzyk i Elżbieta Janik wy-
głosiły wykłady na następujące tematy: Dinozaurów tutaj nie było, 
ale… nocne spotkanie z pliozaurem. Poznanie tajemniczej historii 
eksponatów z okresu jurajskiego oraz Wypchane ale jak żywe. Kuli-
sy kolekcji ptaków ze zbiorów Muzeum Częstochowskiego.

Rodzinne warsztaty weekendowe na wystawie 
Najpiękniejsze owady świata, fot. Elżbieta Janik
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szony w 2009 roku i już wtedy cieszył się zainteresowa-
niem placówek oświatowych z Częstochowy i regionu. 
Zachęceni sukcesem I edycji, postanowiliśmy kontynu-
ować dzieło, ogłaszając II edycję w marcu 2011 roku. 
Celem, jaki postawiliśmy przed sobą, było pogłębianie 
wiedzy o  przyrodzie ziemi częstochowskiej, kształto-
wanie poczucia odpowiedzialności za środowisko oraz 
poznawanie różnorodności zbiorów przyrodniczych 
gromadzonych w  Muzeum Częstochowskim. Jak pi-
sze Wiesław Stawiński: „Muzea winny uczestniczyć 
w  kształtowaniu postaw prośrodowiskowych, wzbo-
gacając wiedzę ekologiczną i  środowiskową osób je 
zwiedzających”9. Jak się okazało podczas oceny nade-
słanych prac, wiele z nich inspirowanych było właśnie 
eksponatami, które uczniowie mogli zobaczyć podczas 
przyrodniczych lekcji muzealnych.

9 W. Stawiński, Dydaktyka biologii i ochrony środowiska, Warszawa – 
Poznań 2000, PWN, s. 540.

W  skład Jury weszły przedstawicielki: Kuratorium 
Oświaty, Ligi Ochrony Przyrody, Szkoły Podstawowej 
nr 40 w  Częstochowie, Regionalnego Towarzystwa 
Zachęty Sztuk Pięknych w  Częstochowie, Muzeum 
Częstochowskiego10. Członkowie komisji konkursowej 
mieli niełatwe zadanie, musieli ocenić 950 prac wyko-
nanych przez 871 uczniów.

Do konkursu przystąpiło 100 placówek oświatowych 
z Częstochowy i regionu oraz dwa koła plastyczne z wo-
jewództwa zachodniopomorskiego, tym samym można 
uznać, że konkurs zyskał miano ogólnopolskiego. War-
to podkreślić, że 60 placówek to szkoły i przedszkola 
z regionu, zaś 40 to placówki z Częstochowy. Podobnie 
ukształtował się podział ze względu na typy placówek 
oświatowych, tutaj bowiem mieliśmy 60 szkół podsta-
wowych, 40 przedszkoli oraz dwa wyżej wspomniane 
koła plastyczne z miejscowości Moryń i Dębno.

Finał konkursu odbył się 23 marca 2012 roku i połą-
czony został z otwarciem wystawy pokonkursowej, na 
której prace zostały podzielone na trzy grupy wieko-
we ich autorów (przedszkola, klasy I-III oraz klasy IV-VI 
szkoły podstawowej). Goście obecni na wernisażu pod-
kreślali, że cechą charakteryzującą wszystkie prezento-
wane prace był wysoki poziom artystyczny oraz pomy-
słowość i  różnorodność ich wykonania. Niewątpliwie 
atrakcją tego wydarzenia była inscenizacja słowno-
-muzyczna na motywach powieści Frances H. Burnett 
pt. Tajemniczy ogród, przygotowana przez uczniów ze 
Szkoły Podstawowej nr 40 w Częstochowie11. Jednak 
najważniejszą częścią tego spotkania było wręczenie 
nagród i wyróżnień laureatom II edycji konkursu, któ-

10 Skład jury: Ewa Kaczmarzyk – kierownik Działu Przyrody Muzeum 
Częstochowskiego, Elżbieta Janik – adiunkt w Dziale Przyrody Mu-
zeum Częstochowskiego, Maria Jasińska – wiceprezes Ligii Ochrony 
Przyrody w Częstochowie, Władysława Tkaczyk – starszy wizytator 
Kuratorium Oświaty w Częstochowie, Ilona Nawrot – nauczycielka 
przyrody i plastyki w SP nr 40 w Częstochowie, Małgorzata Stęp-
niak – artysta-plastyk, członek Zarządu Regionalnego Towarzystwa 
Zachęty Sztuk Pięknych w Częstochowie.

11 Inscenizację przygotowały nauczycielki ze SP nr 40: Agata Filipiuk-
-Mojsa, Ilona Nawrot, Karina Stasiak. Autorką oprawy muzycznej 
przedstawienia była Aleksandra Trąbska.

Rodzinne warsztaty weekendowe na wystawie 
Najpiękniejsze owady świata, fot. Elżbieta Janik

Elżbieta Janik
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rego dokonał Dyrektor Muzeum Częstochowskiego 
Janusz Jadczyk w towarzystwie członków jury. Podsu-
mowaniu konkursu towarzyszył także folder, w którym 
znalazły się nagrodzone i  wyróżnione prace, całość 
opatrzona została tekstem informacyjnym. W  roku 
2013 ogłosiliśmy kolejną edycję konkursu. W pełni re-
alizujemy zatem postulaty, o których wspomina Franci-
szek Urbańczyk w swojej pracy: „Muzea przestały być 
martwymi zbiorami osobliwości. Muzea służą obecnie 
życiu. Jedną z ich funkcji jest współdziałanie ze szkoła-
mi i innymi instytucjami w szerzeniu oświaty i kultury. 
Muzea są zatem instytucjami nie tylko naukowymi, ale 
także wychowawczymi”12.

Dzięki aktywnej postawie Muzeum Częstochowskie 
prezentuje wartości, które umacniają więzi lokalne-
go środowiska, co ma duże znaczenie wychowawcze 
i wpływa na samokształcenie społeczeństwa. Jak piszą 

12 F. Urbańczyk, Zasady nauczania w działalności muzeów, [w:] Współ-
praca muzeów ze szkołami, red. A. Kunysz, Przemyśl 1968, s. 13–
20.

w  swojej publikacji Roman Batko i  Robert Kotowski: 
„Edukacja, upowszechnianie wiedzy na temat posia-
danych zbiorów, eksponowanie, uczestnictwo w roz-
woju tzw. turystyki kulturalnej regionu i kraju, to nowe 
wyzwania muzeów, które winny odgrywać ważną rolę 
w życiu rozwijających się społeczeństw”13. Koncepcja 
pracy przyrodników w  Muzeum niemal od  początku 
swego istnienia jest dopasowywana do potrzeb społe-
czeństwa i dobrze współgra ze zjawiskiem określanym 
obecnie w  literaturze przedmiotu jako „zwrot edu-
kacyjny”. Ten fakt doskonale ilustrują słowa Marcina 
Szeląga: „Jesteśmy świadomi, że nie wystarczy tylko 
eksponować zebrane przedmioty, ale należy tak skon-
struować naszą pracę, aby ułatwiać możliwie głębokie 
docieranie do ich przekazu. Aby nasza publiczność czy 
to masowa, czy indywidualna, młodsi czy starsi, mogli 
prawdziwie zrozumieć i odczuć to co oglądają”14.

13 R. Batko, R. Kotowski, Nowoczesne muzeum. Dziedzictwo i współ-
czesność, Kielce 2011, Muzeum Narodowe w Kielcach, s. 49.

14 M. Szeląg, Edukacja muzealna. Antologia tłumaczeń, Poznań 2010, 
Muzeum Narodowe w Poznaniu, s. 11.

Obrady jury II edycji konkursu Przyroda w oczach dziecka, 
fot. Ewa Kaczmarzyk

Wernisaż wystawy pokonkursowej Przyroda w oczach 
dziecka, fot. Magdalena Matysiak

Wybrane projekty edukacyjne realizowane przez Dział Przyrody Muzeum Częstochowskiego…
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Podkreślić należy, że przyrodnicze projekty edukacyj-
ne realizowane w naszej placówce poza niewątpliwym 
znaczeniem dla rozwoju wiedzy i umiejętności uczest-
ników, stanowią niezwykle skuteczne narzędzie pro-
mocji Muzeum, prezentując je jako instytucję o szcze-
gólnym potencjale edukacyjnym.
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With their operations, Museums perform an import-
ant role in propagating natural science and therefore 
it is important to adapt the presentation forms of mu-
seum collections to the expectations of contemporary 
spectators. One of the methods is to exhibit natural col-
lections and contests to present the collections at the 
Częstochowa Museum. In the school year 2011–2012 
two project were carried out which were very popular 
among the visitors. The first exhibition, World’s most 
beautiful insects, was displayed from September 2011 
to mid-April 2012. At that time, the exposition was vis-

ited by 5,038 persons, 42 museum lessons were held 
with the attendance of 899 persons. The exposition was 
combined with the project of weekend family work-
shops. The other educational project was the second 
edition of the natural and artistic contest Nature in chil-
dren’s eyes which was a great educational success of the 
Natural History Department. It should be noted that as 
an effect of our active attitude, we present values that 
strengthen local communities, which is of great educa-
tional importance. We provide knowledge on the nature 
and also contribute to education of the society.

Elżbieta Janik

Selected educational project performed by the 
Natural History Department of the Częstochowa 
Museum in the school year 2011–2012.
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W  roku 2011 zbiory Działu Etnografii powiększyły 
się o 24 eksponaty wpisane do księgi inwentarzowej1, 
z czego dwa to zakupy, reszta – darowizny. Wszystkie 
nowe nabytki wzbogaciły kolekcję z  dziedziny sztuki 
dewocyjnej.

Zakupy
Do najcenniejszych nabytków należy obraz z wize-

runkiem Matki Boskiej Częstochowskiej (M.Cz.II 2579) 
z  XIX wieku. Obraz wykonany jest na desce, twarz 
i  część sukienki namalowane farbami olejnymi. Tło, 
nimby, korony i płaszcz Matki Boskiej oraz szata Dzie-
ciątka Jezus wykonane z masy gipsowej, złocone. Tło 
wykonane techniką grzebykowania promieniście, kon-
tury szat i koron wykonane techniką wystrychania. Ko-
rony dodatkowo zdobione sztucznymi kamieniami imi-

1 Ponadto do  księgi materiałów pomocniczych wpisano 46 ekspo-
natów: z dziedziny sztuki dewocyjnej 31 przedmiotów, takich jak 
obrazki, butelki na wodę święconą, modlitewniki oraz współcze-
sne pamiątki z Częstochowy zakupione na straganach przy ul. św. 
Barbary; wstążkę z motywem róży oraz obrus lniany z haftem; trzy 
chomąta, dwa sierpy, trzy pługi, nieckę oraz piłę ręczną; worek lnia-
ny na mąkę i  żelazko elektryczne. Wszystkie przedmioty wpisane 
do księgi materiałów pomocniczych pochodzą od prywatnych ofia-
rodawców.

tującymi turkusy. Obraz w całości wraz z głęboką ramą 
skrzynkową ma 41 cm wysokości i 33 cm szerokości.

Drugim eksponatem związanym z  kultem Matki 
Boskiej Częstochowskiej jest etykietka na krople żo-
łądkowe (M.Cz.II 2580) z wizerunkiem Matki Boskiej 
Częstochowskiej. Została zakupiona od  Ireneusza Ba-
naszkiewicza z firmy „Antyki”, ul. Warszawska 92. Eks-
ponat wykonany jest techniką druku jednobarwnego 
na papierze o wymiarach 8 cm na 3,3 cm. Górny brzeg 
jest lekko zaokrąglony, na środku etykiety widnieje 
wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej unoszącej 
się na obłokach. Nad wizerunkiem znajduje się napis: 
„Częstochowskie Krople zołądkowe”, na dole napis 
w języku niemieckim: „Czenstochauer Magentropfen”.

Darowizny
W roku 2011 ojciec Dariusz Cichor OSSPE przekazał 

do Działu Etnografii obrazki dewocyjne oraz pocztówki 
z  wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej, wido-
kiem Klasztoru Jasnogórskiego oraz wizerunkiem Jana 
Pawła II. W grupie znalazło się 16 obrazków dewocyj-
nych, w  większości (15) z  wizerunkiem Matki Boskiej 
Częstochowskiej pochodzących z I poł. XX wieku, jeden 
obrazek przedstawia Matkę Boską Krasnobrodzką. Ko-

Agnieszka Ciuk

Nabytki Działu Etnografii w roku 2011
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Agnieszka Ciuk

lekcję muzealną wzbogaciło również sześć pocztówek. 
Na jednej (M.Cz.II 2597) znajduje się czarno-białe ujęcie 
głównego ołtarza w Bazylice Jasnogórskiej, na drugiej 
(M.Cz.II 2598) – czarno-białe przedstawienie Klasztoru 
Jasnogórskiego od strony wschodniej, w dolnym lewym 
rogu umieszczony jest napis: „Częstochowa – Jasna 
Góra”. Zdjęcia pochodzą z lat 50. XX wieku. Pozostałe 
pocztówki wykonane zostały już w latach 80. techniką 
druku barwnego. Na kartce (M.Cz.II 2599) przedsta-

wiona jest fotografia twarzy z obrazu Matki Boskiej Czę-
stochowskiej, bez korony. Dwie jednakowe pocztówki 
(M.Cz.II 2601) przedstawiają wizerunek Matki Boskiej 
Częstochowskiej (zbliżenia twarzy Matki Boskiej Często-
chowskiej) i modlącego się papieża Jana Pawła II w bia-
łej szacie i tiarze. Na odwrocie umieszczone słowa Jana 
Pawła II: „Jasnogórska Matko Kościoła…”. Karta została 
wydana z okazji pielgrzymki Papieża do Polski w 1983 
roku. Ostatnia pocztówka wydana została z  okazji 
Wielkanocy (M.Cz.II 2600), w górnej części znajduje się 
postać Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego, obok po-
stać Jana Pawła II, poniżej Klasztor Jasnogórski. Klasztor 
pokazany jest od  wschodniej strony, po lewej stronie 
widniej napis: „Ufajcie, Jam Zwyciężył Świat”, u dołu 
pod Klasztorem znajdują się wiosenne kolorowe kwiaty.

Kolejne eksponaty zostały podarowana przez 
Agnieszkę Ciuk. Są to drobne przedmioty zakupione na 
straganach przy ul. św. Barbary. Reprezentują obecne 
trendy i przekrój współczesnych pamiątek z Częstocho-
wy. Na darowiznę składają się 23 przedmioty, w tym: 
trzy różańce, 18 medalików i  jedna pamiątka z Czę-
stochowy w postaci magnesu na lodówkę. Przekazane 
różańce nie są tradycyjne. To współczesne formy w po-
staci pierścionka, karty plastikowej lub kieszonkowe-
go metalowego kółka. Różaniec w postaci pierścionka 
(M.Cz. II 2581) wykonany jest z metalu w kolorze sre-
bra, techniką odlewu. Na zewnętrznej stronie obrączki 
znajduje się dziesięć pasków w odstępie kilku milime-
trów, na środku obrączki umieszczono postać Ukrzy-
żowanego Jezusa Chrystusa. Drugi różaniec (M.Cz. II 
2582) wykonany jest w formie kieszonkowej karty pla-
stikowej o wymiarach 8,5 na 5,5 cm. Na granatowym 
tle zarysowany jest złoty kształt różańca z krzyżykiem 
i medalikiem z wizerunkiem Matki Boskiej z Otwartym 
Sercem. „Koraliki” różańca są wypukłe. Na odwrocie 
karty umieszczono wizerunek św. Krzysztofa. Trzeci ró-
żaniec (M.Cz.II 2584) to również kieszonkowa forma, 
tym razem w kształcie metalowego profilowanego kół-
ka z dziesięcioma umieszczonymi na zewnętrznej kra-
wędzi kulkami. Na awersie widnieje napis: AVE MARIA 
GRATIA PLENA, u szczytu w małym medalionie umiesz-

Etykietka na krople 
żołądkowe, M.Cz.II 2580,
fot. Przemysław Januszko
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czono wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej. Na re-
wersie powtórzono napis z awersu, w miejscu medali-
ka umieszczono krzyż.

Kolekcja 18 medalików została wpisana pod sześcio-
ma numerami inwentarzowymi (M.Cz.II 2585 /1–2/; 
M.Cz.II 2586 /1–3/; M.Cz.II 2587; M.Cz.II 2588 /1–3/; 
M.Cz.II 2589 /1–8/; M.Cz.II 2590 /1–2/), które podzie-
lone zostały na grupy ze względu na materiał i rodzaj 
wykonania. Medaliki (M.Cz.II 2585 /1–2/) z wizerun-
kiem Matki Boskiej Częstochowskiej i Jana Pawła II są 
wykonane z aluminium i pokryte przezroczystą masą 
w kolorach niebieskim i żółtym, mają średnicę 2 cm. 
Trzy medaliki (M.Cz. II 2586 /1–3/) z wizerunkiem Mat-
ki Boskiej Częstochowskiej (dwa pierwsze przedstawia-
ją Matkę Boską Częstochowską w tradycyjnej postaci, 
a trzeci – M.Cz.II 2586/3 – w nowej sukience Gwiezd-
nej). Wszystkie wykonane są z aluminium, na awersach 
naklejono kolorowy wizerunek Matki Boskiej Często-
chowskiej, na rewersach znajduje się napis: MARYJO 
KRÓLOWO POLSKI JESTEM PRZY TOBIE PAMIĘTAM 
CZUWAM.  Całość pokryta jest przezroczystym plasti-
kiem, średnica medalików 1,5 cm. Medalik z wizerun-
kiem Matki Boskiej Częstochowskiej (M.Cz.II 2587) jest 
wykonany w aluminium i ma kształt owalny. Na awer-
sie naklejono wizerunek Matki Boskiej Częstochow-
skiej, krawędzie są ponacinane, tworząc promienie. Na 
rewersie umieszczono wizerunek Jezusa Miłosierne-
go z napisem: JEZU UFAM TOBIE, krawędzie rewersu 
w  tym przypadku są gładkie. Czwarta grupa medali-
ków (M.Cz.II 2588 /1–3/) przedstawia wizerunki Matki 
Boskiej Częstochowskiej, na rewersie Jezusa z Otwar-
tym Sercem. Różnią się kształtami i kolorami, wykona-
ne są w metalu techniką odlewu. Jeden z medalików 
(M.Cz.II 2588/1) jest okrągły w kolorze złotym, wokół 
wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej ozdobny or-
nament, rewers bez zdobień, widnieje tylko wypukły 
wizerunek Jezusa. Kolejny medalik (M.Cz.II 2588/2) 
jest owalny w kolorze złotym, wokół wizerunku Mat-
ki Boskiej Częstochowskiej umieszczono 12 gwiazdek, 
rewers z wizerunkiem Jezusa. Dalej – medalik (M.Cz.II 
2588/3) o kształcie owalnym, koloru srebrnego, które-

go krawędzie ozdobione są ornamentem, wokół wize-
runku Matki Boskiej Częstochowskiej 12 gwiazdek, re-
wers z wizerunkiem Jezusa. Kolejna grupa medalików 
(M.Cz.II 2589 /1–8/) wykonana została we Włoszech, 
wszystkie są owalne w kolorze srebrnym:

– M.Cz.II 2589/1 medalik z  wizerunkiem Jezusa 
Miłosiernego, na rewersie napis w  języku angielskim: 
 JEZUS I TRUST IN YOU / ITALY;

Karta wielkanocna, M.Cz.II 2600, fot. Przemysław Januszko
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– M.Cz.II 2589/2 medalik z wizerunkiem św. Krzysz-
tofa i  napisem: ST.  CHRISTOPHER, na rewersie róża 
i napis: Protect Us / ITALY;

– M.Cz.II 2589/3 medalik z wizerunkiem Matki Bo-
skiej Nieustającej Pomocy i napisem: O.L OF PERPETUAL 
HELP, na rewersie róża i napis: Pray For Us / ITALY;

– M.Cz. II 2589/4 medalik z wizerunkiem św. Judy 
i napisem: S.  JUDE, na rewersie napis: PRAY FOR US 
/ ITALY;

– M.Cz. II 2589/5 medalik z wizerunkiem Matki Bo-
skiej Częstochowskiej i  napis: REGINA POLONIAE, na 
rewersie wizerunek Jana Pawła II i  napis: JOHANNES 
PAULUS II PONT. MAX / ITALY;

– M.Cz.II 2589/6 medalik z wizerunkiem Matki Bo-
skiej Niepokalanej i napisem: REGINA SINE LABA ORI-
GINALI CONCEPTA O.P.N, na rewersie wizerunek Ar-
chanioła Michała i napis: ST. MICHAEL / ITALY;

– M.Cz. II 2589/7 medalik z wizerunkiem św. Anto-
niego i napis: ST. ANTHONY, na rewersie róża i napis: 
Pray For Us / ITALY;

– M.Cz. II 2589/8 medalik z  wizerunkiem św. Be-
nedykta i  napis: S.  BENEDICTI, na rewersie krzyż św. 
Benedykta.

Ostatni grupa medalików (M.Cz.II 2590 /1–2/) 
wykonana jest z  metalu w  kolorze srebrnym, tech-
niką odlewu. Medalik (M.Cz.II 2590/1) z  wizerun-
kiem św. Krzysztofa i  napisem: ŚW.  KRZYSZTOFIE 
BROŃ NAS I WSPIERAJ. Na rewersie napis: OBROŃCA 
 SZCZEGÓLNY / PRZECIW EPIDEMII / TRZESIENIU ZIEMI 

/ PIORUNOM POŻAROM / BURZOM ŚMIERCI NAGŁEJ 
/ I  OKROPNOŚCI INNYCH, na krawędziach rewersu 
umieszczono sześć małych gwiazdek. Drugi medalik 
(M.Cz.II 2590/2) jest z wizerunkiem św. Benedykta, na 
rewersie krzyż św. Benedykta. Z  jednej strony (awers) 
medal przedstawia św. Zakonodawcę trzymającego 
w prawej ręce mały krzyż, a w lewej księgę; na obrzeżu 
widnieje napis: „Eius in obitu nostro praesentia munia-
mur” (Niech Jego obecność broni nas w chwili śmierci). 
Przy postaci Świętego napis: „Crux sancti patris Bene-
dicti” (Krzyż Świętego Ojca Benedykta). Poniżej tego 
napisu, po prawej ręce Zakonodawcy przedstawiony 
jest pęknięty kielich, z którego wypełza wąż. Na tej sa-
mej wysokości, kruk z rozpostartymi skrzydłami i chleb. 
Druga strona (rewers) ma pośrodku wielki krzyż. Nad 
nim widnieje dewiza zakonu benedyktyńskiego: „Pax 
– Pokój”. Na czterech polach wyznaczonych pomiędzy 
ramiona krzyża znajdują się litery: C / S / P/ B, na krzyżu 
litery w pionie: C / S / S / M / L, w poziomie: D/ S/ M / 
D. Wokół brzegu medalika: S/ M / Q / L / I / V / B / V / R 
/ S / N / S / M / V.

Ostatni eksponat to Pamiątka z Częstochowy (M.Cz.
II 2583) w  formie magnesu na lodówkę, wykonane-
go z prostokątnej blachy o wymiarach 5 na 8 cm. Na 
blaszce znajduje się wizerunek Matki Boskiej Często-
chowskiej umieszczony w owalnej ramce, nad wido-
kiem Klasztoru Jasnogórskiego. Nad południową ele-
wacją Klasztoru widnieje napis po skosie: PAMIĄTKA 
Z CZĘSTOCHOWY.

Agnieszka Ciuk
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In 2011 the collection of the Ethnography Department 
was expanded by 24 objects entered in the inventory 
books, of which two were purchased and the oth-
ers donated. All new objects extended the collection 
of devotional arts. The most valuable acquisitions in 
2011 include a picture with the image of the Virgin 
Mary of Częstochowa from 19th century and a  label 
for stomach bitters with an image of the Virgin Mary 
of Częstochowa. The donations included a  large col-
lection of devotional pictures and postcards with the 
image of the Virgin Mary of Częstochowa, a view of 

the Jasna Góra Monastery and an image of John Paul 
II, and a collection of medallions. Additional 46 exhib-
its were entered into the log of auxiliary materials: 31 
objects of devotional arts such as pictures, holy water 
bottles, prayer books and contemporary souvenirs from 
Częstochowa purchased at the stands in Św. Barbara 
Street; a lace with a rose motif and a linen tablecloth 
with embroidery; three horse collars, two sickles, three 
ploughs, a bowl and a hand saw; flour linen sack and 
an electric flat iron. All the objects entered into the log 
of auxiliary materials were donated by private persons.

Agnieszka Ciuk

Acquisitions of the Ethnography 
Department in 2011
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W roku 2012 zbiory Działu Etnografii wzbogaciły się 
o 16 eksponatów, wszystkie nabytki były darowiznami 
od  pracowników Muzeum Częstochowskiego. Nowe 
nabytki powiększyły kolekcję z dziedziny sztuki dewo-
cyjnej i przedmioty codziennego użytku1.

Do kolekcji obrazów dewocyjnych Bożena Mszyca 
podarowała dwa oleodruki, a Małgorzata Szczęsna ob-
raz z przedstawieniem Matki Boskiej Częstochowskiej.

Oleodruk (M.Cz.II 2603) z wizerunek Matki Boskiej 
z  Otwartym Sercem, wykonany na papierze techni-
ką druku w kolorze sepii, bez ramy. Pochodzi z I poł. 
XX wieku. Drugi oleodruk (M.Cz.II 2604) przedstawia 
Matkę Boską Karmiącą, wykonany jest na papierze 
techniką druku wielobarwnego. Wizerunek Matki Bo-
skiej otoczony jest wieńcem wykonanym z różnokolo-
rowych róż i innych kwiatów. Całość oprawiona w zło-
to zdobioną ramę. Oleodruk datowany jest na I poł. 
XX wieku.

1 Ponadto do księgi materiałów pomocniczych wpisano sześć ekspo-
natów: Pamiątkę na 600-lecie obecności Cudownego Obrazu na Ja-
snej Górze, dwie pocztówki z widokiem Klasztoru Jasnogórskiego, 
krzyżyk aluminiowy, Błogosławieństwo kolędowe na rok 1987/88, 
fotografię przedstawiającą osoby w strojach ludowych. Wszystkie 
eksponaty podarowane zostały przez osoby prywatne.

Obraz (M.Cz.II 2617) z wizerunkiem Matki Boskiej 
Częstochowskiej wykonany został w II poł. XX wieku, 
ale wyglądem nawiązuje do obrazów z przełomu XIX/
XX wieku. Przypomina obrazy wykonywane tradycyj-
ną techniką wysadzania. Ten obraz został wykonany 
z wyciśniętego plastiku. Twarze Matki Boskiej i Dzie-
ciątka oraz dłonie to wydruki naklejone na plastik, 
korony i krawędzie szat zdobione srebrnym brokatem 
i farbą w kolorach czerwonym i zielonym. Pod wize-
runkiem umieszczono napis: POD TWOJA OBRONĘ 
UCIEKAMY SIĘ. Obraz oprawiony w skrzynkową zło-
coną ramę.

Kolekcja sztuki dewocyjnej wzbogaciła się rów-
nież o  dwie nowe plakietki, ofiarowane przez Bo-
żenę Mszycę. Plakietka (M.Cz.II 2606) przedstawia 
wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej, wokół 
którego widniej napis: KRÓLOWO KORONY POL-
SKIEJ BŁOGOSŁAW NAS. Wykonana została techni-
ką odlewu, ma średnicę 11 cm, jest bardzo mocno 
zniszczona, korony, aniołki i  gwiazdy umieszczone 
wokół głowy Matki Boskiej i  Dzieciątka, są niesta-
rannie pomalowane na kolor srebrny. Na odwrocie 
plakietki widoczna jest sygnatura wykonawcy J. SU-
PYŁO. Plakietka pochodzi z  I poł. XX wieku. Druga 

Agnieszka Ciuk

Nabytki Działu Etnografii w roku 2012
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plakietka również z I poł. XX wieku (M.Cz. II 2607) 
przedstawia twarz Matki Boskiej Bolesnej. Wykonana 
jest techniką odlewu, ma średnicę 5,5 cm. Cechuje ją 
staranność wykonania.

11 nowych nabytków to w większości przedmioty 
codziennego użytku. Do najciekawszych eksponatów 
należy pralka z chechłaczem (M.Cz.II 2608), wykonana 
z drewna i metalu, podarowana przez Bożenę Mszy-
cę. Na czterech drewnianych nogach umieszczony jest 
półokrągły drewniany bęben obity wewnątrz blachą, 
do  którego włożony jest wyprofilowany chechłacz 
z poprzecznymi drewnianymi żeberkami i  trzonkiem. 
Pralka najprawdopodobniej pochodzi z I poł. XX wie-
ku, jest zachowana w bardzo dobrym stanie.

Inne przedmioty, przekazane przez Agnieszkę Ciuk, 
to trzy komplety pościeli, cztery ozdobne poszwy i jed-
no prześcieradło z kryzą (M.Cz.II 2609–2614). Pościel 
pochodzi z I poł. XX wieku, należała do jednej osoby 
i był wykonana na specjalne zamówienie. Pościel uszyta 
jest z białego płótna bawełnianego, poszwy i poszewki 
zdobione koronka lub haftem.

Oleodruk (M.Cz.II 2605) ofiarowany przez Bożenę 
Mszycę przedstawia scenę myśliwską, pochodzi z I poł. 
XX wieku. Wykonany został techniką wielobarwnego 
druku na papierze.

Ostatni przedmiot nabyty w  roku 2012 to ręczny 
świder (M.Cz.II 2616), przekazany przez Jordana Kie-
resia, wykonany z metalu i drewna, wyrób fabryczny.

Pralka z chechłaczem, M.Cz.II 2608,
fot. Przemysław Januszko
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In 2012 the collection of the Ethnography Department 
was expanded by 16 exhibits, all donated by employ-
ees of the Częstochowa Museum. The acquisitions ex-

pended the collections of devotional art and daily use 
objects.

Agnieszka Ciuk 

Acquisitions of the Ethnography 
Department in 2012
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Muzeum Częstochowskie posiada cenną kolekcję pta-
ków dokumentującą bogactwo i różnorodność ornito-
fauny regionu częstochowskiego. Jest to zbiór obejmu-
jący 111 gatunków reprezentowanych przez 182 okazy 
ptaków zebranych w okolicach Częstochowy.

Kolekcja ta posiada dużą wartość dokumentacyjną 
i  poznawczą w  badaniach faunistycznych nad roz-
mieszczeniem gatunków. Niektóre z  ptaków nie wy-
stępują już w naszym regionie, zachowały się jedynie 
w  zbiorach Muzeum Częstochowskiego, którego ko-
lekcja była gromadzona głównie w  latach 60. oraz 
w mniejszym stopniu w latach 70. i 80. XX wieku.

W latach 2011–2012 zbiory Działu Przyrody powięk-
szyły się o cztery okazy następujących gatunków pta-
ków: sójka Garrulus glandarius (M.Cz.V 1698); zięba 
Fringilla coelebs (M.Cz.V 1699), kopciuszek Phoeni-
curus ochruros (M.Cz.V 1700); kwiczoł Turdus pilaris 
(M.Cz.V 1701).

Ustawa o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 roku 
w art. 150, nakłada obowiązek uzyskania pozwolenia 
na posiadanie spreparowanych gatunków chronionych 
zwierząt. Należy podkreślić, że w Polsce chroni się nie 
tylko wielkie rzadkości i  gatunki ginące, ale w  dużej 
mierze również gatunki pospolite, którym na razie nie 

grozi zagłada. Motywem przewodnim ochrony tej gru-
py zwierząt są względy biocenotyczne, gospodarcze 
i wychowawcze.

Gatunki ptaków pozyskanych do zbiorów przyrod-
niczych Muzeum Częstochowskiego w  latach 2011–

Ewa Kaczmarzyk

Nabytki Działu Przyrody Muzeum 
Częstochowskiego w latach 2011–2012

Kopciuszek Phoenicurus 
ochruros, M.Cz.V. 1700,
fot. Ewa Kaczmarzyk  
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2012 są gatunkami mniej lub bardziej licznymi1, znaj-
dującymi się na liście zwierząt objętych ochroną ścisłą. 
Zbiory wzbogaciły się o  dwa nowe gatunki, których 
nie posiadaliśmy w  naszej kolekcji ornitologicznej, 
mianowicie o  kopciuszka i  ziębę. Ptaki zostały znale-
zione martwe na prywatnej posesji, będącej własno-
ścią pracownika Działu Przyrody. Zgodnie z obowiązu-
jącymi zasadami, Muzeum Częstochowskie zwróciło 

1 Wyjątek stanowi kopciuszek Phoenicurus ochruros, określany jako 
nieliczny lub lokalne średnio liczny w naszym kraju (L. Tomiałojć, 
T. Stawarczyk, Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmia-
ny, T. 2, 2003, s. 590)

się do  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Katowicach z prośbą o wyrażenie zgody na sprepa-
rowanie okazów ww. gatunków. Po uzyskaniu akcep-
tacji, zostały one spreparowane w Pracowni Preparacji 
Zwierząt pana Andrzeja Imiołczyka przy Muzeum Gór-
nośląskim w Bytomiu.

Na podstawie decyzji Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Katowicach (pismo z 19 grud-
nia 2011 roku, L.dz. WPN. 6402.334.2011.MS) spre-
parowane ptaki są przetrzymywane w  celach wysta-
wienniczo-dydaktycznych w Dziale Przyrody Muzeum 
Częstochowskiego.
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The Częstochowa Museum holds a valuable bird col-
lection displaying the abundance and variety of the 
bird population in the region of Częstochowa. This is a 
collection of 111 bird species represented by 182 birds 
collected in the vicinity of Częstochowa. The collection 

is of major documentary and scientific value for studies 
of the fauna and location of species. In 2011–2012 
the collection of the Natural History Department was 
expanded with four birds.

Ewa Kaczmarzyk

Acquisitions o the Natural History Department 
of the Częstochowa Museum in 2011–2012
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W  2011 roku zbiory Działu Sztuki powiększyły się 
o  33 prace. Zakupiono zespół fotografii autorstwa 
Czesława Bankiewicza. Kolekcja dzieł artystycznych 
Muzeum Częstochowskiego wzbogaciła się też za 
sprawą darczyńców. Do muzealnych zbiorów ofiaro-
wano trzy prace: grafikę Eugeniusza Geta Stankiewicza 
Na chwałę: miedziorytu, zajączka, Albrechta Dürera. 
1502–2002 oraz obrazy częstochowskich artystów: 
Władysława Michniewskiego W wirze skojarzeń i Ma-
riana Panka Pamięci profesora Jonasza Sterna – koniec 
wieku – Tablice Mojżeszowe. W 2012 roku do kolekcji 
artystycznej przekazano obraz autorstwa Władysława 
Michniewskiego Portret matki.

Zakupy
W  kwietniu 2011 roku Muzeum Częstochowskie 

nabyło zbiór fotografii, na który składają się prace 
o tematyce pejzażowej, portretowej, sceny rodzajowe, 
widoki architektoniczne i  martwe natury wykonane 
w latach 50. i 60. XX wieku. Są to kompozycje czar-
no-białe lub barwione w odcieniu sepii, dobrze kom-
ponowane i kadrowane. Ich autor, fotografik Czesław 
Bankiewicz (1912–1977) urodził się w Częstochowie. 
Uczęszczał do  tutejszego Gimnazjum im. Romualda 

Traugutta. Po maturze wyjechał do Warszawy i podjął 
pracę w  sektorze bankowym. Do rodzinnego miasta 
powrócił w 1939 roku. Pracował w Banku Gospodar-
stwa Krajowego i na Politechnice Częstochowskiej. Fo-
tografią interesował się od  wczesnych lat szkolnych. 
Zawodowo poświęcił się jej w  latach 60. ubiegłego 
wieku, będąc organizatorem i współzałożycielem labo-
ratorium fotografii technicznej i naukowej Politechniki 
Częstochowskiej. Należał do  Polskiego Towarzystwa 
Fotograficznego i Związku Polskich Artystów Fotogra-
fików. Współpracował z  „Gazetą Częstochowską”. 
Jego prace prezentowane były na wystawach krajo-
wych i zagranicznych. Otrzymał za nie szereg nagród 
i wyróżnień, m.in. w Londynie i Rio de Janeiro. Wielo-
krotnie, w latach 40.–70. XX wieku, prezentował swój 
dorobek na pokazach w rodzinnym mieście – otrzymał 
wyróżnienie za pracę Zasypana ścieżka prezentowaną 
na wystawie fotograficznej w 1949 roku1, w 1953 roku 
uhonorowany został pierwszą nagrodą w konkursie fo-
tografii regionalnej2, wyróżniono jego pracę Kąpiące się 
dzieci pokazywaną na wystawie fotografii amatorskiej 

1  „Życie Częstochowy”, nr 354, 1949.
2 „Życie Częstochowy”, nr 175, 1953.

Katarzyna Sucharkiewicz

Nabytki Działu Sztuki w latach 2011–2012
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w 1954 roku3, wziął udział w ogólnopolskiej wystawie 
fotografii amatorskiej w  Muzeum Częstochowskim 
w roku 19554. Bankiewicz zasiadał w jury konkursów 
fotograficznych5 i uczestniczył w pokazach krajowych, 
m.in. w II Wystawie Fotograficznej w Gnieźnie6. Obec-
nie jego zdjęcia są eksponowane na wystawach kolek-
cjonerskich fotografii oraz w domach aukcyjnych.

Bankiewicz specjalizował się w fotografii krajobrazo-
wej i portretowej. Ulubionym tematem zdjęć była też 
architektura i  motywy rodzajowe. Eksperymentował 
z techniką i formą. W jego oeuvre znajdziemy również 
bardzo dekoracyjne kompozycje abstrakcyjne, które ce-
chuje oszczędność form i motywów oraz zamierzona 
płaszczyznowość.

Z zakupionych do zbiorów muzealnych fotografii na 
szczególną uwagę zasługuje cykl Zamki polskie, z przed-
stawieniami krajobrazów jurajskich i warowni szlaku Or-
lich Gniazd (wyjątkiem – widok zamku w Niedzicy).

1.  Zamek w Będzinie, 1968, 29,7 × 39,8, 
M.Cz.IV. 1603/1;

2.  Zamek w Bobolicach, 1968, 29,8 × 39,6, 
M.Cz.IV. 1603/2;

3.  Zamek w Bobolicach, 1969, 29,5 × 39,5, 
M.Cz.IV. 1603/3;

4.  Zamek w Mirowie, 1968, 29,9 × 39,7, 
M.Cz.IV. 1603/4;

5.  Zamek w Niedzicy, 1968, 30 × 39,8, 
M.Cz.IV. 1603/5;

6.  Zamek w Niedzicy, 1969, 29,8 × 39,8, 
M.Cz.IV. 1603/6;

7.  Zamek w Ogrodzieńcu (widok od strony bramy 
wjazdowej), 29,6 × 39,4, M.Cz.IV. 1603/7;

8.  Zamek w Ogrodzieńcu (widok na Basztę Kreden-
cerską), 1966, 39,4 × 29,5, M.Cz.IV. 1603/8;

9.  Zamek w Ogrodzieńcu (widok na elewację pół-
nocną), 1968, 29,8 × 39,7, M.Cz.IV. 1603/9;

3 „Życie Częstochowy”, nr 47, 1954.
4 „Życie Częstochowy”, nr 301, 1955.
5 „Gazeta Częstochowska”, nr 22, 1974.
6 „Życie Częstochowy” nr 254, 1949.

10.  Zamek w Ogrodzieńcu (widok od strony 
południowej), 1968, 29,3 × 39,3, M.Cz.IV. 
1603/10;

11.  Zamek w Olsztynie, 29,4 × 39,3, M.Cz.IV. 
1603/11;

12.  Zamek w Olsztynie (Wieża Starościńska), 1969, 
29,9 × 39,7, M.Cz.IV. 1603/12;

13.  Zamek w Pieskowej Skale, 1968, 39,89 × 29,4, 
M.Cz.IV. 1603/13;

14.  Zamek w Siewierzu, 1968, 29 × 39, M.Cz.IV. 
1603/14;

15.  Zamek w Smoleniu, 1966, 29,9 × 39,7, 
M.Cz.IV. 1603/15;

16.  Droga jurajska, 1968, 29,8 × 39,7, M.Cz.IV. 
1603/16;

17.  Krajobraz jurajski – ostaniec, 1966, 
29,8 × 39,9, M.Cz.IV. 1603/17;

18.  Maczuga Herkulesa, 1966, 39,9 × 29,7, 
M.Cz.IV. 1603/18.

Prace „jurajskie”, powstałe w  latach 60. ubiegłego 
wieku, wyróżniają się dobrym poziomem artystycz-
nym i  warsztatowym. Mają dla nas szczególną war-
tość historyczną i dokumentacyjną. Na przestrzeni lat 
znacznym przekształceniom uległy zarówno krajobra-
zy jurajskie, jak i  same budowle (odbudowano m.in. 
zamek w Bobolicach). Zdjęcia, uwieczniające warowne 
budowle i  malownicze krajobrazy jurajskie z  charak-
terystycznymi wapiennymi skałkami, oprócz walorów 
czysto artystycznych są też ważnym dokumentem iko-
nograficznym.

W  zespole fotografii znajdziemy przedstawienia 
ruin zamków widziane z  różnych perspektyw. Zamek 
w  Ogrodzieńcu ukazany został aż na czterech obra-
zach, zamki w Niedzicy, Bobolicach i Olsztynie sfoto-
grafowano dwukrotnie – z bliskiego i dalekiego planu. 
Zdjęcia są dobrze, dokładnie skadrowane, z wyraźnie 
zaznaczonymi planami. W  kompozycjach akcento-
wany jest zawsze główny motyw – zamek. Fotografik 
stosował zarówno szerokie (m.in. zamki w  Boboli-
cach, IV.1603/2; w  Olsztynie IV.1603/11; Ogrodzień-
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cu, IV.1603/10; Smoleniu, IV.1603/15), jak i  wąskie 
kadrowanie (zamki w  Niedzicy, IV.1603/5; Pieskowej 
Skale, IV. 1603/13; Ogrodzieńcu, IV.1603/8; Olsztynie, 
IV.1603/12). Dominującym motywem, ukazanym czy 
to na pierwszym, czy dalszym planie, jest zawsze bryła 
zamku. Majestatyczne budowle, usytuowane na wzgó-
rzach, wyłaniają się z otaczającej je zieleni. Nierzadko 
oglądane są poprzez pierwszoplanowe korony i pnie 
drzew (np. widok zamku w Siewierzu czy w Będzinie). 
Sfotografowane krajobrazy mieszczą typowe dla juraj-
skiej przyrody elementy – skałki i  ostańce wapienne. 
Sporadycznie występuje skromny sztafaż. Wszystkie fo-
tografie Cyklu jurajskiego barwione są w odcieniu sepii. 
Cykl Zamki polskie wzbogacił muzealne zbiory o obiek-
ty związane z ikonografią regionu częstochowskiego.

Muzeum nabyło również dwanaście fotografii Cze-
sława Bankiewicza, będących w większym stopniu kre-
acją artystyczną niż zapisem poznawczym. Zbiór ten, 
mimo iż nieliczny, określa w pewien sposób obszar za-

interesowań i dążeń twórczych fotografika. Bankiewicz 
fotografował zabytki architektury i  jej detale. Skupiał 
uwagę zarówno na znaczących dziełach budownic-
twa, jak i  napotkanych podczas podróży urokliwych 
kościółkach drewnianych, dworkach, chatach, przy-
drożnych kapliczkach. Potrafił dostrzec piękno i  nie-
codzienny artyzm fragmentów budowli, zwieńczeń, 
połaci dachowych.

19. Dachy, 1959, 28,7 × 38,6, M.Cz.IV.1610;
20.  Stary Dubrownik, 1962, 29,4 × 39,2, 

M.Cz.IV.1612;
21.  Dworek w Złotym Potoku, 1968, 29,4 × 39,9, 

M.Cz.IV.1604.

Czesław Bankiewicz był znakomitym portrecistą. 
Wykonywał fotografie studyjne. Szczególnie chętnie 
uwieczniał kobiety, ale portretował również przyjaciół 
i  członków rodziny. Przy tworzeniu tych wizerunków 

Czesław Bankiewicz, Zamek w Mirowie, 1968, MCz.IV.1603/4 Czesław Bankiewicz, Zamek w Olsztynie, MCz.IV.1603/11
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często posługiwał się techniką bromową. Prace wyróż-
niają się elegancją układów, subtelnością i delikatno-
ścią. Przy dużej sile wyrazu, pozostają wciąż bardzo 
intymnymi, kameralnymi wypowiedziami. W dorobku 
fotografika odnajdujemy również kobiece akty.

22. Studium, 38,8 × 28,6, M.Cz.IV.1609;
23. Akt, 37,5 × 27,7, M.Cz.IV.1606.

Częstochowski twórca z  pasją podejmował temat 
polskiego krajobrazu. Był piewcą piękna rodzimej przy-
rody. Zamykał w artystyczne kadry jej szlachetną prosto-
tę, urok i bogactwo. Tworzył nostalgiczne, sentymental-
ne obrazy. Fotografował pejzaże wiejskie i górskie, m.in. 
okolic Podhala, bliskie mu były tereny Jury Krakowsko-
-Częstochowskiej i Podola ( Zaleszczyki). Interesował go 
zarówno „czysty pejzaż”, jak i kadry z motywami rodza-
jowymi, np. ludzi pracujących na polach, żniwiarzy. Po-
staci ludzkie pełniły nierzadko istotną rolę kompozycyj-

ną. W zespole odnajdujemy pejzaże powstałe o różnych 
porach roku, widoki dolin górskich, pól, lasów, a także 
pojedyncze motywy gałęzi, kory drzew, kęp traw, których 
piękno, mimo pozornej pospolitości, dostrzegł i uwiecz-
niał. Bankiewicz nie ograniczał się do odtwarzania na-
tury, kreował obrazy odpowiadające jego wrażliwości, 
pełne uroku impresje. Te krajobrazowe przedstawienia 
mają szczególny rys ulotności. Dzięki talentowi autora 
i  zdolności twórczego spojrzenia na otaczający świat, 
zatrzymane zostały na kliszy fotograficznej przemijające 
chwile – poruszenie źdźbeł trawy podmuchem wiatru, 
poderwanie się ptaków do lotu, zawirowanie śniegu…

24. Mewy, 1959, 28,9 × 38,5, M.Cz.IV.1611;
25.  Kasprowy Wierch, 1966, 29,9 × 39,8, 

M.Cz.IV. 1613;
26. Żniwa, 1968, 29,5 × 39,4, M.Cz.IV. 1615;
27.  Trawa na wydmach, 1965, 28,1 × 39, 

M.Cz.IV. 1607.

Czesław Bankiewicz, Ranne mgły, MCz.IV.1608

Katarzyna Sucharkiewicz
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 Muzeum Częstochowskie zakupiło także dwie kom-
pozycje z przedstawieniem kutrów rybackich cumują-
cych w porcie w Łebie.

28. Ranne mgły, 28,7 × 38,2, M.Cz.IV.1608;
29.  Kutry rybackie, 1968, 29,3 × 39,3, 

M.Cz.IV.1614.

Są to bardzo malarskie ujęcia, będące przykłada-
mi stylu impresjonistycznego w fotografice. Pojawia 
się charakterystyczne zamglenie, rozmycie kon-
turów i  linii (praca nr 28) oraz fragmentaryczność 
ujęcia i efekt lustrzanego odbicia motywów w tafli 
morskiej (praca nr 29). Zdjęcia cechuje harmonia 
światłocieniowa, występują subtelne przejścia mię-
dzy tonami.

Ostatnią z  pozyskanych do  muzealnej kolekcji fo-
tografią Czesława Bankiewicza jest martwa natura 
z  porcelanową paterą i  sznurem pereł. Przedmioty 
ukazane zostały w głębi, z  lewej strony kompozycji. 
Tło jest neutralne, ciemne. Nasyconą czerń rozbijają 
akcenty świetlnych refleksów na gładkiej, lakierowa-
nej powierzchni stołu oraz szlachetny blask pereł. 
Kompozycja jest oszczędna, pełna elegancji.

30. Perły, 1955, 26,7 × 38,3. M.Cz.IV.1605.

Dokonania częstochowskich fotografików reprezen-
towane były dotychczas w zbiorach Muzeum Często-
chowskiego przez prace Wojciecha Prażmowskiego 
i  Bolesława Lewandowskiego. Nabyty w  roku 2011 
zespół fotografii autorstwa Czesława Bankiewicza 
w znaczny sposób wzbogacił naszą kolekcję fotografii 
artystycznej, która w kolejnych latach będzie rozbudo-
wywana i uzupełniana.

Dary
Do muzealnej kolekcji ofiarowano w  latach 2011 

i  2012 cztery prace, z  których na szczególną uwagę 
zasługuje obraz Mariana Panka, przekazany przez Je-
rzego Kupczyka.

31.  Marian Panek, Pamięci profesora Jonasza 
Sterna – koniec wieku – Tablice Mojżeszowe, 
1997/2000, collage – tkanina, kości, olej, 
100 × 60, M.Cz.IV.1602.

Marian Panek to ceniony częstochowski malarz i pe-
dagog akademicki, twórca scenografii teatralnych. Jest 
autorem tekstów z zakresu krytyki artystycznej. Ukończył 
Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie – dyplom na Wy-
dziale Malarstwa w Pracowni prof. Jonasza Sterna i stu-
dia scenograficzne w krakowskim Studium Scenografii 
Teatralnej, Filmowej i Telewizyjnej. Pracuje w  Instytucie 
Plastyki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. 
W  latach 90. XX wieku był dyrektorem Biura Wystaw 
Artystycznych (obecna Miejska Galeria Sztuki) w Często-
chowie. Marian Panek jest autorem licznych pokazów 
indywidualnych. Prace artysty pokazywane były na wielu 
wystawach zbiorowych w kraju i za granicą.

Przekazany obraz, utrzymany w stylistyce abstrakcyj-
nej, jest kompozycją niezwykle ekspresyjną. Głównym 
środkiem artystycznego wyrazu są: intensywny kolor, 
a także dynamiczna, bogata fakturalnie powierzchnia. 
Obraz zakomponowany jest przestrzennie. Właściwe 
pole obrazowe stanowi ustawiony wertykalnie pro-
stokąt – rodzaj malarskiego blejtramu z  naciągniętą 
tkaniną o luźnym splocie (juta lub siatka), do którego 
przymocowano prostokątną płaszczyznę mniejszego 
formatu. Praca oprawiona została w masywny szklany 
kaseton z czarnym aksamitnym obramowaniem i ciem-
noczerwonym wnętrzem. Artysta tworząc tę niezwykle 
plastyczną kompozycję posłużył się techniką collage’u. 
Naklejoną na powierzchnię tkaninę dodatkowo marsz-
czył i zaginał, osiągając efekt reliefowości. Modelował 
wypukłe, wręcz trójwymiarowe formy o nieregularnych 
kształtach (w górnej części, na osi symetrii kompozycji). 
Fakturę wzbogacają również wyraźne impasty, a także 
realne obiekty dodane przez twórcę – m.in. śruby, ko-
ści zwierzęce. Panek operuje wyrazistą gamą kolorów: 
dominuje czerń łączona z głęboką zielenią i nasycona 
czerwień, kładziona pionowymi pociągnięciami pędzla. 
Mocne są akcenty kobaltu i soczystej zieleni – drobne 

Nabytki Działu Sztuki w latach 2011–2012
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plamki rozmieszczone na całej malarskiej płaszczyźnie. 
„Żywioł farby” pogłębia pełną niepokoju, dramatycz-
ną wymowę dzieła. Kompozycja obrazu i użyte środki 
dowodzą zainteresowania autora malarstwem materii.

Praca Mariana Panka dedykowana jest Jonaszowi 
Sternowi, nauczycielowi częstochowskiego artysty 
w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych. Profesor w nastę-
pujący sposób tłumaczył reliefowość obrazów z wyko-
rzystaniem organicznych szczątków: „Malarstwo jest 
dwuwymiarowe: mojej sztuce dodaję trzeci wymiar. 
Wprowadzam do niej czas, poprzez realne formy, któ-
rych ewolucja trwała tysiące, miliony lat; teraz przeżyją 
w moich pracach”7.

„Pofałdowana” faktura obrazu Panka znajduje 
analogie w obrazach tworzonych przez krakowskie-
go artystę pod koniec lat 70. XX wieku (Krajobraz 
zdradliwy z 1977 roku). Przywołane zostały „tablice” 
z przyczepionymi ośćmi rybimi, kośćmi i siatkami (Ta-
blica czerwona, 1971 i inne prace Sterna powstałe po 
1965 roku).

Tak o obrazie mówi sam autor: „Kompozycja malar-
ska pt. <<Pamięci profesora Jonasza Sterna – koniec 
wieku – Tablice Mojżeszowe>> powstała w  latach 
1997–2000. Była prezentowana na wystawie <<Arty-
ści Częstochowy XX wieku>> w Miejskiej Galerii Sztuki 
w  Częstochowie8. Obraz, a  właściwie obiekt malarski 
składa się z kilku warstw malarskich. Warstw zespolo-
nych ze sobą w procesie kreacji. Dwie tablice są sym-
boliczne skręcone ze sobą śrubami, ukrywają pomiędzy 
sobą ważne i znaczące treści. Być może już w XXI wie-
ku nikomu niepotrzebne. Obraz został zakupiony przez 
częstochowskiego kolekcjonera dzieł sztuki Jerzego 
Kupczyka w 2005 roku. W 2011 roku przekazany został 
do zbiorów Muzeum Częstochowskiego”9.

7 E. Dzikowska, Artyści mówią. Wywiady z mistrzami malarstwa, Ro-
sikon Press, Warszawa 2011, s. 219.

8 Obraz reprodukowany jest [w:] Artyści Częstochowy XX wieku, ka-
talog wystawy, Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie, Częstocho-
wa 2002, s. 60.

9 Autorka artykułu 24 sierpnia 2012 r. odbyła rozmowę z artystą, Ma-
rianem Pankiem.

Obraz Tablice Mojżeszowe to czwarta praca Mariana 
Panka pozyskana do naszych zbiorów. Nowy nabytek, 
a także trzy wcześniejsze abstrakcyjne obrazy: Artyku-
lacja N 3 – zmiana akcentu z 1986 roku, Szycie z 1991 
roku i  Zapis przestrzeni powstały pod koniec lat 90. 
XX wieku, są typowymi przykładami reprezentującymi 
twórczość artysty.

Do zbiorów Muzeum Częstochowskiego po raz 
pierwszy trafiła praca wybitnego współczesnego gra-
fika polskiego, Eugeniusza Geta Stankiewicza. Po-
darowali ją 1  kwietnia 2011 roku Andrzej i  Grażyna 
Patrzykowie. Kilka dni później dotarła do nas smutna 
wiadomość o śmierci artysty. Odszedł znakomity pla-
styk, współtwórca wrocławskiej szkoły plakatu. Get 
Stankiewicz urodził się w 1942 roku w Oszmianie koło 
Wilna. Studiował na Wydziale Architektury Politech-
niki Wrocławskiej oraz grafikę w Państwowej Wyższej 
Szkole Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Dyplom z projek-
towania graficznego uzyskał u prof. Macieja Urbańca. 
Mieszkał we Wrocławiu, aktywnie włączając się w życie 
artystyczne miasta. Był profesorem na Wydziale Grafiki 
tamtejszej ASP.

Zajmował się projektowaniem lalek i  scenografii, 
wykonywał rzeźby, instalacje, medale, witraże. Upra-
wiał malarstwo i rysunek. Uznanie przyniosły mu jed-
nak przede wszystkim prace graficzne. Pozostawił po 
sobie niezwykle bogatą spuściznę: ekslibrysy, plakaty, 
serie tak charakterystycznych dla niego autoportretów 
oraz prace wykonane w  autorskiej technice zwanej 
„oszmiańską szkołą passe-partout”. Get Stankiewicz 
w  sposób mistrzowski operował niezwykle trudną 
techniką miedziorytniczą.

32.  Eugeniusz Get Stankiewicz, Na chwałę: miedziory-
tu, zajączka, Albrechta Dürera. 1502–2002, 2002, 
miedzioryt, papier, 70 × 50, M.CZ.IV.1616. 

Praca jest wyrazem uznania i hołdu złożonego no-
rymberskiemu twórcy doby renesansu, Albrechtowi 
Dürerowi. Kompozycja składa się z  dwóch przedsta-
wień: większego wyobrażenia Zajączka w górnej czę-

Katarzyna Sucharkiewicz
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ści i niewielkiego portretu u dołu. Inspiracją dla Geta 
Stankiewicza była akwarela wykonana przez niemiec-
kiego artystę w 1502 roku, Młody Zając, przechowy-
wana obecnie w  Galerii Albertiny w  Wiedniu. Orygi-
nalny, urzekający realizmem wizerunek Zająca został 
przez wrocławskiego artystę w  mistrzowski sposób 
odtworzony w technice miedziorytniczej. Get uzupełnił 
Dürerowski obraz, dodając poniżej swój autoportret 

– maleńką główkę w ujęciu en face, z prawą częścią 
twarzy ukrytą w cieniu, z rozchylonymi w kształcie li-
tery „O” ustami i  jednym „zajęczym” uchem. Całość 
dopełnia „oszmiańskie passe-partout” z  wydzierany-
mi, warstwowymi arkuszami, plamą złota płatkowe-
go i pieczątką: MUZEUM/W/OSZMIANIE. Odbitki mie-
dziorytnicze posiadają autorskie, wykonane ołówkiem 
opisy i  sygnatury. Zajączek podpisany jest u dołu: sc. 
Get’ 2002, wzdłuż lewej krawędzi: miedzioryt, odbitka 
aut. Portret artysty jest sygnowany i datowany u dołu, 
z  lewej strony: Get 2002, napis określający technikę: 
miedzioryt umieszczono przy lewej krawędzi. U dołu 
kompozycji, pod pieczątką oszmiańskiego muzeum 
opis: oprawiałem / w 2005 r. / Get.

Ofiarowana do  zbiorów muzealnych praca jest re-
prezentatywna dla twórczości Geta. Pojawia się typo-
wy dla twórcy motyw tzw. Łba, czyli autoportretowej 
główki (tutaj z dodanym zwierzęcym uchem), charak-
terystyczna „naddarta” oprawa, a także element żartu, 
autoironicznego znaku w  postaci mało poważnego 
grymasu twarzy artysty.

Wybranie z  repertuaru dawnej sztuki europejskiej 
pracy Albrechta Dürera i „przełożenie” akwarelowego 
wyobrażenia na technikę miedziorytu dowodzi zarów-
no poważania, jakim Get darzył niemieckiego twórcę, 
jak i wielkiej odwagi. Niezwykle trudnym zadaniem jest 
bowiem prowadzenie dialogu artystycznego z arcymi-
strzem technik graficznych. Get Stankiewicz podejmo-
wał w swej twórczości również inne tematy wzorowa-
ne na kompozycjach Dürera. Wykonał m.in. Nosorożca 
(technika linorytu), a  w  technice miedziorytniczej ry-
sunki norymberczyka z  kolekcji książąt Lubomirskich 
w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich, zrabowane 
przez Niemców w czasie II wojny światowej.

Pan Mariusz Michniewski, syn artysty Władysława 
Michniewskiego, przekazał do  zbiorów muzealnych 
dwa obrazy swego ojca – w 2011 roku pracę W wirze 
skojarzeń, a w roku 2012 Portret matki.

33.  Władysław Michniewski, W wirze skojarzeń, 
1971, olej, płótno, 123 × 94,5, M.Cz.IV.1617.

Eugeniusz Get Stankiewicz, Na chwałę: miedziorytu, 
zajączka, Albrechta Dürera. 1502–2002, 2002, MCz.IV.1616, 
fot. Przemysław Januszko

Nabytki Działu Sztuki w latach 2011–2012
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Obraz należy do prac artysty utrzymanych w  reali-
stycznej konwencji, ale z  wyraźnymi odniesieniami 
do wizyjności i metafory. Przedstawia trzy postaci – na 
pierwszym planie młodego żołnierza w hełmie w uję-
ciu półfiguralnym, en face oraz kobietę i mężczyznę, 
prawdopodobnie jego rodziców, w  głębi. Ukazani 
w  ¾, z  pochylonymi lekko głowami i  przymkniętymi 
powiekami. Ich twarze wyrażają smutek, rezygnację. 
Kompozycja jest statyczna, zwarta. Gama barwna – 
wyciszona, przeważają blade odcienie zieleni i brązu.

34.  Władysław Michniewski Portret matki, olej, 
płótno, 64 × 79, sygn. p.d.: W Michniewski, 
M.Cz. IV.1618.

Na obrazie, w  ujęciu półfiguralnym, frontalnie, 
przedstawiona została kobieta czytająca trzymaną 
oburącz książkę. Niewiasta w dojrzałym wieku, twarz 
okrągła o  subtelnych rysach, włosy gładko zaczesa-
ne do  tyłu, upięte. Ubrana jest w  ciemną sukienkę 
z ozdobnym kołnierzem i mankietami z haftem. Kom-
pozycja statyczna, tło neutralne. Światło pada z góry, 
z  lewej strony oświetlając jaśniej skupioną twarz ko-
biety, światłocień miękki. Kolorystyka obrazu stonowa-
na, oparta na równowadze barw ciepłych i  zimnych. 
Dominują odcienie brązu, zieleni, zgaszonej szarości, 
granatu i  głębokiej czerwieni. Obraz cechuje nastrój 
spokoju i harmonii.

Władysław Michniewski (1909–1980) uprawiał 
malarstwo olejne, akwarelowe i rysunek. Podejmował 
temat pejzażu, malował portrety, sceny rodzajowe, 
kompozycje abstrakcyjne o  symbolicznej wymowie. 
W dorobku artysty odnajdujemy również prace nawią-
zujące do wydarzeń z okresu II wojny światowej. Ten 
nurt tematyczny reprezentuje pozyskana do  zbiorów 
kompozycja W wirze skojarzeń. W kolekcji częstochow-
skiego Muzeum obraz z 1971 roku jest siódmą pracą 
Władysława Michniewskiego. Portret matki, przekaza-
ny do zbiorów Działu Sztuki w  roku 2012, uzupełnił 
muzealną kolekcję polskiego malarstwa portretowego.
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The article presents the acquisitions of the Art Depart-
ment in 2011 and 2012. The artistic collections of the 
Częstochowa Museum were expanded with 34 works in 
photography, painting and graphics. Purchases include 
30 photographs by Czesław Bankiewicz (1912–1977) 
including landscape, portrait compositions, genre art, 
architectonic views and still nature, made in the 1950s 
and 1960s. Those are black-and-white works or in se-
pia. The author was a professional photographer from 
the 1960s. He was the organiser and co-founder of the 
technical and scientific photo laboratory at the Często-
chowa University of Technology. He was a member of 
the Polish Photographic Association and the Union of 
Polish Artistic Photographers. His works were exhibited 

at national and foreign exhibitions. The photographs 
purchased by the Museum include a cycle Polish cas-
tles with pictures of Polish Jurassic landscapes and the 
strongholds of the Eagle Nest route. The set has unique 
artistic values as well as provides historical information 
and is of documentary value. 

Four works were donated to the Art Department: 
a  composition by Marian Panek, In memory of Prof. 
Jonasz Stern – end of the century – Moses tablets, 
1997/2000, a  graphic by Eugeniusz Get Stankiewicz 
from Wrocław, To the glory of: copperplate engraving, 
hare, Albrecht Dürer. 1502-2002, 2002, and two pic-
tures by Władysław Michniewski, In the circle of associ-
ations and Mother’s portrait.

Katarzyna Sucharkiewicz

Acquisitions of the Art Department 
in 2011–2012
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Ogółem w 2011 roku pozyskano do zbiorów Działu 
Historii 202 sztuki zabytków. Nabyte drogą zakupów, 
darowizn oraz przekazów muzealia wzbogaciły naszą 
kolekcję. Składają się na nią eksponaty dotyczące życia 
społeczno-politycznego Częstochowy oraz jej okolic 
oraz zabytki pochodzące z  innych terenów Polski, ta-
kie jak przekaz Narodowego Banku Polskiego monet 
obiegowych i  kolekcjonerskich włączonych w kolekcji 
numizmatycznej.

Zakupy
W  ramach powiększania kolekcji pozyskano sze-

reg fotografii oraz dokumentów zaklasyfikowanych 
w zbiorach jako wojskowe:

– Zespół 33 fotografii (M.Cz.III/D 4897/1–33) z po-
grzebu Bronisława Samsona Masłowskiego, kapitana 
rezerwy Wojsk Polskich, dow. 7 pal-u  stacjonującego 
w Częstochowie w koszarach Zacisze. Fotografie nie-
znanego autora, wykonane 17  listopada 1937 roku, 
stanowią reportaż z uroczystości pogrzebowych ofice-
ra z zastosowaniem ceremoniału pogrzebu wojskowe-
go stosowanego w okresie międzywojnia1;

1 Nekrologi [w:] „Goniec Częstochowski”, 17 XI 1937, nr 264, s. 1, 6.

– Fotografia przedstawiająca uroczystości wojskowe 
na cmentarzu św. Rocha w Częstochowie. Pogrzeb czę-
stochowskich ochotników walczących w III powstaniu 
śląskim, Katolicki Zakład Fot. F.  Mazurek Częstocho-
wa, ul.  Jasnogórska 108/10, 8  maja 19212, M.Cz.III/ 
D 4855;

– Fotografia przedstawiająca kadrę oficerską 7-pal 
w  Częstochowie, zakład fotograficzny „Sztuka” Czę-
stochowa, M.Cz.III/D 4857;

– Tableau. Korpus podoficerów zawodowych 27 
p.p w  Częstochowie 1929  r., zakład fotograficzny 
„Sztuka” Częstochowa, M.Cz.III/D 4856;

– Dzienniki działań wojennych (wspomnienia 
wojenne) Jana Dziemby z lat 1914–1916, M.Cz.III/ 
D 4844/1–33.

Tematykę szkolnictwa wzbogaciły fotografie uczniów, 
profesorów, uroczystości szkolnych, kółek zaintereso-
wań II Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Romualda 
Traugutta w Częstochowie:

2 „Goniec Częstochowski”, 10.05.1921, nr 104, s. 3–4.
3 Więcej zob. Ł. Pabich, Dzienniki wojenne Jana Dziemby z lat 1914–

1916. Odczyt źródła z komentarzem, [w:] „Rocznik Muzeum Cze-
stochowskiego”, t. 11, pod red. E. Miszczyńskiej, Muzeum Często-
chowskie, Częstochowa, s. 109–128.

Małgorzata Szczęsna

Nabytki Działu Historii w roku 2011
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– Ujęcia z  przedstawień teatralnych wystawianych 
w  ramach kółka teatralnego, koła sportowego. Fo-
tografie wykonane prawdopodobnie przez uczniów 
działających w kółku fotograficznym, lata 20–30. XX 
wieku4, M.Cz.III/D 4845–4854.

Różnorodność funkcjonujących w  Częstochowie 
szkół obrazują fotografie oraz dokumenty:

– Fotografia: Gimnazjum Męskie tzw. Rządowe, 
sepia, fotograf nieznany, II poł. XIX wieku, M.Cz.III/D 
4887;

– Fotografia: Szkoła Muzyczna w Częstochowie 2/VI 
07 r., sepia, fotograf nieznany5, M.Cz.III/D 4892. Tego 
dnia odbył się popis kończący rok szkolny z udziałem 
wychowanków szkoły w sali koncertowej Towarzystwa 

4 Stempel z napisem: Kółko Fotograficzne przy Smopomocy Gimn. 
Państw. im. R. Traugutta w Częstochowie, Fotografia. Kółko teatral-
ne. Ujęcie z przedstawienia, M.Cz.III/D 4846.

5 Popis w  szkole muzycznej, „Goniec Częstochowski”, nr 149, 
4.06.1907, s. 3; W. Malko, Życie muzyczne Częstochowy w latach 
1918–1939, Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater” w Często-
chowie, Częstochowa 2008, s. 31–32.

Śpiewaczego „Lutnia” przy ul.  Szkolnej 10, obecnie 
ul. Dąbrowskiego;

– Legitymacja na nazwisko Barbara Pierzchalska, 
wyd. Wyższa Szkoła Administracyjno-Handlowa 
w Częstochowie, 1948 r., M.Cz.III/D 4886;

– Legitymacje szkolne na nazwisko Masłowska Anna, 
wyd. Prywatne Liceum Żeńskie Nauka i Praca w Często-
chowie, 1948–1949, M.Cz.III/D 4878–4879.

Zespół 35 fotografii dotyczących Ośrodka Szkolenia 
Pielęgniarek funkcjonującego przy PCK oddział Często-
chowa, obejmujących okres 1947, 1952, 1953, 1959. 
Szkoła została zorganizowana przez Zofię Milewską. 
Dyrekcja szkoły wraz z  internatem mieściła się w bu-
dynku po Szpitalu Maltańskim przy ul. Waszyngtona 
42, natomiast zajęcia odbywały się w Technikum Gór-
nictwa Rud przy ul. Jasnogórskiej, obecnie Techniczne 
Zakłady Naukowe im. gen. Władysława Sikorskiego6.

6 H.  Piskorska, 90 lat Polskiego Czerwonego Krzyża 1919–2009 
w  Częstochowie, wyd. Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego 
Krzyża, b.r.w, s. 36.

Fot. 1 Pogrzeb Bronisława Samsona Masłowskiego, 
M.Cz.III/D 4897/26, fot. Przemysław Januszko

Pogrzeb częstochowskich ochotników walczących w III powstaniu 
śląskim, M.Cz.III/D 4855, fot. Przemysław Januszko
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Z zespołu należy wyodrębnić następujące fotografie, 
tworzące pewien wycinek działalności edukacyjnej PCK 
w Częstochowie po 1945 roku:

– Ceremoniał czepkowania dokonywany przez Zofię 
Milewską, M.Cz.III/D 4895/3;

– Słuchaczki Ośrodka Szkolenia Pielęgniarek. Zaję-
cia w  klasie. Fotografia wykonana prawdopodobnie 
w jednej z klas Technikum Górnictwa Rud przy ul. Ja-
snogórskiej, M.Cz.III/D 4894/24;

– Wręczanie dyplomów Asystentkom Pielęgniarstwa 
PCK w Częstochowie, fot. nieznany, 1959 r., M.Cz.III/D 
4895/2;

– Ośrodek Szkolenia Pielęgniarek. Sala Demonstra-
cyjna, pomieszczenie w budynku przy ul. Waszyngtona 
42, fot. nieznany, l. 50. XX wieku, M.Cz.III/D 4894/12;

– Pochód 1-majowy. Grupa PCK Ośrodek Szkolenia 
Młodszych Pielęgniarek, l. 50. XX wieku, M.Cz.III/D 
4894/24;

– Ośrodek Szkolenia Pielęgniarek. Pracownicy P.C.K 
Oddział w  Częstochowie. Fotografie grupowe oraz 
portretowe przedstawiające m.in. Zofię Milewską – dy-
rektorkę Ośrodka Szkolenia Pielęgniarek, Marię Karwat, 
Zofię Masłowską, fot. nieznany, l. 1946, 1947, 1953, 
M.Cz.III/D 4896/1–7, 4894/1, 4894/11;

– Fotografie grupowe sióstr pogotowia PCK odby-
wających 3-miesięczne kursy w latach 1947–1949 oraz 
fotografie grupowe z  kursu młodszych pielęgniarek 
na kursach 6- i 9-miesięcznych w latach 1950–19547, 
M.Cz.III/D 4894/2–23.

Pewnym uzupełnieniem działalności PCK w Często-
chowie w okresie okupacji niemieckiej jest legitymacja 
akuszerki PCK wystawiona na nazwisko Zofia Masłow-
ska, dokument dwujęzyczny w  języku polskim i  nie-
mieckim, wyd. 31 grudnia 1943 roku przez niemieckie 
władze okupacyjne, M.Cz.III/D 4881.

Powiększyła się również kolekcja pamiątek związanych 
z Częstochowskim Towarzystwem Cyklistów i Motocykli-
stów (CTC i M). Obejmuje ona tabliczkę pamiątkową, foto-
grafie, dokumenty z lat 20.–30. XX wieku do 1948 roku.

7 Tamże, s. 37.

Fotografie
– Pracownicy zakładu ślusarskiego, fot. W.  Maj-

chrowski Częstochowa – Zawodzie, l. 20? XX wieku, 
M.Cz.III/D 4860;

– Grupa z rowerami, motorem, samochodem w sa-
dzie, fot. nieznany, l. 30. XX wieku, M.Cz.III/D 4859;

– Na pamiątkę poświęcenia sztandaru i  otwarcia 
sezonu w dniu 16.IV.1939 r., fot. nieznany, M.Cz.III/D 
4858.

Dokumenty:
– Księga pamiątkowa Członkowie dożywotni C.T.C 

Ks.I, 1927 r. zawierająca wpisy członków towarzystwa, 
M.Cz.III/D 4869;

– Patent na ramę rowerową wystawiony w  języ-
ku niemieckim, druk z  rysunkiem technicznym ramy, 
1924, M.Cz.III/D 4864;

– Dyplom Andrzeja Morawskiego za udział w Jesien-
nym Rajdzie Motocyklowym i zajęcie I miejsca w kate-
gorii 350 c/c, M.Cz.III/D 4862;

Szkoła Muzyczna w Częstochowie, M.Cz.III/D 4892,
fot. Przemysław Januszko
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– Dyplom Andrzeja Morawskiego z okazji 40-lecia ist-
nienia klubu CTC i M w Częstochowie, druk: wydawnic-
two salonu Malarzy Polskich w Krakowie, Zakłady Graficz-
ne „Akropol” Kraków, wrzesień 1946, M.Cz.III/D 4862;

– Dyplom Andrzeja Morawskiego za zajęcie IX miejsca 
w Biegu Kolarskim Związku Strzeleckiego na 100  km, 
Częstochowa, druk litografia?, z przedstawieniem map-
ki wyścigu, 2 października 1932 r., M.Cz.III/D 4863.

Do kolekcji została dołączona również kolejna tablicz-
ka pamiątkowa grawerowana z odznaką klubu CTC i M 
dla Morawskiego Józefa za długoletnią pracę w klubie, 
Częstochowa 1 września 1946 r., M.Cz.III/Art-Hist 965.

Obszarem ciekawych badań mogą okazać się rów-
nież pozyskane legitymacje, książeczki oszczędnościo-
we, ubezpieczeniowe, tymczasowe dowody osobiste 
dające obraz funkcjonowania administracji państwo-
wej, działalności banków czy systemu ubezpieczenio-
wego w okresie międzywojnia:

– Książeczka oszczędnościowa. Komunalna Kasa 
Oszczędności Powiatu Częstochowskiego, 1939  r., 
M.Cz.III/D 4889;

– Książeczka wkładowa Spółdzielczego Banku Lu-
dowego w Częstochowie, l. 30. XX wieku, M.Cz.III/D 
4898;

– Książeczka ubezpieczeniowa Kasy Chorych w Czę-
stochowie, M.Cz.III/D 4890;

– tymczasowy dowód osobisty Zofii Karwowskiej, 
druk Br. Święcickiego w Częstochowie, 1920 r., M.Cz.
III/D4883;

– Legitymacja prasowa Zofii Masłowskiej zaświad-
czająca o  jej zatrudnieniu w  redakcji Gońca Często-
chowskiego, wyd. 2 stycznia 1925 r., M.Cz.III/D 4880.

Ciekawostką międzywojnia jest popularność punk-
tów Loterii Państwowej, co widzimy na przykładzie 
pozyskanych losów Loterii Klasowej, które można było 
nabyć w  księgarni i  kolekturze Egera I  Aleja Nr. 14 
w Częstochowie, 1937 r., M.Cz.III/D 4879.

Dalszym uzupełnieniem informacji dotyczących 
sfery życia religijno-patriotycznej społeczeństwa czę-
stochowskiego w  dwudziestoleciu międzywojennym, 
w okresie okupacji oraz PRL jest:

– Zespół 42 fotografii Uroczystości Ślubów Jasnogór-
skich, fotograf nieznany, 26 sierpnia 1956 r., M.Cz.III/D 
4872/1–48;

– Legitymacja członkowska Arcybractwa Różańca 
Świętego na Jasnej Górze, druk T. Nagłowskiego s-ka 
Częstochowa, 1944 r., M.Cz.III/D 4882.

Do zbiorów dołączono fotografię z  kolejnego czę-
stochowskiego zakładu fotograficznego, funkcjonują-
cego prawdopodobnie w okresie Powstania Stycznio-
wego, bądź krótko po jego upadku:

– Kobieta z książką, Zakład fotograficzny Leopolda 
Sznicera w Częstochowie, ok.1867 r.8, M.Cz.III/D 4893.

Zbiory filokartystyczne powiększyły się o cztery sztuki 
pocztówek o  charakterze kartograficzno-wojskowym 
i architektonicznym:

– Częstochowa. Śródmieście, bez korespondencji, 
czarno-biała, fot. R. Wionczek, wyd. Polskie Wydaw-
nictwo Turystyczno-Krajoznawcze, l. 60. XX wieku, 
M.Cz.III/D 4876;

– Częstochowa. Aleja N.M.P., bez korespondencji, 
czarno-biała, fot. K. Jabłoński, wyd. Biuro wydawnicze 
„Ruch”, 1969 r., M.Cz.III/D 4874;

– Częstochowa. Aleja NMP, bez korespondencji, fot. 
W. Wawrzynkiewicz, wyd. Biuro Wydawnicze „Ruch”, 
1966 r., M.Cz.III/D 4875;

– Mapa działań wojennych. Galicja – Lublin – War-
szawa, bez korespondencji, kolorowana, w języku nie-
mieckim, l. 1914–1918, M.Cz.III/D 4898.

Ciekawostką okazał się zakup urządzenia do napra-
wy skarpet i pończoch, który był produkowany w l. 30. 
XX wieku przy ul. Generała Dąbrowskiego 1-B w Czę-
stochowie: aparat do cerowania FREDOS9,opatentowa-
ny we Francji w 1931 roku, M.Cz.III/Art-Hist 968.

8 Archiwum Państwowe w  Częstochowie (APCz) lata 1869–1870: 
Mag.Cz., syg. 1651, lata 1871–1873: Mag.Cz., syg. 1697.

9 Ministère du commerce et de l’industrie. Direction de la propriété in-
dustrielle. Brevet D’invention. Gr.4-Cl.3 N 720.965. Appareil portatif 
pour le tissage á la main, de carrés de laine ou autre fibre textile. Éta-
blissements FRÉDOS résidant en France (Seine),délivré le 12 décem-
bre 1931 Publié le février 1932 (Ministerstwo Handlu i Przemysłu. 
Dyrekcja Własności Przemysłowej. Patent na wynalazek. Przenośne 
urządzenie do tkania ręcznego lub innych włókien tekstylnych).
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Świetnym uzupełnieniem dokumentów dotyczących 
życia kulturalnego oraz sytuacji politycznej Częstocho-
wy w okresie I wojny światowej jest afisz Teatru „Ode-
on” W. Krzemińskiego, ul. P. Marji 27 róg ul. Kościuszki, 
druk dwujęzyczny, dwustronny, „Udziałowa” w Często-
chowie, 8 czerwca 1918 r. (M.Cz.III/D 4871). Z progra-
mu przedstawień zamieszczonych na afiszu w  języku 
polskim i niemieckim można pozyskać wiele informacji 
nie tylko dotyczących występujących w tym czasie ak-
torów, filmów z pola bitew I wojny światowej, ale rów-
nież działalności charytatywnej częstochowian10.

Darowizny
Dzięki życzliwości państwa Haliny Kożan-Macijewicz, 

Andrzeja Kożan oraz Ryszarda Korbeli zbiory wzboga-
ciły się o fotografie, dokumenty oraz falerystykę. Ofia-
rodawcy przekazali pamiątki rodzinne.

Fotografie wykonywane w Częstochowie w okresie 
międzywojnia oraz po 1945 roku:

– Trzy dziewczynki przed pomnikiem Kazimierza Pu-
łaskiego w Parku 3 Maja w Częstochowie, fot. niezna-
ny, l. 1930–1939, M.Cz.III/D 4915;

– Mężczyzna z dzieckiem na ręku na ulicy św. Bar-
bary w  Częstochowie (dwa ujęcia), fot. nieznany, 
15 sierpnia 1936 r., M.Cz.III/D 4920,4921;

– Parada dziewczynek w strojach ludowych w III Alei 
NMP w Częstochowie, fot. nieznany, lata 30. XX wie-
ku, M.Cz.III/D 4918;

– Grupa ośmiu osób z chłopcem w stroju komunij-
nym na ul. Kilińskiego w Częstochowie, fot. nieznany, 
1957 r., M.Cz.III/D 4919;

– Portret całopostaciowy: trzy dziewczęta w strojach 
komunijnych, fot. Atelier Fotograficzno-portretowe 
Ireny Ciesielskiej FOTO-IRA Częstochowa Aleja 191, 
1946 r., M.Cz.III/D 4917;

– Portret całopostaciowy: dziewczynka w stroju ko-
munijnym, fot. nieznany, 1946 r., M.Cz.III/D 4916;

10 Cyt. Afisz Teatru „Odeon”: Uwaga: W poniedziałek 10., wtorek 11. 
i  środę 12. czerwca, 25 proc. Oego wełny lugólnego targu prze-
znacza się na rzecz Wielkiej Kwesty ogólno-krajowej pod hasłem 
„Ratujmy dzieci”, M.Cz.III/D 4871.

– Portret półpostaciowy: ks. Bolesław Bonawentura 
Wróblewski, fot. nieznany, l.30. XX wieku, M.Cz.III/D 
4914;

– Grupa sześciorga dzieci z  mężczyzną przy śnie-
gowym bałwanie, Częstochowa, fot. nieznany, po 
1945 r., M.Cz.III/D 4922.

Cztery fotografie oraz pocztówki związane z osobą 
Feliksa Lewandowskiego, częstochowianina interno-
wanego w obozie dla żołnierzy polskich w Comişani 
w Rumunii w 1940 roku11:

– Dwaj żołnierze przy mozaice przedstawiającej go-
dło Rzeczypospolitej Polskiej, Comişani, fot. nieznany, 
czerwiec 1940 r., M.Cz.III/D 4927;

– Grupa internowanych żołnierzy polskich przed 
kościołem (ujęcie 2.), Comişani, fot. nieznany, styczeń 
1940 r., M.Cz.III/D 4925;

11 Sztab Generalny Rumunii postanowił wybudować cztery specjalne 
obozy internowania: dwa w Târgu Jiu dla oficerów i żołnierzy je-
den w Târgovişte dla oficerów oraz jeden obóz dla szeregowców 
w Comişani; T. Dubicki, Żołnierze internowani w Rumunii w latach 
1939–1941  r., Acta Universitatis Lodzensis, Uniwersytet Łódzki, 
Łódź 1990, s. 122.

Częstochowa. Śródmieście, M.Cz.III/D 4876,
fot. Przemysław Januszko
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– Grupa piętnastu mężczyzn w obozie internowania 
w Comişani (?), fot. nieznany, dat. 1940 r. (?), M.Cz.
III/D 4926;

– Grupa internowanych żołnierzy polskich przed ko-
ściołem prawosławnym w  Casimcea (Rumunia), fot. 
nieznany, dat. 1940 r., M.Cz.III/D 4924;

– Kartka pocztowa, okolicznościowa. Felicit ri de 
ziua onomastic , korespondencja w  języku polskim 
adresowana do „Stanisławy Lewandowskiej Tschensto-
chau Aleja Wolności Strasse Nr 37, Comişani d. 25/IV 
40”, M.Cz.III/D 4923.

Kolejne pamiątki związane są z braćmi Wacławem 
i  Aleksandrem Korzan vel Kożan. Szczególnie cenne 
okazały się pamiątki po Wacławie Kożanie (Kozan). 
Związany z  ruchem niepodległościowym, wstąpił 
7 marca 1915 roku do 7 pp Legionów, ranny przeby-
wał od 9 lipca 1915 do 25 sierpnia 1916 roku w szpi-
talu twierdzy Kraków. Powrócił do pułku, a następnie 
po tzw. kryzysie przysięgowym został internowany 
w Szczypiornie12. Poległ 4 czerwca 1920 roku w Bub-
nach w stopniu podporucznika13. Rodzina przekazała 
do  zbiorów następujące pamiątki związane z Wacła-
wem Kożanem:

– Fotografia przedstawiająca grupę legionistów, 
skautów oraz kobiet. W pierwszym rzędzie od prawej 
stoi Wacław Kożan, fot. Franciszek Zgórecki w Często-
chowie, Aleja II nr 16, l. 1914–1920, M.Cz.III/D 4903;

– Fotografia całopostaciowa przedstawiająca Wacła-
wa Kożana, starszego strzelca legionów polskich, fot. 
nieznany, dat. po 1916 r., M.Cz.III/D 4900;

– Ryngraf z  rytem wizerunku Matki Boskiej z Dzie-
ciątkiem, miedź, 1914 r., M.Cz.III/Art-Hist 96714;

– Dokument Pamiątka z  wojny, druk dwustronny, 
sygnowany, stemplowany, niewypełniony, z miejscem 

12 Dokument. Poświadczenie służby: „Kozan Wacław, Archiwum Woj-
skowe nr. 183/Leg., Warszawa 31/XII.1935 r.”, M.Cz.III/D 4907.

13 Lista strat Wojska Polskiego. Polegli i zmarli w wojnach 1918–1920, 
Wojskowe Biuro Historyczne, Warszawa 1934, s. 417.

14 Wg relacji przekazanej przez Halinę Kożan-Macijewicz, w  tradycji 
rodzinnej zachowała się opowieść o  ryngrafie wykonanym przez 
Wacława Kożana, który ochronił go przed śmiercią w 1916 r.

na informacje o śmierci właściciela pamiątki, Centralna 
Drukarnia D.O. Gen. Kielce, M.Cz.III/D 4906;

– Dokument: Poświadczenie służby Kozana Wacła-
wa, „Archiwum Wojskowe Nr 183/Leg., Warszawa 31/
XII. 1935 r.”, druk sygnowany, stemplowany, M.Cz.III/ 
D 4907.

Aleksander Kożan, częstochowianin, działacz w spół-
dzielni „Społem” w  Częstochowie pozostawił po sobie 
następujące dokumenty, fotografie oraz medal i odznakę:

– Książeczka wojskowa, M.Cz.III/D 4908;
– Medal X-lecia Polski Ludowej wraz z  legitymacją, 

M.Cz.III/N 6563, 6564;
– Odznaka XXV lat Pracy w Spółdzielczości, sygn. 

nakrętka GONTARCZYK WARSZAWA 1924, M.Cz.
III/N 6565;

– Fotografie portretowe legitymacyjne, grupowe, 
M.Cz.III/D 4899, 4901, 4904, 4905, 4912, 4913.

Poprzez darowiznę Ryszarda Korbeli w postaci pa-
miątek po ojcu Bolesławie Korbieli (M.Cz.III/N 6566–
6584), powiększyła się kolekcja falerystyki, głównie 
o  odznaczenia wojskowe, jak i  cywilne z  okresu PRL 
wraz z legitymacjami, jak również z lat 90. ubiegłego 
wieku. Niektóre z nich to:

– Odznaka Weterana Walk o Niepodległość, sygn. 
nakrętka Zb. Ciesielski, grawer Warszawa ul. Puławska 
Poland, M.Cz.III/N 6567;

– Miniaturka Odznaki Weterana Walk o  Niepodle-
głość, M.Cz.III/N 6568;

– Legitymacja medalu Zwycięstwa i Wolności 1945 
Nr 926–84-39, wyd. Warszawa 04.04.1984 r., M.Cz.
III/N 6569;

– Medal Zwycięstwa i Wolności 9.V.1945  r., M.Cz.
III/N 6570;

– Medal za Zasługi Dla ZKRPiBWP, 18.06.1997, M.Cz.
III/N 6561;

– Medal 65 Rocznica Zwycięzcom 1945 ZKRP BWP 
1945, M.Cz.III/N 6582;

– Medal PRL Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, 
M.Cz.III/N 6573;

– Legitymacja medalu PRL Za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie Nr 19–90-10, wydana nazwisko Korbe-
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la Bolesław, Warszawa 30  stycznia 1990, M.Cz.III/N 
6574;

– Zaświadczenie o  Uprawnieniach Kombatan-
tów i  Osób Represjonowanych Nr 193228, wyd 
11.06.1993, M.Cz.III/D 4934;

– Legitymacja Nr 429542 związek Zawodowy Pra-
cowników Spółdzielczości Pracy, wyd na nazwisko Bo-
lesław Korbela, M.Cz.III/D 4930.

Pozyskanie medali oraz odznaczeń wraz z legityma-
cjami nadań daje dość pełny obraz systemu nadawania 
odznaczeń wojskowych i  cywilnych charakterystycz-
nych dla przedstawionego okresu. Z pewnością w przy-
szłości będzie stanowił ciekawy materiał do szczegóło-
wego opracowania.

Przekazy
Od 1968 roku jesteśmy w gronie 41 muzeów, które 

otrzymują próbne monety obiegowe oraz monety ko-
lekcjonerskie z  Departamentu Emisyjno-Skarbcowego 
Narodowego Banku Polskiego w Warszawie. Monety 
te są wybijane przez Mennicę Warszawską, a projekto-
wane przez znanych i uznanych w świecie projektan-
tów numizmatycznych.

Przekaz z  2011 roku obejmuje szesnaście sztuk 
monet srebrnych oraz 20 sztuk monet stopu Nordic 
Gold z  emisji 2010 roku (M.Cz.III/N 6527–6562). Są 
to kontynuacje wydawanych serii okolicznościowych: 
Historia Jazdy Polskiej, Wielkie Bitwy, Polscy Podróżnicy 
i Badacze, Historia Polskiej Muzyki Rozrywkowej, Polscy 
Malarze XIX/XX w., Miasta w Polsce oraz monety tzw. 
rocznicowe, upamiętniające ważne wydarzenia 2010 
roku. Do najciekawszych monet srebrnych wybijanych 
o nominale 20 zł należą:

– 90. rocznica Bitwy Warszawskiej, seria: Okolicz-
nościowe, z wykorzystaniem techniki tampodruku 3D, 
projekt: Grzegorz Pfeifer, M.Cz.III/N 6540;

– Krzeszów, seria: Zabytki Kultury Materialnej w Pol-
sce, z wykorzystaniem elementu ceramiki, projekt: Ro-
bert Kotowicz, M.Cz.III/N 6542;

– Wielkie Bitwy – Grunwald, Kłuszyn, seria: Wielkie 
bitwy, projekt: Robert Kotowicz, M.Cz.III/N 6549;

– Podkowiec mały – Rhinolophus hipposideros, seria 
Zwierzęta Świata, Projekt awersu: Ewa Tyc-Karpińska, 
rewersu: Robert Kotowicz, M.Cz.III/N 6539.
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Overall in 2011 the History Department acquired 202 
historic items. They were acquired by way of purchas-
es, donations and transfers to enrich our collection. 
The newly acquired items include exhibits relating to 
the social and political life of Częstochowa and the sur-
roundings as well as from other areas of Poland such 
as transfer from the National Bank of Poland of various 
ordinary and collection coins included in the numis-
matic collection.

Since 1968 we have been in the group of 41 mu-
seums that are provided with trial ordinary coins and 
collection coins from the Cash and Issue Department of 
the National Bank of Poland in Warsaw. The coins are 
made by the Warsaw Mint and designed by well known 
and recognised numismatic designers. The transfer in 
2011 covered sixteen silver coins and 20 coins of the 
Nordic Gold alloy from the 2010 issue.
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W  2012 roku zbiory Działu Historii powiększyły się 
o  212 sztuk zabytków z  dziedziny dokumentów, fo-
tografii, obiektów artystyczno-historycznych, numi-
zmatyki oraz militariów. Muzealia pozyskano drogą 
darowizn od  osób prywatnych oraz przekazu monet 
kolekcjonerskich przez Narodowy Bank Polski.

Darowizny
Najcenniejszym nabytkiem w zbiorach Działu Historii 

jest darowizna czterech sztuk broni palnej ofiarowana 
przez Juliana Kinkela. Są to:

– karabin, system Dreyse wz. 1842, Danzing 
(Gdańsk) Prusy, M.Cz.III/Art-Hist 9751;

– dubeltówka, system Lefaucheux, Francja, M.Cz.III/
Art-Hist 976;

– rewolwer wojskowy, system Lefaucheux, poł. XIX w., 
Francja/Belgia, M.Cz.III/Art-Hist 9772;

– rewolwer kieszonkowy, system Lefaucheux, poł. XIX 
wieku, M.Cz.III/Art-Hist 9783.

1 S. Kobielski, Polska broń. Broń palna, Wrocław – Warszawa – Kra-
ków – Gdańsk 1975, s. 146–147.

2 R. Matuszewski, Broń piękna i  fascynująca. Pistolety i  rewolwery, 
Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa, s.101.

3 Tamże, s. 101.

Darowizna ta jest szczególna ze względu na repre-
zentatywność przekazanych egzemplarzy, charaktery-
zujących okres rewolucji, jaka przeszła w  uzbrojeniu 
od lat 30. XIX wieku, poprzez wynalezienie zamka igli-
cowego, zastosowanie ładowania odtylcowego oraz 
naboju scalonego.

Dzięki ofiarności darczyńcy wymienione egzempla-
rze znalazły się na przygotowanej przez Dział Historii 
wystawie z  okazji 150. rocznicy wybuchu Powstania 
Styczniowego, jako przykłady broni używanej przez 
powstańców.

Dzięki Krystynie Wajzer zbiory powiększyły się o pa-
miątki rodzin częstochowskich: Konopka, Wajzer, Waga. 
Zespół zawiera 155 sztuk muzealiów. Szczególnie inte-
resujące są eksponaty związane z historią braci Wiktora 
i  Kazimierza Konopków. Zespół pamiątek obejmujący 
lata 1916–1972 został sklasyfikowany w nastepujących 
kategoriach: dokumenty, fotografie, obiekty artystycz-
no-historyczne, falerystyka. Pozyskane eksponaty sta-
nowią ciekawe uzupełnienie wcześniejszych nabytków, 
szczególnie jeśli chodzi o okres I wojny światowej, mię-
dzywojnia, II wojny światowej oraz czasów PRL.

Do kategorii dokumentów została zakwalifikowana 
niezwykle interesująca korespondencja wojskowa oraz 
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prywatna obejmująca okres 1916–1920. Są to pocztów-
ki z korespondencją pomiędzy braćmi służącymi w Le-
gionach: Wiktorem, Kazimierzem, Stefanem Konopkami 
oraz ich matką Teodorą Konopką zamieszkałą w  Czę-
stochowie przy ul. Rocha (M.Cz.III/D 5019–5033). Ob-
szerna korespondencja stanowi niezwykle cenne źródło 
historyczne zawierające nie tylko osobiste przemyślenia, 
ale również informacje dotyczące działań 1 pułku pie-
choty WP, 8 pułku piechoty Legionów, 5 pułku piechoty 
Legionów, 36 pułku piechoty Legii Akademickiej.

Pomimo cenzurowania korespondencji, w  oparciu 
o niektóre z kart korespondencyjnych oraz pocztówek, 
można znaleźć informacje dotyczące terenów walk 
i stacjonowania wyszczególnionych pułków. Wymienić 
tu należy:

– Karty korespondencyjne wysyłane przez Wikto-
ra Konopkę służącego w 5 pułku piechoty Legionów 
z obozu internowania w Szczypiornie koło Kalisza, da-
towany 19, 28 listopada 1917 roku, M.Cz.III/D 5024–
5025.

Uzupełnieniem tragicznych losów Wiktora Konopki 
są pozyskane dokumenty wojskowe4:

– Zawiadomienie o śmierci Wiktora Konopki, wyda-
ny przez Dowództwo 36 pułku piechoty, Urząd Dusz-
pasterski, dokument odręczny, sygnowany przez kape-
lana pułku, datowany 30  czerwca 1920 roku, M.Cz.
III/D 5033;

– Zawiadomienie o przesłaniu osobistych rzeczy po 
Wiktorze Konopce, wydane przez Urząd Duszpasterski 
36 p.p WP, dokument odręczny, sygnowany przez ka-
pelana pułku, datowany 8 marca 1920 roku, M.Cz.III/D 
5016;

– Metryka śmierci i pogrzebu Wiktora Konopki (od-
pis), datowany 4 maja 1920 roku, M.Cz.III/D 5034.

W pozyskanym zespole 155 muzealiów znalazły się 
również dokumenty i fotografie zawierające informacje 

4 Śmierć Wiktora Konopki w stopniu sierżanta została potwierdzona 
również [w:]: Zarys Historii Wojennej 36-go pułk piechoty Legji Aka-
demickiej, opr. Stefan Pomarański, Warszawa 1930, s. 60.

Karabin, system Dreyse wz. 1842, Danzing (Gdańsk) Prusy, 
M.Cz.III/Art-Hist 975, fot. Przemysław Januszko

Dubeltówka, system Lefaucheux, Francja, M.Cz.III/Art-Hist 
976, fot. Przemysław Januszko
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o losach częstochowianiana Kazimierza Konopki, legio-
nisty z 8 pułku piechoty a następnie chorążego wojsko-
wego, pilota, co stwierdzamy na podstawie dokumen-
tu: – – – Zaświadczenie o pełnieniu służby w 2 Pułku 
Lotniczym przez Kazimierza Konopkę5, wystawione 
w Anglii przez Komendę Uzupełnień Nr. 2, sygnowane 
przez komendanta ppł. obsł. Zawadzkiego, datowane 
8 maja 1946 roku, M.Cz.III/D 4963.

Na pełniejszy obraz postaci i  losów Kazimierza Ko-
nopki składają się dokumenty i fotografie pamiątkowe, 
m.in. ze Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych tzw. Dębliń-
skiej Szkoły Orląt oraz fotografie rodzinne (M.Cz.III/D 
4946–4976). Cennym uzupełnieniem zbiorów, dają-
cym bliższy obraz osoby Kazimierza Konopki są:

– Krzyżyk, który według przekazów rodzinnych zo-
stał wykonany przez niego z ołówków w czasie pobytu 
w Wielkiej Brytanii, M.Cz.III/Art/Hist 969;

– Orzełek wojskowy wz. 19, M.Cz.III/Art-Hist 9706.
Z  tego samego źródła pochodzą fotografie, świa-

dectwa, tarcze szkolne, uzupełnieniające materiały 
dotyczące szkół podstawowych, średnich i wyższych, 
funkcjonujących w  Częstochowie od  okresu między-
wojnia aż po lata 70. XX wieku:

– Szkoły Handlowej Stowarzyszenia Kupców Pol-
skich, 7-klasowej Publicznej Szkoły Powszechnej, 
Państwowej Szkoły Zawodowej Żeńskiej, Technikum 
Handlowego, Szkoły Podstawowej i  Liceum Ogólno-
kształcącego im. M. Kopernika, Indeks Wieczorowego 
Uniwersytetu Marksizmu i  Leninizmu przy Komite-
cie Wojewódzkim PZPR filia w  Częstochowie, M.Cz.
III/D 4950, 4991, 5004–5008, 5038/1–5, 5037/1–10, 
M.Cz.III/Art-Hist 971–973.

5 Cyt. Zaświadczenie o pełnieniu służby wojskowej.Chorąży zawodo-
wy W/O. pilot Konopka Kazimierz… pełnił służbę w Wojsku Pol-
skim w czasie niżej podanym: W Polsce: od dn. 25.10.1918 do dn. 
21.9.1939 w 2 Pułku Lotniczym. We Francji: został wcielony w dn. 
21.10.1939 do Centrum Wyszkolenia Lotniczego. W W. Brytanii: 
od dn. 21.6.1940 do dn. 8.5.1946. w którym to dniu przekazany 
został do  Obozu Przejściowego pod Dowództwem Władz Brytyj-
skich, M.Cz.III/D 4963.

6 T. Zawistowski, Polskie orły do czapek w latach 1919–1939,Warsza-
wa 2005, s. 43, 62.

Dzięki tej darowiźnie pozyskano również ciekawe fo-
tografie od okresu międzywojnia po okres pierwszych 
lat po II wojnie światowej:

– Piłkarze z działaczami i kibicami na boisku K.S. VIC-
TORIA, ul. Krakowska 29, Chrześcijański Zakład Foto-
graficzny M. Skempski Częstochowa, M.Cz.III/D 5036;

– Fotografie ślubne, portretowe, Foto Art. „Stella” 
wł. Maria Bieniasz Częstochowa NM Panny 33; M.Cz.
III/D 5002–5003;

– Grupa żołnierzy i przechodniów na ulicy Piłsudskie-
go w Częstochowie, l. 20.–30. XX wieku, fot. Niezna-
ny, M.Cz.III/D 5036/29, 5036/30;

– Pracownicy „Gazety Częstochowskiej” z księdzem, 
fot. Franciszek Zgórecki; M.Cz.III/D 4954

– Pracownicy „Gońca Częstochowskiego” przed bu-
dynkiem Redakcja i Administracja Gońca Czestochow-
skiego. Drukarnia, Litografia F.D.  Wilkoszewski, fot. 
nieznany, M.Cz.III/D 4955;

– Uroczystości 3 Maja. Msza święta przed szczytem 
jasnogórskim, Częstochowa – Jasna Góra 3 maja 1934 
roku, fot. nieznany, M.Cz.III/D 4981;

– Święta Bożego Narodzenia / Dnia 25/12.1941, fot. 
nieznany, M.Cz.III/D 4982, 4983;

– Kopanie umocnień przeciwczołgowych w Koniec-
polu, fot. nieznany, wrzesień 1944 roku, M.Cz.III/D 
4984–4988;

– Fabryka Cukrów w Częstochowie, fot. nieznany, l. 
1941–1946, M.Cz.III/D 4993–4998;

– Defilada wojskowa na placu Magistrackim w Czę-
stochowie, fot. nieznany, okres miedzywojnia, M.Cz.
III/D 5040.

Dzięki życzliwości Grzegorza Mruklika otrzymaliśmy 
cenną pamiątkę rodzinną po jego ojcu: świadectwo 
ukończenia Szkoły Podoficerskiej 7 Pułku Artylerii Lek-
kiej w Częstochowie, wydane na nazwisko Mruklik Ka-
zimierz, dnia 10 sierpnia 1939 roku, M.Cz.III/D 5045.

Przekazy
Departament Emisyjno-Skarbcowy Narodowego 

Banku Polskiego również w 2012 roku przekazał nam 
monety kolekcjonerskie, które obejmują 23 sztuki mo-
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net srebrnych oraz 29 sztuk monet stopu Nordic Gold 
z  emisji 2011 i  2012 roku (M.Cz.III/N 6586–6638), 
w  następujących seriach okolicznościowych: Polskie 
Kluby Piłkarskie, Historia Jazdy Polskiej, Wielkie Bitwy, 
Polscy Podróżnicy i  Badacze, Historia Polskiej Muzyki 
Rozrywkowej, Polscy Malarze XIX/XX wieku, Miasta 
w Polsce, Polskie Okręty oraz monety tzw. rocznicowe, 
upamiętniające ważne wydarzenia 2011 oraz 2012 
roku.

Na szczególną uwagę zasługują nastepujące monety 
srebrne o nominałach 10 i 20 zł:

– Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA 2010–12 
(zestaw 4 × 10), technika: stempel lustrzany, projekt: 
Urszula Walerzak, M.Cz.III/N 6626;

– Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA 2010–12 
(zestaw 10 z 10 hrywien), technika: stempel lustrzany, 
projekt Urszula Walerzak, M.Cz.III/N 6627;

– Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA 2010–
2012, na rewersie technika tampondruku, projekt Ro-
bert Kotowicz, M.Cz.III/N 6629;

– Rodzina Ulmów, Kowalskich, Baranków, seria: Po-
lacy Ratujący Żydów, projekt: Grzegorz Pfaifer:

– Jeremi Przybora, Jerzy Wasowski (kwadrat), seria: 
Historia Polskiej Muzyki Rozrywkowej, projekt: Rous-
sanka Nowakowska, M.Cz.III/N 6628;

– Zofia Stryjeńska 1891–1976 (prostokąt), seria: Pol-
scy Malarze XIX/XX wieku, technika: stempel lustrzany, 
rewers technika tampodruku, projekt: Urszula Wale-
rzak, M.Cz.III/N 6599;

– Smoleńsk – pamięci ofiar 10.04.2010  r., seria: 
rocznicowe, technika: stempel lustrzany, projekt: Anna 
Wątróbska-Wdowiarska, M.Cz.III/N 6600;

– Ułan II Rzeczypospolitej (prostokąt), seria: Historia 
Jazdy Polskiej, technika: stempel lustrzany projekt: Ro-
bert Kotowicz, M.Cz.III/N 6590.
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In 2012 the collection of the History Department was 
expanded by 212 exhibits donated by private persons 
and transferred from the Cash and Issue Department 
of the National Bank of Poland. In terms of numbers, 
we acquired the largest number of documents and 
photographs. The donation covered 155 items dating 
back to 1916–1972. 

The Cash and Issue Department of the National Bank 
of Poland in Warsaw transferred to us collection coins 
from the 2011 and 2012 issues as follows: 23 silver 
coins and 29 coins of the Nordic Gold alloy.

Małgorzata Szczęsna

Acquisitions of the History 
Department in 2012




