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Zamiast wstępu 

Zdecydowaliśmy się na przedstawienie wydawniczych nowości regionalnych 

z myślą o badaczach i pasjonatach naszej Małej Ojczyzny. Informacja wydawni-

cza w epoce internetu rządzi się swoimi prawami – czytaj: prawami popytu i po-

daży. Lwia część przedstawionych publikacji to owoc pracy małych grup ludzi  

i małych wydawnictw. Nakłady były niskie, a w księgarniach sieciowych trudno 

je znaleźć. Stąd nasza decyzja, by te, niewątpliwie cenne, publikacje nie przeszły 

bez echa.  

Noty informacyjne załączone do opisów bibliograficznych są zwięzłe, albo-

wiem te noty nie mają charakteru recenzji. Jeżeli czytelnikowi wydadzą się zbyt 

zwięzłe, autor z góry przeprasza. Jego intencją było przedstawienie możliwie sze-

rokiego spektrum publikacji, stąd ta lakoniczność. 

1. Częstochowa nasze miasto: Wydarzenia, wspomnienia, ludzie. Księga ju-

bileuszowa z okazji 60-lecia działalności Towarzystwa Literackiego im. Ada- 

ma Mickiewicza / pod redakcją Agnieszki Czajkowskiej, Joanny Waroń-

skiej, Elżbiety Wróbel – Częstochowa: Muzeum Częstochowskie, 2018. – 446 

stron: ilustracje; 25 cm. 

Praca zbiorowa przygotowana pod auspicjami częstochowskiego oddziału 

Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza stara się w możliwie ob-

szerny sposób pokazać życie kulturalne naszego miasta. Przedstawione zostały 

dzieje częstochowskiego oddziału Towarzystwa, przypomniano postacie tegoż 

oddziału założycieli – Józefa Mikołajtisa i Józefa Wójcickiego. Bardzo obszerny 

rozdział przedstawia częstochowską literaturę, tak twórców (Tadeusz Chabrow-

ski, Zbigniew Żmigrodzki, Krzysztof Wroński, Waldemar Gaiński, Tadeusz Gie-
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rymski, Ludmiła Marjańska), jak i częstochowskie wątki literackie (Krzysztof 

Koehler, Carla Mori, Olga Tokarczuk). Mamy także publikacje dotyczące dzia-

łalności lokalnych instytucji kulturalnych, lokalnej prasy, osiemnastowiecznego 

piśmiennictwa jasnogórskiego, powstania styczniowego… Lista autorów jest 

długa, dominują na niej pracownicy Wydziału Filologiczno-Historycznego UJD. 

Rzecz niezwykle cenna dla każdego badacza historii kultury regionu! 

2. Częstochowa w PRL-u: praca zbiorowa pod red. Janusza Kołodziejskiego. 

Tom 1. – Częstochowa: Stowarzyszenie Pokolenia, 2018. – 271 stron: foto-

grafie, mapy; 24 cm. 

Praca zbiorowa na temat częstochowskiej rzeczywistości lat 1945–1989. Pu-

blikacje Marka Lewandowskiego, Jacka Noszczyka, Andrzeja Kuśnierzyka, Ce-

zarego Szymańskiego, Mieczysława Wyględowskiego, Karoliny Kowalskiej, Ja-

rosława Kapsy, uzupełnione publikacjami nieżyjących już Mieczysława Stań-

czyka i Jerzego Muchy przedstawiają życie codzienne, gospodarkę, ochronę 

zdrowia w tamtych czasach. Praca wartościowa, a że w części publikacji po-

brzmiewa nutka nostalgii… Otwiera się szerokie pole do polemiki! 

3. Dzieje średniowiecznego Lelowa / Jacek Laberschek. – Lelów; Włosz-

czowa: Drukarnia Kontur, 2018. – 246 stron: ilustracje, mapy; 24 cm. 

Autora tej publikacji przedstawiać historykom nie trzeba. Prof. dr hab. Jacek 

Laberschek na temat północno-zachodniej części historycznej ziemi krakowskiej 

publikuje od lat. Lelów, w przeszłości kluczowy gród i miasto tego obszaru,  

z pewnością na tę publikację zasługuje. Pamiętajmy, że Lelów, w XIII wieku 

przedmiot krwawej waśni między książętami krakowskimi a sieradzkimi, był 

długo nie tylko centrum administracyjnym sporego obszaru – powiatu lelow-

skiego, ale również dobrze rozwijającym się miastem. Wojny XVII i XVIII 

wieku, zakończyły ten czas rozwoju, podobnie jak zmiany przebiegu szlaków 

handlowych. Lelów podupadł, ale świadectwa przeszłości pozostały… 

4. Gospodarka w „Dominium Kłobuckim” w XIX i na początku XX w. / Da-

riusz Złotkowski. – Radomsko: „Taurus”, 2018. – 694 strony: ilustracje, 

mapy, tabele: 24 cm. 

Z radością przedstawiam tak długo oczekiwaną publikację prof. Złotkow-

skiego. Jej fragmenty autor publikował już wcześniej, tak że promocja tej książki 

zaskoczeniem nie była. Obszerna, wnikliwa monografia dużego kompleksu dóbr 

w zachodniej części naszego regionu ma charakter niezwykle cenny. Przedstawia 

dzieje tego majątku w okresie od 1796 r., kiedy władze pruskie odebrały staro-

stwo kłobuckie paulinom, do roku 1922, kiedy nastąpiła ostateczna likwidacja 

dóbr Zagórze-Ostrowy. Autor działalność „Dominium” przedstawił w sposób 
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wnikliwy i szczegółowy – przedstawiają kolejnych właścicieli kompleksu i tegoż 

kompleksu funkcjonowanie. Gospodarka rolna, leśna, narodziny przemysłu…  

5. Kronika. Parafia Niegowa w przeszłości r. 1936 / Władysław Borek – Kra-

ków: Katarzyna Kozak-Baryła K4MEDIA, 2018. – 156 stron: fotografie, ry-

sunki; 21 cm. 

Kronika parafii Niegowa to bardzo cenny przyczynek do historii lokalnej.  

I nie tylko dziejów parafii pod wezwaniem św. Mikołaja, ale też społeczności 

lokalnej. Rzecz tym bardziej cenna, że Niegowa do tej pory nie miała szczęścia 

do badaczy. Autorem kroniki jest ksiądz Władysław Borek, proboszcz parafii 

Niegowa w latach 1932–1940. To cenne dzieło uzupełnione jest o ciekawy aneks, 

dotyczący badań speleologicznych w rejonie Niegowej. 

6. Lelowski matecznik i okolica: od mikrohistorii do historii ratowniczej / 

pod redakcją Mirosława Skrzypczyka – Lelów: Gmina Lelów: Lelowskie 

Towarzystwo Historyczno-Kulturalne im. Walentego Zwierkowskiego; 

[Włoszczowa]: Drukarnia Kontur, 2018. – 278 stron: ilustracje, fotografie, 

mapa; 21 cm. 

Praca zbiorowa opracowana pod auspicjami prężnego Lelowskiego Towarzy-

stwa Historyczno-Kulturalnego im. Walentego Zwierkowskiego. Prezentowane 

w niej prace dotyczą tak dawnego Lelowa z czasów jego świetności, zabytków 

architektonicznych regionu, fenomenu chasydzkich pielgrzymek do grobu ca-

dyka Dawida, czy też lokalnej… kuchni.  

7. Mstowskie wspomnienia… pisane zdjęciami / redakcja i teksty Jerzy Ple-

szyniak. – Katowice: Alatus Media – Jerzy Pleszyniak; Mstów: na zlecenie 

Gminy Mstów, 2018. – 175, [1] strona: faksymilia, fotografie; 30 cm. 

Jedno z najbardziej urokliwych miejsc w naszym regionie doczekało się do-

brze zredagowanego dzieła ikonograficznego. Album zawiera ponad 560 foto-

grafii, dokumentów i ilustracji graficznych, dokumentujących Mstów II połowy 

XIX wieku i wieku XX. Ktoś może powiedzieć – taka moda. I daj Boże, by takich 

mód było więcej. Bo to, co reprezentuje album, to rzeczy wygrzebane z kuferka, 

rodzinnego albumu ze zdjęcia, rzeczy często bardzo osobiste. 

8. Oddział Wydzielony „Lubliniec”: działania bojowe 74. Górnośląskiego 

Pułku Piechoty w ramach Oddziału Wydzielonego „Lubliniec” 1 IX 1939 / 

Adam Kurus. – Oświęcim: Wydawnictwo Napoleon V, 2018. – 556 stron: 

ilustracje; 24 cm. 

Adam Kurus od początku swej badawczej działalności specjalizuje się w hi-

storii walk wrześniowych w rejonie Częstochowy. Tym razem poświęcił uwagę 

wydarzeniom na przedpolu Lublińca, bronionego w 1 dniach września przez 74. 
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Górnośląski Pułk Piechoty, wchodzący w skład 7. Dywizji Piechoty. Te krótko-

trwałe, lecz zacięte walki – o Kochcice, o Lubecko, o sam Lubliniec wreszcie – 

są opisane bardzo szczegółowo. Zwraca uwagę bardzo bogata szata ilustracyjna 

– autor tą kwestię potraktował z wielką starannością (tak jak we wcześniejszych 

swych publikacjach). Autor noty nie ukrywa, że czeka z niecierpliwością na na-

stępne publikacje tego autora 

9. Osobowości i osobliwości. Z życia literackiego współczesnej Częstochowy / 

Arkadiusz Frania. – Częstochowa: Towarzystwo Galeria Literacka, 2019. – 

176 stron; 21 cm. 

Autor tej publikacji, to znany częstochowski poeta, prozaik i krytyk literacki. 

Stworzył pracę bardzo cenną dla poznania życia literackiego Częstochowy 

schyłku XX wieku i początku XXI stulecia. I tu dygresja osobista – niektóre po-

stacie przedstawione przez Arkadiusza Franię (Tadeusz Gierymski, Waldemar 

Gaiński, Władysław E. Piekarski) znałem osobiście. Wydaje się, że było to wczo-

raj… A tych ludzi nie ma już wśród nas. Ostatnie trzydzieści lat literackiego życia 

Częstochowy przechodzi do historii. A był to okres dla naszych pisarzy bardzo 

ciekawy i twórczy. 

10. Region częstochowski jako województwo na dawnej pocztówce (fotogra-

fii, drukach, dokumentach, mapach) = Częstochowa region as voivodeship 

on the old postcards (photographs, prints, documents, maps) / Zbigniew St. 

Biernacki; tłumaczenie Karolina Mokwa. – Częstochowa: Nakład Autora, 

2018. – 207 stron, [1] karta złożona: ilustracje, mapy; 30 cm. 

Nie muszę autora przedstawiać częstochowskim regionalistom. Zbigniew 

Biernacki, częstochowski antykwariusz i kolekcjoner, przedstawił nam już ko-

lejny album, bazą którego stała się unikatowa kolekcja pocztówek z Częstochowy 

i regionu, wzbogacona o faksymile dokumentów i map. Rzecz dla każdego regio-

nalisty bezcenna, ma tą dodatkową zaletę, że może zarazić następnych często-

chowian pasją do sięgania w przeszłość, do czego też może przyczynić się dobra 

szata edytorska 

11. Szczekociny: społeczeństwo, przedmioty, wizerunki / pod redakcją Lecha 

Frączka – Szczekociny: Stowarzyszenie Miłośników Historii Szczekocin  

i Okolic, 2018. – 176 stron, [1] karta tablic złożona luzem: ilustracje; 23 cm. 

Następna praca zbiorowa, przygotowana przez kolejne, równie prężne stowa-

rzyszenie regionalne – Stowarzyszenie Miłośników Historii Szczekocin i Okolic. 

Publikacje w tym tomie zawarte dotyczą etnografii (konkretnie szczekocińskiego 

garncarstwa), dziejów kultu religijnego, sfragistyki (pieczęci miejskich Szczeko-

cin), historii okolicznych wsi Bonowic i Grabca, samorządu lokalnego w XVIII 

wieku. Publikacja bez żadnej wątpliwości godna polecenia 
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12. Świat, który odszedł: Gospodarze ziemi częstochowsko-radomszczań-

skiej. Rody - Rodziny – Księża – Obywatele – Pałace – Dwory – Parafie – 

Majątki / Cezary Jan Lis. - Katowice: Drukarnia Archidiecejalna, 2018. – 

149, [1] stron: ilustracje; 17x24 cm 

Ta publikacja znalazła się w niniejszym wykazie dlatego, że autor noty ceni 

sobie ludzi prowadzących indywidualne badania nad historią lokalną bez 

względu na posiadane tytuły naukowe. Historia to ludzie, to wypadkowa ich dzia-

łań. Dlatego też trzeba o ludziach wiedzieć dużo, jak najwięcej, by coś pojąć  

z gmatwaniny wydarzeń przeszłości. Publikacja ciekawa, choć nie odkrywcza. 

13. Wieża Dawida: chasydzi lelowscy / pod redakcją Michała Galasa i Miro-

sława Skrzypczyka; przekład i opracowanie Wieży Dawida Agata Paluch i Woj-

ciech Tworek – Kraków; Budapeszt; Syrakuzy: Austeria, 2018. – 253 strony; 

ilustracje; 24 cm. - (Studia i Materiały z Dziejów Judaizmu w Polsce; t. 4) 

Podstawę tej publikacji stanowi zbiór oryginalnych chasydzkich opowieści  

o życiu cadyka Dawida Bidermana, wydanych w 1930 roku w Piotrkowie pod 

tytułem Migdal Dawid (Wieża Dawida), przetłumaczonych z języka hebrajskiego 

przez dr Agatę Paluch i dr. Wojciecha Tworka. Przypomnę – Dawid Biderman, 

znany częściej jako Cadyk Dawid z Lelowa, to jedna z najważniejszych postaci 

w dziejach Żydów naszego regionu. Ten tak ważny źródłowy tekst uzupełniają 

opracowania Jana Doktóra na temat dziejów chasydyzmu w Polsce, Uriela Gell-

mana o wspólnocie chasydów lelowskich w Izraelu, oraz Mirosława Skrzypczyka 

na temat fenomenu współczesnych chasydzkich pielgrzymek do Lelowa. 

Nowe publikacje na temat Częstochowy i okolic (2018 r.) 

Streszczenie 

Artykuł prezentuje wydawnictwa na temat Częstochowy i okolic, jakie ukazały się w 2018 roku. 

Celem publikacji jest przedstawienie nowości wydawniczych, które powinny znaleźć się w bibli-

oteczce prawdziwego regionalisty. 

Słowa kluczowe: książka, historia, literatura piękna, ikonografia, wojsko, Częstochowa, Lelów, 

Kłobuck, Szczekociny, Radomsko, Niegowa, Lubliniec, Mstów, 7. Dywizja Piechoty. 

New publications on Częstochowa and its region (2018) 

Abstract 

The article presents publications on Częstochowa and its region published in 2018. The objective 

of the book is presentation of latest publications that should be included in the library of a real 

historian of the region. 

Keywords: the book, history, belles lettres, iconography, army, Częstochowa, Lelów, Kłobuck, 

Szczekociny, Radomsko, Niegowa, Lubliniec, Mstów, the 7th Infantry Division.


