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Jan Kubicki 

Niezwykła postać w gronie częstochowskich seniorów ZHP                       

 

„Kiedy podpisywałam i wysyłałam urodzinowe życzenia do druha Jana Kubickiego, 

najstarszego członka Kręgu Seniorów prowadzonego przez hm Bogusława Stanisza, nawet nie 

myślałam, że spotkam się z tym skromnym, a równocześnie niepospolitym człowiekiem  - tak 

należy rozpocząć ten numer naszej publikacji i nie będzie to żadna przesada” (wypowiedź 
druhny hm Haliny Pałki). 

29 marca Jan Kubicki ukończył 93 lata. Już  
od dłuższego czasu nie brał udziału w spotkaniach 

Kręgu, ponieważ ma problemy z chodzeniem. Nawet 

w domu porusza się z trudem i z pomocą laski, po-

nieważ nogi ma bardzo słabe. 

Po otrzymaniu życzeń druh Jan wyraził chęć 
spotkania się z przewodniczącą Komisji Historycznej. 

 

„Gdy poszliśmy tam z druhem Bogusławem,  drzwi otworzył nam drobny, siwy, niski 

staruszek powoli posuwając nogi po podłodze. Powitał nas bardzo serdecznie  i poprowadził 

do swojego niewielkiego, dwupokojowego mieszkania. Stanęłam zdumiona, nie wierząc wła-

snym oczom. Myślałam, że jestem w jakimś niezwykłym muzeum. Wszędzie: na ścianach po-

mieszczeń (nawet w kuchni i w łazience) wisiały obrazy, zdjęcia, dokumenty, płaskorzeźby, itp. 

Na półkach oszklonych szaf oraz wszędzie, gdzie można było coś postawić, przyciągały wzrok 

figury, rzeźby, statuetki i różnego typu wyroby z drewna, porcelany, a najwięcej  

z brązu. Nigdy jeszcze nie widziałam tylu pięknych eksponatów zgromadzonych w tak ciasnej 

przestrzeni. Gdy gospodarz – właściciel tych zbiorów zapraszał nas, byśmy usiedli i częstował 

herbatą, ja wciąż nie mogłam opanować mojego podziwu. Druh Bogusław był tu już wcze-

śniej, więc zdążył oswoić się z bogactwem zbiorów druha Jana Kubickiego”. 
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Powyższa relacja jest wrażeniem odniesionym przez druhnę Halinę Pałkę w czasie 

pierwszego pobytu u tego niezwykłego kolekcjonera. Bo na drugą wizytę po prostu się wpro-

siła, pragnąc sfotografować niektóre fragmenty wnętrza mieszkania druha Jana, oczywiście za 

jego pozwoleniem. Dzięki temu możemy (na fotografiach) oglądać wiele cennych rzeczy 

zbieranych przez lata przez miłośnika sztuki i historii. 

          

W czasie rozmowy z druhem Janem, który 

prezentował swoje „skarby” opowiadając jakim 

sposobem doszedł do tak bogatej kolekcji, po-

kazał się jako człowiek prosty, bezpośredni, 

 a równocześnie posiadający dużą wiedzę histo-

ryczną, dotyczącą eksponatów, których był wła-

ścicielem. Bardzo interesująco łączył swoje 

wiadomości na temat omawianych przedmiotów 

z wydarzeniami z własnego życia – dzieciństwa, 

młodości, powiązań rodzinnych. Były to sprawy 

nierozerwalnie ze sobą związane, trudno było 

odłączyć je od siebie. 

Jan Kubicki urodził się 29 marca 1924 roku we wsi Pomiary należącej wówczas do po-

wiatu Radomsko. Wioska leżała na terenie, który po wybuchu wojny w 1939 roku włączono 

do III Rzeszy. Sąsiednie wsie zajęli Niemcy, mieszkańców wysiedlono, a kilka rodzin w Po-

miarach, wśród nich rodzinę Kubickich, pozostawiono w miejscu zamieszkania. Nie wysie-

dlono tych rodzin, gdyż mieszkały na uboczu, blisko granicy z Generalną Gubernią i nie było  

chętnych Niemców do zajęcia tych terenów. 

Do szkoły powszechnej Janek chodził w sąsiedniej wsi Wiewiec (w Pomiarach nie było 

szkoły). Zapamiętał z tych szkolnych lat nauczyciela, kierownika szkoły, Michała Budziń-
skiego. Od niego dowiedział się o historii Związku Harcerstwa Polskiego, a kiedy wybuchła 

wojna – o Szarych Szeregach. Pan Budziński prowadził w szkole koło PCK i drużynę harcer-

ską. Janek nie był harcerzem. „Dzieci wiejskie musiały pomagać w domu, w polu, w gospo-

darstwie, do szkoły było dość daleko, nie było czasu na dodatkowe zajęcie” – mówił, zapyta-

ny czy należał do harcerstwa. 

Był ministrantem i gdy asystował księdzu chodzącemu „po kolędzie”, widział w za-

możnych domach piękne meble, obrazy, serwisy porcelanowe, figurki, itp. piękne rzeczy. 

Wtedy też pomyślał, że bardzo chciałby kiedyś posiadać, zbierać takie dzieła sztuki. Zaowo-

cowało to bardzo wcześnie, już w dzieciństwie. Zaśniedziały guzik z orzełkiem, czy klamra 

od  żołnierskiego pasa, stara moneta – wszystko miało dla późniejszego kolekcjonera wartość  
i znaczenie. A później, gdy już był dorosły, wszystkie oszczędności przeznaczał na kupowa-
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nie dostępnych pamiątek i dzieł sztuki. Należał do Koła Numizmatycznego w Częstochowie  

i Towarzystwa Archeologicznego, poszerzał swoją wiedzę i porządkował zbiory, których 

liczba wciąż rosła. 

„Część kolekcji otrzymałem od swoich stryjów. Najwięcej uwagi poświęcam ekspona-

tom związanym z mitologią, którą kocham. Ta część moich zbiorów składa się z około 250 

figur z brązu pochodzących z różnych epok. Są także rzeźby z kości słoniowej” – mówi  

o swojej pasji Jan Kubicki. 

Dużo uwagi poświęcił również monetom, medalom i odznaczeniom wojskowym oraz 

militariom. „Zbiory prywatne, dostępne tylko dla samych siebie, są martwe. Aby spełniły swo-

ją rolę, powinno się je pokazać ogółowi” – to dewiza Jana Kubickiego, który długo starał się 
o wynajęcie lokalu, w którym urządziłby prywatne muzeum, gdzie jego cenne zbiory mogliby 

oglądać wszyscy zainteresowani. 

Tymczasem „zainteresowani” kolekcją Jana Kubickiego złodzieje włamali się do jego 

mieszkania w świąteczną noc z 24 na 25 grudnia 1984 roku. Dwaj zamaskowani włamywacze  

przedostali się przez okno z korytarza na balkon jego mieszkania, wyłamali drzwi balkonowe 

i weszli do środka. Obudzonego właściciela pobili i grożąc pistoletem zmusili do wyjawienia 

miejsca, gdzie przechowuje pieniądze i zabytkowe monety. Zrabowano cenną kolekcję monet 

i medali, gotówkę oraz wiele cennych przedmiotów (złote zegarki, sygnety, zabytkową papie-

rośnicę itp.).Sprawców włamania nie ujęto. Skradzione zbiory nie zostały odzyskane. 

Starania o lokal na urządzenie muzeum zrealizowały się w roku 1988. Muzeum urzą-
dzono w dwóch wynajętych pomieszczeniach przy alei Wolności 11, gdzie wcześniej była 

kawiarnia „Delicje”, a potem magazyn jajczarski „Megasamu”. Galeria Dzieł Sztuki z pry-

watnej kolekcji Jana Kubickiego istniała przez dwa lata. 

 

  Obecny wygląd lokalu zajmowanego przez muzeum 

 

 

 

Prezentowane wycinki z lokalnej pra-

sy świadczą o dużym zainteresowaniu 

galerią Jana Kubickiego wśród 

mieszkańców Częstochowy. 
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                    A oto niektóre zbiory eksponatów w muzeum Jana Kubickiego: 
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 Gdy w roku 1990 zjawił się potomek byłego właściciela budynku, wyznaczył taką 
kwotę za użytkowanie lokalu, że właściciela Galerii nie było na to stać. Nowe władze miasta 

nie pomogły w uzyskaniu innego lokalu. Galeria przestała istnieć. Część zbiorów Jan Kubicki 

musiał sprzedać, bo nie miał ich gdzie magazynować, a reszta mieści się w dwupokojowym 

mieszkaniu na czwartym piętrze. W oknach zamontowano żelazne kraty. 

     

Drugą życiową pasją Jana Kubickiego jest patriotyzm, służba Ojczyźnie. Już jako  

18-latek, w 1942 roku został zaprzysiężony jako żołnierz AK. Był najmłodszym członkiem 

oddziału „Szaniec”. Przyjął konspiracyjny pseudonim „Lew”, a pod koniec wojny „Topola”. 

Pełnił funkcję łącznika między Rzeszą a Generalną Gubernią. Przenosił rozkazy, meldunki, 

pomagał osobom prześladowanym przedostanie się przez granicę. Służył przez całą wojnę  
i okupację, zdobył wiele odznaczeń nadanych przez Dowództwo Wojskowe i Rząd Rzeczy-

pospolitej na Uchodźstwie.  

Przeszedł wiele represji w latach Polski 

Ludowej, ale po zmianach ustrojowych pod 

koniec XX wieku również doceniono jego 

służbę. Doceniono go również jako solidnego 

pracownika Spółdzielni Usług  Wielobranżo-

wych „Spójnia”, o czym świadczą dyplomy 

i podziękowania za 15 lat, 20 lat i 25 lat nie-

przerwanej pracy.  

Z przyznanych mu medali, odznaczeń, 
krzyży i dyplomów powstała również niemała 

kolekcja. Nie będziemy wymieniać wszystkich 

dowodów uznania za służbę i oddanie Polsce 

swoich sił i umiejętności. Zrobił to Ryszard 

Stefaniak obecny wiceprezydent Częstochowy 

w książce o Janie Kubickim „Służba przy 

sztandarze. Jan Kubicki Kronikarz Świa-

towego Związku Żołnierzy AK Okręgu Czę-
stochowa”. 

Należy w tym miejscu podkreślić, że Jan Kubicki przez 25 lat, póki siły mu na to po-

zwalały, był chorążym sztandaru Światowego Związku Żołnierzy AK. Brał udział we wszyst-

kich uroczystościach rocznic i świąt państwowych, spisywał wszystkie wydarzenia z nimi 

związane. Sześć zeszytów obłożonych w szary papier, zapisanych drobnym, ale bardzo czy-

telnym pismem druha Jana, opowiada o wydarzeniach, w których uczestniczył ten wierny 

Ojczyźnie żołnierz i kombatant. W kronikach Jana Kubickiego są również wydarzenia zwią-
zane ze służbą harcerzy i instruktorów. 
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                                          Kroniki  Jana Kubickiego i fragment tekstu jednej z nich 

Do Kręgu Harcerskich Seniorów włączył się już w latach 70-tych XX wieku gdy po-

wstała Komisja Historyczna Chorągwi Częstochowskiej, po jej rozwiązaniu był członkiem 

Kręgu Seniora im. J. Wyżykowskiego przy Hufcu  ZHP Częstochowa i jego kronikarzem. 

Działał również w Stowarzyszeniu „Szare Szeregi”, czynnie uczestniczył w harcerskich 

imprezach i apelach poległych, odsłonięciach płyt i tablic pamiątkowych. O wszystkim tym 

pisał w swoich kronikach. 

    

Dziś schorowany, słaby staruszek cieszy się z każdego wyrazu pamięci: życzeń urodzi-

nowych od Komisji Historycznej, również telefonicznych zaprzyjaźnionych ludzi, czy umó-

wionych wcześniej odwiedzin. 
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W książce Ryszarda Stefaniaka są umieszczone wszystkie dyplomy, podziękowania, 

medale, odznaczenia, więc nie będziemy tu ich powtarzać. Przedstawimy tylko kilka: 

                      

             

 

                                       Opracowanie niniejszego numeru: 

                                                               Halina Pałka 

               Współpraca redakcyjna         Maria Teresa Chudzik 

Bronisław Chudzik 

 


