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Wstęp
Album przedstawia sylwetki Kłobucczan, którzy swoimi poczynaniami i wyznawanymi wartościami zainspirowali działaczy Kłobuckiego Koła Fotograﬁcznego PASJONACI. Choć każda z ukazanych
osób jest zupełnie inna, łączy je wspólna cecha. Pasja jest bardzo
ważnym elementem ich życia. Pomimo trudności i przeciwieństw,
towarzyszy im przez długie lata, nieustannie powodując podziw u
innych. Przedstawieni mieszkańcy Kłobucka mogą być wzorem do
naśladowania, inspiracją dla innych osób.
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fot. Ewelina Turlinski

Andrzej Brzózka
Pasjonat historii opisujący dzieje ziemi kłobuckiej. Jest autorem licznych publikacji, artykułów i relacji o Bitwie pod Mokrą, pociągu pancernym “Śmiały”, działalności konspiracyjnej Armii Krajowej, Szarych Szeregów i Batalionów Chłopskich. Jako wieloletni
vice, następnie prezes, Towarzystwa Przyjaciół Kłobucka wygłosił
serię odczytów, a obecnie prowadzi wykłady w Akademii Trzeciego
Wieku. Posiada między innymi następujące odznaczenia: Krzyż Ka-
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walerski Orderu Odrodzeniu Polski, Srebrny Krzyż Zasługi za wybitne zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polski i Byłych Więźniów Politycznych, odznakę “Zasłużony dla Gminy Kłobuck”,
odznakę “za zasługi dla województwa częstochowskiego” oraz wiele
innych. Jako narrator wziął udział w dokumencie ﬁlmowym “Ułan
z Kłobucka – kapral Marcin Cieleban”.
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fot. Jacek Janikowski

Andrzej Sękiewicz
Absolwent Liceum w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku. W 1989
roku, stopniem magistra teologii, ukończył studia na Papieskim
Wydziale Teologicznym w Krakowie. Od 1989 r. do chwili obecnej
pracuje jako nauczyciel–katecheta w kłobuckich szkołach podstawowych oraz ponadgimnazjalnych. Prezes Ponadregionalnego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Wieniawa”. Od 2002 roku organizator Dni
Długoszowskich w Kłobucku. Jeden z inicjatorów budowy pierwsze-
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go pełnopostaciowego pomnika Jana Długosza (autorstwa Jerzego
Kędziory), który stanął na kłobuckim Rynku im. Jana Pawła II w 2015
r., w sześćsetną rocznicę urodzin dziejopisa. Radny Rady Miejskiej
w latach 2015–2018. Redaktor naczelny pisma „Nowiny Paraﬁalne”
oraz jeden z autorów książki „Zarys dziejów Kłobucka, paraﬁi św. Marcina i okolic”. Obecnie kontynuuje studia doktoranckie na Wydziale
Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
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fot. Krzysztof Świtalski

fot. Irena Wilk

Artur „Suchy” Osuchowski
Założyciel i trener Klubu Sportowego „Wojownik” w Kłobucku,
instruktor boksu oraz kickboxingu. Trenuje około 20 lat. Jego maksyma brzmi: „dzień bez treningu jest dniem straconym”. Ma proste
zasady i ambicje, pomagające w kształtowaniu siebie. Zdobył trzy
stopnie mistrzowskie. Brał udział w 89 turniejach, w których zdobył
96 medali (43 złote, 27 srebrnych, 26 brązowych). Został trzykrotnie
powołany do reprezentacji kraju. Trenuje dzieci i młodzież, przeka-
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zując im wartości życiowe w Teakwondo. Jego podopieczni startują
w zawodach w kraju i zagranicą. Ostatnio wydał książkę „Siła w warunkach domowych” dotyczącą treningu, motywacji i organizacji
życia. Wierzy, że należy spełniać swoje marzenia.

9

fot. IrenaWilk

fot. Ewelina Turlinski

Darek Gutowski
Sportowiec, biegacz, miłośnik wędrówek. Przygodę z bieganiem rozpoczął zimą 2007 roku. Główną motywacją do treningów była chęć utraty wagi. W marcu wystartował w swoich
pierwszych zawodach, odbywały się one w Blachowni, a dystans
wynosił 5 km. Był to moment, od którego rozpoczął regularne
treningi. Rok później w deszczu i niskiej temperaturze przebiegł
swój pierwszy maraton - Cracovia Maraton. Po ukończeniu kil-
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ku maratonów oraz kilku startach w biegach górskich, zaczął
myśleć o spróbowaniu swych sił w ultramaratonie. Pierwszy
start w ultra w 2012 roku zakończył się zejściem z trasy na 136
km Transjury, czyli biegu na dystansie 164 km z Krakowa do Częstochowy szlakiem Orlich Gniazd. W tym samym roku ukończył
dwa ultramaratony górskie. Najbardziej lubi starty w górach.
To połączenie jego dwóch pasji: wędrówek po górach i biega-

fot. Jacek Janikowski

nia. Obecnie ma za sobą już ponad 50 startów w biegach na
dystansie maratońskim lub ultramaratońskim. Jego największe
osiągnięcia to 3 miejsce w biegu 24–godzinnym (Kwietny Bieg
w Lisowicach w 2017 roku) oraz dwukrotne pokonanie trasy SOG
Ultra z Krakowa do Częstochowy (161 km) w 2016 oraz 2017 roku.
Sportowiec ma następujące podejście do swojej pasji: “Bieganie
takich dystansów wymaga silnej psychiki i umiejętności radzenia so-

bie z bólem. Po wielu godzinach na trasie zaczyna się walka ze swoimi
słabościami. Jeżeli podda się głowa, nie ukończysz biegu. Ale obcowanie z naturą, piękne widoki i satysfakcja wynagradzają trudy biegu.”
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fot. Ewelina Turlinski

Grzegorz Dobosz
Skromny człowiek, który dla wielu ludzi jest wzorem do
naśladowania. Godne podziwu są jego siła woli, dobre serce
i charyzma. Znamy go jako wiceprezesa Kłobuckiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „ATOL” oraz prezesa Kłobuckiego Stowarzyszenia Sportowego „Niezależna Grupa Biegowa
Kłobuck”. Pierwsze stowarzyszenie skupia abstynentów, a drugie biegaczy z Kłobucka i okolic. Organizator oraz uczestnik
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wielu biegów, które pokonuje wspólnie z grupą wspaniałych
osób. W 2017 roku świętował 25–lecie swojej trzeźwości.
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fot. Klementyna Krysiak

Iga Kozacka
Piosenkarka, autorka tekstów i muzyki. Studentka wokalistyki jazzowej na Akademii Muzycznej w Katowicach. Absolwentka
edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej Wydziału Sztuki
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Muzyka towarzyszy
jej od dziecka. Swoje pierwsze kroki w telewizji stawiała w programie „Od przedszkola do Opola”. Uczestniczka muzycznego show
“Bitwa na głosy”. W 2014 roku brała udział w programie telewi-
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zyjnym “The Voice of Poland”, w którym pod opieką Edyty Górniak
doszła do półﬁnału. Laureatka wielu ogólnopolskich oraz międzynarodowych festiwali dla wokalistów m.in. konkursu „Pamiętajmy
o Osieckiej” w Warszawie, zdobywczyni Grand Prix Konkursu Dobrej Piosenki im. Kaliny Jędrusik w Częstochowie oraz laureatka
I nagrody na Festiwalu Niemen Non–Stop w Słupsku. W 2016 roku
zdobyła m.in. nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie piosen-

fot. Klementyna Krysiak

ki z ﬁlmu zagranicznego podczas VII Festiwalu Piosenki i Ballady
Filmowej w Toruniu oraz srebrną nagrodę im. Andrzeja Zauchy na
Festiwalu “Serca Bicie” w Bydgoszczy. Laureatka III miejsca na Międzynarodowym Festiwalu im. Anny German w Warszawie, zdobywczyni wyróżnienia na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki „Rzeszów Carpathia Festiwal 2017”, na którym zaprezentowała piosenkę
własnego autorstwa. W czerwcu 2017 roku wydała premierowy sin-

giel “Chemia”, z gościnnym udziałem rapera Mezo. Obecnie naucza
wokalistyki w Społecznym Ognisku Muzycznym w Kłobucku, które
sama ukończyła. Inspiruje się soulowymi artystami, takimi jak: Alicia Keys, Stevie Wonder, Aretha Franklin, Allen Stone i wielu innych.
W wolnych chwilach chętnie czyta książki biograﬁczne.
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fot. Ewelina Turlinski

Jerzy Hendzlik
Od 1980 roku zawodowo zajmuje się sztuką płatnerską. Trzy
lata później wstąpił do cechu rzemiosła artystycznego w Częstochowie. Jest samoukiem. Swoją pierwszą zbroję husarską wykonał na
zamówienie kłobuckiego lekarza–pediatry. W 1987 roku otrzymał
od ministra kultury i sztuki dyplom mistrza rzemiosł artystycznych
– płatnerza. Swój pierwszy medal, otrzymany na wystawie w Krakowie, posiada do dziś. Każdy wykonany hełm czy zbroja to ręcz-

16

na robota, wykonywana indywidualnie na wymiar. Przez lata jego
wyroby znajdowały odbiorców w Polsce i na świecie, m.in. w USA,
Francji, Japonii, Australii, Maroko czy Meksyku. Przez 30 lat wykonywał zamówienia dla grupy z Sandomierza, 15 lat współpracował
z Muzeum Wojska Polskiego. Jego prace zostały użyte do krajowych
i zagranicznych produkcji ﬁlmowych. Uważa, że wykonywana przez
niego praca to pasja, bez której nie umiałby żyć.
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fot. archiwum rodzinne Katarzyny Mazik

Katarzyna Mazik
Pasjonatka morsowania i zdrowego stylu życia. Pewnej zimy,
wbrew swojej naturze, postanowiła zażyć kąpieli w zalewie Zakrzew. Tak właśnie rozpoczęło się kłobuckie morsowanie. Morsujący Kłobuck to w większości członkowie Niezależnej Grupy Biegowej
z Kłobucka. Spotkania odbywają się 1–2 razy w tygodniu, głównie
w weekendy. Zwykle rozpoczynają się 20–minutową rozgrzewką,
po której następuje kilkukrotne wchodzenie do wody. Kąpiel trwa
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od 3–15 minut i zależy od dyspozycji danego dnia oraz zaawansowania w morsowaniu. W ciągu trzech lat zorganizowano dwa zloty
morsów z Kłobucka i okolic. Jednym z największych wyczynów było
dołączenie do Bicia Rekordu Guinessa 13 grudnia 2015 roku w jednoczesnym morsowaniu w Polsce. Rekord został pobity. Pasjonatka
zachęca mieszkańców Kłobucka i okolic do swojej pasji: “rozgrzewka przed zimową kąpielą sprawia, że poczucie zimna gdzieś w nas niknie.

fot. archiwum rodzinne Katarzyny Mazik

Kąpiel w lodowatej wodzie jest jak wielka radość, która trwa zaledwie
kilka chwil. Jednak jest tak intensywnym impulsem, że uzależnia jak
najlepsze słodycze. Z każdym kolejnym morsowaniem organizm jest silniejszy, przyzwyczaja się do szybkiej regeneracji, jesteśmy odporniejsi
i bardziej uśmiechnięci”.
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fot. Irena Wilk

Klub Motocyklowy SKL Dragon Kłobuck
Grupa pozytywnie zakręconych ludzi, których największą pasją
są motocykle. Zainteresowanie zrodziło się już w dzieciństwie, gdy
bardzo emocjonalnie reagowali na dźwięk silnika. W młodzieńczym wieku pasja nasilała się, każdy marzył o motorze, poczuciu
wolności i wietrze we włosach. Gdy zaczęła się dorosłość, przytłaczała ich szara codzienność, zapomnieli o marzeniach. Teraz, gdy
dzieci są samodzielne i mają swoje grupy przyjaciół, wróciły ich
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marzenia. Starzy kumple utworzyli w 2013 roku Klub Motocyklowy
„SKL Dragon”. Podróżują na swoich maszynach po kraju i zagranicą,
godnie reprezentując Kłobuck. Budują pozytywny wizerunek motocyklisty, charytatywnie biorąc udział w wielu imprezach na terenie miasta. Współpracują z harcerzami i Gminą Kłobuck.
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fot. Jacek Janikowski

Magdalena Jagielska
Kłobucczanka z urodzenia i wyboru. Absolwentka Liceum
im. Kazimierza Kosińskiego w Kłobucku. Z wykształcenia ﬁlolog
języka rosyjskiego. Miłośniczka biegania i gór, swoje pasje najchętniej realizuje w Bieszczadach, którymi zachwyca się o każdej
porze roku. Członkini KS Niezależna Grupa Biegowa, klubu sportowego z Kłobucka, zrzeszającego biegaczy–amatorów. Na swoim
koncie ma starty w ponad 100 zawodach, na dystansach od 1 do
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53 km, najchętniej wybiera te terenowe, blisko natury. Pasjonatka
literatury, zwłaszcza klasyków rosyjskich, Bohumila Hrabala i polskiej powieści współczesnej. Uczestniczka spotkań Dyskusyjnego
Klubu Książki. Interesuje się fotograﬁą, podziwiając kadry Chrisa
Niedenthal'a próbuje swoich sił w fotograﬁcznym zapisie chwil.
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fot. Irena Wilk

Marek Izydorczyk
Malarz, artysta. Malarstwem zajmuje się od 24 lat. Jego technika to nieskończona głębia koloru. Obrazy artysty intrygują i zmuszają do zastanowienia. W latach 90. ubiegłego wieku TV Polonia
nakręciła reportaż o jego twórczości, niestety wyświetlany poza
granicami kraju. Został zaproszony do Teleexpresowej galerii ludzi pozytywnie zakręconych. Mało znany i niedoceniany w lokalnej
społeczności.
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Marek Wilk
Fryzjer, w zawodzie działa od 1987 roku. Kontynuuje tradycje rodzinne w wymagającej fryzjerskiej profesji. Wykształcenie
zdobywał w Zawodowej Szkole nr 2 w Kłobucku, Liceum Administracyjnym w Częstochowie oraz Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie. W 2000 roku zdobył dyplom mistrza fryzjerstwa. Przez lata działalności wykształcił dziesiątki adeptów
sztuki fryzjerskiej. Głęboko oddany swojemu zawodowi i współ-
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pracy z ludźmi których kształtuje. Prowadzi najdłużej działający
zakład fryzjerski w Kłobucku. “U Wilka” został otwarty po II Wojnie Światowej. Pierwotną lokalizacją była ul. Staszica, od lat 60.
w obecnej lokalizacji na ul. 3 Maja.
Założycielami zakładu byli dziadkowe, mistrzowie sztuki
fryzjerskiej, Czesława i Czesław Wilk. Dziadek fryzjera był członkiem Komendy Szarych Szeregów Roju Kłobuck w czasie okupa-

fot. Jacek Janikowski

cji, szefem łączności oraz żołnierzem Służby Zwycięstwu Polski,
Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. Nosił pseudonimy
“Szary”, “Mieczysław”, “Twardy”.

27

fot. Jacek Janikowski

Ryszard Kadziak
Gitarzysta, harmonijkarz, autor tekstów oraz muzyki. Swoją
działalność na scenie rozpoczął ponad 40 lat temu. Członek wielu zespołów muzycznych, takich jak „Apogeum” czy „Krawędź”.
Z kolejnym zespołem, „Linia 64”, wystąpił m.in. podczas Święta
Trybuny Ludu w Warszawie oraz na małej scenie Festiwalu Muzyki Rockowej w Jarocinie. W 1988 roku powołał do życia zespół
„Murphy Blues”, dający koncerty w całej Polsce. Grupa wydała
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album „Kołowrotek”, a w 2004 roku zagrała na Sopot Blues Festiwal. Pomysłodawca i organizator festiwalu „Blues Festiwal
nad Okszą”, przyciągającego do Kłobucka bluesowych artystów
z całego świata. W 2013 roku uhonorowany odznaką „Zasłużony
działacz kultury”.
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fot. Klementyna Krysiak

Stanisław Ochmański
Muzyk, malarz, miłośnik piłki nożnej. W wieku 18 lat stanął
przed ważnym wyborem, która pasja jest dla niego ważniejsza:
gra w piłkę nożną czy gra w zespole. To właśnie wtedy wybrał
muzykę, która stała się jednocześnie sposobem na zarobek. Od
25 lat gra w kapeli ludowej, od 19 lat jest członkiem Kłobuckiej
Kapeli Podwórkowej “U Andrzeja”, gdzie gra na kontrabasie. Nie
zrezygnował jednak całkowicie z piłki nożnej, grał amatorsko
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przez kilkanaście lat. Twierdzi, że sport to jego pierwsza miłość.
Kolejną pasją, która wypełniła jego życie jest malarstwo. Artysta
wykonuje swoje prace techniką olejną, a najczęściej uwieczniane
przez niego motywy to martwa natura oraz pejzaż z elementami
architektury. Jego dzieła zostały docenione przez rodaków oraz
obcokrajowców, dostawał zamówienia na obrazy m.in. z RFN,
Budapesztu, Montrealu czy Toronto. W wolnych chwilach zaraża

fot. Klementyna Krysiak

swoim hobby dzieci i wnuki. Z powodu małej ilości wolnego czasu, nie jest w stanie poświęcić się swojej pasji, choć chciałby wrócić do malowania w przyszłości.
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fot. Irena Wilk

Stefan Sitkiewicz
Pasjonat fotograﬁi, malarstwa i turystyki pieszej. Pasjonuje
go również ﬁlmowanie. Z wykształcenia technik budowlany. Zdobywając uprawnienia przewodnika jurajskiego na przełomie lat
70.–80., kierował oddz. PTTK w Kłobucku. Swoją przygodę z malarstwem rozpoczął w 1972 roku jako samouk. Przez lata zdobywał
wiedzę i doświadczenie, uczestnicząc w kursach, plenerach i wystawach. Jako emeryt został członkiem Częstochowskiego Stowa-
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rzyszenia Plastyków im. Jerzego Dudy Gracza. Czynnie uczestniczy
w plenerach oraz wystawach krajowych i zagranicznych. Jego ulubione tematy to pejzaż, architektura i kwiaty.

fot. Irena Wilk

.
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fot. archiwum rodzinne

Wiesław Szeweluk
Malarz, muzyk, pasjonat fotograﬁi. Uczestnik międzynarodowych plenerów malarsko–rzeźbiarskich. Współorganizator
plenerów w Kłobucku. Malowanie było w jego przypadku tradycją
rodzinną. Artysta najczęściej tworzył w technikach wielowarstwowych światłocienia na podmalówkach, a także kredką i pastelą na
barwnym papierze. Inspirował się twórczością Rembrandta. Często
malował portrety wzorowane na fotograﬁach, szczególnie dzieci
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oraz znajomych. Pasjonował się również fotograﬁą, portretował
m.in. swoich kolegów–malarzy podczas plenerów. Świetnie grał
na gitarze, wielki pasjonat muzyki. Pomimo problemów zdrowotnych prowadził aktywny tryb życia: uczestniczył w artystycznym
życiu miasta i powiatu, uwielbiał wędkować. Zbierał stare zdjęcia
Kłobucka, w swojej kolekcji miał ich ponad 135 sztuk, a najstarsze
datowane było na 1907 rok. Zmarł 12 września 2013 roku.
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fot. Ewelina Turlinski

Wioleta Pelikan
Miłośniczka rękodzieła. Pasjonatka robótek szydełkowych, będących odskocznią od codziennej pracy biurowej. Szydełkuje gdzie się
da, nawet na plaży czy w samochodzie. Wyłącznie dla przyjemności
– swoich prac nie sprzedaje. Na szydełku wykonuje serwetki, bolerka,
bluzki, spódniczki, koszyczki, bombki, zajączki, kurki, a nawet świeczniki. Ponadto robi bransoletki z koralików i frywolitki. Szydełkuje od
kilkunastu lat, korzystając ze wzorów w gazetach i w internecie, nie tyl-
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ko polskojęzycznym – pomocne okazały się szczególnie fora rosyjskie
i chińskie. Dzięki uczestnictwu w spotkaniach on–line i akcjach typu
Dzień Robótkowania w miejscach publicznych poznała wielu wspaniałych ludzi. Pozostałe jej zainteresowania to fotograﬁa i zwiedzanie.
Największe wrażenie wywarły na niej Chorwacja, Podlasie i Puszcza
Białowieska. Najważniejsza jest dla niej rodzina, mąż Andrzej i dwójka
dzieci, których bardzo kocha. Jest osobą pogodną i otwartą.
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fot. Ewelina Turlinski

fot. Jacek Janikowski

Wojciech Krysiak
Akustyk, realizator nagrań muzycznych. Z wykształcenia
reżyser teatru lalek. Już w szkole podstawowej interesowały go
nowinki techniczne, w szkole średniej był aktywnym członkiem
radiowęzła szkolnego. Po zakończeniu edukacji rozpoczął pracę
jako instruktor teatru lalek w Miejskim Ośrodku Kultury w Kłobucku. Od ponad 35 lat związany z tą instytucją. Obecnie pracuje na etacie instruktora do spraw obsługi i realizacji imprez
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kulturalnych. Wspólnie z żoną, Danutą Falarską, założył Klub
Tańca Nowoczesnego „Ciało i Ruch”. Pomysłodawca i kierownik Jurajskiego Festiwalu Tańca Freestyle. Przez rok był sędzią
Polskiego Towarzystwa Tanecznego sekcji freestyle. W połowie
lat 90., jako jeden z nielicznych w województwie częstochowskim, należał do Polskiego Stowarzyszenia Prezenterów Muzyki.
Ukończył wiele kursów związanych z akustyką i nagłośnieniem.

fot. Klementyna Krysiak

Praca to jego pasja. W 2013 roku uhonorowany odznaką „Zasłużony działacz kultury”. Nie zawsze widoczny, od strony nagłośnieniowej czuwa niemal nad każdym kulturalnym wydarzeniem
w naszym mieście.
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fot. Grzegorz Orzełek

Zbigniew Jaworski
Pszczelarz z zamiłowania, od niemal 40 lat w zielonym zakątku Kłobucka ma swoją pasiekę, która liczy około 30 uli. Niezrzeszony w żadnym kole pszczelarzy. Od dziecka fascynowały go
te pracowite owady, był ciekawy jak powstaje miód. Jako młody
chłopak podjął inną pracę, ale fascynacja pszczelarstwem nie
minęła. Za pierwsze zarobione pieniądze kupił ul i pszczoły. Na
początku swojej przygody wskazówki czerpał od starszego pana.
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Niestety, nasz pasjonat musiał się uczyć sam. Kupował więc książki o pszczelarstwie i czytał rozwijając swoją wiedzę. Pomału uli
przybywało, na początku trzy, potem kilka kolejnych. Bardzo kocha te małe pracowite stworzonka, rozróżnia każdy dźwięk, który
wydają. Potrafi godzinami opowiadać o swoich pszczołach.

fot. Grzegorz Orzełek

.
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fot. Irena Wilk

Zofia Trzepióra–Noga
Maluje od dziecka, od kiedy pamięta zawsze miała przy sobie ołówek i szkicownik. Pierwszym jej modelem był tato, emerytowany nauczyciel. Każdą wolną chwilę poświęcał na pozowanie. Ukończyła Akademię Jana Długosza w Częstochowie jako artysta–malarz: malarstwo
sztalugowe, jej drugi fakultet to malarstwo w architekturze i urbanistyce. Prowadzi zajęcia z młodzieżą i dziećmi oraz uczestniczy w plenerach
malarskich w Polsce i poza granicami kraju. Swoje prace prezentowała
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podczas wielu wystaw. Poza malowaniem, pisze wiersze, reportaże i kroniki. Do pisania utworów zainspirowały ją wnuki, dla których układała
rymowanki podczas spacerów. Za namową rodziny i przyjaciół zaczęła
pisać poezję. Należy do Stowarzyszenia Polskich Artystów Plastyków,
Klubu Literackiego „Metafora” ZMP Częstochowa, Klubu Literatów ZMP
Katowice. Jest osobą bardzo przyjazną, prowadzi otwarty dom, do swojej
pracowni zaprasza wszystkich miłośników sztuki.

43
fot. Krzysztof Świtalski

fot. Klementyna Krysiak

Zygmunt Wierus
Harcmistrz, społecznik, muzyk, kompozytor, autor, nauczyciel.
Swoją działalność rozpoczął na początku lat 50. ubiegłego wieku.
Uczęszczał do Studium Aktorskiego w Warszawie. Z jego inicjatywy
na terenie powiatu kłobuckiego i województwa śląskiego powstały
liczne zespoły muzyczno–śpiewacze, m.in. Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca “Pankowskie Mazowsze”, Harcerski Zespół Artystyczny
“Ballada”, Zespól Artystyczny “Słoneczko” oraz “Śnieżki” i “Smerfy”.
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Z zespołem „Ballada” w lipcu 1974 roku brał udział w Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym „Malta”, podczas którego jako instruktor
nauczał folkloru polskiego i śląskiego dzieci i młodzież z całego świata. Był także inicjatorem i dyrygentem Zespołu Pieśni i Tańca im. T.
Sygietyńskiego. Do 2005 roku prowadził znany i ceniony w powiecie
Zespół Śpiewaczy “Kłobucczanie”. Jako nauczyciel, a następnie dyrektor szkół podstawowych, od najmłodszych lat harcerz oraz in-

fot. Klementyna Krysiak

struktor–harcmistrz, wychował w umiłowaniu muzyki kilka pokoleń
dzieci. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku w czasie
jego budowy (1969–1972). Uczęszczał do chóru harcerskiego oraz kościelnego. Pasjonat motocykli, sam jeździł przez 10 lat. Autor widowiska „Żołnierski Ethos” oraz książki „Sylwetki nauczycieli miasta i gminy
Kłobuck”. Za swoje zasługi otrzymywał państwowe odznaczenia,
m.in. Złotą Odznakę Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, nagrodę

Ministra Kultury i Sztuki za kultywowanie piękna folkloru polskiego
i przykładanie szczególnej wagi do wartości regionalnej, Złotą Odznakę Nauczycielstwa Polskiego. W 2010 roku uhonorowany Orderem Uśmiechu, przyznawanym za działania przynoszące dzieciom
radość. W 2017 roku obchodził swoje 70–lecie pracy harcerskiej.
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Zakończenie
Czy sukces to przypadek? Czasem do zwycięstwa wystarczy łut
szczęścia, częściej jednak to długa, systematyczna praca i wyrzeczenia wznoszą Nas na szczyty własnych możliwości.

