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nr 10.              pa�dziernik 2010 r. 
 
 

Harcerscy seniorzy 
 

Wrzesie� był miesi�cem licznych rocznic, wspomnie� o tych, którzy polegli oddaj�c 
swoje �ycie za ojczyzn�. Postaci tych jest wiele, o czym �wiadcz� groby na cmentarzach, na-
pisy na tablicach pami�tkowych i w miejscach strace� oraz biografie tych osób w ró�nych 
opracowaniach, monografiach, itp. 

Tym razem pragniemy przybli�y� sylwetki kilku druhen i druhów, którzy równie� 
uczestniczyli w tworzeniu historii cz�stochowskiego harcerstwa, od najmłodszych lat brali 
udział w działalno�ci Zwi�zku Harcerstwa Polskiego, w rozmaity sposób przyczyniali si�      
do kształtowania dziejów i dokona� dru�yn, szczepów, hufców i chor�gwi ZHP naszego    
regionu. I cho� wiek ju� pochylił ich, a włosy posrebrzył siwizn�, �yj� oni w�ród nas i albo 
czynnie uczestnicz� w �yciu Hufca ZHP Cz�stochowa, albo wspomnieniami ze swojej harcer-
skiej młodo�ci wspieraj� nasz� wiedz� o wydarzeniach sprzed kilkudziesi�ciu lat. 

 

Obecnie, przedstawiamy jednego z druhów – seniorów: 

Druh MARIAN JACKOWSKI 

Najstarszy w�ród �yj�cych seniorów cz�stochowskiego 
harcerstwa. Dzieci�stwo sp�dził w robotniczym �rodowisku 
Rakowa, tam te�, w roku1929,  jako 11-latek, zło�ył przyrze-
czenie harcerskie w dniu 11 listopada, w �wi�to Niepodległo�ci. 

Ju� jako 14-latek został wodzem gromady zuchów, zysku-
j�c sobie wielk� sympati� i autorytet w�ród najmłodszych 
członków ZHP, w Szkole Podstawowej nr.17. 

 

Spotkanie z seniorami 
 z okazji rocznicy powstania 
 Szarych Szeregów 
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Za sw� wyró�niaj�c� si� prac� harcersk� wszedł w skład delegacji harcerstwa cz�sto-
chowskiego (rakowskiego) na Zlot Jubileuszowy w Spale, organizowany w roku 1935,           
w 25 rocznic� powstania harcerstwa. 

W nast�pnych latach prowadził w dzielnicy Ostatni Grosz zwi�zek dru�yn zło�ony         
z dwóch dru�yn harcerskich i dwóch gromad zuchowych. Wcze�niej przeszedł odpowiednie 
szkolenie w tym kierunku. 

Przed wybuchem II wojny �wiatowej został powołany do słu�by w Pogotowiu Wojen-
nym, gdzie działał do wrze�nia 1939r. Na pocz�tku wrze�nia wyruszył z kart� mobilizacyjn� 
do przydzielonej mu jednostki wojskowej. Dotarł do Koniecpola. Ale miasto ju� było zaj�te 
przez Niemców. Po wielu trudach wrócił w pa�dzierniku do Cz�stochowy i nawi�zał kontakt 
z Szarymi Szeregami – rojem „Odraz”, którym wówczas dowodził Eugeniusz Stasiecki. Druh 
Marian Jackowski otrzymał polecenie tworzenia konspiracyjnych jednostek Szarych Szere-
gów na Ostatnim Groszu, co wykonywał z wielkim zaanga�owaniem. 

W roku 1942 zło�ył przysi�g� wojskow�, odbył kurs minerski i został skierowany       
do Grup Szturmowych bior�c udział w akcjach „małego sabota�u”. Działalno�� konspiracyjn� 
prowadził do ko�ca wojny. 

Po wojnie, w dalszym ci�gu, z jednakowym zapałem wspomagał swoj� prac� reakty-
wowany Hufiec Cz�stochowski, pełni�c funkcj� zast�pcy hufcowego do spraw zuchów.        
W jego poczynaniach w tym czasie wspierała go młoda �ona Alicja, która równie� działała    
w harcerstwie �e�skim do roku 1949. Po krótkiej przerwie wrócili znowu oboje do czynnej 
słu�by w roku 1956. 

                                            

Z lewej: 
 składanie kwiatów    
w miejscu pami�ci 
narodowej. 
 
 
Z prawej: 
 druh Jackowski otwie-
ra jubileuszow� wy-
staw� z okazji 90-lecia 
harcerstwa. 

Druh Jackowski ze swoj� 
dru�yn� harcersk� 
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Nawet w latach pó�niejszych, gdy ju� nie działał bezpo�rednio w�ród młodzie�y harcer-
skiej, druh Marian Jackowski nie przestał by� instruktorem, nie zerwał kontaktu z Hufcem       
i Chor�gwi� Cz�stochowsk�. Był czynnym członkiem Komisji Historycznej i stałym uczest-
nikiem spotka� Kr�gu Seniora. 

Przez ostatnie kilkana�cie lat brał udział w przekazywaniu Betlejemskiego �wiatła    
Pokoju na Jasnej Górze, uczestniczył w spotkaniach opłatkowych dla seniorów i wielu impre-
zach rocznicowych, mi�dzy innymi w �wiatowym Zlocie Harcerstwa Polskiego w Zegrzu      
w roku1995, a w 10 lat pó�niej – w Jubileuszowym Zlocie w Spale, z okazji 70 rocznicy   
Zlotu w roku 1935. 

    
             Na zlocie w Gnie�nie – 2000 r.                                     Na zlocie w Spale – 2005 r. 

 

Druh Marian Jackowski był inicjato-
rem ufundowania tablicy pami�tkowej 
po�wi�conej harcerzom Rakowa oraz 
działaczom Szarych Szeregów tej dzielni-
cy. Był i jest jednym z ostatnich rakow-
skich harcerzy. Odsłoni�cie tablicy odbyło 
si� w ko�ciele �w. Józefa na Rakowie      
w roku 1998, a druh Marian ze wzrusze-
niem uczestniczył w tej uroczysto�ci. 

 

 

 

 

Obecnie druh – senior, który przekroczył 
ju� 90-tk�, nie mo�e by� tak czynny, jak było to 
jeszcze do niedawna. Ale bardzo ch�tnie spotyka 
si� z odwiedzaj�cymi go instruktorami i lubi 
wspomina� swoj� długoletni� harcersk� słu�b�. 

 

 

 

                                                                                                                 Komisja Historyczna  
Hufca ZHP Cz�stochowa 

 

 


