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Harcerscy seniorzy 

Bie��cy numer jest kontynuacj� tematu rozpocz�tego w numerze 10. Prezentujemy postacie 
najstarszych, �yj�cych w�ród nas, seniorów cz�stochowskiego harcerstwa. O to oni: 

                  

Jerzy Biczak 

Harcerzem został w roku 1938, w Szkole Podstawowej nr 10    
na Zawodziu w Cz�stochowie, gdzie nauczycielk� i instruktork� har-
cersk� była druhna Maria Kostrzewska, znana ju� wtedy działaczka 
Cz�stochowskiego Hufca Harcerek.  

Po odbyciu słu�by wojskowej, do której zgłosił si� na ochotnika 
w roku 1945, rozpocz�ł nauk� w Pa�stwowym Liceum Pedagogicz-
nym w Cz�stochowie. Tam spotkał si� z druhem Janem Dziwi�skim – 
nauczycielem tego liceum i instruktorem harcerskim prowadz�cym 
dru�yn�. Jan Dziwi�ski, jako członek Szarych Szeregów w czasie 
okupacji, bardzo imponował harcerzom i zmobilizował druha Jerzego 
do aktywnej słu�by w ZHP. 

Po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia druh Jurek pr�dko zaliczał kolejne próby, b�d�c 
krótko przybocznym, a nast�pnie dru�ynowym harcerskim w Szkole �wicze� przy Pa�stwowym 
Liceum Pedagogicznym. 

Był w klasie pierwszych absolwentów 
LP po wojnie. Prac� po maturze otrzymał       
w Szkole Podstawowej nr 25, a w latach      
50-tych i pó�niej był nauczycielem przedmio-
tów pedagogicznych   w liceum, jednocze�nie 
uzupełniaj�c wykształcenie i współpracuj�c    
z druhem Dziwi�skim w działalno�ci harcer-
skiej, prowadz�c dru�yny w LP i Szkole �wi-
cze�. 

Przez cały okres pracy zawodowej zwi�-
zany był ze szkołami kształc�cymi przyszłych 
nauczycieli.  

Było to wspomniane ju� Liceum Pedagogiczne oraz LP dla Wychowawczy� Przedszkoli,       
a pó�niej w latach 70-tych, gdy obie te szkoły zostały zlikwidowane, druh Jerzy był wykładowc� 
przedmiotu nazwanego metodyk� wychowania w ZHP w Studium Nauczycielskim i Wy�szej Szko-
le Pedagogicznej w Cz�stochowie. W czasie tych Zaj�� studenci hospitowali zbiórki harcerskie       
i zuchowe, sami je prowadzili, co wielu z nich zach�cało do podj�cia pracy harcerskiej w szkołach, 
w których zostali zatrudnieni po uko�czeniu studiów. 

 

 
       Druh Jerzy z uczestniczkami obozu szkoleniowego 



 2 

Druh Jerzy Biczak, niezale�nie 
od upływu lat i zmian zachodz�cych   
w kraju, mie�cie i ZHP, zawsze czuł si� 
zwi�zany z organizacj�, młodzie�� 
harcersk� i instruktorami. Ch�tnie brał 
udział w konferencjach, sympozjach     
i zbiórkach dotycz�cych wychowania 
w harcerstwie. Zawsze był gotów słu-
�y� propozycjami rozwi�za� meto-
dycznych z my�l� o przyszło�� Zwi�z-
ku. Czynnie działał w Chor�gwianej 
Komisji Historycznej, a kiedy Chor�-
giew Cz�stochowska przestała istnie� – 
w Komisji Historycznej Hufca. 
 

W archiwum Komisji jest wiele opracowa�, �yciorysów zasłu�onych instruktorów i wspo-
mnie� ciekawych wydarze�, zapisanych przez druha Jurka. Bardzo wiele informacji na ró�ne tema-
ty z zakresu  działalno�ci harcerstwa na naszym terenie mo�na uzyska�  w kilkunastu oprawionych 
„zielonych zeszytach”, które znajduj� si� w zbiorach Komisji Historycznej. 

              
Druh Jerzy (drugi z prawej) w prezydium Konferencji …       … i (drugi z lewej) w czasie zbiórki Komisji Historycznej 

Wycofanie harcerstwa ze szkół w latach 90-tych ubiegłego stulecia i gwałtowny spadek liczbowy 
dru�yn i członków ZHP było dla druha Jurka bardzo przykrym prze�yciem. Nadal jednak bierze 
udział we wszystkich uroczysto�ciach i wa�nych imprezach na terenie Hufca. 
 

Klementyna Popiwniak-Gburek 

Najstarsza spo�ród �yj�cych w Cz�stochowie seniorek harcerstwa. Jako 16-latka zgłosiła si� 
do zorganizowanego w 1939 roku Pogotowia Wojennego. Była jego aktywn� działaczk�. Nale�ała 
do grupy harcerek współpracuj�cych z PCK. Była to instytucja tolerowana przez władze okupacyj-
ne. 

Dziewcz�ta, a w�ród nich „Klima” – tak nazywano w�ród harcerek druhn� Klementyn� – 
otrzymały legitymacje z niemieck� piecz�tk� i opaski Czerwonego Krzy�a, dzi�ki czemu mogły 
jawnie organizowa� pomoc dla potrzebuj�cych, mogły te� dotrze� w wiele miejsc, gdzie dost�p dla 
innych był zabroniony, 

Kiedy w Cz�stochowie utworzono tajny hufiec Szarych Szeregów (Rój „Obraz”), druhna 
Klima była od pocz�tku. Do ko�ca wojny brała udział w ró�nych akcjach przeciwko okupantowi. 
Działała głównie w charakterze ł�czniczki. Została mianowana dru�ynow� starszych harcerek, 

 
Druh Jurek przy rozpalaniu symbolicznego   ogniska w Dniu 

My�li Braterskiej 
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w�ród których cieszyła si� ogromn� sympati� ze wzgl�du na swój kole�e�ski, przyjazny stosunek 
do druhen oraz du�e umiej�tno�ci organizatorskie, przywódcze. 

    

Po zako�czeniu wojny, w roku 1945 od pocz�tku uczestniczyła w reaktywowaniu harcerstwa 
na terenie naszego miasta. Pod koniec 1945 roku została zast�pczyni� hufcowej, a w latach 1946-49 
pełniła funkcj� komendantki Cz�stochowskiego Hufca Harcerek. Była współorganizatork� wszyst-
kich wa�niejszych wydarze� harcerskich na naszym terenie, działała na rzecz pomocy dzieciom, 
otaczaj�c szczególn� opiek� najbiedniejsze i opuszczone. 

                    
Klementyna  Popiwniak jako komendantka Hufca Harcerek w czasie narady z komendantami Hufców Harcerzy 

przed defilad� 
 

W latach 1949-56, jak wielu instruktorów w tamtych czasach, odsun�ła si� od działalno�ci 
harcerskiej. Na krótko powróciła do niej w roku1957, ale wzgl�dy osobiste, zawodowe i rodzinne 
nie pozwoliły jej kontynuowa� tej pracy. 

 

Nie wyraziła ch�ci przynale�no�ci do Kr�gu Seniorów, nie 
chciała równie� uczestniczy� w spotkaniach z młodzie��. Mimo wie-
lu prób nawi�zania kontaktu ze strony druha Mariana Jackowskiego    
i innych nestorów harcerstwa, nie dała si� skłoni� do współpracy. 

Obecnie druhna Klima odsun�ła si� od ludzi ze wzgl�du        
na pogarszaj�cy si� stan zdrowia. Nie zapominaj� o niej seniorzy           
i członkowie Komisji Historycznej, ale jest to zainteresowanie jed-
nostronne. 

 

Tadeusz Muszy�ski 

W chwili wybuchu II wojny �wiatowej  miał 11 lat. Był zuchem w dru�yny przy Szkole Pod-
stawowej nr 18. Dwaj starsi bracia: Marian i Stanisław byli harcerzami, a kiedy powstał w Cz�sto-
chowie hufiec Szarych Szeregów (Rój „ Obraz” ), czynnie uczestniczyli  w konspiracyjnej działalno-
�ci przeciwko okupantom niemieckim. Wtajemniczyli w niektóre sprawy małego Tadzia, polecaj�c  
mu roznoszenie tajnych gazetek pod wskazane adresy.  

Gestapo pr�dko wpadło na �lad działalno�ci młodych ludzi i ju� w1940 roku obaj bracia Ta-
deusza zostali aresztowani i osadzeni w wi�zieniu na Zawodziu. W sierpniu tego samego roku roz-
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strzelano ich w lasach koło Janowa. Tadeusz pojechał z ojcem na miejsce, gdzie znajdowała si� 
zamaskowana mogiła wszystkich straconych konspiratorów. Potajemnie odwiedzał to miejsce ka�ni 
i postanowił i�� w �lady  braci w walce z okupantem. Ju� w 1942 r. był członkiem Szarych Szere-
gów, w najmłodszej grupie – „ Zawiszaków” . Druh Tadeusz wspomina w swoim �yciorysie nazwi-
ska harcerzy nale��cych do tej samej grupy, kierowanej przez druha Jarosława Izdebskiego. Byli to 
m.in.: Julian Lubecki, Henryk Bł�dowski, Jan Dziwi�ski, Józef Janicki, Jerzy Kukuła. Młodzi 
chłopcy �wiczyli musztr�, uczyli si� słu�by sanitarnej, działali jako ł�cznicy. Druh Tadeusz pod 
pseudonimem „ Muszka”  otrzymał zadanie uratowania przed zniszczeniem ksi�gozbioru biblioteki 
szkolnej z ul. �w. Barbary (Szk. Podst. nr 3). Z zadania wywi�zał si� bez zarzutu. Ksi��ki zostały 
ukryte w bezpiecznych miejscach, by po wojnie wróci� na biblioteczne półki. Od wrze�nia 1943 r. 
Tadeusz nale�ał do kompletu tajnego nauczania, który prowadzili nauczyciele stowarzyszenia „ Na-
uka i Praca” . Lekcje odbywały si� w mieszkaniu Muszy�skich przy ul. 7 Kamienic. 

Do ko�ca wojny druh Tadeusz czynnie współpracował z plutonami Szarych Szeregów i od-
działami Armii Krajowej. Otrzymywał  ró�ne ,czasem niebezpieczne zadania. W akcji rozbrajania 
gestapowca został ranny. 

Po zako�czeniu wojny uczestniczył w pracach 
porz�dkowych i reaktywacyjnych w dru�ynach  harcerskich 
przy Liceum im. H. Sienkiewicza i Liceum Pedagogicznym,   
w którym działał jako przyboczny dru�yny prowadzonej przez 
druha Jerzego Biczaka. Brał udział w licznych obozach harcer-
skich, stałych i w�drownych, gdzie głównie prowadził zaj�cia 
sportowe. Uko�czył studia pedagogiczne, a praca magisterska 
zwi�zana była z harcerstwem. Jej temat brzmiał: „ Wychowanie 
fizyczne, sport i turystyka na terenie Hufca Cz�stochowa w la-
tach 1962-1967” . 

W latach 1977-79 prowadził zaj�cia  
z metodyki wychowania harcerskiego       
ze studentami cz�stochowskiej WSP. Był 
dyrektorem LO im. W. Broniewskiego,       
a równocze�nie opiekunem szczepu harcer-
skiego w tej szkole. 

W latach istnienia Chor�gwi Cz�sto-
chowskiej druh Tadeusz Muszy�ski był 
członkiem Rady Chor�gwi, chor�gwianej 
Komisji Stopni Instruktorskich, a obecnie 
działa w harcerskim Kr�gu Seniora i jest 
członkiem Stowarzyszenia Szarych Szere-
gów oraz Zwi�zku Inwalidów Wojennych. 

Odznaczony licznymi odznaczeniami 
wojskowymi, harcerskimi i pa�stwowymi, 
nigdy nie przestał by� instruktorem ZHP. 

 

 

Komisja Historyczna 

Hufca ZHP Cz�stochowa 

 

 

 
Tadeusz Muszy�ski (w �rodku) jako chor��y pocztu sztandarowe-
go Zwi�zku Inwalidów Wojennych 


