
      Na  przełomie  1943  i  44  roku,  na  polecenie  „Pasieki”  i  przy 
współudziale Eugeniusza Stasieckiego, powstaje ul „Warta” – pod takim 
kryptonimem zaczęła  funkcjonować  Częstochowska  Chorągiew Szarych 
Szeregów, składająca się z trzech hufców:
- Częstochowa : /rój „Obraz”/,
- Radomsko : /rój „Metal”/,
- Piotrków Trybunalski : /rój „Sosnówka”/.
 
      Grupy Szturmowe z Częstochowy, po odpowiednim szkoleniu, brały 
udział  w akcjach  oddziału  partyzanckiego  Armii  Krajowej  działającego 
pod dowództwem Jana Piwnika – „Ponurego”.

WARTO JESZCZE WYMIENIĆ TROCHĘ NAZWISK HARCERZY:

Oprócz kilku wspomnianych, ważnych na naszym terenie postaci 
szaroszeregowców, należy przypomnieć innych, aktywnie działających 
członków roju „Obraz” :

- Stefania Gertowicz, 
- Krystyna Klajn,
- Jerzy Kozłowski, 
- Zygmunt Łęski,
- Irena Puławska,
- Leonid Pernasow,
- Irena Rolof,
- Stefan Stoiński,
- Maria Warcicka,
- Marian Zieliński.

To tylko niektórzy, bo wymieniać można dziesiątki, a o każdym i każdej
 z nich można by pisać wiele, bo nie szczędzili sił, czasu, bo pokonywali 
strach i narażali młode życie, by służyć swemu miastu, ojczyźnie, 
by przyczynić się do pokonania znienawidzonego okupanta.

Wielu odeszło już na wieczną wartę – zginęli na posterunku lub zmarli po 
wojnie. Niektórzy jeszcze żyją i tym należy się szczególna cześć 
i  szacunek  ze  strony  nas,  współcześnie  żyjących,  dla  których  tamte 
mroczne czasy to już tylko historia.

ALE TO JESZCZE NIE KONIEC…
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SZARE SZEREGI

     W chwili wybuchu wojny, we wrześniu 1939 roku, 
Związek Harcerstwa Polskiego zaczął działać 
w konspiracji pod kryptonimem „ Szare Szeregi”. 

Zmieniły się także nazwy jednostek organizacyjnych Związku: 
Wojennym kryptonimem Głównej Kwatery była „PASIEKA”, chorągwie 
działały  jako  „ULE”,  hufce  zmieniły  się  w  „ROJE”,  drużyny  były 
„RODZINAMI”, a zastępy – „PSZCZOŁAMI”. I tak było w całej Polsce.

WOJENNE DZIEJE HARCERSTWA CZĘSTOCHOWSKIEGO

      Jeszcze przed wybuchem wojny,  w sierpniu 1939 roku,  powołane 
zostało w naszym mieście Harcerskie Pogotowie Wojenne pod komendą 
druha EUGENIUSZA CZARNOŁĘSKIEGO. Jego uczestnicy 
–  harcerki  i  harcerze,  pełnili  pomocniczą  służbę  w  obronie 
przeciwlotniczej  i  przeciwgazowej  w  szpitalach  i  punktach 
opatrunkowych.
Starsi  harcerze  wstąpili  w  szeregi  polskiego  wojska  i  do  oddziałów 
partyzanckich.

      

Druh Eugeniusz Czarnołęski ( pierwszy z prawej) wraz z harcerzami.
    Od 3 września, po wkroczeniu Niemców do Częstochowy, harcerki 



pod dowództwem druhny MARII  KOSTRZEWSKIEJ,  rozpoczęły akcję 
pomocy  dla  polskich  jeńców  w  obozach  przejściowych  polegającą  na 
dostarczaniu żywności oraz pomocy w ucieczkach. 
W szpitalach i organizowanych w różnych punktach pomocy medycznej 
harcerki  pomagały  w  opatrywaniu  rannych.  Pożytecznie  zaowocowały 
ćwiczenia z samarytankami na zbiórkach harcerskich przed wojną.
      
   17 października powstaje w Częstochowie samodzielny hufiec 
Szarych Szeregów – rój „OBRAZ”. 
W jego skład wchodzą: Śródmieście, Stradom, Częstochówka, 
Kłobuck  z  Blachownią,  Kamienicą  Polską,  Pankami,  Miedźnem, 
Krzepicami i Przystajnią, Olsztyn z Mirowem, Rudniki, Złoty Potok.
      
Dowódcą  i  współzałożycielem  roju  „Obraz”  jest  Eugeniusz  Stasiecki 
pseudonim Piotr Pomian.

EUGENIUSZ STASIECKI (1913 – 1944)

    Urodził się w Radomiu. Od roku 1933 pracował jako 
nauczyciel we wsi Cykarzew, a po złożeniu 
państwowego nauczycielskiego został zatrudniony 
jako nauczyciel w szkole podstawowej nr 21 
na Stradomiu.

Zmobilizowany w roku 1939 do 7. Dywizji Piechoty walczył 
pod  Janowem.  Uniknął  niewoli  uciekając  z  transportu  i  wrócił  do 
Częstochowy. Był nauczycielem i krótko kierownikiem szkoły nr 21.

Organizował  drużyny  harcerskie,  był  również  hufcowym  I  hufca 
Częstochowskiego.

Gdy Niemcy wpadli na trop działalności konspiracyjnej  Piotra Pomiana, 
został  zwolniony  z  pracy  w  szkolnictwie.  Pracował  wtedy  w  fabryce 
„Stradom”, ale musiał się ukrywać,  bo okupacyjne władze poznały jego 
konspiracyjny życiorys.

W roku 1943 był  współtwórcą roju „Warta” – konspiracyjnej  chorągwi 
częstochowskiej, a latem 1944 roku został mianowany zastępcą naczelnika 
Szarych Szeregów.

Zginął w sierpniu tegoż roku na Starym Mieście w Warszawie. 

Pośmiertnie  odznaczony  Krzyżem  Virtuti  Militari.  W lutym  1945  jego 
ciało  zostało  wydobyte  z  ruin  Starówki  i  pochowane  na  cmentarzu 
powązkowskim.  Spoczął  wśród  żołnierzy  batalionu  „Zośka”,  z  którymi 
wspólnie walczył w powstaniu.

    Pod  koniec  1939  roku  zaczęły  się  ukazywać  konspiracyjne  pisma 
„Pobudka” i „Wiadomości” redagowane przez instruktorów harcerskich, 
a kolportowane przez harcerki i harcerzy.

    Od początku działań konspiracyjnych rozpoczęły się prześladowania 
i  aresztowania.  Wśród licznych  egzekucji  i  represji  gestapo,  w grupach 
aresztowanych,  rozstrzelanych  i  wywożonych  do  obozów  byli  również 
harcerze. Wielu z nich zamordowano w czerwcu i lipcu 1940 roku 
w Olsztynie k/ Częstochowy i Apolonce.

Walka  jednak  nie  ustawała.  Harcerki  i  harcerze  uczestniczą  w  akcjach 
małego sabotażu i dywersji, kolportują prasę podziemną, biorą udział 
w tajnym nauczaniu.

Skład osobowy roju „Obraz” powiększał się mino ofiar. Pod koniec roku 
1940 jego liczebność wynosiła 165 osób.

Kiedy  zagrożony  aresztowaniem  Eugeniusz  Stasiecki 
opuszcza w roku 1941 Częstochowę, jego miejsce jako 
komendant roju „Obraz”, zajmuje 
JÓZEF WYŻYKOWSKI.

Piotr Pomian wyjeżdża do Warszawy i tam działa w konspiracji.

Dowództwo roju „Obraz”, a właściwie jego starsi członkowie, nawiązują 
kontakt ze Związkiem Walki Zbrojnej i w wyniku tej współpracy powstaje 
kompania Szarych Szeregów  Szkoła Podchorążych Rezerwy.

      Harcerze współpracują z władzami Armii Krajowej. Pomagają 
w  sporządzaniu  rejestrów  Kolaborantów  Kolaborantów  zdrajców, 
zamalowują  niemieckie  napisy  i  szyldy,  biorą  udział  w  organizowaniu 
ucieczek Żydów z getta.

      


