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                       Harcerski Klub Sportowy  „Żubr” 

                     i ludzie związani z jego działalnością 

 

W „Ilustrowanej historii harcerstwa częstochowskiego” wydanej we wrześniu 2011 r.  

nie poruszono wielu tematów zasługujących na uwagę. Jak wypowiadali się o tym autorzy 

publikacji – przyczyny takiego stanu rzeczy były różne. Był to więc brak dostępu do źródeł  

i informacji, zbyt późne ich uzyskanie, a także niemożność zbytniego poszerzania i tak już 

obszernej w swych rozmiarach książki. 

Na temat sportowych działań częstochowskich 

harcerzy wspomniano w omawianej publikacji kil-

kakrotnie. W bieżącym numerze „Ocalić od zapo-

mnienia” pragniemy przypomnieć krótką działalność 

Harcerskiego Klubu Sportowego „Żubr”, który był 

najstarszym harcerskim klubem sportowym. Utwo-

rzony został w roku 1922, jednak od początku jego 

działalność utrudniał brak potrzebnych funduszy. 

Było to powodem rozwiązania klubu po niecałych 

trzech latach istnienia. 

Próby reaktywacji „Żubra” podjęto w okresie międzywojennym jeszcze dwukrotnie. 

Pierwsza próba, w roku 1929, odnowiła działalność klubu na okres czterech lat. Powody jej 

zawieszenia były te same co poprzednio. 

Kolejny zryw nastąpił w roku 1936. Tym razem może udałoby się wznowić działanie 

harcerskich sportowców na dłużej, ale zamierzenia te przerwała wojna. 

Następny etap działalności te-

go klubu datuje się w roku 1947. 

 Godnym uwagi jest fakt,  

iż jego  powstanie ma ścisły zwią-

zek z Gimnazjum im. Henryka 

Sienkiewicza w Częstochowie – 

szkoły, która jest kolebką często-

chowskiego skautingu. 

Myśl o utworzeniu harcer-

skiego klubu sportowego narodziła 

się w lipcu 1947 r. na obozie harcer-

skim w Lelitach koło Działoszyna. 

Uczestnikami obozu byli właśnie 

„sienkiewiczacy”, czyli harcerze 

wspomnianego wcześniej gimna-

zjum. 
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Komendant obozu Mieczysław Hrehorów wspomina: 

„ Oprócz programowych zajęć harcerskich, urządziliśmy skocznię w dal i wzwyż, boisko 

do gry w siatkówkę i koszykówkę, zorganizowaliśmy zajęcia. Zdyscyplinowanie i pilność 

uczestników obozu wskazywały na potrzebę doskonalenia tych umiejętności w klubie sporto-

wym.” 

W sierpniu tego samego roku harcerze z „Sienkiewicza” pod wodzą tego samego ko-

mendanta wzięli udział w obozie wędrownym w górach. Chłopcy wędrowali pieszo przez 

Tatry, Pieniny i Karkonosze. Była to wędrówka, która zahartowała jej uczestników i zacieśni-

ła więzy przyjaźni. 

„Po powrocie do Częstochowy postanowiliśmy założyć Klub sportowy, który swoją 

działalnością objąłby wszystkich harcerzy częstochowskich szkół” – kontynuuje wspomnienia 

Mieczysław Hrehorów. 

Klub powstał w październiku tego samego, 1947 roku przy Komendzie I Hufca Harce-

rzy w Częstochowie. Był to Harcerski Klub Sportowy „Żubr”. Nazwa „Żubr” miała być sym-

bolem siły, odwagi, wytrwałości i ambicji. 

Klub objął swoją działalnością wielu harcerzy z drużyn istnieją-

cych wówczas w szkołach Częstochowy. Dzielił się na kilka sekcji i ze-

społów różnych specjalności. Prezesem Klubu wybrano Józefa Ślusar-

skiego, który pełnił równocześnie funkcję szefa sekcji lekkoatletycznej. 

Kolejnymi zespołami i sekcjami kierowali: 

   piłka ręczna i siatkowa – Mieczysław  Hrehorów, 

   boks – Henryk Zymek, 

   tenis stołowy – Ryszard Potebnia, 

   narciarstwo – Marian Jackowski, 

   łyżwiarstwo – Lech Golcz, 

   piłka nożna – Stanisław Marczewski. 

Były również sekcje zrzeszające miłośników sportów wodnych: pływa-

nie, kajakarstwo itp. 

Treningi rozpoczęto jeszcze w roku 1947, a w następnych dwóch latach 

reprezentacje „Żubra” brały udział w różnych rozgrywkach sportowych współ-

zawodnicząc z klubami sportowymi działającymi na terenie Częstochowy przy 

różnych instytucjach.  

Do ważniejszych sukcesów i osiągnięć członków Harcerskiego Klubu 

Sportowego „Żubr” należą między innymi: 

 wicemistrzostwo w rozgrywkach siatkarskich Chorągwi Kieleckiej        

w 1948 r.,  

 pierwsze miejsce w klasie A siatkarzy częstochowskich w roku  

1949, 

 drugie miejsce w mistrzostwach miasta w piłce ręcznej w 1949 r. 

 udział w mistrzostwach Polski juniorów tenisa stołowego w 1949 r. 

 szóste miejsce indywidualne w kraju jednego z członków tej sekcji 

– Marcela Sypniewskiego. 

     

W obliczu zmian politycznych, społecznych i kulturalnych w Polsce, jakie zaistniały  

w końcu 1949 roku, zmieniło się oblicze ZHP, jego organizacja i ideologia. Rozwiązano Hu-

fiec ZHP Częstochowa, równocześnie zlikwidowany został Harcerski Klub Sportowy „Żubr”. 
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Warto w tym miejscu przybliżyć sylwetkę współzałożyciela HKS „Żubr”, ówczesnego 

aktywnego działacza harcerskiego, wspomnianego już w prezentowanej informacji. Tym in-

struktorem jest phm Mieczysław Zbigniew Hrehorów. 

Urodził się 11 lutego 1924 r. w Złoczowie i tam wstąpił do har-

cerstwa. Pełnił funkcję zastępowego w Gimnazjum i Liceum w Zło-

czowie, a w roku 1939, po kursie dla drużynowych Chorągwi Lwow-

skiej, uzyskał uprawnienia drużynowego. 

Do Częstochowy przyjechał w roku1945 i jako student założo-

nej w tym czasie pierwszej wyższej uczelni w naszym mieście - Wyż-

szej Szkoły Administracyjno-Handlowej, włączył się w działalność  

I Hufca Harcerzy w Częstochowie. Był organizatorem i komendantem 

obozów harcerskich „sienkiewiczaków”, o czym już była mowa 

 na początku niniejszej informacji. Prowadził również harcerski obóz 

zimowy w roku 1947/48, w Boguszowie koło Wałbrzycha. 

Jako współzałożyciel HKS „Żubr” pełnił funkcję jego wiceprezesa oraz instruktora sek-

cji piłki ręcznej i siatkowej. 

Po rozwiązaniu Klubu druh Mieczysław Hrehorów nie wró-

cił już do czynnej działalności harcerskiej, był jednak znany  

w mieście jako działacz sportowy. 

Już jako student był współzałożycielem i jednym z pierw-

szych prezesów Akademickiego Związku Sportowego i jego 

czynnym sportowcem w wielu dyscyplinach, głównie w piłce 

siatkowej.  

Pracując później w budownictwie był inicjatorem powstania 

Związkowego Klubu Sportowego „Budowlani” (późniejszy CKS 

„Budowlani”).Był długoletnim działaczem tego klubu, a przez 

trzy lata pełnił funkcję prezesa. 

Jako działacz i współorganizator Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej na terenie 

Częstochowy uczestniczył przez wiele lat w organizowaniu imprez rekreacyjno-sportowych 

dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W TKKF pełnił różne odpowiedzialne funkcje, początkowo 

na terenie miasta, a w latach 1975-91 także w wojewódzkich władzach TKKF. Otrzymał na-

grodę Wojewody Częstochowskiego za całokształt dokonań dla rozwoju kultury fizycznej  

w województwie. 

Wśród licznych odznaczeń przyznanych za działalność społeczną należy wymienić 

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotą Odznakę Zasłużonego Działacza Kul-

tury Fizycznej. 

Będąc bardzo aktywnym działaczem częstochowskiego sportu, Mieczysław Hrehorów 

był inicjatorem i realizatorem wielu obiektów sportowych w Częstochowie, w zakresie mon-

tażu konstrukcji i lekkiej obudowy. 

W latach 90-tych ub. wieku druh Mieczysław wstą-

pił do Kręgu Seniorów ZHP „Sienkiewiczacy” oraz Kręgu 

Seniorów ZHP „Kresowiacy” działającego w Częstocho-

wie przy Towarzystwie Miłośników Lwowa i Kresów 

Południowo-Wschodnich.  
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Był również członkiem  Komitetu Założycielskiego Harcersko-Uczniowskiego Klubu 

Sportowego „Żubr” – kontynuatora „Żubra” z lat 40-tych. Działalność tego klubu trwała rów-

nież krótko ( 2000-2002 r.), jak „Żubra” przedstawionego na początku. 

Do chwili obecnej Mieczysław Hrehorów aktywnie działa w Klubie Seniora AZS, któ-

rego jest prezesem.(Klub Seniora AZS funkcjonuje od 1970 roku). Jest również Honorowym 

Członkiem AZS w Polsce.  

 

Mimo sędziwego wieku może służyć jako wzór aktywności i wytrwałości w służbie  

dla innych. Potwierdzeniem uznania pracy społecznej Mieczysława Hrehorowa są liczne od-

znaczenia otrzymane w różnych okresach działalności. 

 

Druh Mieczysław Hrehorów i nestor harcerstwa częstochow-
skiego Marian Jackowski w czasie imprezy harcerskiej 
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