
      
Jedną z niezapomnianych akcji było obdarowanie przebywających 

w szpitalach powstańców i partyzantów  paczkami z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia, ostatnich wojennych świąt. 

Pomysłodawcą  był  Jan  Mazurkiewicz-  „Radosław”,  akcją  pokierowała 
żona  prezydenta  miasta  Maria  Rybicka,  a  wykonawcami  byli  harcerze. 
Chodzili po domach, zbierali żywność i rozmaite drobiazgi
- dary gwiazdkowe dla potrzebujących. Prawie nikt nie odmówił pomocy, 
choć wszystkim było ciężko. 

Obdarowani byli  wzruszeni  do łez, a druhny i druhowie cieszyli się, że 
mogli przyczynić się do świątecznej radości wielu ludzi. 

Wszystko  to  pozostało  we  wspomnieniach.

Szare Szeregi zakończyły swoją konspiracyjną działalność wraz z końcem 
wojny, gdy można było wrócić do  jawnej służby.

Wymarsz Szarych Szeregów na Akcję Burza
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„ALE TO JESZCZE NIE KONIEC…”

-  takimi  słowami  zakończył  się  drugi  numer  naszej  gazetki  mówiący o 
częstochowskich Szarych Szeregach i ich wojennej działalności.

Dziś  opowiemy,   jak  częstochowscy  harcerze 
włączyli  się  w  akcję  pomocy  powstańcom 
warszawskim w roku 1944.

Po upadku powstania, a nawet jeszcze przed  jego zakończeniem, 
masowo wysiedlani ze stolicy warszawiacy przemieszczali się przez teren 
naszego miasta,  ponieważ Częstochowa była ważnym węzłem kolejowym 
na trasie warszawsko-wiedeńskiej.

Przez częstochowskie dworce: Główny i Stradom przejeżdżały transporty
wysiedleńców,  którym  należało  pomóc.  Utworzono  Polski  Komitet 
Opiekuńczy,   z  którego  członkami  dzielnie  współpracowali  harcerze 
Szarych  Szeregów.  Dobrze  zorganizowana  siatka   wywiadowcza 
przekazywała informacje o transportach warszawiaków. Mimo surowego 
zakazu  urzędu  niemieckiego  gubernatora  działającego  w  Częstochowie, 
docierano  do  transportów  i  na  wszelkie  możliwe  sposoby  udzielano 
pomocy tym, którzy jej potrzebowali. 

Dniem  i  nocą  trwały  dyżury  na  dworcu  kolejowym.  Przy  współpracy 
ludności  cywilnej  zaopatrywano   wysiedleńców  w  chleb,  wodę  i  leki. 
Działano pod osłoną Rady Głównej Opiekuńczej (RGO). Sanitariuszki 
z  AK  i  harcerki  z  Szarych  Szeregów  z  opaskami  RGO  na  rękawach 
podawały  żywność  i  udzielały  pierwszej  pomocy,  co  więcej,  ułatwiały 
ucieczki  najbardziej  zagrożonym  powstańcom  ukrywającym  się  wśród 
cywilnych jeńców i Żydom, którzy zdołali przedostać się do transportów.

JAK TO BYŁO MOŻLIWE?



Jednym ze sposobów było  podawanie  opasek RGO,  pod osłoną 
których  niejednej  osobie  udawało   się  wymknąć  z  pociągu.  Pełnienie 
dyżurów w ramach sprawnie przygotowanej akcji połączone było  z dużym 
ryzykiem.

Właśnie  w  czasie  jednego  z  takich 
dyżurów  zdarzył  się  tragiczny  wypadek. 
Pod  kołami  pociągu  zginęła18-letnia 
harcerka, Bogusława Sikorska. 
Oddała  swoje  młode  życie  niosąc pomoc 
innym.

Grób Bogusi znajduje się 
na cmentarzu Kule, wśród mogił 
innych ofiar wojny.

Innym  wydarzeniem,  o  którym  należy  wspomnieć,  było 
rozładowanie na stacji Stradom 3-tysięcznego transportu chorych i rannych 

Warszawiaków. Pełniący wtedy obowiązki  częstochowskiego burmistrza 
Tadeusz Rybicki wezwał do zorganizowania pomocy uchodźcom. 

Władze miasta i organizacje stanęły na wysokości zadania, a  harcerze nie 
pozostawali  bezczynni.  Umieszczani  w szpitalach i  domach prywatnych 
nieszczęśnicy  zostali opatrzeni i nakarmieni.

Zagospodarowano  w  bardzo  szybkim  tempie  puste  baraki  przy 
ulicy Chłopickiego, gdzie urządzono  salę opatrunkową, izby chorych 
i kuchnię. Dyżurowali tam, obok fachowej służby medycznej, harcerki
i harcerze. 

Z ich pomocy skorzystał także, przebywający w naszym mieście, 
jako szef Kedywu (kryptonim i skrót Kierownictwa Dywersji)
generał August Emil Fieldorf, znany pod pseudonimem „ Nil”.

    


