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Miejsca w naszym mieście związane ze 100-letnią historią częstochowskiego 

harcerstwa 

 

Nasz  „rok stulecia” dobiega końca. W październiku zakończymy ten temat naszej hi-

storii, podsumujemy związane z Jubileuszem imprezy, zbiórki, obchody. 

W przedostatnim numerze naszej comiesięcznej publikacji pragniemy zorganizować 

„wirtualną wycieczkę” po naszym mieście i pokazać niektóre miejsca, budynki i ich otocze-

nie, które zapisały się w 100-letniej historii skautingu częstochowskiego, związane są z wyda-

rzeniami ważnymi w działalności harcerzy i harcerek na naszym terenie. 

1. Budynek Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w III Alei NMP. 

Przed stu laty była to rządowa mę-

ska Szkoła Realna. 21 października 1912 

roku rozpoczęła tu swoją działalność 

pierwsza w Częstochowie drużyna skau-

tów, której przewodził Adam Fidziański, 

uczeń najstarszej, maturalnej klasy. Dru-

żyna przyjęła imię Waleriana Łukasiń-

skiego, działacza patriotycznego w XIX 

wieku, oficera wojsk Księstwa Warszaw-

skiego i Królestwa Polskiego.  

W tym budynku „Łukasińczycy” działali, w ścisłej konspiracji, do wybuchu I wojny 

światowej i w latach jej trwania. 

Drugim ważnym wydarzeniem było odrodzenie się częstochowskiego harcerstwa po II 

wojnie światowej, które nastąpiło również w murach tej szkoły. 

Ryszard Roesler, były uczeń, a w cza-

sie wojny uczestnik wielu akcji dywersyj-

nych, zorganizował grupę instruktorów  

i harcerzy działających konspiracyjnie w 

czasie wojny. Wspólnie z tymi, którzy 

chcieli po wojnie należeć do harcerstwa, 

zorganizowali zastępy, drużyny – zalążek 

Hufca Częstochowa, którego komendantem 

został właśnie druh Ryszard Roesler. 

 
Wygląd budynku Szkoły Realnej w roku 1912 
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Później, w latach 70-tych i 80-tych ubiegłego stulecia, w LO im. H. Sienkiewicza dzia-

łał prężny szczep harcerski, złożony z wielu drużyn, klubów specjalnościowych i Młodzieżo-

wych Kręgów Instruktorskich. „Sienkiewiczacy”, bo tak się o nich mówiło, byli znani w mie-

ście z wielu cennych inicjatyw. Nie będziemy tu wymieniać nazwisk, bo to będzie tematem 

oddzielnym. 

2. Budynek szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Waszyngtona, róg Pułaskiego. 

Tu zorganizowano po wybuchu II woj-

ny światowej sztab konspiracyjnego harcer-

stwa żeńskiego, wchodzący w skład Harcer-

skiego Pogotowia Wojennego. Kierowała 

nim druhna Maria Kostrzewska, ówczesna 

komendantka Hufca Harcerek w Częstocho-

wie. 

Z tego miejsca płynęły rozkazy i pole-

cenia przekazywane przez łączniczki, stąd 

wychodziły zastępy harcerek gotowych do 

pomocy mieszkańcom Częstochowy.  

Tu również napływały meldunki o wykonaniu zadań.            

W latach 70-tych harcerze z „czternastki” stanowili bardzo aktywny szczep, jeden z naj-

lepszych wśród szkół podstawowych. Tu właśnie, w grudniu 1975 r. odbył się finał VII Tur-

nieju Wiedzy Obywatelskiej pod hasłem „ Mój region na mapie Polski”. W imprezie uczest-

niczył ówczesny Naczelnik ZHP hm Jerzy Wojciechowski. 

3. Szkoła Podstawowa nr 21 przy ul. Sabinowskiej na Stradomiu. 

Ta szkoła związana jest z postacią bardzo ważną dla częstochowskiego harcerstwa -  

z Eugeniuszem Stasieckim.  

               

Pracował w SP nr 21 jako nauczyciel w końcu lat 30-tych XX wieku, po wybuchu woj-

ny był współtwórcą częstochowskich Szarych Szeregów i komendantem konspiracyjnego 

hufca - roju „Obraz”. Był też krótko kierownikiem Szkoły nr 21, gdzie organizował drużyny 

harcerskie. W roku 1941 musiał opuścić Częstochowę, bo Niemcy wpadli na trop jego dzia-

łalności. Zginął w powstaniu warszawskim. W szkole znajduje się tablica upamiętniająca jego 

postać. 
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4. Dworzec kolejowy w Częstochowie przy ul. Piłsudskiego. 

Starego budynku dworca nie ma już od wielu lat, na jego miejsce zbudowano nowy. 

Przed II wojną światową Częstochowa była ważnym węzłem komunikacyjnym kolei war-

szawsko-wiedeńskiej. 

      
Budynek dworca od strony ul. Piłsudskiego i peronów w 1944 r. 

Gdy w roku 1944 w Warszawie wybuchło powstanie, wysiedlani ze stolicy mieszkańcy 

przemieszczali się przez teren naszego miasta. Przez częstochowskie dworce: Główny i Stra-

dom przejeżdżały transporty wysiedleńców, którzy potrzebowali pomocy. Do pracy specjalnie 

utworzonego w tym celu Polskiego Komitetu Opiekuńczego włączyli się harcerze. Przez całą 

dobę, przez wiele dni trwały dyżury na dworcu kolejowym. Docierano do transportów i po-

magano nieszczęśnikom na wszelkie możliwe sposoby. Udało się nawet niejednokrotnie zor-

ganizować ucieczki więźniów. W czasie jednej z takich akcji zginęła pod kołami pociągu 18-

letnia harcerka Bogusława Sikorska. 

5. Willa przy ul. Waszyngtona 32 (obecnie jest w tym budynku bank) 

Na wiosnę 1945 r. władze miasta przekazały 

harcerzom bardzo zniszczoną willę, która stała się 

siedzibą władz reaktywowanego Hufca Harcerzy. 

Budynek został odremontowany przez druhów i przy-

jaciół harcerstwa i już w maju 1945 r. zaczęła tam 

działać Komenda Hufca Harcerzy, odbywały się 

zbiórki drużynowych, a nawet szkolenia funkcyjnych. 

Z powodu braku innego lokalu wydzielono jedno  

z pomieszczeń Komendzie Hufca Harcerek i druhny  

w bardzo krótkim czasie urządziły tam bardzo ładną 

harcówkę. 

6. Ratusz częstochowski przy Placu Biegańskiego. 

W tym zabytkowym budynku, w latach 60-

tych ubiegłego wieku, na pierwszym piętrze urzą-

dzono na krótko siedzibę Komendy Hufca Często-

chowa – Miasto. (Władze naszego Hufca nie miały 

szczęścia do zajmowania na długo wyznaczonych 

im miejsc). 

Ratusz częstochowski nie tylko w tym krótkim 

okresie służył częstochowskiemu harcerstwu. Nale-

ży wspomnieć, że właśnie tu, trzykrotnie organizo-

wane były wystawy z okazji harcerskich jubileuszy: 

80-lecia – w roku 1991, 85-lecia – w roku 1996 

 i 90-lecia – w roku 2001. 
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7. Budynek narożny przy ul. Kiliń-

skiego i ul. Racławickiej. 

Tam, w kilku pomieszczeniach na parterze 

(wejście od ul. Kilińskiego), działali członkowie 

Komendy Hufca i kierownictw referatów po-

szczególnych pionów wiekowych, na przełomie 

lat 60 i 70-tych ubiegłego stulecia. 

8. Budynek przy Al. Wolności 14, róg ul. Waszyngtona (tam była siedziba Komi-

tetu Miejskiego PZPR). 

Na pierwszym piętrze tego budynku 

w latach1975 – 81 miały swoje siedziby 

kierownictwa ówcześnie działających  

w Częstochowie organizacji młodzieżo-

wych, a więc i naszej, harcerskiej Komen-

dy Hufca. Korzystne usytuowanie budyn-

ku, z dobrym dojazdem z różnych dzielnic 

miasta, sprzyjało dobrym kontaktom kie-

rownictw pionów wiekowych z instrukto-

rami harcerskimi i zuchowymi pracują-

cymi w częstochowskich szkołach. 

9. Budynek przy Al. NPM 28. 

Pierwsze piętro tego budynku było jednym 

z wielu miejsc, gdzie mieściła się siedziba Ko-

mendy Hufca ZHP. W tych kilku niewielkich 

pomieszczeniach dyżurowali członkowie Ko-

mendy Hufca i instruktorzy referatów, tu przy-

chodzili na spotkania z kierownictwami referatów 

komendanci szczepów-nauczyciele, którzy korzy-

stali ze zniżek godzin z racji prowadzenia harcer-

stwa w szkołach. W tych pomieszczeniach wła-

dze Hufca działały przez kilka lat po roku 1981. 

10. Willa przy ul. Braci Domagalskich 22 (obecnie POW). 

Tu wcześniej mieścił się Urząd 

Stanu Cywilnego, później budynek kil-

kakrotnie zmieniał użytkowników, 

obecnie jest w remoncie. Było to kolejne 

miejsce, gdzie przeniesiono Komendę 

Hufca ZHP. Na krótko, bo trwało to tyl-

ko niecałe 2 lata, pod koniec lat 80-tych 

XX w. 
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11. Budynek narożny przy 

 Al. Kościuszki i Al. NMP 24. 

         Na drugim piętrze tego budynku, w okresie 

istnienia Częstochowskiej Chorągwi ZHP, działały 

jej władze, a po rozwiązaniu Chorągwi, na kilka 

ostatnich lat XX wieku, przeniesiono tu, wielokrot-

nie zmieniające swoje siedziby, kierownictwo Huf-

ca. Było to już przedostatnie miejsce przemieszcza-

nia Komendy Hufca częstochowskich harcerzy. 

12. Budynek w podwórku, przy ul. Wilsona 34. 

W roku 2000, gdy z tego budyn-

ku wyniosła się  Miejska Stacja Sani-

tarno-Epidemiologiczna, oddano go do 

użytku Komendzie Hufca ZHP. Odtąd 

pod tym adresem działają ludzie kieru-

jący częstochowskim harcerstwem – 

miejmy nadzieję, że już stąd nas nie 

przeniosą!  

Tu również prowadzi swoją bar-

dzo potrzebną działalność Świetlica 

Środowiskowa „Skaut 1”. 

 Korzystają z niej dzieci z najbliższych okolic, w większości nie będące członkami ZHP, ale 

chętnie poddające się metodom wychowawczym zaczerpniętym z harcerskich doświadczeń,  

a stosowanym przez pracujących tu instruktorów. 

13. Klub Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza Praca” przy ul. Broniewskiego 3  

w dzielnicy Tysiąclecia.  

         Obecnie mieszczą się tu i inne insty-

tucje, a Spółdzielczy Klub zajmuje tylko 

część budynku.          

Budynek ten był stałą siedzibą Har-

cerskiego Zespołu Artystycznego „Azy-

mut”, działającego w Częstochowie w la-

tach 1984-1991. Tu odbywały się przesłu-

chania kandydatów, tu zespół odbywał 

wszystkie próby przed występami, tu rów-

nież spotykali się członkowie kierownictwa 

„Azymutu” z rodzicami dzieci i młodzieży 

należących do zespołu, gdy zaszła taka po-

trzeba. 

          Również w tym miejscu, w latach 70-tych i 80-tych ubiegłego wieku, odbywały się 

kursy funkcyjnych: zastępowych, przybocznych, drużynowych, prowadzone przez instrukto-

rów referatu harcerskiego i zuchowego przy KH. Wielu funkcyjnych zdobyło wiedzę właśnie 

w salach Spółdzielni Ośrodka „Naszej Pracy”. 
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14. Klub „Politechnik” przy  al. Armii Krajowej. 

W tym budynku często odbywały się 

imprezy harcerskie typu: „Dzień Zucha”, 

„Dzień Matki”, itp. Występowali tu rów-

nież członkowie harcerskich zespołów „To-

tem” i „Azymut”, a w roku 1977 odbyła się 

impreza „Harcerze dzieciom”, gdzie zuchy 

 i harcerze z kilku częstochowskich szkół 

prezentowali swoje występy dla wycho-

wanków częstochowskich domów dziecka. 

Również w „Politechniku” odbyła się impreza podsumowująca obchody 95-lecia czę-

stochowskiego harcerstwa jesienią 2006 roku, która zgromadziła nie tylko członków ZHP,  

ale ich przyjaciół, oficjalnych gości oraz seniorów harcerstwa – tych, którzy przed laty two-

rzyli organizację i kierowali nią.  

15.  Młodzieżowy Dom Kultury przy ul. Łukasińskiego na Rakowie.     

Kierownictwo Domu Kultury chętnie 

udzielało swych pomieszczeń na różne har-

cerskie imprezy. Wśród najważniejszych 

należy wymienić uroczystości związane  

z 75-leciem harcerstwa częstochowskiego 

 w grudniu 1986 roku. Tu zaproszono władze 

miasta na piękny montaż słowno-muzyczny, 

tu również urządzono wystawę harcerskiej 

historii. 

Również w tym miejscu, w 25 lat póź-

niej odbyła się harcerska gala jubileuszowa,  

w październiku 2011 roku rozpoczynająca 

 obchody „ roku stulecia” częstochowskiego harcerstwa.  

W czasie tej imprezy Komisja Historyczna przedstawiła tylko niewiele eksponatów  

z dziejów harcerskiego 100-lecia. Prawdziwie bogata wystawa została urządzona później  

i w innym miejscu. 

 

16. Siedziba Jednostki Wojskowej przy ul. Sabinowskiej 62. (Obecnie działa tam 

Centralna Szkoła Straży Pożarnej w Częstochowie). 

Przez wiele lat stacjonował tu 6 War-

szawski Pułk Zmechanizowany, którego imię 

przyjął w 1979 roku Hufiec ZHP Często-

chowa. 

Więź harcerstwa z wojskiem była zaw-

sze bardzo bliska, zawsze mogliśmy liczyć 

na wsparcie przyjaciół i opiekunów w żoł-

nierskich mundurach. Od wojska harcerze 
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otrzymali wiele potrzebnego sprzętu obozo-

wego, wojsko pomagało rozbijać namioty, 

 czuwało nad wieloma zajęciami harcerskimi 

(Manewry Techniczno-Obronne), brało 

udział w spotkaniach i uroczystościach. Co 

roku w czasie „dni otwartych koszar” dzieci 

 i młodzież zwiedzali siedzibę 6 Pułku, 

uczestniczyli w pokazach musztry wojsko-

wej, ćwiczeniach sprawnościowych itp. Wie-

le drużyn harcerskich właśnie tu, w dawnych 

koszarach wojskowych, składało harcerskie 

przyrzeczenie. 

Istniał przez wiele lat Wojskowy Krąg Instruktorski, którego członkowie opiekowali się 

drużynami harcerskimi i Harcerskimi Klubami Sprawnościowymi, zapoznawali ze sprzętem 

wojskowym, rodzajami broni, uczyli strzelać starszych harcerzy, itp. 

Przeniesienie jednostki wojskowej do innego miasta jest dużą stratą dla harcerstwa,  

po ponad 30 latach owocnej współpracy. 

17. Dom Harcerza przy ul. Legionów 19/21 w budynku internatu Zespołu Szkół 

im. Gen. Andersa 

Zorganizowano tam świetlicę środo-

wiskową, a właściwie Środowiskowe Ogni-

sko Młodzieżowe Skaut 2”. Jest to placów-

ka wychowawcza prowadzona przez in-

struktorów harcerskich. Korzystają tu z or-

ganizowanych zajęć i dożywiania dzieci  

z dzielnicy Zawodzie, wymagające opieki. 

Są to głównie dzieci ze środowisk zanie-

dbanych, patologicznych. 

 

Tu również odbywają się kursy funkcyjnych, a czasem spotkania instruktorskie, np. 

Wigilia Srebrnych Sznurów, Dzień Myśli Braterskiej i inne. Funkcjonowała tu również  

do maja b.r. Harcerska Izba Pamięci. 

18. Pałac Ślubów przy ul. Sobieskiego 

 

 

W tym budynku, pod koniec roku 

2006, urządzono wystawę harcerskiej 

historii w 95-lecie częstochowskiego 

skautingu. Wystawa była chętnie odwie-

dzana przez młodzież szkolną i miesz-

kańców Częstochowy. 
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19. Muzeum w Parku  S. Staszica 

W tym budynku, wiosną 2012 r. przez 

półtora  miesiąca można było zwiedzać wysta-

wę obrazującą stuletnią działalność harcerstwa 

na naszym terenie. Ze względu na usytuowanie 

wystawy i czas jej otwarcia mogła być oglądana 

nie tylko przez mieszkańców naszego miasta, 

ale również przez dość licznie w tym czasie 

przybywających na Jasną Górę pielgrzymów. 

Wystawa 100-lecia była najbogatsza i najcieka-

wiej zorganizowana w porównaniu z urządza-

nymi wcześniej, co 5 lat, na kolejne rocznice 

skautingu częstochowskiego. 

Kończąc naszą wędrówkę po mieście przedstawiamy jeszcze 3 szkoły, na które warto 

zwrócić uwagę w związku z harcerską działalnością minionego 100-lecia. 

20. Szkoła Podstawowa nr 20 przy ul. Łukasińskiego na Rakowie. 

Jest to jedna z najstarszych szkół w Częstochowie, a najstarsza na Rakowie. Powstała  

w roku 1922, w czasie, kiedy Raków nie był dzielnicą Częstochowy, lecz oddzielną miejsco-

wością. 

Szkoła ma bogate tradycje harcerskie, 

silnie związane ze środowiskiem robotniczym,  

a ściśle – z Hutą „Częstochowa”, opiekunem 

szkoły. Chyba nie było w historii naszego har-

cerstwa takiej drugiej szkoły, w której działa-

łoby tylu instruktorów harcerskich zatrudnio-

nych w przemyśle, prowadzących drużyny, 

poświęcających swoje urlopy wypoczynkowe 

na działalność w harcerskich placówkach let-

niego wypoczynku. Ze względu na bliskie są-

siedztwo z Młodzieżowym Domem Kultury, 

harcerze z „dwudziestki” uczestniczyli w wie-

lu imprezach organizowanych od wielu lat na 

tym terenie. 

21. Szkoła Podstawowa nr 38 przy ul. Sikorskiego 56. 

W tym budynku, kilkakrotnie 

przebudowywanym, mieściła się 

 w okresie międzywojennym i jeszcze 

po II wojnie światowej, najstarsza 

częstochowska Szkoła nr 1. Numer 38 

nadano jej dopiero na początku lat 60-

tych ubiegłego stulecia, kiedy „jedyn-

kę” przeniesiono do nowego budynku 

w dzielnicy Tysiąclecia. 
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Oprócz bogatych tradycji harcerskich w minionych dziesięcioleciach, SP nr 38 jest 

obecnie szkołą najbardziej sprzyjającą działalności harcerzy i harcerek. Dyrekcja szkoły,  

w osobach p. dyrektor i zastępcy, to instruktorki harcerskie, chętnie udostępniają szkolne po-

mieszczenia na zebrania, konferencje, spotkania instruktorskie i imprezy harcerskie: zawody 

integracyjne drużyn, spotkania opłatkowe, itp. Jest to cenny wkład w działanie Hufca, który 

nie posiada odpowiednich pomieszczeń na organizowanie tego typu zbiórek. 

22. Szkoła Podstawowa nr 9 przy ul. Sobieskiego 15. 

Oprócz bardzo czynnej działalności szczepów i drużyn harcerskich w latach minionych 

(do roku 1975 w tym budynku mieściły się dwie szkoły: nr 9 i 11), miejsce to jest dość waż-

nym punktem dla harcerskich seniorów. Od wielu lat, właśnie w tej szkole odbywają się co-

miesięczne zbiórki Harcerskiego Kręgu Seniora. 

Tu również ma swoją harcówkę 26 

CDH im. Eugeniusza Stasieckiego, która 

spotyka się tu na zbiórkach drużyny, oraz 

Krąg Starszyzny Harcerskiej im. Zbyszka 

Korby. 

Z powodu braku stałego miejsca zbió-

rek, również w budynku SP nr 9 spotykają 

się harcerki i harcerze jednej z najaktywniej-

szych obecnie drużyn częstochowskich CDH 

nr 13 „Bezimienni”. 

Szkoda, że takich miejsc, sprzyjających harcerzom, jest w Częstochowie tak niewiele. 

Na tym kończymy naszą wędrówkę po miejscach związanych ze stuletnią historią czę-

stochowskiego skautingu. Może w nowym, rozpoczynającym się właśnie, drugim stuleciu, 

takich miejsc będzie więcej? Czas pokaże. 

 

Większość zdjęć prezentowanych w tym tekście przedstawia obecny wygląd opisanych 

obiektów. Autorem prawie wszystkich jest druh hm Bogdan Giza.  

Pod zdjęciami archiwalnymi jest informacja na ten temat. 
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