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„Piotr Pomian” – Eugeniusz Stasiecki 

 

 

Jest postacią związaną z naszym miastem, w którym 

mieszkał przez kilka lat, z częstochowskim szkolnictwem 

ostatnich lat przed II wojną światową i działalnością często-

chowskich Szarych Szeregów – wojennego harcerstwa. 

19 lutego b.r. mija 100 lat od daty urodzin Eugeniusza 

Stasieckiego. Jego miastem rodzinnym był Radom. Tu się 

urodził, ukończył 7 klasową szkołę powszechną i męskie 

seminarium nauczycielskie, jak wówczas nazywano szkoły 

kształcące nauczycieli uczących w szkołach powszechnych. 

Do harcerstwa należał Eugeniusz już od trzeciej klasy 

szkoły powszechnej. Tam otrzymał krzyż harcerski, z któ-

rego był bardzo dumny. W seminarium nauczycielskim na-

leżał do drużyny im. T. Kościuszki i aktywnie uczestniczył 

we wszystkich formach harcerskiej działalności. Harcerze 

sami zapracowywali sobie na letnie czy zimowe obozy,  

a nawet na umundurowanie i potrzebny sprzęt. 

Seminarium nauczycielskie Eugeniusz ukończył w maju 1932 roku, otrzymując „Dy-

plom nauczyciela w publicznych i prywatnych szkołach powszechnych”. 

          

Budynek dawnego Seminarium Nauczycielskiego w Radomiu z widoczną tablicą pamiątkową  poświęconą 

 nauczycielom, którzy zginęli w czasie II wojny światowej. 
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O pracę dla młodych nauczycieli nie było łatwo. Pierwszy rok po otrzymaniu dyplomu 

Eugeniusz uczył w wyznaniowej szkole dla dzieci żydowskich, która nie dawała nauczycie-

lom kwalifikacji zaliczających staż nauczycielski. By je uzyskać, młody nauczyciel był zmu-

szony szukać pracy w szkole publicznej, poza rodzinnym miastem, bo w Radomiu takich 

możliwości nie było, mimo iż przez cały rok Eugeniusz był słuchaczem korespondencyjnego 

wyższego kursu nauczycielskiego, który podnosił jego kwalifikacje. 

Od września 1933 roku Eugeniusz Stasiecki otrzymał pracę daleko od rodzinnego Ra-

domia, w wiosce Cykarzew, 15 km od Częstochowy. Od początku dał się poznać jako świet-

ny, oddany dzieciom wychowawca oraz zdolny organizator zajęć pozaszkolnych – założył  

w wiejskiej szkole w Cykarzewie drużynę harcerską. Gdy po roku pracy musiał opuścić szko-

łę, ponieważ został powołany do służby wojskowej, wychowankowie z wielkim żalem żegnali 

ulubionego nauczyciela i drużynowego. W czasie pełnienia służby wojskowej Eugeniusz zo-

stał zwolniony z wojska w sierpniu 1935 roku, na prośbę komendy Chorągwi Kieleckiej,  

by mógł wziąć udział w Międzynarodowym Zlocie Harcerskim w Spale. Było to duże wyróż-

nienie. 

Po wakacjach częstochowskie władze szkolne zatrudniły go w Szkole Powszechnej  

nr 21 na Stradomiu, początkowo na rok, potem kontrakt został przedłużony. Szkolnictwo 

Częstochowy i jej harcerstwo zyskało obowiązkowego, pełnego zapału nauczyciela, wciąż 

podnoszącego swoje kwalifikacje oraz oddanego instruktora Związku Harcerstwa Polskiego. 

             

            Szkoła Podstawowa nr 21 (wygląd obecny)                                  Tablica pamiątkowa w tej szkole  

Koniec lat 30-tych XX wieku był dla częstochowskiego harcerstwa okresem intensyw-

nego rozwoju i tacy instruktorzy i wychowawcy, jak Eugeniusz Stasiecki, byli bardzo po-

trzebni.  

Hufiec częstochowski rozrastał się i w roku 1938 podzielony został na 2 hufce, a ko-

mendantem jednego z nich został mianowany Eugeniusz Stasiecki. Warto tu wspomnieć,  

że w kręgach instruktorskich ZHP Eugeniusz poznał swoją żonę – Irenę. Pobrali się w stycz-

niu 1939 roku. Ona prowadziła referat zuchowy, on został komendantem hufca harcerzy. 

Pod koniec maja 1938 roku odbył się w Częstochowie Zlot Chorągwi Zagłębiowskiej, 

której podlegały administracyjnie hufce częstochowskie. Eugeniusz był kwatermistrzem Zlo-

tu. 10 lutego 1939 roku, po ukończeniu kursu harcmistrzowskiego, awansował do stopnia 

harcmistrza. 

Przed wybuchem wojny, w sierpniu1939 roku, powołano Harcerskie Pogotowie Wojen-

ne. Hufce harcerek i harcerzy wspólnie przygotowywały się do obrony miasta. 
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Eugeniusz Stasiecki otrzymał powołanie do wojska – 30 sierpnia miał się zgłosić w Ka-

drze Zapasowej Piechoty w Piotrkowie Trybunalskim. 

Trudno opisywać walki 74 Górno-

śląskiego Pułku Piechoty, którego żoł-

nierzem był podporucznik Stasiecki. 

Najkrwawsze walki trwały w okolicach  

Częstochowy – w Janowie, Lelowie, 

Złotym Potoku. Straty w ludziach były 

ogromne. Eugeniusz nie pisał wspo-

mnień, ani nie opowiadał bliskim o wo-

jennych przeżyciach. Uniknął śmierci  

i niemieckiej niewoli. Kiedy jego pułk 

został rozgromiony, ocaleli żołnierze, 

wśród nich  - Stasiecki, doszli aż do 

Warszawy. Tam zmienił mundur na cy-

wilne ubranie, wyruszył do rodzinnego 

Radomia, spotkał się z rodzicami, a pod 

koniec października wrócił do Często-

chowy, do żony. 

Ponieważ kierownik Szkoły Powszechnej nr 21 nie wrócił z wojny, od listopada 1939 

roku stanowisko kierownika tej placówki zaproponowano Eugeniuszowi. Funkcję tę pełnił 

półtora roku – do maja 1941 r. Zataił w dokumentach swoją harcerską działalność, roczną 

pracę w szkole wyznaniowej i udział w kampanii wojennej, by władze okupacyjne go nie 

uwięziły. 

Oczywiście – w działalności konspiracyjnej brał czynny udział, zarówno w tajnym nau-

czaniu, jak i w kierowaniu jednostkami organizacyjnymi Szarych Szeregów, których Konspi-

racyjny Hufiec w Częstochowie – „Rój Obraz” – powstał w październiku 1939 r. Eugeniusz 

Stasiecki był jego aktywnym działaczem. Już na początku 1940 r. zaczęło wychodzić tajne 

pismo „Pobudka”, a krótko później – „Wiadomości”. Pisma redagowali instruktorzy, nauczy-

ciele, a rozpowszechnianiem ich zajmowali się harcerze i harcerki. 

 

Mieszkanie Stasieckiego przy ul. POW 5 stało się siedzibą organizacji. Tu odbywały się 

zebrania, tu gromadzono wiele tajnych dokumentów. Małżonkowie odbierali paczki z niele-

galną prasą i odnosili je na punkt kolportażu. Nic dziwnego, że wkrótce adres zamieszkania 

Stasieckich stał się znany i Niemcom.  

 

Książeczka wojskowa Eugeniusza Stasieckiego 

Budynek  narożny (dawniej parterowy) 

 przy ul. POW i Waszyngtona.  

Było to pierwsze miejsce zamieszkania  

małżonków  Stasieckich w Częstochowie. 

(wygląd obecny) 



 4 

Trzeba było zmienić mieszkanie. Stasieccy 

ogłosili  fałszywą wiadomość, że wyjeżdżają do 

Radomia, do rodziców Eugeniusza, a zamieszkali  

w wynajętym pokoju u emerytowanego nauczyciela, 

Dobrzyniewicza, przy ul. św. Kazimierza 2a.         

Zebrania konspiratorów odbywały się w do-

mach najbliższych współpracowników Eugeniusza: 

Marii Kostrzewskiej, braci Zielińskich, nauczycie-

lek: Eleonory Mariańskiej i Kazimiery Guzek. 

Wkrótce gestapo wpadło na trop Stasieckiego. 

W mieszkaniu na Kazimierza konspiratorami były 

 i dzieci gospodarza. Wkrótce został aresztowany 

jego syn, a nieco później – jedna z córek. 

 

 Stasieccy przeprowadzili się na  

ul. Wolności 52. Pobyt Stasieckich  

w Częstochowie stawał się coraz bardziej 

niebezpieczny. Fakt ten nie przerwał jed-

nak czynnej działalności antyniemieckiej 

kierownika Szkoły nr 21, komendanta 

częstochowskich Szarych Szeregów, Eu-

geniusza Stasieckiego. 

 

W kwietniu 1941 r. Eugeniusz otrzymał zwolnienie z pracy w szkole z zastrzeżeniem, 

że „ewentualne ponowne zatrudnienie nie wchodzi w rachubę”. Władze okupacyjne odkryły 

fałszywe dane w życiorysie Eugeniusza, poznały jego właściwą działalność, więc zakazały 

pełnienia pracy nauczycielskiej. Eugeniusz zatrudnił się w fabryce „Stradom” w Częstocho-

wie jako pracownik fizyczny: ładował towar na wozy, rozrzucał ziemię na placu fabrycznym, 

zamiatał hale. Po miesiącu otrzymał pracę w ambulatorium.  

Niemcy jednak obserwowali byłego nauczyciela, znali jego zajęcia poza pracą w fabry-

ce. 12 lipca 1941 r. do mieszkania Stasieckich przy ul. Wolności 52 wpadło gestapo. Euge-

niusz pracował na nocną zmianę, drzwi otworzyła żona. Przeszukano mieszkanie. Nic nie 

znaleziono, ale Eugeniusz był zagrożony – nie mógł wrócić rano do domu i należało go o tym 

zawiadomić. Irena nie mogła sama iść do fabryki – prawdopodobnie byłaby  śledzona. Przez 

sąsiadów zawiadomiła mieszkającą niedaleko  Eleonorę Mariańską, która natychmiast pobie-

gła do fabryki. Ostrzeżony Eugeniusz ukrył się w mieszkaniu Marii Kostrzewskiej przy  

ul. Miłej. W trzy miesiące później i ona została aresztowana. Eugeniusz nie był już w Często-

chowie bezpieczny. Wyjechał do znajomego leśniczego w Zawadach koło Włoszczowej pod 

fałszywym nazwiskiem Grzesiak. Nie czuł się tam dobrze. Nie potrafił trwać w bezczynności. 

Po dwóch miesiącach konspiracyjne władze harcerskie wezwały go do Warszawy. 

Tam również działał pod przybranym nazwiskiem: Piotr Pomian. Wielu spośród war-

szawskich współpracowników nie znało jego prawdziwego nazwiska.  

Zaczął od funkcji wizytatora konspiracyjnych jednostek organizacyjnych Szarych Sze-

regów. Często odwiedzał „Roje”; radomski i częstochowski. Tylko wtedy mógł się na krótko, 

w tajemnicy, spotkać  z rodzicami lub żoną. Zwykle podróżował jako wędrowny sprzedawca. 

Irena Stasiecka też kilkakrotnie zmieniała miejsce zamieszkania. Wyjeżdżała z Częstochowy, 

 

         Szary budynek w głębi – nr 2a 
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jednak znowu do niej wracała. Wiosną 1942 roku zamieszkała na Lisińcu u jednego z instruk-

torów Szarych Szeregów. 

W czasie pobytu  w Warszawie „Piotr” rozpoczął studia pedagogiczne w tajnej uczelni 

Wolna Wszechnica Radiowa. W lipcu 1944 r. uzyskał tytuł magistra pedagogiki. Studiowanie 

wymagało wiele wkładu pracy i poświęcenia, ale równocześnie chroniło przed napięciem 

nerwowym ówczesnej rzeczywistości okupacyjnej. 

Już od początku 1943 r. „Piotr” nieformalnie był szefem Głównej Kwatery, czyli „Pa-

sieki”. A gdy aresztowano jej pierwszego komendanta, Floriana Marciniaka, Pomian oficjal-

nie kierował „Szarymi Szeregami”. Dzielnie wspierał go w tej niełatwej pracy Stanisław Bro-

niewski – komendant Chorągwi warszawskiej. „Piotr” zajął się organizowaniem harcerskiego 

oddziału partyzanckiego, co planował już od dłuższego czasu. 

W Częstochowie Eugeniusz Stasiecki był po raz ostatni wiosną 1944 r. Święta Wielka-

nocne spędził z żoną Ireną. Latem tego roku – w czerwcu, to ona przyjechała na krótko do 

Warszawy. Pożegnali się w końcu lipca, bo stwierdzili oboje, że będzie bezpieczniej, gdy 

Irena wróci do Częstochowy. Ostatni list od męża otrzymała 29 lipca 1944 r. 

1 sierpnia rozpoczęło się powstanie, a 17 sierpnia Piotr Pomian zginął w czasie walk na 

Starym Mieście. Ciało zostało wydobyte z gruzów stolicy w lutym 1945r. Poznano go po ob-

rączce ślubnej. Został pochowany na cmentarzu powązkowskim wśród żołnierzy batalionu 

„Zośka”, z którym walczył w powstaniu. 

     

Postać Eugeniusza Stasieckiego jest bardzo bliska ludziom związanym z harcerstwem, 

zarówno w Częstochowie, jak w Radomiu – miastach, w których upłynęła część życia tego 

wartościowego człowieka. Znany jest Piotr Pomian całemu harcerstwu, bo przecież był ważną 

osobą w okresie polskiej historii, którego nie można zapomnieć. 

W Szkole Podstawowej nr 21 w Częstochowie, gdzie druh Eugeniusz był nauczycielem 

i kierownikiem szkoły, jest tablica pamiątkowa poświęcona jemu i  Stanisławowi Batorowi. 
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W Radomiu, w dawnym seminarium nauczycielskim, w którym Eugeniusz zdobywał 

wiedzę i przygotowanie do zawodu nauczyciela, jest również tablica pamiątkowa, poświęcona 

nauczycielom, którzy oddali życie w walce za ojczyznę. Wśród nich jest również nazwisko 

Eugeniusza Stasieckiego. 

Poczta harcerska wydała pamiątkową pocztówkę, a w ubiegłym roku w Warszawie zo-

stała odsłonięta tablica ku czci tego niezapomnianego instruktora, nauczyciela, żołnierza, do-

wódcy, druha. 

   

Będąc w Warszawie harcerze częstochowscy zawsze odwiedzają grób „druha Piotra 

Pomiana” znajdujący się na powązkowskim cmentarzu, wśród mogił żołnierzy batalionu 

„Zośka”. 

 

Częstochowscy  harcerze ze sztandarem Hufca przy kwaterze batalionu „Zośka” na cmentarzu powązkowskim.  

                                                                   Rok 1999 
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23 lutego b.r. z okazji setnej rocznicy jego urodzin, zwołano sympozjum poświęcone 

jego życiu i działalności. 

    

Na sympozjum do Radomia pojechali 

przedstawiciele Komisji Historycznej i Se-

niorów Częstochowskiego Hufca: Halina 

Pałka, Ryszard Jakubiak i Bogusław Stanisz. 

Uczestniczyli we mszy w kościele garnizo-

nowym w Radomiu, zwiedzili bogatą Izbę 

Tradycji Radomskiego Hufca ZHP, a następ-

nie wzięli udział we wspomnianej konferen-

cji. Prelekcje dotyczyły postaci Eugeniusza 

Stasieckiego na tle dziejów radomskich Sza-

rych Szeregów. Dokładnie przedstawiony 

życiorys Piotra Pomiana podkreślał jego 

związki z rodzinnym miastem, z Częstocho-

wą oraz Warszawą.  

Wśród gości sympozjum była delegacja warszawskiego Hufca Mokotów im. Szarych 

Szeregów, z którym wiązały się ostatnie miesiące życia „Piotra”. 

Ważnym uczestnikiem radomskiej uroczy-

stości był bratanek Eugeniusza, syn jego brata Al-

freda, Krzysztof Stasiecki. Mieszka w Warszawie, 

ale urodził się i dzieciństwo spędził w Radomiu. 

Również był harcerzem, jest instruktorem harcer-

skim. Z naszym, Częstochowskim Hufcem, druh 

Krzysztof nawiązał kontakt już w roku 2011, gdy 

zaczęły się obchody 100-lecia harcerstwa często-

chowskiego. Przedstawiciele Kręgu Seniorów 

 i Komisji Historycznej, druhowie Bogusław Sta-

nisz i Ryszard Jakubiak, spotykają się z druhem 

Krzysztofem Stasieckim w czasie swoich pobytów 

w Warszawie. 

 

                                                                                      Komisja Historyczna                                                                                                                                                                         

                                                                                  Hufca ZHP Częstochowa 

 

hm Halina Pałka i hm Jacek Junak – przewodniczący 

komisji historycznych hufców Częstochowa i Radom 

 

Druh Krzysztof Stasiecki w rozmowie  

z uczestnikami sympozjum 


