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Historia  częstochowskich  harcerek 

 

Przepraszamy naszych Czytelników za dwumiesięczną przerwę w przedstawianiu ko-

lejnych tematów bloku programowego „Ocalić od zapomnienia”. Trudności w uzyskaniu 

materiałów do zaprojektowanego tematu opóźniły wydanie kolejnego numeru naszej gazetki. 

Wyjdzie ona w późniejszym terminie. 

Dziś omówimy szerzej początki i działalność żeńskiego harcerstwa w Częstochowie. 

Wspomnieć tu należy, że do roku 1949 harcerstwo ( wcześniej skauting) działało oddzielnie 

w drużynach i hufcach  męskich i żeńskich. Krótka wzmianka na ten temat pojawiła się  

w numerze 4 „Ocalić od zapomnienia” luty/marzec 2008roku), ale informacji było bardzo 

niewiele. W niniejszym numerze poświęcimy wiele uwagi dziewczętom, kobietom – druh-

nom, które zapisały duży i bogaty rozdział historii częstochowskiego skautingu.  

Organizatorką żeńskich drużyn skautowych  

w Polsce była żona twórcy skautingu polskiego, 

Olga Drahonowska-Małkowska. To ona utworzyła 

pierwszą polską drużynę skautek we Lwowie w roku 

1911. Patronką tej drużyny wybrano Emilię Plater. 

Skautki tej drużyny jako pierwsze zaczęły używać 

pozdrowienia „Czuwaj”, które wkrótce stało się po-

zdrowieniem wszystkich polskich harcerek 

 i harcerzy. 

W Częstochowie pierwszy zastęp skautek, liczący 9 dziewcząt, został zorganizowany 

wiosną 1913 roku, a więc kilka miesięcy później niż pierwsza męska drużyna im. Waleriana 

Łukasińskiego. Założycielką zastępu była Wanda Chmurska, 16-letnia uczennica prywatnej 

szkoły dla dziewcząt (tzw. pensji) prowadzonej przez panią Wacławę Chrzanowską. 

                                                 

Ten niewielki liczebnie zastęp rozrósł się bardzo szybko, zmieniając się w pierwszą 

częstochowską drużynę skautek im. księcia Józefa Poniatowskiego. Prowadził ją początkowo 

skaut z drużyny „Łukasińczyków”  Kazimierz Busler. Po odpowiednim przeszkoleniu przeję-

ła ją najbliższa Wandzie Chmurskiej, druhna Maria Żurkówna.  

 

Wanda Chmurska 

 i jej drużyna skautek 
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Wanda Chmurska została mianowana komendantką Okręgu Żeńskiego Skautek  

w Częstochowie, gdyż wykazała się dużymi zdolnościami organizacyjnymi, a skautek  

w Częstochowie przybywało, zastępów i drużyn żeńskich było coraz więcej. Wanda , wspól-

nie ze swoją  siostrą  Marylą  Chmurską współredagowała i kolportowała skautowe pismo 

konspiracyjne, „Czuj Duch”. Po maturze na pensji w Częstochowie studiowała na Wydziale 

Matematyczno - Przyrodniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Równocześnie działała w ru-

chu skautowym. Drużynę im. Józefa Poniatowskiego podzieliła na dwie: szkolną  

i pozaszkolną. Każda z nich prowadziła zajęcia w nieco innych środowiskach działaniach. 

Przez cały okres I wojny światowej skautki czę-

stochowskie na równi ze skautami z drużyn męskich 

służyły pomocą ludności cywilnej i utrzymywały łącz-

ność z wojskiem walczącym z okupantem. Najbardziej 

przydatne były w pomocy rannym żołnierzom wprowa-

dzając w życie umiejętności zdobyte w czasie zbiórek 

przy zdobywaniu sprawności. Udzielały pierwszej po-

mocy, opatrywały rannych, przekazywały paczki 

żywnościowe, doręczały pocztę, itp. Opiekowały się 

także rodzinami żołnierzy i gromadziły fundusze na 

pomoc Legionom Polskim.  

Okres wojenny nie hamował rozwoju ruchu skautowego. Raczej sprzyjał powstawaniu 

nowych zastępów i drużyn. Organizowano kursy przygotowujące starsze druhny do prowa-

dzenia zajęć z młodszymi. Zgłaszały się też młode kobiety pragnące przygotować się do 

pracy z drużynami jako instruktorki lub opiekunki. Jeszcze w czasie trwania działań wojen-

nych powstały drużyny żeńskie w środowisku częstochowskich rzemieślników i kolejarzy, na 

terenie Rakowa i Stradomia. Latem organizowano kolonie harcerskie dla niezamożnych dzie-

ci, w kilku podczęstochowskich miejscowościach. Wtedy, gdy najstarsi harcerze – chłopcy 

dołączali do oddziałów wojskowych i partyzanckich, walczyli, oddawali życie, gdy zaszła 

taka potrzeba, młodsi oraz dziewczęta i kobiety utożsamiające się z organizacją harcerską, 

chciały być pożyteczne mieszkańcom swojego miasta. Włączały się we wszystkie formy dzia-

łalności jawnej i konspiracyjnej, wszędzie tam, gdzie była potrzebna pomoc, wsparcie  

i podtrzymanie na duchu.  

Wszyscy harcerze i harcerki Częstochowy w okresie  I wojny światowej podlegali 

utworzonej w roku 1915 Polskiej Organizacji Skautowej, której komenda działała w Piotrko-

wie Trybunalskim. 

Po zakończeniu wojny i odzyskaniu niepodległości Polski ruch harcerski rozwijał się. 

Mieszkańcy Częstochowy pamiętali o działalności harcerek i harcerzy w czasie wojny, więc 

bardzo pozytywnie traktowali wszystkie inicjatywy młodzieży harcerskiej. Liczba drużyn 

rosła, powiększały się ich szeregi, w mieście działał liczny hufiec harcerek, którego hufcową 

była Janina Stolarzewiczowa, założycielka  drużyny harcerek w prywatnej żeńskiej szkole 

Stowarzyszenia „Nauka i Praca”.  

                                                                    

 

Janina Stolarzewiczowa 

 i jej harcerki ze sztandarem 

swojej drużyny 
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Była to drużyna, która za patronkę przyjęła inicjatorkę żeńskiego harcerstwa w Częstochowie, 

Wandę Chmurską. 

 Bardzo aktywnie prowadziła harcerską działalność  pierwsza drużyna harcerek  

im. ks. Józefa Poniatowskiego. W roku 1928, w 15 rocznicę powstania drużyny, harcerki 

otrzymały sztandar ufundowany z własnych środków, skrzętnie zbieranych przez dziewczęta, 

zdobywanych przez organizowanie imprez artystycznych, loterii fantowych i wystaw prac 

harcerek. 

W 10 lat później, w 25-lecie istnienia żeńskiego skautingu sztandar otrzymała również 

wspomniana drużyna im Wandy Chmurskiej z „Nauki i Pracy”. W tym czasie w Częstocho-

wie prężnie działały już 3 hufce harcerek. Oprócz Janiny Stolarzewiczowej, komendantki  

I Hufca, dwoma pozostałymi kierowały druhny: Maria Kostrzewska i Krystyna Gałecka. 

 Hufce te tworzyły tzw. Obszar harcerstwa żeńskiego 

podlegający Kieleckiej Chorągwi Harcerek, a komendantką 

tego obszaru była bardzo zdolna, lubiana przez druhny i cenio-

na przez władze Chorągwi, Kazimiera Guzek. O zaufaniu 

 do niej i jej umiejętnościach kierowania świadczył fakt, 

 że dowodziła częstochowskimi harcerkami prawie przez  

16 lat, a w roku1937 weszła w skład Komendy Chorągwi. 

W okresie międzywojennym, oprócz już wymienionych drużyn, które miały swoje 

sztandary, było wiele drużyn na terenie miasta i najbliższych Częstochowie miejscowości. 

Drużyny istniały przy szkołach powszechnych i gimnazjach, przy sierocińcach. Nie brakło 

harcerek w Mirowie, Rakowie, Wyczerpach i Błesznie, które były wtedy nie dzielnicami mia-

sta, lecz oddzielnymi miejscowościami. 

Harcerki uczestniczyły w zlotach i zjazdach, organizowały obozy letnie, stałe i wę-

drowne, a wszędzie wykazywały sprawność fizyczną, współpracowały z miejscową ludnością  

i zawsze były chętne do wszelkiego rodzaju pomocy tym, którzy jej potrzebowali.  

          

W wielu dziedzinach życia organizacyjnego hufce harcerek i harcerzy współpracowały 

ze sobą. Wspólne były defilady harcerskie w czasie świąt narodowych, obchody święta patro-

na harcerstwa, wspólnie redagowano harcerską prasę. Ale zbiórki zastępów i drużyn, 

zdobywanie sprawności, obozy, biwaki, święta patronów drużyn – te urządzano i obchodzono 

oddzielnie. 

Kiedy wybuchła II wojna światowa, harcerzy i harcerek było w Częstochowie kilka-

krotnie więcej niż przed 20-laty. I podobnie jak wtedy – i tym razem pomoc zorganizowanej 

w ZHP młodzieży była widoczna. Harcerskie Pogotowie Wojenne, zorganizowane w sierpniu 

1939 roku, jeszcze przed wybuchem wojny dzielnie zabrało się do służenia wojsku i miesz-

kańcom. 
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Harcerski sztab Pogotowia Wojennego i późniejszej działalności konspiracyjnej  

(od chwili utworzenia w październiku 1939 r. tajnego hufca Szarych Szeregów) znajdował się  

w budynku Szkoły nr 14 przy ul. Waszyngtona. Prowadziły go druhny: Maria Kostrzewska  

i Jadwiga Lewanowicz. Skąd wychodziły rozkazy i polecenia  przekazywane patrolom har-

cerskim niosący pomoc okupowanym mieszkańcom miasta. Tu również łączniczki wracały  

z meldunkami o wykonaniu zadań. Skład ogromnej  większości patroli stanowiły dziewczęta. 

Tak było do końca okupacji. Działalność polegała na kopaniu rowów przeciwlotniczych, 

uszczelnianiu okien prowadzeniu punktu żywnościowego na dworcu kolejowym, doręczaniu 

korespondencji rodzinom żołnierzy i dyżurach w Komendzie Straży Obywatelskiej. Do tej 

Straży wchodziła grupa pełnoletnich instruktorek, które otrzymały legitymacje i odpowiednie 

opaski na rękawy. 

Duża grupa harcerek zgłosiła się do pracy 

 w PCK – była to jedyna instytucja , na której jawną 

działalność zgodziły się ówczesne władze okupacyj-

ne. Pracownicy PCK otrzymali legitymacje  

z niemiecką pieczątką, co dawało im możliwość 

szerszego prowadzenia pomocy ludności cywilnej. 

W tej grupie harcerek Szarych Szeregów działały 

również dorosłe druhny, między innymi: Kazimiera 

Guzek, Klementyna Popiwniak, Halina Jung i obie, 

wymienione już, prowadzące sztab w Szkole nr 14. 

Ważną dziedziną działalności okupacyjnej harcerek należała pomoc jeńcom wojennym, 

których, obozy na terenie naszego miasta znajdowały się w koszarach na Stradomiu i przy  

ul. Dąbrowskiego. Harcerki zbierały wśród mieszkańców miasta odzież, bieliznę, koce, prze-

ścieradła oraz żywność i dostarczały zebrane rzeczy do obozów jenieckich. Niejednemu 

żołnierzowi udało się opuścić obóz dzięki przebraniu w cywilną odzież dostarczoną przez 

harcerki pracujące w PCK. Pod kierunkiem druhny Janiny Rozmanit zorganizowano szwal-

nię, w której przerabiano i reperowano zebraną w mieście odzież. Nic się nie zniszczyło, 

wszystkie rzeczy były wykorzystane i przekazywane najbardziej potrzebującym. Urządzono 

też stołówkę wydającą zupę ludziom z transportów przesiedleńczych przybywających z in-

nych rejonów kraju. Wielu wysiedlonym zdołano pomóc. 

Praca taka trwała do wiosny 1941 r. Wtedy to utworzona Rada Główna Opiekuńcza 

powierzyła prowadzenie stołówek żeńskim zgromadzeniom zakonnym, które nie chciały ko-

rzystać z pomocy harcerek. Druhna Jadwiga Lewanowicz przeszła wtedy do pracy w biurze 

rozdziału kartek żywnościowych w dzielnicy Ostatni Grosz. Dzięki temu mogła pomagać 

wielu rodzinom żyjących w najtrudniejszych warunkach materialnych oraz wysyłać paczki 

żywnościowe więźniom obozów koncentracyjnych. 

Warto tu jeszcze wspomnieć o ściśle tajnej działalności harcerek, dotyczącej drukowa-

niu i rozpowszechnianiu prasy konspiracyjnej. W tej dziedzinie dziewczęta współpracowały  

z męskimi drużynami Szarych Szeregów. Główny punkt tej działalności znajdował się w do-

mu Marii Kostrzewskiej na Zawodziu (o czym już pisaliśmy w jednym z poprzednich 

numerów „Ocalić …”.  

Po aresztowaniu Marii Kostrzewskiej nie ustała działalność konspiracyjna częstochow-

skich harcerek. Funkcję hufcowej przejęła Irena Popławska , a dzielnie ją wspierały druhny: 

Krystyna Klajn, Irena Rolof, Stefania Kleszczewska, Irena Dębicka i wiele innych. Prowadzi-

ły tajne nauczanie tworząc komplety uczniów i prowadząc lekcje w mieszkaniach 

prywatnych. Działały jako łączniczki, sanitariuszki, prowadziły kursy szkoleniowe dla młod-

szych harcerek, prowadziły kolportaż tajnej prasy, pomagały więźniom. 
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Gdy w roku 1944 w Warszawie wybuchło powstanie, przez teren naszego miasta prze-

mieszczali się wysiedlani mieszkańcy stolicy. Częstochowskie dworce kolejowe były 

węzłowym punktem komunikacyjnym na trasie kolei warszawsko-wiedeńskiej. Na obu dwor-

cach: Głównym i Stradomiu, dzień i noc dyżurowali harcerze i harcerki niosąc pomoc 

ludziom z transportów zatrzymujących się tutaj. Dobrze zorganizowana siatka wywiadowcza 

przekazywała informacje o transportach wysiedleńców ze stolicy i mimo surowego zakazu 

władz okupacyjnych harcerki docierały do transportów i na wszelkie sposoby pomagali tym, 

którym ta pomoc była potrzebna. Zaopatrywano wygnańców w chleb, wodę, środki opatrun-

kowe, a nawet ułatwiano ucieczki powstańcom ukrywającym się wśród jeńców cywilnych.  

Harcerki posiadały opaski Rady Głównej Opiekuńczej, podawali je niektórym ludziom  

z transportów i dzięki temu  sposobowi pomocy niejednemu więźniowi udało się nocą wy-

mknąć z pociągu. 

 W czasie jednej z takich akcji zdarzył się tragiczny wypa-

dek. Było to 29 sierpnia 1944 r. Wśród harcerek dyżurujących 

na Dworcu Głównym dzielnie działała w tym dniu 18-letnia  

Bogusia Sikorska. Przed południem udało jej się zerwać plom-

bę z wagonu zatrzymanego na bocznym torze i ułatwić ucieczkę 

kilku osobom w czasie chwilowej nieuwagi strażników. Wie-

czorem harcerki czekały na pociąg z Pruszkowa, z transportem 

powstańców.  

Kiedy zatrzymał się na stacji, z wagonu wysko-

czyli Niemcy. Niektórzy nawet zaczęli strzelać. 

Harcerze ukryli się w mroku, by nie zauważyli ich 

żandarmi. Bogusia, przebiegając przez tory, nie zau-

ważyła nadjeżdżającej lokomotywy i dostała się pod 

jej koła. Odniesiona do szpitala, zmarła następnego 

dnia nie odzyskawszy przytomności. Zginęła dzielna 

dziewczyna niosąc pomoc innym. 

 Na zdjęciu obok: Grób Bogusi na cmentarzu Kule (tuż po wojnie) 

 

 

Jednym z ostatnich, niezapomnianych akcji działalności Szarych Szeregów w Często-

chowie była Gwiazdka w 1944 roku. Zaplanowano obdarowanie świątecznymi upominkami 

przebywających w szpitalach jeńców, ukrywających się powstańców i partyzantów. Akcją 

pokierowała żona prezydenta miasta Maria Rybicka, a wykonawcami byli szaroszeregowcy, 

głównie dziewczęta. Zbierano wśród mieszkańców żywność i różne przydatne drobiazgi, któ-

re stały się darami gwiazdkowymi dla potrzebujących. Prawie nikt nie odmówił pomocy, choć 

wszystkim było ciężko. Obdarowani byli wzruszeni do łez, a druhny cieszyły się, że mogły 

się  przyczynić do sprawienia radości wielu ludziom. Były to ostatnie wojenne święta Bożego 

Narodzenia.  

Po zakończeniu wojny reaktywowano hufce ZHP w Częstochowie. Do roku 1948/49 

były to – jak przed wojną – oddzielnie hufce harcerek i harcerzy. Już wiosną 1945 roku zaczę-

ły działać na terenie miasta pierwsze powojenne drużyny. Do ich prowadzenia zgłosiło się 

kilka druhen działających przed wojną i w czasie okupacji. Hufcowa Kazimiera Guzek zorga-

nizowała drużynę drużynowych, w której młode kandydatki uczyły się, jak kierować pracą 
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drużyn, przygotować swoje podopieczne do zdobywania sprawności, stopni, składania przy-

rzeczenia harcerskiego. Najaktywniejszymi instruktorkami były między innymi: Maria 

Kostrzewska, Irena Puławska, Jadwiga Lewanowicz, Klementyna Popiwniak, Aleksandra 

Kuśnierek. Latem 1945 roku wiele harcerek uczestniczyło w pierwszych powojennych obo-

zach i letnich kursach funkcyjnych. 

 Pod koniec 1945 roku działał już  w Częstochowie Hufiec 

harcerek pod komendą Aleksandry Kuśnierek, którą wkrótce  

zastąpiła w funkcji komendantki Klementyna Popiwniak 

 (na zdjęciu). Harcerek przybywało, hufiec się rozrastał i do prze-

łomu lat 1947/48 działalność przebiegała według tradycyjnych 

form i metodyki wypracowanej w latach międzywojennych. Póź-

niej, na skutek interwencji władz, profil harcerstwa uległ zmianie 

i wielu członków i instruktorów zrezygnowało z przynależności 

do ZHP.  

Odnowa i reaktywacja nastąpiła po roku 1956, ale wtedy hufce i drużyny były koeduka-

cyjne, jedynie w zastępach utrzymano podział na żeńskie i męskie. 

Tworzenie drużyn harcerskich w tamtych latach oparte było w ogromnej większości  

o szkoły, zarówno jeśli chodziło o członków drużyn: zuchów i harcerzy, jak i o kadrę instruk-

torską prowadzącą te drużyny. Odpowiednio przygotowane do tego osoby, głównie ze 

środowisk nauczycielskich, po odbyciu kursów metodyki harcerskiej, otrzymały patenty dru-

żynowych. W większości szkół  wszystkie drużyny na ich terenie tworzyły szczepy 

harcerskie. I tu należy zwrócić uwagę, że w przeważającej większości, do końca lat 80-tych 

ubiegłego stulecia, funkcje instruktorów kierujących drużynami harcerskimi, zuchowymi oraz 

związkami drużyn, były kobiety. Do rzadkości należeli instruktorzy – mężczyźni w pionie 

zuchowym ( najmłodszych członków ZHP). W pionie harcerzy młodszych, działającym 

wśród dzieci ze szkół podstawowych, funkcje komendantów szczepów i drużynowych pełniły 

przeważnie druhny. Tylko w pionie harcerzy starszych było wielu druhów pełniących te funk-

cje, szczególnie w szkołach zawodowych i technikach. 

Warto w tym miejscu posłużyć się konkretnymi przykładami, oczywiście z naszego, 

częstochowskiego terenu. Zacznijmy od zuchów. 

Twórcą metody zuchowej w Polsce, obejmującej wychowanie najmłodszej grupy 

członków ZHP, był mężczyzna, historyk i wychowawca młodzieży, Aleksander Kamiński, ale 

potem, jak już to było wspomniane, realizacją tej metody zajęły się druhny instruktorki, nau-

czycielki, wychowawczynie, a robiły to z wielkim powodzeniem. Referatem zuchowym, 

koordynującym pracę drużyn na terenie miasta, kierowały kolejno, od roku 1956, następujące 

druhny: Janina Kutrzyk, Wacława Ciurowa, Elżbieta Kik-Wąpierska, Halina Pałka.  

                      

    Janina Kutrzyk                   Wacława Ciura                  Elżbieta Kik-Wąpierska                   Halina Pałka 
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W okresie prawie 30 lat częstochowskie zuchy, kierowane przez zespoły referatów zu-

chowych, na czele których stały wymienione druhny, działały, bawiły się i uczyły chętnie, 

pod kierunkiem swoich drużynowych, uczestniczyły we wszystkich przejawach życia hufca, 

wszędzie było je widać. Dopiero pod koniec lat 80-tych, krótko przed zmianami w życiu kra-

ju, a więc i w ZHP, kierownictwo objął druh, młody mężczyzna, Tadeusz Deska, a po nim, 

już po przewrocie w strukturach organizacji, kierował częstochowskimi zuchami znany 

zuchmistrz, druh Bogdan Giza.  

Od roku 2007 „wodzami” zuchów  

w częstochowskim hufcu znowu są druhny, 

najpierw Iwona Orman, a następnie Ewelina 

Michoń, która do dziś pełni tę funkcję. Nie 

znaczy to wcale, że druhowie robią to gorzej 

od druhen. Nic podobnego! Druh Bogdan Giza 

dotąd współpracuje z namiestnictwem zucho-

wym. Jednak drużynowymi zuchowych 

gromad są kobiety. Nie będziemy wymieniać 

ich nazwisk, bo było ich przez te wszystkie 

lata bardzo dużo.  

Podobnie przedstawia się historia pionu młodszo harcerskiego, o czym już wspominali-

śmy. Warto wspomnieć niektóre nazwiska druhen kierujących wielkimi szczepami 

działającymi w częstochowskich szkołach podstawowych w czasie minionych dziesięcioleci: 

Maria Teresa Chudzik, Mariola Wójcik, Krystyna Panienkowska w Szkole nr 1, Maria Weso-

łowska, Anna Zjawiona (SP 2),  Barbara Radomska ( SP 7), Halina Pałka (SP 9 i 11),  

Lidia Kletowska (SP 13), Janina Puchała (SP 14). Jadwiga Hanisz (SP 16), Irena Żakowska  

(SP 20), Teresa Komender (SP 30), Izabela Knapińska (SP 31), Anna Żyła (SP 32),  Krystyna 

Żabińska (SP 33), Sabina Budzeń (SP34), Anna Dymek (SP 38), Halina Gawrońska (SP39), 

Janina Drynda (SP 40), Wacława Ciura-Samborska (SP 44), Alicja Gosławska (SP 48) i wiele 

innych, bo w Częstochowie działało do lat 80-tych ponad 50 szczepów skupiających harcerzy 

młodszych.  

             

Nie zabrakło też dzielnych komendantek szczepów w szkołach ponadpodstawowych. 

Trudno wymienić wszystkie, ale te, które dały się zapamiętać najbardziej, to druhny: Krysty-

na Juszczyk z LO im. A. Mickiewicza, Danuta Korzewska, Barbara Balińska i Beata Król  

z LO im. H. Sienkiewicza, Maria Kobiś z LO im. W. Broniewskiego, Agnieszka Maślikowska 

i Barbara Sandak-Różyńska z LO im. J. Słowackiego, Lidia Dąbek z ZSZ nr 7 – to tylko nie-

które komendantki szczepów wyróżniających się w działalności harcerskiej. Gdybyśmy 

chcieli wymienić całą rzeszę druhen drużynowych prowadzących przez wiele lat swoich wy-

chowanków w harcerskich mundurach na „harcerską przygodę” i do pomocy na co dzień 

mieszkańcom miasta i ludności miejscowej w czasie pobytu na letnich obozach w różnych 

punktach naszego kraju, należałoby długo wymieniać te nazwiska. Nie opowiadamy też  

   
        Iwona Orman                        Ewelina Michoń 
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o formach pracy drużyn i dziedzinach ich działania, bo tu nie można raczej wyodrębnić od-

dzielnych zadań programowych podejmowanych przez harcerki. Pracowały wspólnie  

z harcerzami realizując wspólny program, wspólne dla całego Związku zadania i kampanie 

oraz zamierzenia charakterystyczne dla danego terenu, proponowane poszczególnym druży-

nom. 

Nie należy tu pominąć druhen działających wśród zuchów i harcerzy Nieprzetartego 

Szlaku – dzieci chorych i niepełnosprawnych. Całym sercem oddane były tym wychowan-

kom, którzy wymagali szczególnej opieki. A były to między innymi druhny: Anna Okniańska, 

Hortensja Rakowska, Danuta Polak, Maria Szylwańska,  Alicja Poniedziałek, Zofia Szczepa-

nik, Małgorzata Hadryś, Urszula Mielczarek i inne, pracujące w szkołach specjalnych 

Częstochowy. 

                                 

Na funkcjach komendantów Hufca i Chorągwi Częstochowskiej w większości działali 

mężczyźni. Ale dzielnie ich wspierały druhny zastępczynie, kierujące programem harcerskich 

działań. W Częstochowskiej Chorągwi ZHP warto tu wymienić druhny: Elżbietę Szymańską-

Dmitruczuk, Ewę Sędziwą, Helenę Piaskowską, Bożenę Szecówkę.  

                              

Elżbieta Szymańska-Dmitruczuk         Ewa Sędziwa                  Helena Piaskowska             Bożena Szecówka 

Hufiec Częstochowa od chwili wprowadzenia koedukacji, miał w swojej historii, dwie 

komendantki – kobiety: druhny – Teresę Komender i Barbarę  Sobótkę. Trzecią, najmłodszą 

wiekiem druhnę komendantkę, mamy obecnie, od końca października 2011 roku, a jest nią 

druhna Maria Kotkiewicz. 

                           

                         Teresa Komender                         Barbara Sobótka                     Maria Kotkiewicz 

Druhny: Anna 

Okniańska i Maria 

Szylwańska wśród 

harcerzy Nieprze-

tartego Szlaku 
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 Dokonania hufca kierowanego przez wymienione „szefowe” wcale nie były mniej 

efektywne niż za czasów męskiego dowodzenia. A w niektórych dziedzinach były nawet lep-

sze. Sami druhowie to stwierdzają. Ale to byłby znowu osobny temat. I podkreślić trzeba fakt, 

że sami komendanci nie zrobiliby wiele, gdyby nie sztab ludzi tworzących zespół komendy. 

wymienimy tylko zastępców – druhny czuwające nad realizacją programu i tego, co w „har-

cerskim dziele” najważniejsze. Podane nazwiska nie będą może występować w ścisłej 

kolejności działania hufca, nie będziemy też przyporządkowywać postaci zastępców poszcze-

gólnym komendantom. Oto żeńskie dzielne „prawe ręce” hufcowych wodzów w różnych 

okresach działalności naszego hufca: Wacława Ciura, Halina Ryś, Maria Wesołowska, Maria 

Teresa Chudzik, Barbara Sandak-Rożyńska, Iwona Orman, a obecną komendantkę wspierają 

jako zastępczynie, druhny: Ewa Miękina i Marta Prześlak. 

                                    

   Halina Ryś              Teresa Chudzik         Barbara Sandak-Różyńska          Ewa Mękina              Marta Prześlak 

         Nie udało nam się pozyskać wszystkich zdjęć – przepraszamy.     

Na pewno warto byłoby napisać o każdej  z wymienionych tu osób, a przynajmniej  

o niektórych z nich jakąś informację, ale to może zrobimy kiedyś później, przy innej okazji, 

bo i tak bieżący numer naszej gazetki jest dość obszerny.  

 

 

                                                                                Komisja Historyczna                                                                                                                                                                         

                                                                                  Hufca ZHP Częstochowa 


