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            Miejsca upamiętniaj ące działalność, walkę i śmierć 

            członków ZHP na terenie Częstochowy i jej okolic. 

 

 
Sierpniowa rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego nastraja do zadumy i refleksji, 

tym bardziej, Ŝe w bieŜącym roku jest to tzw. „okrągła” rocznica. Minęło 70 lat od tego wiel-
kiego i bardzo tragicznego wydarzenia w okresie II wojny światowej. Bolesne i krwawe  
63 dni sierpnia i września 1944 r. są tematem rozwaŜań wszystkich Polaków miłujących  
Ojczyznę. 

Częstochowianie teŜ 
mieli swój udział w solidary-
zowaniu się z walką i klęską 
Powstania. Częstochowscy 
harcerze, ludność cywilna  
i członkowie tajnych organi-
zacji antyhitlerowskich naj-
więcej pomocy i wsparcia 
okazali wysiedlonym ze stoli-
cy mieszkańcom Warszawy 
przemieszczającym się przez 
nasze dworce kolejowe. Czę-
stochowa była w tym czasie 
waŜnym węzłem kolejowym 

na trasie kolei warszawsko – 
wiedeńskiej. PoniewaŜ jednak 
Powstanie Warszawskie ści-
śle łączy się z wydarzeniami 
II wojny światowej, kaŜda 
mogiła poległego w walce 
uczestnika ówczesnych zma-
gań, kaŜda pamiątkowa tabli-
ca i płyta poświęcona bohate-
rom tamtego tragicznego cza-
su, jest okazją do oddania 
hołdu pamięci tym, którzy 
poświęcili Ŝycie za Ojczyznę.  

 
W bieŜącym numerze naszej publikacji pragniemy przedstawić miejsca w naszym mie-

ście, które upamiętniają sylwetki harcerzy i instruktorów częstochowskich walczących z oku-
pantem, działających w konspiracji, poległych w tej walce lub zamordowanych przez hitle-
rowskich oprawców. Wśród grobów prezentowanych na częstochowskich cmentarzach są 
równieŜ miejsca wiecznego spoczynku tych nielicznych członków ZHP, uczestników wojen-
nych walk, którzy przeŜyli tragedię wojennej zawieruchy, uniknęli śmierci na polu bitwy lub 
w miejscu masowych straceń i po zakończeniu działań wojennych kontynuowali swoją dzia-
łalność w słuŜbie Ojczyzny. Kres ich Ŝycia nastąpił w warunkach pokojowych, ale młodość 
naznaczona walką o wolność stawia ich w szeregu bohaterów gotowych do poświęcenia  
w walce z wrogiem. PrzecieŜ bohaterowie to nie tylko ci, którzy padli w wojennych zmaga-
niach, ale równieŜ ci, którym było dane walczyć do końca wojny, a po jej zakończeniu słuŜyć 
Ojczyźnie w codziennym działaniu. 
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                                    Płyty i tablice pamiątkowe 

 

 
 

 

 

 

 

Płyta na cmentarzu św. Rocha  
w Częstochowie poświęcona pamięci 
członków Szarych Szeregów Ziemi  
Częstochowskiej, harcerzy i instruktorów 
poległych w walce z okupantem  
w latach II wojny światowej, 1939 – 1945 

Tablica pamiątkowa od społeczeństwa Częstochowy upamiętniająca walkę i śmierć 
harcerzy i instruktorów Szarych Szeregów Częstochowy, umiejscowiona przed wej-
ściem do kościoła Najświętszej Maryi Panny w  III Alei w Częstochowie. 
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Tablica na murze ogradzającym kościół Najświętszej Maryi Panny w częstochow-
skiej III Alei. Wymienieni na niej są Komendanci hufca częstochowskich Szarych 
Szeregów, konspiracyjnego „Roju Obraz” 
                          ─  Eugeniusz Stasiecki  pseudonim Piotr Pomian 
                          ─  Józef  WyŜykowski pseudonim „Ziutka” 
 

 
 

Tablica pamiątkowa w kościele św. Józefa w Częstochowie, przy  
ul. Okrzei, w dzielnicy Raków, odsłonięta ku czci harcerek i harcerzy Rakowa, 
 organizatorów ZHP na tym terenie oraz instruktorów – pracowników huty walczą-
cych w obronie ojczyzny w latach II wojny światowej. 
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Tablica umieszczona w korytarzu Szkoły Podstawowej nr 21 przy  ul. Sabinowskiej  
w Częstochowie w dzielnicy Stradom. Upamiętnia kierowników tej szkoły poległych  
w obronie ojczyzny w latach 1939 – 1945. Są to: 
─ Stanisław Bator, nauczyciel i kierownik szkoły 
─ Eugeniusz Stasiecki – nauczyciel, kierownik szkoły i komendant konspiracyjnego 
Hufca Szarych Szeregów w Częstochowie. 

 

 
Cmentarz – Pomnik w Olsztynie koło Często-
chowy, miejsce zbiorowych egzekucji dokony-
wanych przez okupantów w czasie II wojny 
światowej. Tam 29 czerwca 1940 r. rozstrzelano 
grupę więzionych wcześniej w zakładzie kar-
nym na Zawodziu mieszkańców Częstochowy. 
Wśród nich było 5 harcerzy z Rakowa działają-
cych w konspiracyjnej grupie Szarych Szere-
gów: Jan Jonda,  Longin Langner,  Bogdan  
i Zbigniew Królikowscy  oraz Florian Bobow-
ski.  
W olsztyńskim miejscu straceń spoczywają cia-
ła około 1700 ofiar hitlerowskich oprawców, 
wśród nich i rakowscy  harcerze, bo nie wszyst-
kie ciała rozpoznano po ekshumacji w grudniu 
1946 roku. 
Miejsce to jest ogromną, zbiorową, mogiłą,  
odwiedzaną przez turystów wędrujących po ju-
rajskich szlakach. 
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                        Harcerskie groby na częstochowskich cmentarzach 

 

Grób Ignacego Kozielewskiego, autora słów hymnu harcerskiego, współzałoŜyciela pol-
skiego skautingu, nauczyciela i instruktora harcerskiego. Znajduje się w rodzinnym gro-
bowcu  Kozielewskich . Druhowi Ignacemu poświęcona jest oddzielna tablica. 

 
Wiosną 2014 roku, w 50 rocznicę śmierci I. Kozielewskiego, upamiętniono tę datę, 
umieszczając na płycie pod tablicą poświęconą jego pamięci,  liczbę „50”. Rok wcześniej 
wykonano techniką metaloplastyki harcerską lilijk ę z okolicznościowym napisem. Po-
mysł i wykonanie tego symbolu pamięci zawdzięczamy Kręgowi Seniorów Chorągwi 
Śląskiej ZHP. To właśnie dzięki im w czasie dorocznej pielgrzymki seniorów ZHP z ca-
łego Śląska grób autora harcerskiego hymnu został wzbogacony o te szczególne elementy 
podkreślające pamięć o nim. 
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Grób Marii Kostrzewskiej, komendantki Częstochowskiego Hufca Harcerek  
w momencie wybuchu II wojny światowej. Była współorganizatorką Harcerskiego Po-
gotowia Wojennego i jego najaktywniejszą działaczką. 

 Nauczycielka w Szkole Podstawowej 
nr 10, czynnie kierująca konspiracyjną dzia-
łalnością drukowania harcerskich gazetek i 
ulotek wojennych. W jej domu przy ul. Mi-
łej 18 w dzielnicy Zawodzie przechowywa-
no broń, tam teŜ znajdowali schronienie po-
szukiwani przez gestapo uczestnicy konspi-
racji antyhitlerowskiej. Za tę działalność 
druhna Maria została aresztowana i wywie-
ziona do obozu w Ravensbruck. Tam działa-
ła w harcerskiej, obozowej, tajnej druŜynie 
„Mury”. W maju 1945 roku pieszo wróciła 
do domu po oswobodzeniu obozu.  

W Szkole Podstawowej nr10 jest pasiak obozowy druhny Marii.  
W latach 70-tych ubiegłego stulecia była członkiem Chorągwianej Komisji Historycz-
nej. Jej grób znajduje się na częstochowskim cmentarzu Kule. 

 

  Na częstochowskim cmentarzu Kule 
jest więcej „harcerskich” mogił. Jest tam kil-
ka kwater, gdzie spoczywają ofiary egzekucji 
odbytych w róŜnych okresach niemieckiej 
okupacji. Prawie na kaŜdej z tych kwater są 
groby dziewcząt i chłopców, którzy działali 
w Szarych Szeregach. 

 

 

Grobowiec rodziny Czarnołęskich na cmentarzu 
św. Rocha w Częstochowie. Spoczywa w nim  
hm Eugeniusz Czarnołęski, komendant Często-
chowskiego Hufca Harcerzy w latach 1936 – 1939, 
współzałoŜyciel i działacz Harcerskiego Pogotowia 
Wojennego w 1939 r. Komendant wojennego  
Obszaru Harcerzy obejmującego hufce często-
chowskie. Nauczyciel, inspektor szkolny, działacz 
harcerski i przyjaciel młodzieŜy. 
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Grób braci  Herbsztrejtów: Wiesława  
i Mieczysława, załoŜycieli konspiracyjnej 
grupy Szarych Szeregów w rejonie Ra-
kowa. Obaj zostali aresztowani w lutym 
1940 roku i po kilkumiesięcznym prze-
trzymaniu ich w więzieniu na Zawodziu, 
rozstrzelani  pod koniec czerwca 1940 r. 
w miejscu  zwanym przez ludność szu-
bienicą, w Olsztynie koło  Częstochowy. 
 
 
 

 

 
Grób rodzeństwa Longina i Stanisławy 
Langner znajdujący się w kwaterze ofiar 
początku II wojny światowej. Oboje byli 
harcerzami z grupy konspiracyjnej Sza-
rych Szeregów powstałej w końcu 1939 
roku na Rakowie. Longin został rozstrze-
lany 29 czerwca 1940 r. w Olsztynie, gdzie 
obecnie jest Cmentarz – Pomnik ofiar  
II wojny światowej. Jego siostrę stracono  
1 lipca 1940 r. z grupą 15 innych więź-
niów, w pobliŜu miejscowości Apolonka 
za Janowem, niedaleko Olsztyna. 

 

 
 
 
 

Grób braci Muszyńskich; Mariana  
i Stanisława, harcerzy czynnie uczestni-
czących w działalności konspiracyjnej 
przeciwko okupantowi niemieckiemu. 
Wstąpili do tajnego hufca Szarych Szere-
gów „Rój Obraz” od początku jego po-
wstania, w październiku 1939 r. Czuwali 
nad kolportaŜem tajnej prasy harcerskiej. 
Gestapo wpadło na ślad ich działalności 
juŜ w 1940 roku. W sierpniu tego samego 
roku zostali rozstrzelani w lesie koło  
Janowa. 
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Grób 18-letniej Bogusławy Sikorskiej, 
harcerki Szarych Szeregów Częstochowy 
na cmentarzu Kule. Zginęła na dworcu 
kolejowym w Częstochowie w czasie ak-
cji udzielania pomocy wysiedlonym ze 
stolicy warszawiakom, przemieszczają-
cym się przez teren częstochowskiego 
dworca, będącego wtedy, w 1944 roku 
waŜnym węzłem kolejowym na trasie ko-
lei warszawsko-wiedeńskiej. Bogusia zgi-
nęła pod kołami lokomotywy 29 sierpnia 
1944 roku. 

 

 

 
Grób Józefa WyŜykowskiego, pseudonim 
„Ziutka”. Był to organizator szkoleń woj-
skowych Małego SabotaŜu. Od roku 1941 
został komendantem I Hufca Harcerzy 
Szarych Szeregów w częstochowskim 
„Roju Obraz”. Bardzo aktywny instruktor, 
do końca wojny czynnie uczestniczący we 
wszystkich akcjach przeciwko działaniom 
okupanta. 

 
 
 
 

     
 

Grobowiec rodziny Łęskich – miejsce wiecznego spoczynku matki Walerii i jej trzech 
synów: Jerzego, Wojciecha i Zygmunta, uczestników konspiracyjnej działalności często-
chowskich Szarych Szeregów. Najmłodszy z braci Łęskich, Zygmunt był harcerzem  
i Ŝołnierzem AK walczącym pod pseudonimem „Młody”. Represjonowany i więziony po 
wojnie. Nauczyciel, instruktor Komisji Historycznej Chorągwi Częstochowskiej, załoŜy-
ciel i przewodnik harcerskiego klubu speleologów. Zginął w ukochanych  
Tatrach.  
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Grób Zygmunta Biskupa pseudonim 
„Górski” znajdujący się na cmentarzu 
Raków – Błeszno w Częstochowie.  
W ostatnich latach przed wybuchem 
wojny kierował hufcem harcerskim 
Rakowa. Pasjonat wędrówek i wspina-
czek górskich. Po wojnie – członek 
Komisji Historycznych Chorągwi  
Katowickiej i Częstochowskiej.   
 
 

 
 
Przedstawiony wykaz „harcerskich miejsc pamięci” nie obejmuje całości tych 

miejsc, jest to tylko wybór, którego nie moŜna było uzupełnić ze względu na brak infor-
macji dotyczących tego tematu. 

 
 
 
   

  

                                                                               Komisja Historyczna  

                                                                            Hufca ZHP Częstochowa 

   

 


