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                         ZasłuŜeni instruktorzy harcerscy  

                                Hufca Częstochowa 

             
JuŜ kilkakrotnie przedstawialiśmy w naszej publikacji sylwetki ludzi związanych z har-

cerską działalnością na naszym terenie, ludzi szczególnie wyróŜniających się w tej działalno-
ści, mających duŜe zasługi dla kształtowania oblicza częstochowskiego harcerstwa. Pragnie-
my kontynuować ten temat, by zachować w pamięci instruktorów harcerskich, którzy swoją 
postawą  na tę pamięć zasłuŜyli. Niech pozostaną we wspomnieniach tych, którzy ich znali,  
a dla tych, którzy nie mieli okazji poznać ich i z nimi współpracować, niech będą bohaterami 
minionych lat, cząstką harcerskiej historii stulecia częstochowskiego skautingu.  

W bieŜącym numerze przedstawimy postacie ściśle związane z harcerską przeszłością 
Częstochowy. 

 

 

                             Eugeniusz Czarnołęski 

 

Urodził się 9 lutego 1902 roku w Częstochowie. 
Do harcerstwa wstąpił mając 13 lat, zafascynowany 
ruchem skautowym w Polsce i początkiem działalności 
pierwszych druŜyn skautowych w Częstochowie.  
W latach 1915 – 1935 przeszedł wszystkie szczeble 
harcerskich funkcji, od zastępowego po komendanta 
hufca. Będąc z zawodu nauczycielem umiejętnie łączył 
pracę pedagoga ze zdolnościami organizacyjnymi na 
rzecz harcerstwa. W szkołach, w których pracował jako 
nauczyciel, organizował i prowadził druŜyny harcer-
skie, między innymi 26 Zagłębiowską DruŜynę Harce-
rzy w Częstochowie. Działał teŜ w częstochowskich 
szkołach nr 1, 5 i 18. 

Doceniony za pracę instruktorską został powołany w roku 1927 na funkcję komendanta 
Hufca Harcerzy w Częstochowie, którą pełnił przez 10 lat. DuŜym wyróŜnieniem dla druha 
Eugeniusza był wyjazd na Jubileuszowy Międzynarodowy Zlot w Spale w roku 1935. Na 
Zlocie tym przewodniczył delegacji harcerzy z Częstochowy i Rakowa. 
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Zawsze dbał o to, by jak najwięcej harcerzy i zuchów mogło uczestniczyć w obozach  
i koloniach, dlatego chętnie sam je organizował dla dzieci, które uczył i wychowywał.  

Pasjonowała go turystyka, Latem 
prowadził swoich podopiecznych  
na pieszych szlakach w róŜnych rejo-
nach kraju, a zimą, jako członek Har-
cerskiego Klubu Narciarskiego, uczest-
niczył w obozach narciarskich w Ta-
trach.  

W roku 1937, w wyniku ciągle 
rosnącej liczebności harcerzy na na-
szym terenie, działały 4 hufce, które 
tworzyły tzw. Obszar Harcerstwa Czę-
stochowskiego. Komendantem tego ob-
szaru został właśnie druh Czarnołęski. 

Przed wybuchem II wojny światowej powołano Harcerskie Pogotowie Wojenne przygo-
towujące młodzieŜ harcerską do pomocniczej słuŜby wojskowej. Druh Eugeniusz uczestni-
czył w pracach Pogotowia do końca sierpnia, następnie został powołany do wojska. SłuŜył  
w 27pułku piechoty. Brał udział w walkach pod Kockiem, Czarną, Wolą Głuchowską  
i w okręgu lubelskim. 6 października 1939 roku dostał się do niewoli niemieckiej  
i prawie do końca wojny przebywał w obozie jenieckim Oflag II c w Waldenbergu, na Poje-
zierzu Pomorskim. Przez cały czas pobytu w niewoli druh Eugeniusz uczestniczył w organi-
zowaniu tajnego nauczania w zakresie programu szkoły powszechnej. Prowadził teŜ bibliote-
kę obozową utworzoną w grudniu 1940 r. Dokształcał się takŜe na WyŜszym Kursie Nauczy-
cielskim w kierunku matematycznym. Studia te, po powrocie z obozu (w lutym1945 r.) kon-
tynuował i ukończył w Instytucie Pedagogicznym. 

Po wojnie wrócił do działalności harcerskiej w częstochowskich szkołach i do organi-
zowania obozów w czasie wakacji. 

W roku 1947 został słuŜbowo przeniesiony do 
Jędrzejowa na stanowisko inspektora szkolnego. 
Tam teŜ był komendantem miejscowego hufca har-
cerskiego. Przez kilka lat pracował w inspektoracie 
szkolnym w Kielcach, a po powrocie do Częstocho-
wy w roku 1958 pełnił funkcję podinspektora szkol-
nego w Inspektoracie Częstochowa Powiat. Zarów-
no w Kielcach, jak później w Częstochowie, działał 
aktywnie w Komendzie Hufca ZHP, w Związku 
Nauczycielstwa Polskiego, Towarzystwie Przyjaciół 
Dzieci oraz Polskim Czerwonym KrzyŜu. Zapał  
i chęć do działalności społecznej przekazał druh 
Eugeniusz swoim dzieciom, które przejęły jego pa-
sję. Synowie: Adam i Tadeusz – jako instruktorzy 
harcerscy oraz córka Jadwiga, działaczka TPD.  

Aktywna praca zawodowa i działalność społeczna druha Eugeniusza Czarnołęskiego 
została doceniona przez  władze szkolne i harcerskie, o czym świadczą liczne wyróŜnienia, 
odznaczenia i dyplomy. 

Zmarł w październiku 1971 roku przeŜywszy 69 lat. Pochowany na cmentarzu św. Ro-
cha w Częstochowie. 

 

Druh Czarnołęski (drugi z prawej, z ksiąŜką) wśród harcerzy 

 

Z lewej – druh Eugeniusz 
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                                           Zygmunt Biskup 

 

Urodzony w Częstochowie w 1911 r.  
W harcerstwie – od roku 1919, od początku zwią-
zany z harcerzami Rakowa. Pełnił funkcje zastę-
powego, przybocznego, a potem druŜynowego 
harcerzy starszych w druŜynie im. Stefana śe-
romskiego, równieŜ skupiającej harcerzy Rako-
wa. Kiedy w roku 1938 utworzono oddzielny 
hufiec Raków (ze względu na coraz większą li-
czebność harcerzy na tym terenie), druh Zygmunt 
Biskup został mianowany jego hufcowym, mając 
wówczas stopień podharcmistrza. 

 

JuŜ jako druŜynowy organizował samodzielne obozy 
harcerskie, stałe i wędrowne, w róŜnych rejonach naszego 
kraju. Szczególnie chętnie prowadził wędrowne obozy  
w górach. Pasjonat górskiej turystyki i wspinaczek wyso-
kogórskich. Dzięki temu znany był pod pseudonimem 
„Górski”, pod którym występował później w konspiracyj-
nej działalności w czasie wojny.  

Uczestnik Zlotu Narodowego w Poznaniu w 1929 r. 
oraz Jubileuszowego Zlotu w Spale w roku 1935. 

Po wybuchu wojny wstąpił do Szarych Szeregów za-
raz po ich zorganizowaniu w październiku 1939 r., uczest-
nicząc w róŜnych akcjach podejmowanych na rzecz orga-
nizacji konspiracyjnego harcerstwa i walki przeciw oku-
pantowi niemieckiemu.  

Był współorganizatorem i uczestnikiem szkolenia starszych harcerzy w Bojowych 
Szkołach częstochowskich Szarych Szeregów.  

Brał udział w rozbrajaniu niemieckich kolejarzy celem zdobycia broni dla organizacji 
oraz w bojowej akcji przejęcia banku spółdzielczego równieŜ na potrzeby konspiracji. 

W ostatnich wojennych latach druh Zygmunt współdziałał z partyzanckim oddziałem 
AK pod dowództwem porucznika Ponurego i był uczestnikiem słynnej koncentracji oddzia-
łów partyzanckich znanej jako akcja „Burza”.  

Po zakończeniu wojny nadal działał wśród harcerzy  rakowskich, pełnił funkcję skarb-
nika hufca oraz kwatermistrza obozów harcerskich w Turawie k/ Opola. Przez wiele lat był 
kierownikiem Składnicy Harcerskiej w częstochowskiej I Alei, dobrze znany częstochowskim 
harcerzom i instruktorom. 

Przejście na emeryturę nie przerwało jego łączności z harcerstwem. Był członkiem Ko-
misji Historycznej Chorągwi ZHP w Katowicach, a gdy w roku1975 została utworzona Czę-
stochowska Chorągiew ZHP, druh Zygmunt Biskup pełnił tu przez 6 lat funkcję przewodni-
czącego Chorągwianej Komisji Historycznej. 
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Ostatnią funkcją druha Zygmunta 
było przewodnictwo Kręgu Instruktor-
skiego „Senior” utworzonego przy Czę-
stochowskiej Chorągwi ZHP. 

Za długoletnią pracę zawodową  
i społeczną został odznaczony wieloma 
odznaczeniami państwowymi i organiza-
cyjnymi.  

Zmarł w 1985 r. w wieku 74 lat. Je-
go grób jest na cmentarzu Raków-
Błeszno, gdyŜ z tą dzielnicą związany był 
przez całe swoje Ŝycie.  

  

 

                                            Jan Dziwiński 

 

Urodził się 8 lutego 1921 roku w Częstochowie. Po 
ukończeniu szkoły powszechnej uczęszczał do Gimnazjum 
im. Romualda Traugutta. Wybuch wojny w 1939 roku 
uniemoŜliwił mu ukończenia szkoły i zdanie matury – dal-
szą naukę kontynuował po wojnie. 

Będąc uczniem gimnazjum wstąpił do harcerstwa. Był 
czynnym działaczem Harcerskiego Pogotowia Wojennego, 
a do konspiracji harcerstwa – Szarych Szeregów, naleŜał od 
chwili utworzenia tej organizacji w Częstochowie. Działał 
w konspiracji pod pseudonimem „Maćko”. Uczestniczył  
w szkoleniach wojskowych i brał udział w róŜnych akcjach 
wspierających działalność na rzecz walki z okupantem.  
Były to akcje zdobywania broni (między innymi „Akcja na tartak”) kontakty z oddziałami 
partyzanckimi, przekazywanie im pieniędzy, przewoŜenie meldunków z informacjami o ru-
chach wojsk nieprzyjacielskich, krótko mówiąc – był aktywnym harcerzem i Ŝołnierzem, 
wiernie oddanym obronie ojczyzny i walce z wrogiem, zawsze gotowy do pomocy potrzebu-
jącym i spełnienia rozkazów przełoŜonych. 

Zaraz po wojnie kontynuował naukę w szkole średniej uzyskując świadectwo maturalne 
w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych, a następnie odbył studia w Akademii Wycho-
wania Fizycznego w Warszawie, po ukończeniu których podjął pracę zawodową jako nauczy-
ciel wychowania fizycznego w Państwowym Liceum Pedagogicznym i Szkole Ćwiczeń  
w Częstochowie. JuŜ w czasie pracy zawodowej obronił pracę magisterską i uzyskał tytuł 
magistra wychowania fizycznego. 

Jako nauczyciel i instruktor harcerski, wielki przyjaciel młodzieŜy, prowadził druŜynę 
w Liceum Pedagogicznym, w czasie wakacji i ferii zimowych organizował obozy stałe i wę-
drowne oraz zimowiska na terenie całej Polski: w Bieszczadach, na WybrzeŜu, w Beskidach  
i Tatrach oraz w Wąsoszu – ośrodku obozowym Hufca Częstochowa. 

 

Druh Zygmunt – trzeci z lewej 
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Harcerze druha Jana Dziwińskiego byli 
znani z organizowania pięknych imprez kul-
turalnych, ognisk i kominków harcerskich 
oraz aktywnej współpracy z ludnością za-
mieszkałą w miejscach obozowania. Szcze-
gólną aprobatą cieszyły się tzw. „zielone 
przedszkola” – uczennice i uczniowie Li-
ceum Pedagogicznego, a więc przyszli na-
uczyciele zajmowali się dziećmi pozostawia-
nymi im pod opieką, gdy rodzice pracowali 
w gospodarstwie i w polu w czasie Ŝniw,  
w których harcerze równieŜ pomagali rolni-
kom w miarę swoich moŜliwości. 

Do dyrekcji Liceum Pedagogicznego w Częstochowie po wakacjach letnich przychodzi-
ły listy z podziękowaniami dla druha komendanta obozów i jego dzielnych wychowanków, 
którzy szanowali i kochali swojego druha i nauczyciela. Harcerstwo i sport – to zawsze była 
Ŝyciowa pasja druha Jana Dziwińskiego. 

Gdy Liceum Pedagogiczne zostało zli-
kwidowane, druh Jan pracował jeszcze krótko  
w Technikum Chemicznym (zajmującym bu-
dynek byłego Liceum Pedagogicznego), a na-
stępnie był przez kilka lat dyrektorem szkół 
podstawowych nr 6, a potem nr 42 w Często-
chowie. PoniewaŜ stan zdrowia znacznie się 
pogorszył, w roku 1978 druh Jan zakończył 
swoją czynną pracę zawodową. Po wykorzy-
staniu rocznego urlopu zdrowotnego nie wró-
cił  juŜ do zawodu nauczycielskiego. Jako ren-
cista I grupy inwalidzkiej, poruszając się przy 
pomocy kul, działał jeszcze jako członek Cho-
rągwianej Komisji Historycznej, a następnie  
w Harcerskim Kręgu Seniora, dopóki pozwolił 
na to coraz bardziej pogorszający się stan 
zdrowia.  

Zmarł 23 maja 1991 r. w wieku 70 lat. Jego Ŝyczeniem było, by pochowano go w mun-
durze instruktorskim. Grób druha Jana Dziwińskiego znajduje się na cmentarzu św. Rocha  
w Częstochowie. 

Za swoją pracę zawodową, walkę w czasie II wojny światowej oraz działalność harcer-
ską i sportową Jan Dziwiński otrzymał liczne odznaczenia państwowe, resortowe i wojskowe. 
Nie jest istotne wymienianie ich, waŜne jest, Ŝe został doceniony tak, jak na to zasłuŜył.  

 

 

 

 

                                                                             Komisja Historyczna  

                                                                            Hufca ZHP Częstochowa 

 

Druh Jan wśród harcerzy na obozie 

 

W czasie spotkań Chorągwianej Komisji Histo-
rycznej. Druh Dziwiński – pierwszy z lewej. 


