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                         ZasłuŜeni instruktorzy harcerscy  

                                Hufca Częstochowa 

             
Niniejszy numer naszej publikacji jest kontynuacją tematu z poprzedniego numeru, bo 

równieŜ przedstawia sylwetki zmarłych instruktorów naszego Hufca. Jest jednak mała róŜni-
ca. Ludzie, o których piszemy obecnie, Ŝyli wśród nas bardzo niedawno, odeszli w ciągu mi-
nionego półrocza. Będą to więc raczej nie wspomnienia tylko, ale poŜegnania, bo wciąŜ trud-
no uwierzyć, Ŝe tych druhów juŜ wśród nas nie ma, Ŝe odeszli niespodziewanie – dwóch          
z nich – dosłownie kilka dni temu. 

Dokładnie pół roku temu, 30 kwietnia zakończył swoją ziemską wędrówkę, pod koniec 
Ŝycia pełną bólu i cierpienia, druh 

                                     JANUSZ  CAŁUSIŃSKI 

Urodził się 16 października 1939 roku w częstochowskiej 
dzielnicy Raków. Prawie całe jego Ŝycie związane było z tą dziel-
nicą. Jako uczeń Szkoły Podstawowej nr 20 wstąpił do harcer-
stwa, a następnie, będąc licealistą, teŜ był harcerzem, w druŜynie 
działającej w LO im. Jarosława Dąbrowskiego na Rakowie. Było 
to juŜ po zmianach w strukturze ZHP, które nastąpiły po roku 
1956. Druh Janusz ukończył Studium Nauczycielskie oraz studia 
w WyŜszej Szkole Pedagogicznej w Opolu, kierunek filologia 
polska, ale jego głównym zainteresowaniem była historia. 

 Lubił szperać w róŜnych źródłach historycznych, notował, zapisywał, sam stał się 
wkrótce źródłem wielu waŜnych wydarzeń i ciekawostek historycznych. Pracował jako na-
uczyciel i od początku tej pracy był czynnym instruktorem harcerskim. Jeździł na obozy har-
cerskie do Wąsosza, później do Pająka. Prowadził  starszoharcerską  druŜynę wodniacką,  
która zdobywała znaczące miejsca w zawodach Ŝeglarskich. Jako członek Ligi Obrony Kraju 
angaŜował się w działalność tej organizacji, ucząc młodzieŜ posługiwania się bronią i organi-
zując zawody strzeleckie, nie tylko dla uczestników obozów harcerskich. Przez wszystkie lata 
tej działalności otrzymał wszelkie odznaczenia, przyznawane przez LOK swoim najaktyw-
niejszym działaczom. Przyznano mu równieŜ Odznakę Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, 
którą moŜe się szczycić niewielka liczba instruktorów harcerskich. 

Druh Janusz Całusiński pracował w trzech częstochowskich szkołach podstawowych:   
nr 19, 26 i 20. Dodatkowo przez kilka lat prowadził Ognisko Pracy Pozaszkolnej działające 
przy SP nr 42. PoniewaŜ pełnił funkcje zastępcy dyrektora szkoły, nie mógł sam prowadzić 
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druŜyny harcerskiej, ale bardzo dbał o poziom działalności szczepów harcerskich w swoich 
szkołach. Izba Tradycji, którą zorganizował w Szkole nr 26 zajęła pierwsze miejsce w kon-
kursie Izb Pamięci Narodowej w skali województwa. Brał czynny udział w finałowych poka-
zach szczepów harcerskich w corocznych Turniejach Wiedzy Obywatelskiej, w latach 70-tych 
i 80-tych ubiegłego stulecia. Był organizatorem lub współorganizatorem tych imprez, ściśle 
związanych z historią, która stanowiła jego hobby. 

   
Druh Całusiński 

     (drugi z lewej) jako współorganizator wystawy              (drugi z lewej) na uroczystości otwarcia świetlicy  
      z okazji jubileuszu 75-lecia częstochowskiego                   środowiskowej „Skaut II” w Domu Harcerza 
                                  skautingu                                                                przy ul. Legionów 

Ostatnie miejsce pracy druha Janusza to szkoła, w której sam się uczył w latach dzieciń-
stwa. Właśnie z „dwudziestki” na Rakowie odszedł na emeryturę. 

Nie zaprzestał jednak działać jako instruktor harcerski. Gdy otwarto Dom Harcerza         
i świetlicę środowiskową „Skaut II” przy ul. Legionów, w roku 2003, druh Janusz został jej 
kierownikiem. Tam, przy udziale instruktorów Hufcowej Komisji Historycznej, zorganizował 
Izbę Pamięci i Tradycji Harcerskiej, której zbiory wzbogacił eksponatami, gromadzonymi 
przez siebie w ciągu wielu lat. W roku 2005 uczestniczył w tworzeniu Kręgu Starszyzny Har-
cerskiej i był współorganizatorem pierwszego spotkania jego członków w Pająku. 

       
Druh Janusz w Izbie Pamięci i Tradycji Harcerskiej           i na spotkaniu załoŜycielskim Kręgu Starszyzny  
                                                                                                                            Harcerskiej 

 

Mimo pogarszającego się stanu zdrowia był czynny najdłuŜej, jak potrafił. W lokalu 
„Skaut II” organizowano kursy zastępowych i przybocznych, spotkania wigilijne kadry in-
struktorskiej, zbiórki z okazji Dnia Myśli Braterskiej, itp. Druh Janusz czuwał nad ich organi-
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zacją, jeszcze w roku 2011, choć wtedy, po powaŜnym wypadku, miał trudności w poruszaniu 
się i musiał chodzić przy pomocy kul. 

W ciągu ostatnich dwóch lat zmagał się z cięŜką chorobą, którą nie zawsze udawało mu 
się cierpliwie znosić. Jego cierpienia starała się złagodzić kochająca Ŝona Mira, wiernie przy 
nim czuwając. 

Odprowadziliśmy druha Janusza na częstochowski cmentarz na Kulach 5 maja 2014 r. 

 

Kolejni druhowie odeszli na wieczną wartę w ciągu ostatniego miesiąca.                                    

                                   MAREK  KARŁOWSKI 

Urodził się 11 września 1945 r. w częstochowskiej dziel-
nicy Ostatni Grosz. Ojciec Marka był pracownikiem huty, matka 
– Zakładów Lniarskich „Warta”. 

Była to rodzina o tradycjach harcerskich. Brat matki druha 
Marka, Władysław Małek był przez wiele lat kwatermistrzem 
Hufca ZHP w Częstochowie, wtedy, gdy siedzibą Komendy 
Hufca była willa przy ul. Waszyngtona 34. Siostra matki, czyli 
ciotka Marka, Wanda Małek była współzałoŜycielką pierwszej 
po wojnie druŜyny harcerek w dzielnicy Ostatni Grosz.  

Marek uczył się w Szkole Podstawowej nr 8 na Ostatnim Groszu, gdzie wstąpił do har-
cerstwa.  

Było to w roku 1956. DruŜyny harcerskie w „ósemce” prowadzili wtedy znani w Czę-
stochowie instruktorzy: Marian Gawroński i Marian Wąpierski. 

 Jako uczeń  Zasadniczej Szkoły Metalowej przy ul. Garncarskiej, działał w  druŜynie 
harcerskiej im. Stefana Czarnieckiego. Harcerstwo było wtedy organizacją popularną we 
wszystkich rodzajach szkół, na wszystkich poziomach wiekowych. W szczepie działającym 
przy Zasadniczej Szkole Metalowej druh Marek pełnił funkcję zastępowego, a następnie, po 
przebyciu próby, otrzymał instruktorski stopień organizatora (pierwszy stopień instruktorski 
w tamtych latach) i został druŜynowym w roku 1959. W trzy lata później, po złoŜeniu zobo-
wiązania instruktorskiego, juŜ jako harcerz pełnoletni, otrzymał instruktorski stopień prze-
wodnika. 

Po ukończeniu szkoły druh Marek pracował w dziale technicznym zakładów włókienni-
czych „Ceba”, a następnie – w Częstochowskiej Fabryce Zapałek, równieŜ w dziale technicz-
nym. 

Pracując, nie stracił kontaktu z organizacją, prowadził w szkole, której wcześniej był 
uczniem, druŜynę starszoharcerską do chwili, gdy został powołany do wojska w roku 1965. 
Miał juŜ wtedy stopień podharcmistrza. 

Gdy załoŜył rodzinę, związał się, ze względu na miejsce zamieszkania, z dzielnicą Ty-
siąclecia. Kiedy jego dzieci zaczęły uczęszczać do Szkoły Podstawowej nr 1, ich ojcu przy-
pomniało się harcerskie dzieciństwo i wyraził chęć współpracy ze szczepem harcerskim, do 
którego, od zuchów począwszy, naleŜał jego starszy syn. 

Sam wspomina, Ŝe powrót w szeregi instruktorów ZHP, po kilkuletniej przerwie, w ro-
ku 1976, nastąpił dzięki zachęcie i namówieniu druhny Teresy Chudzik, która wtedy kierowa-
ła szczepem w „jedynce”. 

 



4 

 

Prowadząc druŜynę, której przybocz-
nym był jego syn, udzielał się równieŜ       
w aktywnej grupie rodziców w tej szkole. 
Brał udział we wszystkich przejawach har-
cerskiej przygody: w harcerskich impre-
zach, rajdach, wycieczkach, biwakach, itp. 

Kiedy w latach 70-tych ubiegłego  
wieku został utworzony Robotniczy Krąg 
Instruktorski, skupiający instruktorów spo-
za zawodu nauczycielskiego, druh Marek 
takŜe stał się jego członkiem.  

 
 
KaŜdy urlop wypoczynkowy poświęcał na udział w obozach harcerskich, współdziałał 

w doskonaleniu bazy obozowej ośrodka w Pająku, zawsze chętny do pomocy tam, gdzie była 
ona potrzebna. 

Stopień harcmistrza otrzymał w roku 1978. 

              
Druh Marek na spotkaniach instruktorskich 

                                (pierwszy z prawej)                                                              (w środku) 

W ostatnich latach Robotniczy Krąg Instruktorski zmienił nazwę, skład i profil działania, ale 
druh Marek Karłowski ciągle do niego naleŜał. Od pewnego czasu współpracował równieŜ  
z Komisją  Historyczną Hufca i uczestniczył w obchodach Chorągwianego Święta Seniora 
organizowanego od pięciu lat przez Komendę Śląskiej Chorągwi ZHP. 

 

 

Druh Marek na czele harcerskiej defilady 

III Chorągwiane Święto 
Seniora 

(Druh Karłowski trzeci 
 z prawej) 
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Mimo dolegliwości zdrowotnych nie miał  zwyczaju skarŜyć się i rozwijać tematów do-
tyczących chorób i leków. Zawsze pogodny, optymistycznie nastawiony do Ŝycia, przyjazny 
ludziom, dbający o rodzinę. Kochał swoje dzieci i wnuki, był z nich dumny. Miał wiele pla-
nów Ŝyciowych. Jego nagła śmierć była dla wszystkich bolesnym zaskoczeniem. Bliscy, zna-
jomi, instruktorzy i harcerze uczestniczący w pogrzebie druha Marka, nie mogli uwierzyć, Ŝe 
odszedł na zawsze człowiek tak kochający Ŝycie. 

Został pochowany na cmentarzu Raków – Błeszno 11 października 2014 r. w rodzin-
nym grobie, w którym spoczywają jego rodzice. 

 

W tydzień po pogrzebie Marka, straciliśmy kolejnego instruktora – seniora naszego 
Hufca.  18 października po długiej, cięŜkiej chorobie odszedł na wieczną wartę druh 

                                         RYSZARD  JAKUBIAK  

Urodził się 28 sierpnia 1937 r. w Warszawie, w dzielnicy 
Mokotów, gdzie mieszkał  z rodzicami i starszą siostrą Basią 
do chwili wybuchu Powstania Warszawskiego. Po miesiącu 
walk powstańczych, w ostatnich dniach września 1944 r. ewa-
kuowano mieszkańców śródmieścia  stolicy i całe rodziny mu-
siały opuścić miasto. Po dwóch miesiącach tułaczki matka Ry-
szarda z dwójką dzieci dotarła do Częstochowy, rodzinnego 
miasta męŜa. Zamieszkali u ciotki przy ul. Warszawskiej, a po 
zakończeniu wojny, w styczniu 1945 r. otrzymali poniemieckie 
mieszkanie przy III Alei 61. 

Rysio rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Waszyngtona. Do harcer-
stwa wstąpił w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Dąbrowskiego, gdzie przeniósł się z powo-
du zmiany miejsca zamieszkania. Tu równieŜ złoŜył przyrzeczenie harcerskie w 1947 roku. 
Po ukończeniu szkoły podstawowej uczył się w Zasadniczej Szkole Metalowej przy ul. Garn-
carskiej. W ramach praktyk szkolnych pracował w Elektrowni na Zawodziu, potem przy elek-
tryfikacji podczęstochowskich wsi. Zły stan zdrowia nie sprzyjał takiej pracy, więc naleŜało 
szukać innej. PoniewaŜ od dzieciństwa Ryszard wykazywał duŜy talent plastyczny, zatrud-
niono go w przedsiębiorstwie „ Ars Christiana”, w Dziale Wyrobów Artystycznych. Zaczął 
robić to, co lubił i potrafił. Kolejnym miejscem pracy była Wojewódzka Spółdzielnia Inwali-
dów „Uniwersum”, gdzie zorganizował i prowadził Zakład Reklamowy. Na emeryturę prze-
szedł z Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów „Wrzosowa”, gdzie pracował na samo-
dzielnym stanowisku mechanika odpowiedzialnego za pionowe oznakowanie dróg. 

Przez cały okres pracy zawodowej udzielał się społecznie, naleŜał do „Solidarności”,    
w spółdzielni „Uniwersum” był przewodniczącym Komisji Zakładowej tego związku. 
Uczestniczył  w akcjach strajkowych i protestacyjnych, w stanie wojennym brał udział w po-
mocy rodzinom osób represjonowanych i internowanych. 

Do działalności harcerskiej wrócił po latach przerwy i zmaganiach ze złym stanem 
zdrowia. Wstąpił do Robotniczego Kręgu Instruktorskiego (obecnie Krąg im. Ponurego i Nur-
ta), w roku 1984 złoŜył zobowiązanie instruktorskie. W tym kręgu, wykazując się zaangaŜo-
waniem, zdobywał kolejne stopnie instruktorskie. Działał w Hufcowej Komisji Rewizyjnej, 
przez kilka lat był przewodniczącym Hufcowej Komisji Historycznej, w której działał do 
końca swojego Ŝycia. Odkąd zaczęło się pielgrzymowanie harcerzy na Jasną Górę, druh Ry-
szard był ich współorganizatorem. Teraz równieŜ mógł w pełni pokazać swoje zdolności pla-
styczne. Projektował plakietki i znaczki okolicznościowe, tablice pamiątkowe, harcerskie 
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wota i ołtarzyki składane w czasie jasnogórskich pielgrzymek. Jego dziełem jest projekt po-
mnika poświęconego częstochowskim Szarym Szeregom na cmentarzu św. Rocha, okładka 
ksiąŜki „Ilustrowana historia harcerstwa częstochowskiego”, projekt sztandaru Hufca i wiele 
innych, które moŜna byłoby długo wymieniać. 

       

             Druh Ryszard ze sztandarem Hufca                          Otwarcie jubileuszowej wystawy 100-lecia  
                                                                                     częstochowskiego harcerstwa (druh Ryszard drugi z prawej 

             
Tablica pamiątkowa i pomnik częstochowskich Szarych Szeregów według projektu Ryszarda Jakubiaka 

 Był współzałoŜycielem Harcerskiej Izby Pamięci w Domu Harcerza przy ul. Legionów 
oraz organizatorem kolejnych wystaw jubileuszowych, na kolejne rocznice powstania często-
chowskiego skautingu. Uczestniczył w Zlotach, w Gnieźnie, w Spale, w Zegrzu i kilka razy  
w roku jeździł do ukochanej Warszawy, gdzie dotąd mieszka jego siostra Barbara. Był tam  
w kaŜdą kolejną rocznicę Powstania Warszawskiego, uczestniczył w wielu innych waŜnych 
uroczystościach. 

 

Delegacja częstochowskich instruktorów 
(wśród nich druh Jakubiak) przy grobie 
„Zo śki” na warszawskich Powązkach  
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Przez ostatnie lato cięŜka choroba nie pozwoliła mu kontynuować swojej działalności. 
Nie było go w Warszawie w 70 rocznicę Powstania, co bardzo boleśnie przeŜył. Zmarł cicho 
po długich cierpieniach 18 października 2014 r. śegnała go rzesza bliskich, przyjaciół i zna-
jomych oraz wielu harcerzy, zuchów i instruktorów. Spoczął na częstochowskim cmentarzu 
na Kulach. 

 

Wszyscy trzej jeszcze długo będą Ŝyć w pamięci tych wszystkich, którzy ich znali,     
cenili, szanowali.  

 

 

                                     

 

 

                                                                             Komisja Historyczna  

                                                                            Hufca ZHP Częstochowa 

 


