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                       ZasłuŜeni instruktorzy harcerscy  

                              Hufca Częstochowa 

             
„Minuta ciszy po umarłych 
często do później nocy trwa…” 
                     Wisława Szymborska 

 
 

To juŜ trzeci, kolejny numer naszej publikacji, poświęcony ludziom z naszego harcer-
skiego grona, którzy odeszli ze świata Ŝywych po latach harcerskiej słuŜby Ojczyźnie, mło-
demu pokoleniu, organizacji Związku Harcerstwa Polskiego. 

                                                     Józef WyŜykowski 

Urodził się 13 grudnia 1902 r. we 
Włoszczowej, znajdującej się wtedy pod zabo-
rem rosyjskim. Jego ojciec, były powstaniec  
z 1863 roku, z zawodu leśniczy, osierocił ro-
dzinę, gdy mały Józio miał zaledwie 3 lata. 
Gdy chłopiec dorósł do wieku szkolnego, za-
brał go do siebie najstarszy brat, maszynista 
kolejowy pracujący w Sosnowcu. Tam Józef 
rozpoczął naukę szkolną przerwaną na jakiś 
czas wybuchem I wojny światowej. Wrócił do 
rodzinnej miejscowości, gdzie w roku 1917 
zorganizował druŜynę skautową. Było to  
w  pierwszych  latach  działalności  polskiego 

skautingu, co bardzo pociągało młodych ludzi, a dla 15-letniego Józefa stało się pasją trwają-
cą przez całe Ŝycie.  

Mając 16 lat, druh Józef wstąpił do seminarium nauczycielskiego w Radomiu, będącego 
wówczas pod zaborem austriackim. Po upadku Austro-Węgier uczniowie seminarium na-
uczycielskiego, wśród nich takŜe Józef WyŜykowski, brali udział w rozbrajaniu Ŝołnierzy 
austriackich. W 1920 roku Józef wstąpił do ochotniczego pułku piechoty w wolnym od za-
borców państwie polskim. Seminarium nauczycielskie ukończył po zaprzestaniu walk, ale nie 
podjął pracy jako nauczyciel. Jako pracownik Urzędu Skarbowego w Częstochowie, pragnąc 
utrzymać kontakt z młodzieŜą, został instruktorem harcerskim działając wśród częstochow-
skich harcerzy. 

   

Druh WyŜykowski 
   w latach II wojny            oraz u schyłku Ŝycia 
       światowej 
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W roku 1923 powołano go do wojska, a gdy od-
był 2-letnią słuŜbę w wojskach lotniczych w Bydgosz-
czy, wrócił w roku 1925 do Częstochowy, gdzie otrzy-
mał pracę w Ubezpieczalni Społecznej. Zaraz zgłosił 
się do Komendy Hufca Harcerzy, wyraŜając chęć pracy 
społecznej wśród młodzieŜy harcerskiej. 

Powierzono mu prowadzenie referatu starszohar-
cerskiego oraz przewodniczył równocześnie działaniom 
Kręgu Starszoharcerskiego im. hetmana St. śółkiew-
skiego. Był czynnym instruktorem do chwili wybuchu 
II wojny światowej, łącząc umiejętnie pracę zarobkową 
z zajęciami w organizacji i nie zaniedbując rodziny, 
którą w tym czasie załoŜył. 

                  Na zdjęciu: wręczenie druhowi WyŜykowskiemu  
                          odznaczenia z okazji 25-lecia polskiego skautingu  

Jeszcze przed wybuchem wojny uczestniczył w  organizowaniu Harcerskiego Pogoto-
wia Wojennego i Harcerskiej SłuŜby Pomocniczej, zanim otrzymał kartę mobilizacyjną. Słu-
Ŝył w wojsku w czasie całej kampanii wrześniowej. Walczył pod pseudonimem „Ziutka”. Po 
przegranej wojnie wrócił do okupowanej Częstochowy. Był współorganizatorem częstochow-
skich Szarych Szeregów. Współpracował z druhem Eugeniuszem Stasieckim, komendantem 
konspiracyjnego hufca harcerskiego, który miał kryptonim roju „Obraz”. W czasie lat działal-
ności konspiracyjnej występował pod pseudonimem „Ziutka”. Gdy w roku 1941 władze oku-
pacyjne wpadły na trop działalności Eugeniusza Stasieckiego, musiał on wyjechać z Często-
chowy, a kierownictwo hufca Szarych Szeregów powierzono właśnie druhowi Józefowi Wy-
Ŝykowskiemu. Umiejętnie kierował druhami skupionymi w oddziałach Grup Szturmowych, 
współpracującymi z wojskiem i partyzantką. Dbał równieŜ o to, by młodzi ludzie, którym 
wojna przerwała naukę w szkołach, kontynuowali ją w tajnym nauczaniu zorganizowanym 
przez Tajną Organizację Nauczycielską. Kierował działalnością Szarych Szeregów w taki 
sposób, aby walka z okupantem nie pociągała za sobą zbyt duŜych ofiar. 

Po zakończeniu wojny działał jeszcze krótko w reaktywowanym częstochowskim 
Hufcu Harcerzy, ale po zmianach w organizacji od roku 1949, nie widział siebie w szeregach 
powojennego harcerstwa. Na wiele lat odsunął się od czynnej działalności, utrzymując tylko 
kontakt z ludźmi, z którymi współpracował przed laty oraz będąc obserwatorem harcerskiej 
działalności w Polsce Ludowej. 

W latach osiemdziesiątych ubiegłego stu-
lecia druh Józef WyŜykowski wyraził chęć 
współpracy z Chorągwianą Komisją Historycz-
ną, był równieŜ członkiem Harcerskiego Kręgu 
Seniora. Jako uczestnik i kierownik działań Sza-
rych Szeregów w czasie wojny, wyraŜał zgodę 
na spotkania z młodzieŜą szkolną i harcerzami, 
opowiadał młodym ludziom o historii polskiego 
skautingu, przedstawiał swoje wspomnienia  
z okresu międzywojennego i zmagań z okupan-
tem hitlerowskim w czasie II wojny światowej. 
Chętnie odpowiadał na pytania słuchaczy - 
uczestników spotkań, na które go zapraszano. 
Umiał opowiadać, więc chętnie go słuchano. 

 

 

Druhowie: Józef WyŜykowski (z lewej) w rozmowie  
                       z druhem Krzysztofem Wielgutem 



3 

 

 Brał udział w rocznicowych uroczystościach organizowanych przez władze szkolne, 
harcerskie i kombatanckie. 

Zmarł 27 października 1990 r. W pogrzebie druha Józefa WyŜykowskiego uczestniczy-
ło wielu harcerzy, seniorów, kombatantów i sympatyków. Mszę pogrzebową odprawił były 
członek Szarych Szeregów, ówczesny kapelan częstochowskiego harcerstwa, ksiądz Włady-
sław Golis. Grób druha Józefa WyŜykowskiego znajduje się w Alei ZasłuŜonych częstochow-
skiego cmentarza na Kulach. 

                                              Maria  Kobi ś     

Urodziła się 9 kwietnia 1930 r. w Białej  k/ Częstochowy, 
gdzie ukończyła szkołę podstawową. Następnie, po ukończeniu li-
ceum ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Częstochowie, kon-
tynuowała naukę w WyŜszej Szkole Pedagogicznej w Katowicach,   

„Od najmłodszych lat marzyłam, by pracować z dziećmi i mło-
dzieŜą” – pisała w swoim Ŝyciorysie. Marzenie to spełniło się po 
otrzymaniu dyplomu magistra filologii polskiej. Podjęła pracę na-
uczycielki w Szkole Podstawowej nr 6 w Częstochowie, a poniewaŜ 
była jedną z niewielu w tamtych latach, polonistką z wyŜszym wy-
kształceniem, po kilku latach została przeniesiona do pracy w szkole 
średniej.  

Pracowała kolejno w częstochowskich liceach ogólnokształcących: im. Dąbrowskiego  
i Liceum Korespondencyjnym, a od roku 1968 została nauczycielką języka ojczystego w LO 
im. Broniewskiego. PoniewaŜ była juŜ wtedy instruktorką harcerską w stopniu przewodnika, 
podjęła się prowadzenia druŜyny starszoharcerskiej w tej szkole, a w następnym roku została 
komendantką szczepu harcerskiego, poniewaŜ szeregi harcerskie rozrastały się i „Broniewski” 
stał się wkrótce szkołą harcerską, tym bardziej, Ŝe jej dyrektorem był znany na naszym terenie 
instruktor harcerski, hm Tadeusz Muszyński, któremu bardzo zaleŜało na dobrej działalności 
harcerstwa w szkole. 

Druhna Maria bardzo powaŜnie potraktowała sprawę prowadzenia szczepu harcerskie-
go. Umiejętnie łączyła swoją specjalność pedagogiczną ze zdolnościami organizatorskimi  
w organizacji harcerskiej. W roku 1971 szczep otrzymał imię Krzysztofa Kamila Baczyńskie-
go, a Komitet Rodzicielski i zakład opiekuńczy szkoły wydatnie pomogli w ufundowaniu 
sztandaru szczepu. Rok1971/72 był harcerskim rokiem sztandarowym w LO im. Wł. Bro-
niewskiego.  

Komendantka szczepu i nauczycielka j. pol-
skiego dbała o to, by jej podopieczni – harcerze  
i uczniowie, wiedzieli jak najwięcej o bohaterze 
szczepu i patronie szkoły, aby poznali ich Ŝycie  
i twórczość. W szczepie działał specjalnościowy 
klub literacki pod opieką druhny Marii Kobiś, 
oprócz tego zakładano kółka humanistyczne,  
historyczne i literackie, wzbogacające wiedzę 
uczniów i harcerzy, którzy pragnęli wiedzieć jak 
najwięcej. Warto tu wspomnieć, Ŝe druhna Maria 
dbała o to, by postać Władysława Broniewskiego, 
którego imieniem nazwano szkołę, była poznana 
przez jej uczniów dokładnie i wielostronnie.  

 

 

Druhna Maria otrzymuje KrzyŜ za Zasługi dla 
ZHP 
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Pragnęła, by autor wiersza „Bagnet na broń” nie był przez uczniów postrzegany tylko 
jako „poeta rewolucji”,  jak go zaraz po wojnie „zaszufladkowała” ówczesna historia literatu-
ry polskiej. 

Uczniowie Marii Kobiś poznawali Broniewskiego jako poetę lirycznego, wraŜliwego na 
piękno świata i wyraziciela najgłębszych ludzkich uczuć. Poznawali „poetę rewolucji” jako 
autora najpiękniejszych od czasów Jana Kochanowskiego trenów p.t. „Anka”, napisanych po 
śmierci córki. Czytali wiersze pełne miłości do rodzinnej ziemi, do miasta w którym się uro-
dził, do zniszczonej przez okupanta ojczyzny. Tego nauczyła swoich wychowanków druhna 
Maria. 

Harcerze ze szczepu im. K.K. Baczyńskiego zaczytywali się w twórczości młodziutkie-
go poety, poznawali jego liryki, jego krótkie, a jakŜe bogate Ŝycie, przerwane w pierwszej 
fazie dorosłości. 

MłodzieŜ LO. im. Wł. Broniewskiego brała udział w grupowych wyjściach i wyjazdach 
do teatrów na wartościowe spektakle. W szkole organizowano wieczory literackie wzbogaco-
ne muzyką powaŜną. 

Oczywiście – nie tylko literatura była centrum zainteresowania młodzieŜy tego liceum. 
Harcerze szczepu tej szkoły działali w róŜnorodnych klubach specjalnościowych, wyjeŜdŜali 
na obozy letnie w kraju i za granicą: w Bułgarii, Rumunii, na Węgrzech. W szczepie działał 
MłodzieŜowy Krąg Instruktorski, organizowano kursy zastępowych, przybocznych i druŜy-
nowych. Efektem pracy Kręgu był fakt, Ŝe kilkunastu młodych ludzi, w czasie działalności 
druhny Marii Kobiś, opuściło po maturze szkołę uzyskując stopnie instruktorskie. 

DuŜym osiągnięciem szczepu har-
cerskiego w tej szkole było zorganizowa-
nie pokazowej Izby Pamięci Narodowej. 
ZaangaŜowani w jej stworzenie byli 
wszyscy uczniowie oraz ich rodzice, przy-
jaciele i znajomi. Zebrano ogromną ilość 
ciekawych eksponatów, dotyczących 
głównie czasów wojny i walk powstań-
czych. Dokumenty, zdjęcia, odznaki, 
mundury i inne przedmioty przechowane 
przez seniorów rodzin lub zalegające szu-
flady i kufry, trafiły do gablot tworzonej  
przez harcerzy Izby Pamięci. Jej otwarcie 
było wielkim świętem nie tylko dla szkoły 

i szczepu harcerskiego. Przybyli przedstawiciele władz miasta, Komendy Hufca i Chorągwi 
Częstochowskiej, delegacje innych szkół i szczepów, wojska i kombatantów. Oglądali ekspo-
naty zgromadzone w Izbie Pamięci liczni zainteresowani ze szkół średnich i podstawowych 
Częstochowy i okolic oraz mieszkańcy naszego miasta. 

Po rozwiązaniu LO im. Wł. Broniewskiego, druhna Maria Kobiś, przez ostatnie lata 
swojej pracy zawodowej, była nauczycielką-polonistką w LO im. H. Sienkiewicza. Z tej szko-
ły odeszła na emeryturę. 

Druhna Maria Kobiś była równieŜ czynną instruktorką Hufca Częstochowskiego. W la-
tach 70-tych i 80-tych ubiegłego wieku pełniła funkcję kierowniczki referatu starszoharcer-
skiego, była sekretarzem Komisji Stopni Instruktorskich, a takŜe członkiem Rady Hufca. 
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Za solidną pracę instruktorską i nauczycielską została odznaczona KrzyŜem Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz licznymi odzna-
czeniami resortowymi i harcerskimi. 

Harcmistrzyni Maria Kobiś zmarła 30 sierpnia 1997 roku. Jej grób znajduje się na 
cmentarzu św. Rocha w Częstochowie. 

 

                                 MIECZYSŁAW  KORAL 

Urodził się 18 października 1925 r. w Częstochowie. Do 
harcerstwa wstąpił w wieku   11 lat, jeszcze będąc uczniem ów-
czesnej szkoły powszechnej. NaleŜał do 26 Zagłębiowskiej Dru-
Ŝyny Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki, która została utwo-
rzona w roku 1921. 

W roku 1938 Mieczysław Koral zdał egzamin do Gimna-
zjum H. Sienkiewicza w Częstochowie. Tylko przez jeden rok 
był uczniem tej szkoły, w której równieŜ naleŜał do harcerstwa.  

Dalszą naukę przerwał wybuch II wojny światowej, szkolną wiedzę zdobywało się na 
tajnych kompletach, odbywanych w mieszkaniach uczniów pod kierunkiem nauczycieli, 
członków Tajnej Organizacji Nauczycielskiej, działającej zaraz po wybuchu wojny na tere-
nach całej okupowanej Polski. 

Do Szarych Szeregów Mieczysław Koral wstąpił w roku 1941 przyjmując pseudonim 
„Michał”. 16-letni wówczas harcerz został dowódcą wywiadowczej druŜyny, która otrzymała 
zadanie obserwacji niemieckich pociągów wojskowych, zasięgania wiadomości o transpor-
tach kolejowych i ich zawartości. Harcerze z druŜyny „Michała” utrzymywali  równieŜ tajny 
kontakt z niemieckim Urzędem Pracy mieszczącym się przy ul. Jasnogórskiej. Pracował tam 
zaprzyjaźniony z harcerzami Ślązak, który współpracował z nimi dostarczając im potrzebnych 
informacji. Dzięki temu udawało się wiele akcji sabotaŜowych, organizowania pomocy więź-
niom, itp. 

W marcu 1944 r. „Michał” wraz z członkiem swojej druŜyny „Konradem” otrzymali od 
dowódcy oddziału rozkaz zlikwidowania współpracującego z Niemcami konfidenta, który 
wiele złego wyrządził mieszkańcom Częstochowy i przyczynił się do śmierci lub do wywie-
zienia do niemieckich obozów niejednego z nich. Akcja ta jednak skończyła się niepowodze-
niem. Władze okupacyjne dowiedziały się o planowanym zamachu, w czasie ostrej strzelani-
ny zginął „Konrad”, a „Michałowi” udało się uciec. Szukał azylu wśród partyzantów. Dostał 
się do oddziału „Marcina” działającego w okolicach Włoszczowej.  

W październiku 1944 r. udało mu się prze-
forsować granicę, przez Austrię wywędrował do 
Włoch, gdzie ostatnie miesiące wojny spędził 
jako Ŝołnierz II Korpusu we Włoszech. Po zakoń-
czeniu wojny wystąpił   z wojska, wyjechał do 
Anglii, gdzie został robotnikiem w stalowni,  
a następnie pracownikiem kolei brytyjskiej. Przez 
cały czas pilnie uczył się języka angielskiego, 
ukończył Techniczną Szkołę Kolejową i studia  
na uniwersytecie w Manchester. 

 

 

Druh Koral (1-szy z prawej) jako Ŝołnierz 
II Korpusu 
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Przez 55 lat Mieczysław Koral pozostawał 
poza granicami ojczystego kraju. ZasłuŜył się swo-
jej nowej brytyjskiej ojczyźnie, przyjął obywatel-
stwo brytyjskie, współpracował z polskim rządem 
na uchodźctwie, gdzie pełnił róŜne odpowiedzialne 
funkcje. Przez 17 lat pracował w Rodezji na terenie 
Afryki, podlegającej wtedy rządom Wielkiej Bry-
tanii. OŜenił się z Angielką, miał dwóch synów, 
obywateli brytyjskich. 

Nie będziemy wymieniać zasług i osiągnięć Mieczysława Korala w czasie ponad pół-
wiekowej słuŜby Królestwu Wielkiej Brytanii, gdzie zdobył wiele odznaczeń i dosłuŜył się 
wojskowego stopnia  majora. Zawsze podkreślał, Ŝe jest wierny polskiej ojczyźnie, w której 
się urodził i spędził 19 lat Ŝycia. 

Po staraniach o uzyskanie polskiego obywatelstwa wrócił do kraju w roku 1999. Przez 
kilka lat mieszkał w Szczecinie i Świnoujściu, a do rodzinnej Częstochowy przyjechał w 2006 
roku. Przypomniał sobie swoją przynaleŜność do harcerstwa we wczesnej młodości, wstąpił 
do Stowarzyszenia Szarych Szeregów, współpracował z Kręgiem Seniorów ZHP Hufca Czę-
stochowa. Brał udział we wszystkich uroczystościach, imprezach harcerskich i kombatanc-
kich, póki pozwolił na to stan zdrowia i siły. 

Zmarł 20 września 2014 roku. Jego grób znajduje się na cmentarzu na Kulach. 

 

                

 

                                     

 

 

                                                                             Komisja Historyczna  

                                                                            Hufca ZHP Częstochowa 

 

 

  Wręczenie nominacji na stopień kapitana 


