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                Harcmistrz Kazimierz Kościelniak  � poŜegnanie 
                              

 Wśród seniorów częstochowskiego harcerstwa, których prezentację rozpoczęliśmy  
w poprzednim numerze naszej publikacji, znalazłby się wkrótce Druh harcmistrz Kazimierz 
Kościelniak, który w lipcu obchodziłby swoje „okrągłe” urodziny. Niestety – los nie pozwolił 
naszemu Jubilatowi doczekać tej chwili. W chłodny, deszczowy dzień 18 maja uczestniczyli-
śmy w pogrzebie Druha Kazimierza.  

Urodził się 6 lipca 1936 r. w Częstochowie, w dzielnicy 
Stradom. Pierwsze lata szkolnego dzieciństwa spędził w Szko-
le Podstawowej nr 21, tam teŜ wstąpił do harcerstwa. Jako li-
cealista kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym  
im. R, Traugutta, a po maturze studiował filologię rosyjską  
w WyŜszej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Po ukończeniu 
studiów otrzymał pracę jako nauczyciel w Szkole Podstawo-
wej nr 16 na Stradomiu, gdzie równieŜ prowadził druŜynę har-
cerską. Jednym z podopiecznych Druha Kazimierza w tej dru-
Ŝynie był druh Zbigniew Mądrzyk, instruktor harcerski współ-
pracujący obecnie z Komisją Historyczną Hufca Częstochowa. 
Druh Zbyszek tak wspomina swoje pierwsze lata w harcer-
stwie i swojego pierwszego druŜynowego: 

„…Ze wzruszeniem wspominam moje pierwsze lata w harcerstwie, w druŜynie prowa-
dzonej przez druha Kazia Kościelniaka w „szesnastce” na Stradomiu. Zbiórki harcerskie były 
dla nas prawdziwą przygodą. Wędrówki po okolicy ze śpiewem i zabawą w podchody, kontakt 
z przyrodą i poznawanie najbliŜszych terenów wokół naszego miasta dawały wiele zadowole-
nia i przyjemności. Jednej z takich wędrówek, którą przebyliśmy ze szkoły na Stradomiu  
w okolice Mirowa, na górę Osona, nie zapomnę do końca Ŝycia. Finałem jej było złoŜenie 
przyrzeczenia harcerskiego poprzedzone gawędą druha druŜynowego na temat znaczenia 
krzyŜa harcerskiego i odpowiedzialności harcerza, który ten krzyŜ otrzymał. Potem „świeŜo 
upieczeni” harcerze podpisali się na duŜej kartce papieru, którą odpowiednio złoŜoną, 
umieszczono w butelce, zakorkowano i w uroczystej ciszy zakopano w głębokim dołku pod 
drzewem. Takich chwil się nie zapomina… Siedzieliśmy potem w kręgu, otaczając naszego 
Druha DruŜynowego z gitarą i śpiewając razem pieśni i piosenki. W takim nastroju, zmęczeni, 
ale szczęśliwi, wróciliśmy do szkoły. 

Mój pierwszy druŜynowy, młody nauczyciel Kazimierz Kościelniak, jest jednym spośród 
tych ludzi, których w moim Ŝyciu wspominam najlepiej. Na jego pogrzebie byłem chyba naj-
starszym Jego uczniem.” 

Jako rusycysta, dość prędko Druh Kazimierz otrzymał pracę w szkole ponadpodstawo-
wej. Krótko pracował w LO im. J. Dąbrowskiego na Rakowie, a potem w LO im. J. Słowac-
kiego. Uczniowie, a właściwie absolwenci tej szkoły, z wielką sympatią wspominają swojego 
pana profesora. W czasie uroczystości pogrzebowej maturzyści jednej z klas, której wycho-
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wawcą był Druh Kazimierz, prosili o odczytanie wspomnienia o Nim, a było to piękne 
wspomnienie wdzięcznych byłych uczniów i wychowanków. Wśród wielu serdecznych słów 
znalazły się podziękowania, przypomnienie relacji między niesfornymi uczniami i ich na-
uczycielem i stwierdzenie, iŜ „ … język, którego nas uczył Pan Profesor, pozwolił nam po-
znać w oryginale przepiękne ballady i niezapomniane pieśni Wysockiego i OkudŜawy, które 
śpiewaliśmy razem przy gitarze i które najlepiej zapamiętaliśmy w związku z nauką języka 
rosyjskiego”. 

Wśród wyrazów wdzięczności i stwierdzenia, Ŝe Pan Profesor był wymagający i sta-
nowczy (co wyszło im tylko na dobre), znalazły się i takie słowa: 

„ … ale i Pan Profesor teŜ miałby nam być za coś wdzięczny, bo gdyby nie taka „niepo-
korna” gromada młodych – jak nasza IV b, to nigdy nie mógłby Pan pokazać, jakim był Pan 
wspaniałym pedagogiem”.  

Takie stwierdzenia, a było ich w czytanym liście więcej, najlepiej świadczą o człowie-
ku, a młodzieŜ jest bacznym obserwatorem i surowym sędzią. 

   

Na początku 1973 roku hm Kazimierz Kościelniak został komendantem Hufca ZHP  
w Częstochowie, który był w tym czasie bardzo duŜą liczebnie jednostką organizacyjną. 
Składał się z wielu szczepów harcerskich działających głównie przy szkołach. KaŜdy z nich 
skupiał kilka lub kilkanaście druŜyn, prowadzonych w duŜej większości przez instruktorów - 
nauczycieli. 

          
     Druh Komendant oraz druhny: Teresa Komender 
       i Barbara Sobótka – członkinie Komendy Hufca  

 

W skład Komendy Hufca wchodzili, 
oprócz dwóch zastępców komendanta, kierow-
nicy referatów: zuchowego młodszoharcerskie-
go i starszoharcerskiego (obejmującego szczepy 
i druŜyny w szkołach ponadpodstawowych). 
Kierowanie kilkutysięcznym hufcem osiągało 
dobre wyniki programowe i wychowawcze 
dzięki ofiarnemu zaangaŜowaniu kadry instruk-
torskiej. Komendant, dzieląc czas między obo-
wiązki zawodowe i słuŜbowe, uczestniczył  
w wielu akcjach i imprezach harcerskich, wizy-
tował szczepy, brał udział, jako szczególny 
gość, w obietnicach zuchowych, przyrzecze-
niach harcerskich, itp.  
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W czasie wakacji cała uwaga była skierowana na organizację Akcji Letniej. Na czas 
sprawowania funkcji komendanta przez hm Kazimierza Kościelniaka kończył się okres uŜyt-
kowania terenów wydzierŜawionych od prywatnych właścicieli w Wąsoszu Górnym nad 
Wartą (powiat kłobucki), a przeznaczonych na miejsca obozowania częstochowskich harce-
rzy, którzy ostatnie harcerskie lato spędzili w Wąsoszu w 1974 roku. W tym samym czasie 
rozpoczął się pierwszy etap budowy nowego harcerskiego ośrodka, bliŜej Częstochowy,  
w Pająku koło Konopisk. Tego lata oraz w kolejnym, 1975 roku zwijano sprzęt w Wąsoszu  
i przygotowywano teren pod obozy w Pająku. Wszystko to odbywało się w czasie, gdy ko-
mendantem Hufca ZHP w Częstochowie był hm Kazimierz Kościelniak. Po zakończeniu Ak-
cji Letniej 1975 roku Druh Kazimierz zrezygnował z tej funkcji, choć nigdy nie przestał być 
instruktorem harcerskim. 

   
        Konferencja instruktorska prowadzona                       Druh Komendant wśród przedstawicieli młodzieŜy 
                    przez K. Kościelniaka                                                                 zagranicznej 

Kolejnym etapem pracy zawodowej Druha Kazimierza była pełnienie funkcji dyrektora 
Szkoły Podstawowej nr 22 w Częstochowie. Dyrektorskie obowiązki nie pozwalały na bezpo-
średnią pracę z druŜyną czy szczepem harcerskim, ale dyrektor szkoły dbał o to, by harcerze 
brali udział we wszystkich działaniach programowych Hufca, interesował się tym, jak pracują 
druŜyny w szkole, którą prowadził. 

Instruktorką harcerską była rów-
nieŜ Ŝona Druha Kazimierza, Anna. Po-
znali się na szkoleniowym obozie har-
cerskim. Druhna Ania wstąpiła do ZHP 
w Liceum Pedagogicznym, a potem 
działała jako instruktorka harcerska, gdy 
juŜ była nauczycielką. Wspólne przeŜy-
cia na obozach harcerskich w Turawie, 
PodłęŜu Szlacheckim, w którym Druh 
Kazio uczestniczył jako student, zbliŜyły 
młodych entuzjastów i nic dziwnego, Ŝe 
zostali małŜeństwem.  

PrzeŜyli wspólnie 50 lat, z których ostatnie nie były łatwe – długotrwała choroba męŜa 
wymagająca ciągłego czuwania przy chorym, była bolesnym doświadczeniem dla druhny 
Anny, która sama równieŜ nie była zdrowa. Pomagała jej w tych cięŜkich chwilach kochająca 
siostra. 

Druhna Anna wspomina, Ŝe w ostatnim okresie przed śmiercią, mąŜ często wracał pa-
mięcią do przeszłości, do harcerstwa, do młodości.  

 

Obóz harcerski PodłęŜu Szlacheckim 
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Na cmentarzu św. Rocha w Częstochowie Ŝegnali Zmarłego najbliŜsi, uczniowie, juŜ 
obecnie w podeszłym wieku, nauczyciele, z którymi współpracował , a takŜe duŜa grupa in-
struktorów harcerskich z Hufca i byłej Chorągwi Częstochowskiej ZHP. Pozostanie w pamię-
ci tych, którzy go znali, szanowali i cenili. 

 

 

  
20 maja 2016 r. w częstochowskim dodatku 
Gazety Wyborczej ukazała się następująca  
notatka 

 
 

 

 

                  
                       Takiego Druha Kazimierza 
                            pamiętamy  sprzed lat,         ... a tak wyglądał w ostatnich latach Ŝycia   
 
 
 
 
 
 
 Bo człowiek, jeśli nawet umarł, Ŝyje i Ŝyć będzie dotąd, póki Ŝyją ci wszyscy, którzy 

Go znali, szanowali i kochali. 
 
                                                         Pamięć Ŝyjących, wierna i trwała,  
                                                         przedłuŜa Ŝycie tych, którzy odeszli. 
 
 
 

 

                                                                                                    Komisja Historyczna  
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