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nr 63                                                                                                   Lipiec 2016 r. 

 

Do grona najstarszych, aktywnych instruktorów naszego Hufca, zasługujących  
na ogólną uwagę i uznanie naleŜy 

 

                                                         Harcmistrz  Bogusław Stanisz 
                              

 Urodził się w Częstochowie 24 maja 1932 r. jako trze-
cie dziecko w rodzinie. Maleńki Boguś nie pamięta swojej 
mamy, która zmarła, gdy miał zaledwie 2 lata. Osieroconymi 
synami (starsze dzieci miały wtedy 8 i 9 lat) zajął się ojciec 
angaŜując do pomocy w ich wychowaniu nianię – opiekunkę.  

Kiedy wybuchła wojna, dwaj starsi chłopcy zostali wywiezieni na przymusowe roboty do 
Niemiec – byli wtedy w takim wieku, Ŝe okupanci potraktowali ich jak dorosłych (mieli 15 i 16 
lat). 

W roku 1940 mały Bogusław rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej nr 14 przy ulicy 
Waszyngtona. Po jej ukończeniu, juŜ po wojnie, został uczniem Liceum Ogólnokształcącego 
im. H, Sienkiewicza, gdzie otrzymał świadectwo dojrzałości. Były to lata, kiedy w szkołach 
brak było nauczycieli, więc organizowano dla maturzystów Państwowe Kursy Nauczycielskie, 
uprawniające do nauczania w szkołach podstawowych. Taki kurs ukończył równieŜ Bogusław  
i swoją pracę zawodową rozpoczął Szkole Podstawowej  nr 22  na Zawodziu. 

Po odbyciu obowiązkowej zastępczej słuŜby wojskowej w kopalni „Ziemowit” na Śląsku, 
uzupełniał swoje wykształcenie, najpierw kończąc Studium Nauczycielskie – kierunek biologia 
z chemią, a następnie studiował zaocznie na Uniwersytecie Śląskim, gdzie uzyskał dyplom 
magistra pedagogiki. 

                  
śołnierz                                                    Nauczyciel 
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Pracę zawodową kontynuował w LO im. M. Kopernika i LO im. J. Dąbrowskiego. Były 
to w tamtych czasach tzw. „jedenastolatki”, gdzie uczyły się dzieci od klasy pierwszej szkoły 
podstawowej aŜ do matury. Ostatnim miejscem pracy nauczycielskiej druha Bogusława była 
Szkoła nr 9, przy ul. Sobieskiego z której odszedł na emeryturę. 

Od najmłodszych lat, bo juŜ jako uczeń szkoły podstawowej, aktywnie zaangaŜował się 
w działalność Spółdzielni Uczniowskich. Istniały one wtedy we wszystkich szkołach, prowa-
dząc szkolne sklepiki, organizując doŜywianie dzieci, itp. Kierowała nimi Powszechna Spół-
dzielnia SpoŜywców „Jedność” („Społem”), której członkiem i aktywnym działaczem Bogu-
sław Stanisz jest do dziś. ZałoŜył nawet Harcerską Spółdzielnię Uczniowską. Praca ta – to po 
prostu jego pasja. Dziś jest członkiem Rady Nadzorczej PSS i opiekunem Izby Tradycji tej 
Spółdzielni. Doceniają jego zaangaŜowanie zarówno obecne władze Spółdzielni, jak jej pra-
cownicy i grono seniorów – emerytów tworzących seniorski klub, w którego spotkaniach druh 
Bogusław uczestniczy systematycznie. 

         

Harcerską działalność rozpoczął stosunkowo późno, bo w roku 1975, gdy Szkołę Pod-
stawową nr 9 połączono z funkcjonującą w drugim skrzydle tego samego budynku Szkołę  
nr 11. Druh Bogusław tak wspomina ten fakt: 

„… w tej szkole działał świetnie 
funkcjonujący Szczep Harcerski „Pola-
nie” kierowany przez oddaną mu całym 
sercem instruktorkę hm Halinę Pałkę. 
Składał się on z wielu druŜyn harcerskich 
i zuchowych, prowadzonych przez nauczy-
cieli – instruktorów ZHP. Włączyłem się 
do tej pracy, a kiedy w roku 1980 druhna 
Halina przeniosła się do innej szkoły, pod-
jąłem się, z jej inspiracji, prowadzenia 
Szczepu „Polanie”” 

 

Szczep prowadzony przez druha Bogusława działał bardzo aktywnie, „moŜe nawet 
lepiej niŜ w poprzednich latach” – jak twierdzi druhna Halina. Harcerstwo stało się drugą, obok 

 

    Instruktorzy połączonych szkół nr 9 i 11 
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działalności spółdzielczej, pasją druha Bogusława. Szczególnie wyróŜniła się działalność dru-
Ŝyny  im. Eugeniusza Stasieckiego, załoŜonej w latach 60-tych przez druhnę Halinę. 

Harcerze z tej druŜyny zainteresowali się postacią druha Stasieckiego, związanego 
z Częstochową (tuŜ przed wojną był kierownikiem Szkoły Podstawowej nr 21 na Stradomiu  
i prowadził harcerstwo w tej szkole). Był znanym działaczem, członkiem dowództwa Szarych 
Szeregów, zginął w Powstaniu Warszawskim.  

Przez kilka lat nawiązała się przyjaźń harcerzy i instruktorów częstochowskich  
z warszawskimi, częste wzajemne odwiedziny i kontakt z bratankiem Eugeniusza Stasieckiego, 
Krzysztofem, zacieśniały więzy tej przyjaźni. 

„Odwiedzamy Warszawę kilka razy do roku, nawiązaliśmy kontakt z kręgiem in-
struktorskim „Zamek” Warszawskich Szarych Szeregów – mówi druh Bogusław – członkowie 
tego Kręgu są naszymi przewodnikami po stolicy. Dzięki nim poznaliśmy ostatnich Ŝyjących 
działaczy warszawskich Szarych Szeregów: byłego naczelnika – druha Stanisława Broniew-
skiego, legendarną druhnę „Kamę”, druha Stanisława Sieradzkiego – „Śwista” i innych. KaŜ-
dy pobyt w Warszawie jest powodem wielu niezapomnianych przeŜyć”. 

             
       Spotkanie z legendarną druhną „Kamą”                               Odwiedziny u druhny Naczelnik ZHP 

           

Warta honorowa i symboliczne odnowienia przyrzeczenia harcerskiego 
na cmentarzu powązkowskim w Warszawie (kwatera Szarych Szeregów) 

 

Harcerze z druŜyny im . E. Stasieckiego, obecnie juŜ dorośli, zawiązali Krąg Starszyzny 
Harcerskiej w swoim środowisku i spotykają się całymi rodzinami na wycieczkach, biwakach, 
czasem w szkolnej harcówce „dziewiątki” (teraz jest to Gimnazjum nr 9), z której korzystają 
tylko instruktorzy i Krąg Seniora ZHP prowadzony równieŜ przez druha Stanisza. Harcówkę 
urządzono jeszcze w latach, gdy „dziewiątka” była szkołą podstawową i działały w niej druŜy-
ny harcerskie i zuchowe. Szczep otrzymał nawet sztandar w roku 1989, a uroczystość wręcze-
nia sztandaru zbiegła się z oddaniem do uŜytku juŜ urządzonej harcówki.  
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Spotkanie częstochowskiego Kręgu Seniorów ZHP                Odwiedziny u najstarszego seniora  
                                                                                       Mariana Jackowskiego (zmarłego w 2012 roku) 

 Od 11 juŜ lat przedstawiciele harcerskiej druŜyny, obecnie młodzi instruktorzy, uczestni-
czą w konkursie „Arsenał Pamięci”, organizowanym w Łodzi  przez LO nr 29 i 44 Łódzką 
DruŜynę Harcerską. Konkurs dotyczy ukazania sylwetek ludzi zasłuŜonych dla polskiej kultu-
ry, bohaterów walk o ojczyznę oraz tworzących współczesną polską rzeczywistość. W komisji 
konkursowej uczestniczy znana pisarka Barbara Wachowicz, autorka wielu ksiąŜek biograficz-
nych prezentujących znanych, wybitnych Polaków, a w ostatnim czasie – w cyklu „Wierna 
Rzeka Harcerstwa, równieŜ pozycji poświęconych harcerstwu, głównie Szarym Szeregom. 
Częstochowscy uczestnicy konkursu pisali o ludziach z naszego terenu, nie tylko związanych  
z działalnością harcerską. Druh Bogusław uczestniczy co roku w finale ogólnopolskim „Arse-
nału Pamięci”, jeśli któryś z jego podopiecznych przedstawia napisaną przez siebie pracę. Do-
tąd druhowie i druhny z tego kręgu przedstawili ponad 30 prac, wśród których opisali równieŜ 
druha Bogusława Stanisza jako bohatera swojej współczesności, przyjaciela i wychowawcę 
młodzieŜy, działacza społecznego.  

              

Autorzy tej pracy: Krzysztof Ociepa i Paweł śuŜewicz, tak uzasadniają swój wybór:  
„Przeglądając jedną z kronik naszej druŜyny, trafiliśmy na artykuł zatytułowany: Nagroda dla 
Bogusława Stanisza – niezmordowany człowiek. Po jego przeczytaniu stwierdziliśmy, Ŝe nasz 
druŜynowy jest człowiekiem bardzo skromnym, nie mającym zwyczaju chwalić się swymi osią-
gnięciami. Zaczęliśmy się bardziej interesować tym „niezmordowanym człowiekiem”, z którym 
przecieŜ działamy na co dzień od wielu lat. Wertowaliśmy dokumenty, kroniki, rozmawialiśmy  
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z naszym druhem o jego Ŝyciu i pracy, działalności społecznej. Doszliśmy do wniosku, Ŝe jest 
wśród nas człowiek, który w pełni zasłuŜył, by znaleźć się w Panteonie „Arsenału Pamięci”. 
Mimo jego protestów, wzbraniania się, w końcu udostępnił nam potrzebne materiały i oto jest” 

W konkursie „Arsenał Pamięci” nie ma lepszych i gorszych, nie ustala się kolejnych 
miejsc i wyróŜnień. Wszyscy autorzy prac i ich opiekunowie otrzymują dyplomy i jako szcze-
gólne nagrody – kaŜdy dostaje na pamiątkę którąś z ksiąŜek Barbary Wachowicz. 

Jeszcze jedną dziedziną, którą druh Bogusław zajmował się przez wiele lat, była Harcer-
ska Poczta. Pisaliśmy o tym w 25 numerze „Ocalić od zapomnienia”. Wspomnimy tylko,  
Ŝe w zbiorach Hufca jest wiele pocztówek okolicznościowych i pieczątek pocztowych wyko-
nanych przez harcerzy – to są właśnie ślady działalności Harcerskiej Poczty Częstochowa - 
40, działającej pod kierunkiem druha Stanisza. Za tę działalność otrzymał specjalne podzięko-
wanie od Naczelnika ZHP. 

 

 

Przez wszystkie lata instruktorskiej działalności w ZHP druh Bogusław starał się uczest-
niczyć prawie we wszystkich waŜniejszych wydarzeniach w Ŝyciu naszej organizacji. Więk-
szość jego wyjazdów na zloty i zjazdy w róŜnych miejscach naszego kraju odbywała się wtedy, 
gdy juŜ przeszedł na emeryturę. Nie mając obowiązków rodzinnych (przeŜył śmierć Ŝony i sy-
na) wszystkie siły i cały swój wolny czas poświęcał działalności społecznej i swoim Ŝyciowym 
pasjom: spółdzielczości i harcerstwu. 

NaleŜałoby wymienić choć niektóre uroczystości i obchody, w których brał udział: 


   Światowy Zlot Harcerstwa Polskiego w Gnieźnie – rok 2000 

   Zlot Skautów „Silesia” w Chorzowie w 2008 roku. 

   Jubileuszowy Zlot Stulecia Harcerstwa w Krakowie (2010 rok) 

  Konferencja poświęcona Eugeniuszowi Stasieckiemu w Radomiu, rodzinnym   mieście dru-

ha  „Pomiana” w roku 2013 – z okazji setnej rocznicy urodzin bohatera, 

  Coroczne wyjazdy do Warszawy w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego… 
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Trudno wymienić wszystko, bo lista byłaby długa. Jest stałym uczestnikiem, a często 
współorganizatorem róŜnych uroczystości rocznicowych na terenie Częstochowy i powiatu 
częstochowskiego, ogólnopolskich pielgrzymek harcerskich, pielgrzymek Seniorów Chorągwi 
Śląskiej na Jasną Górę, spotkań instruktorskich w Hufcu. Jest równieŜ członkiem Komisji Hi-
storycznej Hufca Częstochowskiego, czynnie uczestniczy w jej pracach. 

Systematycznie równieŜ bierze udział  
w świętach i jubileuszach państwowych, roczni-
cach związanych z działaniami wojennymi, Armią 
Krajową oraz w spotkaniach Związku Sybiraków, 
byłych więźniów politycznych itp. 

 

 

Mimo nie najlepszego zdrowia i przekroczonych 80 lat Ŝycia druh Bogusław nie zaprze-
staje nadal być poŜytecznym i potrzebnym. Dowodem uznania jego pracy przez Komendę Huf-
ca ZHP jest przyznany mu w roku 2009/2010 Hufcowy Oskar za całokształt pracy instruktor-
skiej. Nie w kaŜdym roku jest przyznawany Oskar w tej kategorii, więc tym bardziej warto-
ściowe jest dla Laureata zdobycie tej formy docenienia działalności przez Komendę Hufca. 

W bieŜącym, 2016 roku na wiosnę, druh Bogusław został wyróŜniony przez Komendę 
Chorągwi  Śląskiej ZHP. Jako aktywny kierownik Kręgu Seniora w naszym Hufcu i uczestnik 
spotkań Chorągwianego Kręgu Seniora, druh Bogusław Stanisz został laureatem Gali Mistrzów 
Harcerstwa w kategorii Złoty Senior. 
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Na uwagę zasługuje fakt, Ŝe bardzo rzadko się zdarza w historii Gali Mistrzów Śląskiej 
Chorągwi ZHP, by ktoś po raz pierwszy nominowany, otrzymał ten chlubny tytuł. A tak wła-
śnie było tym razem, w przypadku Bogusława Stanisza! NaleŜy mu tylko szczerze pogratulo-
wać i cieszyć się razem z nim. 

    
          Udział druha Bogusława Stanisza w spotkaniach Chorągwianego Kręgu Seniorów ZHP w Chorzowie 

Podsumowując  prezentację sylwetki tego nieprzeciętnego instruktora naszego hufca, 
wymienimy kilka odznaczeń otrzymanych w pracy zawodowej i społecznej druha Bogusława 
Stanisza. Oto niektóre z nich: 


   KrzyŜ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 

   Złoty KrzyŜ Zasługi 

   Złoty KrzyŜ za Zasługi dla ZHP 

   Złota Odznaka Związku Nauczycielstwa Polskiego 

   Odznaka ZasłuŜonego Działacza Ruchu Spółdzielczego 

   Złota Odznaka za Zasługi dla Hufca Częstochowskiego 

   Nagrody Kuratora, Ministra Oświaty oraz Nagrodę I stopnia Prezydenta Miasta Częstocho-

wy.             
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                                                                                      Hufca ZHP Częstochowa 


