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nr 65                                                                                                                  wrzesień  2016r. 

 

Harcmistrz Jerzy Biczak 
90-letni senior częstochowskiego harcerstwa 

 
18 sierpnia bieŜącego, 2016 roku w imieniu członków Komisji Historycznej Hufca ZHP 

w Częstochowie i innych instruktorów harcerskich, którzy podpisali się pod tekstem Ŝyczeń 
dla Dostojnego Jubilata, Ŝyczenia urodzinowe przekazała Druhowi Jerzemu przewodnicząca 
Hufcowej Komisji Historycznej, hm Halina Pałka. 

 

 

Ze względu na niedawno przebyty wypadek 
i zły stan zdrowia Druh Jurek nie mógł się spo-
tkać z większą grupą instruktorów harcerskich. 
Bardzo był wzruszony i cieszył się, Ŝe pamiętano 
o Jego święcie. 

Dyplom ze słowami Ŝyczeń otrzymał takŜe 
drogą pocztową z Głównej Kwatery ZHP od Na-
czelniczki Związku Harcerstwa Polskiego. 

Z tej okazji, choć juŜ kilka lat temu, w nu-
merze 11 naszej publikacji internetowej, poświę-
ciliśmy nieco uwagi Druhowi Jerzemu, postano-
wili śmy obecnie jeszcze bardziej szczegółowo 
przedstawić sylwetkę naszego harcerskiego 90-
latka. 
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Jerzy Biczak urodził się 18 sierpnia 1926 roku w często-
chowskiej dzielnicy Zawodzie. Ojca swego nie pamięta – zmarł, 
gdy Jurek był niemowlęciem. Nie miał rodzeństwa i we wcze-
snym dzieciństwie wychowywał się głównie pod opieką babci  
i dziadka. 

Naukę szkolną rozpoczął w SP nr 10 na Zawodziu. Szkoła 
ta do dziś funkcjonuje pod tym samym numerem w rejestrze 
szkół podstawowych Częstochowy. Nauczycielką i instruktorką 
harcerską w tej szkole była przed wojną i po jej wybuchu znana 
w historii częstochowskiego harcerstwa druhna Maria Ko-
strzewska. 

12-letni Jurek wstąpił do ZHP w tej szkole tuŜ przed woj-
ną, w 1938 roku. Tak wspomina ten czas w swoich zapiskach: 

„Pamiętam, Ŝe do starszych klas w mojej szkole przyszedł wysoki, chyba dorosły chło-
piec w mundurze i proponował uczniom wstąpienie do organizowanej w szkole druŜyny har-
cerskiej. Nazywał się Sokołowski, imienia nie pamiętam. Do tego, by zostać harcerzami za-
chęcała nas teŜ nasza nauczycielka, p. Maria Kostrzewska, która prowadziła druŜynę harce-
rek. 

Zapisałem się do druŜyny, chodziłem na zbiórki, ćwiczyliśmy musztrę, uczyliśmy się al-
fabetu Morse’a, poznawaliśmy teŜ historię skautingu i jego twórców. Nasz druŜynowy cieka-
wie o tym opowiadał. Mama kupiła mi czapkę harcerską ze złotą lilijk ą. Na cały mundur nie 
starczyło pieniędzy. A potem wybuchła wojna”. 

Wojenne lata nastoletni Jurek przeŜył w domu rodzinnym. Ojciec (drugi mąŜ mamy) 
został powołany do wojska zaraz w 1939 r. 

W domu pozostali dziadkowie oraz Jurek z matką. Kiedy w 1941 r. skończył 15 lat,  
zatrudniono go w charakterze pomocnika murarza w fabryce włókienniczej „Stradom”. Praca 
ta uchroniła go przed wywiezieniem na przymusowe roboty do Niemiec. Wszyscy chłopcy  
w tym wieku byli obowiązani pracować dla III Rzeszy, jeśli nie byli zatrudnieni w miejscu 
swego zamieszkania. 

Po zakończeniu wojny, juŜ w 1945 roku Jerzy Biczak naleŜał do grupy młodych ludzi, 
którzy współdziałali w zorganizowaniu Państwowego Liceum Pedagogicznego w Częstocho-
wie przy ul. Jasnogórskiej 10.  

Został uczniem tego liceum, bo pra-
gnął być nauczycielem, a w trudnych powo-
jennych latach polskie szkoły odczuwały 
ogromny brak kadry pedagogicznej. Przy-
gotowywano nowych nauczycieli w skró-
conym programie kształcenia, by jak naj-
prędzej zacząć uczyć i wychowywać pol-
skie dzieci, którym wojenny koszmar skró-
cił dzieciństwo i utrudnił zdobywanie wie-
dzy. 

Jurek Biczak, jako uczeń szkoły 
kształcącej przyszłych nauczycieli, wrócił 
równieŜ w szeregi harcerstwa, do którego 
wstąpił krótko przed wybuchem wojny.  
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W tym liceum zetknął się z harcerskimi instruktorami – członkami Szarych Szeregów 
działających w czasie okupacji. Jego druŜynowym był hm Jan Dziwiński, nauczyciel w Li-
ceum Pedagogicznym. 

„Dopiero po wojnie, właśnie od druha Dziwińskiego, dowiedziałem się, kim była druh-
na Maria Kostrzewska – opowiada druh Jerzy we wspomnieniach z dzieciństwa. – PrzecieŜ 
chodziłem do „dziesiątki”, w której Ona pracowała, a w czasie wojny działała w konspiracji. 
Nie wiedziałem wcześniej, Ŝe była współzałoŜycielką Harcerskiego Pogotowia Wojennego,  
Ŝe w domu na Zawodziu, gdzie mieszkała, przechowywano dokumenty, sztandary, udzielano 
schronienia ludziom poszukiwanym przez władze okupacyjne. Nie wiedziałem, Ŝe byłem tak 
blisko takiej wspaniałej kobiety, oddanej polskiej szkole, polskim dzieciom i polskiemu har-
cerstwu. Dowiedziałem się, Ŝe ze szkoły, w czasie lekcji, gestapowcy zabrali Marię Kostrzew-
ską i wywieźli do obozu koncentracyjnego, z którego – na szczęście – wróciła po wojnie  
i nadal pracowała w SP nr 10”. 

Tu trzeba wspomnieć, Ŝe druh Jurek, wśród zdjęć rodzinnych, szkolnych i innych pa-
miątek z przeszłości, pieczołowicie przechowuje zdjęcie Marii Kostrzewskiej, którą poznał 
jako uczeń „dziesiątki” i uwaŜa ją do dziś za jedną z waŜnych osób w swoim Ŝyciu. 

Pierwsze klasy Państwowego Liceum Pedagogicznego skupiały młodzieŜ w róŜnym 
wieku, bo nie wszyscy mieli okazję uczęszczać na tajne komplety w czasie okupacji. Druh 
Jurek tak to wspomina, pisząc o swojej przynaleŜności do harcerstwa w latach 1945 – 48: 

„Mimo, Ŝe mieliśmy juŜ swoje lata (16 – 19 lat) i przeŜyliśmy okropne czasy wojny, ba-
wiliśmy się jak dzieci: na licznych wycieczkach organizowanych po okolicach Częstochowy 
(Mstów, Mirów, Olsztyn, Sokole Góry) ganialiśmy, tropiliśmy po śladach i strzałkach, uczyli-
śmy się rozbijania namiotów, organizowania biwaków, zdobywaliśmy sprawności. Wszystko 
to stanowiło zaprawę do podjęcia samodzielnej działalności instruktorskiej.” 

      

                                       Na szlakach harcerskich wędrówek 

W 1947 roku Jurek pełnił funkcję przybocznego w druŜynie funkcjonującej w Szkole 
Ćwiczeń przy Liceum Pedagogicznym w Częstochowie, następnie – po pomyślnym odbyciu 
próby druŜynowego, zdobyciu kolejnych stopni harcerskich, po zdaniu matury pedagogicznej, 
od września 1948 roku został nauczycielem w Szkole Podstawowej nr 25 w Częstochowie  
i tam organizował działalność harcerską, postępując według wzorów swoich byłych druŜyno-
wych w liceum, stosując zdobytą wiedzę i doświadczenia w pracy ze swoimi uczniami i wy-
chowankami. 

Następnie, uzupełniając wykształcenie pedagogiczne na zaocznych studiach, został za-
trudniony jako nauczyciel przedmiotów pedagogicznych w Państwowym Liceum Pedago-
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gicznym w Częstochowie, gdzie starał się zainteresować harcerstwem swoje uczennice – 
przyszłe nauczycielki. Wiemy z historii naszej organizacji, Ŝe lata 1949–1956 nie były ła-
twym okresem dla członków harcerskiej organizacji. Zmiany, jakie wtedy przeprowadzono, 
likwidując wiele cennych doświadczeń i tradycji ZHP, a wprowadzając nowe, nie odpowiada-
ły harcerzom i ich instruktorom. Dzięki temu wielu zrezygnowało z przynaleŜności. Jednak 
nie wszyscy. Druh Jerzy postanowił kontynuować harcerską działalność i udawało się to 
dzięki współpracy innych nauczycieli liceum pełniących  funkcję instruktorów harcerskich, 
wiernych harcerskim tradycjom i pracującym dla dobra i wychowania polskiej młodzieŜy, 
niezaleŜnie od zmian politycznych zachodzących w kraju. Najlepszym tego dowodem jest 
zorganizowany w okresie wakacyjnym 1950 roku obóz harcerski w Osieczowie na Dolnym 
Śląsku nazywany obozem Harcerskiej SłuŜby Polsce.32 harcerki – uczennice Liceum Peda-
gogicznego odpoczywały, uczyły się opieki nad dziećmi i zdobywały pierwsze stopnie in-
struktorskie. Najlepszym dowodem kontynuacji harcerskich tradycji był fakt, Ŝe dziewczęta 
występowały w tradycyjnych harcerskich mundurkach, jakie funkcjonowały jeszcze przed 
wojną i w pierwszych powojennych latach. Dla potwierdzenia tego pozytywnego działania 
uczestniczek obozu i ich przełoŜonych, przytaczamy fragmenty z kroniki Liceum Pedago-
gicznego, która zachowała się w archiwach nie istniejącego juŜ od lat 70-tych ubiegłego stu-
lecia, tego zakładu kształcenia nauczycieli: 

„I Hufiec harcerzy w Częstochowie zorganizował zgrupowanie obozów harcerskich  
w Osieczowie w powiecie Bolesław Śląski. Obóz zlokalizowany był 3 km od Bolesławca jako 
powiatowego ośrodka administracyjnego. Komendantem zgrupowania był hm Marian Zieliń-
ski, a gospodarzem hm Władysław Małek. Poszczególne druŜyny tworzyły podobozy ze swoimi 
komendantami z duŜą samodzielnością w działaniu. Po przyjeździe na miejsce harcerze zdali 
egzamin z pionierki obozowej i techniki harcerskiej. Na uwagę zasługiwało harcersko-
narodowe zdobnictwo obozowe – bramy. wieŜe, straŜnice, ogrodzenia i dekoracje przed na-
miotami. NaleŜy pamiętać, Ŝe na ziemiach tych była jeszcze część Niemców niewysiedlonych 
w 1947 roku oraz bardzo liczne rodziny autochtonów, od pokoleń zniemczonych juŜ Polaków, 
którzy teraz, gdy ziemie te wróciły do ojczyzny przypominali sobie polskość i z róŜnych zaka-
marków, skrzyń czy specjalnych schowków wydobywali stare, nieraz juŜ zniszczone dokumen-
ty, ksiąŜki do naboŜeństwa czy dawne wydawnictwa w języku polskim, zabronione przez Ha-
katę (od nazwisk 3 Niemców – PolakoŜerców za czasów Bismarcka na przełomie XIX i XX 
wieku) i przez hitlerowców po 1933 roku. 

 
Harcerki z Liceum Pedagogicznego na obozie w Osieczowie 
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W Osieczowie ciekawą i o duŜym wydźwięku patriotycznym działalność prowadziła  
30 osobowa druŜyna harcerska z Liceum Pedagogicznego pod komendą phm Jana Dziwiń-
skiego i hm Jerzego Biczaka. Członkowie druŜyny jako przyszli nauczyciele, podzieleni na 2-3 
osobowe patrole prowadzili letni dzieciniec organizując zajęcia opiekuńcze dla 25 dzieci au-
tochtonów, uczyli te dzieci języka polskiego, czytania, wierszy „Kto ty jesteś” czy modlitwy 
„Ojcze nasz”. Opiekun druŜyny – nauczyciel Liceum Pedagogicznego prof. Czechowski uczył 
dzieci prostych, melodyjnych piosenek grając na skrzypcach. Prowadzono teŜ gry i zabawy  
z dziećmi. Praca ta była bardzo trudna, ale po upływie 3 tygodni nauki z zajęciami trwający-
mi 3-4 godziny dziennie dzieci mogły porozumieć juŜ dobrze w języku polskim. Przy odjeździe 
harcerzy pod koniec lipca kilka rodzin Polaków autochtonów z Osieczowa i pobliskiego To-
maszowa płakało ze wzruszenia, gdy ich 10 – 12 letnie dzieci recytowały trudne dla nich 
wiersze i śpiewały polskie piosenki.”   

Przytoczony tekst świadczy najbardziej wiarygodnie, Ŝe i w tych , niełatwych dla Pola-
ków, czasach moŜna było pozostać sobą i słuŜyć Ojczyźnie wiernie i właściwie. 

   
                                                           Druh Jurek na obozach harcerskich wśród swoich wychowanek 

Wracając do postaci druha Jerzego Biczaka naleŜy podkreślić, Ŝe był nauczycielem lu-
bianym przez swych wychowanków, głównie wychowanki, bo męskiej młodzieŜy niewiele 
było w Liceum Pedagogicznym. Wszyscy lubili „naszego Jureczka” – jak go nazywały mię-
dzy sobą uczennice i wychowanki. Wesoły, impulsywny, rozumiejący młodzieŜ – taki „pan 
profesor – kumpel”, jak moŜna powiedzieć o tym człowieku wspominając go po latach. 

Po wydarzeniach i zmianach, jakie miały miejsce jesienią 1956 roku, po grudniowym 
zjeździe ZHP w Łodzi, zaszło wiele pozytywnych wydarzeń. Harcerstwo oŜyło po kilkulet-
nim przestoju. Wróciły tradycyjne mundury, symbolika harcerska. 

Wiele dzieci i młodzieŜy wstępowało do organizacji, w tym harcerskiej – co było zjawi-
skiem pozytywnym – tworzono druŜyny w szkołach. Powstała równieŜ druŜyna w Liceum 
Pedagogicznym. Oto wspomnienia jednej z uczennic, Haliny Pałki, która właśnie wtedy 
wstąpiła do harcerstwa: 

„Jako dziecko nie naleŜałam do organizacji. Ani mnie, ani moim rodzicom nie odpo-
wiadał charakter tego „pionierskiego” harcerstwa, tworzonego na wzór radziecki i ubranego 
w białe bluzki i czerwone chusty. Dopiero po październikowym przełomie w roku 1956, kiedy 
reaktywował się ZHP w szarych mundurkach, z symboliką tradycyjnego , polskiego harcer-
stwa, ja teŜ, juŜ jako prawie dorosła, 17-letnia pannica, zostałam harcerką. Stałam się nią 
całym sercem, uczyłam się historii harcerstwa z entuzjazmem i przekonaniem, a to dzięki 
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umiejętnej zachęcie mojego ówczesnego wychowawcy – profesora Jerzego Biczaka, „ naszego 
Jureczka” – jak go między sobą nazywały uczennice. On właśnie „zaraził mnie” miłością do 
harcerstwa, bo był młody, wesoły, kumpelski, umiał tak poprowadzić zbiórki, Ŝe chętnie się  
w nich uczestniczyło mimo obowiązku nauki wielu szkolnych przedmiotów i praktycznych lek-
cji w Szkole Ćwiczeń. 

   
Klasa III ze swoim wychowawcą przed budynkiem szkolnym – 1956 r. 

   

                                                    Na obozie narciarskim  w Wiśle – 1957 r. 

Na zawsze pozostanie w mojej pamięci wspaniała impreza w jaskrowskich lasach wio-
sną 1957 roku. Nasz druŜynowy („Jureczek”) zorganizował bieg harcerski ze starszymi kole-
gami i koleŜankami ustawionymi w róŜnych punktach na trasie Częstochowa – Jaskrów. Do-
piero wtedy dowiedziałam się, Ŝe w szkole działało tradycyjne harcerstwo, ale bez rozgłosu, 
prowadzone przez naszego wf-istę Jana Dziwińskiego, Jerzego Biczaka i jeszcze kilku naszych 
nauczycieli. Wtedy, w ten majowy czwartek 1957 roku, po zaliczeniu wielu zadań związanych 
z ciekawymi ćwiczeniami, po wykazaniu się wymaganą wiedzą i sprawnością zdobyłam sto-
pień ochotnika. Wtedy ja -17-latka, w poŜyczonym mundurku, złoŜyłam z naleŜytą powagą  
i wzruszeniem Przyrzeczenie Harcerskie i z rąk mojego ulubionego druŜynowego – profesora 
otrzymałam harcerski KrzyŜ. Nie mam zdjęć z tego, tak waŜnego dla mnie wydarzenia. Aparat 
fotograficzny był wtedy prawdziwym luksusem, a nasz profesor matematyki, Stanisław Aftyka, 
który robił piękne zdjęcia na szkolnych imprezach, nie był obecny na naszej zbiórce. Nie mam 
więc fotografii z tego najpiękniejszego wydarzenia z początków mojej harcerskiej „kariery”. 
Jednak w pamięci, jak na fotograficznej kliszy, te obrazy zostały do dziś. A potem, gdy juŜ 
byłam nauczycielką i instruktorką harcerską, organizowałam podobne zbiórki moim  
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11-, 12-letnim wychowankom. Zawsze w takich okolicznościach wracało serdeczne wspo-
mnienie mojego pierwszego druŜynowego, który twierdził, iŜ „harcerstwo to nieuleczalna 
choroba”. Oboje to wiemy do dziś, gdy jesteśmy juŜ starymi ludźmi, seniorami harcerstwa: 
On 90-latek, a ja kilkanaście lat młodsza, ale zawsze wierna harcerskiej tradycji”. 

Wracając do harcerskiego i nauczycielskiego Ŝyciorysu druha Jerzego Biczaka przypo-
mnijmy, Ŝe w następnych latach harcerstwo w Liceum Pedagogicznym działało sprawnie  
i efektownie. Absolwenci po maturze potrafili nie tylko uczyć i wychowywać, ale podejmo-
wali takŜe działalność instruktorską. 

Druh Jerzy, nie porzucając działalności instruktorskiej, został kierownikiem Szkoły 
Ćwiczeń przy Liceum Pedagogicznym, a gdy pod koniec lat 60-tych ubiegłego stulecia licea 
te rozwiązano, jeszcze przez kilka lat dyrektorował w Liceum Pedagogicznym dla Wycho-
wawczyń Przedszkoli, które funkcjonowało nieco dłuŜej niŜ zakład kształcący nauczycieli 
szkół podstawowych. Druhna Teresa Chudzik, instruktorka harcerska, która przybyła do Czę-
stochowy z Dolnego Śląska w roku 1975, wspomina: 

„Zostałam zatrudniona w Szkole 
Podstawowej nr1 w dzielnicy Tysiącle-
cia. Przez 2 lata uczyły się w tej szkole 
uczennice ostatnich klas Liceum Wy-
chowawczyń Przedszkoli, które juŜ li-
kwidowano i przeniesiono resztę uczen-
nic z ich budynku przy ul. Jasnogórskiej 
do naszego budynku szkolnego. Ich dy-
rektorem był, prof. Jerzy Biczak. Lice-
alistki, w większości harcerki, współpra-
cowały z instruktorkami prowadzącymi 
druŜyny w szczepie harcerskim SP nr 1, 
którego ja byłam szczepową.  

Kiedy dyrektor „jedynki” odszedł na emeryturę, przez dwa lata funkcję dyrektora szkoły 
powierzono druhowi Jerzemu Biczakowi. Bardzo miło wspominam współpracę z nim i jego 
wychowankami.” 

Kiedy Częstochowa została miastem wo-
jewódzkim i zmieniła się struktura zarządzania 
szkolnictwem, powstało Kuratorium Oświaty  
i Wychowania w Częstochowie, powstała rów-
nieŜ Częstochowska Chorągiew ZHP. Druh Je-
rzy Biczak został pracownikiem Kuratorium  
w charakterze wizytatora do spraw organizacji 
młodzieŜowych. Był współorganizatorem Kręgu 
Instruktorskiego Pracowników Kuratorium 
Oświaty i Wychowania oraz jego pierwszym 
przewodniczącym. Krąg owocnie współdziałał  
z Komendą Chorągwi Częstochowskiej. W tym 
samym czasie  druh Jerzy prowadził wykłady w 
Częstochowskiej WyŜszej Szkole Pedagogicz-
nej, w której wprowadzono do programu 
przedmiot „Wychowanie w ZHP”. Za tę dzia-
łalność otrzymał  Odznakę Kadry Kształcącej.  

 

Druh Jerzy Biczak wśród zuchów z SP nr 1 
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Kiedy powstała Częstochowska Chorągiew ZHP, powołano Chorągwianą Komisję Hi-
storyczną, której bardzo aktywnym członkiem był druh Jerzy Biczak. Oprócz współpracy  
z grupą instruktorów Komisji, sam tworzył cykl „Zapisków Historycznych” opisując historię  
ZHP, dzieje harcerstwa w Częstochowie oraz prezentując pracę wybranych szczepów harcer-
skich działających w szkołach naszego miasta. Wszystkie te wiadomości i informacje, czer-
pane z róŜnych źródeł pisanych oraz z wizyt w szkołach i rozmów z instruktorami, zostały 
zebrane w pokaźnej liczbie „zielonych zeszytów” będących obecnie w zbiorze dokumentacji 
Komisji Historycznej Hufca ZHP w Częstochowie. Bo kiedy zlikwidowano województwo 
częstochowskie, a takŜe rozwiązano Częstochowską Chorągiew ZHP, druh Jurek współpra-
cował z Komisją Historyczną Hufca, którego był współtwórcą. Zawsze Ŝył sprawami harcer-
stwa, o czym świadczy fakt, Ŝe zawsze brał udział we wszystkich, organizowanych przez Hu-
fiec ZHP imprezach i uroczystościach rocznicowych. Uczestniczył równieŜ we wszystkich, 
comiesięcznych zbiórkach Kręgu Seniora ZHP działającego przy Hufcu Częstochowskim. 

   
                           Krąg Seniora                                                     Krąg Starszyzny Harcerskiej 

   
Udział druha Jerzego Biczaka w obradach Komisji Historycznych: Chorągwianej i Hufcowej 

 W rozmowach i wspomnieniach ubolewa, Ŝe po ostatnich zmianach ustrojowych, w la-
tach 90-tych ubiegłego wieku, harcerstwo usunięto ze szkół, Ŝe szare i zielone mundury są 
teraz rzadko widziane na częstochowskich ulicach.  

Obecnie, chory po wypadku i urazie kręgosłupa, mało wychodzi z domu i tylko pod 
opieką troskliwej Ŝony. Jednak interesuje się na bieŜąco wszystkim, co dotyczy spraw harcer-
skich oraz prenumeruje miesięcznik harcerski „Czuwaj”. 

Lista odznaczeń, które otrzymał w czasie swej długoletniej słuŜby, byłaby długa, więc 
nie będziemy ich  wszystkich wymieniać. Są wśród nich: KrzyŜ Kawalerski Orderu Odrodze-
nia Polski, Odznaki Harcerskiej SłuŜby Ziemi Śląskiej i Częstochowskiej, Odznaki za Zasługi 
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dla Chorągwi, Hufca i wiele innych. Na wszystkie sobie zasłuŜył solidną, i ofiarną pracą  
i słuŜbą Polsce, polskim dzieciom i młodzieŜy.  

       

Wychował szeregi oddanych Ojczyźnie nauczycieli i wychowawców. Ma liczną, kocha-
jącą się rodzinę, na którą zawsze moŜe liczyć oraz wdzięcznych przyjaciół, którzy zachowają 
w pamięci swojego Nauczyciela, Wychowawcę, Druha, póki będą Ŝyć.    

   
                   Druh Jerzy z Ŝoną Teresą                               Wśród harcerek są wnuczki druha Jurka, Ola i Madzia 

 

 

 

                                                                                                   

                                                                      Komisja Historyczna 

                                                                   Hufca ZHP Częstochowa 


