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                   Wspomnienie o druhu Edwardzie Szostaku 
                   

W środę, 20 marca 2019 roku, w chłodny, wietrzny 
dzień pożegnaliśmy naszego, szczerze oddanego harcer-
stwu i służbie ojczyźnie, druha harcmistrza Edwarda Szo-
staka. 

Urodził się 7 października 1931roku w dzielnicy na-
szego miasta zwanej Częstochówką (okolice Rynku Wie-
luńskiego) i przez całe swoje życie z wielką sympatią wspo-
minał swoją „małą ojczyznę”: ulice – Łódzka, Chłopic-
kiego, Paulińska, Wieluńska, Bialska, św. Rocha i inne, są-
siadujące ze środkiem Częstochówki – Rynkiem Wieluń-
skim. 

 

Przed wybuchem wojny chodził do I klasy Szkoły Podstawowej nr 1 (obecnie jest to 
Szkoła Podstawowa nr 38 przy ulicy Sikorskiego). Gdy mały Edzio miał kontynuować naukę 
w klasie drugiej, wybuchła wojna. Rodzice, pragnąc zabezpieczyć los ośmiolatka, umieścili 
go u krewnych w podczęstochowskiej wiosce. Było mu tam dobrze, lecz tęsknił za najbliż-
szymi. Spędził na wsi pierwsze wojenne lata potem wrócił do domu i w trudnych warunkach,  
w niedostatku, doczekali wspólnie końca wojny. 

W roku 1945 wstąpił do 9 Częstochowskiej Drużyny Harcerzy im. Jana Kilińskiego  
i harcerzem pozostał już do końca swoich dni. To była pasja Edwarda, jego powołanie. Już 
wiosną 1946 roku został wybrany do udziału w Zlocie Młodzieży Polskiej w Szczecinie, co 
było dla Edzia i jego trzech kolegów, wielkim wyróżnieniem. Był to Zlot ogólnopolski, zor-
ganizowany pod hasłem „Trzymamy Straż nad Odrą”. Sam dojazd do Szczecina był ogromnie 
utrudniony, ze względu na zniszczenia wojenne, uniemożliwiające delegacjom młodzieży 
szybkie dotarcie do celu. Zlot się odbył, wzięli w nim udział przedstawiciele różnych organi-
zacji młodzieżowych, ale po powrocie do rodzinnego miasta młodzi uczestnicy imprezy mieli 
wiele kłopotów. Ówczesne władze nie respektowały niektórych imprez, uważanych za niele-
galne, sprzeczne z politycznym wizerunkiem powojennej Polski. Jednak nauka w szkole  
i przynależność do harcerstwa, mimo utrudnień, była, obok pomocy rodzinie w pracach do-
mowych, normalnym życiem Edwarda. 

Po ukończeniu szkoły podstawowej Edward rozpoczął naukę w Gimnazjum im. H. Sien-
kiewicza, lecz trudne warunki materialne rodziny zmusiły go do przerwania nauki i podjęcia 
pracy w zakładzie włókienniczym przy ul. Krakowskiej, gdzie pracowała jego matka. Z har-
cerstwem, które coraz bardziej zmieniało tradycyjne metody działania, utrzymywał stały kon-
takt. 
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 W 1948 roku został powołany do pracy w brygadach Służby Polsce, skupiających mło-
dzież w wieku od 16 do 21 lat życia. 

 

 Nie były to łatwe lata, ale należało w tych pracach uczestniczyć. W roku 1949 Edward 
przypadkowo nawiązał kontakt z przedstawicielem nielegalnej organizacji skupiającej byłych 
żołnierzy AK, działających w konspiracji. Było to coś nowego, co bardzo zaimponowało  
18-latkowi. Wstąpił do podziemnej organizacji wraz z trzema kolegami, z którymi odbywał 
służbę w SP. Niestety – niedługo cieszył się przynależnością do organizacji walczącej o inną 
Polskę.  

Latem 1950 roku został aresztowany i po 
męczącym śledztwie skazany na12 lat więzienia. 
O tych mrocznych latach krzywd i upodlenia opi-
suje w swojej książce p.t. „Ścieżkami życia”, na-
pisanej w formie wspomnień, gdy miał już ponad 
70 lat. Przewożony z jednego zakładu karnego do 
innego, przesłuchiwany, bity, przetrwał do roku 
1957, kiedy to po zmianach zaistniałych w 1956 
roku, zwolniono go z odbycia pozostałych lat kary. 
Nie mógł się nacieszyć odzyskaną wolnością i po-
wrotem „do swoich”. Droga do domu trwała 
długo, koleją i pieszo, organizm wyczerpany  
i osłabiony ledwie wytrzymywał trudy podróży, 
ale pragnienie zobaczenia rodziców, sióstr, doda-
wało mu sił. Radość wzmacniała wycieńczone 
ciało. 

Po przybyciu do Częstochowy musiał się zgłosić do komendy MO, był kontrolowany, 
sprawdzany, musiał się bardzo pilnować. Było to niełatwe. Ale wreszcie otrzymał pracę  
w Przedsiębiorstwie Transportu Handlu Wewnętrznego i wrócił do działalności w ukochanym 
harcerstwie. Zorganizował i prowadził 29 drużynę im. A. Mickiewicza w Szkole Podstawo-
wej nr 18 w Częstochowie przy ul. św. Barbary. Dał się poznać jako dobry organizator i od-
powiedzialny opiekun powierzonych mu dzieci. W tamtym okresie większość drużynowych 
wywodziła się z zawodu nauczycielskiego, więc ludzi spoza tej grupy przyjmowano z re-
zerwą. Druh Edward jednak zasłużył sobie prędko na zaufanie dyrekcji szkoły i nauczycieli 
oraz rodziców harcerek i harcerzy. Ciekawe zbiórki, wędrówki po okolicy, biwaki i świetnie 
zorganizowany letni obóz, przyciągały do drużyny w „osiemnastce” coraz większą liczbę 
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chętnych. Do pomocy organizowali się rodzice uczniów, drużyna otrzymała sztandar harcer-
ski, którego wręczenie było wielkim świętem dla całej szkoły.  

 
             29 CDH im. Adama Mickiewicza                                     Przyrzeczenie przy sztandarze harcerskim 

Wkrótce w Szkole Podstawowej nr 18 powstał szczep harcerski, do jego działalności 
zgłosili się liczni instruktorzy, w większości nauczyciele. Założyciel pierwszej drużyny har-
cerskiej w tej szkole, druh Edward Szostak, ze względu na zmianę miejsca zamieszkania  
i pracy, z żalem żegnał się ze swoimi wychowankami. Nie przestał jednak działać w szeregach 
Związku. Przez wiele lat pełnił w ZHP odpowiedzialne funkcje, między innymi: przewodni-
czącego kręgu instruktorskiego, szefa Komisji Historycznej Hufca, zastępcy komendanta 
Hufca, komendanta zgrupowania obozów w czasie Akcji Letniej i inne. 

   
                            Obóz letni w Jarosławcu                            Apel poległych przy Grobie Nieznanego Żołnierza 

Nie tylko w czasie wakacji i obozów harcerskich, ale i w ciągu roku szkolnego, był 
współorganizatorem wielu konkursów, zawodów sportowych i współzawodnictwa międzysz-
kolnego w różnych dziedzinach sportu: piłka ręczna i nożna, tenis stołowy i inne rodzaje spar-
takiad dziecięcych. W tej dziedzinie został odznaczony Złotą Odznaką Zasłużonego Działacza 
Kultury Fizycznej.  

Był inspiratorem wielu uroczystości patriotyczno-religijnych, współorganizatorem 
Ogólnopolskiej Pielgrzymki ZHP na Jasną Górę, przewodniczył Referatowi Wychowania Du-
chowego i Religijnego w Hufcu Częstochowa. 

Przez wiele lat publikował w miejscowej prasie biografie zmarłych harcerzy i instruk-
torów w formie wspomnień o tych, „którzy odeszli na wieczną wartę”. W 2017 roku biografie 
te i wiele innych, zostały zamieszczone w książce pt. „Odeszli na wieczną wartę”. Opubliko-
wał również książkę poświęconą Harcerskiemu Ośrodkowi w Pająku w 40 rocznicę istnienia 
Ośrodka. Był również współautorem kilku broszur o tematyce harcerskiej. Zebrał także ma-
teriały historyczne z dziejów harcerstwa, które, pod tytułem „W kręgu historii i harcerskich 
tradycji”, można przeczytać na stronie internetowej Hufca Częstochowa. 
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W swojej bogatej działalności został wyróżniony wieloma odznaczeniami i medalami 
wojskowymi, państwowymi, harcerskimi między innymi: Złotym Krzyżem Zasługi dla ZHP, 
Krzyżem Niezłomnych, Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej i wieloma 
innymi. 

Brał udział w licznych spotkaniach z młodzieżą, w czasie których opowiadał o swojej 
działalności. Nie zaprzestał brać w nich udziału nawet wtedy, gdy już nie dopisywało mu 
zdrowie (głównie kłopoty ze wzrokiem). Wtedy w każdej z takich imprez towarzyszyła mu 
żona Jadwiga, która bardzo troskliwie opiekowała się swoim małżonkiem. Nigdy nie była 
instruktorką harcerską, ale z harcerstwem związana była zawsze. Świadczy o tym fakt,  
że nasza młodzież zwracała się do niej „druhno Jadwigo”. 

   

Do końca swojego życia druh Edward Szostak uczestniczył we wszystkich rocznicach, 
imprezach patriotycznych i spotkaniach seniorów. 

Na miejsce wiecznego spoczynku na cmentarzu św. Rocha w Częstochowie, odprowa-
dzali go, oprócz rodziny, przyjaciół i znajomych, przedstawiciele władz miasta i organizacji 
społecznych, harcerze, instruktorzy, ceniący i szanujący jego bogate życie oddane służbie dla 
bliźnich i Ojczyzny. 
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