
1 

 

 

                                       

nr 75                                                                                                               kwiecień 2019 r. 

 

                    Pożegnanie druha Jędrzeja Moderskiego 
                   

 Grono naszych harcerskich seniorów zmniejsza się coraz bardziej, jest nas coraz mniej. 
W marcu pożegnaliśmy druha Edwarda Szostaka, 13 kwietnia odszedł na wieczną wartę druh 
Jędrzej Moderski. Wszyscy z szacunkiem i sympatią wspominają tego pogodnego instruktora,     
prostego jak struna i czynnego do ostatnich chwil życia, człowieka do końca oddanego har-
cerstwu, bliźnim, Bogu i Ojczyźnie.  

Jędrzej Moderski urodził się 18 marca 1930 roku  
w Kłomnicach i przez całe życie związany był ze swoją ro-
dzinną miejscowością, nawet wtedy, gdy założył rodzinę  
i zamieszkał w Częstochowie. 

Od najmłodszych lat należał do harcerstwa, które na 
ziemi radomszczańskiej (Kłomnice należały w okresie mię-
dzywojennym do powiatu Radomsko) rozwijało się bardzo 
czynnie. Już w roku 1919 powstała w Kłomnicach pierwsza 
drużyna harcerzy, która w Hufcu Radomsko otrzymała numer 
23, imienia Zawiszy Czarnego.  

Po latach okazało się, że ta drużyna otrzymała sztandar, na którym widnieje właśnie 
data 1919 rok. Sztandar ten został odnaleziony wiele lat później, zniszczony, przywieziony 
zza oceanu, dokąd zawędrował wywieziony przez emigrującego tam kogoś, kto przypadkiem 
stał się posiadaczem tego sztandaru, przekazanego do muzeum w Głównej Kwaterze ZHP  
w Warszawie. 

Ale wróćmy do postaci naszego Jędrzeja. W czasie II wojny światowej, w roku 1944 
został przyjęty do najmłodszej grupy tajnej organizacji harcerskiej Szarych Szeregów. Do 
„Zawiszaków”, jak nazywała się ta grupa harcerskiej konspiracji, można było należeć, gdy się 
miało ukończone 14 lat. Dlatego Jędrek, rocznik 30, znalazł się tam w roku 1944. Był bardzo 
czynnym członkiem harcerstwa w czasie okupacji. 

 Po zakończeniu wojny, w 1945 
roku, założył w Kłomnicach drużynę har-
cerzy, której oficjalnym drużynowym, 
mianowanym rozkazem komendanta 
Hufca, został we wrześnu 1947 roku, po 
dwuletniej próbie instruktorskiej i zali-
czeniu wymaganego szkolenia dla druży-
nowych. Drużyna ta działała odtąd jako 
15 Kłomnicka Drużyna im. Poległych 
Harcerzy. 

 



2 

 

W tym samym czasie druh Jędrek kontynuował naukę szkolną w 4-letnim Gimnazjum 
Mechanicznym w Częstochowie. 

Drużyna im. Poległych Harcerzy działała do roku1949, kiedy to zlikwidowano Związek 
Harcerstwa Polskiego. Drużyna druha Jędrzeja Moderskiego nie przestała działać mimo no-
wych ustaleń władz. Druh Jędrzej tak wspomina ten okres: 

„Tworzyliśmy małą konspirację. Ale dzięki niej, drużyna istniała. Prcowała może trochę 
inaczej niż powinna, jednak nie poddawaliśmy się.”   

Harcerze zachowali barwy swojej drużyny, nadal nosili harcerskie odznaki przynależ-
ności (krzyż i lilijk ę). Schowano tylko sztandar drużyny, by nie uległ zniszczeniu. 

Po wydarzeniach w 1956 roku drużyna oficjalnie wróciła do poprzedniej działalności 
pod kierunkiem druha Jędrzeja Moderskiego. Swoje wspomnienia z harcerskiej działalności 
druh Jędrzej spisał w cyklu kilku artykułów pod wspólnym tytułem: „Moje wspomnienia  
z wiernej żeglugi wierną rzeką harcerstwa w Kłomnicach, w latach 1944-1956.” 

 Teksty te drukowano w „Gazecie Kłomnickiej”, w roku 2005, w kilku kolejnych nu-
merach. Warto przeczytać, bo jest to naprawdę bardzo interesująca lektura, z której dowiadu-
jemy się, jak można było zachować harcerską postawę oraz spełniać wymogi i tradycje za-
warte w tekście Prawa Harcrskiego. Artykuły druha Jędrzeja opisują harcerskie obozy, 
zbiórki, akcje dla środowiska lokalnego i wierność harcerskiej postawie w służbie Ojczyżnie, 
na przkór wszelkim zmianom i przeciwnościom losu. 

      
Drużyna druha Moderskiego w Kłomnicach i na obozie harcerskim 

Kiedy w 1965 roku druch Jędrzej założył rodzinę i przeniósł się do Częstochowy, nie 
przestał utrzymywać stałych kontaktów ze społecznością Kłomnic i harcerzami działającymi 
na tym terenie. Brał udział we wszystkich ważniejszych wydarzeniach ziemi kłomnickiej,  
a nawet był ich inicjatorem i współorganizatorem. 

          
Druh Jędrzej wśród kłomnickich zuchów 
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W roku 2009 obchodzono tam bardzo uroczyście 90-tą rocznicę powstania pierwszej 
drużyny harcerskiej na tym terenie. 

         

W „Gazecie Kłomnickiej” ukazał się obszerny artykuł opisujący tę uroczystość. Autor 
artykułu, Adam Zając, tak przedstawia wkład Jędrzeja Moderskiego w organizację tego wy-
darzenia: 

„ ... największą część pracy wykonał główny pomysłodawca, druh Jędrzej Moderski. To 
jego zasługą było dotarcie do Muzeum Harcerstwa Polskiego w Warszawie, gdzie znajduje 
się sztandar pierwszej Kłomnickiej Drużyny im. Zawiszy Czarnego z wyhaftowaną datą 1919 
roku... / ... / to on  dotarł do byłych harcerzy i przygotował listę wraz z adresami, opierając 
się na swoich notatkach z lat, gdy sam był harcerzem i gdy potem kierował kłomnicką drużyną. 
/ ... / To on był pomysłodawcą ufundowania tablicy pamiątkowej i okoliczsciowego medalu. 
To on wreszcie znalazł wykonawcę projektów, zarówno tablicy, jak i medalu – harcmistrza 
Ryszarda Jakubiaka i namówił go do współpracy...” 

   

O samej uroczystości jubileuszu 90-lecia harcerstwa w Kłomnicach pisaliśmy już wcze-
śniej w jednym z naszych numerów „Ocalić od zapomnienia”. 

Druh Jędrzej Moderski był do końca swoich dni aktywnym członkiem Kręgu Seniorów 
Harcerskich w Hufcu częstochowskim (krąg prowadzony przez druha hm Bogusława Stani-
sza). Należał do Związku Kombatantów  oraz Stowarzyszenia „Szarych Szeregów” Brał 
udział w każdym zjeździe, zlocie seniorów ZHP, organizowanym przez Referat Seniorów 
Śląskiej Chorągwi ZHP w Chorzowie, uczestniczył w obchodach świąt i rocznic państwo-
wych, apelach poległych, mszach św. odprawianych za zmarłych harcerzy i instruktorów ZHP  
w Częstochowie. 
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Udział druha Jędrzeja w różnych harcerskich uroczystościach 

            

Za całokształ działalności harcerskiej otrzymał od Komendy Chorągwi statuetkę Gali 
Mistrzów Harcerstwa. 

Nie doczekał obchodów 100-lecia harcerstwa kłomnickiego, które przypadają w bieżą-
cym, 2019 roku i będą na pewno bardzo uroczyste.  

 

Pożegnaliśmy ś.p. Jędrzeja  
Moderskiego w słoneczny 
dzień 17 kwietnia 2019 roku 
 na cmentarzu św. Rocha  
w Częstochowie. 
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 W czasie mszy św. przedpogrzebowej w kościele św. Rocha, przy trumnie Zmarłego 
straż honorową pełnili harcerze ze Związku Drużyn „Nigrum” w Kłomnicach. 

W pogrzebie uczestniczyli przedstawiciele Związku Kombatantów, Stowarzyszenia 
Szarych Szeregów, członkowie Komendy Hufca ZHP w Częstochowie, harcerze i instrukto-
rzy.  

Nad grobem Zmarłego pochyliły się sztandary wymienionych wyżej organizacji oraz 
sztandar Szkoły Podstawowej im. Grzegorza Piramowicza w Kłomnicach i pamiątkowy 
sztandar harcerski z Kłomnic.  

Odszedł człowiek, który pozostawił w pamięci wszystkich znających Go, uczucie sza-
cunku i uznania. Pozostanie na zawsze w naszych wspomnieniach. 

 
                                                                Opracowanie niniejszego numeru:  
                                                                                Halina Pałka 
                                                                                Maria Teresa Chudzik 
                                                                                 Bronisław Chudzik 

   


