
1 
 

 

                                       

nr 79                                                                                                       listopad  2020 r. 

 

                                     Odeszli na wieczną wartę 
 

Kolejny numer naszych „zaległych” pozycji z cyklu „Ocalić od zapomnie-
nia”, będzie tematem o smutnym nastroju, jak można się tego domyślać z tytułu. 
Tak się bowiem smutno poukładały wydarzenia w życiu naszego Hufca, że  
w 2020 roku pożegnaliśmy pięcioro instruktorów, których życiu i działalności 
warto poświęcić uwagę. 

Pierwszym, który odszedł krótko przed 
ogłoszeniem pandemii i związanych z nią za-
kazów i nakazów chroniących nasze zdrowie, 
był harcmistrz Jerzy Biczak. Żegnaliśmy go 26 
lutego w kościele i na cmentarzu św. Rocha  
w Częstochowie. Tak się niefortunnie złożyło, 
że nie było nikogo, kto robiłby zdjęcia w czasie 
pogrzebu, a druh Bogdan Giza, który fotogra-
fuje wszystkie uroczystości naszego Hufca, 
musiał w tym dniu być gdzie indziej. 

 Była delegacja Hufca ze sztandarem, było wiele kwiatów i wiele osób, 
które znały i szanowały Zmarłego: byli uczniowie i wychowankowie, współpra-
cownicy – nauczyciele ze szkół, w których pracował oraz seniorzy harcerscy,  
z którymi współpracował jeszcze do niedawna, aktywny i oddany harcerstwu, 
które było Jego pasją. 

Druhowi Jurkowi poświęciliśmy niedawno cały numer naszej gazetki – był 
to numer 65, napisany z okazji 90 rocznicy urodzin Jubilata. Nie będziemy więc 
przypominać Jego działalności. W swoje 90-te urodziny miał już zdrowie osła-
bione po przebytym udarze mózgu i już do dawnego zdrowia i sił nie powrócił. 
Zawsze interesował się harcerstwem, chętnie rozmawiał przez telefon. Po kolej-
nym udarze i kilku pobytach w szpitalach zmarł pół roku przed ukończeniem  
94 lat. 

Kilka dni po pogrzebie odwiedziliśmy grób Druha Jerzego, druh Bogdan 
Giza zrobił kilka zdjęć, by choć w ten sposób podkreślić że pamiętamy.Pamię-
tają i inni, o czym świadczą znicze palące się często na Jego grobie. 
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                   Grób dh Jerzego odwiedza często rodzina, uczniowie i bliscy znajomi 

 

Kolejnym, znanym w naszym mieście instruktorem, do ostatnich dni swo-
jego życia żyjącym dla innych i spełniającym swoje obowiązki, był druh harc-
mistrz Bogusław Stanisz. O tym, pełnym poświęcenia życiu również pisaliśmy 
przed trzema laty, w 63 numerze „Ocalić od zapomnienia”, z okazji 85 rocznicy 
urodzin druha Bogusława. 

                

 Wspominaliśmy tam, że jeszcze wcześniej niż harcerstwu, bardzo czynnie 
poświęcił się działalności w Spółdzielni Spożywców „Społem”. Do końca-
swjego życia był członkiem Zarządu tej spółdzielni, o czym mówił na pogrzebie 
jej prezes. W młodych latach Bogusław organizował spółdzielnie uczniowskie 
w szkołach częstochowskich i nadzorował ich działanie.  

Jako instruktor – senior zorganizował krąg seniorów harcerstwa z siedzibą 
w Szkole Podstawowej nr 9, w której wcześniej pracował jako nauczyciel i pro-
wadził szczep harcerski. 
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Uroczystości pogrzebowe, 19 czerwca 2020 roku, odbyły się w kościele 
Matki Bożej Zwycięskiej, gdzie przez wiele lat druh Bogusław był współorga-
nizatorem nabożeństw dla kresowiaków, sybiraków i kombatantów.  

             

Pożegnali Zmarłego przedstawiciele Komendy Hufca, nuczyciele, harcerze 
i pracownicy Spółdzielni „Społem”. Potem odprowadzono urnę na cmentarz 
Kule. 

              

 W tym miejscu warto przytoczyć wspomnienie o Bogusławie Staniszu, na-
pisane przez członkinię Kręgu Instruktorskiego „Szare Szeregi”, nauczycielkę 
Szkoły Podstawowej nr 38, Halinę Prudło: 

       Żył skromnie i odszedł cicho… 

„Mówiłeś druhu komendancie,  
        że zaufanie do nas masz,  
       że wierzysz w nasze szczere chęci, 
      wszak ty harcerskie serca znasz”. 

Szczep i Krąg Instruktorski „Szare Szeregi” działał  przy Szkole Podstawo-
wej nr 9 w Częstochowie kilkadziesiąt lat. W tym czasie i w tym miejscu wyrosło 
kilka pokoleń harcerek i harcerzy.A wszystko to za sprawą  osób, które potrafiły 
bezinteresownie poświęcić swój czas i energię dla innych, którzy potrafili zabrać 
grupę dzieciaków na rajd, biwak, obóz, organizować im czas, zbiórki  
i przy okazji wpajać zasady oraz ideały.Wśród tych osób filarem był niezaprze-
czalnie harcmistrz Bogusław Stanisz.  
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- No właśnie, kim właściwie był druh Stanisz?  
- Ktoś patrzący z boku mógłby powiedzieć o nim, że był tylko zwykłym na-

uczycielem, staruszkiem biegającym w mundurku. Niewiele jednak osób  wie, że 
za tym mundurkiem kryła się  pasja i poświęcenie. Niewiele osób wie, że  
w drobnych płatkach harcerskiej lilijki drzemie zagadka, która porusza serca… 

 - Dlaczego więc druh był dla nas ważny? 
- Pewnie w obecnych czasach najwłaściwszym słowem na jego określenie, 

byłoby słowo - mentor. (Mentor-osoba, która stanowi istotny element na drodze 
Twojego rozwoju- możemy przeczytać słownikową definicję.) 

Tak, istotny element na drodze rozwoju… To ogromna sztuka móc wywie-
rać  wpływ na ludzi, kształtować ich charaktery i pozostawiać ślad w sercach  
i umysłach innych ludzi. 

- W  jaki sposób druh wdzierał się w serca i umysły? „Kazaniami”, naka-
zami, harcerskimi rozkazami?  

- Nie. Chyba - można by to nazwać – postawą, pokorą, autorytetem. 

Druh nigdy nie mówił nam, co mamy robić, a jednak wiedzieliśmy, co 
trzeba robić. Nigdy nie krzyczał, choć nieraz miał powody do zdenerwowania. 
Zdarzało się, że w liście do rodziców po jakimś obozie zamieszczał rozkaz,  
w którym, w punkcie pierwszym udzielał nam nagany, bo coś było nie tak,  
a w punkcie drugim pochwały, bo mimo punktu pierwszego było za co nas po-
chwalić…  

Wiele razy się z nim nie zgadzaliśmy, ale go słuchaliśmy. Jemu tak bardzo 
zależało, jemu było przykro, więc my odpuszczaliśmy. Zachwycał się małymi rze-
czami, drobno pokrojoną cebulą, pięknem natury, dobrze wykonanym zadaniem, 
miłym gestem. „Coś wspaniałego, od razu widać, że druhna…”- mawiał druh, 
gdy chciał cię pochwalić. Ale nie była to kurtuazja. To był szczery zachwyt, to 
było „coś wspaniałego”. 

 Nigdy nie dbał o luksusy i wygody, żył skromnie, oddając się bez reszty 
swoim pasjom - harcerstwu i  działalności spółdzielczej. Nigdy nie mówił nam, 
jak żyć, a przecież uczył nas życia.Nigdy nawet nie opowiadał nam o swoim ży-
ciu. Wiemy, że nie było mu łatwo, ale się nie skarżył. Na początku był naszym 
nauczycielem, przewodnikiem. Z czasem zakładaliśmy swoje rodziny, zaczynali-
śmy pracować zawodowo, przestawaliśmy działać w Związku Harcerstwa Pol-
skiego, a druh wciąż był z nami. 

Więzi, które wytworzyły się wtedy, gdy byliśmy  zuchami, harcerzami, są 
tak silne, że mimo iż krąg instruktorski już nie działa od wielu lat, wciąż robimy 
„zbiórki kręgu”.  A to powitanie lata, a to pożegnanie lata, a to wigilia, a to 63- 
osobowy  wyjazd w Bieszczady…  Łączą nas wspomnienia i przeżycia, łączy nas 
przyjaźń. 
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Dziś pożegnaliśmy naszego druha. Zapamiętamy go jako człowieka otoczo-
nego młodymi ludźmi w mundurach.  W szkole, gdzie pracował, stworzył har-
cówkę, w której wciąż były dzieci, nie tylko na zbiórkach , po prostu przychodziły 
pograć w ping ponga, porozmawiać. Tam zawsze był pan, który miał czas…  
I tak przez kilkadziesiąt lat… Druh potrafił, mając osiemdziesiąt lat, pojechać 
pociągiem w rocznicę powstania warszawskiego - na grę upamiętniającą wyda-
rzenia z 1944 roku, oczywiście z młodymi harcerzami.  

Kiedyś dostał od nas statuetkę małego powstańca- pamiętam jego wzrusze-
nie…Nie zapomnę też jego wzruszenia, gdy śpiewaliśmy pieśń o „Szarych Sze-
regach”,  a On drżącym głosem recytował jedną zwrotkę... 

                

 Dziś odszedł wychowawca wielu pokoleń, ale nie żegnały go tłumy, nie 
było przemówień. Wsłuchajmy się w ciszę… 

            Krąg Instruktorski „Szare Szeregi”  

                                   
 

 1 września 2020 roku odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku, 
na cmentarz Kule, 92-letniego Tadeusza Muszyńskiego. Był nauczycielem, dy-
rektorem szkoły (dawnego LO im. Władysława Broniewskiego) i dyrektorem 
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Domu Dziecka. Już na emeryturze działał czynnie w Związku Inwalidów Wo-
jennych RP, pełniąc do końca życia funkcję prezesa częstochowskiego oddziału 
tej organizacji.  

       

Już 14-latek został zaprzysiężony jako Zawiszak, członek najmłodszej 
grupy Szarych Szeregów. Czekał na to z wielką niecierpliwością, bo był naj-
młodszy z rodzeństwa, a czterej starsi bracia walczyli w Szarych Szeregach.   
Jednak wiek 14-tu lat był wymagany i przestrzegany, aby został Zawiszakiem. 
Tadeusz był łącznikiem, przyczynił się do ukrycia w rodzinnym domu przy ulicy 
Kordeckiego 13, księgozbioru biblioteki Szkoły Podstawowej nr 3 przy ulicy 
św. Barbary. Książki po wojnie powróciły do biblioteki szkolnej. Sporządził do-
kładny plan sytuacyjny domu, potrzebny władzom konspiracyjnym. Był bardzo 
dumny ze swojego udziału w walce z okupantem. 

Dwaj najstarsi bracia Tadeusza zostali aresztowani i z grupą innych instruk-
torów, wykrytych przez władze niemieckie, zginęli rozstrzelani w Apolonce pod 
Janowem, w sierpniu 1940 roku. W tym miejscu jest ogromny kamień z tablicą 
z nazwiskami ofiar, a ciała bohaterów, ekshumowane w 1946 roku przeniesiono 
do szeregu grobów na cmentarzu na Kulach. Obok grobów Mariana i Stanisława 
jest grób rodzinny rodziców i siostry Tadeusza, tam też pochowano i jego. 

     

Za swoją aktywną działalność przez całe życie Tadeusz Muszyński został 
odznaczony i wyróżniony licznymi medalami, dyplomami, krzyżami pamiątko-
wymi, itp. Krótko przed śmiercią przyznano mu stopień kapitana Wojska Pol-
skiego. 
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Ostatnim pragnieniem Tadeusza było wmurowanie tablicy pamiątkowej na 
ścianie rodzinnego domu przy ulicy Kordeckiego, tablicy upamiętniającej 
dwóch zamordowanych, najstarszych braci Muszyńskich. Wszystko już było 
przygotowane: zgoda władz i obecnych właścicieli domu, wykonana została ta-
blica i ustalono miejsce jej wmurowania.  

      

 

               

Niestety – Tadeusz nie dożył tej chwili. Odsłonięcie tablicy odbyło się 10 
września 2020 roku, 10 dni po pogrzebie Tadeusza. Jego pragnienie spełniło 
się,ale on sam już nie mógł uczestniczyć w wydarzeniu, które sam bardzo czyn-
nie przygotował.  

 
 

10 września 2020 roku dołączyła do tych, którzy odeszli na zawze, druhna 
Hortensja Rakowska. Kilka ostatnich lat swego życia spędziła w Gdańsku, po-
nieważ tam mieszka jej jedyna siostra z rodziną, bardzo zżytą z druhną Horten-
sją. Na pomoc i wsparcie trzech siostrzeńców mogła liczyć w każdej chwili.  
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W Częstochowie spędziła połowę swego życia i tu była znana w naszym 
harcerskim i nauczycielskim gronie jako polonistka ucząca i wychowująca nie-
pełnosprawną młodzież w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych przy  
ul. Krótkiej w Częstochowie. W tej szkole zorganizowała najpierw drużynę har-
cerską, która potem rozrosła się w szczep harcerski przy tym zespole szkół.  
I szkoła, i szczep harcerski nosiły imię Marii Grzegorzewskiej, inicjatorki szkol-
nictwa specjalnego i twórczyni „Nieprzetartego Szlaku”, czyli harcerstwa  
w szkołach specjalnych. Maria Grzegorzewska wiele lat wykładała w Instytucie 
Pedagogiki Specjalnej kształcąc tych, którzy chcieli się poświęcić pracy  
z dziećmi i młodzieżą specjalnej troski. Ideą Marii Grzegorzewskiej była prawda 
zawarta w słowach: 

„Nie ma kaleki – jest człowiek – 
każdy ma prawo do szczęścia  

         i życia w społeczeństwie.” 

Słowa te były także wytyczną w pracy nauczycielskiej i instruktorskiej 
Hortensji Rakowskiej. Te nastolatki, które wychowywała, czasem lekceważone,  
a nawet odrzucone przez najbliższych, mogły przyjść do swej druhny i wycho-
wawczyni z każdą troską, bo zawsze były wysłuchane. Potem, już jako absol-
wenci, pisali do niej o swym dorosłym życiu, pracy zawodowej, o założonych 
przez siebie rodzinach. Już jako emerytka, należała do Klubu Literackiego 
„Złota Jesień” działającego przy Ośrodku Promocji Kultury „Gaude Mater”  
w Częstochowie. 
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Nic dziwnego, że przez tyle lat związana z Częstochową, zapragnęła spo-
cząć po śmierci w tym mieście, gdzie znajduje się grobowiec rodziny Rakow-
skich. 

Odprowadziliśmy naszą Druhnę i Koleżankę na miejsce wiecznego spo-
czynku, na cmentarzu św. Rocha w Częstochowie 

           

 Pożegnaliśmy osobę, która nie miała własnych dzieci, ale żyła dla cudzych, 
potrzebujących szczególnej troski. Żyła w myśl słów wypisanych na dyplomie 
otrzymanym za całokształt swojej pracy, a podpisanym przez ówczesnego Na-
czelnika ZHP hm Jerzego Wojciechowskiego: 

„Nie sztuka wywołać uśmiech  
na twarzy dziecka zdrowego i szczęśliwego,  
sztuka – wywołać go u tych, 
którym życie nie oszczędziło cierpień”. 
 

 
 

Również we wrześniu pożegnaliśmy druhnę hm Honoratę Kozę, pracującą 
przez kilka lat w szkolnictwie i referacie zuchowym w Opolu. 

               



10 
 

 Potem wróciła do Częstochowy, w której się urodziła i wychowała. Pro-
wadziła drużynę zuchową w Szkole Podstawowej nr 31, w czasie wakacji czyn-
nie działała prowadząc kolonie zuchowe w Ośrodku Wypoczynkowo-Wycho-
wawczym w Pająku. Była członkinią Hufcowej Komisji Historycznej od 2006 
roku, dokąd zły stan zdrowia nie odsunął jej od czynnego działania w organiza-
cji. Stały kontakt z częstochowskimi seniorami Hufca starała się utrzymać, póki 
siły pozwalały jej na wychodzenie z domu. 

Ostatnie lata druhny Honoraty to częste pobyty w szpitalu, kontakty telefo-
niczne z bliskimi i znajomymi lub odwiedzanie jej w domu, którego pod koniec 
życia nie mogła opuszczać. 

Wielkim wsparciem i czułym opiekunem był dla coraz słabszej babci je-
dyny, ukochany wnuk, Wojciech. 

            

 Wychowała go od najmłodszych lat jego życia, najwpierw wspólnie z mę-
żem, a później sama, na solidnego, uczciwego i porządnego człowieka, szano-
wanego przez wszystkich, którzy go znają. Niejedna matka chciałaby mieć tak 
oddanego syna, jakim był Wojtek dla ś.p. Honoraty. Potrafił docenić to, co dla 
niego zrobiła.Pogrzeb druhny Honoraty odbył się 29 września w kościele i na 
cmentarzu na Kulach.  
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Oprócz rodziny i sąsiadów żegnali Ją harcerscy seniorzy oraz delegacja 
Hufca ze sztandarem, w której uczestniczył komendant Hufca hm Wojciech Śli-
wowski. 

 

 
 

                                                                                     Opracowanie niniejszego numer 
hm  Halina Pałka 

hm  Maria Teresa Chudzik 
                    


