
 

  Ś. P. ćwik EUGENIUSZ KAŁUŻNY 
 

             18 maja 2019r. odszedł na wieczną wartę Druh Ćwik Eugeniusz Kałużny, 
członek Komisji Historycznej Hufca Poznań – Jeżyce oraz wieloletni członek  
I Harcerskiego Kręgu Seniorów. 
             Druh Eugeniusz urodził się 7 grudnia 1931r. w Poznaniu. Do Związku 
Harcerstwa Polskiego wstąpił 15 marca 1945r. – był członkiem VII Drużyny 
Harcerskiej im. Stefana Czarnieckiego. Przyrzeczenie harcerskie złożył 28 lipca 
1946r. na swoim pierwszym obozie harcerskim w Przyjezierzu pow. Mogilno.  
W 1947r. uczestniczył także w harcerskim obozie stałym w Ostrówcu pow. Żnin.  
W tym czasie był związany również z drużyną orkiestry VII Hufca ZHP, gdzie grał na 
instrumentach dętych (m.in. na tubie). 
            Związki Druha Eugeniusza z harcerstwem ustały w 1950r. co było związane  
z reorganizacją ZHP. W latach 50-tych XX w. był represjonowany z powodów 
politycznych. 
             Powrócił do harcerstwa w drugiej połowie lat osiemdziesiątych, kiedy to na 
terenie Hufca Poznań - Jeżyce zaczęła się organizować starszyzna harcerska  
i seniorzy. Był aktywnym członkiem Harcerskiego Kręgu Seniorów aż do początku 
2019r. kiedy to choroba uniemożliwiła mu dalszą działalność. 
             Niezwykle istotnym elementem działalności harcerskiej Druha Eugeniusza 
Kałużnego była jego działalność w Komisji Historycznej Hufca ZHP Poznań – Jeżyce. 
Członkiem tej Komisji Druh Eugeniusz mianowany został 23 października 2008r. 
rozkazem  Komendanta Hufca L. 8/2008 i z niewielką przerwą pracował w niej do 
początku 2019r. W Komisji realizował wiele różnych zadań, zawsze rzetelnie  
i sumiennie. Sferą jego szczególnych zainteresowań na przestrzeni wielu lat była 
najpierw organizacja, a potem utrzymanie i porządkowanie zbiorów w Izbie Tradycji  
i Pamięci Hufca. Kilka ostatnich lat poświęcił także, wraz z innymi członkami Komisji, 
porządkowaniu zasobów archiwalnych Komisji Historycznej, założeniu  
i skatalogowaniu kilkuset teczek, w których złożone zostały archiwalia, sporządzenie 
spisów tych teczek oraz zbiorów wydawnictw o znaczeniu historycznym. Aktywnie  
i z wielkim zaangażowaniem uczestniczył też w organizacji obchodów 90-lecia i 100-
lecia Hufca ZHP Poznań – Jeżyce oraz 70-lecia oddania do użytku Domu Harcerza 
przy ul. Widnej 3 w Poznaniu. 
            W uznaniu jego szczególnych zasług Druh Eugeniusz w 2003r. został 
odznaczony „Odznaką Honorową 90-lecia Harcerstwa na Jeżycach” oraz w 2013r. 
„Odznaką Instruktorską 100 lat Harcerstwa na Jeżycach”. 
             Druh Eugeniusz Kałużny był również działaczem sportowym, który w latach 
1956 – 2011 był najpierw zawodnikiem Sekcji Rugby w KS „Posnania”, a następnie 
kierownikiem Sekcji i trenerem. Pełnił też ważne funkcje w Polskim Związku Rugby 



oraz na szczeblu okręgowym. Z tego tytułu został odznaczony wieloma 
odznaczeniami państwowymi (m. in. Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi) oraz 
sportowymi, m.in. Złotą Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”; w 2016r. 
otrzymał tytuł „Super Seniora Poznańskiego Sportu”. 
            Druh Eugeniusz zmarł niespodziewanie, po krótkiej chorobie. Osierocił żonę 
Czesławę, z którą spędził niemal całe dorosłe życie, dwóch synów, czworo wnucząt  
i troje prawnucząt. 
            Był Człowiekiem spokojnym i zrównoważonym, ale zawsze gotowym do 
służby i podejmowania nowych wyzwań, wrażliwym, otwartym na ludzi i ich problemy. 
 
            I takim zachowamy Go w naszej pamięci. 
 

Czuwaj! 
 
Poznań, 24.05.2019r. 

W imieniu Komisji Historycznej 
Hufca Poznań – Jeżyce 

 
pwd. Krystyna Frydrych 


