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             Częstochowa, 20.03.2011 r. 

Dr Ryszard Stefaniak 

 

Recenzja „Ilustrowanej  Historii  Harcerstwa  Częstochowskiego” 

W roku 2011 przypada jubileusz 100-lecia powstania ruchu harcerskiego na Ziemi 
Częstochowskiej. ZHP to jedna z najstarszych organizacji młodzieżowych w Polsce, zatem dla 
uczczenia jubileuszu 100-lecia harcerstwa, wzorem lat ubiegłych Komisja Historyczna Hufca ZHP 
Częstochowa przygotowała do druku „Ilustrowaną Historię Harcerstwa Częstochowskiego”. 

Wydawnictwo to składa się ze wstępu i trzech zasadniczych rozdziałów omawiających dzieje 
harcerstwa częstochowskiego od zarania do współczesności w ujęciu chronologiczno-
problemowym.  

W rozdziale pierwszym autorzy opracowania przedstawili dzieje harcerstwa od powstania   
1 Drużyny Skautowej im. Waleriana Łukasińskiego w 1912 roku do 1992 roku, kiedy to harcerstwo 
częstochowskie podporządkowano organizacyjnie Śląskiej Chorągwi ZHP w Katowicach. 
Tworzenie podstaw i rozwój organizacyjny ruchu harcerskiego na terenie Częstochowy i szerzej 
Ziemi Częstochowskiej ukazano na tle ogólnopolskich wydarzeń z historii ZHP (udział w walkach 
o niepodległość i granice Polski Odrodzonej, realizacja zasad wychowania obywatelsko-
państwowego  w latach II Rzeczpospolitej, walkę Szarych Szeregów z hitlerowskim okupantem   
w czasie II wojny światowej, reaktywowanie harcerstwa po 1945 roku, prace organizacji w okresie 
Polski Ludowej). 

 Cennym walorem opracowania jest ukazanie przez autorów sylwetek i dokonań działaczy 
harcerskich, którzy w każdym ze wspomnianych wyżej okresów historycznych odegrali znaczącą 
rolę w kształtowaniu oblicza organizacyjnego i ideowego ruchu harcerskiego. Właśnie 
„uczłowieczenie” przedstawianych w niniejszym opracowaniu dziejów harcerstwa stanowi 
najważniejszy  i pewnie najcenniejszy walor omawianej pracy.  

Opracowanie jest bogate w ikonografię (zdjęcia, ilustracje, wykresy fotografie itp.), co 
odpowiada aktualnym oczekiwaniom literatury popularno-naukowej kierowanej do młodego  
i starszego czytelnika.  

Ukazana w rozdziale drugim struktura organizacyjna i działalność częstochowskich drużyn   
i szczepów, zuchowych, harcerskich, starszoharcerskich oraz kręgów instruktorskich potwierdza,    
iż niezależnie od kryzysów politycznych i kolejnych odnów, jakie przechodziła Polska Ludowa, 
częstochowskie harcerstwo było przede wszystkim organizacją wychowawczą przygotowującą 
dzieci  i młodzież harcerską do życia w świecie dorosłych i do pełnienia obywatelskiej służby dla 
dobra swego państwa. Praca ukazuje dorobek harcerstwa w szkołach podstawowych i średnich na 
terenie Częstochowy; zróżnicowane formy rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży (turystyka, 
modelarstwo, strzelectwo, sporty obronne, MSR); szczególnie cenną z obecnej perspektywy pracę  
z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną i specjalnej troski w ramach harcerskich drużyn 
”Nieprzetartego Szlaku”; rozmach organizacyjny harcerskiego letniego i zimowego wypoczynku 
oraz masowego sportu i turystyki organizowanych dla harcerzy i młodzieży niezorganizowanej  
w ZHP.  

W rozdziale trzecim ukazano działalność harcerstwa po przełomie ustrojowym w Polsce po 
1989 roku – powrót do tradycyjnych wartości służby Bogu i Polsce; trudności i dokonania 
harcerstwa w okresie transformacji ustrojowej; próby znalezienia miejsca dla organizacji  
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w warunkach gospodarki rynkowej. Ukazane w tym rozdziale dzieje organizacji potwierdzają, 
 że ZHP nadal stanowi ważny element systemu wychowania pozaszkolnego w Polsce. 

Opracowanie „Ilustrowana Historia Harcerstwa Częstochowskiego” posiada duże wartości 
poznawcze i merytoryczne, świadczy o znajomości problematyki przez autorów opracowania i ich 
wysokim merytorycznym przygotowaniu.. Opracowanie to stanowić będzie cenne źródło 
historyczne dla badaczy dziejów harcerstwa w Częstochowie i powiecie częstochowskim. Praca ta 
w moim przekonaniu stanowi znaczący wkład w historię wychowania i dzieje ruchu harcerskiego  
w Polsce. 

 

 

                                                                                           dr Ryszard Stefaniak 
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Wstęp 

Już od kilku lat ukazują się liczne informacje dotyczące stuletniej działalności ruchu 
skautowego w Polsce. Niektóre regiony naszego kraju, miasta i hufce ZHP mogą się poszczycić już 
wcześniej wydanymi publikacjami na temat 100-lecia skautingu na swoim terenie. 

Album, który oddajemy dziś do rąk przyjaciół i sympatyków harcerstwa, jest historią 
działalności tej organizacji na terenie ziemi częstochowskiej i samej Częstochowy, od 1911 do dnia 
dzisiejszego. Komisja Historyczna Hufca ZHP Częstochowa gromadziła materiały dotyczące tego 
tematu, już od kilku lat. Sięgano do kronik, pamiętników, notatek prasowych sprzed lat, 
nawiązywano kontakty z ludźmi posiadającymi zdjęcia, dokumenty i inne pamiątki. Docierano do 
archiwów szkolnych, zbiorów rodzinnych i osobistych, wspominano wydarzenia sprzed wielu 
dziesiątek lat. I tak powstała ta książka: „Ilustrowana historia harcerstwa częstochowskiego”. Tekst 
dokumentuje ogromna ilość fotografii, odznak, plakietek, itp. wzbogacająca treść omawianych 
wydarzeń. Większość zdjęć jest podpisana, a te, pod którymi podpisów brak, są ilustracją tekstu, 
przy którym zostały umieszczone, ich treść potwierdza przedstawiane informacje. 

Autorzy publikacji zdają sobie sprawę z faktu, że nie zdołali przedstawić dokładnej, 
szczegółowej historii działalności skautów i harcerzy w Częstochowie i powiecie. Nie do 
wszystkich źródeł można było mieć dostęp, niektóre materiały były zbyt obszerne i należało je 
streścić, wybierając to, co było najważniejsze. Publikacja niniejsza jest więc raczej szkicem, 
zarysem dziejów częstochowskiego harcerstwa. Na pewno zostaną dostrzeżone różne drobne 
nieścisłości i braki, za które Czytelników przepraszamy. 

Pierwsza część przedstawia historię skautingu częstochowskiego, od powstania pierwszej 
drużyny, a potem kolejnych. Ukazuje udział harcerzy w ważnych wydarzeniach dziejowych  
w różnych okresach minionego stulecia, aż do czasów obecnych. Najszerzej omówione jest 
harcerstwo samej Częstochowy, tzn. Hufca Częstochowskiego. Informacje dotyczące innych 
miejscowości ziemi częstochowskiej potraktowano wybiórczo. Nie można napisać wszystkiego,  
o wszystkim, nie tylko ze względu na trudności w dotarciu do źródeł informacji. Drugą przyczyną 
skrótów, uszczupleń i wyboru informacji jest fakt, że bez tych zabiegów, praca urosłaby do zbyt 
dużych rozmiarów, na co nie mogliśmy sobie pozwolić. 

Druga część publikacji omawia działalność jednostek organizacyjnych ZHP w Częstochowie   
i powiecie. I tu również informacje dotyczą tylko niektórych tematów. Przede wszystkim odnosi się 
to do przedstawionej działalności szczepów harcerskich działających w częstochowskich szkołach 
w latach 1956 – 1990. W tym przypadku przyczyną pominięcia wielu z nich był brak dokumentacji. 
Należy tu z przykrością podkreślić fakt, że w wielu szkołach nie zadbano o zabezpieczenie kronik, 
książek pracy i innych dowodów istnienia i działania harcerstwa na danym terenie. Były nawet 
przypadki świadomego ich zniszczenia. Jeśli wi ęc znajdą się osoby związane kiedyś  
z działalnością harcerską, a rozczarowane, że nie pisze się o terenie ich działania, niech przyjmą do 
wiadomości, że autorzy nie mieli możliwości zdobycia jakichkolwiek informacji na ten temat. 

Trzecia część niniejszej pracy opiera się na relacjach z działalności częstochowskiego 
harcerstwa uzyskanych od osób aktualnie, obecnie związanych z drużynami i zespołami 
instruktorskimi istniejącymi w Częstochowie. W tym wypadku, jeśli nie ma notatki na temat  
którejś z działających jednostek organizacyjnych Hufca ZHP Częstochowa, jest to tylko wynikiem 
zaniedbania w dostarczeniu informacji w odpowiednim terminie. 

Publikacja niniejsza powstała staraniem wielu osób, nie tylko tych, które pracowały nad 
tekstem i wyborem zdjęć oraz dokumentów. Ważną rolę spełnili ci wszyscy, którzy nawiązywali 
kontakty z ludźmi posiadającymi źródła informacji lub mającymi do nich dostęp. Tych wszystkich 
wymieniamy na odwrotnej stronie karty tytułowej. Dostarczali oni materiałów na wszystkie tematy,  
do których potrafili dotrzeć.  
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Większa liczba naszych informatorów udostępniała materiały dotyczące działalności, w której 
sami uczestniczyli. I tych, informujących o wydarzeniach i ludziach z „własnego podwórka”, 
wymieniamy na końcu książki. Wyrazy podziękowania składamy wszystkim, którzy wykazali 
zrozumienie i tym samym ułatwili pracę autorom publikacji, a praca była żmudna i drobiazgowa, 
często wymagająca konsultacji i dodatkowych ustaleń. 

Nazwiska wszystkich wymienionych osób zostały ustawione w porządku alfabetycznym. 

Staraliśmy się ukazać wszystkich ludzi, którzy tworzyli stuletnią historię częstochowskiego 
skautingu. Jedni z nich przedstawieni są szerzej, dokładniej, nawet w kilku miejscach. Inni zostali 
tylko wymienieni. Niektórzy, spełniający nawet ważne funkcje, nie zostali przedstawieni na 
zdjęciach, czego przyczyną był brak tych zdjęć. Nie przedstawiamy biogramów osób, o których 
piszemy. Ich sylwetki ukazują tylko pracę w organizacji, bez szczegółów rodzinnych i osobistych. 
Staraliśmy się zrobić to najdokładniej, jak to było możliwe. 

Zwracamy jeszcze uwagę na fakt, iż przy niektórych nazwiskach instruktorów brak jest stopni 
instruktorskich, lub wymienione są stopnie nieaktualne w danym okresie dotyczącym przed-
stawianych osób. Wynika to z braku dokładnych danych, za co wszystkich zainteresowanych 
serdecznie przepraszamy.  

Nie uwzględniamy również honorowego stopnia harcmistrza PL, który posiadała większość 
instruktorów działających czynnie przez 10 lat w stopniu harcmistrza. Stopień hm PL został  
w roku 1992 zawieszony, po zmianach, które nastąpiły w strukturach organizacyjnych ZHP. 

 

 

                                                                                                             Zespół  redakcyjny  
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Wykaz użytych skrótów 

          AL – Armia Ludowa 
         AK – Armia Krajowa 

CDH – Częstochowska Drużyna Harcerska 
CZAS – Centralna Zuchowa Akcja Szkoleniowa 
Cz ZPL – Częstochowskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego 
HAL – Harcerska  Akcja Letnia 
HAZ – Harcerska Akcja Zimowa 
hm – harcmistrz 
hm PL – harcmistrz Polski Ludowej 
HOT – Harcerski Ośrodek Techniki 
HOHP – Harcerski Ochotniczy Hufiec Pracy 
HSPS – Harcerska Służba Polsce Socjalistycznej 
LO – Liceum Ogólnokształcące 
LP – Liceum Pedagogiczne 
KIZ – Krąg Instruktorów Zuchowych 
MO – Milicja Obywatelska 
MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
MKI – Młodzieżowy Krąg Instruktorski 
MSR – Młodzieżowa Służba Ruchu 
NAL – Nieobozowa Akcja Letnia 
OHP – Ochotnicze Hufce Pracy 
OH PL – Organizacja Harcerska Polski Ludowej 
OH ZMP – Organizacja Harcerska Związku Młodzieży Polskiej 
OW – Organizacja Wojskowa 
PCK – Polski Czerwony Krzyż 
phm – podharcmistrz 
ppoż – przeciwpożarowy 
pwd – przewodnik 
RGO – Rada Główna Opiekuńcza 
RKI – Robotniczy Krąg Instruktorski 
San-Epid – Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
SKI – Studencki Krąg Instruktorski 
SKI – Strażacki Krąg Instruktorski 
SP  nr… – Szkoła Podstawowa numer… 
SP – Służba Polsce 
TZN – Techniczne Zakłady Naukowe 
TZNGR – Techniczne Zakłady Naukowe Górnictwa Rud 
TWO – Turniej Wiedzy Obywatelskiej 
WSP – Wyższa Szkoła Pedagogiczna  
ZEM – Zakład Elektrometalurgiczny 
ZDH –Zagłębiowska Drużyna  Harcerska 
ZHD – Związek Harcerskich Drużyn  
ZHP – Związek Harcerstwa Polskiego 
ZSZ – Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
ZSS-B – Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych 
ZG ZOSP – Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  
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      Historia skautingu i harcerstwa polskiego w Częstochowie 

        Początki skautingu w Częstochowie. Pierwsze drużyny i hufce harcerzy. 

Kiedy brytyjscy skauci działali już w zorganizowanych drużynach, a książka twórcy 
skautingu, Roberta Baden-Powella  „Skouting for boys” (Skauting dla chłopców) stała się 
podręcznikiem dla tworzenia drużyn skautowych na świecie, wiosną 1911 roku student Politechniki 
Lwowskiej, Andrzej Małkowski otrzymał tę książkę do przetłumaczenia na język polski. 
Zafascynowany jej treścią przygotował polski podręcznik „Skauting jako system wychowania 
młodzieży”, który spotkał się z ogromnym zainteresowaniem odbiorców i był drukowany   
w arkuszach w 1911 roku, a jego autor stał się założycielem pierwszych drużyn skautowych na 
ziemiach polskich. 

W kwietniu 1911 roku student Akademii Rolniczej w Dublanach koło Lwowa, Marian 
Januszajtis, przywiózł do Częstochowy, „prosto spod prasy drukarskiej”, dwa pierwsze arkusze 
podręcznika Andrzeja Małkowskiego. 

Marian Januszajtis urodził się w Mirowie pod Często-
chową, gdzie jego ojciec, Konstanty był nauczycielem, 
Częstochowa była mu więc prawie rodzinnym miastem. 
W latach 1912–1914 Marian pełnił funkcję komendanta 
Polskich Drużyn Strzeleckich, potem był dowódcą  
I Brygady Legionów Polskich, a następnie generałem 
dywizji w Wojsku Polskim.  

  Ale to było później. Tymczasem, choć Marian 
Januszajtis sam nie był skautem i nie brał udziału  
w organizowaniu drużyn skautowych, to pośrednio jest 
inicjatorem ruchu skautowego na terenie Częstochowy   
i dlatego warto znać tę postać. 

Jak podaje większość źródeł dotyczących skautingu na naszym terenie, pierwsza drużyna 
skautowa w Częstochowie powstała jesienią 1912 roku, w kilkanaście miesięcy po oficjalnej dacie 
powstania polskiego skautingu – w Warszawie, Małopolsce i Galicji. We wrześniu rozpoczęto 
prace nad jej zorganizowaniem, a jej twórcami byli: Adam Fidziański ( od kilku lat naczelnik 
„drużyny sokolej”), Kazimierz Busler, Kazimierz Mastalerz, Antoni Pęczek, Stanisław Piotrowski  
i Wacław Święcki. Adam Fidziański, jako ten, który miał największe doświadczenie, został 
drużynowym. Wkrótce dołączyli do nich: Bolesław Binder, Feliks Grabiński, Bolesław Krajewski, 
Hieronim    Sikorski, Tadeusz Weese, Klemens Kanczewski,  Franciszek Stetkiewicz.  

 Swoją działalność nowa drużyna 
rozpoczęła 21 października 1912 roku i ten 
dzień przyjęto jako oficjalną datę powstania 
drużyny. Miejscem jej działania była 
ówczesna Szkoła Realna, mieszcząca się  
w III Alei Najśw. Marii Panny, dziś – Liceum 
Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza. 

Patronem drużyny obrano Waleriana 
Łukasińskiego, polskiego działacza patrio-
tycznego  XIX wieku, oficera wojsk Księstwa 
 Warszawskiego i Królestwa Polskiego założyciela Towarzystwa Patriotycznego – organizacji 
działającej na rzecz niepodległości Polski.  

Od nazwiska swojego patrona pierwsi częstochowscy skauci znani byli jako „Łukasi ńczycy”.  

 

 
Budynek LO im. H. Sienkiewicza przed I wojną światową 
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Wybór patrona dla drużyny 
miał związek z istniejącą już 
wcześniej w kręgach młodzieżowych 
ugrupowań niepodległościowych 
„Pet” warszawską Organizację 
Wojskową im. Łukasińskiego, się-
gającą wpływami aż do Częstochowy, 
z którą był związany, pełniący fun-
kcję „dziesiętnika” w szeregach OW 
Hugon Zachert. Bardzo pozytywną 
opinię ówczesnemu częstochow-
skiemu środowisku konspirującej 
młodzieży   wydał druh Alojzy  Pa-
wełek, instruktor harcerski wyjeż-
dżający jako łącznik warszawskiej 
komendy skautingu do Częstochowy 
 i do Kielc, jak i Józef Bronisław 
Kożuchowski, delegat – wizytator 
„Petu”.  

W związku z tymi wydarzeniami istnieją 
poważne przesłanki, że zaczątki organizacji 
harcerstwa częstochowskiego są wcześniejsze 
niż utworzenie pierwszej oficjalnej drużyny     
w październiku 1912 r.  

Nieformalne powstanie tajnego skautingu       
w Częstochowie datuje się już na przełomie lat 
1910-1911 w Oddziale Ćwiczebnym Tajnej 
Polskiej Szkoły Państwowej. Była to formacja 
wojskowo-niepodległościowa młodzieży szkół 
średnich, wyłoniona z Organizacji Młodzieży 
Narodowej i tzw. „Petu zarzewiańskiego”,         
a także sportowego i społeczno-wychowaw-
czego towarzystwa „Sokół”, założonego we 
Lwowie. W roku 1910 na zlocie grunwaldzkim  
pod hasłem „Czuwaj” spotkała się patriotyczna 
młodzież z różnych stron. 

Obydwie te formacje próbowały orga-
nizować drużyny na wzór skautowych, ale 
można je przyjąć za ich namiastkę, zaczątek. 

Najczynniejszymi działaczami tego środowiska byli studiujący w Galicji, głównie we 
Lwowie: Jan i Kazimierz Michalscy, czterej bracia Dereszowie: Gustaw, Juliusz, Rudolf i Zygmunt 
oraz kilku innych,  a wśród  nich „nasz” wspomniany już Marian Januszajtis, który przywiózł do 
Częstochowy pierwsze wieści o podręczniku Andrzeja Małkowskiego i pierwsze wydrukowane jej 
strony, tłumaczone z książki Roberta Baden-Powella. 

Ale wróćmy do „Łukasińczyków”. 

Ponieważ Adam Fidziański był uczniem najstarszej klasy, w okresie jego przygotowania         
do matury,  przekazał funkcję drużynowego  młodszemu od siebie Bolesławowi Krajewskiemu.  

 

„Łukasińczycy” 
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Drużyna początkowo liczyła 
kilkunastu druhów, ale prędko jej szeregi 
rosły. Skauci działali w kilkuosobowych 
sekcjach, które prowadzili: Feliks 
Grabowski, Bolesław Binder, Hieronim 
Sikorski, Kazimierz Weese.       

Działalność drużyny przebiegała       
w ścisłej konspiracji. Władze szkolne 
(Częstochowa wchodziła w skład zaboru 
rosyjskiego) surowo karały wszelkie 
przejawy i próby działalności niepod-
ległościowej, a taki właśnie charakter miał 
program pracy skautów. 

W programie tym uwzględniono: 
― poznawanie historii Polski 
― wiedzę o początkach skautingu 
― znajomość życia patrona drużyny 

oraz: 
― tropienie 
― sygnalizację 
― orientację w terenie 
― gimnastykę i ćwiczenia 

podnoszące sprawność fizyczną. 
 

 
Wszystkie te umiejętności były niezbędne chłopcom należącym do drużyny, gdyż jej celem 

było przygotowanie skautów do zbrojnej walki o niepodległość Polski. Prowadząc przysposobienie 
wojskowe drużyna działała wespół z Polskim Związkiem Strzeleckim. 

Druhowie w pełni rozumieli konieczność konspiracji. Na zbiórki przychodzili  pojedynczo, 
posługiwali się  nie nazwiskami , lecz pseudonimami. Każdy nowy członek drużyny przyjmowany 
był z wielką ostrożnością, musiało go znać i ręczyć za niego kilku zaufanych druhów. 

Z chwilą wybuchu  I wojny  światowej w  szeregach  częstochowian  walczących  
z okupantem nie zabrakło „Łukasińczyków”. W drużynie wprowadzono podział na plutony.  

Starsi  druhowie  wstępowali  do  Legionów,  młodsi  utrzymywali z nimi  kontakt                      
i  współpracowali,  zawsze  gotowi  na zew  ojczyzny i  społeczeństwa.   Obsługiwali w tym czasie 
pocztę legionową, organizowali służbę wywiadowczą, opiekowali się rannymi żołnierzami. 

Pierwsi częstochowscy harcerze zapisali się w kartach historii walk o wolność   
i niepodległość jako dzielni obrońcy ojczyzny. Walczyli w obronie Lwowa, o oswobodzenie 
Wielkopolski, w kampanii 1919-1920, w Powstaniach Śląskich. Wielu oddało w tych walkach 
swoje młode życie. Wśród wielu poległych znaleźli się: Bolesław Binder, Tadeusz Weese, Jan 
Mastalerz, Marian Krauze, Stanisław i Zygmunt Szyllerowie i wielu, wielu innych.  

W latach wojny drużyna im. Waleriana Łukasińskiego nie była już jedyną drużyną skautową    
w Częstochowie. O innych, powstałych w tym okresie, nie będziemy pisać tak wiele, jak                 
o „Łukasińczykach” - bo to właśnie oni zasłużyli na szczególną uwagę ze względu na fakt, że byli 
pionierami częstochowskiego skautingu.  

 

 
Skauci w czasie ćwiczeń 

  

       Zespół funkcyjnych drużyny im.  W. Łukasińskiego 
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Walczyli i działali nie tylko na naszym terenie, utrzymywali kontakt ze skautami w innych 
regionach ziem polskich, o czym świadczy na przykład taki list lwowskich skautów przesłany 
częstochowskiej drużynie: 

 

 Drużyna działała aktywnie jeszcze przez wiele lat współpracując z innymi drużynami 
utworzonymi na naszym terenie. Zmieniał się skład drużyny, wielu druhów oddało swoje młode  
życie  w  wojennej  zawierusze,  wielu torturowano  i  stracono  w więzieniach i obozach za 
działalność niepodległościową. Zawsze jednak tradycje zaszczepione przez grupę założycielską  
przekazywano i pielęgnowano przez dziesiątki lat. 

    
                  Skauci  częstochowscy na apelu drużyn                         „Łukasińczycy” ze swoim sztandarem otrzymanym  

                                           w 1947 r.                                                                        
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W 95 rocznicę powstania pierwszej drużyny skautowej w Częstochowie, dla upamiętnienia 
daty i miejsca jej utworzenia, na budynku Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza                    
w Częstochowie została umieszczona tablica pamiątkowa. Autorem projektu tablicy jest instruktor 
Komisji Historycznej Hufca , hm Ryszard Jakubiak. 

                    

Uroczyste odsłonięcie tablicy odbyło się w czasie zjazdu absolwentów szkoły, frekwencja 
była więc bardzo liczna. W uroczystości uczestniczył prezydent miasta, Tadeusz Wrona, 
przedstawiciele władz lokalnych, druhowie z Komendy Chorągwi Śląskiej, komendant hufca 
Częstochowskiego hm Adrian Staroniek, instruktorzy harcerscy, seniorzy, harcerze, zuchy oraz 
mieszkańcy naszego miasta. 

                                                                   

Na zdjęciu z lewej:                                         
przemawia komendant           
hm Adrian Staroniek 
 
Z prawej: 
Przemarsz ze sztandarem 
Hufca po uroczystości 
odsłonięcia tablicy 
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W okresie I wojny światowej ruch skautowy w Częstochowie rozwijał się. Starsi skauci, 
szkoleni na wzór wojskowy, byli potrzebni i chętni do walki z okupantem. Uczyli się posługiwania 
bronią, musztry wojskowej, służby w łączności. Wielu z nich zasiliło później szeregi Polskiej    
Organizacji Wojskowej,  a następnie wstąpiło do formującej się Armii Polskiej. 

Na początku, stycznia 1915 roku powstała druga drużyna skautów pod kierownictwem druha 
Jarosława Fiuczka. Przyjęła imię Tadeusza Kościuszki.  

Trzecią drużynę, zorganizowaną w połowie roku 1916, prowadził druh Władysław 
Nowakowski, a znana była pod imieniem Stefana Czarnieckiego. Obie te drużyny skupiały 
chłopców będących uczniami gimnazjum. 

              

             Drużyna im. Tadeusza Kościuszki                                    Drużyna im. Stefana Czarnieckiego 

W roku 1917 utworzono kolejne drużyny, których członkami była młodzież rzemieślnicza. 
Pod kierownictwem Hieronima Szulca działała drużyna im. Jana Kilińskiego, a drużynowym 
chłopców z Rakowa i Kucelina był druh Mieczysław Sokołowski. 

Tak więc w roku 1917 na terenie Częstochowy i najbliższych okolic funkcjonowało 5 drużyn 
skautowych, męskich. Przyjęły one początkowo numery od l do V, zgodnie z kolejnością 
powstawania. 

             
       Drużyna im. Stefana Żeromskiego                                                Drużyna im. Jana Kilińskiego 

W tym samym roku dokonano udanej próby zmiany angielskiej nazwy "skauting" na polską 
„harcerstwo" .'Dokonało się to po wydaniu drukiem książki "Harce młodzieży polskiej" autorstwa 
Eugeniusza Piaseckiego i Mieczysława Schreibera. Był to drugi polski podręcznik skautowy, 
napisany na podstawie dzieła gen. Baden-Powella, a wydany nakładem Towarzystwa Nauczycieli 
Szkół Wyższych. Dzięki temu dość szybko polscy, a więc i częstochowscy skauci stali się 
harcerzami. 

Pod koniec wojny, w roku 1918 na terenie Częstochowy działało, jak to już było wspom-
niane, 5 drużyn męskich i jedna żeńska, o łącznej liczbie 350 harcerek i harcerzy.  

Z  konspiracji  drużyny  wyszły już w roku 1916, po zjeździe  zjednoczeniowym organizacji 
 skautowych Królestwa Polskiego, który odbył się w Warszawie, 1 i 2 listopada tegoż roku.  
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Częstochowskie drużyny podlegały Naczelnej Komendzie Skautowej w Warszawie. Jako 
wyraz jawnej działalności, w maju 1917 roku odbył się popis harcerski z defiladą i ćwiczeniami. 

            
                                     Defilada  częstochowskich  harcerzy w maju 1917 roku 

Po zakończeniu działań wojennych 
liczebność drużyn harcerskich w Częstochowie 
ustawicznie wzrastała. Tworzono drużyny 
skupiające nie tylko młodzież starszą, 
gimnazjalną i ze szkół rzemieślniczych, ale  
i młodsze dzieci, ze szkół powszechnych 
(późniejszych podstawowych). Drużyny były 
coraz liczniejsze, dzieliły się, powstawały nowe, 
potrzebna więc była do ich prowadzenia 
wyszkolona kadra instruktorska. 

Jeszcze w roku 1918 Rada Regencyjna 
działająca przy Rządzie Tymczasowym, doce-
niając znaczenie ruchu harcerskiego, zorgani-
zowała ogólnopolski kurs dla instruktorów 
harcerskich. 

 Z Częstochowy był tylko jeden uczestnik tego kursu, 
który go ukończył, a był to dh Wiesław Rakowiecki. Nie 
było to jednak przeszkodą dla tych, którzy pragnęli 
prowadzić harcerskie drużyny. Były podręczniki, wzajemna 
wymiana doświadczeń, zaczęły wychodzić wydawane przez 
drużyny harcerskie gazetki informacyjne, co pomagało      
w pracy i usprawniało ją. 

Harcerzy przybywało, drużyny rozrastały się  
i należało je dzielić na zespoły mniejsze liczebnie. Potrzeba 
więc było nowych drużynowych, stąd wynikała ko-
nieczność organizowania dla nich kursów szkoleniowych.  

W roku 1921 powstał w Częstochowie samodzielny 
hufiec harcerski, który wchodził w skład  Zagłębiowskiej 
Chorągwi Harcerzy. Częstochowskim Hufcem kierował 
por. Kazimierz Bańkowski. 

 

 

 
Na obozie w Karpnie 

 

 
Na kursie drużynowych 

w Łękawie 
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Kolejnym komendantem został ksiądz Franciszek 
Gryglewicz. Był to wielki przyjaciel młodzieży. Przez pewien czas 
pełnił funkcję kapelana Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek, następnie 
był prefektem w żeńskim Gimnazjum im. J. Słowackiego  
i wikariuszem w kościele św. Rodziny. Doskonale dzielił obowiązki 
duszpasterskie z działalnością instruktora harcerskiego. 

Księdza Gryglewicza zastąpił jako komendant Hufca           
phm Julian Faszczewski, który pełnił tę funkcję aż do utworzenia 
tzw. Obszarów Harcerzy, co obowiązywało krótko przed wybuchem  
wojny.  

Pisząc o tym wypada wymienić kilka nazwisk działaczy 
harcerskich, którzy szczególnie się zasłużyli dla rozwoju organizacji    
na terenie Częstochowy.  

Oprócz wymienionych już wcześniej drużynowych kolejno tworzonych drużyn, należeli      
do nich: Tadeusz Strumiłło, Jerzy Falkowski, Witold Nurczyński, Stefan Stoiński, Zygmunt Biskup, 
Jan Kozioł.   

                           
Drużyny harcerskie z Rakowa 

Zadaniem harcerstwa w okresie 
międzywojennym było wychowanie zdrowej, 
szlachetnej i pożytecznej dla kraju młodzieży. 
Powstało 10-punktowe Prawo Harcerskie, 
według którego członkowie organizacji mieli 
obowiązek postępować. 

  
Oto jego treść: 

1. Na słowie harcerza polegaj jak na  
Zawiszy. 

2. Harcerz służy Polsce i dla niej 
sumiennie spełnia swe obowiązki. 

3. Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc 
bliźnim. 

4.  Harcerz w każdym widzi bliźniego, za brata uważa każdego harcerza. 
5.  Harcerz postępuje po rycersku. 
6.  Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać. 
7. Harcerz jest karny, posłuszny rodzicom i swoim przełożonym. 
8. Harcerz jest zawsze pogodny. 
9. Harcerz jest oszczędny i ofiarny. 

10. Harcerz jest czysty w myśli, mowie i uczynkach, nie pali tytoniu i nie pije napojów             
alkoholowych. 

 
Ks. Franciszek Gryglewicz 

 
Druh Witold Nurczyński drużynowy męskiej drużyny 
imienia Tadeusza Kościuszki z Rakowa odbiera 
sztandar ufundowany  przez  tamtejsze  Koło Przyjaciół 
Harcerzy 
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Takie prawo obowiązywało w całym Związku, a więc i w drużynach częstochowskich.  
Na terenie miasta i powiatu harcerze organizowali kursy sanitarne, ,,gwiazdki harcerskie’’, 

uczestniczyli w obchodach ważnych rocznic państwowych, a w okresie wakacyjnym organizowali 
obozy stałe i wędrowne w różnych miejscach kraju, o czym będzie mowa w rozdziale 
omawiającym Harcerską Akcję Letnią. 

Rosły szeregi harcerskie nie tylko w centrum Częstochowy i w Rakowie. Powstawały nowe 
drużyny w dzielnicy Ostatni Grosz pod kierunkiem druhów; Leonarda Twarożka, Piotra Krupy, 
Stefana Stoińskiego. 

                                                   

W latach 30-tych drużyny harcerskie tworzyły się na terenie powiatu częstochowskiego,          
do czego przyczynili się w dużej mierze druhowie; Czesław Szwagrzak i Henryk Łukasiewicz.  
Powstały drużyny w następujących podczęstochowskich  miejscowościach: Krzepice, Zajączki, 
Przystajń, Popów, Iwanowie, Lipie, Kłobuck, Rędziny, Mykanów, Kamyk, Małusy, Blachownia, 
Konopiska, Dźbów, Rększowice, Przyrów, Zrębice, Julianka, Janów, Poraj, Kamienica Polska, 
Olsztyn, Poczesna, Wrzosowa i inne. 

         
                                                                        Zastępy harcerzy na biwakach 

Częstochowscy harcerze brali udział w zlotach i zjazdach  harcerskich:  

―  w 1924 r. przedstawiciele częstochowskich drużyn uczestniczyli w Narodowym 
Zlocie  w Warszawie; 

― w 1926 r. na Zlocie Chorągwi Zagłębiowskiej drużyna z Rakowa zdobyła tytuł 
drużyny mistrzowskiej; 

― 1929 r. harcerze z Częstochowy wzięli udział w II Narodowym Zlocie w Poznaniu; 

― w tym samym, 1929 roku, Wiesław Rakowiecki reprezentował harcerzy Częstochowy   
jako członek delegacji polskich harcerzy na Jamboree w  Wielkiej Brytanii; 

― 1935 r. delegacje harcerzy Częstochowy i Rakowa uczestniczyły  
w Międzynarodowym Zlocie w Spale. 

 

Zdjęcie z lewej: 
Drużyna z Kucelina  w czasie 
zajęć 
 
Z  prawej: 
Wbijanie symbolicznych 
„gwoździ” przez gości 
uroczystej imprezy wręczenia 
sztandaru  drużynie   
z Ostatniego Grosza 



 

 

18

                
 Wyjazd do Spały                               Na zlocie w Spale                                   Brama obozu harcerzy  
                                                                                                                                 częstochowskich 

Po powrocie ze Zlotu odbyła się pielgrzymka harcerzy na Jasną Górę, gdzie delegaci ze Zlotu 
spalskiego złożyli przed Cudownym Obrazem wotum - srebrny krzyż harcerski. 

Delegacji w Spale i pielgrzymce jasnogórskiej przewodniczył druh Eugeniusz Czarnołęski, 
który w 1936 roku został komendantem częstochowskiego hufca harcerzy. 

 

                      
   Eugeniusz Czarnołęski                                                  Dh Czarnołęski ( z książką) wśród harcerzy 

W 70 rocznicę Zlotu Związku Harcerstwa Polskiego w Spale, delegacja seniorów Hufca 
Częstochowa wzięła udział w podobnym zlocie jubileuszowym, pod hasłem „W harcerskim kręgu 
pokoleń”.  

Zlot odbył się w dniach  2-4 września 2005 r. i zgromadził 
tysiące harcerzy, harcerek, instruktorów, seniorów i sym-
patyków harcerstwa, którzy uczestniczyli w uroczystym apelu, 
po którym odbyła się defilada Chorągwi Łódzkiej ZHP – 
gospodarza imprezy. 

Wśród 8 częstochowskich uczestników Zlotu byli 
druhowie Marian Jackowski i Michał Korn,  którzy przed  
70 laty,  jako harcerze, byli na I  Zlocie w  Spale.   Grupa  tych,   
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 bardzo nielicznych weteranów harcerstwa, była otoczona szczególnym szacunkiem ze strony 
organizatorów imprezy. 

   
   

       
Uczestnicy zlotu 

Interesującym wydarzeniem Zlotu była historyczna konferencja w Muzeum w Tomaszowie 
Mazowieckim na temat: 

„Zlot w Spale – wydarzeniem w dziejach harcerskich. 
Znaczenie i przesłanie dla potomnych” 

Po konferencji można było zwiedzić wystawę historyczną tematycznie  związaną z historią 
harcerstwa. 

Jeszcze przed Zlotem w Spale, w roku 1935 z ciągle rozrastających się drużyn Rakowa 
utworzony został samodzielny hufiec nazwany Trzecim Hufcem Harcerzy Częstochowa Powiat, 
 a jego komendantem został hm Czesław Szwagrzak. Hufiec obejmował Raków i Ostatni Grosz 
oraz niektóre miejscowości podczęstochowskie. 

W trzy lata później z licznego hufca wyłonił się kolejny, obejmujący 
tylko Raków, w którym funkcję komendanta powierzono druhowi 
Zygmuntowi Biskupowi. 

Był to bardzo aktywny instruktor. Po wybuchu wojny działał  
w Szarych Szeregach pod pseudonimem „Górski” (druh Zygmunt był 
pasjonatem wędrówek po górskich szlakach i wspinaczek na 
tatrzańskie szczyty). 

Po wojnie, przez wiele lat był kierownikiem Częstochowskiej 
Składnicy Harcerskiej. Czynnie uczestniczył w pracach 
chorągwianych Komisji Historycznych: w Katowicach i Częstochowie               
oraz w Kręgu Seniora przy Hufcu Częstochowa. 

Delegacja częstochowskich 
instruktorów – seniorów na Zlocie w 
Spale. 
Na zdjęciu stoją od lewej:   
Bogusław Stanisz, Marian 
Jackowski, Ryszard Jakubiak, Michał 
Korn,    Tadeusz Szlęzak, Jan 
Szecówka,   Grzybowski, Andrzej 
Sikorski 
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W  hufcu Raków funkcjonowała gromada „wilcząt” – zuchów, skupiająca najmłodsze dzieci,         
8-10 letnie. Była to jedna z nielicznych gromad zuchowych na naszym terenie. 

          
                           „Wilczęta”  z Rakowa                                                          Harcerze i „wilczki” na biwaku  

 Działalność częstochowskich harcerzy w okresie międzywojennym obejmowała wiele 
dziedzin życia i ściśle wiązała się z potrzebami i oczekiwaniami społeczeństwa naszego terenu. 
Spośród najważniejszych harcerskich działań należy wymienić: 

― projekcje filmów informujących o działalności harcerzy, 

― sprzedaż znaczków i kwesty uliczne w celu zdobycia funduszy na obozy letnie  
i  budowę Domu Harcerza, którą zainicjowało w roku 1925 powstałe niedawno Koło  
Przyjaciół  Harcerstwa, 

― organizowanie choinek dla mieszkańców miasta, wystawianie szopek w okresie Świąt 
Bożego Narodzenia, 

― udział harcerzy w obchodach świąt narodowych i ważnych rocznic historycznych: 

powstania listopadowego, Konstytucji 3 Maja, odzyskania niepodległości, itp.   

― uroczystości związane z postaciami patronów drużyn (Stefana Czarnieckiego, 
Tadeusza Kościuszki, Jana Kilińskiego i inne) oraz ku czci patrona Harcerstwa -  
św. Jerzego, 

― wydawanie harcerskiej prasy - gazetek informacyjnych i ,,jednodniówek’’, 
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― organizowanie kursów strzeleckich, spływów żeglarskich, zawodów sportowych, 
pokazów modeli latających, itp. 

― uroczyste obchody jubileuszu 20-lecia częstochowskiego harcerstwa w 1932 r. 

Trudno wymienić wszystkie formy harcerskiej działalności, ale należy podkreślić, że było ją 
widać na terenie miasta i powiatu, że społeczeństwo z sympatią oceniało harcerskie inicjatywy        
i chętnie uczestniczyło w imprezach organizowanych przez harcerzy.  

Dowodem na pozytywne nastawienie społeczeństwa częstochowskiego do harcerzy może być 
także fakt, że w maju 1935 roku odbyła się w Częstochowie konferencja nauczycieli z całego 
powiatu poświęcona sprawom harcerstwa. Świadczy to najlepiej o tym, iż harcerskie sprawy nie 
były obojętne tym, którzy odpowiadali za wychowanie młodzieży na terenie miasta i powiatu. 
Również w maju 1935 r. harcerze i instruktorzy wzięli udział w żałobnej zbiórce związanej  
ze śmiercią   marszałka Józefa Piłsudskiego. 

             
       Przygotowanie harcerek do defilady oraz harcerskie poczty sztandarowe na zbiórce żałobnej zorganizowanej  
                                                         po śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego 

Dla lepszej organizacji pracy w drużynach harcerskich zorganizowano kurs pod-
harcmistrzowski dla instruktorów w celu podniesienia kwalifikacji ludzi kierujących działalnością 
jednostek harcerskich w mieście i powiecie. 

W 1937 r. uroczyście obchodzono 25-lecie harcerstwa częstochowskiego. Drużyna                 
im. Waleriana Łukasińskiego działająca przy Gimnazjum im. H. Sienkiewicza miała powód                
do szczególnego świętowania, bo była to przecież pierwsza drużyna skautowa, powstała w 1912 r., 
właśnie przy tej szkole, funkcjonującej wówczas jako Szkoła Realna i od niej rozpoczęło się 
organizowanie harcerstwa w Częstochowie. Z tej okazji zostało wydane pismo ,, Świstek 
Harcerski’’,  ze szczegółowymi informacjami na ten temat, a prof. Jozef  Steczko i mgr Jan 
Niemierko opracowali szczególnie wartościową publikację zatytułowaną: ,,W 25-tą rocznicę 
Harcerstwa Ziemi Częstochowskiej 1912-1937 r.’’. 

Prof. Jozef  Steczko pracował w Gimnazjum 
im. H. Sienkiewicza w latach 1931-1939.  

W czasie wojny był współorganizatorem 
tajnego nauczania w Częstochowie. Po wojnie 
zorganizował Gimnazjum i Liceum dla Dorosłych 
obejmując funkcję dyrektora. 

 Obok matematyki, której nauczał, jego pasją 
życiową było harcerstwo. Opiekował się szkolnymi 
drużynami, a w czasie wakacji organizował obozy 
harcerskie. 

 
Prof. Steczko na czele defilady harcerzy – 1935 r. 
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Ostatnie lata przed wybuchem II wojny światowej były okresem wzrostu liczebnego 
rozwijających się harcerskich inicjatyw. Częstochowskie harcerstwo męskie podlegało 
Zagłębiowskiej Komendzie Harcerzy. 

Komendantem Obszaru Harcerzy, jak wówczas nazywano taką jednostkę organizacyjną, był   
hm Eugeniusz Czarnołęski. 

Obszar dzielił się na  3 hufce: 

―  I Hufiec Częstochowa - Miasto. Komendant hm Eugeniusz Stasiecki 

― II Hufiec Częstochowa - Miasto. Komendant hm Bolesław Stala 

― III Hufiec Częstochowa -Powiat. Komendant hm Czesław Szwagrzak. 

   Hufiec ten dzielił się na podhufce: Rakowski, Krzepicki, Dźbowski i Kłobucki. 

                                
             Eugeniusz Stasiecki                          Bolesław Stala                      Czesław Szwagrzak 

 

                       Dzieje Częstochowskiego Hufca Harcerek 
Wszystkie informacje zawarte dotąd w treści tej publikacji na temat początków skautingu           

i pierwszych drużyn harcerskich na terenie Częstochowy, dotyczyły harcerstwa męskiego. 
Wspomnieć tu należy, iż twórca światowego skautingu, Robert Baden-Powell, pisząc pierwszy na 
świecie podręcznik o tworzeniu drużyn skautowych, zatytułował go; ,,Skauting dla chłopców,’’ 
 a grupy skautów, organizowane zarówno w Anglii, jak i w innych krajach, były w swoich 
początkach drużynami męskimi. 

Żona Roberta Baden-Powella zapoczątkowała ruch skautingu żeńskiego, zyskując sobie tytuł 
,,naczelnej skautki świata’’ .  

Podobnie było w Polsce. Organizatorką harcerstwa wśród dziewcząt 
była żona twórcy polskiego skautingu, Andrzeja Małkowskiego, Olga 
Drahonowska-Małkowska. To ona zorganizowała pierwszą żeńską 
drużynę skautek we Lwowie i została jej drużynową, Drużyna ta, która 
działała pod imieniem Emilii Plater, jako pierwsza  w kraju, używała 
pozdrowienia ,,Czuwaj’’, które wkrótce stało się pozdrowieniem 
wszystkich polskich harcerek i harcerzy. 

W Częstochowie pierwszy zastęp skautek, liczący 9 dziewcząt, 
został zorganizowany wiosną 1913 r. a więc w kilka miesięcy po 
utworzeniu pierwszej męskiej drużyny skautowej. Założycielką tego, 
pierwszego w naszym mieście żeńskiego zastępu była Wanda 
Chmurska, 16-letnia uczennica prywatnej szkoły dla dziewcząt  
(tzw. pensji) prowadzonej przez panią Wacławę Chrzanowską. 

 
 Olga Drahonowska- 

           Małkowska 
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              Zastęp z drużyny skautek założonej                                               Drużyna Wandy Chmurskiej w czasie  
                 przez Wandę Chmurską                                                                               zajęć terenowych 

 Ten 9-osobowy zastęp bardzo szybko rozrósł się liczebnie, zmieniając się w pierwszą 
częstochowską drużynę skautek, która przyjęła imię księcia Józefa Poniatowskiego. Prowadził ją 
początkowo doświadczony skaut Kazimierz Busler, wywodzący się z drużyny  
im. W. Łukasińskiego, a następnie, po odpowiednim przeszkoleniu, drużynę składającą się już  
z 6 zastępów, przejęła    najbliższa Wandzie Chmurskiej druhna Maria Żurkówna 

Po wybuchu I wojny światowej Wanda Chmurska  została mianowana komendantką 
Okręgu Żeńskiego w Częstochowie, gdyż żeńskie harcerstwo rozrastało się, zastępów i drużyn 
przybywało. 

W 1915 r. Wanda była współ redaktorką prasowego organu 
skautowego ,,Czuj Druh’’. Kolportowała pisma wspólnie ze swoją 
siostrą Marylą Chmurską. W 1917 r. wstąpiła na Wydział 
Przyrodniczo-Matematyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, równo-
cześnie aktywnie działając  w ruchu niepodległościowym. Będąc 
jeszcze w Częstochowie,  przed wyjazdem na studia, Wanda 
Chmurka, działając zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od 
komendy Okręgu, dokonała podziału drużyny im. księcia  Józefa 
Poniatowskiego na dwie; szkolną i pozaszkolną. Jak sama nazwa 
sugeruje, skautki obu drużyn działały w nieco odmiennych śro-
dowiskach.  
Zmarła nieoczekiwanie w styczniu 1919 roku  w czasie epidemii grypy, mając zaledwie 22 lata. 

W kilka lat po wojnie imieniem Wandy Chmurskiej nazwano drużynę harcerek utworzoną        
w prywatnym Gimnazjum Żeńskim i Liceum Stowarzyszenia ,,Nauka i Praca’’  w Częstochowie 
przy ul. Jasnogórskiej 30. Ale to dalsza historia.  

W skład Okręgu skupiającego drużyny  żeńskie wchodziły, oprócz skautek częstochowskich, 
także członkinie drużyn i zastępów w Zawierciu, Truskolasach, Kamienicy Polskiej, Wieluniu, 
Poraju i Złoczowie. Tworzyły się również zastępy w Myszkowie, Krzepicach, Kucelinie   
i Skolimowie, ale funkcjonowanie ich uniemożliwiał brak doświadczonych kierowniczek pracy 
harcerskiej. 

                              
                          Drużyna z Krzepic                                                                           Drużyna ze Złoczowa 
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W wyniku czynnej działalności niepodległościowej Wanda Chmurska była poszukiwana 
przez policję, zmuszona więc była opuścić teren swojej działalności i wyjechała do Krakowa. 
Podobny los podzieliły dwie inne czołowe instruktorki: Maria Gawlikowska i Alina Hoffmanówna. 
Drużynowymi w Częstochowie w ich miejsce zostały Maryla Chmurska i Wanda Sakowska. 

W czasie I wojny światowej zastępy harcerek wchodzące w skład drużyny żeńskiej im. 
księcia Józefa Poniatowskiego współdziałały we wszystkich akcjach harcerskich podejmowanych 
przez drużyny męskie.  

Dziewczęta opiekowały się przyjeżdżającymi 
do miasta żołnierzami Legionów, wysyłały paczki, 
organizowały zbiórki funduszy na pomoc 
Legionom, wzięły także liczny udział  
w ogólnopolskiej kweście ,,Ratujcie Dzieci”  
i  organizowały kursy sanitarne szkolące w udzie-
laniu pierwszej pomocy i opieki nad chorymi  
i rannymi. 

Każda para rąk chętnych do pomocy liczyła 
się w tym czasie, bo potrzebujących było wielu. 

 Harcerki uczyły się na zbiórkach sama-
rytanki i zdobywały sprawności związane  
z udzielaniem pierwszej pomocy, opatrywanie ran, 
itp. Wszystko to owocowało w czasie wojny. 
Czasem uśmiech, uścisk ręki, położenie dłoni na 
czole cierpiącego wspierało, podtrzymywało na 
duchu, koiło ból. 

     W 1915 r. powstała Polska Organizacja Skautowa, której podlegali harcerze i harcerki 
Częstochowy, a jej komenda działała w Piotrkowie Trybunalskim. Częstochowskie harcerki 
tworzyły   w tej organizacji okręg VII b. 

       Harcerki brały czynny udział w organizowaniu kasy oszczędności, utworzyły bibliotekę 
harcerską, która znajdowała się przy ul. Kościuszki. Był to 2-pokojowy lokal urządzony                   
i wyposażony przez harcerki. Stał się on wkrótce ośrodkiem spotkań częstochowskich harcerek. 
Odbywały się tam zbiórki zastępów, gawędy ks. Kapelana Kneblewskiego na różne interesujące 
tematy, które ściągały do harcerskiego lokalu osoby nie należące do harcerstwa, a pragnące być 
uczestnikami tych ciekawych spotkań. 

Drużyna powiększała się, powstawały nowe zastępy, szeregi harcerek zasilały już                      
i dziewczęta młodsze, ze szkół elementarnych (podstawowych). Szkolono starsze dziewczęta        
do kierowania młodszymi, a także kobiety nie będące instruktorkami, często nauczycielki, zgłaszały 
się jako opiekunki grup skautek. 

Organizowano pomoc dla walczących na froncie skautów oraz opiekę nad rodzinami 
Legionistów. Akcją tą kierowała wspomniana wcześniej drużynowa Maria Żurkówna, która działała 
także w Lidzie Kobiet. 

W roku 1917 powstała drużyna harcerek w Rakowie pod komendą Joanny Buslerówny. Była 
to drużyna o specjalności rzemieślniczej.  

W tym samym roku w szkole kolejowej utworzono drużynę im. Królowej Jadwigi. Jej 
członkinie włączyły się w rytm działalności na rzecz społeczeństwa Częstochowy i okolic.  

Latem, przy wsparciu Rady Głównej Opiekuńczej, w kilku miejscowościach 
podczęstochowskich zorganizowano kolonie harcerskie dla niezamożnych dzieci. Najmłodsi 

 

Skautki przygotowują środki opatrunkowe 
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spędzali letni czas pod opieką starszych harcerek, odpoczywając, bawiąc się i ucząc dobrych 
zachowań, szacunku wobec starszych, pomocy słabszym oraz poszanowania przyrody. 

Przykładów takiej działalności można byłoby przypomnieć jeszcze więcej. Wtedy, gdy 
drużyny męskie wysyłały swoich członków, by brali udział w walce z wrogiem, gdy wielu z nich  
ginęło za ojczyznę, pozostające w miecie dziewczęta i młode kobiety utożsamiające się  
z organizacją harcerską, także chciały być pożyteczne mieszkańcom swojego miasta. Włączały się 
we wszystkie możliwe formy działalności jawnej i tajnej, wszędzie tam, gdzie była potrzebna 
pomoc, wsparcie, pociecha i podtrzymanie na duchu. 

Po zakończeniu wojny i odzyskaniu niepodległości Polski ruch harcerski w mieście  
i powiecie rozwijał się, społeczeństwo Częstochowy, pamiętające działalność harcerek w latach 
wojny, przychylnie odnosiło się do wszystkich inicjatyw młodzieży w szarych  i zielonych 
mundurach. 

W Częstochowie działały w okresie międzywojennym samodzielne hufce harcerek i harcerzy. 
Harcerki tak powiększyły swoje szeregi, że można było mówić nie o jednej tylko, działającej od 
1913 roku, drużynie im. księcia Józefa Poniatowskiego. Dobre tradycje skautek i harcerek 
przyciągały nowe członkinie, tworzono też gromady zuchowe. 

W 15 rocznicę powstania pierwszej drużyny 
częstochowskich skautek, druhny spod znaku księcia 
Józefa  Poniatowskiego otrzymały sztandar drużyny.  

Uroczystość poświęcenia tego sztandaru odbyła się 
15 lipca 1928 r. w kościele  św. Jakuba w Częstochowie. 
Uczestniczyli w niej harcerze i harcerki z innych drużyn 
oraz mieszkańcy Częstochowy. 

Tu wypada wspomnieć, że sztandar drużyny         
im. księcia Józefa Poniatowskiego został ufundowany        
z własnych środków harcerek, skrzętnie zbieranych przez 

 kilka lat i zdobywanych różnymi sposobami: organizowaniem imprez artystycznych, loterii 
fantowych oraz wystaw prac harcerek.  

Wystawy te ukazywały umiejętności i sprawne ręce druhen, a równocześnie umożliwiały 
zwiedzającym zakupienie różnych przedmiotów przydatnych w codziennym życiu, ozdób, 
maskotek, bibelotów, itp. Wystawy takie cieszyły się dużą popularnością, gdyż urządzały je 
wszystkie drużyny wchodzące w skład częstochowskich hufców. 

                    
Wystawa prac harcerek 

 
 

 



 

 

26

W roku 1922 powstała w Częstochowie przy ul. Jasnogórskiej prywatna żeńska szkoła 
powszechna i gimnazjum Stowarzyszenia ,,Nauka i Praca’’. W kilka lat później zorganizowano tam 
drużynę harcerską imienia Wandy Chmurskiej. Harcerki dokładnie zapoznały się z życiorysem        
i działalnością patriotyczną patronki ich drużyny, inicjatorki żeńskiego harcerstwa w Częstochowie. 
Drużyna ta znana była w naszym mieście z organizowania różnorodnych imprez dla mieszkańców 
Częstochowy, występów artystycznych, z których dochód przeznaczono na pomoc dla 
najbiedniejszych dzieci oraz dofinansowanie udziału dziewcząt w obozach letnich i zimowych. 

Drużynę im. Wandy Chmurskiej prowadziła nauczycielka Gimnazjum 
,,Nauka i Praca’’, a potem  komendantka hufca harcerek w międzywojennej 
Częstochowie, phm Janina Stolarzewiczowa.  

Jako absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, 
zaczęła pracę nauczycielki jęz. polskiego w roku 1928, właśnie  
w Gimnazjum Żeńskim „Nauka i Praca”. Tu mogła rozwinąć 
zainteresowania harcerstwem, z którym zetknęła się w szkole średniej. 
Utworzenie i prowadzenie drużyny im. Wandy Chmurskiej stało się jej 
pasją  i wyzwoliło ogromne  zasoby inicjatyw i umiejętności 
organizatorskich oraz talentu pedagogicznego. Była dla swoich 
wychowanek nie tylko nauczycielką i drużynową,  ale przyjaciółką, 
przewodniczką szanowaną i kochaną przez harcerki. 

Działalność harcerska dawała jej natchnienie do tworzenia wierszy      
i piosenek o tematyce harcerskiej, które bardzo szybko przyjmowały się     
w gronie harcerek, recytowane i śpiewane przy różnych okazjach. 

Ona to doprowadziła do tego, że w roku 1938, kiedy częstochowskie 
harcerki obchodziły 25-lecie swojego istnienia, dziewczęta z jej drużyny 
otrzymały sztandar. Jego poświęcenie nastąpiło przed szczytem Jasnej 
Góry, w czasie uroczystego jubileuszowego nabożeństwa. 

                            

 Z okazji tej rocznicy została wydana gazetka, jednodniówka harcerska, w której, oprócz     
informacji na temat 25-lecia harcerstwa Ziemi Częstochowskiej była wiadomość o wręczeniu 
sztandaru harcerzom z ,,Nauki i Pracy’’ i tekst okolicznościowego przemówienia wygłoszonego 
wtedy przez druhnę Janinę Stolarzewiczową. 

W latach 1937–39 druhna Janina kierowała I Hufcem Harcerek w Częstochowie i dzięki jej 
zaangażowaniu powstawały w mieście nowe drużyny żeńskie. Organizowała letnie obozy dla 
harcerek, których działalność wzbudzała zainteresowanie i sympatię miejscowej ludności, na 
terenach, gdzie  organizowano obozy. 

 
Janina 

Stolarzewiczowa 
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Wyjazd na obóz                                                                       Druhny na obozie 

W tym czasie w Częstochowie działały 3 hufce żeńskie, którymi, oprócz  Janiny 
Stolarzewiczowej, kierowały druhny; Krystyna Gałecka i Maria Kostrzewska, a na czele całego 
obszaru żeńskiego - jak wówczas nazwano taką jednostkę organizacyjną - stała komendantka 
Kazimiera Guzek. Ona to, w roku 1929 wchodziła w skład delegacji polskiej na Jamboree  
w Arrowe w Wielkiej Brytanii. Oprócz niej Częstochowę reprezentował druh Wiesław Rakowiecki. 

Druhna Kazimiera Guzek pochodziła z Krakowa i tam zaczęła 
działalność harcerską. Do Częstochowy przyjechała w roku 1921 i objęła 
posadę nauczycielki w I Państwowym Gimnazjum Żeńskim, a że opinia  
o jej harcerskich umiejętnościach na terenie Krakowa była bardzo 
pozytywna, w tym samym roku została mianowana komendantką 
samodzielnego Hufca Harcerek w Częstochowie, którą to funkcję pełniła 
nieprzerwanie do października 1937 r. 

Hufiec żeński pod kierunkiem druhny Kazimiery Guzek był jednym  
z najlepszych w Chorągwi Kieleckiej. 

Komendantka dbała o to, by powstające w Częstochowie drużyny 
harcerek były prowadzone w myśl wszelkich wymogów  i wskazówek 
Głównej Kwatery Harcerek. W tym celu organizowała liczne kursy    
dla zastępowych, przybocznych, drużynowych i kierowniczek kolonii. 
Wizytowała drużyny, obozy, zloty, wymagała obecności na zebraniach  
i zbiórkach funkcyjnych. Była wymagającą, konsekwentną w działaniu 
zwierzchniczką, ale równocześnie szanowaną i lubianą zarówno przez 
podlegające jej instruktorki, jak i przez harcerki. 

W ciągu nieprzerwanej, prawie 16-letniej pracy dała się poznać 
jako solidna, nienaganna hufcowa, dla której ideały harcerskie były 
priorytetem. 

W 1937 r. została przeniesiona do komendy Chorągwi Kieleckiej 
i ostatnie 2 lata przed wojną była komendantką Obszaru czyli 
zwierzchniczką komendantek trzech hufców harcerek częstochowskich. 

Do wyróżniających się drużyn harcerek w tamtych latach, oprócz drużyny im. Wandy 
Chmurskiej i pierwszej częstochowskiej drużyny im. Królowej Jadwigi w Częstochowie - centrum,    
należała drużyna im. Emilii Plater w Rakowie (Raków nie był wtedy dzielnicą Częstochowy, lecz 
oddzielną miejscowością). Rozwijała się również działalność harcerek na Zawodziu, Stradomiu        
i Ostatnim Groszu - w mieście było widać dziewczęta w szarych mundurach, należały one do stałej 
części częstochowskiego społeczeństwa. 

W roku 1935 komenda Chorągwi Kieleckiej, w skład której wchodziły żeńskie drużyny 
częstochowskie, wprowadziła nową ich numerację. Przedstawiało się to następująco: 

 
Harcerki częstochowskie 
na kursie drużynowych 
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I. drużyna im. ks. Józefa Poniatowskiego w Państwowym Gimnazjum Żeńskim 
II. drużyna im. Narcyzy Żmichowskiej w Państwowym Seminarium Ochroniarskim 

III. drużyna im. Emilii Plater w Szkole Powszechnej, ul. Kościuszki 10 
IV. drużyna im. Adama Mickiewicza w Sierocińcu przy ul. Sobieskiego 
V. drużyna im. Królowej Kingi w Szkole Powszechnej na Ostatnim Groszu, 

VI. drużyna im. Michaliny Mościckiej w Szkole Powszechnej na Zawodziu, 
VII. drużyna im. Tadeusza Kościuszki w Szkole Powszechnej nr 7 przy ul. Narutowicza 

(obecnie Krakowska) 
VIII. drużyna im. Klaudyny Potockiej (dawna im.Wandy Chmurskiej) przy Gimnazjum 

„Nauka i Praca” 
IX. drużyna bez patrona w Szkole Powszechnej nr 6 przy ul. Narutowicza 

oraz drużyny tzw. zamiejscowe: im. Emilii Plater w Rakowie, im. Marii Konopnickiej 
w Wyczerpach, im. Marii Curie-Skłodowskiej w Błesznie i drużyny w szkołach     
powszechnych: w Zajączkach, Truskolasach, Konopiskach, Mirowie. 

 

    
                           Częstochowska „Trzynastka”                                                Drużyna na wędrówce 

Wszystkie wymienione drużyny wchodziły w skład żeńskich hufców częstochowskich     
(miasto i powiat). 

W kronice hufców harcerek częstochowskich z dużym sentymentem wspominano udział 
druhen w zlotach harcerskich: 

― w roku 1924 - I Zlot Ogólnopolski w Świdrze. Wzięło w nim udział 36 harcerek         
z Częstochowy. Prowadziły tam „Kram Jasnogórski”, w którym można było nabyć 
najrozmaitsze ozdoby i pamiątki, w większości wykonane przez harcerki, co wcale nie 
umniejszało wartości tych przedmiotów. 

 

                             
                                     Na zlocie w Świdrze                                                        Komenda zlotu 
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― W roku 1928 - Zlot Narodowy w Wyszkowie pod Warszawą. 18 harcerek  
z Częstochowy, które w tym zlocie uczestniczyły, to już były druhny „wyrobione” 
organizacyjnie - jak same o sobie mówiły. Przez minione 4 lata od Zlotu w Świdrze 
nauczyły się wiele, zarówno w zakresie wiedzy harcerskiej, jak w umiejętnościach 
pionierki obozowej. Było to bardzo piękne przeżycie. 

    
                                Zlot w Wyszkowie                                                                Msza polowa 

― Również w 1928 r. odbył się II Ogólnopolski Zlot Harcerek w Rybienku nad Bugiem. 
Dużą atrakcją tego zlotu był udział w nim skautek zagranicznych, między innymi         
z Anglii, Francji i Węgier. 

 

           
                                                                         Zlot w Rybienku 

― W roku 1931, równie  miło wspominany przez harcerki, odbył się Zlot Chorągwi     
Zagłębiowskiej w Mijaczowie koło Myszkowa. Z humorem wspominały uczestniczki 
nocny alarm, który ukazał im, jak wiele jeszcze muszą się nauczyć, by być w pełni 
sprawnymi harcerkami.  

                       
                             Zlot w Mijaczowie                                                                            Komenda zlotu 

To tylko niektóre z wybranych z kroniki harcerskich przeżyć częstochowskich druhen. Była to 
piękna karta harcerstwa Częstochowy. 
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Hufce męskie i żeńskie współpracowały ze sobą. W wielu zadaniach i akcjach działały razem, 
ale warto wiedzieć, że do roku 1948 harcerstwo męskie i żeńskie stanowiło dwie odrębne 
organizacje, kierowane przez Główną Kwaterę Harcerzy. Wspólnie redagowano harcerską prasę, 
organizowano obchody dnia patrona harcerstwa - św. Jerzego, uczestniczono w defiladach,  zlotach 
i zjazdach, gdzie delegowano przedstawicieli harcerek  i harcerzy z danego terenu. 

                                    
    Wspólna odprawa drużynowych harcerek i harcerzy                        Przemarsz harcerek i harcerzy Alejami NMP 
                       oraz wodzów zuchowych                                                                    w Częstochowie            

      Oddzielnie urządzano obozy stałe i wędrowne, obchodzono święta patronów drużyn, 
zdobywano sprawności, ale wszyscy byli członkami jednej organizacji  Związku Harcerstwa 
Polskiego.   

                                     
         Hufcowa Maria Kostrzewska wśród harcerek                                                Gromada zuchów w terenie 

 

    Działalność harcerzy i harcerek w okresie II wojny światowej 
 

We wrześniu 1939 roku, w chwili wybuchu wojny, Związek 
Harcerstwa Polskiego zaczął działać w konspiracji pod kryptonimem 
,,Szare Szeregi’’. 

Zmieniły się także nazwy jednostek organizacyjnych Związku. 
Wojennym kryptonimem Głównej Kwatery była PASIEKA, a jednostki 
niższych stopni to: 

                                        chorągwie - ULE. 

                                        hufce – ROJE 

                                        drużyny – RODZINY 

                                        zastępy – PSZCZOŁY 

I tak było w całej Polsce 
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W Częstochowie, jeszcze przed wybuchem wojny, zostało powołane, w sierpniu 1939 r. 
Harcerskie Pogotowie Wojenne, pod komendą druha Eugeniusza Czarnołęskiego. Jego uczestnicy     
już w pierwszych dniach wojny pełnili pomocniczą służbę w obronie przeciwlotniczej i przeciw-  
gazowej, w punktach obserwacyjnych, szpitalach. 

Od 3 września, po wkroczeniu Niemców do Częstochowy, najstarsi harcerze wstąpili                
w szeregi polskiego wojska i do oddziałów partyzanckich. 

 

     
                                                Najstarsi harcerze w oddziałach partyzanckich 

 

 Dla młodszych, a głównie dla harcerek, powstało ogromne pole do działania; rozpoczęła się 
spontaniczna akcja pomocy dla jeńców polskich w obozach przejściowych, polegająca na 
dostarczaniu żywności i pomocy w ucieczkach. W szpitalach i organizowanych pospiesznie 
różnych punktach pomocy medycznej harcerki pomagały w opatrywaniu rannych. Pożytecznie 
zaowocowały ćwiczenia z harcerskiej samarytanki prowadzone na zbiórkach drużyn i zastępów 
przed wojną. Całą akcję prowadzoną przez drużyny żeńskie kierowała druhna Maria Kostrzewska, 
komendantka hufca harcerek. 

W szpitalach i punktach opatrunkowych 
pracowały wykwalifikowane pielęgniarki, 
najczęściej siostry zakonne z różnych zgro-
madzeń. 

Ale pomoc harcerek, zawsze chętnych do 
pokazania swoich umiejętności zdobytych na 
zbiórkach drużyny, była bardzo przychylnie 
przyjmowana przez personel zorganizowanych 
punktów pomocy ofiarom wojny. 

W Rakowie, który - jak już o tym 
wspomniano, nie był wówczas dzielnicą 
Częstochowy,  lecz oddzielną miejscowością - 
konspiracyjną grupę chłopców zorganizował 
Wiesław Herbsztrejt,  uczeń   szkoły  średniej,  
którą   zamknięto,  więc  harcerze „z dnia na 
dzień wydorośleli” - jak wspomina w swoim 
pamiętniku ów młody człowiek - „i musieli iść 
do pracy”. 

 

 
Druhny zatrudnione w Harcerskim 

Pogotowiu Wojennym 
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Wkrótce prężnie działały dwie grupy Rakowskiego ruchu oporu – starsza, skupiająca 
dorosłych chłopców i młodsza, zorganizowana spośród kolegów Wiesława. 

17 października został utworzony w Częstochowie samodzielny hufiec Szarych Szeregów pod 
kryptonimem rój „Obraz” W jego skład weszły drużyny ze Śródmieścia, Stradomia i Częstochówki, 
Kłobucka, Blachowni, Kamienicy Polskiej, a także z Panek, Miedźna, Krzepic, Rudnik, Olsztyna, 
Mirowa, Przystajni i Złotego Potoku. 

Dowódcą i współzałożycielem 
roju „Obraz” był Eugeniusz 
Stasiecki, pseudonim „Piotr Pomian”.  

Od 1933 r. pracował jako 
nauczyciel we wsi Cykarzew, a po 
złożeniu  państwowego egzaminu 
nauczycielskiego został zatrudniony   
w Szkole Podstawowej nr 21  
w Częstochowie, w dzielnicy Stra-
dom. Zmobilizowany w roku 1939 
walczył w 7 Dywizji Piechoty pod 
Janowem. Uniknął niewoli uciekając 
z transportu i wrócił do Częstochowy. 
Był nauczycielem i krótko kierow-
nikiem wspomnianej już Szkoły  
nr 21, gdzie organizował drużyny har-
cerskie,   pełnił również funkcję ko-
mendanta I Hufca Częstochowskiego 
Harcerzy. 

               
                  Szkoła Podstawowa nr 21 (widok obecny)                                Tablica pamiątkowa w tej szkole 

Gdy Niemcy wpadli na trop konspiracyjnej działalności Piotra Pomiana, został on zwolniony    
z pracy w szkolnictwie. Pracował wtedy w fabryce ,,Stradom’’, ale ukrywając się, tajnie kierował 
działalnością częstochowskich Szarych Szeregów. Władze okupacyjne. poznały jednak jego 
konspiracyjny życiorys, aby więc uniknąć aresztowania, zmuszony był opuścić Częstochowę  
w 1941 r.  

Na jego miejsce, jako komendanta roju ,,Obraz’’, powołano Józefa Wyżykowskiego. 

Józef Wyżykowski był z wykształcenia nauczycielem 

W okresie międzywojennym przez 14 lat pełnił służbę instruktorską. Był przewodniczącym Kręgu 
Starszoharcerskiego im. hetmana St. Żólkiewskiego przy Częstochowskim  Hufcu Harcerzy.  

 
Książeczka wojskowa Eugeniusza Stasieckiego 
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Po wybuchu wojny wstąpił do Szarych Szeregów. Działał pod pseudonimem „Ziutka”.  

Był jednym z inicjatorów konspiracyjnej działalności harcerzy  
w Częstochowie. Organizował szkolenia wojskowe i akcje Małego 
Sabotażu. 

Eugeniusz Stasiecki wyjechał do Warszawy i tam wszedł        
w skład wizytatorów Szarych Szeregów. Na przełomie lat 1941/43 
był współtwórcą konspiracyjnej Chorągwi Częstochowskiej Szarych 
Szeregów. Był to ul „Warta”  utworzony z trzech hufców: 

               rój ,,Obraz’’ – Częstochowa 
               rój ,,Metal;; - Radomsko 
               rój ,,Sosnówka’’ – Piotrków Trybunalski 
 

Latem 1944 r. Piotr Pomian został mianowany zastępcą naczelnika Szarych Szeregów,              
a w sierpniu tego samego roku, po wybuchu powstania, zginął na Starym Mieście w Warszawie.   
W lutym 1945 r. ciało Eugeniusza Stasieckiego zostało wydobyte z ruin Starówki i pochowane     
na cmentarzu powązkowskim wśród żołnierzy batalionu ,,Zośka’’, z którymi wspólnie walczył           
w powstaniu.  

Tymczasem działalność konspiracyjnego harcerstwa nabierała rozmachu. Już pod koniec roku 
1939 zaczęły się ukazywać konspiracyjne pisma; ,,Pobudka’’ i ,,Wiadomości’’, redagowane przez 
instruktorów harcerskich, kolportowane przez harcerki i harcerzy. 

Od początku działalności częstochowskich ,,Szarych  Szeregów’’ rozpoczęły się 
prześladowania i aresztowania. Ponieważ harcerze współdziałali z wojskiem i organizacjami 
podziemnymi walczącymi z okupantem, w grupach aresztowanych, rozstrzeliwanych  
i wywożonych do obozów, byli również harcerze. Wielu z nich zamordowano w lipcu 1940 roku   
w Olsztynie k/Częstochowy  i Apolonce. 

Walka jednak nie ustawała. Skład roju ,,Obraz’’ 
powiększał się mimo ofiar. W Lublińcu powstały 
zaczątki podziemnej organizacji ,,Orzeł Biały’’,  
w większości złożonej z harcerzy.  

Na ślad grupy Wiesława Herbsztrejta i jego starszego 
brata, Mieczysława, gestapo trafiło pod koniec lutego 
1940 roku. Obaj młodzi ludzie zostali wyprowadzeni 
przez żandarmów, którzy wtargnęli do ich domu, gdzie 
chłopcy mieszkali razem z rodzicami. Aresztowano nie 
tylko obu braci, ale i ich kolegów: 

Jana Jondę, Longina Langnera, Bohdana i Zbigniewa Królikowskich oraz Floriana Bobowskiego. 

 

     
         Jan Jonda                Longin Langner              Bohdan i Zbigniew Królikowscy                 Florian Bobowski 

 
Józef Wyżykowski 

  
            Wiesław                     Mieczysław 

Herbsztrejtowie 
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 Wszyscy trafili do więzienia na Zawodziu, gdzie po brutalnych przesłuchaniach zapadły 
wyroki śmierci. Wszyscy oni zostali rozstrzelani 29 czerwca 1940 roku w Olsztynie, w miejscu 
zwanym przez miejscową ludność szubienicą, wraz z grupą innych 9 więźniów z Zawodzia. 

1 lipca zastrzelono 15 innych więźniów, wśród 
których był Franciszek Jonda, ojciec straconego dwa 
dni wcześniej Janka, a 4 lipca,  w pobliżu Apolonki    
za Janowem rozstrzelano 15 kobiet, wśród których była 
harcerka z Rakowa, Stanisława Langner, siostra 
wspomnianego wcześniej Longina Langnera. 

To tylko jeden z tragicznych epizodów początku 
wojny i okupacji w Częstochowie. 

Wiosną 1940 r. utworzono na Rakowie pluton Szarych Szeregów pod komendą Stefana 
Stoińskiego. 

Łącznicy z Głównej Kwatery dostarczali do Częstochowy ,,Biuletyn Informacyjny’’                   
i ,, Źródło’’. W naszym mieście, jak w innych punktach kraju, Szare Szeregi zorganizowały się      
w 3 grupy wiekowe: najmłodsi – Zawiszacy, starsi – Grupy Szturmowe i najstarsi – Bojowe Szkoły. 
Ci ostatni utrzymywali ścisły kontakt z wojskiem i partyzantami, umieli posługiwać się bronią, 
wielu wstąpiło do oddziałów wojskowych. Po nawiązaniu kontaktu ze Związkiem Walki Zbrojnej 
utworzono Kompanię Szarych Szeregów. Przeszkoleni wojskowo harcerze dołączyli do oddziału 
partyzanckiego AK porucznika  Jerzego Kurpińskiego. 

                 
                            Oddział „Ponurego”                                                               Jerzy Kurpiński („Ponury”) 

Bardzo ożywioną działalność w szeregach konspiracyjnego harcerstwa prowadziły drużyny 
żeńskie, którym przewodziły druhny; Maria Kostrzewska i Jadwiga Lewanowicz. Z lokalu 
harcerskiego w Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Waszyngtona płynęły polecenia i rozkazy 
przekazywane przez łączniczki, stamtąd też wychodziły zastępy harcerek gotowych do pomocy 
ludności miasta. Polegała ona na kopaniu rowów przeciwlotniczych, uszczelnianiu okien, 
prowadzeniu punktu żywnościowego na dworcu kolejowym, dyżurowaniu w Komendzie Straży 
Obywatelskiej. Siedem instruktorek wchodziło w skład tej Straży – otrzymały legitymacje 
 i odpowiednie opaski.  

 Druga grupa harcerek zgłosiła się do pracy w PCK – była to jedyna instytucja, na której 
jawną działalność zgodziły się w tym czasie niemieckie władze okupacyjne. Pracownicy PCK 
otrzymali legitymacje z niemiecką pieczątką. Spośród naszych członkiń Szarych Szeregów takie 
legitymacje otrzymały: Kazimiera Guzek, Krystyna Gałecka, Jadwiga Lewanowicz, Maria 
Kostrzewska, Klementyna Popiwniak, Halina Jung, Jadwiga Rozmanit i inne, których przybywało 
w miarę upływu czasu.. 

Harcerki pełniły też służbę listonoszek, roznosząc i rozwożąc listy od jeńców wojennych.   
Jadwiga Lewanowicz i Krystyna Gałecka pojechały w październiku 1939 r. na rowerach do 
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Warszawy, aby po drodze dostarczyć listy rodzinom żołnierzy, którzy przesłali je na adres PCK  
w Częstochowie.  

Przeszkolone sanitarnie harcerki pracowały jako pomoc lekarzy w punkcie sanitarnym  PCK. 
Wielu rannych i chorych znalazło tam pomoc i opiekę. 

Zadaniem harcerek było też zbieranie wśród ludności miasta bielizny, ubrań żywności, kocy, 
prześcieradeł, itp. Dostarczono te rzeczy do obozów jenieckich, które mieściły się w koszarach      
na Stradomiu i przy ul. Dąbrowskiego. Niejeden żołnierz zdołał opuścić obóz przebrany w cywilne 
ubranie dostarczone przez harcerki pracujące w PCK. Pod kierunkiem druhny Janiny Rozmanit 
zorganizowano szwalnię, w której przerabiano i reperowano zebraną w mieście odzież. Nic się nie 
zniszczyło, wszystkie rzeczy były wykorzystane. Urządzono też stołówkę, w której wydawano zupę 
najbardziej potrzebującym. Gdy zaczęły przybywać do Częstochowy transporty wysiedlonych 
mieszkańców województwa poznańskiego, PCK rozwinął akcję stołówkową i harcerek do tej pracy 
wciąż przybywało. Pracowały do czasu, gdy w marcu 1941 r. Rada Główna Opiekuńcza przejęła 
ten dział od PCK i prowadzenie stołówek powierzyła żeńskim zgromadzeniom zakonnym. Wtedy 
kierująca tą pracą druhna Jadwiga Lewanowicz przeszła do pracy w biurze rozdziału kartek 
żywnościowych na Ostatnim Groszu. Mogła dzięki temu pomagać wielu rodzinom harcerek 
żyjących w trudnych warunkach materialnych oraz wysyłać paczki żywnościowe więźniom obozów 
koncentracyjnych. 

Oprócz tej bardzo pożytecznej działalności, obejmującej różnorodne dziedziny życia, działały 
harcerki również w pracy ściśle konspiracyjnej, podziemnej. Dotyczyło to głównie druku  
i rozpowszechniania konspiracyjnej prasy i różnego rodzaju ulotek. W tej dziedzinie 
współpracowano z męskimi drużynami Szarych Szeregów. 

Niektóre dorosłe harcerki zgłosiły się do Wojskowej Służby Kobiet i uczestniczyły w walce 
zbrojnej wstępując do oddziałów AK. 

W domu druhny Marii Kostrzewskiej przy ul. Miłej 18 był zorganizowany punkt drukowania 
i powielania tej, jak to wtedy potocznie nazywano, ,,bibuły’’. Druhowie przychodzili z maszyną do 
pisania, a druhna Maria odbijała na powielaczu odpowiednią ilość ulotek napisanych przez druha 
Mariana Zielińskiego. Harcerki i harcerze natychmiast zajmowali się ich roznoszeniem. 

 

      
Maria Kostrzewska (z prawej) przed swoim domem                           Maria Kostrzewska i jej pasiak obozowy 
        z  ojcem i przyjaciółką Krystyną Klajn 

Przez cały okres okupacji przechowywano w domu Marii Kostrzewskiej oryginalne 
dokumenty szczególnie zagrożonych osób (między innymi Eugeniusza Stasieckiego) powielacz, 
papier, farby drukarskie, część księgozbioru Szkoły Podstawowej nr 10 na Zawodziu, gdzie druhna 
Maria pracowała jako nauczycielka. Przez kilka miesięcy magazynowano tam również broń 
harcerzy   oraz odbywano odprawy instruktorów. 
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W roku 1942 aresztowano druhnę Marię Kostrzewską i wywieziono do obozu                        
w Ravensbruck, gdzie należała do konspiracyjnej drużyny ,,Mury’’, prowadzonej przez Józefę 
Kantorową. W obozie druhna Maria przebywała do końca wojny, do 9 maja 1945.    

  Oto fragment jej wspomnień 

,,W obozie koncentracyjnym, w ciężkich warunkach wielogodzinnej pracy, pod grozą śmierci  
i stale dymiącego komina krematorium, powstała drużyna harcerska ,,Mury’’, składająca się              
z 5 zastępów. Praca w drużynie polegała na niesieniu doraźnej pomocy współtowarzyszkom niedoli; 
dożywianiu, rozdzielaniu leków najbardziej potrzebującym, w miarę naszych – jakże bardzo 
skromnych możliwości, oraz na pomocy duchowej, przez nauczanie, odczyty, a nawet 
organizowanie obchodów świąt narodowych. 

Wszystko to pomagało przetrwać ciężkie dni, utrzymywało wiarę w ludzi, w istnienie dobra na 
świecie, co w warunkach obozu koncentracyjnego równało się ratowaniu istnień ludzkich’’.  

Po aresztowaniu Marii Kostrzewskiej działalność harcerska została na krótko zahamowana, 
gdyż najbliżej z nią współpracująca Jadwiga Lewanowicz musiała się ukrywać, nikt bowiem nie 
wiedział, na ile władze okupacyjne są zorientowane w zaangażowaniu Marii Kostrzewskiej                
i współdziałających z nią osób, oraz jaką rolę spełniało jej mieszkanie. 

Wkrótce jednak wrócono do poprzedniej pracy, a nawet nabrała ona pokaźniejszych 
rozmiarów. Służba sanitarna, kolportaż tajnej prasy i ulotek, pomoc więźniom – to trzy główne 
nurty tej działalności. 

Warto w tym miejscu wymienić kilka nazwisk najbardziej aktywnych i zaangażowanych          
w  działalności konspiracyjnej druhen; Irena Puławska (zastąpiła druhnę Marię w funkcji 
hufcowej), Krystyna Klajn, Irena Rolof, Stefania Gertowicz, Maria Warcicka – prowadziły tajne 
nauczanie tworząc komplety z uczniów szkół powszechnych, Stefania Kleszczewska, Irena 
Dębicka, Stefania Certowicz – pracowały jako łączniczki i brały udział w kursach szkoleniowych. 
To tylko niektóre z całej rzeszy ofiarnych, oddanych sprawie, wiernych prawu harcerskiemu 
dziewcząt i młodych kobiet. 

Wojna trwała i nie ustawała działalność przeciwko okupantowi. Zamalowywanie niemieckich 
napisów i szyldów w Śródmieściu, prowadzenie rejestru zdrajców kolaborantów, organizowanie 
ucieczek Żydów z getta – to tylko niektóre przykłady działań dywersyjnych i  Małego Sabotażu. 
Leonid Parnasow i Zygmunt Łęski z grupą starszych harcerzy dokonali udanego napadu na 
komendę tzw. Obchodu, czego efektem było zdobycie kilku pistoletów.  

Ci sami druhowie w 1943 roku, w ramach akcji „małego 
sabotażu”,  wystawili Niemcom pomnik w parku Staszica.  

Na pustej kolumnie, z której władze okupacyjne zdjęły posąg 
Kazimierza Pułaskiego, harcerze umieścili plastycznie wykonaną  
z kartonu trupią czaszkę, a pod nią niemiecki napis:  „ To twoje dzieło , 
Hitlerze”.  

Ku uciesze częstochowian „pomnik” przetrwał przez kilkanaście 
godzin i oglądało go wielu przechodniów, zanim został zlikwidowany 
przez Niemców.  

Takich przykładów działań można byłoby przypomnieć wiele.                                                                                                

Nadszedł rok 1944. W Warszawie wybuchło powstanie. Czasowo wysiedlani ze stolicy jej 
mieszkańcy przemieszczali się przez teren naszego miasta, ponieważ Częstochowa była ważnym 
węzłem kolejowym na trasie warszawsko-wiedeńskiej. Przez częstochowski Dworzec Główny          
i Stradom przejeżdżały transporty wysiedleńców, którzy potrzebowali pomocy. Harcerki i harcerze 
włączyli się do działań Polskiego Komitetu Opiekuńczego utworzonego specjalnie w tym celu.  
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Dobrze zorganizowana siatka wywiadowcza przekazywała informacje o transportach z Warszawy. 
Mimo surowego zakazu urzędu niemieckiego gubernatora działającego w Częstochowie, docierano 
do transportów i na wszelkie sposoby udzielano pomocy tym, którzy jej potrzebowali. 

Dniem i nocą trwały dyżury na dworcu kolejowym. 

                     
Dworzec Główny w Częstochowie w 1944 r. 

 Przy współpracy ludności cywilnej zaopatrywano wygnańców w chleb, wodę i leki. Działano 
pod osłoną Rady Głównej Opiekuńczej. Sanitariuszki z AK i harcerki z Szarych Szeregów  
z opaskami RGO na rękawach podawały żywność i udzielały pierwszej pomocy, a nawet ułatwiały 
ucieczki najbardziej zagrożonym powstańcom ukrywającym się wśród cywilnych jeńców oraz 
Żydom, którzy zdołali przedostać się do tych transportów. Jednym ze sposobów było podawanie 
opasek RGO, pod osłoną  których niejednej osobie udawało się wymknąć z pociągu. 

Właśnie w czasie jednej z takich akcji, 29 sierpnia 1944 r. zdarzył się tragiczny wypadek. 
Dyżurne harcerki oczekiwały na wieczorny pociąg z Pruszkowa, z transportem powstańców. Kiedy 
pociąg zatrzymał się na stacji, z wagonu wyskoczyli Niemcy, niektórzy nawet zaczęli strzelać. 

18-letnia Bogusława Sikorska, prze-
biegając przez tory, nie zauważyła 
nadjeżdżającej lokomotywy i dostała się 
pod jej koła .Odniesiona do szpitala zmarła 
następnego dnia nie odzyskawszy przy-
tomności. Jeszcze tego samego dnia, 
 29 sierpnia, ta sama Bogusia, kilka godzin 
wcześniej zerwała  plombę z wagonu 
innego pociągu  i ułatwiła ucieczkę kilku 
osobom. Zginęła dzielna dziewczyna niosąc 
pomoc innym. 

Bogusława Sikorska                                                                                                            Grób Bogusi na cmentarzu Kule 

Innym wydarzeniem, o którym warto wspomnieć, było rozładowanie na stacji Stradom         
3-tysięcznego transportu chorych i rannych wychodźców z  Warszawy. Pełniący wtedy obowiązki 
częstochowskiego burmistrza Tadeusz Rybicki wezwał mieszkańców do zorganizowania pomocy. 
Władze miasta i organizacje stanęły na wysokości zadania, a harcerze nie pozostawali bezczynni. 
Pomagali w umieszczaniu tych nieszczęśliwych ludzi w szpitalach i domach prywatnych, 
nakarmieniu ich i opatrzeniu ran. 

      Zagospodarowano w bardzo szybkim tempie puste baraki przy ul. Chłopickiego, gdzie 
urządzano salę opatrunkową, izby chorych i kuchnię. Dyżurowali tam, obok fachowej służby 
medycznej, druhny i druhowie z Szarych Szeregów. Z ich pomocy skorzystał także, przebywający 
krótko w naszym mieście, jako szef Kedywu  (kryptonim i skrót Kierownictwa Dywersji) generał 
August Emil Fieldorf, znany pod pseudonimem ,,Nil’’.  
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      Jedną z niezapomnianych akcji było obdarowanie potrzebujących w szpitalach 
powstańców i partyzantów paczkami z okazji Świąt Bożego Narodzenia, ostatnich wojennych 
świąt. Pomysłodawcą był Jan Mazurkiewicz, ,,Radosław’’, akcją pokierowała żona prezydenta 
miasta Maria Rybicka, a wykonawcami byli harcerze. Chodzili po domach, zbierali żywność 
 i rozmaite drobiazgi, które były darami gwiazdkowymi dla potrzebujących. Prawie nikt nie 
odmówił pomocy, choć wszystkim było ciężko. Obdarowani byli wzruszeni do łez, a druhny  
i druhowie cieszyli się, że mogli przyczynić się do świątecznej radości wielu ludzi. Wszystko to 
pozostało we wspomnieniach. 

 

 

      Szare Szeregi zakończyły swoją działalność    
z końcem wojny, u nas - w styczniu   1945 r., gdy moż-
na było powrócić do jawnej służby. 

 Dopiero w grudniu 1946 roku odbyła się 
uroczystość pogrzebowa ekshumowanych często-
chowian, rozstrzelanych w latach 1939-1940  
w Olsztynie, Apolonce, Janowie i na lotnisku kuce-
lińskim. Wśród 65 zidentyfikowanych byli wszyscy 
wspomniani chłopcy  z Rakowa oraz ojciec Jana Jondy 
i siostra Longina Langnera. Szczegóły tego smutnego 
wydarzenia opisuje szerzej historyk Rakowa, Roman 
Sitkowski. 

 

                     Harcerstwo powojenne (1945 – 1956) 
 

W styczniu 1945 roku zakończyły się walki o Częstochowę. Po opuszczeniu miasta przez 
Niemców w budynku LO im. H. Sienkiewicza urządzono (na krótki okres czasu) szpital wojskowy. 
Przez kilka tygodni, po opuszczeniu budynku przez chorych i ich opiekunów, młodzież                    
i nauczyciele porządkowali pomieszczenia szkolne. Usuwano łóżka, sienniki, sterty gruzu i śmieci – 
starano się jak najszybciej przygotować klasy i korytarze do funkcji zgodnej  z przeznaczeniem. 
Wkrótce w klasach pojawiły się ławki (stare ale zdatne do użytku), stoliki, krzesła, a nawet pomoce 
naukowe, skrzętnie ukrywane i przechowywane w prywatnych mieszkaniach uczniów i nauczycieli. 

Należy o tym wszystkim wspomnieć, ponieważ odrodzenie częstochowskiego harcerstwa    
po wojnie zaczęło się właśnie od drużyny w Liceum Sienkiewicza.  

Organizacją drużyny zajął się były uczeń tej szkoły, uczestnik wielu akcji dywersyjnych       
w czasie wojny, Ryszard  Roessler. 

Zdjęcie po latach – harcerki i instruktorki działające     
w czasie okupacji hitlerowskiej 
Stoją od lewej: Lucyna Kunert-Rybakiewicz, 
Magdalena Burkiewicz-Wiewiórowska, Zofia 
Kazimierska-Bralik, Stanisława Kosiorek-Matuszczyk, 
Halina Jung-Krachulec, Anna Klajn-Hann, Czesława 
Cierpiał-Cianciara, Irena Kubisztal, Janina Magiera, 
Wiesława Galurh-Banaszkiewicz. 
Siedzą od lewej: Krystyna Idzikowska-Pietruszewska, 
Krystyna Klajn, Krystyna Gałecka-Foland, Maria 
Kostrzewska, Zenobia Kluzińska-Słocińska, Jadwiga 
Lewanowicz 
 

 
Uroczystość otwarcia Cmentarza – Pomnika 
      ofiar II wojny światowej w Olsztynie    

k/Częstochowy 
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O tym wypowiada się w swoich wspomnieniach jego młodszy 
brat Zbigniew: 

„... podjąłem naukę w tajnych kompletach zdając w 1944 roku 
tzw. „małą maturę”. Po wyzwoleniu Częstochowy, w lutym 1945 
roku, kontynuowałem naukę w Liceum im. H. Sienkiewicza. W tym 
czasie mój starszy brat Ryszard w Liceum dla dorosłych 
przygotowywał się do matury. Postanowiliśmy wspólnie 
reaktywować częstochowskie harcerstwo.” 

Ryszard Roessler nawiązał kontakt z Komendą Chorągwi       
w Łodzi, gdzie uzyskał akceptację  na tworzenie hufca  
w Częstochowie i nominację na jego komendanta.                                                                                      

Odtąd rozpoczęła się trudna praca nad organizacją Hufca. Młody komendant wykazał wiele 
inicjatywy i umiejętności w wyszukiwaniu ludzi gotowych do działania i współpracy z władzami 
miasta.  

Do pracy harcerskiej zgłosili się instruktorzy działający przed i w czasie wojny oraz wielu 
nowych. Organizowano w drużyny młodzież i dzieci. Zalążkiem hufca były drużyny przy liceach 
ogólnokształcących  im. Sienkiewicza, Słowackiego, Traugutta i Technikum Mechanicznym. 

Potrzebne było pomieszczenie na siedzibę 
Komendy Hufca. 

Po pertraktacjach z władzami miasta harcerze 
otrzymali willę przy ul. Waszyngtona 32. Budynek 
był kompletnie zdewastowany. Nowi użytkownicy we 
własnym zakresie i w miarę umiejętności dokonali 
wszelkich prac remontowych, od mieszkańców 
Częstochowy otrzymali w darze lub wypożyczyli 
niezbędne meble i już w maju 1945 r. można było 
organizować spotkania i odprawy drużynowych we 
własnej siedzibie. 

Trudności były ogromne: brak instruktorów, sprzętu, funduszy. Co tydzień odbywały się 
odprawy drużynowych. Ich celem było szkolenie i omawianie najważniejszych spraw.  

W budynku Hufca wartę pełnili starsi harcerze uzbrojeni w karabiny przydzielone z Komendy 
Miasta ( wprawdzie wojna oficjalnie się zakończyła, ale czasy były niespokojne, wszelkiego 
rodzaju prowokacje i napady nie należały do rzadkości). 

 

     
Druh Jan Dziwiński z harcerzami 

 
      Ryszard Roessler   

 
            Harcerze przed siedzibą Hufca 
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Dziewczęta też nie opuszczały rąk. Już wiosną 1945 r. zorganizowano 5 drużyn żeńskich, 
którymi kierowały druhny: Aleksandra Kuśmierek, Wiesława Rybicka, Alicja Jackowska, Ewa 
Plebanek. Do pracy rwały się również młodociane kandydatki na drużynowe. 

Druhna Kazimiera Guzek przystąpiła do organizowania hufca harcerek. W porozumieniu        
z działającym już hufcem harcerzy zwołała spotkanie znanych jej instruktorek sprzed wojny 
 i okresu okupacji. Na spotkaniu obecne były druhny: Maria Kostrzewska, Irena Puławska, Jadwiga     
Lewanowicz, Klementyna Popiwniak, Aleksandra Kuśnierek oraz wszystkie młode drużynowe. 
Wyłoniono komendę nowego hufca żeńskiego: Aleksandra Kuśmierek, już aktywnie pracująca      
od kilku miesięcy, została komendantką, a na jej zastępczynię wybrano Klementynę Popiwniak. 

Dziewczęta z drużyny im. Wandy Chmurskiej, 
utworzonej w Gimnazjum „Nauka i Praca”, dumne  
z takiej patronki, starały się, by ich drużyna 
wyróżniała się spośród innych. Zarówno na 
zbiórkach w szkole, w mieście, jak i na wycieczkach 
oraz biwakach, tworzyły zżyty zespół zdys-
cyplinowanych harcerek. Instruktorki z Komendy 
Hufca mogły szczycić się taką drużyną. 

Początki były trudne. Zapał do pracy był ogromny, 
ale brak wyszkolonej kadry do wciąż rosnących 
liczebnie drużyn utrudniał pracę. Zwrócono się  
o pomoc do komendy Chorągwi Kieleckiej. 

Utworzono drużynę drużynowych, której członkinie uczyły się kierowania harcerkami, 
przygotowania do składania przyrzeczenia harcerskiego, zdobywania stopni i sprawności. 

Zajęcia odbywały się w jednym pokoju wydzielonym w budynku hufca męskiego. W bardzo 
krótkim czasie druhny urządziły tu piękną i przytulną harcówkę. 

Zorganizowano zbiórkę książek wśród mieszkańców miasta. Zainteresowanie było ogromne – 
zebrano ponad 5 tysięcy książek, z których, po segregacji, większą część otrzymały szkoły, 
 a z części powstała biblioteka harcerska. 

W czerwcu zorganizowano 3-dniowy obóz wędrowny w Olsztynie, w czasie którego  
w ćwiczeniach terenowych wzięło udział około 450 harcerzy i harcerek. 

W lipcu nastąpiło oficjalne otwarcie siedziby Hufca. W uroczystościach uczestniczyli 
przedstawiciele władz miasta, ksiądz prałat Bolesław Wróblewski, proboszcz Katedry św. Rodziny 
dokonał poświęcenia obiektu i po raz  pierwszy po wojnie odbyło się uroczyste złożenie 
przyrzeczenia harcerskiego przez 58 harcerek i harcerzy, którzy tydzień wcześniej odbyli 
wymaganą próbę. 

                                        
                              Odprawa drużynowych                                                                                 Kurs zastępowych 

 
Zastęp „Wierchy” z drużyny im. Wandy Chmurskiej 
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Wysłano 23 drużynowych na szkolenie do Osowca, kilku innych pojechało na kurs 
namiestników zuchowych do Łodzi. Przybywało przygotowanych do pracy harcerskiej instruktorów            
i funkcyjnych. 

Zgodnie z decyzją Głównej Kwatery i w porozumieniu z Chorągwią Łódzką, z dniem 3 lipca 
1945 r. Hufiec Częstochowski włączony został w skład Chorągwi Kieleckiej. 

Na przełomie sierpnia i września zorganizowano obóz szkoleniowy w Poraju dla ok. 140 
uczestników – drużynowych, zastępowych i wodzów gromad zuchowych. Przygotowano 67 
harcerzy do przyrzeczenia harcerskiego. 

W październiku, z inicjatywy komendanta 
Ryszarda Roesslera odbyło się zebranie Komitetu 
Organizacyjnego Koła Przyjaciół Harcerzy, który 
miał na celu utworzenie Towarzystwa Przyjaciół 
Harcerstwa z sympatyków ZHP i byłych harcerzy. 
Takie wsparcie bardzo się organizacji przydało – 
na przyjaciół można liczyć w różnych dziedzinach 
harcerskiej działalności. 

W niedzielę, 4 listopada 1945 roku Hufiec 
Częstochowski obchodził swoje święto. Był 
przemarsz harcerzy ulicami miasta, złożenie 
kwiatów na Grobie Nieznanego Żołnierza, defilada 
przed trybuną, na której byli przedstawiciele władz 
miejskich, wojskowych i cywilnych.  

Była także wspólna msza św. oraz poranek harcerski w sali Teatru im. A. Mickiewicza,         
w czasie którego nastąpiło przekazanie Hufcowi sztandaru, pieczołowicie ukrywanego w okresie 
okupacji przez Starszyznę Harcerstwa Częstochowskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień harcerski zakończył się zawodami latawcowymi i zabawą  z niespodziankami. 

Również w listopadzie, ze względu na rozpoczęcie studiów medycznych w Poznaniu, 
komendant Ryszard Roessler zrezygnował z funkcji, przekazując protokolarnie Hufiec druhowi 
Marianowi Zieli ńskiemu w obecności druhów Zygmunta Biskupa i Józefa Bińkowskiego. 

Aż trudno uwierzyć, że w tak krótkim czasie, bo przez 10 miesięcy, tak dużo się wydarzyło, 
Dzięki ogromnej pracy młodego hufcowego i współpracującym z nim pełnym zaangażowania ludzi 
oddanych harcerstwu. 

 
Koło Przyjaciół Harcerstwa – w środku ksiądz kapelan 

Stanisław Paras 

    
     Harcerskie poczty sztandarowe przed trybuną honorową                   Poczty sztandarowe harcerzy i harcerek 
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Druh Ryszard Roessler zmarł w roku 1984, będąc 
pracownikiem naukowym Pomorskiej Akademii 
Medycznej w Szczecinie. Jego brat, Zbigniew działał          
w Częstochowskim Hufcu jeszcze w roku 1946. 
Prowadził drużynę w „Sienkiewiczu”, zorganizował 
obóz harcerski w Wąsoszu, a w sierpniu tegoż roku 
obóz wędrowny po Wybrzeżu. Jesienią 1946 roku 
złożył rezygnację z pełnionych funkcji, ponieważ 
rozpoczął studia. 

W tym czasie na terenie Częstochowy działały 3 hufce: Hufiec Częstochowa pod komendą 
Mariana Zieli ńskiego, Hufiec Raków, którym kierował Marian Kozioł,  oraz Hufiec Harcerek, 
pod przewodnictwem Aleksandry Kuśmierek-Tajchman. Wszystkie podlegały organizacyjnie 
Chorągwi Kieleckiej Harcerzy i Chorągwi Kieleckiej Harcerek. Kierownictwo Hufca Raków  
i Hufca Harcerek wkrótce uległo zmianie: miejsce poprzednich komendantów zajęli: Stefan 
Stoiński i Klementyna Popiwniak. 

                              
                  Marian Zieliński                                         Stefan Stoiński                                   Klementyna Popiwniak 

 

Pod kierownictwem Mariana Jackowskiego i współpracujących z nim instruktorów 
zorganizowano szkolenie drużynowych zuchowych i ożywiono działalność najmłodszych członków 
ZHP na terenie miasta. W tym bardzo pomógł udział licznej grupy instruktorów kształcących się w 
Turawie. Były to obozy Centralnej Akcji Szkoleniowej, organizowane przez Główną Kwaterę ZHP,    
w których instruktorzy częstochowscy uczestniczyli bardzo chętnie. Potem pozytywnie to 
owocowało w pracy drużyn na terenie Częstochowy. 

 

                 
                              Obóz pod namiotami                                                                       Obóz wędrowny 
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Pierwszym powojennym obozem harcerek był obóz w miejscowości Lipie k/Dankowa,         
w lipcu 1946 r. Nie był to obóz pod namiotami (harcerki wtedy nie posiadały namiotów),             
lecz zakwaterowano je w budynku szkolnym. Był to nie tylko czas letniego wypoczynku, ale okazja 
do szkolenia funkcyjnych – zastępowych i przybocznych. Obóz odwiedzała druhna Maria 
Kostrzewska, służąc swym doświadczeniem i pomocą w zajęciach. 

Ważnym wydarzeniem było zorgani-
zowanie chóru harcerskiego. Powstał on w roku 
1947, był chórem mieszanym, kierowanym 
przez nauczyciela muzyki, Wacława Przy-
tulskiego. Chór występował w czasie wszyst-
kich uroczystości harcerskich, a nawet często 
śpiewał na ulicach miasta, uświetniając imprezy 
miejskie i będąc reklamą działalności harcer-
skiej. 

Lata 1946/47 były okresem kontynuacji 
tradycyjnej działalności harcerskiej.  

W żeńskim hufcu praca rozkręcała się coraz widoczniej. Harcerek przybywało, wyszkolonych 
instruktorek również było coraz więcej. Dwie drużyny żeńskie – w gimnazjach „Nauka i Praca” 
oraz w gimnazjum im. J. Słowackiego – posiadały sztandary. 

Harcerze i harcerki współpracowały ze sobą w wielu wspólnych zadaniach harcerskich, brały 
udział w świętach i rocznicach harcerskich, państwowych i kościelnych. 

                                      
Defilady w czasie świąt narodowych 

Jednak stopniowo i widocznie zmieniał się 
stosunek władz do organizacji. Już w roku 1948 
władze niechętnie tolerowały obchody 3 Maja,  
a latem tego roku harcerstwo włączyło się do 
realizacji zadań Harcerskiej Służby Polsce. Obozy 
organizowano na Ziemiach Odzyskanych,  
a tradycyjne formy harcerskiej działalności mieszały 
się z nowymi, realizacja zadań i nakazów SP nie 
zawsze była zgodna z tym, do czego harcerze byli 
przyzwyczajeni. 

W świetle nowego nastawiania władz i nowych 
wpływów profil harcerstwa ulegał zmianie - partia       
i Związek Młodzieży Polskiej próbowały podpo-
rządkować ZHP nowej ideologii. 

W takich warunkach, od roku 1949 działalność harcerstwa na terenie Częstochowy zmieniła 

 
Chór harcerski 

 
Harcerze w pochodzie 1-majowym w 1949 r. 
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się: wielu członków ZHP wystąpiło z szeregów Związku, wielu przystąpiło do tajnych, 
nielegalnych formacji, przeciwnych nowej rzeczywistości, a część - nieliczna podporządkowała się 
nowym wymogom. 

W roku 1949 nastąpiła reorganizacja częstochowskich hufców: powstały dwa - Częstochowa-
Miasto i Częstochowa-Powiat, zniesiono też podział na harcerstwo męskie  i żeńskie. 

W ciągu następnych kilku lat działalność harcerska na terenie miasta, jak i w całym kraju, 
całkowicie zmieniła swoje oblicze, co wyrażało się w innych niż tradycyjne formy prowadzenia 
zbiórek. Równolegle działało kilka różnych organizacji harcerskich: 

Zwolennicy dawnego, tradycyjnego harcerstwa tworzyli (nielegalne) grupy skautowe 
legitymujące się poglądami sprzecznymi z ówczesną rzeczywistością, wrogo nastawione do 
nowych wymagań władz partyjnych i młodzieżowych. Były to organizacje antykomunistyczne, 
zmuszone działać w ukryciu. W naszym mieście były to grupy skautowe znane pod nazwami: 

― „Harcerstwo Polskie” ( założyciel - Zygmunt Kleszczyński) 

― „Orlęta Mściciele” (Ryszard Łożyński) 

―  „Ojczyzna - Nauka - Cnota” (Bronisław Pukaczewski) 

―  „Polska Organizacja Młodzieży - Skaut” (Jerzy Mirowski) 

Wszystkie one w swych założeniach nawiązywały do skautingu z roku 1911, ale uważane 
były za wrogie ustrojowi Polski Ludowej i dlatego nie mogły działać jawnie. 

Młodzież podporządkowana nowej rzeczywistości ustrojowej należała do Organizacji 
Harcerskiej Związku Młodzieży Polskiej, działającej w myśl poglądów i dążeń nowego ustroju. 
Harcerze należący do OH ZMP działali w podobny sposób jak radzieccy pionierzy i podobnie byli 
umundurowani: biała koszula lub bluzka do ciemnych spodni (spódniczki) i czerwona chusta.  

                                          

 

Działalnością drużyn było włączanie się w życie szkoły (harcerze organizowali się  
i funkcjonowali na terenie szkół), współzawodnictwo w nauce, udział w uroczystościach 
państwowych,  obchodach rocznic, itp. oraz praca na rzecz środowiska - osiedla, miasta, kraju. 

W roku 1956 we wrześniu, na krótko, OH ZMP przekształciło się w Organizację Harcerską 
Polski Ludowej. 

Jeszcze w tym samym miesiącu delegacje częstochowskich 
drużyn OH PL wzięły udział  w zlocie w Świerklańcu. 

Formy działania częściowo wróciły do dawnych form 
harcerskich (stopnie, sprawności, gry terenowe). Przewodniczył     
OH PL Marian Gawroński, który po Łódzkim Zjeździe Działaczy 
Harcerskich w grudniu 1956 r. został komendantem reakty-
wowanego hufca Związku Harcerstwa Polskiego. 

 

 
Znaczek OH ZMP 

 
Obóz w Świerklańcu w 1956 r. 
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               Hufiec częstochowski i jego komendanci po roku 1956 
 

Po Zjeździe Łódzkim w grudniu reaktywowano ZHP z jego symboliką, umundurowaniem       
i metodyką harcerską. W Częstochowie utworzono 2 hufce: Częstochowa-Miasto, w którego skład 
wchodziły wszystkie jednostki harcerskie zorganizowane głównie w szkołach, na terenie całego 
miasta, w tym również Raków, będący już dzielnicą Częstochowy, a nie oddzielną miejscowością.  
Częstochowa-Powiat to hufiec zrzeszający zuchów, harcerzy i instruktorów z miejscowości 
tworzących powiat częstochowski. Były to: Blachownia, Cykarzew, Dźbów, Gnaszyn, Grabówka. 
Huta Stara, Julianka, Kamienica Polska, Kiedrzyn, Kłomnice, Konopiska, Małusy, Mstów, 
Mykanów, Nierada, Nowa Wieś, Olsztyn, Poczesna, Poraj, Przyrów, Rędziny, Rudniki, 
Rększowice, Siedlec Janowski, Słowik, Szarlejka, Turów, Wierzchowisko, Wrzosowa, Zarębice, 
Zawada, Zrębice, Żuraw. Hufcem kierował druh Konstanty Kierat. 

Obydwa hufce częstochowskie podlegały Katowickiej Chorągwi Związku Harcerstwa        
Polskiego. 

 

W ciągu całej kadencji druha Mariana Gawrońskiego funkcje  jego zastępców pełnili,  
w różnych okresach druhny i druhowie: Czesław Dymek, Leszek Binert, Jerzy Mach, Halina Ryś  
i Wacława Ciura. 

Do najważniejszych inicjatyw Hufca w tym okresie należało przygotowanie kadry 
instruktorskiej, która kierowałaby coraz większą liczbą drużyn tworzonych w szkołach 
częstochowskich. W tym czasie głównym terenem działalności były właśnie szkoły,  
a prowadzącymi drużyny lub ich opiekunami byli w ogromnej większości nauczyciele. Wielu 
spośród nich uczestniczyło w kursach organizowanych przez Komendę Hufca. Jednak najlepszą 
okazją kształcenia kadry instruktorskiej były organizowane w czasie wakacji letnich i ferii 
zimowych obozy i zimowiska szkoleniowe. Ponieważ w kursach organizowanych przez Główną 
Kwaterę, w ramach Centralnej Akcji Szkoleniowej, mogła wziąć udział niewielka liczba 
uczestników, druh Marian Gawroński, jego zastępcy oraz najbliżsi współpracownicy pomyśleli  

Pierwszym komendantem Hufca Częstochowa-Miasto był druh 
Marian Gawroński, nauczyciel, instruktor Młodzieżowego Domu 
Kultury w Częstochowie, gdzie od roku 1952 pełnił funkcję kierownika 
jednego z gabinetów. Po odbyciu przeszkolenia poświęconego strukturze 
i metodyce pracy harcerskiej został mianowany przez Komendę 
Chorągwi Katowickiej komendantem Hufca Częstochowa-Miasto. 
Funkcję tę sprawował nieprzerwanie do końca 1972 roku, 
a więc przez prawie 16 lat. Będąc pracownikiem Komendy Chorągwi 
zmuszony był zwolnić się z MDK, ale nie zrezygnował z pracy 
w szkolnictwie. Mając przygotowanie nauczycielskie i wojskowe 
(zaliczył szkołę podoficerską w czasie czynnej służby wojskowej,
 a następnie ukończył Studium Nauczycielskie, kierunek: fizyka 
i chemia) mógł nauczać przysposobienia obronnego oraz fizyki
 i chemii. Pełniąc więc funkcję Komendanta Hufca, uzupełniał etat 
w częstochowskich liceach. Ostatnią szkołą, w której pracował w latach 
1972-1979, gdy nie był już komendantem Hufca, było LO 
im. H. Sienkiewicza.  Zmarł 23 kwietnia 1981 r. w wieku 49 lat. 

Druh Marian Gawroński był człowiekiem kulturalnym, ogólnie 
lubianym, miał dobry kontakt z młodzieżą i ludźmi, z którymi 
współpracował. Był radnym Miejskiej Rady Narodowej i członkiem 
naczelnych władz harcerskich. W latach jego kadencji można zanotować 
wiele osiągnięć i liczących się inicjatyw częstochowskiego hufca. 
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o tworzeniu własnej akcji szkolenia instruktorów. I tak, oprócz grupy instruktorów uczestniczących 
w CAS (Złocieniec, Czorsztyn. Cieplice i in.), już w latach 1958, 1959 młodzi instruktorzy mogli 
brać udział w kształceniu kadry zorganizowanej przez własny Hufiec: w Szczedrzyku nad Turawą, 
Podłężu Szlacheckim i zimowisko szkoleniowe w Poroninie. Oprócz komendanta Mariana 
Gawrońskiego kierowali akcją druhny i druhowie wcześniej wyszkoleni: Leszek Binert, Marian 
Wąpierski, Janina Kutrzyk, Halina Janowska, Maria Kostrzewska, Klementyna Popiwniak-Gburek 
 i inni. Hufiec się rozrastał i pod koniec 1959 roku zrzeszał już około 4 tysiące harcerzy, zuchów 
 i instruktorów. 

       
   Wizytacja obozów przez         Uczestniczki obozu szkoleniowego w Wąsoszu – 1959 r.      Komendant i z-ca Cz. Dymek 
Komendanta i z-cę L. Binerta                                                                                                     wizytują szczep SP nr 11 

Do liczących się osiągnięć Hufca należała budowa stałego ośrodka obozowego w Wąsoszu 
Górnym koło Kłobucka, nad Wartą. Na wydzierżawionych od prywatnych właścicieli obszarach 
leśnych obozowano już wcześniej, ale przygotowywanie stałej bazy obozowej trwało przez kilka 
lat. Latem w 1963 r. odbyło się oficjalne oddanie Ośrodka. W specjalnie  zbudowanym budynku 
znajdowało się zaplecze gospodarcze oraz pomieszczenia dla służby medycznej. Przygotowano 
również pola namiotowe dla podobozów harcerskich. Odtąd częstochowscy harcerze mogli spędzać 
wakacje na własnym terenie. Służył on im przez kilkanaście lat,  wciąż wzbogacany i doskonalony. 

      
      Komendant Chorągwi Katowickiej hm Józef Haensel           Uroczysty apel w Ośrodku harcerskim w Wąsoszu 
          w czasie otwarcia Ośrodka w Wąsoszu 

Warto tu nadmienić, że po latach, pomysł utworzenia nowej bazy obozowej „bli żej domu”, 
wyszedł również od komendanta Mariana Gawrońskiego. To on zaapelował do władz o pomoc       
w tym zakresie, choć samą budową i organizacją Pająka kierował już ktoś inny. Ale to sprawy 
późniejsze. 
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W maju 1959 roku Częstochowski Hufiec ZHP otrzymał sztandar. Była to wielka uroczystość 
z udziałem władz miejskich, partyjnych, wojska i społeczeństwa Częstochowy. 

    
                                          Sztandar dla Hufca Częstochowa-Miasto – rok 1959 

 

W rok później sztandar przekazano również harcerzom Hufca Częstochowa-Powiat. 
Komendantem jego był wówczas dh hm Józef Botko.  

     
             Sztandar dla Hufca Częstochowa-Powiat – rok 1960                                  Hm Józef Botko na czele defilady 

Hufce: powiatowy i miejski współpracowały ze sobą i w wielu akcjach i zadaniach 
ogólnozwiązkowych wspierały się. Drużyny harcerskie i zuchowe były organizowane w większości 
szkół podstawowych, a w szkołach ponadpodstawowych - drużyny starszoharcerskie  
i specjalnościowe: żeglarskie, łączności, sportowe, turystyczne i artystyczne. 

Ciekawe, godne uwagi inicjatywy częstochowskich harcerzy omawiane będą w dalszych 
rozdziałach tej publikacji. Na początku roku 1973, kiedy po wieloletniej działalności komendanta 
Mariana Gawrońskiego, jego funkcję przejął hm Kazimierz Kościelniak, Hufiec Częstochowa-
Miasto liczył 12 tysięcy zuchów, harcerzy i instruktorów. 
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                                                                                                                                                      hm Kazimierz Kościelniak 

 

W tym czasie można było zauważyć wzrost liczebności harcerzy i zuchów oraz dużą 
aktywność szczepów działających w ogromnej większości przy szkołach, Referaty: zuchowy, 
harcerski, i starszoharcerski organizowały szkolenia kadry nauczycielskiej i młodzieżowej w celu 
pozyskania instruktorów działających w poszczególnych pionach wiekowych. Latem harcerze 
obozowali jeszcze w Wąsoszu, kolonie zuchowe organizowano w Wąsoszu, Borowej i Więckach, 
niektóre szczepy wyruszały na obozy wędrowne i stałe, których uczestnikami byli harcerze  
z jednego szczepu. Takie obozy były kontynuacją zadań harcerskich podejmowanych w ciągu roku 
szkolnego. Członkowie Komendy Hufca wizytowali szczepy, brali udział w ich lokalnych świętach, 
w uroczystościach przyrzeczeń harcerskich, obietnic zuchowych, itp. Komendant Hufca również 
często uczestniczył   w takich imprezach, jeśli tylko pozwoliły mu na to obowiązki służbowe  
i zawodowe. 

                                        

W roku 1974 rozpoczęto pierwszy etap budowy nowego ośrodka harcerskiego w Pająku 
k/Konopisk. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące tego tematu przedstawiono w rozdziale 
niniejszej publikacji dotyczącym Harcerskiej Akcji Letniej. 

Druh hm Kazimierz Kościelniak, z wykształcenia nauczyciel, 
magister filologii rosyjskiej, uczył języka naszych wschodnich sąsiadów           
w szkole podstawowej na Lisińcu, a następnie w LO im. J. Słowackiego    
w Częstochowie. Spokojny, solidny, swoją postawą zyskał sobie wkrótce 
sympatię i szacunek współpracowników.  

W skład Komendy Hufca działającej pod kierunkiem druha 
Kościelniaka wchodzili druhny i druhowie: hm Teresa Komender –
zastępca, hm Maria Wesołowska, hm Halina Pałka, hm Danuta 
Korzewska – kierownicy referatów: harcerskiego, zuchowego 
i starszoharcerskiego, phm Barbara Sobótka – odpowiedzialna za dział 
administracyjno – finansowy i phm Janusz Wachsman instruktor 
Komendy Hufca. 

Na zdjęciu od lewej: 
hm Teresa Komender 
phm  Barbara Sobótka 
hm Kazimierz Kościelniak 

Komendant Hufca 
z wizytą  w szkołach   

 nr 14 i 11 
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W roku 1974, z inicjatywy druha Janusza Wachsmana i kierowników referatów, odbył się 
pierwszy konkurs harcerskich zespołów artystycznych „Złota Lilijka” 

    

Po zakończeniu Akcji Letniej-75 funkcję Komendanta Hufca objęła  hm Teresa Komender,  
jej zastępcą  został  hm Janusz Wachsman, a sprawami administracyjno-finansowymi kierowała   
hm Barbara Sobótka. Referatami w poszczególnych pionach wiekowych kierowały te same osoby, 
które pełniły  funkcje poprzednio. 

Kiedy druhna Danuta Korzewska podjęła funkcję instruktora metodycznego w Kurarorium 
Oświaty i Wychowania, na jej miejsce, do referatu starszoharcerskiego został przyjęty na etat 
młody instruktor, phm Mieczysław Dobrowolski. Programem w referacie młodszoharcerskim zajęła 
się, oddelegowana ze Szkoły Podstawowej nr 1 do pracy w Hufcu, hm Maria  Teresa Chudzik.  
W sekretariacie Komendy Hufca została zatrudniona dh Grażyna Piekacz  oraz jako instruktor KH – 
dh Zbigniew Kowalczyk. 

 

 
 Druhna Teresa wśród instruktorów i młodzieży 

 

Druhna Teresa Komender, nauczycielka w Szkole Podstawowej  
nr 30, gdzie prowadziła prężny szczep harcerski, była harcerką od 
dzieciństwa, a instruktorką została już w Liceum Pedagogicznym, 
gdzie dała się poznać jako zdolna organizatorka.  

Uczestniczyła w obozach harcerskich jeszcze będąc uczennicą 
ostatnich klas liceum, a następnie – jako młoda nauczycielka. Zaliczyła 
kilka kursów szkoleniowych CAS oraz organizowanych przez 
Komendę Hufca. Pracując zawodowo i społecznie ukończyła studia 
uzyskując tytuł magistra chemii. Solidna, odpowiedzialna, posiadała 
umiejętności nawiązywania kontaktów z ludźmi i właściwego podejścia 
do młodzieży. 
 

W roku 1977 druhna Teresa została 
wybrana w plebiscycie Hufca „najpopularniejszą 
instruktorką Częstochowy”. Była inicjatorką 
wdrażania harcerskiej metody wychowawczej 
w pracę dydaktyczną szkoły. 

W ciągu zaledwie 2-letniego okresu kiero-
wania Hufcem zrobiła dla częstochowskiego 
harcerstwa bardzo wiele. Szczególne zasługi 
druhny Teresy widoczne były w rozwoju pracy 
szczepów w szkołach oraz w drugim etapie 
budowy ośrodka harcerskiego w Pająku. 
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Z właściwym sobie taktem i kulturą  prowadzenia rozmów z odpowiednimi osobami, druhna Teresa 
potrafiła dotrzeć indywidualnie do każdego dyrektora szkoły, przedstawić ogromną rolę 
wychowawczą harcerstwa i doprowadzić do tego, że szczepy harcerskie działały we wszystkich 
szkołach. Chodziło tu głównie o szkoły podstawowe. Właśnie w tym czasie można zauważyć 
widoczny wzrost i aktywność szczepów starszoharcerskich (wówczas – HSPS). Komendantka 
Hufca brała udział w niektórych posiedzeniach Rad Pedagogicznych oraz naradach pracowników 
Wydziału Oświaty i Wychowania, a wszystko to miało na celu podniesienie rangi harcerstwa. 

      
                     Druhna Teresa wśród zuchów                                                Komendantka przewodniczy konferencji 

Budowa Pająka osiągnęła wtedy największy postęp. Druhna komendantka potrafiła 
zainteresować tą sprawą miejskie i wojewódzkie władze partyjne, wyszukiwała sojuszników  
i sponsorów, nawiązała kontakt z dyrektorami częstochowskich zakładów pracy. Wszystko to 
sprawiło, że nie było niemal takiego zakładu w mieście, który nie przyczyniłby się do budowy  
i doskonalenia tej, tak bardzo potrzebnej wówczas, bazy obozowej częstochowskiego harcerstwa. 
Była to pomoc finansowa, praca przy wykonywaniu konkretnych obiektów na terenie Ośrodka, 
bądź zaopatrywanie go w sprzęt, meble i inne potrzebne elementy wyposażenia. 

Komendantka Teresa Komender była wszędzie, wszyscy ją znali, darzyli sympatią  
i szacunkiem, Była „właściwym człowiekiem na właściwym miejscu”.  

 Swoją harcerską pasją potrafiła „zarazić” wiele osób, z którymi współpracowała i które 
wkrótce włączyły się w szeregi instruktorów ZHP. 

 
                Hm Janusz Wachsman 

 

Jednym z nich był właśnie druh Janusz 
Wachsman, którego „kariera” instruktorska 
zaczęła się        w SP nr 30, gdzie harcerkami były 
jego dwie córki. Druhna Teresa zachęciła 
aktywnego tatę do działalności w Kole Przyjaciół 
Harcerstwa, a potem druh    Janusz stał się chętnym 
do wszelkiej pomocy sojusznikiem Komendy 
Hufca. Z przyjaciela i sojusznika zmienił się 
w instruktora harcerskiego, zdobywał kolejne 
stopnie, aż awansował do funkcji zastępcy 
komendanta Hufca. Ogromnie dużo pracy włożył w 
budowę ośrodka w Pająku. Umiał zmobilizować do 
pracy starszych harcerzy, dzięki czemu budowa 
obiektu szybko postępowała naprzód.  
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Latem tego samego, 1975 roku, powstała Częstochowska Chorągiew ZHP, w związku z czym 
nastąpiło wiele zmian organizacyjnych i terytorialnych. Przestał istnieć Hufiec Częstochowa -     
Powiat, powstały hufce gminne. Hufiec Częstochowa był najliczniejszym w nowej Chorągwi.        
W związku z nowym podziałem administracyjnym zlikwidowano niektóre szkoły w mieście, a ich 
numery otrzymały szkoły z terenów przyłączonych do Częstochowy – dawne szkoły wiejskie.        
W ten sposób przestały istnieć niektóre, liczące się w Hufcu, szczepy w śródmieściu, np. SP nr 30, 
której rejon podzielono między trzy inne szkoły, czy SP nr 11, którą złączono z „dziewiątką”.. 

W roku 1977, w kampanii programowej przed VII Zjazdem ZHP w częstochowskiej hucie 
odbył się symboliczny wytop „harcerskiej” stali, a w Filharmonii odbyła się piękna impreza 
artystyczna pod hasłem „Młodość naszą siłą”, przygotowana przez instruktorów Hufca z zespołami 
harcerzy i zuchów z przodujących szkół. Tam wtedy zaprezentował się Zespół Harcerski „Totem” 
przy LO im. R. Traugutta oraz chór SP nr 14 prowadzony przez druhnę Krystynę Nalewajek. 

       
       Komendantka z grupą zuchów  w hucie                                                Wśród harcerzy i instruktorów       

Jesienią 1977 roku druhna Teresa Komender została powołana do pracy w aparacie 
partyjnym, a następnie objęła funkcję dyrektora LO im. M. Kopernika. Zawsze jednak pozostała 
instruktorem harcerskim, wierna zasadom, kochająca młodzież, wciąż utrzymująca więź  
z Chorągwią i Hufcem Częstochowskim, gotowa pomóc, wesprzeć, poradzić, znaleźć sojuszników.   

Funkcję komendantki Hufca powierzono druhnie         
hm Barbarze Sobótce. Związana była z częstochowskim 
harcerstwem od czasu, kiedy była nastolatką. Komendant 
Marian Gawroński zatrudnił ją jako sekretarkę w Komendzie 
Hufca w roku1964. Pracując, zdała maturę, ukończyła 
policealne studium ekonomiczne, w dalszych latach studiowała 
zaocznie     w częstochowskiej WSP, uzyskując tytuł magistra 
pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Brała czynny udział 
we wszystkich wydarzeniach Hufca, imprezach i kampaniach. 
Przeszła przez wszystkie szczeble instruktorskich awansów 
zdobywając kolejne stopnie. Kierowała działem admi-
nistracyjno–finansowym Hufca. Uczestniczyła w II fazie  
budowy ośrodka harcerskiego w Pająku, organizując oficjalne 
oddanie obiektu do użytku.  Dobro częstochowskiego 
harcerstwa było zawsze priorytetem w działalności druhny 
Basi.  

Funkcję komendantki  pełniła przez 5 lat, ciesząc się ogólną sympatią instruktorów, 
wychowanków – harcerzy i przedstawicieli władz. Zawsze pogodna, zrównoważona, była otwarta 
na potrzeby ludzi, z którymi się stykała. 
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Referat starszoharcerski prowadził dh Mieczysław Dobrowolski, do instruktorów KH 
dołączył dh Zbigniew Bareła. Referatem harcerskim kierowała  hm Janina Drynda,  pomagała  
w prowadzeniu narad, szkoleń komendantek szczepów, które spotykały się raz w miesiącu 
(spotkania odbywały się każdorazowo w innym szczepie, w innej harcówce). Do referatu 
zuchowego, który nadal prowadziła dh Halina Pałka, dołączył młody instruktor mający podejście do 
dzieci – dh Tomasz Deska, a często, głównie w comiesięcznych spotkaniach z namiestnikami 
zuchowymi wspierała dh Jadwiga Hanisz. Instruktorzy Komendy Hufca uczestniczyli w imprezach 
szkolnych, przyjmowali przyrzeczenia harcerskie i obietnice zuchowe, pomagali w szkoleniu 
funkcyjnych.   

     
                        Zuchy                                            Harcerze młodsi                                     Harcerze starsi 

Do ważnych wydarzeń życia Hufca w czasie, gdy kierowała nim druhna Barbara Sobótka, 
należy uroczystość nadania Hufcowi imienia 6 Warszawskiego Pułku Zmechanizowanego. Odbyła 
się w czerwcu 1979 roku. Do sztandaru Hufca, ufundowanego 20 lat wcześniej, została przypięta 
szarfa z wyhaftowanym imieniem. W imprezie uczestniczyli przedstawiciele władz miejskich  
i wojewódzkich oraz harcerskich, a przede wszystkim – przyjaciele w żołnierskich mundurach – 
oddziały wojska VI Pułku, stacjonującego w Częstochowie. 

                  
                      Nadanie imienia Hufcowi                                                                      Poczet sztandarowy 

W ciągu tych 5 lat Hufiec Częstochowa 
osiągnął szczyt swojego rozwoju. Zwiększyła się nie 
tylko liczba drużyn, szczepów, kręgów 
instruktorskich w mieście, nie tylko wzrosła liczba 
harcerzy    i zuchów (do ok. 25 tys). Równolegle do 
tego wzrostu potrzeba było poszerzyć zespół ludzi 
kierujących hufcem. Zastępcami druhny Barbary 
byli: hm Maria Teresa Chudzik – z-ca d/s. progra-
mowych i hm Janusz Wachsman – z-ca d/s. 
organizacyjnych. 

            Na zdjęciu obok – komendantka Hufca i jej zastępcy 
                                        w czasie wizytacji obozu w Pająku 
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Rozwinęła się akcja wymiany uczestników obozów harcerskich między hufcami na terenie 
kraju. Do Pająka przyjeżdżali harcerze z Dolnego Śląska (hufiec Wałbrzych), ze Szczecinka, 
Kołobrzegu, Darłówka i innych miejscowości, a harcerze częstochowscy w tym samym czasie 
spędzali turnusy obozowe w ośrodkach tych hufców. 

Trudno pisać o wszystkich ważnych wydarzeniach z tego okresu, a było ich wiele.  
O niejednym z nich mówią kolejne rozdziały tej publikacji. Należy tylko stwierdzić, że okres,  
w którym na czele Hufca Częstochowa stała druhna Barbara Sobótka, był bardzo pracowitym 
okresem harcerskiej działalności. 

Pod koniec roku 1982 druhna Basia przeszła do pracy w Wydziale Oświaty, do Referatu 
Opieki nad Dzieckiem, 

 
                                                                                                                    Marek Adamiec otrzymuje sznur komendanta 

W ciągu 2-letniej kadencji druha Marka Adamca jako komendanta Hufca warto wymienić 
kilka następujących wydarzeń:  

Zimą 1982/83 w dużym zakresie rozwinęło się działanie harcerzy w akcji „Harcerskie 
Pogotowie Zimowe”. Na terenie miasta i poza nim, w małych miejscowościach pod Częstochową 
harcerskie patrole niosły pomoc ludziom, którzy tej pomocy potrzebowali. W większości były to 
osoby starsze i samotne – im zima szczególnie nastręczała wiele trudności, a harcerska pomoc  
w dużym stopniu potrafiła przezwyciężyć te trudne miesiące. 

  
              Harcerze pomagają mieszkańcom wsi                                  Finał Pogotowia Zimowego w Filharmonii 

 

Na funkcję  komendanta został powołany 
druh hm Marek Adamiec. Z wykształcenia 
inżynier, działacz harcerski, założyciel Kręgu 
Instruktorskiego „Zawisza”. Współpracował 
z instruktorami młodzieżowymi, prowadził dru-
żynę harcerską w SP nr 31,  czynnie uczestniczył 
w Harcerskiej Akcji Letniej, prowadząc obozy 
stałe i wędrowne. Bardzo lubiany przez młodzież. 
Z harcerzami utrzymywał stosunek koleżeński, 
a równocześnie potrafił zdobyć ich szacunek 
i posłuszeństwo. Był sympatykiem żeglarstwa, 
należał do klubu Wodniaków i w tym kierunku 
również szkolił młodą kadrę. Dobry organizator, 
działający z rozwagą i dzięki temu osiągający 
zamierzone cele. Swoją postawą mógł być 
przykładem dobrego harcerza i instruktora. 
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                                                                                                                        Spotkanie harcerzy z seniorami 

Środowiskowy Krąg Instruktorski im. Ignacego Kozielewskiego, za własne pieniądze 
zarobione w akcji „Znicz”,  ufundował i umieścił pamiątkową tablicę na rodzinnym grobowcu 
Kozielewskich na cmentarzu św, Rocha. Pamięć autora harcerskiego hymnu i współtwórcy 
częstochowskiego skautingu została odpowiednio uhonorowana. 

                                        
                       Dr Ignacy Kozielewski                                                       Grób Kozielewskich na cmentarzu św. Rocha 

Latem 1983 roku odbył się w Pająku Zlot Kręgów Instruktorskich. Organizatorem zlotu był 
Krąg „Zawisza”, a uczestnikami imprezy byli w większości członkowie młodzieżowych kręgów 
instruktorskich. Młodzi radzili nad nowymi formami pracy ZHP i nad przyszłością harcerstwa na 
naszym terenie. 

                      
                     Krąg Instruktorski „Zawisza”                                                   Młodzieżowi instruktorzy w Pająku 

W 70 rocznicę powstania skautingu na 
naszym terenie Chorągiew Częstochowska ogłosiła 
kampanię „Szlakiem harcerskiej historii”, która 
rozpoczęła się jesienią i trwała przez kilka 
miesięcy. Harcerze poznawali początki działań 
skautowych na naszym terenie, jeszcze pod 
zaborami, wyszukiwali wiadomości dotyczące 
udziału harcerzy w walce o niepodległość, 
dowiadywali się o działalności Szarych Szeregów, 
gromadzili materiały dotyczące godnych uwagi 
postaci z tamtych lat oraz spotykali się z seniorami 
częstochowskiego skautingu, żyjącymi jeszcze 
i pamiętającymi tamte trudne wydarzenia. 
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Druh Bogusław Stanisz, który już od kilku lat organizował w swoim szczepie próby 
działalności Poczty Harcerskiej, osiągnął sukces w tym zakresie: Naczelnictwo Poczt Harcerskich 
wpisało Pocztę Harcerską z Częstochowy pod numerem 40, w styczniu 1984 roku. Na konkursie 
Poczt Harcerskich w Nowym Sączu, za najciekawsze wydawnictwo, grupa druha Bogusława 
uzyskała II miejsce. 

                                              
    Emblemat Poczty Harcerskiej w Częstochowie                                         Pieczątka okolicznościowa 

Od roku 1984 rozpoczęły się sportowe turnieje piłki nożnej. W I z nich wzięło udział  
47 zespołów z różnych szkół i grup podwórkowych. Organizatorem tych zawodów był Robotniczy 
Krąg Instruktorski z inicjatywy i pod kierunkiem druha Edwarda Szostaka. 

           

 

 

W grudniu 1984 roku na Konferencji Sprawozdawczo-
Wyborczej Hufca Częstochowa druh Marek Adamiec ustąpił 
z funkcji komendanta hufca. W jego miejsce został wybrany, będący 
delegatem, hm Jan Szewczyk. 

Harcmistrz Jan Szewczyk, z wykształcenia nauczyciel, 
instruktor harcerski z terenu Chorągwi Opolskiej, były komendant 
Hufca   w Otmuchowie, przeniósł się do Częstochowy z powodów 
osobistych i rodzinnych. Zgłosił się w Komendzie Chorągwi 
Częstochowskiej wyrażając gotowość współpracy i kontynuowania 
służby instruktorskiej. W krótkim czasie dał się poznać jako 
doświadczony instruktor, łatwo nawiązujący kontakt z młodzieżą
 i kadrą instruktorską. 

Zastępcą komendanta d/s programowych została hm Barbara 
Sandak-Różyńska, nauczycielka historii w LO im. J. Słowackiego, 
od  lat  instruktorka  szczepu  harcerskiego  w  tej  szkole.  Funkcję  
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zastępcy d/s. organizacyjnych pełnił hm Tadeusz Trzyna. Do pracy w sekretariacie Komendy Hufca 
zatrudniona została na pół etatu instruktorka o specjalności zuchowej, hm Honorata Koza. Jako 
ochotniczka w pracy na rzecz Hufca, chętnie dyżurowała młodziutka instruktorka, pełna zapału       
i ciekawych pomysłów, pwd Izabela Choryłek. Pracę Hufca wspierali również instruktorzy - 
nauczyciele korzystający ze zniżek godzin dydaktycznych na rzecz organizowania pracy harcerskiej   
w szkołach.  

    
         Druh hm Jan Szewczyk w gronie instruktorów                                   Konferencja instruktorska 

Nowy zespół Komendy Hufca kontynuował zadania programowe realizowane w latach 
poprzednich. 

Rozpoczęty w roku 1984 cykl rozgrywek sportowych w szkołach rozwijał się bardzo 
pomyślnie pod kierunkiem instruktorów z Robotniczego Kręgu Instruktorskiego z druhem 
Edwardem Szostakiem na czele. Młodzi sportowcy bardzo chętnie uczestniczyli w meczach piłki 
nożnej, piłki siatkowej i tenisa stołowego. W zawodach brało udział coraz więcej zgłaszanych 
zespołów. W Ogólnopolskim Turnieju Piłki Siatkowej o puchar Naczelnika ZHP, harcerze ze 
szczepu przy LO im. H. Sienkiewicza zajęli I miejsce, co było znaczącym osiągnięciem 
harcerskiego sportu. 

                 

Szczepy harcerskie w dalszym ciągu  realizowały coroczne zadania ogólnozwiązkowe  
i chorągwiane, takie jak: Alerty Naczelnika ZHP, Turnieje Wiedzy Obywatelskiej, Manewry 
Techniczno - Obronne, Pogotowie Zimowe, itp. 

Polskie Towarzystwo Ekologiczne i Myszkowskie Zakłady Papiernicze wystąpiły z apelem    
o powszechną zbiórkę makulatury. Częstochowscy harcerze bardzo czynnie  odpowiedzieli na ten 
apel uczestnicząc w zbiórce surowców wtórnych przyczyniającej się do ochrony lasów. 

W Akcji Letniej 1985 i 1986 częstochowskie drużyny harcerskie obozowały w dalszym ciągu 
w różnych regionach naszego kraju. Zarówno latem, jak i na zimowiskach, oprócz obozów 
wypoczynkowych, odbywały się kursy kształcące  zastępowych, przybocznych i drużynowych.  
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W Ośrodku Harcerskim w Pająku została oddana do użytku hydroforownia, kort tenisowy, 
rozpoczęto remonty (odświeżanie, malowanie) niektórych obiektów stałych na terenie Ośrodka. 

W roku 1986 powołano sztab obchodów 75-lecia harcerstwa w Częstochowie, który 
rozpoczął przygotowania do tej ważnej rocznicy. 

W kwietniu tegoż roku został zorganizowany bieg patrolowy Szlakiem Miejsc Pamięci 
Narodowej, który odbył się pod hasłem „Pamięć historii żyje w nas”. Harcerze odwiedzili wiele 
miejsc upamiętniających walkę i męczeństwo Polaków w różnych okresach naszej historii. 
Zaciągnęli tam warty honorowe i złożyli kwiaty. 

                
        Harcerze składają wieniec  pod pomnikiem                                        Przy Grobie Nieznanego Żołnierza  
                 poświęconym  żołnierzom 6 pułku 

W grudniu 1986 roku hm Jan Szewczyk ustąpił  z funkcji komendanta Hufca, a na 
Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej został wybrany phm Tadeusz Trzyna z wykształcenia 
inżynier. Na początku lat 80-tych mieszkał w Blachowni, tam został przyjęty do grona 
instruktorskiego, a kiedy w roku 1982 utworzono  Krąg Instruktorski przy Komendzie Hufca, jego 
przewodniczącym został druh Tadeusz Trzyna. 

Druh Tadeusz był wychowankiem i współ-
organizatorem Młodzieżowego Kręgu Instruktorskiego im. 
dr Ignacego Kozielewskiego przy szczepie tego imienia,  
z siedzibą w 5 Zespole Szkól Samochodowych   
w Częstochowie. Przez wiele lat brał udział w orga-
nizowaniu obozów szczepu  w Bieszczadach. 

         Z jego inicjatywy, przy współudziale druha Leszka 
Matysiaka, zorganizowano  znany na naszym terenie Rajd 
im. dr Ignacego Kozielewskiego. Pierwszy odbył się  
w roku 1979, a kolejne  były  organizowane corocznie,  
aż do dziś. Po kilku  latach  stał się rajdem ogólnopolskim, 
w którym  brali  udział  uczestnicy z różnych szczepów, 
hufców i chorągwi. Każdy rajd miał opracowanych kilka 
tras wybieranych przez uczestników. Dotąd cieszy się on 
ogólnym zainteresowaniem i obejmuje coraz to inne, 
piękne zakątki polskiej ziemi 

. 

Druh Tadeusz był komendantem pierwszych rajdów, potem organizatorzy się zmieniali, ale 
impreza cieszyła się zawsze jednakowym powodzeniem. 
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                                                   Zdjęcia z różnych rajdów im. Ignacego Kozielewskiego 

W grudniu 1986 roku odbyła się inauguracja obchodów 75-lecia harcerstwa Częstochow- 
skiego. W Młodzieżowym Domu Kultury na Rakowie zorganizowana została wystawa harcerskiej 
historii i tradycji. Otwarcia wystawy dokonał komendant, hm Tadeusz Trzyna. 

Od roku 1987 rozpoczęło się współzawodnictwo szczepów harcerskich o puchar komendanta 
Hufca, do którego zgłaszało się co roku coraz więcej szczepów w szkołach podstawowych. 

Bieg Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej, w kwietniu, odbył się w roku 1987 po raz drugi      
i zakończył się uroczystym przyrzeczeniem harcerskim na Placu Pamięci Narodowej, gdzie 
wyznaczono metę tej imprezy. W latach następnych odbywała się ona już zawsze w kwietniu, stając 
się tradycją harcerzy Częstochowy, kontynuowaną co rok. 

Funkcję zastępcy komendanta d/s. programowych pełniła w dalszym ciągu, jak przez minione 
dwa lata, druhna Barbara Sandak–Różyńska, koordynując pracę szczepów starszoharcerskich            
i młodzieżowych kręgów instruktorskich. 

Komenda Hufca po raz kolejny zmieniła 
swoją siedzibę, co wcale nie ułatwiało działal- 
ności. Wielokrotne pakowanie i przewożenie           
z miejsca na miejsce dokumentów, kronik       
oraz innych ważnych przedmiotów i zbiorów nie 
sprzyjało  utrzymaniu ich w dobrym stanie  
i niedopuszczeniu do ich zniszczenia. Na to 
jednak instruktorzy Komendy Hufca nie mieli 
żadnego wpływu.                                                                                                  

Ostatnie lata 80-te ubiegłego stulecia były 
okresem zmian w ZHP, nieuniknionych w obliczu 
zmian dokonujących się w naszym kraju i mieście. 
Zmiany te dotyczyły także działalności harcerstwa        

w szkołach. Zmniejszała się liczba drużyn, mniej było uczestników harcerskich form letniego          
i zimowego wypoczynku. Powodem były coraz mniejsze dotacje na dofinansowanie harcerstwa. 

 
            Druh Tadeusz wśród instruktorów hufca 
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Mimo tych niedogodności Hufiec nadal prowadził swoją działalność, zarówno w ciągu roku 
szkolnego, jak i w czasie  wakacji. Kontynuowano rajdy, turnieje sportowe, organizowano wolny 
czas  dla dzieci pozostających w mieście w okresie ferii letnich i zimowych. W czasie 2-letniej 
kadencji druha Tadeusza Trzyny program działalności harcerskiej nie zmienił się – realizowano 
wszystkie zadania, jakie podejmowały wcześniej drużyny i szczepy. 

Pod koniec listopada 1988 roku druh Tadeusz Trzyna 
zrezygnował z funkcji komendanta Hufca, a delegaci na 
Konferencję Sprawozdawczo-Wyborczą, która odbyła się 26 
listopada, wybrali na to miejsce harcmistrza Wojciecha 
Krogulca. Swoją przynależność do ZHP rozpoczął jako zuch  
w szczepie „Polanie” przy SP nr 11 w Częstochowie. Przeszedł 
wszystkie stopnie „wtajemniczenia” i – jak sam wspomina – 
nieobojętną sprawą był fakt,     kto był jego wzorem drużynowego 
i instruktora, od kogo uczył się, jakim powinien być zuch, 
harcerz, instruktor. 

Jak sam wspomina, duży wpływ na jego późniejsze, 
ogromne zaangażowanie w działalności harcerskiej miało dwóch 
instruktorów: druh Włodzimierz Wróbel – komendant pierwszego 
obozu, w którym Wojtek był członkiem kadry młodzieżowej   
oraz druh Marek Adamiec, który zachęcił młodego entuzjastę,   
by wstąpił do Kręgu Instruktorskiego „Zawisza”. Przyszły 
komendant hufca był wtedy studentem Akademii Rolniczej  
w Olsztynie, ale wakacje spędzał na obozach harcerskich, sam 
zdobywając coraz szersze i bogatsze umiejętności kierowania 
młodzieżą i wychowując podobnych do niego miłośników 
harcerskiej przygody. 

Komendantem Hufca Częstochowskiego został tuż po studiach, w listopadzie 1988 r. Młody, 
26-letni komendant nie miał łatwego startu. Był to okres zmian politycznych i społecznych w kraju, 
a co za tym idzie – istotnych zmian w strukturze organizacji harcerskiej. Kiedy na konferencji 
Sprawozdawczo-Wyborczej Hufca powierzono mu kierowanie jego działalnością, dyskusje na 
temat przyszłości harcerstwa były bardzo zróżnicowane i kontrowersyjne. Wymownym wynikiem 
tego był fakt, że w roku 1988 Hufiec Częstochowa skupiał jeszcze ponad 15 i pół tysiąca członków, 
a w dwa lata później liczba jego zmniejszyła się do niewiele ponad 4 tysiące zuchów, harcerzy          
i instruktorów. Powodem takiego stanu rzeczy było likwidowanie drużyn harcerskich w szkołach, 
nie było szczepów harcerskich, tylko w niektórych szkołach podstawowych (po reformie - 
sześcioklasowych) utrzymały się nieliczne drużyny zuchów i jeszcze rzadziej występujące – 
drużyny harcerskie. W gimnazjach, które były nowością w wyniku reformy szkolnictwa, harcerstwo 
nie funkcjonowało wcale. Drużyny starszoharcerskie w liceach i technikach również przestały 
istnieć. 

Zanim powstały drużyny pozaszkolne, minęło kilka lat. Zmieniło się nazewnictwo harcerskie, 
wchodziły w życie nowe zadania i propozycje programowe. A jednak młody komendant,  
hm Wojciech Krogulec, podołał tym niełatwym zadaniom. Wytrwał na tej  placówce 13 lat – był 
drugim po komendancie Marianie Gawrońskim, najdłużej sprawującym tę funkcję. 

W chwili wyboru druha Wojtka zaplanowano kadencję nowej Komendy Hufca na 3lata  
- do 1991 roku. W skład zespołu kierującego Hufcem Częstochowa, obok komendanta, wchodzili:  
phm Jolanta Mojsa i hm Arkadiusz Klimczyk – zastępcy komendanta oraz hm Marek Adamiec i hm 
Ryszard Stefaniak – członkowie Komendy. 

Zlikwidowano etaty instruktorskie, nawet na obozach letnich wielu instruktorów pracowało 
społecznie, bo nie było funduszy na organizowanie obozów, w wyniku czego liczba ich 

 
Komendant Chorągwi Śląskiej 

hm Andrzej Cofała wręcza sznur   
funkcyjny Wojciechowi Krogulcowi 
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uczestników zmniejszała się z każdym rokiem. Nie przeszkadzało to realizowaniu harcerskich 
zadań programowych. 

W roku 1989 minęło 30 lat od otrzymania 
sztandaru przez Hufiec Częstochowa. Nie zapom-
niano o tym fakcie, włączając w program działalności 
Hufca kampanię pod hasłem: „ 30 lat pod harcerskim 
sztandarem”. Poczta harcerska wydała nawet z tej 
okazji okolicznościową pocztówkę. 

We wrześniu 1989 roku bardzo uroczyście obchodzono 50 
rocznicę wybuchu II wojny światowej i powstania Szarych Szeregów. 
Uroczyste apele poległych, defilady harcerzy i kombatantów, złożenie 
kwiatów pod pomnikiem „Poległym w Obronie Ojczyzny” na Placu 
Pamięci Narodowej i w miejscach straceń – to tylko niektóre wyrazy 
oddania hołdu bohaterom..  

Koniec pierwszej kadencji druha Wojciecha Krogulca jako komendanta upłynął w listopadzie 
1992 roku. Ponieważ Statut ZHP przewidywał wtedy 2-letnią kadencję komendanta i Komendy 
Hufca , wybory odbywały się kilkakrotnie. Do roku 1999 niezmiennie na funkcję komendanta 
wybierano hm Wojciecha Krogulca. Zmieniali się tylko jego zastępcy i członkowie Komendy 
Hufca. Funkcje zastępców, oprócz już wymienionych, pełnili: hm Ryszard Stefaniak, hm Marek 
Adamiec, hm Edward Szostak, hm Bogdan Giza. 

W okresie kierowania Hufcem Częstochowskim przez druha komendanta Wojciecha 
Krogulca po raz pierwszy w roku1991, a potem w latach następnych, częstochowscy harcerze 
przejmowali Betlejemskie Światło Pokoju na Jasnej Górze, a potem przekazywali je władzom  
i mieszkańcom Częstochowy. 

Co roku również odbywały się spotkania opłatkowe w okresie Świąt Bożego Narodzenia,       
a latem częstochowscy harcerze obsługiwali pielgrzymki harcerskie na Jasną Górę. O tych 
wszystkich działaniach harcerzy piszemy szerzej w oddzielnym  rozdziale niniejszej publikacji. 

W czasie Spisu Harcerskiego w roku 1993 stan liczebny Hufca Częstochowa przedstawiał się 
następująco: 269 zuchów, 695 harcerzy młodszych,210 harcerzy starszych i106 instruktorów. Gdy 
dołączyć do tej liczby 15 tzw. instruktorów-działaczy, liczba członków Hufca wynosiła1295 osób. 
Pod względem ilości zajmowaliśmy 5 miejsce Chorągwi Katowickiej. (Chorągiew Częstochowska 
została rozwiązana w roku 1992). 

W marcu 1994 roku, w Muzeum Okręgowym 
w Częstochowie została zorganizowana wystawa 
poświęcona Aleksandrowi Kamińskiemu, autorowi 
książki „Kamienie na szaniec”, twórcy ruchu 
zuchowego w Polsce, pedagogowi i wychowawcy 
młodzieży. Wystawa miała tytuł „Kamyk na 
szańcu” 

Inicjatorką wystawy była znana pisarka 
Barbara Wachowicz, która uczestniczyła w jej 
przygotowaniu. 

Wernisaż wystawy z harcerskim kominkiem z udziałem pisarki, zgromadził żyjących 
członków Szarych Szeregów, m.in. jednego z nielicznych żyjących uczestników :Akcji pod 
Arsenałem”, Tadeusza Chojko, ps. „Bolek”. Licznie uczestniczyli też częstochowscy seniorzy 
harcerstwa: Marian Jackowski, Zygmunt Łęski i inni. Nad całością imprezy czuwała 18 CDH 
„Wawer”. 

 

 

 
Harcerze przy portretach Alka, Zośki i Rudego 
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            Barbara Wachowicz podczas otwarcia wystawy                            Harcerze z Tadeuszem Chojko 

Również w 1994 roku. Jako przygotowanie do uroczystości wręczenia Hufcowi nowego 
sztandaru, odbył się w Pająku Zlot Hufca, który w przyszłości został nazwany I Zlotem Hufca,  bo 
w następnych latach odbywały się one co roku. 

We wrześniu 1994 roku zakończyła się, 
trwająca 10 miesięcy, kampania programowa pod 
hasłem: „Przez zamiecie i burze w harcerskim 
mundurze”. Zadania kampanii miały charakter 
historyczny, przybliżający harcerzom przeszłość 
częstochowskiego harcerstwa, szczególnie jego 
początki i lata przed wybuchem II wojny światowej. 

    

Nowy sztandar został ufundowany przez społeczeństwo 
Częstochowy, a inicjatorem był Robotniczy Krąg  Instruktorski 
pod kierunkiem Edwarda Szostaka. Sztandar miał być   repliką 
tego, który Częstochowski Hufiec Harcerzy otrzymał  w roku 
1938.  Autorem nowego projektu był hm Ryszard Jakubiak. 

24 września, na Placu Pamięci Narodowej. Pod 
pomnikiem „Poległym w obronie ojczyzny” zebrały się 
delegacje kombatantów, wojska, organizacji i instytucji oraz 
harcerze  i zuchy pod kierunkiem instruktorów. Sztandar został 
wręczony częstochowskim harcerzom w obecności prezydenta 
miasta Tadeusza Wrony, komendanta Chorągwi Katowickiej           
hm Andrzeja Cofały, przewodniczącego ZHP hm Stefana 
Mirowskiego i przedstawicieli władz miejskich, wojewódzkich 
oraz delegacji hufców Chorągwi Katowickiej. 

 Odbył się uroczysty apel, prezentacja sztandaru i defilada Alejami Częstochowy, na czele 
której maszerował komendant hm Wojciech Krogulec w otoczeniu drużyny honorowej. 
Uroczystość ta była wielkim świętem Częstochowskiego Hufca. Towarzyszyły jej różne liczne 
imprezy harcerskie.  

Bardzo ważnym wydarzeniem dla częstochowskiego harcerstwa było przekazanie ośrodka 
harcerskiego w Pająku w wieczystą dzierżawę Komendzie Hufca Częstochowa. Uroczystość 
przekazania odbyła się w listopadzie 1995 roku, w Urzędzie Wojewódzkim. Komendant Hufca            
hm Wojciech Krogulec otrzymał z rąk wojewody Cezarego Graja akt wieczystego użytkowania 
obiektu. Do tej pory ośrodkiem zajmował się Urząd Wojewódzki. Decyzja wieczystej dzierżawy ma 
dla przyszłości ośrodka ogromne znaczenie, ponieważ stwarza szansę na ratowanie go przed dalszą 
ruiną (obiekt znajdował się w fatalnym stanie). Harcerze , którzy odebrali ośrodek 20 lat temu          
i sami go współtworzyli, nie mieli pieniędzy na remont podupadających obiektów placówki  
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w Pająku. W chwili przekazania ośrodka wymagał on generalnego remontu: wymiany okien, 
naprawy dachów, ogrodzenia, itp. Władze miasta zadeklarowały pomoc w tej sprawie. 
Postanowiono też powołać Komitet na Rzecz Odbudowy Ośrodka Harcerskiego w Pająku. Istotnym 
powodem tej decyzji był fakt, że z letniego wypoczynku korzystali nie tylko harcerze i zuchy, ale 
także dzieci, które nie należą do ZHP, głównie dzieci z ośrodków pomocy społecznej. Potrzeba 
więc, by poprawić im warunki pobytu. 

            
Wręczenie aktu wieczystej dzierżawy przez wojewodę             Uczestnicy spotkania w Urzędzie Wojewódzkim 
                             Cezarego Marka Graja 

Uczestnikami uroczystości w Urzędzie Wojewódzkim wzięli udział, oprócz przedstawicieli 
Komendy Hufca i władz miasta, także byli komendanci i instruktorzy Hufca, a wśród nich –         
hm Wiesław Wiatrak, były komendant Chorągwi Częstochowskiej, a później - przewodniczący 
Rady Miasta. Miał on niemały wkład w tak ważne dla częstochowskich harcerzy  wydarzenie. Druh 
Wiesław zawsze podkreślał, że wciąż jest instruktorem harcerskim i harcerskie sprawy nigdy nie są 
mu obojętne. 

Przez te kolejne lata, częstochowskie harcerstwo, w dalszym ciągu  organizowało corocznie, 
w tych samych okresach i terminach, podobne zbiórki, spotkania i inne imprezy typu: apele 
poległych i nabożeństwa żałobne ku czci tych, którzy polegli w walce za ojczyznę lub zostali 
straceni w egzekucjach, warty honorowe w miejscach pamięci (tablice pamiątkowe, pomniki, groby 
zbiorowe, itp.). Odbywało się to z okazji różnych rocznic: wybuchu II wojny światowej, powstania 
Szarych Szeregów, odzyskania niepodległości, czy zakończenia wojny. Były i są to patriotyczne 
lekcje historii naszego narodu i dlatego należy o nich pamiętać. 

                
                 Warta przed pomnikiem Marszałka                                  Harcerze przy grobie Ignacego Kozielewskiego 

Na szczególną uwagę zasługuje wśród wspomnianych form pracy kilka faktów, które należy 
podkreślić. 

W ciągu 13-letniego kierowania Hufcem Częstochowa przez komendanta hm Wojciecha 
Krogulca dwukrotnie obchodzono jubileusze harcerstwa na naszym terenie: było to 80-lecie              
i 85-lecie częstochowskiego skautingu. Szczegółowo o tych imprezach jest mowa w rozdziale 
„Harcerskie jubileusze”. 
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W roku 1997 częstochowscy harcerze zasłużyli na pochwałę za zorganizowanie pomocy dla 
dzieci z terenów objętych powodzią. W drugiej połowie sierpnia przeprowadzono zbiórkę 
artykułów szkolnych i pieniędzy. Była to odpowiedź na apel Polskiego Radia, które zainicjowało 
akcję, nazwaną „Akcj ą Zeszyt”. Zebrane i zakupione szkolne wyprawki zostały przesłane do szkół              
i przedszkoli w gminie Kuźnia Raciborska, gdzie harcerze z Częstochowy pracowali też przy 
usuwaniu szkód popowodziowych.  

                
                                       Dary dla powodzian i podziękowanie od obdarowanych z Kuźni Raciborskiej 

Organizacją akcji w Częstochowie kierował druh hm Edward Szostak przy pomocy druhen     
i druhów tworzących sztab odpowiedzialnych za przebieg zbiórki. W jego skład weszli: Elżbieta 
Tekielak, Kinga Cichawa, Adrian Staroniek i Jarosław Podsiadły. Harcerze zebrali artykuły szkolne 
warte 4,5 tys. złotych i drugie tyle pieniędzy zebranych w czasie kwesty ulicznej. 

W roku 1998 odbył się XX Jubileuszowy Ogólnopolski Rajd im. dra 
Ignacego Kozielewskiego. Zgromadził wielu amatorów wędrówki z całego 
kraju na piękne tereny Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Rajd stał się już 
tradycją imprez młodzieżowych i nie może na nim zabraknąć żadnej 
spośród liczących się w Polsce drużyn harcerskich. 

XX Rajd miał metę w Olsztynie, skąd przewieziono zmęczonych 
uczestników do Pająka, by odpoczęli po forsownej wędrówce. Tam odbył 
się apel, ognisko i uroczyste zakończenie imprezy. 

 

W październiku 1998 roku, w kościele  
św. Józefa na Rakowie odsłonięto i poświęcono 
tablicę pamiątkową ku czci harcerek i harcerzy 
rakowskich, którzy zginęli w czasie II wojny 
światowej. 

 Warto zaznaczyć, że pierwsza drużyna 
powstała tam w roku 1913, a w krótkim czasie drużyn 
było coraz więcej  i działały one bardzo aktywnie  
w tym robotniczym rejonie Ziemi Częstochowskiej. 

            Odsłonięcie pamiątkowej tablicy 
          w kościele św. Józefa na Rakowie 

Za działalność w czasie Akcji Letniej - 98 oraz za opiekę nad miejscami walki i męczeństwa 
Komenda Hufca otrzymała szczególne wyróżnienia. 
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W roku 1999 warto zwrócić uwagę na kilka ważnych wydarzeń, m.in. na udział 
częstochowskich  harcerzy w zjeździe Śląskiej Chorągwi ZHP oraz w zjeździe harcerstwa ziemi 
częstochowskiej. Po raz pierwszy od 25 lat spotkali się razem harcerze z hufca miejskiego i powia-  
towego. Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowych dokonań, planowanie działalności 
w obliczu nowych struktur oświatowych.  

W czasie VI Zjazdu nie 
zapomniano  o tych, którzy w prze- 
szłości zasłużyli się dla częstocho- 
wskiego harcerstwa. Hm Wiesław 
Wiatrak, były komendant Chorągwi,  
w chwili uczestniczenia w zjeździe - 
przewodniczący Rady Miasta 
Częstochowa został odznaczony 
Złotym Krzyżem za Zasługi dla 
ZHP. 

 

W roku 2000 Hufiec Częstochowa 
świętował 25-lecie bazy harcerskiego 
letniego wypoczynku w Pająku. 9 maja 
zjechali do Pająka harcerze, zuchy  
i instruktorzy, stawili się pierwsi komen- 
danci ośrodka. Przybyli też przedsta- 
wiciele władz, a na ich czele - prezydent 
Częstochowy Wiesław Maras i przewod- 
niczący Rady Miasta Wiesław Wiatrak, 
który wspominał powstanie projektu, 
budowę obiektów i ludzi najbardziej 
zaangażowanych w tę inwestycję. 

Druh Wiesław przyczynił się do uzyskania aktu wieczystej dzierżawy terenu Pająka dla 
Częstochowskiego Hufca. 
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                                                 Harcerze i zuchy – uczestnicy uroczystości 25-lecia Pająka 

Przypominano powstanie Społecznego Komitetu Budowy Ośrodka w Pająku i zebranie 
dyrektorów częstochowskich zakładów pracy zwołane przez ówczesnego I sekretarza Komitetu 
Miejskiego partii, Włodzimierza Kosmalę. 

„Tu nastąpił podział zadań: ty dasz murarzy, 
ty cegły, a ty okna – wspominała hm Janina Drynda, 
od początku zaangażowana w historię Pająka. – Bez 
pomocy zakładów pracy nie byłoby szans na 
zbudowanie ośrodka w tak krótkim czasie”. 

„Trzeba było zbudować drogę dojazdową, 
podłączyć wodę. Potem powstawały budynki 
gospodarcze i domki dla zuchów” – przypominał            
hm Edward Szostak. 

„Pod pierwszym domkiem zakopaliśmy butelkę 
z nazwiskami ludzi, którzy przyczynili się do budowy 
i  nazwiskami pierwszych komendantów, Lista jest 
długa, wielu spośród nich nie doczekało dzisiejszego 
święta”  – mówiła Janina Drynda.  

„Co się zmieniło? Zrobiliśmy drobny remont  
w domkach, na gruntowne zmiany nas nie stać, 
nawet z okazji jubileuszu – informował ówczesny 
komendant Wojciech Krogulec. – W roku 1989 
harcerstwo przestało być dotowane, a samorząd nie 
dał nam ani złotówki. Sytuacja nieco się zmieniła 
teraz, ale pieniądze przeznaczono na wypoczynek 
dzieci  z najbiedniejszych rodzin”  

W czasie uroczystych obchodów 25-lecia odbył się w Pająku uroczysty apel, zwiedzanie 
obiektów na całym terenie, poczęstunek obozową grochówką i otwarcie wystawy fotograficznej 
„Pająk 1975-2000”. 

1 czerwca 2000 roku został otwarty długo oczekiwany Dom Harcerza przy ul. Wilsona 34. 
Jest to stary budynek, który opuściła Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Budynek był      
w opłakanym stanie. „San-Epid” korzystał z małych pomieszczeń. Po wyburzeniu ścian działowych 
na dole powstała świetlica i harcówka, Na piętrze pomieszczenia przeznaczono na sekretariat, 
gabinet komendanta, salę zbiórek i kilka małych pokoi dla działania poszczególnych komisji, 
magazyn   i archiwum. 
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Dotąd harcerze wielokrotnie zmieniali swoją siedzibę. Ostatnio spotykali się w budynku przy 
Alei NMP 24. Nie było to odpowiednie miejsce. Klatka schodowa przyciągała amatorów taniego 
wina i narkomanów. Zimą zawieszano działalność ze względu na brak ogrzewania. 

                 
                                        Uroczystość otwarcia Domu Harcerza „Skaut 1” 

Po otwarciu Domu Harcerza na Wilsona budynek wymagał jeszcze wiele zmian i uzupełnień 
wyposażenia. Ale harcerze od tej chwili są „na swoim”. Do świetlicy. środowiskowej przychodziło 
już od pewnego czasu wiele dzieci z dzielnicy. Tu odrabiały lekcje, spędzały czas pod opieką            
i mogły liczyć na kubek ciepłej herbaty i słodką bułkę. I tak jest do dziś. 

Komendant hm Wojciech Krogulec zrezygnował z funkcji jesienią 2001 roku. Po 13 latach 
bardzo owocnej działalności na rzecz częstochowskiego harcerstwa przeszedł do pracy w Urzędzie 
Miejskim. Nie przestał jednak, podobnie jak druh Wiesław Wiatrak, być instruktorem harcerskim, 
otwartym na pomoc dla organizacji. Obaj podkreślają to przy każdej okazji. 

21 października 2001 roku, w połowie 4-letniej kadencji 
odbył się nadzwyczajny Zjazd Hufca, w czasie którego wybrano 
nowe władze. Komendantem Hufca został phm Adrian Staroniek. 
Młody, 25-letni entuzjasta harcerstwa, od zucha wychowanyw ZHP,  
uczestnik kolonii zuchowych  i obozów harcerskich w Pająku, 
członek harcerskiego zespołu artystycznego „Azymut”. Po 
ukończeniu studiów licencjackich z chemii na WSP uczył biologii 
 i chemii w Gimnazjum św. Jana de La Salle prowadzonym przez 
braci szkolnych. Przed powołaniem na funkcję komendanta był 
przez ostatnie 2 lata zastępcą druha Wojciecha Krogulca. 

Zastępcami nowego komendanta zostali: do spraw programowych - hm Edward Szostak,     
do spraw organizacyjnych – phm Dariusz Bąk, do spraw finansowych – hm Mirosława Błaszczak-
Całusińska. Namiestnikiem harcerskim została hm Beata Król-Stroba, a namiestnikiem zuchowym 
– phm Iwona Orman. 

Nowy komendant postanowił kontynuować linię programową prowadzoną przez swojego 
poprzednika. Pierwszą ważną imprezą były obchody 90-lecia harcerstwa częstochowskiego  
i stanowiły niejako „chrzest bojowy” młodego szefa Hufca. Wypadł on jak najlepiej, o czym jest 
informacja w „Harcerskich jubileuszach”. 

W marcu 2003 roku została otwarta druga świetlica środowiskowa, a właściwie - 
Środowiskowe Ognisko Młodzieżowe „Skaut II”. Placówka wychowawcza prowadzona przez 
instruktorów harcerskich mieści się w budynku internatu Zespołu Szkół im. Andersa przy  
ul. Legionów. Dyrekcja szkoły udostępniła harcerzom 5 pomieszczeń i długi korytarz  
z niezależnym wejściem. Konieczne były drobne naprawy, wymiana okien, wykładzin i zakup 
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sprzętu. Tak, jak „Skaut I” (obiekt przy ul. Wilsona), świetlica prowadzona jest przez instruktorów 
Hufca. 
 Na otwarcie placówki wychowankowie „Skauta I” przygotowali część artystyczną. 

   
                       Harcerze przed „Skautem 2”                                                      W świetlicy „Skauta 2” 

Wychowankowie „Skauta II” to mieszkańcy dzielnicy Zawodzie, głównie dzieci z rodzin 
ubogich i zaniedbanych. Przed otwarciem świetlicy rozesłano zawiadomienia do najbliższych szkół       
z prośbą o wytypowanie spośród uczniów tych, którzy chcieliby lub powinni z niej korzystać. 
Dzieci mogą tu odrobić lekcje, pobawić się i coś zjeść. Dożywianie jest możliwe dzięki sponsorom          
i dzięki temu, że w Zespole Szkół jest kuchnia i stołówka. Jeśli chodzi o fundusze, Hufiec musi 
mieć 40% własnej, potrzebnej na ten cel sumy, a resztę pokryje MOPS, chodzi bowiem o dzieci       
z rodzin podlegających tej instytucji. 

Na przykładzie „Skauta I” przekonano się ,że duża część wychowanków świetlicy wstępuje    
do ZHP. Spokój, miła atmosfera i ciekawe formy prowadzenia zajęć przyciągają dzieci i młodzież. 

Obecnie, już od kilku lat, w „Skaucie II” odbywają się zbiórki, kursy funkcyjnych, spotkania 
instruktorskie. Jest tu więcej miejsca niż w budynku przy ul. Wilsona. 

W półtora roku później, w listopadzie 2004 roku w Szkole Podstawowej nr 52 w Dźbowie 
została otwarta trzecia świetlica środowiskowa „Skaut III”. Jej działalność polegać miała na tych 
samych zasadach, co dwie poprzednie, cele opiekuńczo-wychowawcze i rozrywkowe również 
podobne, tylko wychowankowie – uczestnicy zajęć będą rekrutować się z innego terenu Hufca. 
 I o to właśnie chodzi, by objąć działalnością wypełniającą wolny czas dzieci i młodzieży jak 
największą liczbę podopiecznych i rozszerzać harcerskie formy działań, gdzie tylko to możliwe. 

            
Uroczystość otwarcia świetlicy środowiskowej „Skaut 3” 

W 2003 roku Hufiec Częstochowski zrzeszał 800 członków: zuchów, harcerzy, instruktorów   
i seniorów. Funkcjonowało w nim 15 gromad zuchowych, 30 drużyn harcerskich 
 i starszoharcerskich, 4 kręgi instruktorskie i 4 kluby specjalnościowe. We wrześniu 2003 roku 
Hufiec zajął III miejsce w Śląskiej Chorągwi ZHP za ciągłe doskonalenie się, zdobywanie stopni 
instruktorskich i organizowanie dużej ilości imprez. Brana jest pod uwagę współpraca  
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ze społeczeństwem Częstochowy, udział w wielu pielgrzymkach, nabożeństwach z różnych okazji, 
itp. 

8 lipca 2004 roku, w przeddzień 40 
rocznicy śmierci Ignacego Kozielewskiego, 
współtwórcy polskiego harcerstwa i autora 
hymnu „Wszystko, co nasze”, na cmentarzu 
św. Rocha zgromadzili się m.in. członkowie 
ZHP, Towarzystwa Gimnastycznego 
„Sokół”, Harcerskiego Kręgu Seniorów  
i rodzina Zmarłego. Po mszy zgromadzeni  
w milczeniu przeszli do jego grobu. 
Położono kwiaty, zapalono znicze, odśpie-
wano hymn harcerski. 

Za całokształt działalności Hufiec  Częstochowa uzyskał  I miejsce we współzawodnictwie 
hufców z terenu Chorągwi Śląskiej za rok 2003/2004. Powtórzyło się to jeszcze dwukrotnie  
w następnych latach. 

W XXXIII Zje ździe ZHP w grudniu 2005 roku, jako delegat harcerstwa Częstochowy 
uczestniczył komendant Adrian Staroniek. W czasie Zjazdu został on wybrany do Rady Naczelnej 
ZHP. Obowiązków przybyło, ale zaszczyt niemały. 

 

Staraniem sztabu obchodów 
jubileuszy 95-lecia harcerstwa i Huf-
cowej Komisji Historycznej została 
wydana publikacja p.t. „Z dziejów ruchu 
harcerskiego w Częstochowie” pod 
redakcją Ryszarda Stefaniaka i Edwarda 
Szostaka. Ukazała się ona dzięki dotacji 
finansowej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Śląskiego oraz Wydziału 
Kultury Urzędu Miasta Częstochowy. 

W tym miejscu warto wspomnieć, że hm Ryszard Stefaniak jest autorem kilku innych 
publikacji, również o tematyce harcerskiej. Są to: 

-  Harcerstwo częstochowskie na jubileuszowym Zlocie w Spale, 11-25 lipiec 1935 r.         
(Częstochowa 1995) 

-  Szkice z dziejów harcerstwa częstochowskiego 1911-1996 (Częstochowa 1997) 

- Materiały do historii i tradycji harcerstwa częstochowskiego (Częstochowa 2001) 

- Częstochowska Chorągiew ZHP 1975-1992. Zarys dziejów (Częstochowa 2002)  

Druh Ryszard uczestniczył w sesjach naukowych Zakładu Historii Najnowszej WSP  
w Częstochowie. Dzięki udziałowi w tych sesjach i wspomnianych wcześniej publikacjom druh 
Ryszard uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych w częstochowskiej WSP. Jest szóstym z kolei 
absolwentem tej uczelni, który zdobył stopień doktora nadany przez naszą uczelnię. Praca 
doktorska dotyczyła właśnie ruchu harcerskiego w Częstochowie i wykazała ogromną znajomość 
zagadnienia. W harcerstwie był od lat dziecięcych. Instruktorem został w roku 1980. Pełnił 
odpowiedzialne funkcje w Hufcu Częstochowskim, był zastępcą komendanta Chorągwi Śląskiej.  
Z zawodu  -  nauczyciel, dyrektor Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 16 w Częstochowie. 

 

 
 

       hm Ryszard Stefaniak 
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W czasie 10-letniej kadencji hm Adriana Starońka w Pająku dokonano licznych prac 
remontowych: wyremontowano domek Służby Zdrowia – „szpitalik” i domki zuchowe, 
przygotowano pokoje gościnne w budynku dawnego HOT-u (Harcerskiego Ośrodka Techniki). 
Zmodernizowano również stołówkę, zbudowano 6 kabin prysznicowych, a w domkach zuchowych 
zainstalowano łazienki. Przebudowano także magazyny na sprzęt. 

               
Wyremontowane domki w Pająku 

            Po dokonaniu tych remontów, w roku 2005 obchodzono w Pająku uroczystość 30-lecia jego 
istnienia. Przybyli goście zwiedzali ośrodek i porównywali jego stan obecny z tym sprzed 30 lat. 
Był  nawet piękny tort „urodzinowy” odpowiednio udekorowany, była też wystawa przedstawiająca 
letni wypoczynek harcerzy w ciągu minionego 30-lecia. 

     

      

W roku 2006 uroczyście obchodzono 95-lecie harcerstwa częstochowskiego, o czym 
dokładna informacja znajduje się w rozdziale „Harcerskie jubileusze”. 

W październiku 2007 roku odbył się Zjazd Hufca w czasie którego wybrano nowe władze. 
Komendantem został ponownie hm Adrian Staroniek, już na ostatnią kadencję, ponieważ zgodnie 
ze Statutem ZHP, po pełnieniu tej funkcji przez kolejne dwie kadencje, na trzecią nie może być 
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wybrany. Zastępcą do spraw programowych został phm Wojciech Śliwowski, sprawami kształcenia 
kierowała hm Iwona Orman, a zarządzanie objął hm Bogdan Giza. 

Oprócz wszystkich, corocznie powtarzających się wydarzeń, w ciągu ostatnich 4 lat warto 
wymienić takie, które zasłużyły na szczególną uwagę. 

W marcu 2008 roku Komenda Hufca zor-
ganizowała wycieczkę do Warszawy. Warto o niej 
wspomnieć głównie dlatego, że celem było 
zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego  
i Muzeum Harcerstwa. Uczestnikami wycieczki 
byli przedstawiciele różnych harcerskich pokoleń: 
starsi harcerze, instruktorzy młodzieżowi, 
członkowie władz Hufca i seniorzy. Autokarem 
kierował były komendant, hm Tadeusz Trzyna, 
który jest obecnie właścicielem niewielkiego 
przedsiębiorstwa transportowego. W czasie dnia 
bogatego w wydarzenia, odwiedzono cmentarz na 
Powązkach, gdzie zostały złożone kwiaty na 
grobach poległych harcerzy Szarych Szeregów.  

 

Wycieczka była wydarzeniem podkreślającym wspólne zainteresowania i braterskie więzi 
między członkami ZHP. 

       
                         W Muzeum Harcerstwa                                                                 Na Powązkach 

Również w 2008 roku odbył się 
jubileuszowy, już XXX Rajd im. dr Ignacego 
Kozielewskiego. Warto o tym wspomnieć, 
bowiem rzadko się zdarza, by jakaś impreza 
utrzymała się i wzbudzała tak duże 
zainteresowanie przez 30 lat. A Rajd im. 
Kozielewskiego należy właśnie do takich 
harcerskich wydarzeń. Zjeżdżają się wtedy na 
Jurę Krakowsko-Częstochowską amatorzy 
wędrówek z całego kraju. I tym razem na 
podsumowanie Rajdu uczestnicy zebrali się  
w Pająku.  

 

 
W Muzeum Powstania Warszawskiego 
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Wielu z nich uczestniczyło w nim nie po raz pierwszy, więc było co wspominać. 

Przed 100-leciem częstochowskiego harcerstwa swoje jubileusze obchodziły różne rejony       
i miejscowości ziemi częstochowskiej. W roku 2008, w maju, swoje święto mieli harcerze  
z Blachowni, o czym piszemy osobno w „harcerskich jubileuszach”. W rok później, w kwietniu 
2009 roku filia Biblioteki Publicznej na Rakowie przygotowała interesującą wystawę ilustrującą 
 90-lecie skautingu na tym terenie.  

   
                              Fragment wystawy                                      Członkowie Komisji Historycznej i seniorzy 

O rakowskim harcerstwie i jego działaczach dość często pisaliśmy w niniejszej publikacji, ale 
o tej wystawie i związanych z nią spotkaniach warto wspomnieć. W otwarciu wystawy 
uczestniczyli członkowie Komisji Historycznej Hufca i Kręgu Seniora, jak również delegacje szkół 
dzielnicy Raków. Był obecny również pan Roman Sitkowski, historyk tworzący monografię 
Rakowa.  

    
            Występ harcerzy z Rakowa                                            Członkowie Komendy Hufca z młodzieżą 

 W ciągu miesiąca trwania ekspozycji wystawę zwiedziło wiele zainteresowanych osób,          
a głównie młodzież szkolna. Inicjatorką i organizatorką wystawy była dyrektor biblioteki  
mgr Mirosława Więcek, a przy współudziale pań pracujących w bibliotece i czytelni, efekt 
przygotowań był imponujący. 

Realizując wszystkie, przewidziane programem zadania harcerskiej działalności, w roku 2010 
rozpoczęto przygotowania do obchodów 100-lecia harcerstwa ziemi częstochowskiej. Przegląd 
materiałów będących dokumentami działalności harcerzy i harcerek w różnych okresach tego 
stulecia, pozwalał uzupełnić wiedzę na ten temat. Niniejsza publikacja jest cząstką tej wiedzy,  
bo prezentuje tylko wybrane tematy i zagadnienia. 
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Częstochowska Chorągiew ZHP (1975 – 1992) 
 

W związku z nowym podziałem administracyjnym kraju w roku 1975, kiedy to zlikwidowano 
powiaty, a utworzono 49 województw w miejsce dotychczasowych 17, Częstochowa stała się 
stolicą nowego województwa. 

Równocześnie z tym podziałem Polski nastąpiły zmiany w strukturze organizacyjnej Związku 
Harcerstwa Polskiego i od 30 czerwca 1975 r. powstało 49 chorągwi, w tym również 
Częstochowska Chorągiew ZHP. Skupiała ona w chwili swojego powstania 37 hufców i 28 
gminnych związków drużyn. Były to jednostki organizacyjne należące poprzednio częściowo do 
chorągwi: katowickiej, łódzkiej, kieleckiej i opolskiej. Najsilniejszą i najliczniejszą jednostką nowej 
chorągwi był Hufiec Częstochowa, liczący w chwili powstania chorągwi ok. 16 tys. członków. Trzy 
hufce: w Lublińcu, Myszkowie i Kłobucku zrzeszały po ok. 2 tys. harcerek, harcerzy i instruktorów,          
a kolejne osiem: Pajęczno, Krzepice Kalety, Olesno, Dobrodzień, Gnaszyn, Rędziny i Poczesna – 
skupiały w drużynach i szczepach, działających głównie przy szkołach, po ok. 1000 członków ZHP. 

Jednak nie tylko liczba członków Związku świadczyła o osiągnięciach i miejscu organizacji 
harcerskiej w społeczności nowego województwa częstochowskiego. Liczyły się przede wszystkim 
działania młodych ludzi i ich włączanie się w życie naszego regionu, o czym będzie mowa  
w poszczególnych następnych rozdziałach tej książki, omawiających różnorodne tematy i dziedziny 
harcerskiego życia. 

Komendantem Chorągwi Częstochowskiej został 
harcmistrz Zbigniew Śmieiński, wówczas 39-letni instruktor,         
z zawodu nauczyciel, wizytator Kuratorium Oświaty  
i Wychowania, od 1968 roku pełniący społecznie funkcję 
Komendanta Hufca ZHP Częstochowa-Powiat. 

 Wcześniej był drużynowym, komendantem szczepu, 
członkiem Rady Hufca. 

Zastępcami druha Śmieińskiego zostali: Elżbieta 
Szymańska i Wiesław Wiatrak, którego wkrótce zastąpiła Ewa 
Sędziwa. 

W latach sprawowania funkcji komendanta przez druha 
Zbyszka Chorągiew Częstochowska była jedną z najbardziej 
czynnych jednostek organizacyjnych w kraju i zanotowano    
na jej koncie wiele znaczących osiągnięć. 

 

                                          
   hm Wiesław Wiatrak                                   hm Elżbieta Szymańska                                           hm Ewa Sędziwa 
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Już latem 1975 roku gościem Częstochow-
skiej Chorągwi był naczelnik ZHP Jerzy Wojcie-
chowski, który uczestniczył w przekazaniu 
harcerzom nowego ośrodka wypoczynkowego  
w Złotym Potoku, zarówno latem, jak i zimą 
dostosowanego do organizowania obozów  
i zimowisk. Naczelnik odwiedził również ośrodek 
obozowy Hufca Częstochowa w Pająku, który 
został oddany częstochowskim harcerzom właśnie 
w czasie akcji letniej 1975 r.               

Obóz „Jurajskich Orląt” i kolonia zuchowa „Osada Skrzatów” w Złotym Potoku  
oraz uczestnicy pierwszych obozów harcerskich w Pająku z dumą witali druha Naczelnika  
na własnych terenach. 

W październiku 1975 r. powołana została Wojewódzka Rada Przyjaciół Harcerstwa, na czele 
której stanął wojewoda częstochowski, dr Mirosław Wierzbicki.  

Społeczny patronat nad Związkiem 
Harcerstwa Polskiego miał w regionie 
wieloletnie tradycje, zwłaszcza we wspieraniu 
poczynań Związku w dziedzinie rozwoju stałej 
bazy szkoleniowo-wypoczynkowej, czego 
przykładem, oprócz wspomnianych już ośrod-
ków w Pająku i Złotym Potoku, są harcerskie 
ośrodki w Zawadach,  Poraju,  Kokotku, Patrzy 
kowie, Blachowni, Sianoszycach oraz Dom 
Harcerza  w Oleśnie, a także świetnie zor-
ganizowana   stanica  Nieobozowego Lata  
w Olsztynie. 

    
            Stanica NAL w Olsztynie                                                          Ośrodek żeglarski w Poraju 

Oprócz prężnie działających szczepów harcerskich, skupiających drużyny zuchów, harcerzy    
i członków drużyn HSPS w szkołach ponadpodstawowych, na terenie Chorągwi Częstochowskiej 
działały kluby specjalnościowe wodniaków i lotniarzy, klub drużyn pożarniczych oraz wciąż 
rozwijające się w większości hufców częstochowskiego województwa drużyny Młodzieżowej 
Służby Ruchu. O każdej z tych „formacji” wspomniano oddzielnie, jak również o działalności 
zespołów artystycznych i harcerskiej radiostacji utrzymującej łączność radiową  ze stacjami całego 
świata. 

 

 
Baza zuchów  w Patrzykowie 
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                            Harcerze na lotnisku                                                               Młodzieżowa Służba Ruchu 

 

                  
                        Drużyna pożarnicza                                                                         Wodniacy 

Żeby wyczerpująco przedstawić dokonania istniejącej przez 17 lat Chorągwi 
Częstochowskiej, można byłoby napisać oddzielną, obszerną książkę. O ważniejszych  
i ciekawszych wydarzeniach będzie mowa przy opracowywaniu poszczególnych tematów 
opowiadających o różnych formach działań harcerzy częstochowskich, uwzględniane w nich będą 
warte uwagi przykłady harcerskich poczynań w różnych miejscowościach województwa 
częstochowskiego. 

Do ważniejszych wydarzeń z życia chorągwi, o których warto wspomnieć, należy uroczystość 
w Krzepicach, w styczniu 1978 roku. Szczep HSPS im. Ignacego Kozielewskiego w Liceum 
Ogólnokształcącym, w którym twórca harcerskiego hymnu pracował kiedyś jako nauczyciel, 
otrzymał sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski tej szkoły. W uroczystości uczestniczył 
Naczelnik ZHP Jerzy Wojciechowski, komendant Chorągwi Częstochowskiej, Zbigniew Śmieiński            
oraz przedstawiciele władz wojewódzkich i gminnych. 

          
            Przyrzeczenie harcerskie na nowy sztandar                                               Goście uroczystości 
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Pierwszym komendantem i założycielem szczepu był druh harcmistrz Edward Bogatko, 
który najpierw zorganizował jedną drużynę w tej szkole, o nazwie „Artystyczna”. 

 Później przybyły dalsze, powstał szczep, który ma wiele liczących się osiągnięć,  
a najbardziej liczącym się spośród nich jest inicjatywa harcerzy dotycząca budowy pomnika 
„Mokra 39”. Na apel krzepickich harcerzy odpowiedzieli inni - wszyscy z byłego powiatu 
kłobuckiego oraz młodzież ze wszystkich szkół i całe miejscowe społeczeństwo. Tak stanął pomnik 
upamiętniający walkę żołnierzy Września z najeźdźcą, głoszący bohaterstwo obrońców tych ziem. 

                                                
                  Druh Bogatko prezentuje kilim wykonany                                     Harcerze przy pomniku w Mokrej 
                         przez harcerzy z drużyny „Artystyczna” 

Gdy druh Edward Bogatko awansował na dyrektora Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki 
Urzędu Wojewódzkiego w Częstochowie, prowadzenie szczepu w roku 1976 przejął druh Marian 
Słaboń, w chwili wręczenia sztandaru - dyrektor Liceum w Krzepicach. Z dumą prezentował szczep 
składający się z 12 drużyn, w których działały kluby: sportów obronnych, młodych 
racjonalizatorów, plastyczny, artystyczny i przyjaciół dzieci. 

Reprezentacja szczepu w chwili, kiedy szkoła obchodziła swoje święto, zdobyła dwa pierwsze 
miejsca na wojewódzkich Mistrzostwach w Narciarstwie Klasycznym w Olsztynie – o czym 
poinformowała z dumą ówczesna komendantka szczepu, druhna hm Maria Krysiak. 

Struktura Częstochowskiej Chorągwi w różnym czasie ulegała różnym zmianom. Już w roku 
1977 zlikwidowano gminne związki drużyn ujednolicając wszystkie jednostki na terenie 
województwa pod nazwą hufców miejskich i miejsko-gminnych. Nie umniejszyło to harcerskich 
chęci i zamiarów w wykonywaniu podejmowanych zadań, zmianie uległo tylko kierowanie 
poszczególnymi hufcami, które powiększyły się o przyłączone do nich drużyny i szczepy 
 w mniejszych gminach. 

 

 

 

W czasie Akcji Letniej w 1978 r. województwo 
częstochowskie odwiedził ówczesny Przewodniczący 
Rady Państwa, a zarazem Przewodniczący Rady 
Głównej Przyjaciół Harcerstwa, prof. Henryk 
Jabłoński. 

W ośrodku szkoleniowym Częstochowskiej 
Chorągwi „Jurajskie Orlęta” w Złotym Potoku zebrała 
się 750 – osobowa grupa harcerzy i zuchów 
reprezentująca wszystkie stałe ośrodki obozowe 
województwa: Pająk, Kokotek, Zawady, Sianoszyce 
i Złoty Potok. Gromkie „Czuwaj!” powitało 
dostojnego gościa  i towarzyszące  mu  osoby. 
 A  profesor  zwrócił  się do druhen i druhów, kończąc 
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swoje wystąpienie, słowami: „bądźcie radośni!.” Zwiedzaniu terenu obozowania w Złotym Potoku 
towarzyszyła więc wesoła harcerska piosenka. 

W październiku 1978 roku, po kilkumiesięcznej 
kampanii przygotowawczej, Częstochowska Chorągiew 
ZHP otrzymała sztandar i imię Ludowego Wojska 
Polskiego. Kampania przebiegała pod hasłem  
„W hołdzie bohaterom w żołnierskich mundurach”,  
a fundatorem sztandaru było całe społeczeństwo 
województwa: szkoły, instytucje i zakłady pracy  
oraz mieszkańcy województwa - sympatycy harcerstwa.  

Uroczystość wręczenia sztandaru i nadania imienia 
odbyła się 10 października 1978 roku, na placu             
im. dr Biegańskiego w Częstochowie i stała się imponu-
jącą manifestacją harcerską ziemi częstochowskiej.  

 Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz 
województwa i miasta, naczelnych władz ZHP  
oraz wielu tysięcy zuchów, harcerzy i mieszkańców 
całego regionu. Nie zabrakło również przedstawicieli 
wojska – stacjonującego w Częstochowie 6 Pułku 
Zmechanizowanego, z którym częstochowscy harcerze 
od lat owocnie współpracowali. 

Naczelnik ZHP Jerzy Wojciechowski dokonał 
dekoracji sztandaru Krzyżem „Za zasługi dla ZHP”, 
które to chlubne odznaczenie nadano Częstochowskiej 
Chorągwi za dotychczasową, 3-letnią działalność. 

Uroczystość zakończył symboliczny akt Przyrzeczenia Harcerskiego i Zobowiązania 
Instruktorskiego składany na nowy sztandar chorągwi. 

 

       
        Dekoracja sztandaru Częstochowskiej Chorągwi               Przyrzeczenie Harcerskie i Zobowiązanie Instruktorskie 

W tym miejscu warto wspomnieć, iż w kilka miesięcy później, w czerwcu 1979 roku, imię 
związane z wojskiem otrzymał również Hufiec Częstochowa. Uroczystość odbyła się również        
na placu Biegańskiego, który w czerwcowy wieczór wypełnił się młodzieżą w zuchowych                    
i harcerskich mundurach, uczniami szkół częstochowskich i mieszkańcami miasta. 
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Nowe imię nadane Hufcowi, imię 6 Warszawskiego Pułku Zmechanizowanego, wyhaftowane 
na szarfie, uroczyście przypięto do sztandaru, którym częstochowscy harcerze szczycili się już od 
20 lat, a który był świadectwem więzi harcerzy z żołnierzami, trwającej  w ciągu wieloletnich, 
wspólnych działań i współpracy. W dowód uznania osiągnięć Hufca we wszystkich dziedzinach 
harcerskiej działalności, sztandar udekorowano krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”. 

         
                                       Dekoracja sztandaru Hufca                                                       Składanie meldunku 

Przedstawiciele zuchów, harcerzy i HSPS złożyli meldunek o gotowości wykonywania 
harcerskich zadań. Meldunek przyjęła komendantka Hufca Częstochowa, hm Barbara Sobótka,             
a towarzyszył jej w tej uroczystej chwili oficer 6 Warszawskiego Pułku Zmechanizowanego. 

Na zakończenie zaprezentowano sztandar z nową szarfą i odznaczeniem, wszystkim 
zgromadzonym na Placu uczestnikom imprezy. 

                        

Przemawia Komendantka Hufca hm Barbara Sobótka                                      Prezentacja sztandaru Hufca 

                          

W następnym, 1980 roku,      
w Gorzowie Śląskim odbyła się pa-
triotyczna manifestacja pod koniec 
kwietnia, miesiąca Pamięci Naro-
dowej. Hufiec otrzymał sztandar 
harcerski i imię „Bohaterskich Dzie-
ci Polskich”. Gorzowscy harcerze 
uczestniczący w tej, tak ważnej   dla 
nich uroczystości, złożyli kwiaty na 
tablicy upamiętniającej walki o wyz-
wolenie ziem piastowskich. 
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W maju tegoż roku, na stadionie w Myszkowie, w czasie manifestacji kończącej zadania 
kampanii „Bohater”, trwającej od października 1979 roku, Hufiec Myszków otrzymał imię „Wojsk 
Obrony Powietrznej Kraju”.  

W manifestacji wzięło udział 3 tysiące zuchów 
i harcerzy ziemi myszkowskiej, którzy w czasie 
kampanii zapoznali się z historią polskich wojsk 
powietrznych, spotykali się z żołnierzami, brali 
udział w wycieczkach do jednostek wojskowych, 
itp. Gromadzono liczne dokumenty, zdjęcia oraz 
inne materiały obrazujące historię i męstwo 
polskiego lotnictwa wojskowego. Wykonywano 
również modele różnych rodzajów broni, a głównie 
samolotów i rakiet, 

Nadanie Hufcowi w Myszkowie imienia Wojsk Obrony Powietrznej Kraju było 
uwieńczeniem tej niezwykle interesującej kampanii, związanej tematycznie z imieniem Chorągwi 
Częstochowskiej. 

W styczniu 1981 roku, na II Chorągwianej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej wybrano 
nowego komendanta Chorągwi Częstochowskiej. Został nim hm Wiesław Wiatrak . Przed 
objęciem tej funkcji był kierownikiem Biura Rady Wojewódzkiej Federacji Socjalistycznych 
Związków Młodzieży Polskiej. 

 
                                                                                                                           Komendant Chorągwi Wiesław Wiatrak  
                                                                                                                                i jego zastępczynie: Ewa Sędziwa 
                                                                                                                                i Elżbieta  Szymańska-Dmitruczuk 

 

 

W ramach chorągwianej kampanii „Szlakiem harcerskiej historii”, przed 70-leciem 
częstochowskiego skautingu, drużyny i zastępy ziemi częstochowskiej przystąpiły do wyszukiwania 
zasłużonych ludzi i pamiątek z tamtych lat: dokumentów, fotografii, itp. W jednej z sal Ośrodka 
Harcerskiego w Złotym Potoku zaplanowano zorganizowanie Izby Historii ZHP, a Komisja 
Historyczna postanowiła opracować pełną monografię dziejów harcerstwa częstochowskiego. 

W październiku 1981 roku zorganizowano I Zlot Kręgów Instruktorskich, który odbył się      
w Ośrodku Hufca Częstochowa  w Pająku i wzięło w nim udział 130 młodych instruktorów  
z całego województwa. Zlot rozpoczął Dni Chorągwi, a organizatorem imprezy był Krąg 
Instruktorski „Amonit” z Częstochowy. 

W kolejnych latach struktura organizacyjna 
Chorągwi ulegała dalszym zmianom. W 1982 roku 
połączono niektóre mniej liczne hufce w jednostki 
silniejsze, i w rezultacie Częstochowska Chorągiew ZHP 
im. Ludowego Wojska Polskiego składała się z 24 
hufców miejskich i miejsko-gminnych. Najliczniejszym 
i  mającym najwięcej osiągnięć w harcerskiej dzia-
łalności był Hufiec Częstochowa, a następnymi 
w czołówce były hufce: Lubliniec, Myszków i Kłobuck, 
co wcale nie oznacza, że mniejsze miejscowości 
województwa częstochowskiego nie wykazywały się 
ciekawymi inicjatywami i solidną pracą drużyn 
i szczepów. 

O wielu godnych uwagi inicjatywach  z terenu 
będzie mowa w następnych rozdziałach tej publikacji. 
Dobrze układała się współpraca Chorągwi z instytucjami, 
zakładami pracy i organizacjami społecznymi oraz 
władzami terenowymi, wspierającymi harcerzy w róż-
nych dziedzinach ich działalności. 
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                                                                                     Zlot Kręgów Instruktorskich w Pająku 

W Złotym Potoku odbyły się zawody sprawnościowo-obronne o Puchar Dowódcy 6 
Warszawskiego Pułku Zmechanizowanego. W programie był bieg na orientację, pokaz sprawności 
drużyn pożarniczych, pokaz modeli pływających i inne atrakcyjne imprezy, wspierane przez 
żołnierzy 6 Pułku, strażaków, MO i Ligę Obrony Kraju. 

 
                                                                                                                       Przyrzeczenie harcerskie na sztandar Hufca    

 
Odchodząc z Komendy Chorągwi i rezygnując z funkcji komendanta druh Wiesław Wiatrak 

nie przestał być instruktorem harcerskim i nie przerwał więzi z harcerzami Częstochowskiej 
Chorągwi ZHP. Dowodem tego był jego częsty udział w organizowanych w następnych latach 
imprezach chorągwianych i spotkaniach instruktorskich. Zawsze też deklarował swoją pomoc  
i wsparcie w zakresie swoich możliwości, w różnych dziedzinach harcerskich potrzeb. 

Tu należy przenieść się w czasie o prawie 20 lat później. W roku 2002, w czerwcu, na terenie 
Ośrodka Harcerskiego w Pająku, druh Wiesław Wiatrak, pełniący wówczas funkcję 
Przewodniczącego Rady Miasta w Częstochowie, otrzymał od Związku Harcerstwa Polskiego 
honorową nagrodę „Niezawodnemu Przyjacielowi”. Nagroda ma fizyczną formę laski skautowej  
i jest przyznawana tylko raz w roku, kilku osobom w kraju.  

                                             

W roku 1982, również w październiku, hufiec ZHP 
w Przyrowie otrzymał sztandar harcerski i imię Party-
zantów Ziemi Częstochowskiej. Sztandar ufundowało 
społeczeństwo gminy. Warto tu wspomnieć, że w czasie 
okupacji na tamtejszym terenie działały oddziały III 
Brygady AL im. generała J. Bema. 

W październiku 1983 roku, na prośbę druha 
komendanta Wiesława Wiatraka, zwolniono go 
z pełnionej funkcji, a komendantem Częstochowskiej 
Chorągwi ZHP im. Ludowego Wojska Polskiego został                
hm Stanisław Dzwonnik, przybyły do Częstochowy        
z Chorągwi Kieleckiej. 
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Podobną laskę otrzymał także papież Jan Paweł II oraz prezydenci: Lech Wałęsa i Aleksander 
Kwaśniewski. 

Laska skautowa jest najwyższym wyróżnieniem, jakie mogą przyznać władze ZHP. 
Otrzymują  ją ci, na których można liczyć. Laska skautowa to jeden z najważniejszych atrybutów 
skautingu, ma znaczenie symboliczne - pomaga w wędrówce. Posługiwał się nią też gen. Baden- 
Powell, twórca światowego skautingu. 

Ceremonii wręczenia laski skautowej druhowi Wiesławowi przyglądało się około 500 
harcerzy i zuchów, uczestniczących wtedy w zlocie Częstochowskiego Hufca ZHP, który odbył się 
tuż przed rozpoczęciem Akcji Letniej 2002. 

Po tej miłej, przypominającej niecodzienne wydarzenie, dygresji, wróćmy do działań 
Chorągwi Częstochowskiej pod kierunkiem kolejnego komendanta, Stanisława Dzwonnika. 

              
                                              Nowy komendant Chorągwi hm Stanisław Dzwonnik 

Warto zasygnalizować choć kilka ciekawych inicjatyw: 

 

 

W marcu 1987 r. w Częstochowie odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Przyjaciół 
Harcerstwa. Uczestnicy spotkania - przedstawiciele różnych zawodów, zakładów pracy, organizacji 
i instytucji, debatowali nad znaczącą rolą ZHP w wychowaniu młodzieży, pomocy szkole, 
organizacji letniego i zimowego wypoczynku oraz nad formami pomocy w rozwoju harcerskich 
ośrodków szkoleniowych i wypoczynkowych na terenie województwa częstochowskiego. 

 

W czerwcu 1986 r. ważną 
uroczystość przeżywali harcerze hufca 
ZHP w Praszce. Hufiec otrzymał 
sztandar ufundowany za pieniądze 
wypracowane przez harcerzy w czasie 
poprzedzającym tę wielką chwilę.  

Wraz ze sztandarem hufcowi     
w Praszce nadano imię „Bohaterów 
Września 1939”. Imprezę uświetnił 
udział w niej przedstawicieli władz, 
delegacji z innych hufców Chorągwi 
Częstochowskiej oraz występ Cho-
rągwianego Zespołu artystycznego 
„Azymut”. 
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W spotkaniu uczestniczyli, interesujący się harcerstwem na naszym terenie, reprezentanci 
władz wojewódzkich, miejskich i chorągwianych. 

W sierpniu 1987 roku, pod koniec „Akcji Lato-87”, ośrodek harcerski Hufca Lubliniec           
w Kokotku, znany jako jeden z najpiękniejszych terenów harcerskiego obozowania, odwiedził 
wiceminister obrony narodowej, członek Rady Głównej Przyjaciół Harcerstwa, generał broni        
Włodzimierz Oliwa. Dostojny gość spotkał się z komendą ośrodka i zwiedził jego cały teren (korty 
tenisowe, amfiteatr, basen i boiska sportowe). W towarzystwie przedstawicieli Komendy Chorągwi,      
z druhem komendantem hm Stanisławem Dzwonnikiem, odwiedzono również harcerzy obozu-
jących w Kokotku. 

          

 Serdeczna rozmowa z panem generałem, przebiegająca w miłej, przyjaznej atmosferze, była 
atrakcją i zaszczytnym urozmaiceniem harcerskiego lata, pozostawiając w pamięci druhen i druhów 
ciekawe wspomnienia, a w kronikach ośrodka w Kokotku - ślad tej niecodziennej wizyty w postaci 
fotografii i podpisów miłych gości. 

               
                                 Basen pływacki i hotelik w ośrodku harcerskim Hufca Lubliniec w Kokotku 
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We wrześniu tego samego, 1987 roku, swoje święto przeżyli harcerze z Hufca ZHP Miedźno 
- Popów, na terenie Chorągwi Częstochowskiej. Była to uroczystość nadania temu hufcowi imienia 
rotmistrza Jerzego Hollaka dowódcy 3 szwadronu 12 Pułku Ułanów Podolskich, wchodzących        
w skład Wołyńskiej Brygady Kawalerii. Rotmistrz Hollak zginął śmiercią żołnierza w pierwszym 
dniu wojny, w pobliżu Izbisk, niewielkiej miejscowości  k/Miedźna.  

                           

Na miejscowym cmentarzu odbył się apel poległych, w którym, oprócz harcerzy i okolicznej 
ludności, uczestniczyli, specjalnie przybyli na uroczystość żołnierze z Wołyńskiej Brygady 
Kawalerii. Kwiaty złożono nie tylko w miejscu apelu, ale i pod pomnikiem w Mokrej. 

Takich i tym podobnych wydarzeń można byłoby wymieniać wiele, w czasie prawie 6 lat, 
gdy Chorągwią Częstochowską kierował druh Stanisław Dzwonnik. Był to bogaty okres działań       
i osiągnięć harcerstwa ziemi częstochowskiej - chorągwi jako całości i wchodzących w jej skład 
hufców miejskich i miejsko-gminnych. 

                   
                                                                                               hm Zbigniew Kamiński                     hm Zbigniew Nabiałek    

              

              
     hm Sławomir Radosz                     hm Helena Piaskowska 

Zastępcami druha komendanta 
Dzwonnika byli, w różnych okresach 
tego 6-lecia, następujący instruktorzy: 
Helena Piaskowska, Zbigniew Kamiński, 
Zbigniew Nabiałek i Sławomir Radosz,         
a wymiana tych osób pełniących funkcje 
zastępców, następowała z różnych 
względów, czasem  i osobistych.  
 

Współpraca osób wchodzących      
w skład Komendy Chorągwi układała się 
pozytywnie, a celem wszystkich, odpo-
wiedzialnych za wyznaczony odcinek 
pracy, było dobro harcerzy, zuchów i in-
struktorów na całym terenie chorągwi. 
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Od roku 1989 komendantem Częstochowskiej Chorągwi ZHP został hm Andrzej Skóra, 
który wcześniej wchodził w skład instruktorów Rady Chorągwi Częstochowskiej. 

                
      Komendant Chorągwi                                Druh komendant wśród harcerzy, instruktorów i seniorów 
        hm Andrzej Skóra 

Funkcję zastępcy komendanta Chorągwi, w ciągu trzech lat jego kadencji, pełniła hm Bożena 
Szecówka.  

Był  to  - niestety - ostatni okres działalności Chorągwi Częstochowskiej. 

 Zmiany zachodzące w kraju dotknęły  i harcerstwo. Dalsza 
kampania łączenia hufców sprawiła, że w skład chorągwi 
wchodziło 13 hufców: Częstochowa-miasto, Częstochowa-teren, 
Gidle, Kłobuck, Koniecpol, Lubliniec, Myszków, Olesno, 
Pajęczno, Praszka, Przyrów i Szczekociny. Następujące bardzo 
szybko zmiany społeczno - gospodarcze i ustrojowe nie wpływały 
pozytywnie na działalność Związku. W roku 1991 zaprzestano 
dotowania organizacji z budżetu państwa, co spowodowało 
drastyczne ograniczenie środków finansowych, a co za tym idzie - 
etatów kadry kierowniczej ZHP. 

 W związku z taką sytuacją rozpoczął się proces łączenia 
chorągwi. W kwietniu 1992 roku, po 17 latach swojej działalności, 
Chorągiew Częstochowska ZHP  im. Ludowego Wojska Polskiego 
przestała istnieć.  

Funkcjonujące hufce znalazły się w większości w strukturach sprzed 1975 roku, to  znaczy 
zostały włączone w skład  Chorągwi Śląskiej, Kieleckiej i Opolskiej. W tym samym czasie 
zlikwidowano również województwo częstochowskie, włączając jego teren w skład województwa 
śląskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 
         hm Bożena Szecówka. 
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Struktura i formy działalno ści częstochowskiego harcerstwa 

Jednostki organizacyjne Hufca i Chorągwi w Częstochowie 

Kr ęgi Instruktorskie 

Kręgi instruktorskie to podstawowe jednostki ZHP zrzeszające instruktorów Związku. Ich 
celem było i jest udzielanie instruktorom pomocy w pracy z młodzieżą i dziećmi - członkami ZHP, 
ukierunkowywanie działalności drużyn, stałe podnoszenie wiedzy i umiejętności kadry 
instruktorskiej, doskonalenie metod pracy wychowawczej i pedagogicznej. Spełniają również 
funkcję kadro - twórczą, przyjmując w swoje szeregi ludzi pragnących pracować z zuchami i harce- 

 
                                                                                                          Krąg nauczycieli – instruktorów ZHP 

                                                        
                                                            Młodzieżowy Krąg Instruktorski         Krąg Instruktorów  „Nieprzetartego Szlaku” 

Studencki Krąg Instruktorski 

Został utworzony przy Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie w roku akademickim 
i szkolnym 1975/76. Zadaniem Kręgu było szkolenie przyszłych nauczycieli, którzy po ukończeniu 
studiów i podjęciu pracy w szkołach prowadziliby szczepy harcerskie lub pełnili funkcje ich 
opiekunów. 

W początkowym okresie istnienia Studencki Krąg Instruktorski liczył 40 członków, którzy 
postawili sobie bardzo ambitne zadania, podjęte w czasie spotkania z władzami uczelni  
i kierownictwem komendy Chorągwi Częstochowskiej. Przewodniczącą Kręgu została  
hm Stanisława Jęczkowska, a sekretarzem - phm Marek Skóra. 

Na uwagę zasługuje inicjatywa SKI polegająca na otoczeniu opieką trudnej młodzieży 
 i dzieci, wskazanych przez Sąd dla Nieletnich. Organizowanie zajęć dla tych dzieci i wzbudzenie          
ich zainteresowania działalnością harcerzy oraz wprowadzenie harcerskich form pracy pozwoliło 
stworzyć warunki resocjalizacji tej grupy młodzieży. Młodzi instruktorzy ze studenckiego kręgu 
potrafili zdobyć sobie zaufanie dziewcząt i chłopców ze środowisk patologicznych, a kontakt 

rzami, przygotowując ich do tej pracy, a tym samym -
poszerzając stan liczebny kadry instruktorskiej. 

Kręgi instruktorskie skupiają grupy instruktorów 
współdziałających na jednym terenie (szczep, hufiec, 
chorągiew) lub specjalizujących się w konkretnym kierunku 
harcerskiego działania (kręgi instruktorów zuchowych, 
harcerskich, młodzieżowe kręgi instruktorskie, „Nieprze-
tartego Szlaku” lub prowadzących drużyny specjalnościowe).  

Żywotność niektórych 
kręgów instruktorskich była 
krótka, ale warto o nich 
wspomnieć ze względu na 
specyfikę ich pracy. Są         
i takie, które od wielu lat 
działają do chwili obecnej. 
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studentów z kuratorami sądowymi ułatwił sposób podejścia do jednostek wyobcowanych  
i zbuntowanych, które - często nie z własnej winy - weszły na drogę  kolizji  z prawem. 

SKI przy WSP, szczególnie członkowie Kręgu - studenci pedagogiki opiekuńczo-
wychowawczej, nawiązali kontakt z Państwowym Domem Dziecka przy ul. Staszica  
w Częstochowie, gdzie zaczęto tworzyć drużyny harcerskie i zuchowe. Pomysł spotkał się  
pozytywnym nastawieniem wychowawców placówki, którzy chętnie podjęli współpracę z młodymi 
instruktorami SKI, urozmaicając harcerskimi zajęciami oddziaływania wychowawcze na dzieci  
z Państwowego Domu Dziecka. 

          
                                                                  Zajęcia z dziećmi w niepogody  

Drugą placówką wychowawczą, z którą współpracował Studencki Krąg Instruktorski, był 
Państwowy Dom Dziecka w Olsztynie k/Częstochowy. Tam, oprócz zorganizowania drużyn, 
studenci prowadzili atrakcyjne zajęcia z wychowankami.  

W czasie ferii zimowych były to ciekawe zbiórki, zabawy i gry w budynku i w terenie: 
konkursy, zawody łyżwiarskie, wyścigi saneczkowe i inne interesujące zajęcia, które zostały 
zaplanowane jako programy całodniowe, pomagające wesoło i pożytecznie spędzić wolny czas. 

     
Zabawy na śniegu organizowane przez studentów z SKI 

 Wieczorami członkowie Kręgu organizowali czas dla siebie, po pracowitym  dniu, np. piesze 
wycieczki po najbliższej okolicy z paleniem ognisk i pieczeniem kiełbasek i krupnioków. Były to 
inicjatywy godne pochwały i naśladownictwa. 
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                  Krupnioki bardzo smakowały instruktorom                            W przerwach między zajęciami z dziećmi – 
                                                                                                                                     rekreacja młodych instruktorów 

W marcu 1976 r. w Jaskini Niedźwiedziej w Złotym Potoku  24 członków Studenckiego 
Kręgu Instruktorskiego złożyło zobowiązanie instruktorskie.  

                     
                 Zobowiązanie instruktorskie studentów                                 Komendant Chorągwi i jego Zastępczyni    
                                                                                                                          wśród studentów - instruktorów 

Nie było to jedyne zobowiązanie w dziejach SKI, który poszerzał swoje szeregi i podejmował 
dalsze, ciekawe zadania, nie tylko w ramach współpracy z domami dziecka i Sądem dla Nieletnich. 

W ciągu kilku lat, na przełomie lat 70/80-tych ub. Stulecia w Wyższej Szkole Pedagogicznej 
był przewidziany przedmiot dla studentów pedagogiki szkolnej pod nazwą „Metodyka pracy          
w ZHP i innych organizacjach młodzieżowych”. Wykładowcami tego przedmiotu byli kolejno   
instruktorzy harcerscy – nauczyciele, członkowie Komendy Hufca i Chorągwi w Częstochowie:         
Jerzy Biczak, Teresa Komender, Tadeusz Muszyński, Halina Pałka, Marek Skóra. Ze strony uczelni 
nad realizacją tych przedmiotów pod względem praktycznym, czuwały wykładowczynie WSP:       
dr Janina Kiełb i dr Joanna Czarnecka. 

Studenci hospitowali zbiórki harcerskie i zuchowe w szkołach, a nawet sami je prowadzili, 
ucząc się w ten sposób harcerskich metod i form pracy. Niejednego z nich zachęciło to do 
wstąpienia w szeregi Studenckiego Kręgu Instruktorskiego, który zapisał się bardzo pozytywnie  
w historii częstochowskiego harcerstwa. 

Milicyjny Kr ąg Instruktorski 
 

W latach 70-tych ubiegłego stulecia bardzo popularną formą działań drużyn harcerskich była 
Młodzieżowa Służba Ruchu. Związana z tą działalnością współpraca harcerzy z Milicją 
Obywatelską była bardzo rozpowszechniona, a spotkania z funkcjonariuszami Milicji 
Obywatelskiej nie należały do rzadkości  i to nie z okazji dorocznego święta. 
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W marcu 1979 r. powstał Krąg Instruktorski przy Wydziale Drogowym Komendy 
Wojewódzkiej MO w Częstochowie. W jaskini niedźwiedziej w Złotym Potoku funkcjonariusze      
„drogówki” złożyli zobowiązanie instruktorskie.  

                           

Jak widać - miejsce to stało się najbardziej ulubionym spośród innych, bo już niejedno 
zobowiązanie instruktorskie odbyło się w tej właśnie grocie, której sceneria tworzy odpowiedni 
nastrój, niezależnie od pogody i pory roku. 

Przewodniczącym nowego Kręgu Instruktorskiego MO został kapitan Andrzej Będkowski,     
a za cel swego działania jego członkowie postawili sobie tworzenie drużyn Młodzieżowej Służby 
Ruchu, w skład których mogli wejść odpowiednio przeszkoleni harcerze. Takie szkolenia  
w zakresie poznawania zasad ruchu drogowego i ich właściwego przestrzegania, milicjanci 
zobowiązali się  przeprowadzać w jak największej liczbie szkół, a nawet przedszkoli na terenie 
miasta i województwa częstochowskiego. Do udziału w tych szkoleniach włączyli się 
funkcjonariusze „drogówki” nie tylko będący członkami Milicyjnego Kręgu Instruktorskiego. 
Spotkania z młodzieżą i dziećmi odbywały się pod hasłem: ”O bezpieczną drogę do szkoły”.  
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 Przewodnicy ruchu drogowego mieli za zadanie opiekować się młodszymi dziećmi i uczyć je 
bezpiecznego poruszania się po ulicach w mieście i drogach oraz jezdniach poza miastem. 
Szkolenia odbywały się nie tylko teoretycznie, ale były wspomagane odpowiednimi ćwiczeniami  
w terenie. 

                                

Na wiosnę 1981 r. podobny krąg instruktorów ZHP - milicjantów powstał przy 
Zmotoryzowanym Obwodzie MO w Częstochowie. Inicjatorami utworzenia kręgu byli: kapral 
Jerzy Drabek - milicjant i phm Edward Janus - instruktor harcerski. Zobowiązanie instruktorskie 
odbyło się w kwietniu, również w jaskini niedźwiedziej, z udziałem władz harcerskich i gości  
z województwa. Nieco inny był cel działania tego kręgu, a było nim nawiązanie kontaktu z dziećmi 
ze środowisk zaniedbanych i marginesu społecznego. 

Kilku młodych instruktorów z tego kręgu nawiązało bliski kontakt z domami dziecka na 
terenie województwa. W Państwowym Domu Dziecka w Chorzewicach zorganizowano dzieciom  
świąteczną imprezę, w czasie której prowadzono zabawy i gry formami harcersko-zuchowymi,      
co bardzo dzieciom się podobało. Instruktorów milicjantów wspierali w tych zajęciach młodzieżowi 
instruktorzy z kręgów ZHP. Grała orkiestra milicyjna i harcerska, a dzieci z Domu Dziecka zostały 
obdarowane słodyczami i zabawkami. 

                                              

Nie była to jedyna impreza tego typu.  

W czasie ferii zimowych 
w 1979 i 1980 roku na 
zimowiskach na terenie 
Chorągwi Częstochowskiej 
przeszkolono ponad 200 
harcerzy na przewodników 
ruchu drogowego. W czasie 
wakacji letnich takie szkolenia 
odbywały się na obozach 
harcerskich. 

Organizatorami  
omawianego spotka-
nia  byli: major Józef  
Kostrzewa,  porucz-
nik Marian Knapik    
i hm Jerzy Kościel-
niak. 
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Zgodnie z wcześniejszą deklaracją członkowie Milicyjnego Kręgu Instruktorskiego otoczyli 
opieką dzieci opuszczone lub zaniedbane przez rodziców i w porozumieniu z kuratorami sądowymi, 
dyrekcjami domów dziecka i pracownikami Milicyjnej Izby Dziecka, organizowali dla 
wychowanków atrakcyjne zajęcia, biwaki. Umożliwiali udział w obozach i zimowiskach, co 
pomagało tym wyobcowanym dzieciom zbliżyć się do społeczeństwa i realizować program ich 
resocjalizacji. 

Instruktorzy w milicyjnych mundurach przez wiele lat współpracowali z harcerzami zarówno 
w działalności drużyn w ciągu roku szkolnego, jak i w czasie akcji letniej i zimowej. Ta więź 
zaowocowała poszerzeniem wiedzy harcerskiej o znajomość przepisów ruchu drogowego, 
zwiększeniem liczby drużyn Młodzieżowej Służby Ruchu oraz zdobywaniem odpowiednich 
sprawności harcerskich i zuchowych. 

                                                                 

 

Wojskowy Kr ąg Instruktorski 

Ze względu na fakt, że w Częstochowie od prawie 30 lat stacjonowała jednostka wojskowa – 
6 pułk zmechanizowany, współpraca harcerzy z wojskiem była bliska. Kontakty nie ograniczały się 
tylko do wspólnego udziału w imprezach i rocznicach państwowych. Żołnierze pomagali harcerzom 
w urządzaniu miejsc obozowania, użyczali namiotów i innego potrzebnego sprzętu, uczestniczyli   
w wielu harcerskich zbiórkach i spotkaniach, w czasie których niejeden przedstawiciel miejscowej 
jednostki wojskowej wspominał lata, gdy sam był zuchem, harcerzem czy instruktorem, bo i tacy 
byli wśród nich. 

                                      
            Przedstawiciele wojska w Ośrodku                                              Wojskowi i instruktorzy Komendy Chorągwi 
                      w Złotym Potoku                                                                            w miejscu pamięci narodowej 

 

 

 

 

 

 

Sprawności zuchowe 

W listopadzie 1977 roku wszyscy członkowie 
nowego kręgu przybyli do Złotego Potoku, gdzie 
złożyli zobowiązanie instruktorskie w obecności 
komendanta Chorągwi Częstochowskiej Zbigniewa 
Śmieińskiego, jego zastępczyni Elżbiety Szymańskiej-
Dmitruczuk oraz instruktorek Komendy Chorągwi: 
Heleny Piaskowskiej i Marianny Rak.  

Uroczystość odbyła się w jaskini niedźwiedziej, 
którą harcerze upodobali sobie na takie szczególne 
wydarzenia. 
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Więź harcerzy z wojskiem przyczyniła się do powstania projektu utworzenia  
w częstochowskiej jednostce wojskowej Wojskowego Kręgu Instruktorskiego. Inicjatorem  
i pomysłodawcą był starszy sierżant Jan Demski, który natychmiast zyskał sprzymierzeńców w 
osobach swoich kolegów z pułku. Byli to m.  innymi: st. sierż. Józef Karwala, który jeszcze 
niedawno jeździł na obozy i brał udział w harcerskich rajdach, porucznik Ludwik Jamrozik, przed 
laty członek szczepu harcerskiego przy Technikum Mechanicznym w Stalowej Woli, a  nawet 
major Edward Hanz, który zaliczył służbę w wielu jednostkach Wojska Polskiego, ale o swojej 
przynależności do harcerstwa nie zapomniał. Wszyscy oni i jeszcze wielu innych, postanowili 
wrócić do harcerskiego działania jako instruktorzy. Krąg zorganizował się dość szybko pod 
przewodnictwem sierż. Jana Demskiego.    

Zobowiązanie złożyło 14 podoficerów i oficerów, a częstochowskie harcerstwo zyskało      
kolejny specjalnościowy krąg instruktorski. 

                              
Komendant chorągwi hm Zbigniew Śmieiński i jego zastępca Elżbieta Szymańska-Dmitruczuk 

                                                przypinają  nowym   instruktorom  miniaturki krzyża harcerskiego 

Po uroczystej chwili zobowiązania nawiązała się miła rozmowa, zapłonęło ognisko i odbyło 
się pieczenie kiełbasek nad ogniem. W ciepłej atmosferze i gorących płomieniach nikt nie czuł  
listopadowego chłodu. 

             

Nowi instruktorzy harcerscy posiadali różne specjalności wojskowe i swoje wiadomości     
postanowili przekazać harcerzom. W drużynach szkół podstawowych i ponadpodstawowych 
harcerze będą się szkolić na przyszłych zwiadowców, chemików, radiotelegrafistów, saperów - 
takie zadania postawili sobie członkowie Wojskowego Kręgu Instruktorskiego. 

Te ambitne zamierzenia szybko zostały wcielone w życie. Każdy członek kręgu wybrał sobie 
drużynę, szczep lub szkołę z terenu Chorągwi Częstochowskiej prowadząc z harcerzami zajęcia 
zgodne ze swoją specjalnością, co bardzo odpowiadało druhnom i druhom poszerzającym dzięki 
temu swoją wiedzę i umiejętności. 

Dzięki działalności Wojskowego Kręgu Instruktorskiego więź harcerstwa częstochowskiego  
z wojskiem jeszcze bardziej się zacieśniła, a Krąg poszerzał swoje szeregi. 
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Nic dziwnego, że wobec takiej współpracy, w rok później Częstochowska Chorągiew ZHP 
przyjęła imię Ludowego Wojska Polskiego, a w kolejnym roku hufiec ZHP w Częstochowie obrał 
sobie za patrona 6 Warszawski Pułk Zmechanizowany. 

 

Strażacki Kr ąg Instruktorski 

Kontakty harcerzy ze strażakami i spotkania mające na celu szkolenie przeciwpożarowe nie 
należały do rzadkości. W wielu drużynach zdobywano sprawności strażaka i wtedy najczęściej  
zapraszano na zbiórki przedstawicieli straży pożarnej. 

W lutym 1977 r. ciekawa impreza odbyła się w czasie ferii zimowych w podczęstochowskiej 
miejscowości Poczesna. Zorganizowano tam, w szkole podstawowej, zimowisko szkoleniowe          
o specjalności przeciwpożarowej dla ok. 100 osób. Grupa strażaków z Częstochowy pod 
kierunkiem podpułkownika pożarnictwa Tadeusza Dudzińskiego i jego zastępcy, kapitana 
pożarnictwa Stefana Gawrońskiego przygotowała pokaz sprzętu pożarniczego.  

                             

Biorący udział w zimowisku harcerze mieli okazję zapoznać się z różnego rodzaju urządzeniami 
gaśniczymi i sposobami walki z „czerwonym kurem”. Największym zainteresowaniem wśród 
sprzętu strażackiego cieszyły się działka gaśnicze. 

Strażacy ubrani w kombinezony żaroodporne demonstrowali m.in. przejście przez strefę 
ognia, co było dla młodocianych obserwatorów szczególną atrakcją.  

                                 
           Harcerze obsługują  działko gaśnicze                                             Strażacy przechodzą przez strefę ognia   

Uczestnicy zimowiska uczyli się posługiwania podręcznym sprzętem gaśniczym, zapoznawali 
się z podstawowymi przepisami przeciwpożarowymi, sprawdzając zdobyte wiadomości z tego   
zakresu w czasie wspólnych kontroli zabudowań.  
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W miesiąc później, w miejscowości Kuźnica Marianowa, 20 strażaków z miejscowej 
Ochotniczej Straży Pożarnej również wstąpiło w szeregi instruktorów ZHP składając zobowiązania 
instruktorskie.  

                                  
               Strażacki Krąg Instruktorski                                                             Zobowiązanie instruktorskie strażaków  
                                                                                                                                    z Kużnicy Marianowej 

Utworzenie Strażackiego Kręgu Instruktorskiego zacieśniło więzy między strażakami  
i harcerzami. 

W czasie tej  uroczystości  członkowie 2 drużyn pożarniczych; męskiej i żeńskiej, złożyli 
przyrzeczenie harcerskie. Krzyże harcerskie przypinał młodym adeptom  pożarnictwa instruktor 
Komendy Hufca ZHP Częstochowa, hm Ryszard Ptak.  

       
            Przyrzeczenie na sztandar strażacki                                   dh Ryszard Ptak przypina krzyże harcerskie 

Przyrzeczenie harcerskie i zobowiązanie instruktorskie odbyły się w obecności kierownika 
wydziału harcerskiego Komendy Chorągwi Częstochowskiej hm Zbigniewa Mądrzyka  
i Komendanta Rejonowej Straży Pożarnej w Częstochowie, podpułkownika pożarnictwa Tadeusza 
Dudzińskiego. Gościem tej niecodziennej imprezy był również redaktor dwutygodnika ZG ZOSP       
„Strażak”, Antoni Świerszczakowski. 

Pod koniec zimowiska 23 strażaków złożyło 
zobowiązanie instruktorskie, tworząc zaczątek  
Strażackiego Kręgu Instruktorskiego przy Komendzie 
Rejonowej Straży Pożarnej w Częstochowie. 
Inicjatorami utworzenia kręgu byli wspomniani wyżej 
oficerowie pożarnictwa. 
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Instruktorski Kr ąg Redaktorów i  Dziennikarzy 

 

 

 
    dh Mariola Wójcik 

           Jaskinia niedźwiedzia w Złotym Potoku była miejscem niejednej 
zbiórki harcerzy i instruktorów ZHP. Odbyło się tam już kilka 
obrzędowych zobowiązań instruktorskich, które zapoczątkowały 
utworzenie specjalnościowych kręgów instruktorskich na terenie naszej 
Chorągwi. O zobowiązaniu Studenckiego Kręgu Instruktorskiego już 
pisaliśmy.  

Warto jednak przypomnieć, że razem ze studentami, w lutym 1976 r. 
zobowiązanie instruktorskie złożyło tam trzech dziennikarzy 
częstochowskich. Byli to: Lech Kucharski z „Dziennika Zachodniego”, 
Janusz Przybylski z „Życia Częstochowy” i Wojciech Tobolewski 
z „Gazety Częstochowskiej”. 

Członkowie Strażackiego Kręgu Instruktorskiego 
zobowiązali się przeprowadzać szkolenia ppoż. w różnych 
drużynach harcerskich na naszym terenie. W miesiącach 
letnich, na wielu obozach harcerskich odbywały się takie 
szkolenia.  

W zorganizowaniu ich wyróżnili się ogniomistrze: 
Wiesław Jabłoński, Roman Kępa, Ryszard Nowak, 
Henryk Woźniak. Młodzież chętnie uczestniczyła 
w pokazach organizowanych przez strażaków i nauce 
posługiwania się sprzętem przeciwpożarowym. 

Nowi instruktorzy – dziennikarze społecznie 
pracowali w Harcerskiej Służbie Informacyjnej, a już od 
dłuższego czasu na łamach swoich pism popularyzowali 
działalność częstochowskiego harcerstwa. Ich obecność        
na wielu harcerskich imprezach i uroczystościach 
pozwoliła przybliżyć społeczeństwu naszego regionu 
pracę drużyn i szczepów harcerskich w szkołach 
i środowisku. 

                       Na zdjęciu obok – redaktor Wojciech Tobolewski 
                 (drugi z lewej) jako gość imprezy harcerskiej w SP n11 

Kontakt z druhami dziennikarzami pozwolił zrodzić się 
interesującemu pomysłowi, którego inicjatorką była druhna phm Mariola 
Wójcik współpracująca z Komendą Hufca w Częstochowie. Była to 
udana  próba utworzenia Harcerskiego Klubu Korespondentów powo-
łanego wiosną 1976 r. początkowo spośród harcerzy szkół podsta-
wowych, później  i w drużynach starszych. 

Młodzi korespondenci spotykali się raz w tygodniu w Komendzie 
Hufca i uczyli się sporządzać notatki i sprawozdania z działalności 
swoich zastępów, drużyn i szczepów. Próbowali też swoich sił jako 
fotoreporterzy.  
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                 Klub Młodych Korespondentów                                               Wystawa fotograficzna „Młodzi w obiektywie 

Dużą atrakcją było spotkanie się w czasie zbiórki Klubu z którymś ze wspomnianych    
dziennikarzy - członków Kręgu Instruktorskiego. 

    
        dh Jerzy                       dh Maria  
       Ostrowski                   Szylwańska  

Mając takich przyjaciół i instruktorów Harcerski Klub Korespondentów mógł liczyć na 
pomoc, wsparcie i fachowy instruktaż. 

Najwięcej ciekawych informacji z życia harcerskiego pojawiało się w czasie letnich obozów   
i wędrówek. Wtedy mieli duże pole do popisu i dorośli dziennikarze, i młodzi korespondenci,        
by pokazać mieszkańcom Częstochowy, jak pracują i odpoczywają harcerze. 

 

Robotniczy Krąg Instruktorski 

W pracy z harcerzami brali udział nie tylko nauczyciele, choć po roku 1956 harcerstwo 
skupiało się głównie w szkołach.  

Jest wiele przykładów ukazujących współpracę ludzi innych grup 
zawodowych, rodziców harcerzy i sympatyków ZHP, o czym wspomina się 
przy przedstawianiu działalności niektórych szczepów harcerskich  
w Częstochowie. 

W latach 70-tych ubiegłego stulecia grupa instruktorów spoza zawodu 
nauczycielskiego, pracowników różnych branż przemysłu i rzemiosła, 
utworzyła krąg, który przyjął nazwę Robotniczego Kręgu Instruktorskiego. 
Pomysłodawcą i współzałożycielem Kręgu był druh hm Janusz Wachsman, 
którego nazwisko niejednokrotnie wymieniane jest w niniejszej publikacji.   

Druhem dziennikarzem najbardziej znanym harcerzom   
i zuchom naszego regionu był druh Jerzy Ostrowski, 
dziennikarz, fotoreporter i instruktor harcerski, którego 
można było spotkać na każdej godnej uwagi harcerskiej 
imprezie. 

Z okazji 1000 numeru „Motywów” Jerzy Ostrowski, 
jako jeden z 10 „najwierniejszych i najwytrwalszych 
współpracowników Magazynu Informacyjnego” otrzymał 
tytuł „Zasłużonego Korespondenta Motywów” 

Nie mniej znaną postacią w tym zakresie była druhna 
hm Maria Szylwańska, nauczycielka, instruktorka harcerska 
„Nieprzetartego Szlaku”, której notatki prasowe i fotografie 
bardzo często gościły na łamach miejscowych pism. 
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Do grupy założycielskiej RKI należeli między innymi: Stefan Komosiński, Marian Sitek, 
Jerzy Skolik, Marian Wąpierski, Ryszard Ptak. Po 1976 roku wstąpili do RKI: Marek Karłowski, 
Jacek Dudzik, Julian Hutny.  

Współpracę z Kręgiem podejmowali często ludzie spoza harcerstwa, szczególnie w okresie 
budowy ośrodka w Pająku, np.: mgr inż. Eugeniusz Okniański, technik budowlany Mieczysław 
Budzeń, mgr inż. Stanisław Hermański, mgr inż. Andrzej Wiśniewski i inni. 

Członkowie RKI poświęcali godziny i dni wolne od pracy zawodowej działalności na rzecz 
Hufca ZHP, często poświęcali jej swoje urlopy wypoczynkowe. 

 W czasie Akcji Letniej pełnili funkcje komendantów podobozów i uczestniczyli w licznych 
pracach na rzecz Ośrodka. Dużą rolę mieli tu do spełnienia specjaliści w różnych dziedzinach, 
potrzebni, a często niezastąpieni przy remoncie sprzętu obozowego, urządzaniu boisk sportowych, 
pracach przy zalewie, przeglądach kajaków, itp. 

                     
                Instruktorzy RKI na obozie harcerskim                                 Druh Janusz Wachsman na czele defilady         

Druh Janusz Wachsman przewodniczył Robotniczemu Kręgowi Instruktorskiemu do chwili 
swojej nieoczekiwanej śmierci 25 września 1983 roku. Krąg w tym czasie poszerzył swoje szeregi      
i stał się prężną jednostką organizacyjną naszego Hufca. 

Po śmierci Janusza Wachsmana, przewodniczącym Kręgu został hm Edward Szostak (członek 
RKI od 1982 roku). Jego zastępcą  był  phm Ryszard Łebek. 

Postanowiono, że Krąg przyjmie imię jego zmarłego założyciela i odtąd przy Komendzie 
Hufca w Częstochowie istniał i działał Robotniczy Krąg Instruktorski im. J. Wachsmana. 
Członkowie Kręgu byli instruktorami harcerskimi nie tylko z nazwy. Brali udział we wszystkich 
zadaniach podejmowanych w Hufcu i Chorągwi Częstochowskiej, a niejednokrotnie byli ich 
inicjatorami i wykonawcami. 

                         
                 Druh Marian Sitek wśród harcerzy                                   Druh Marek Karłowski z drużyną sztandarową 

 W roku 1987, we współzawodnictwie  Kręgów Instruktorskich, RKI uzyskał tytuł 
najlepszego Kręgu w Chorągwi Częstochowskiej. Jego członkowie byli współorganizatorami wielu 
obozów  i kursów szkoleniowych, uczestniczyli w Manewrach Techniczno-Obronnych, 
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zabezpieczali punkty kontrolne w licznych biegach patrolowych, pomagali w organizowaniu 
 i urządzaniu biwaków i zawodów sportowych, itp. 

W latach 80-tych i 90-tych w skład Kręgu weszli: Tadeusz Trzyna  (który w roku 1986 
awansował na funkcję komendanta Hufca), Ryszard Łukasik, Marian Całus, Ryszard Jakubiak, Jan 
Witkowski, Maciej Zajęcki, Tadeusz Woźniak  i wielu innych. 

Przedsięwzięciem, które powstało i było realizowane całkowicie z inicjatywy RKI, były 
organizowane od roku 1984 turnieje sportowe: Harcerski Turniej Piłki Nożnej, a następnie – 
Turnieje Piłki Siatkowej i Tenisa Stołowego. Mecze organizowano na różnych boiskach i halach 
sportowych oraz salach gimnastycznych w szkołach. Cieszyły się one ogromnym zainte-
resowaniem. Jako sprzymierzeńców i sojuszników, organizatorzy Turniejów zyskali sobie: Szkolny 
Związek Sportowy, Wydział Sportu i Turystyki przy Urzędzie Miejskim, Wydział Oświaty oraz 
licznych dyrektorów szkół. Głównym organizatorem Turniejów był hm Edward Szostak,  
a współpracowali z nim bardzo owocnie: hm Ryszard Łukasik, hm Janusz Całusiński, phm Maciej 
Zajęcki, hm Ryszard Jakubiak i inni. Była to bardzo ciekawa inicjatywa w historii Hufca i objęła 
swoim działaniem młodzież szkół podstawowych i średnich, harcerzy i ich kolegów spoza 
organizacji. 

                             
    Wręczanie nagród zwycięzcom turnieju                                            Druh Tadeusz Woźniak w czasie zajęć  

        Piłkarskiego przez druha Edwarda Szostaka                        modelarskich z dziećmi z SP nr 28 

W roku 1993 w czasie obchodów rocznicy powstania Szarych Szeregów,  
po zapoznaniu się  z historią i tworzącymi ją ludźmi - uczestnikami walk 
 i działaczami organizacji podziemnych, Robotniczy Krąg Instruktorski przyjął 
nowe imię: :Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich „Ponurego” i „Nurta”. 
Akt nadania imienia podpisali byli członkowie tych zgrupowań AK: major 
Świderski „Dzik”, por. Zdzisław Rachtan „Halny”. Imię nadano  Kręgowi 
rozkazem specjalnym komendanta Hufca l. S/93. 

Do innych działań Hufca, ważnych w jego współczesnej historii, 
wspieranych bardzo czynnie przez RKI należało ufundowanie, 
wykonanie i wręczenie Hufcowi nowego sztandaru - repliki 
historycznego sztandaru Częstochowskiego Hufca Harcerzy z roku 
1938. 

Czynny udział i współorganizowanie imprez przez członków 
Kręgu „Ponurego” i „Nurta” notuje się również w takich inicjatywach, 
jak: Apele Poległych, nabożeństwa z okazji  ważnych rocznic 
historycznych oraz urządzanie wystaw historii harcerstwa w kolejne 
rocznice jego powstania,  tzn. od roku1986. 

 Należy podkreślić, że Krąg działa nadal i aktywnie uczestniczy w harcerskim działaniu na    
terenie Częstochowy.  

 

 Druhowie Edward Szostak        
i Ryszard Jakubiak z nowym 

sztandarem 
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Kr ąg Instruktorów Zuchowych  „Po  CZASie”. 

Na przełomie lipca i sierpnia 1982 roku odbyła się Centralna Zuchowa Akcja Szkoleniowa 
CZAS - 82. Uczestniczyła w niej reprezentacja instruktorów Chorągwi Częstochowskiej. W IV 
Zgrupowaniu Krakowskim w Siewierzu wzięli udział przedstawiciele kadry programowej Wydziału 
Zuchowego Częstochowskiej Chorągwi ZHP. Prowadzili oni Kurs Organizatorów Pracy Zuchowej. 
W skład kierownictwa kursu wchodzili: hm Tadeusz Czarnołęski - komendant kursu, hm Bogdan 
Giza - zastępca komendanta, hm Sławomir Radosz - oboźny i phm Ewa Pyda - drużynowa. 

Po zakończeniu kursu, w Wydziale Zuchowym Komendy Chorągwi w Częstochowie zrodziła 
się myśl utworzenia Kręgu Instruktorów Zuchowych, w skład którego, oprócz wymienionych 
uczestników siewierskiego kursu, weszli inni, czynni instruktorzy zuchowi Chorągwi. Propozycja 
spotkała się z pozytywnym nastawieniem zainteresowanych instruktorów. 

            
Instruktorzy zuchowi w czasie zajęć 

            Druhna Romualda Nicpoń  i druh Jerzy Sobjanowski                  Druh Sławomir Radosz (drugi z lewej) 

W grudniu 1982 roku, w miejscowości Gwoździany k/Dobrodzienia odbyła się zbiórka,         
w której uczestniczyli członkowie kursu w Siewierzu. Zbiórka, pod hasłem: „Już czas zawiązać 
Krąg”, zakończyła się zawiązaniem Kręgu Instruktorów Zuchowych ( KIZ ), który przyjął nazwę 
„Po CZASie” (od skrótu Centralnej Zuchowej Akcji Szkoleniowej), proponowaną przez druha 
Tadeusza Czarnołęskiego. Akt powstania nowego Kręgu podpisało 21 osób. Pierwszym 
przewodniczącym KIZ „Po CZASie” został wybrany hm Sławomir Radosz (W latach 1981-83 
pełnił funkcję kierownika Wydziału Zuchowego Częstochowskiej Chorągwi ZHP, a w latach 1989-
92 był członkiem Chorągwianego Wydziału Programowego).  

 

 

 

 

 

 

Na zdjęciu:  
druhowie Bogdan Giza  i Tadeusz Czarnołęski     
w gościnie u zuchów 

Spośród pierwszych członków kręgu, oprócz wspomnianych już: Tadeusza Czarnołęskiego     
i Bogdana Gizy, należy wymienić następujących instruktorów: Jacek Gawiński, Ewa Kamińska, 
Szymon Kamiński, Anatol Kęsik, Romualda Nicpoń, Jerzy Sobjanowski. Niektórzy z nich, już      
w pierwszym kwartale 1983 roku weszli w skład Wydziału Zuchowego Komendy Chorągwi     
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Częstochowskiej. Byli to: pwd. Romualda Nicpoń, phm Jerzy Sobjanowski, Szymon Kamiński        
i Anatol Kęsik. Wcześniej, już od roku 1981, oprócz przewodniczącego – Sławomira Radosza, 
członkami Wydziału Zuchowego byli hm Tadeusz Czarnołęski, hm Bogdan Giza i hm Halina Pałka 
- kierownik referatu zuchowego Komendy Hufca ZHP Częstochowa. 

KIZ „Po CZASie” był organizatorem wiosennych i jesiennych Złazów Zuchowych, o których 
szerzej informuje inny rozdział tej publikacji. Złazy rozpoczęły się w roku 1983 i są kontynuowane 
do dziś. 

    

                                                                     

Wydział Zuchowy Komendy Chorągwi Częstochowskiej, przy czynnej współpracy członków 
KIZ „Po CZASie” opracował i wydawał materiały programowe, organizował imprezy turystyczne     
i kulturalno – oświatowe dla zuchów i dzieci niezrzeszonych w ZHP. Zespół ten był również 
trzonem kadry programowej organizowanych kursów dla drużynowych zuchowych i instruktorów 
kierujących placówkami letniego i zimowego wypoczynku zuchów. 

W latach 1984-86 nastąpiła zmiana na funkcji przewodniczącego Kręgu „Po CZASie”. Druh 
Sławomir Radosz zrezygnował z przewodnictwa, a zastąpił go druh Bogdan Giza. Z przyczyn 
organizacyjnych. W sierpniu 1986 roku działalność Kręgu została zawieszona na okres 5 lat. 
Wznowiono ją ponownie w listopadzie 1991 roku, a funkcję przewodniczącego powierzono znowu 
druhowi Radoszowi. W roku 1992, po rozwiązaniu Chorągwi Częstochowskiej, Krąg Instruktorów 
Zuchowych „Po CZASie” przeszedł, do Hufca ZHP Częstochowa. Działał on jeszcze przy 
Namiestnictwie Zuchowym Komendy Hufca przez ponad 7 lat. Namiestnikiem Zuchowym był 
wtedy dh Bogdan Giza i współpraca z Kręgiem układała się pomyślnie. Krąg kontynuował 
dotychczasową działalność. 

W roku 1992, w grudniu, KIZ „Po CZASie” obchodził 10-lecie swojego powstania. 
Uroczysta zbiórka z tej okazji odbyła się w Harcówce Szkoły Instruktorskiej w Złotym Potoku. 
Omawiano dotychczasową działalność, podkreślano jej plusy i minusy oraz planowano dalszy 
program działania. Niestety – nowych członków nie przybywało – Krąg się kurczył. W 5 lat 
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później, w grudniu 1997 roku, na zbiórce w Harcerskiej Świetlicy Środowiskowej w Blachowni 
obchodzono 15-lecie utworzenia Kręgu.  

                 
Uroczysta zbiórka w Blachowni z okazji 15-tej rocznicy utworzenia KIZ 

Wspomniano początki jego powstania, efekty jego działalności i próby ożywienia pracy 
Kręgu. Niestety Krąg istniał jeszcze tylko niewiele ponad rok. W styczniu 1999 roku, rozkazem            
l. 1 / 99 Krąg Instruktorów Zuchowych „Po CZASie” został rozwiązany. Stało się to na wniosek 
przewodniczącego, z powodu małej liczebności Kręgu i niewielkiej aktywności jego członków. Był 
to pierwszy i dotąd jedyny w historii częstochowskiego harcerstwa Krąg skupiający instruktorów 
zajmujących się problematyką pionu zuchowego. 

 

Harcerski Kr ąg Seniora 

W roku 1975 powstała Częstochowska Chorągiew ZHP. Gdy już zaczęła funkcjonować Rada 
Chorągwi oraz odpowiednie wydziały i komisje, utworzono Chorągwianą Komisję Historyczną.    
W jej skład weszli nestorzy harcerstwa: harcerze przedwojennych hufców na naszym terenie, 
członkowie Szarych Szeregów i uczestnicy walki z okupantem w czasie wojny oraz organizatorzy 
harcerstwa powojennego. 

Komisja Historyczna postawiła sobie, jako cel swojej działalności zebranie informacji  
i dokumentów dotyczących historii częstochowskiego harcerstwa. Wielu członków Komisji oraz 
ich bliskich i znajomych, posiadała takie pamiątki w swoich prywatnych zbiorach. 

                      
                Drugi z prawej strony – hm  Zygmunt Biskup wśród członków Chorągwianej Komisji Historycznej         

Przewodniczącym Komisji Historycznej w latach 1976-81 został druh Zygmunt Biskup. 
Wcześniej działał w Komisji Historycznej Katowickiej Chorągwi ZHP. Do osób wyróżniających się 
spośród członków Komisji Historycznej należeli: Jan Dziwiński, Zygmunt Łęski, Marian 
Jackowski. Skład ten się zmieniał, ale nie to jest istotne. 
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Ważny jest fakt, że członkowie Komisji Historycznej przy Częstochowskiej Chorągwi ZHP 
byli zaczątkiem Kręgu Seniora, któremu w latach 1984-85 przewodniczył również Zygmunt       
Biskup. Zebrała się grupa zasłużonych działaczy ZHP, którzy byli i są cząstką historii 
częstochowskiego harcerstwa. 

Dzięki nim w historycznym archiwum Komendy 
hufca zebrało się sporo materiałów, zdjęć, wspomnień 
dotyczących początków skautingu na naszym terenie. 

Po  śmierci druha Zygmunta Biskupa przewodni-
ctwo Kręgu przejął Lucjan Lewandowski, a następnie 
seniorzy spotykają się po dziś w SP, a potem 
Gimnazjum nr 9 przy ul. Sobieskiego, pod kierunkiem 
Bogusława Stanisza. 

W roku 1984, w 45 rocznicę wybuchu II wojny Światowej, zasłużonym instruktorom - 
seniorom wręczono odznaczenia „Za udział w wojnie obronnej 1939 r”. Odznaczenia te otrzymali 
w czasie plenarnego posiedzenia Rady Chorągwi następujący druhowie i jedna druhna: Henryk 
Bielecki, Jacenty Caban, Kazimierz Dyl, Jan Dziwiński, Henryk Jabłoński, Marian Jackowski, Jan 
Kozioł, Lucjan Lewandowski, Tadeusz Motyl, Kazimierz Skrzypczak, Jan Świerczyński, Stefania 
Warkiewicz, Eugeniusz Zieliński i Marian Zieliński. Wszyscy oni czynnie uczestniczyli  
w działalności Harcerskiego Pogotowia Wojennego w Częstochowie, którego byli współ-
organizatorami. Od pierwszych dni tragicznego września 1939 roku aktywnie działali w walce  
z okupantem. 

W tym samym, 1984 roku, kilku szczególnie zasłużonym działaczom harcerstwa Rada 
Naczelna ZHP przyznała Honorowe Tytuły „Instruktor-Senior ZHP”. Te zaszczytne wyróżnienia 
otrzymali wtedy: Maria Kostrzewska, Jan Dziwiński, Marian Jackowski i Lucjan Lewandowski. 
Akty nominacyjne wręczył wymienionym osobom, z ramienia Rady Naczelnej, ówczesny 
komendant Częstochowskiej Chorągwi ZHP, hm Stanisław Dzwonnik. 

               
Odznaczenia dla seniorów 

Harcerski Krąg Seniora istnieje do dziś przy 
Komendzie Hufca ZHP Częstochowa. Najstarsi 
członkowie ZHP uczestniczą we wszystkich większych 
uroczystościach, rocznicach i imprezach patriotycznych 
w takim zakresie, w jakim pozwala im na to zdrowie 
 i wiek. Trudno wymienić wszystkie nazwiska, bo jest 
ich wiele, ale warto wspomnieć między innymi 
następujące osoby (oprócz wcześniej wymienionych): 
Tadeusz Muszyński, Jerzy Biczak, Edward Szostak, 
Henryk Prusek, Włodzimierz Piątkowski, Jan 
Miedziejewski, Konrad Wyżykowski, Jędrzej Moderski, 
Stefan Komosiński i inni. 

 
 Częstochowski Krąg Seniora – rok 1999 

 
Seniorzy ze sztandarami przed wymarszem 
          na Plac Pamięci Narodowej 
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                                                                                                                                  Spotkanie seniorów z harcerzami 
                                                                                                                                    w Dniu Myśli Braterskiej       

Pisząc o Kręgu Seniorów, warto opowiedzieć jeszcze o bardzo ciekawych wydarzeniach 
związanych z tym tematem. Wspomnienie dotyczy wprawdzie ludzi spoza Częstochowy, ale 
piszemy przecież nie tylko o naszym Hufcu, ale o harcerstwie ziemi częstochowskiej.  

Historia dotyczy harcerzy z hufca Myszków. Po II wojnie światowej, w roku 1945, w Żarkach 
Letnisko odbył się pierwszy po wojnie obóz harcerski 33 Zagłębiowskiej Drużyny Harcerskiej. 
Drużyna ta kontynuowała tradycje drużyny powstałej w latach międzywojennych. Drużynowym    
w roku 1946 był druh Zygmunt Ludwig, a komendantem wspomnianego obozu - phm Tadeusz       
Rosikoń, PS. „Czarny Kruk”. 

Uczestnicy obozu harcerskiego w Żarkach - Letnisko upamiętnili swój pobyt w miejscu 
obozowania zbudowaniem kapliczki obok obozu, przy leśnej drodze. Materiałem na budowę 
kapliczki były kamienie polne zbierane przez harcerzy. Połączone z betonową zaprawą tworzą 
solidną dość wysoką bryłę. Na jej szczycie umieszczono krzyż, a na betonie – datę i napis ,  
że kapliczkę zbudowali harcerze.  

                      
                        33 Zagłębiowska Drużyna Harcerska  i zbudowana przez nich kapliczka (wygląd obecny) 

Po latach, w roku 2001, trzej dawni uczestnicy tego obozu postanowili odszukać jego miejsce 
i powspominać harcerskie przeżycia sprzed lat. Byli to druhowie : Bolesław Kucia, Kazimierz     
Słabosz  i Wacław Etryk, który wspomina:  

„…trudno nam było po tylu latach, zorientować 
się, którędy iść. /…/ Korzystając  z informacji spotkanych 
mieszkańców, trafiliśmy. Tam, gdzie stały namioty, 
rośnie kilkanaście sosen, a wśród nich niewielkie, 
kilkuletnie drzewa. /…/ Stanęliśmy przed kapliczką. 
Chwila zadumy. Tu przed 55 laty, w harcerskich 
mundurach działaliśmy radosne chwile obozowego życia. 
Na metalowym  krzyżu  kapliczki  zawieszono  wianek   
z  kwiatków. a obok – kilka wiązanek.  Świadczy to o sza- 

Wielu opuściło już nasze szeregi, nie ma ich 
wśród żywych, „odeszli na wieczną wartę” - jak mówią 
żołnierze i harcerze. Jeszcze niedawno byli wśród nas: 
Zygmunt Łęski, Zbigniew Roesler, Michał Korn,    
Tadeusz Czarnołęski i inni - dziś żyją w pamięci tych, 
którzy ich znali, szanowali, kochali. Dla młodych -
harcerek,  harcerzy i instruktorów - i ci żyjący, i ci, 
którzy odeszli, są przykładem służby wiernej do końca. 
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nowaniu jej i utrzymaniu w należytym stanie przez tutejszych mieszkańców, za co jesteśmy im 
bardzo wdzięczni.” 

Seniorzy harcerscy z Myszkowa spotykają się co roku Są to nie tylko byli harcerze z 33 ZDH, 
ale druhowie z innych drużyn na tym terenie oraz druhny z ówczesnej drużyny harcerek. Spotkania 
odbywają się najczęściej w mieszkaniu druhny Barbary Cieśli-Dudało albo, jeśli pogoda pozwala - 
na małym podwórku obok domu. Uczestnicy spotkań rozpoczynają je od odwiedzenia opisanej 
kapliczki, następnie udają się na cmentarz, by zapalić znicze i uczcić pamięć tych druhów i druhen, 
którzy już odeszli. 

 

Spotkanie po latach przy historycznej kapliczce 

 Po tych chwilach zadumy wszyscy seniorzy, korzystając z gościny u druhny Basi, spędzają 
kilka miłych godzin, dzieląc się wspomnieniami, opowiadając o swoich przeżyciach w ciągu 
minionych lat, śpiewając harcerskie pieśni i piosenki. 

Jest to naprawdę zżyta grupa druhów i druhen, łączy ich serdeczna więź, stworzyli zwartą 
harcerską rodzinę instruktorów - seniorów. I choć nie jest to formalny Krąg Seniorów, 
zarejestrowany i podlegający regulaminowi, ta harcerska grupa ludzi, którzy przed wielu laty 
spotkali się w harcerskich drużynach, nie zapomniała o tym, że połączyła ich idea wierności prawu 
harcerskiemu. Harcerzem jest się zawsze niezależnie od wieku – takim przekonaniem kierują się 
myszkowscy seniorzy. I choć lata upływają, oni pozostali młodzi duchem, wierni harcerskiej 
przyjaźni. 

     
                              Seniorzy przy ognisku                                                             W harcerskim kręgu 
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Uczestnikami spotkań u druhny Basi Cieśla-Dudało są ludzie, którzy obecnie mieszkają         
w różnych miastach, los rozrzucił ich w różne strony. Jeden z druhów, wspomniany Wacław Etryk, 
mieszka w Częstochowie, mógłby tu dołączyć do Kręgu Seniorów. Jednak harcerzem został przed 
laty tam, na ziemi myszkowskiej i tam go wzywają wspomnienia i więź z tymi, którzy razem z nim 
przeżywali harcerską przygodę. Zawsze w ostatnich dniach sierpnia, jak wszyscy inni, stawia się  
na zbiórce, odwiedza kapliczkę, na budowę której zbierał polne kamienie i spędza miłe chwile        
w gronie przyjaciół, których kilkadziesiąt lat temu połączył harcerski krzyż. 

 

Kr ąg Starszyzny Harcerskiej 

Pomysł utworzenia w Częstochowie Kręgu Starszyzny Harcerskiej zrodził się na początku 
2005 roku w czasie rozmowy druhny Teresy Komender ( komendantki hufca w latach 70-tych     
ub. stulecia) z obecnym komendantem Częstochowskiego Hufca ZHP, druhem Adrianem 
Starońkiem. Ponieważ druh Adrian był w tym czasie jednym z pracowników Głównej Kwatery, 
wiele wiedział na temat istniejących już i tworzonych aktualnie takich kręgów, więc potrafił 
udzielić odpowiednich instrukcji. 

W wyniku tej rozmowy, 19 lutego 2005 roku, w Domu Harcerza przy ul. Legionów  
w Częstochowie spotkało się grono instruktorów harcerskich, którzy przed laty czynnie działali  
w Hufcu ZHP Częstochowa i byłej Częstochowskiej Chorągwi. Spotkanie to zostało potraktowane 
jako zbiórka założycielska przyszłego Kręgu Starszyzny Harcerskiej. Wzięli w nim udział, oprócz 
komendanta Adriana Starońka, następujący druhny i druhowie: 

―   Stanisław Dzwonnik - były komendant Chorągwi Częstochowskiej 
―   Teresa Komender  
―   Marek Adamiec       
―   Ignacy Leszek Binert - zastępca komendanta hufca w latach 60-tych 
―   Janusz Szlenk - członek Komisji Rewizyjnej Chorągwi Śląskiej 
―   Jadwiga Kotas - członek byłej komendy Chorągwi Częstochowskiej 
―   Ewa Gawińska 
―   Halina Pałka            
―   Barbara Rudlicka 
―   Mirosława Błaszczak-Całusińska - aktualny skarbnik Hufca Częstochowa. 

Ciekawą zbiórkę z okazji tego spotkania przygotowali harcerze i harcerki związani   
z działalnością Domu Harcerza, wprowadzając miły nastrój i prawdziwie braterską atmosferę. Było 
rozpalenie symbolicznego ogniska ułożonego ze świeczek w kształcie harcerskiego krzyża, była 
gawęda  i harcerskie piosenki oraz przyjacielska rozmowa, w czasie której młodzi prosili  seniorów 
by opowiedzieli o działalności, jakiej poświęcili swoją młodość. 

 

              

} byli komendanci Hufca Częstochowskiego 

 instruktorzy Hufca w minionym okresie }
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Było to prawdziwe spotkanie pokoleń, które w harcerskim kręgu, w ciepłej, rodzinnej 
atmosferze, połączyło na kilkadziesiąt minut więzią przyjaźni starszych i młodych członków 
Związku. 

Po skończonym wspólnym spotkaniu młodzież kontynuowała swoje zajęcia w innym 
pomieszczeniu, a „starszyzna” pozostała w swoim gronie, by omówić sprawy związane  
z propozycją utworzenia przyszłego Kręgu. 

Przede wszystkim - zostało podkreślone, że nie byłby to krąg skupiający byłych funkcyjnych 
rad hufca i chorągwi, lecz wszystkich instruktorów, którzy wyrażą chęć przynależności do Kręgu, 
bez względu na to, jakie funkcje kiedyś pełnili. Nie będzie to więc sugerowany wcześniej krąg 
„Złote     i Srebrne Sznury”, lecz prawdziwy Krąg Starszyzny Harcerskiej. 

 

Ta grupa spotykała się częściej opracowując program kolejnego spotkania, które wstępnie  
zaplanowano na 10 czerwca 2005 r. w Ośrodku Harcerskim w Pająku. 

Spotkania organizacyjne odbywały się w siedzibie Komendy Hufca przy ul. Wilsona,            
w Zespole Szkół im. St. Żeromskiego, gdzie dyrektorem jest druh Staszek Dzwonnik, a także         
w mieszkaniu druhny Teresy w dzielnicy Tysiąclecia. 

           

Rozdzwoniły się telefony, odnowiono dawne, często zapomniane kontakty. Sięgano do 
starych fotografii, sprawozdań, wykazów, kartotek osobowych, itp. 

Na liście znalazło się ponad 200 nazwisk, sporządzono zawiadomienia i wysłano tym, którzy 
mogliby się znaleźć na czerwcowym spotkaniu w Pająku.  

Niektórzy wcale nie odpowiedzieli na wysłane pisma, wielu odpowiedziało pozytywnie, lecz 
proponowany termin nie pozwolił im wziąć udziału w imprezie, niektóre pisma wróciły do 
Komendy Hufca z adnotacją: „adresat nieznany”. 

          10 czerwca spotkało się około 25% osób spośród tych, do których wysłano zaproszenia.   
Zebrało się razem 44 druhen i druhów.  

Wyłoniono grupę instruktorów, którzy mogli     
i chcieli zająć się wstępnymi czynnościami 
związanymi z organizacją Kręgu: przygotowaniem 
projektu regulaminu, wyszukaniem i aktualizacją 
adresów potencjalnych członków Kręgu oraz 
zorganizowaniem pierwszego spotkania. 

Postanowiono, że „szefową” całej akcji zostanie 
druhna Teresa Komender, a do roboczej grupy 
wybrano, wyrażających gotowość do współpracy, 
następujące druhny i druhów: Stanisław Dzwonnik, 
Janusz Szlenk, Halina Pałka, Danuta Wróbel. 
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Dzień był pochmurny, co jakiś czas siąpił drobny deszczyk, lecz nie przeszkadzało to 
radosnym powitaniom, wspomnieniom, spacerom po lesie. Wymieniano uwagi, całusy, uściski. 
Prześcigano się w komplementach. 

Nikt nie czuł się pominięty, odosobniony, wyobcowany. Spotkało się po prostu grono 
przyjaciół. Wesoły nastrój rozgonił chmury i pod wieczór, przy ognisku, na krótko nawet słońce 
wypełzło zza chmur i osuszyło leśne polanki. 

Do rozpalenia ogniska poproszono jednego z najstarszych uczestników spotkania, druha      
Jerzego Biczaka i reprezentującą najmłodsze pokolenie instruktorskiej starszyzny, Urszulę 
Madałkiewicz-Jeruszkę. 

                   

Gawędę wygłosiła druhna Teresa Komender, a potem popłynęły harcerskie pieśni, 
wspomnienia. Każdy mógł zabrać głos, powiedzieć coś o sobie lub o tym, czego oczekuje od 
Kręgu. 

Nie zapomnieliśmy i o tych, którzy kiedyś byli wśród nas, albo jeszcze wcześniej tworzyli 
naszą harcerską historię, lecz już odeszli na zawsze. 

          

Zostały wymienione nazwiska zmarłych druhen i druhów, których pamięć uczczono na 
stojąco, w skupionym milczeniu i ciszy. 

Pomyślano też o poczęstunku. Leśne powietrze zaostrzyło apetyty, więc kiełbaski i kaszanka 
z grilla spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem. 
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Po zapadnięciu zmroku, w obozowej stołówce odbyła się druga część spotkania. Zebrani    
zapoznali się z zamierzeniami Kręgu, wyłoniono zarząd i zaplanowano dalszą działalność. 

      

W skład zarządu Kręgu, oprócz jednogłośnie wybranej przewodniczącej w osobie Teresy 
Komender, weszli: Danuta Wróbel, Halina Pałka, Stanisław Dzwonnik. 

Każda z wymienionych osób otrzymała zadanie o innym charakterze i skupiła wokół siebie 
grupę, która miała współdziałać w danej dziedzinie. 

Dużym powodzeniem i zainteresowaniem cieszyła się wystawa kronik, zdjęć i dokumentów. 
 

        

 
Członkowie Kręgu spotykali się w mniejszych zespołach. w ciągu następnych lat. Do tych, 

którzy byli obecni na pierwszym zebraniu, dołączyli inni. Drugie spotkanie odbyło się również       
w czerwcu, następnego, 2006 roku. Skupiło wiele osób nieobecnych przed rokiem. 

     

Na wystawie zorganizowanej na 95-lecie harcerstwa, jesienią 2006 roku, również spotkała się 
grupa Kręgu Starszyzny Harcerskiej.  
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Tu należy wspomnieć, że do przygotowanych przez organizatorów wystawy eksponatów 
członkowie kręgu dołączyli szereg plansz ze zdjęciami z życia częstochowskich harcerzy, do 
których organizatorzy nie dotarli wcześniej. Materiały te dotyczyły głównie działalności drużyn            
i szczepów z częstochowskich szkół w latach 60-tych i 70-tych XX wieku. 

 

                  
              Druhny: Alicja  Gosławska, Janina Drynda, Halina Pałka, Teresa Komender, Maria Teresa Chudzik             

zwiedzają wystawę   

Tak liczne spotkania Kręgu Starszyzny nie odbyły się już ponownie. Udział jego członków    
w różnych działaniach Hufca był oczywisty, a najaktywniejsi skupili się w składzie Komisji 
Historycznej Hufca. Do składu Komisji zatwierdzonego rozkazem Komendanta Hufca należeli od 
grudnia 2006 r.: 

Halina Pałka – przewodnicząca 
Barbara Sandak-Różyńska i Ryszard Jakubiak - zastępcy 
oraz członkowie: Teresa Komender, Maria Teresa Chudzik, Jerzy Biczak, Ryszard Ptak,    
Tadeusz Czarnołęski, Honorata Koza, Janina Drynda, Bogusław Stanisz. 

 

                   

Oprócz wymienionych osób w każdej zbiórce Komisji uczestniczyło kilka druhen i druhów, 
którzy nie są oficjalnymi członkami Komisji Historycznej, lecz chętnie wspierają jej działania.  
Należy tu wymienić druhny i druhów, którzy biorą udział najczęściej w organizowanych zbiórkach. 
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Są to: Emilia Jabłońska, Anna Okniańska, Henryk Prusek oraz Włodzimierz Piątkowski, Hortensja 
Rakowska. 

Poza uzupełnianiem archiwalnych materiałów i pozyskiwaniem nowych, do osiągnięć 
Komisji, wspieranej przez członków Kręgu Starszyzny Harcerskiej należy zaliczyć wydawanie 
publikacji zatytułowanej „Ocalić od zapomnienia”, w której prezentowane są interesujące 
informacje dotyczące przeszłości i teraźniejszości ZHP. Opracowane tematy ukazują się na stronie 
internetowej Hufca Częstochowa, w materiałach Komisji Historycznej. 

                     

Inną, ważną  ciekawostką, jest pomysł wysyłania życzeń urodzinowych do seniorów 
harcerskich obchodzących tzw. „okrągłe” jubileusze (60, 65, 70, 75 lat). Jubilaci, którzy 
przekroczyli 75 rok życia, otrzymują życzenia co rok. 

                           

Jest to - zdawać by się mogło - drobnostka, niewarta uwagi. A jednak trudno uwierzyć, jaką 
radość sprawia tym ludziom znak pamięci, jakim jest kolorowy arkusik z kwiatami i serdecznymi 
słowami. Że tak jest naprawdę, świadczą liczne podziękowania, składane telefonicznie, przez 
pocztę, a często osobiście. Widać, że niewielkim wysiłkiem można sprawić innym wiele 
przyjemności i  to należy kontynuować. 

Kolejnym wyrazem działalności Komisji Historycznej jest niniejsza publikacja, wydana       
na 100-lecie harcerstwa częstochowskiego, a będąca również wynikiem wspólnych działań 
niektórych członków Komisji Historycznej i częstochowskiej instruktorskiej starszyzny. 
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Piony wiekowe 

Jak już wcześniej wspomniano, po roku 1956 działalność harcerska rozwijała się głównie      
w szkołach. Drużyn pozaszkolnych, środowiskowych, było niewiele. Wiązało się to również  
z faktem uzyskania pomieszczenia na zbiórki, gdy nie mogły się one odbywać w terenie.  
A w szkołach, jeśli nawet nie było harcówek, można było przeprowadzić zbiórki w klasach (po 
lekcjach), na sali gimnastycznej, czy nawet na szkolnym korytarzu. Ważną również sprawą była 
możliwość zapewnienia uczestnikom zbiórek dozoru osób dorosłych, najczęściej byli to 
nauczyciele. 

Początkowo, wzorem wcześniejszych lat, tworzyły się drużyny harcerzy lub harcerek. Później 
zaczęto organizować drużyny koedukacyjne, w których tylko zastępy były męskie lub żeńskie. 
Wkrótce coraz popularniejszy stał się system klas-drużyn. Większość dorosłych drużynowych 
stanowili nauczyciele. Byli albo instruktorami harcerskimi, albo opiekunami drużyn. 

          
          Drużyna z SP nr 1 na biwaku w Olsztynie                                       Zastępy ze swoimi proporczykami 

W latach 60-tych XX wieku, gdy harcerstwo wzrastało liczebnie, tworzyły się szczepy – 
związki drużyn działających na tym samym terenie (np. w szkole). Tak było wszędzie, na terenie 
kraju. Tak było i w Częstochowie. W szkołach podstawowych, których wciąż przybywało, szczep 
tworzyły drużyny harcerskie i zuchowe na terenie tej samej szkoły. W szkołach ponad-
podstawowych tworzyły się szczepy starszoharcerskie złożone z kilku lub kilkunastu drużyn 
 i młodzieżowych kręgów instruktorskich. 

                  Drużyny i gromady zuchów w Częstochowie 
Na temat zuchów – najmłodszych członków ZHP, wspominano w pierwszej części tej 

publikacji. Informacji było niewiele, bo i samych zuchów, a właściwie wilcząt lub wilczków (tak 
próbowano nazywać zuchów na wzór angielski) nie było liczbowo tylu, co harcerzy. O niektórych 
grupach, a właściwie gromadach zuchowych istniejących w różnym czasie na naszym terenie, była 
mowa w takim zakresie, w jakim można było dotrzeć do wiarygodnych źródeł na ten temat. 

Jak wiadomo, twórcą metody zuchowej, obejmującej wychowanie najmłodszych dzieci 
należących do Związku, był Aleksander Kamiński, historyk i wychowawca młodzieży. Najbardziej 
widoczny rozwój tej metody notuje się w latach 1957-68, kiedy to ogłoszono tzw. „ofensywę 
zuchową” mającą na celu zgromadzenie w drużynach zuchowych jak największej liczby dzieci  
i zapewnienie im dobrych działań wychowawczych według programu „uczyć przez zabawę”. 
Wtedy też  położono nacisk na kształcenie instruktorów zuchowych. Ofensywa zuchowa 
zakończyła się sukcesem, a najbardziej zasłużeni instruktorzy w tej akcji otrzymali Honorową 
Odznakę Ofensywy Zuchowej. Przyznano ją także  szczególnie wyróżniającym się hufcom  
i związkom drużyn.                          

W Hufcu Częstochowa pierwszą kierowniczką referatu zuchowego po roku 1956 była druhna 
Janina Kutrzyk.  
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                           Zuchy na zbiórce                                                                                      dh Janina Kutrzyk 

 Rozpoczęła tę niełatwą pracę właśnie w okresie wdrażania ofensywy zuchowej. Wtedy to 
powstały w częstochowskich szkołach pierwsze drużyny, tworzone po reaktywowaniu ZHP. 
Druhna Janina uczestniczyła w szkoleniu drużynowych zuchowych, sama będąc przeszkolona  
w Centralnej Szkole Instruktorów Zuchowych w Cieplicach.  

 

 

Przez krótki okres czasu pełniła funkcję zastępcy komendanta, następnie przeszła do pracy    
w SP nr 29 na stanowisko zastępcy kierownika szkoły. Równocześnie prowadziła szczep  
i zajmowała się dokształcaniem kadry zuchowej. Nauczyciele prowadzący drużyny lub opiekujący 
się nimi chętnie brali udział w zbiórkach prowadzonych przez druhnę Wacławę, na których można 
było się wiele nauczyć. 

     
            Druhna Wacława wśród zuchów i harcerzy                                 Zajęcia z instruktorkami zuchowymi 

Gdy na początku lat 70-tych zlikwidowano SP nr 29, druhna Wacława przeniosła się             
do SP nr 44 w dzielnicy Tysiąclecia. Tam była komendantką szczepu, który sama zorganizowała. 
Szkoła była ogromna, drużyny prowadzili nauczyciele – wychowawcy klas oraz młodzieżowi 

W roku 1962, kiedy kierownictwo referatu przejęła druhna            
hm Wacława Ciura, w szkołach częstochowskich działało już wiele 
drużyn zuchowych. 

Druhna Wacława Ciura rozpoczęła pracę instruktorską w roku 
1953, w Lipiu w powiecie Kłobuck, gdzie prowadziła przez 2 lata 
drużynę zuchów. Następnie przeniosła się do Częstochowy i w SP nr 16 
zajęła się organizacją drużyn zuchowych w klasach młodszych. 
Uczestniczyła w kursach dla drużynowych i szczepowych w Podłężu 
Szlacheckim, Cieplicach i Chorzowie, potem sama organizowała 
szkolenia drużynowych i przybocznych zuchowych, kierując referatem 
zuchów przy Komendzie Hufca.  

 
Honorowa Odznaka 
Ofensywy Zuchowej 
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instruktorzy – uczniowie szkół średnich. Z tych właśnie ludzi został utworzony Krąg Instruktorski 
przy Szczepie SP nr 44. Zorganizowano ładnie urządzoną harcówkę oraz Izbę Pamięci. Szczep 
działał bardzo prężnie. 

Przez okres wieloletniej służby instruktorskiej druhna Wacława Ciura-Samborska (zmieniła 
nazwisko po zawarciu małżeństwa) znana była w mieście jako bardzo aktywna, oddana organizacji 
i szkole, wychowawczyni młodzieży harcerskiej. Prowadziła wiele obozów, biwaków i kolonii 
zuchowych. Organizowała wiele imprez i uroczystości. Za ofiarną pracę została wielokrotnie 
wyróżniona nagrodami, dyplomami oraz odznaczeniami państwowymi i resortowymi.  

Po druhnie Wacławie, przez kilka lat referatem zuchowym kierowała druhna Elżbieta Kik   
(po wyjściu za mąż – Wąpierska). 

                                        
                  Elżbieta Kik-Wąpierska                                                                      Zuchy w czasie zabawy 

 Od roku 1973 powierzono tę funkcję druhnie hm Halinie Pałce. W tym czasie nie było już    
w Częstochowie szkoły podstawowej, w której nie działałoby przynajmniej kilka drużyn 
zuchowych. W niektórych szkołach było ich po kilkanaście. By mogły prawidłowo funkcjonować,  
a praca wśród najmłodszych mogła przynosić oczekiwane wyniki, konieczny był stały kontakt 
referatu zuchowego z drużynowymi i opiekunami drużyn. Kierowniczka referatu przy pomocy 
kilku najaktywniejszych instruktorek zuchowych organizowała co miesiąc spotkania szkoleniowe. 
Każde odbywało się w innej szkole, w której zawsze była przeprowadzona pokazowa zbiórka 
zuchów lub jej część, co miesiąc na inny temat i prezentująca inną formę pracy metodyki zuchowej. 

                   
                    Dh Halina Pałka z zuchami w SP nr 7                                                 Dh Stanisława Tomala w SP nr 9 

 Wszyscy uczestnicy spotkań, w większości nauczycielki klas I - III, otrzymywały materiały   
i wytyczne do pracy na kolejny miesiąc. Były to przykładowe konspekty zbiórek, cykle 
sprawnościowe, scenariusze obietnic, teksty piosenek, itp. Do każdego spotkania trwały 
przygotowania przez cały miesiąc.  
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                              Dh Ewa Rostecka z SP nr 33                                 Instruktorka młodzieżowa z zuchami 

Nie było kserokopiarek, więc teksty trzeba było przepisywać na maszynie, bo i do powielacza 
nie zawsze był dostęp. W tej wieloletniej pracy, organizującej działalność drużyn zuchowych        
na terenie miasta, uczestniczyło kilka bardzo zaangażowanych osób, bez których trudno byłoby      
z powodzeniem osiągnąć dobre wyniki. Były to m.in. druhny i druhowie: Jadwiga Hanisz, Anna 
Pohorecka, Alicja Orlińska, Barbara Rusek, Helena Skalec oraz Tomasz Deska, który w połowie lat 
80-tych zastąpił druhnę  Halinę w kierowaniu referatem zuchowym. 

 

Absolwenci SP nr 11 wracali potem do pracy harcerskiej w swojej dawnej szkole jako 
młodzieżowi instruktorzy. Wielu z nich angażowało się jako kadra pomocnicza na organizowanych 
wielokrotnie obozach szczepu i koloniach zuchowych. Druhna Halina, przez cały czas pracy           
w szkole, niezależnie od pełnienia funkcji komendanta szczepu czy kierownika referatu, zawsze 
prowadziła drużynę zuchową lub harcerską, w celach szkoleniowych.  

  
                                                                      Zbiórka w kręgu                                                 Obietnica zuchowa 

Po kilku latach prowadzenia szczepu w połączonych szkołach nr 9 i 11, przeniosła się          
do SP nr 7, gdzie pełniła funkcję namiestnika zuchowego. W roku 1984 przekazała kierownictwo 
referatu zuchowego w ręce młodego, pełnego zapału, druha hm Tomasza Deski. Po przejściu na 
emeryturę nie przestała utrzymywać więzi z Hufcem Obecnie działa w Komisji Historycznej, której 

Druhna Halina Pałka od początku lat 60-tych prowadziła drużyny 
zuchowe i szczep harcerski przy SP nr 11 w Częstochowie. Tam 
zorganizowała pierwszą drużynę zuchową i z kilku rosnących wciąż drużyn 
harcerskich utworzyła szczep „Polanie”. Był to w tamtych latach  jeden 
z największych szczepów w mieście.  

Po uczestnictwie w kursach szczepowych i namiestników zuchowych   
w Szkole Instruktorskiej w Chorzowie i w Oleśnicy, sama prowadziła kursy 
dla drużynowych i przybocznych. Prowadząc referat zuchowy, potrafiła 
zachęcić do współpracy nauczycieli i rodziców.  

Była autorką kon-
spektów zbiórek, scen-
ariuszy ognisk i komin-
ków, inscenizacji montaży 
oraz tekstów piosenek 
śpiewanych przez zuchy 
i harcerzy, nie tylko w jej 
szkole.  
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jest przewodniczącą od 2006 roku. Z jej inicjatywy podjęto napisanie niniejszej publikacji  
na 100-lecie częstochowskiego harcerstwa. 

           
              Narada u dh Jadwigi Hanisz w SP nr 16                                     Dh Tomasz Deska wśród zuchów 

Mówiąc o działalności pionu zuchowego w Częstochowie nie można pominąć cyklicznych 
imprez zuchowych, organizowanych przez instruktorów – zuchowych Chorągwi Częstochowskiej 
oraz Hufca Częstochowa. Do najciekawszych, które stały się już tradycją, należą coroczne Złazy 
Zuchowe. Pomysłodawcami i organizatorami tych, bardzo interesujących spotkań zuchów  
w terenie, byli członkowie Kręgu Instruktorów zuchowych „Po CZASie”, działającego przy 
Wydziale Zuchów Chorągwi Częstochowskiej w latach 1982-1992. Celem zorganizowania złazów 
było umożliwienie zuchom wyjście poza teren zamieszkania, kontaktu z zuchami z innych 
miejscowości i poznania najbliższej okolicy. 

           

Pierwszy złaz odbył się w maju 1983 roku i został nazwany „Złazem Zwycięstwa”, bo data 
jego wiązała się z 9 maja – rocznicą zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. Trasy Złazu 
wyznaczone były na Jurze Krakowsko – Częstochowskiej, m.in. z Korwinowa i Kusiąt, a metą były 
ruiny zamku w Olsztynie. Trasy były oznakowane, wyznaczone na nich punkty obsługiwali 
harcerze, którzy kontrolowali wykonywanie zadań oraz zabezpieczali uczestników przed 
zabłądzeniem w terenie. Drużyny otrzymywały punkty, na podstawie których wyłaniano na mecie 
zwycięzców Złazu. 

Drugi – „Złaz Czarnych Kotów”, w maju 1984 roku,  miał metę w Blachowni, a trzeci - 
również organizowany w maju, w roku 1985, był Złazem Zdobywców Odznaki Siedmiomilowe 
Buty”. Trasy wędrówek w każdym roku były inne, by ich uczestnicy poruszali się w różnych 
miejscach i poznawali różne okolice leżące najbliżej Częstochowy. 

Od kolejnego majowego Złazu Zuchowego nie nadawano im już nazw, lecz zaczęto je 
numerować. A ponieważ odbywały się w maju, Złaz w roku 1986 był I Wiosennym Złazem 
Zuchowym. W następnych latach odbyły się kolejne – II i III Wiosenny Złaz Zuchowy. Metą 
wiosennych wędrówek był i jest Olsztyn. 
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W roku 1988, po majowym, III Złazie Wiosennym postanowiono zorganizować Złaz 
Jesienny, który odbył się w październiku, w Złotym Potoku. Był to I Jesienny Złaz Zuchowy. 
Zasady organizacji i udziału w Złazach Jesiennych były takie same, jakie obowiązywały w Złazach 
Wiosennych. Zmienił się tylko teren: grupy uczestników wyruszały z rynku w Janowie i wędrowały 
trasą koło dworku Krasińskich, pałacem Raczyńskich, poznawały historie tych obiektów. Innymi 
ważnymi punktami na trasie są: Grota Niedźwiedzia, Źródła Zygmunta, Osiedle Wałów i kilka 
innych, interesujących miejsc tego terenu. Każdy Złaz Jesienny kończył się ogniskiem koło dawnej 
Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej (budynek był znany jako „Harcówka” albo „Dom Harcerza”). 
Zuchy na mecie otrzymywały nagrody, dyplomy, plakietki. I tak jest do dziś: w roku 2010 odbył się 
XXVI Wiosenny Złaz Zuchowy w maju i XXIII Jesienny Złaz Zuchowy w październiku. 

          

 

Po likwidacji Chorągwi Częstochowskiej i po rozwiązaniu KIZ „Po CZASie”, Złazy 
Zuchowe kontynuowane są, jako impreza hufca, a ich organizatorem jest Namiestnictwo Zuchowe 
Hufca ZHP Częstochowa. 

 

Każdy Złaz ma swój temat, według którego 
przygotowuje się całą trasę, jej oprawę i wyznacza 
zadania dla uczestników. I tak np. zuchy bawiły się   
w Indian, Janosików, brały udział w Turnieju 
Rycerskim, szukały Barw Jesieni, pływały po jeziorze        
w Blachowni, itp., itp. Na zakończenie każdego Złazu 
gośćmi zuchów byli przedstawiciele władz Chorągwi, 
ponieważ była to impreza chorągwiana. 
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Był więc m.in. zastępcą kierownika Referatu Zuchowego w Komendzie Hufca Częstochowa – 
Powiat, a potem kierownikiem tegoż referatu. 

Przez cały okres istnienia Chorągwi Częstochowskiej był członkiem Wydziału Zuchowego. 
Jako jeden z pierwszych członków i współzałożycieli KIZ „Po CZASie” czynnie działał w tym 
kręgu aż do chwili jego rozwiązania. Od roku 1994 do 2007 pełnił funkcję namiestnika zuchowego 
Hufca Częstochowa. Potem pełnił kilka innych funkcji, a obecnie jest członkiem Komendy Hufca 
ZHP Częstochowa do spraw zarządzania. To tylko niektóre z licznych zadań  i funkcji, zawsze 
solidnie pełnionych przez druha Bogdana. Niewielu jest instruktorów na naszym terenie, którzy 
miano zuchmistrza mogą nosić tak trafnie i zasłużenie, jak druh Bogdan Giza. 

Do innych, godnych przypomnienia, zuchowych imprez, odbywających się w najnowszej    
historii Hufca Częstochowa, tzn. w ostatnim 20-leciu, należy m.in. Festiwal Kultury Zuchowej 
„Wesołek”.  

            

Jest to konkurs odbywający się w dwóch kategoriach: piosenka i teatrzyk zuchowy. W roku 
1997, w kwietniu zespoły zgłoszone do konkursu przedstawiły swój program w SP nr 38  
w Częstochowie. W komisji Festiwalu zasiadały m.in. przedstawicielki dyrekcji Szkoły, 
instruktorki harcerskie: hm Anna Dymek i hm Ewa Gawińska. W kategorii piosenki zuchowej 
zwyciężyły „Kleksy Atramentalne” z PSP nr 1, a wśród teatrzyków zuchowych najlepsze były 
„Leśne Ludki” z PSP nr 52. Zwycięskie zespoły reprezentowały nasz Hufiec na chorągwianym 
Festiwalu „Wesołek – 97”, który odbył się w miesiąc później w Rudzie Śląskiej. 

Częstochowskie „Kleksy Atramentalne” zwyciężyły w piosence zuchowej, a teatrzyk 
„Leśnych Ludków” zajął III miejsce, 

Instruktorem, który niezmiennie, od 
lat po dzień dzisiejszy aktywnie uczestni-
czy we wszystkich Złazach Zuchowych      
i należy do ich organizatorów, jest druh   
hm Bogdan Giza. Od początku swej 
instruktorskiej „kariery” był instruktorem 
zuchowym. W roku1960 założył i pro-
wadził drużynę zuchów (chłopców) 
w Szkole Podstawowej w Blachowni. Tam 
zdobył pierwsze instruktorskie szlify i ko-
lejno zdobywał stopnie oraz pełnił różne 
funkcje, prawie zawsze wiążące się z pracą 
wśród zuchów.  
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„Kleksy Atramentalne” z SP nr 1 

W kolejnych latach Festiwal Kultury Zuchowej „Wesołek” odbywał się już z zasady              
w SP nr 38. Druhna Dyrektorka, Anna Dymek, doświadczona instruktorka harcerska,  prawdziwy 
przyjaciel harcerzy i zuchów, zawsze gościnnie przyjmowała ich w swojej szkole, chętnie 
udostępniając salę na różne imprezy. „Wesołek” prawie zadomowił się w murach tej szkoły. 
Zawsze też zwycięskie drużyny obu konkurencji reprezentowały Hufiec na chorągwianym 
festiwalu, który odbywał się przez pierwsze lata w Rudzie Śląskiej, a następnie – w Katowicach. 
„Kleksy Atramentalne” niejeden raz występowały i zwyciężały. Do zwycięskich zespołów należały 
także m.in. „Leśne Skrzaty”, „Przyjaciele Kubusia Puchatka”, „Wesołe Dreptusie” i inne. 

               
Zuchy na balu noworocznym 

Do stałych imprez organizowanych dla zuchów należały od lat noworoczne bale, spotkania 
Mikołajkowe, konkursy przebierańców (bale kostiumowe) oraz wszelkiego typu zawody sportowe 
dla najmłodszych oraz olimpiady zuchowe. Do tych ostatnich należy np. Zuchowy Turniej o Złoty 
Puchar Antka Cwaniaka. Imprezy odbywały się w SP nr 38, w świetlicy środowiskowej „Skaut II”, 
albo w jednej ze szkół, jeśli dyrekcja zgodziła się udostępnić salę (co zdarza się raczej rzadko).  

                
Turniej o Złoty Puchar Antka Cwaniaka 



 

 

117

Faktem jest to, że częstochowskie zuchy są – 
funkcjonują, bawią się, uczą, śpiewają, pląsają.      
I choć w porównaniu z czasem sprzed 30 – 40 lat, 
liczba zuchów jest niewielka (tak, jak zmniejszyła 
się ogólnie liczba członków ZHP), to ich obrzędy, 
zwyczaje, tradycje nie zmieniły się. Są to te same, 
radosne, rozśpiewane gromady najmłodszych 
członków stuletniego polskiego harcerstwa. 

Pisząc o zuchach w Częstochowie, nie można 
nie wspomnieć o instruktorce, która jest im wierna 
od dziesiątek lat i mimo wszelkich zmian,   sytuacji   
kontrowersyjnych i bardzo zróżnicowanego 
nastawienia społeczeństwa do ZHP, jest wciąż  
pogodną,  kochającą  dzieci „druhną od zuchów”. 
Jest to druhna phm Halina Kośna. 

 
                          Druhna Halina i druh Bogdan  

           
          Dh Bogdan i dh Halina na Złazie Zuchowym                                     Zuchy na złazie w Olsztynie 

Kilkakrotnie zespoły zuchowe przygotowywane przez nią brały udział w Festiwalu Kultury 
Zuchowej „Wesołek”, kwalifikując się do konkursów na szczeblu Chorągwi. Po przejściu na 
emeryturę druhna Halina Kośna pozostała wierna wychowaniu najmłodszych członków ZHP. 
Dotąd prowadzi gromadę zuchów w Szkole Podstawowej im. św. Jana de la Salle i choć mieszka 
poza Częstochową, z radością przyjeżdża na cotygodniowe zbiórki. Jej zuchy zawsze też wędrują 
trasami Wiosennych i Jesiennych Złazów Zuchowych. To kolejna instruktorka w pełni zasługująca 
na miano zuchmistrzyni. 

Instruktorzy zuchowi Komendy Hufca: 
Halina Kośna, Bogdan Giza, Iwona Orman 

Pracę w zawodzie nauczycielskim 
rozpoczęła w SP nr 39 w Częstochowie i od 
początku włączyła się w działalność szczepu 
harcerskiego w tej szkole. Znana była jako 
instruktorka prowadząca drużyny zuchowe. 
Systematycznie uczestniczyła we wszystkich 
spotkaniach comiesięcznych nauczycieli –
drużynowych zuchów prowadzonych przez 
referat zuchowy Komendy Hufca ZHP 
Częstochowa. Prowadzone przez druhnę 
Halinę drużyny uczestniczyły w zuchowych 
turniejach, konkursach i grach terenowych.  
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Harcerze młodsi 

Pisząc o zuchach, nie opisywaliśmy szczegółowo pojedynczych drużyn zuchowych, gdyż 
wchodziły one w skład szczepów w szkołach podstawowych i ciekawsze inicjatywy zuchów zostały 
przedstawione w informacjach o niektórych szczepach harcerskich działających na terenie szkół 
częstochowskich. 

Harcerstwo młodsze podlegało kierownictwu referatu młodszoharcerskiego przy Komendzie 
Hufca. W połowie lat 70-tych i początkowych 80-tych lat ubiegłego stulecia wielu szczepowych 
(instruktorów kierujących szczepami na terenie szkół) korzystało z harcerskiej zniżki godzin. 

               
                          Drużyna na zajęciach w terenie                            Drużyna z SP nr 7 w katowickim  parku  Kościuszki 

 W zależności od liczby uczniów w szkole i stopnia zorganizowania, zniżka ta mogła 
stanowić od 6 godzin aż do połowy etatu nauczycielskiego. Umożliwiało to szczepowym pracę  
z drużynowymi w swoich szkołach oraz każdy z nich prowadził drużynę harcerską lub był 
oddelegowany do pracy w Komendzie Hufca. 

Od roku 1976 pracą nad szkoleniem kadry instruktorskiej, głównie z komendantami szczepów 
w szkołach podstawowych, kierowała druhna hm Maria Teresa Chudzik. 

W środowisku częstochowskim znana po prostu jako druhna Teresa 
Chudzik, przyjechała do naszego miasta w roku 1975 z Jawora na Dolnym 
Śląsku.  

Przybyła tu już w stopniu harcmistrza, a z uzyskanych opinii  
i świadectw władz  harcerskich  i szkolnych poprzedniego miejsca 
zamieszkania i pracy, wynika, że była bardzo zaangażowaną społecznie 
harcerką, drużynową, a potem – komendantką szczepu.  

 

 

 

 

 

Na zdjęciu obok: 
Druhna Teresa na czele drużyny  
Starszych harcerek w Jaworze – 1958 r. 

 

Kierowała działalnością drużyn zarówno młodszych – jak i starszoharcerskich, prowadząc 
szczep w Zespole Szkół Przyzakładowych przy FNR „Jawor” w Jaworze, uczestnicząc w licznych 
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obozach, biwakach, rajdach i biegach sprawnościowych. Najlepszym dowodem jej cenionej pracy     
z młodzieżą są dotychczasowe, bliskie kontakty z ludźmi, którzy mieszkali lub dotąd mieszkają     
„u nas , na Dolnym Śląsku” – jak zwykła mówić o tamtych okolicach druhna Teresa.  

W Częstochowie otrzymała skierowanie do pracy jako nauczycielka w Szkole Podstawowej 
nr 1 i od pierwszych dni zainteresowała się harcerzami w tej szkole. Wprowadziła trochę nowych 
na naszym terenie, nieco innych form pracy drużyny, co od razu zostało zauważone przez 
miejscową Komendę Hufca. 

Szczep „jedynki” coraz bardziej było widać w mieście, wzrastał nie tylko ciekawymi 
dokonaniami, ale i liczebnie, co świadczyło o sympatii i zainteresowaniu działaniem harcerzy 
wśród mieszkańców dzielnicy Tysiąclecia. 

Wkrótce druhna Teresa Chudzik stała się aktywną członkinią Komendy Hufca, a od roku 
1977 pełniła funkcję zastępcy komendanta do spraw programowych. W 1977 roku ukończyła 
Studium Metodyki Pracy w ZHP w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Przemyślu. 

 

 

W latach 1981-89, od VII Zjazdu ZHP przez dwie kolejne kadencje druhna Teresa była 
członkiem Centralnej Komisji Instruktorskiej przy Głównej Kwaterze ZHP, aktywnie uczestnicząc 
w jej pracach. 

Uczestniczyła w obozach harcerskich, 
współpracowała w rozwoju i rozbudowie ośrodka        
w Pająku, przez cały czas nie zaniedbując pracy  
z drużyną. Uważała, że instruktor harcerski nie 
jest pełnowartościowym instruktorem bez stałego 
kontaktu z harcerzami. A że miała z nimi dobre 
kontakty, o tym świadczy fakt, że w roku 1987 
otrzymała Order Szkarłatnej Róży przyznawany 
co roku w plebiscycie „Płomyka” organizo-
wanym wśród uczniów wypowiadających się  
o swoich wychowawcach. 

Dziś już od lat emerytowana nauczycielka, 
mimo niedomagań zdrowotnych, uczestniczy        
w życiu Częstochowskiego Hufca ZHP jako 
czynny członek Komisji Historycznej i współ-
redaktor niniejszej publikacji. 

Zastępca komendanta do spraw programowych z kierownikiem referatu harcerskiego 
organizowali comiesięczne spotkania ze szczepowymi lub drużynowymi, w czasie których 

Na zdjęciu z lewej: 
Druhna Teresa wśród 
instruktorów i gości na 
terenie budowy ośrodka 
w Pająku 
 
 Z prawej: 
Legitymacja Złotej Odznaki  
„Kadry Kształcącej” 
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otrzymywali oni materiały do pracy programowej w swoich szczepach. Była to swego rodzaju 
nieustanna forma kształcenia instruktorów. Przygotowane przez instruktorów Hufca materiały 
obejmowały przykładowe szkice planów pracy szczepów i drużyn, konspekty zbiórek, scenariusze 
kominków, ognisk i innych form harcerskiego działania. Mając takie materiały, można było 
dostosować je do właściwości i możliwości swojego środowiska szkolnego. Służyły one nie jako 
nakaz programowy, ale jako propozycje. Ich celem było ułatwienie instruktorom pracy. Takie 
spotkania miały również charakter wymiany doświadczeń: instruktorzy dzielili się swoimi 
osiągnięciami, trudnościami, wymieniali spostrzeżenia na różne tematy.  

            
Spotkania szkoleniowe instruktorów i funkcyjnych 

Często spotykały się drużyny z różnych szczepów i wspólnie organizowały biwak, wycieczkę, 
rajd, czy ciekawą zbiórkę, albo turnieje drużyn – konkurs na konkretny temat. Dotyczyło to również 
kursów zastępowych i przybocznych harcerskich. Wiele szczepowych organizowało je we własnym 
zakresie, przy pomocy instruktorów Hufca. Były również szkolenia śródroczne lub wakacyjne dla 
funkcyjnych z różnych szczepów, w zależności od zapotrzebowania. 

Instruktorami pomagającymi w organizowaniu takich spotkań i szkoleń na szczeblu Hufca 
byli: hm Janina Drynda, hm Janina Puchała, hm Mieczysław Dobrowolski i inni. Odwiedzali też oni 
poszczególne szczepy z okazji różnych imprez i bardziej uroczystych zbiórek. 

 
                                                                                                                           hm Magdalena  Fajer uczy piosenki 

Lata 70-te to największy wzrost liczebności drużyn i ilości członków ZHP. Ale byłby  
w błędzie ktoś, kto sądziłby, że tylko ta ilość się liczyła. W tamtych latach szare i zielone mundurki 
były wszędzie: w organizowaniu zabaw podwórkowych, w opiece nad osobami starszymi,  
w zazielenianiu osiedli i dzielnic mieszkaniowych. Praca na rzecz środowiska była powszechnie 
znana. Wszędzie tam gdzie potrzebowano rąk do pracy, nigdy nie brakowało harcerzy. 
Uczestniczyli w porządkowaniu trasy E-16, pomagali w budowie Promenady, byli tam, gdzie 
urządzano zieleńce, skwery    i place zabaw.  Przez kilka lat znana była w Częstochowie kampania 
„Harcerze współgospodarzami osiedla”, w której drużyny i szczepy współpracowały ze 
spółdzielniami mieszkaniowymi, szczególnie tam, gdzie powstawały nowe bloki, drogi, ulice.  

Aby na różnych zlotach drużyn, obozach        
i wspólnych imprezach wszyscy harcerze mogli 
śpiewać te same piosenki, przekazywano im ich 
teksty, a na spotkaniach ze szczepowymi, z pomocą 
instrumentu, uczyło się instruktorów melodii,          
a niektórzy nagrywali je na taśmę tranzystorowych 
magnetofonów.  Do tych spraw, w dość długim 
okresie czasu (przełom lat 70-tych i 80-tych), była 
nie zastąpiona hm Magdalena Fajer, szczepowa 
w SP nr 11 w Dźbowie, po roku 1975. 
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I była to praca społeczna, nie zarobkowa, młodzież pracowała dla dzielnicy, miasta, dla siebie, dla 
innych.  

          
Praca harcerzy dla środowiska 

Spółdzielnie i zakłady pracy, w uznaniu harcerskiej pomocy, użyczały autokarów na 
wycieczki, biwaki, czy obozy, pomagały w remontach szkół, dofinansowywały imprezy,  obozy 
zagraniczne, itp. 

Fundusze dla drużyn i szczepów zdobywało się ze zbiórki surowców wtórnych, 
organizowania przedstawień za niewielką odpłatnością za bilety, czy urządzania kiermaszów  
drobnych przedmiotów wykonanych na zbiórkach, loterii albo zbierania ziół i owoców leśnych. 
Mimo tych zajęć nie zaniedbywano czasu na naukę i odpoczynek – harcerze byli przecież uczniami, 
a starali się być dobrymi uczniami pod względem nauki i zachowania. 

Trudno wymienić wszystkie formy harcerskiego działania. Oprócz zadań ogólno-
związkowych, typu: Alerty Naczelnika ZHP, Turnieje Wiedzy Obywatelskiej, czy niektóre 
dyscypliny Manewrów Techniczno Obronnych (w większości brała w nich udział młodzież HSPS) 
realizowało się kampanie Hufca i Chorągwi, a oprócz tego każdy szczep miał własne propozycje 
zadań, dostosowane do swego środowiska. 

             
         Drużyna przygotowuje się do realizacji zadań TWO                           Sanitarny tor przeszkód MTO 

Spośród kilkudziesięciu szczepów częstochowskich prezentujemy niektóre z nich oraz kilka 
drużyn. Są to te jednostki, z których działalności pozostały jakieś konkretne ślady: kroniki, zdjęcia        
i inne dokumenty. Nie do wszystkich można było dotrzeć, a to wielka szkoda. Najbardziej 
 i najdokładniej opisany jest szczep SP nr1 -  dlatego właśnie, że jest pierwszy w numeracji szkół. 
Wszystkie kolejne szczepy realizowały podobne zadania i akcje wymienione w szczepie „jedynki”. 
Informacje o ich działalności podkreślają głównie osiągnięcia charakterystyczne dla środowiska 
 i czasu, w którym działały. A trzeba przyznać, że niektóre miały niepowtarzalne, swoiste 
propozycje zadań, różniące ich od innych. I tak właśnie powinno być.  
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Szczep przy SP nr 1 w Częstochowie 

                       

      

Harcerze i harcerki na uroczystościach szkolnych 

W roku szkolnym 1974/75 dyrektorem szkoły 
został Jerzy Biczak, który był wielkim entuzjastą 
harcerstwa. W czasie pełnienia funkcji dyrektora 
szkoły potrafił „zarazić  harcerstwem” nauczycieli 
tej szkoły. Efektem działalności harcerskiej w tym 
roku szkolnym były konkursy i spotkania 
środowiskowe, w których uczestniczyły również 
drużyny ze szkół nr 42 i 44. W jednym  
z konkursów drużyna z „jedynki” zajęła I miejsce. 

Oprócz istniejącej drużyny harcerskiej powsta-
ły 4 drużyny zuchowe, które  prowadziły druhny: 
Barbara Glinka, Barbara Frukacz, Anna Tarnowska, 
Leszka Penkala. W dniu 16 II 1975 r. zuchy na 
uroczystej zbiórce złożyły w obecności młodzieży         
i nauczycieli całej szkoły obietnicę zucha.  

W 1975 r. mgr Jerzy Biczak został powołany do pracy w Kuratorium, a obowiązki dyrektora 
SP nr 1 objęła mgr Genowefa Płucienniczak -  przyjaciel i opiekun harcerstwa. 

W tym samym roku podjęła pracę Maria Teresa Chudzik, która otrzymała mianowanie         
na Komendanta Szczepu w tej szkole.  

Działalność Szczepu związana była ze Szkołą 
Podstawową nr 1 przy ul. Księżycowej 6. „Jedyn-
ka” była pierwszą wybudowaną szkołą na nowo 
budującym się osiedlu „Tysiąclecie”, oddaną do 
użytku w 1962 r. Jej pierwszym dyrektorem  został 
Witold Wudkiewicz. 

Pierwsze wzmianki o pracy harcerzy na te-
renie szkoły zanotowane są w Kronice Szkolnej     
w 1967 r. Rada Pedagogiczna oceniła pozytywnie 
działalność drużyny harcerskiej.  

We wrześniu 1967 r. harcerstwo 
brało czynny udział w uroczystości  wrę-
czenia szkole sztandaru, w powitaniach 
gości, którzy często odwiedzali szkołę,    
w wycieczkach szkolnych, pracach 
społecznych. 

Uroczyste podsumowanie II Turnie-
ju Wiedzy Obywatelskiej w 1971 roku 
połączone z konkursem „Moje miasto, 
środowisko i dzielnica za 10 lat” odbyło 
się w „jedynce”. W czerwcu  będąc  na  
biwaku  w Wąsoszu harcerze przy ognisku 
złożyli przyrzeczenie harcerskie.  

 
Druh hm Jerzy Biczak  wręcza legitymacje zuchom  
                        po  złożeniu obietnicy 
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Od września nowa komendantka szczepu rozpoczęła pracę od przeglądu drużyn i tworzenia 
nowych  na zasadzie dobrowolności oraz wyrażonej chęci uczniów i zgody rodziców. Drużyny 
skupiały uczniów klas IV, V i VI,  w późniejszych latach wchodziły już klasy VII i VIII. Drużyny 
zuchowe tworzyły się w kl. I - IV,  a wychowawcy  byli drużynowymi  lub opiekunami drużyn. 
Zuchy trzeciej gwiazdki w czasie harcerskiego startu uroczyście przekazywano do drużyn 
harcerskich. Powstało 10 drużyn zuchowych  i 10  harcerskich. W 1976 roku Szczepową została 
Mariola Wójcik, a od 1977 do 1986  Szczep prowadziła Krystyna Panienkowska . 

Praca w Szczepie obejmowała: 

  
                                                                                       Uroczysty apel z okazji Harcerskiego   Startu w 1976 r 

― organizowanie akademii, wieczornic oraz kominków z okazji różnych rocznic                   
i wydarzeń państwowych 

                         

― udział w pracach społeczno-użytecznych na rzecz szkoły, środowiska, zakładów pracy   
sprawujących patronat nad szkołą 

                        

― organizowanie dla tych zakładów uroczystych spotkań, akademii z okazji 
obchodzonych dni  branżowych, Dnia kobiet, Dnia  Matki 

― narady szkoleniowe i udzielanie 
instruktażu przybocznym i zastępowym 
(opracowanie toku zbiórek, uczenie gier 
i zabaw  funkcyjnych, nauka piosenek 
harcerskich). 

― urządzenie harcówki (wykorzystanie 
małego pomieszczenia na spotkania dla 
funkcyjnych) 

― przygotowanie i prowadzenie apeli      
w szkole formą harcerską, pełnienie 
dyżurów przez harcerzy raz w tygodniu; 
współpraca z Samorządem Szkolnym 



 

 

124

                       

― zbieranie przez harcerzy i zuchów zabawek, książeczek, płyt z bajkami dla Domu 
Dziecka we Wrzosowej, spotkania z dziećmi z okazji gwiazdki noworocznej, wręczanie 
laurek, drobnych upominków oraz przygotowanie części artystycznej, spotkania  
z osobami starszymi, schorowanymi z Państwowego Domu Pomocy Społecznej przy 
 ul. Wieluńskiej 1, opieka nad osobami  niepełnosprawnymi - świadczenie drobnych 
usług takich jak: robienie zakupów, przynoszenie obiadów wykupionych w stołówce 
szkolnej, wypożyczanie książek z biblioteki miejskiej                               

― udział harcerzy w organizacji wspólnie z samorządem szkolnym „Dnia Samorządności”, 
organizowanie gier, zabaw harcerskich połączonych z topieniem „Marzanny”, podchody 
w szukaniu „Gaika-Maika”, andrzejkowe wieczory wróżb,  święto pieczonego 
ziemniaka 

      

― przyrzeczenia harcerskie, które 
organizowano w szkole - w Izbie 
Pamięci, przy kominku w harców-
ce, na cmentarzu przy pomniku  
w Olsztynie, na biwakach przy 
ognisku. Pierwsze przyrzeczenie  
w szczepie na flagę państwową 
złożyła 15-ta drużyna  im. T. 
Kościuszki wobec harcerzy, 
młodzieży i rodziców w dniu  
5 XII 1976 roku 



 

 

125

                                                       

― realizacja zadań alertowych - każdego roku połączona ze zbiórką surowców wtórnych. 
Uzyskane pieniądze przekazywano  na Centrum Zdrowia Dziecka, „Dar Młodzieży”         
i  odbudowę Zamku Królewskiego w Warszawie 

― każdego roku przed 1 listopada i w kwietniu -  Miesiącu Pamięci Narodowej -  
porządkowanie grobów żołnierzy z I  i II wojny światowej, kwater żołnierzy 
radzieckich  na cmentarzu „Kule”. Na tych grobach zapalano znicze  i składano kwiaty 

 

― organizowanie biwaków wiosną i rajdów szlakiem bitwy pod Mokrą, udział harcerzy      
w „Turystycznej Jesieni” 

   

― wyjazdy na obozy harcerskie do Pająka, na obozy w różnych częściach kraju, obozy 
zagraniczne, udział w Nieobozowej  Akcji Letniej 

― udział w zimowiskach wyjazdowych, w „Białej Zimie” – organizowanie balów 
karnawałowych, kostiumowych, zawody sportowe, udział w „Harcerskim Pogotowiu 
Zimowym”- dokarmianie ptaków i opuszczonych  zwierząt. 

― współpraca z wojskiem – organizowanie 
spotkań, wieczornic „Ludziom w żoł-
nierskich mundurach”. W ramach kon-
taktów harcerze poszerzali swoją wie-
dzę, która służyła w realizacji zadań 
przy zdobywaniu stopni i sprawności  

― coroczne kontakty z „drogówką” 
w ramach akcji „Bezpiecznie na drodze” 
– zdobywanie kart rowerowych 
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Szczep mógł się poszczycić Izbą Pamięci Narodowej, którą zorganizowano wspólnie              
z samorządem i młodzieżą niezorganizowaną. Duży wkład w jej tworzenie wniósł uczestnik 
bitwy o Monte Cassino pan Leszek Wroczyński. Uroczyste otwarcie Izby Pamięci połączone          
z otwarciem Izby Harcerskiej odbyło się 5 stycznia 1977 r. Harcerze objęli  opiekę nad Izbą 
Pamięci, a  pan Leszek Wroczyński – został jej kustoszem. W 1980 r. Izba otrzymała złoty 
medal    i dyplom za zajęcie I miejsca  w Ogólnopolskim Konkursie na Organizatora Ekspozycji 
Pamięci Narodowej fundatorem była Rada Odnowy Pomników Walki  i Męczeństwa. 

            

W latach 1976-1983 dużą wagę w szczepie przywiązywano do działalności artystycznej        
zuchów,  harcerzy. I tak: 

― drużyny artystyczne w  latach 1976-1978 brały udział w „Festiwalu Leśnych Estrad”        
w Blachowni, 

― udział szczepu w latach 1976-1984 w konkursach o „Złotą Lilijk ę”. 

W konkursach o „Złotą Lilijk ę” zanotowano następujące osiągnięcia: 

― w 1978 r. -  zuchy IV miejsce 
― w 1978 r. - harcerze II miejsce 
― w 1976 r. - harcerze III  miejsce 
― w 1980 r. - zuchy  I  miejsce 
― w 1980 r. - harcerze  II miejsce 
― w 1982 r. - harcerze  I  miejsce 
― w  1983 r.-  harcerze- wyróżnienie. 

 

 

W przygotowaniu drużyn do ”Złotej Lilijki” dużo inwencji i pracy włożyły druhny: Anna 
Tarnowska, Elżbieta Gwiazda, Maria Teresa Chudzik, Krystyna Panienkowska. 
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W roku 1977 powstał chór złożony z harcerzy i harcerek, który występował                          
w uroczystościach szkolnych i środowiskowych. 

                            

Inne  znaczące wydarzenia w szczepie to: 

               

                                                               
― Złożenie w dniu 19 października 1977 r. zobowiązania instruktorskiego  

w Szczepie    w obecności Inspektora Oświaty i przedstawicieli Komendy Hufca ZHP 
Częstochowa. 

                    

― Za wyróżniającą się pracę i aktywną 
działalność harcerską i zuchową drużyny 
harcerskie otrzymywały zaszczytne tytuły 
Drużyn Sztandarowych, a zuchowe –
Mistrzowskich Drużyn Zuchowych.  

W latach 1978-1982 tytuły te otrzymało         
7 drużyn harcerskich i 7 zuchowych.  

Na uwagę zasługuje fakt, że drużyna 
im. Szarych Szeregów uzyskała tytuł 
Drużyny Sztandarowej aż trzykrotnie, co 
było szczególnym wyróżnieniem. 
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― Pomoc powodzianom z okolic Płocka w 1982 roku - w tym celu dokonano zbiórki 
ubrań, obuwia, środków czystości  i pieniędzy; dary rzeczowe – 15 paczek i  pieniądze 
w kwocie 16.500 zł przekazano powodzianom. 

 

                      
Wręczenie dyplomów harcerzom  wyróżnionym w XI TWO 

― Spotkania z ludźmi, którzy zasłużyli się w walce z okupantem hitlerowskim: w 1982 r. 
spotkanie z komendantem samodzielnego Hufca Szarych Szeregów w Częstochowie 
Józefem Wyżykowskim,  podchorążym z plutonu „Nurt” Szarych Szeregów Jerzym 
Krawczykiem i phm Stefanem Lewandowskim. Na kolejnym spotkaniu 22 listopada 
1986 r. w harcerskim kominku uczestniczyła pani Józefa Bourdoin więźniarka 
Oświęcimia, u której na początku wojny mieszkał Eugeniusz Stasiecki – harcmistrz, 
szef Głównej Kwatery Szarych Szeregów "Pasieka" (1943-1944). Dla harcerzy były to 
ciekawe lekcje historii i patriotyzmu. 

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu nauczycieli tej szkoły w ciągu kilku lat wypracowano 
wiele metod, które stwarzały dobrą atmosferę i sprawną organizację w pracy wychowawczej. 

Do wyróżniających się nauczycieli, którzy prowadzili drużyny lub byli jej opiekunami 
należeli między innymi: 

 w drużynach zuchowych: Barbara Glinka-namiestnik zuchowy, Barbara Frukacz, Leszka 
Penkala, Krystyna   Marczak, Anna Tarnowska, Helena Jarosz, Bogumiła Kużniak. 

w drużynach harcerskich: z-ca. dyr. szkoły Lucyna Goszczyńska -  honorowy członek Rady 
Szczepu, Ignacy Binert, Bożena Kubicka, Anna Marczak, Zenona Nosol, Teresa Pająk, Małgorzata 
Krzyszczyk, Barbara Szmidla, Zofia Świeża, Lucyna Barańska, Maria Kubis, Barbara Rudlicka, 
Danuta Szczypior, Zofia Marciniec, Elżbieta Gwiazda, Marek Karłowski, Julian Hutny. 

Mówiąc o działalności i osiągnięciach szczepu harcerskiego przy SP nr 1, warto poświęcić 
trochę więcej uwagi komendantce tego szczepu druhnie Krystynie Panienkowskiej, która 
prowadziła go najdłużej. Początkowo była opiekunką drużyny w swojej klasie, następnie 
prowadziła specjalnościową drużynę artystyczną, której członkowie przygotowywali krótkie baśnie 
sceniczne wystawiane dla dzieci w swojej szkole oraz w szkołach i przedszkolach dzielnicy 
Tysiąclecia. 

― Udział w Turniejach Wiedzy Obywatel-
skiej; w 1977 r. i 1979 r. Szczep   SP nr 1 
zajął  pierwsze miejsce w mieście, a na 
szczeblu wojewódzkim zdobył odpowied-
nio: w 1979 r. drugie miejsce, a w 1980 
roku pierwsze miejsce. 
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Szczególnym eksponatem były urny z ziemią z 9 miejsc walki Polaków w okresie II wojny 
światowej. Po otwarciu Izby władze oświatowe należycie oceniły zasługi harcerzy i ich 
komendantki. Wyrazem tego było zakupienie mebli i całego wyposażenia harcówki, która była 
jedną z najładniejszych w mieście, a harcerze mieli swój „własny kąt”. 

 

         Zobowiązanie instruktorskie  –  pierwsza z lewej –  
                      druhna Krystyna Panienkowska 

Druhna Krystyna Panienkowska była lubianą i docenianą instruktorką w Komendzie Hufca, 
czego dowodem było powierzanie jej prowadzenia niejednej imprezy ogólnomiejskiej z różnych 
okazji. Robiła to bardzo dobrze i z ogromnym wdziękiem. 

Przez wiele lat prowadziła kolonie letnie i zimowiska zakładu opiekuńczego szkoły. Program 
zajęć na tych koloniach obejmował formy pracy i obrzędowości harcerskiej, co podobało się 
zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom oraz organizatorom letniego i zimowego wypoczynku dla    
dzieci. 

W Szkole Podstawowej nr 1 druhna Krystyna pracowała do roku 1986, w którym została 
przeniesiona do nowej szkoły nr 53 w dzielnicy Błeszno, na stanowisko  dyrektora. 

Lata 1987-1990, to powolny zanik aktywności harcerskiej. Nauczyciele – instruktorzy 
przechodzili stopniowo na emerytury lub zmieniali szkoły. Młodzi nauczyciele nie poszli śladem 
wytyczonym przez poprzedników, co spowodowało zmniejszanie się zainteresowania harcerstwem       
w szkole.  

 

Jedno z takich przedstawień było atrakcyjnym punktem    
imprezy zorganizowanej przez Komendę Hufca dla dzieci 
z okolicznych domów dziecka i szkół specjalnych. Impreza miała 
miejsce  w Sali Klubu „Politechnik” w marcu1977r. Od września 
tego roku druhna Krystyna Panienkowska była już szczepową 
„jedynki”  i pod jej kierunkiem szczep osiągał kolejne sukcesy. 

Wspomniana już wcześniej Izba Pamięci, która zdobyła tak 
zaszczytne wyróżnienie w skali ogólnopolskiej, powstała również    
z dużym wkładem pracy druhny Krystyny. Ona ucząc języka 
polskiego na swoich lekcjach zachęcała harcerzy i młodzież 
szkolną do zbierania eksponatów wciągając w to seniorów wielu 
rodzin harcerzy. 

Zorganizowanie zobowiązania instruk-
torskiego dla nauczycieli – drużynowych 
pracujących w tej szkole było również 
inicjatywą druhny Krystyny. Grono instruk-
torskie powiększyło się o drużynowych 
nauczycieli. Wśród instruktorów, którzy 
prowadzili drużyny, był ojciec jednego 
z harcerzy druh Marek Karłowski, członek 
Robotniczego Kręgu Instruktorskiego przy 
Komendzie Hufca oraz pracownik 
„Wykrometu”, również członek tego Kręgu, 
druh Julian Hutny. 
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Szczep harcerski przy SP nr 7 w  Częstochowie 

Jak wynika z dokumentów, kronik i wspom-
nień osób związanych z harcerstwem, szczep 
harcerski w Szkole Podstawowej nr 7 jest ściśle 
związany z osobą druhny Barbary Radomskiej, 
nauczycielki w tej szkole, instruktorki harcerskiej, 
która zorganizowała szczep w „swojej” szkole,      
w której pracowała nieprzerwanie od chwili ukoń-
czenia Studium Nauczycielskiego, aż do przejścia 
na emeryturę.  

 
Pełna zapału i inwencji oraz zdolności organizatorskich, potrafiła swoją postawą  

i entuzjazmem zachęcić do współpracy wiele osób z grona pedagogicznego „siódemki”. Oprócz 
kierowania szczepem, zawsze prowadziła drużynę harcerską. Jak w większości szkół, drużyny 
wchodzące w skład szczepu tej szkoły, były klasami-drużynami. Wiele spośród nich miało 
młodzieżowych drużynowych, absolwentów szkoły, którzy będąc uczniami szkół średnich, wracali 
do swojej „podstawówki”, gdzie nauczyli się harcerskich metod pracy i polubili je. Wychowawcy 
klas wspierali swoją pomocą i zainteresowaniem działalność harcerską swoich wychowanków. 

     
       Druhny: Barbara Radomska ( druga z lewej)                      Drużyna zuchów  „Ptasia rodzinka” ze swoją  
            i Barbara Rusek (pierwsza z prawej)                           wychowawczynią  (z lewej) i drużynową (z prawej) 
 

Działalnością zuchów w „siódemce” kierowała druhna Barbara Rusek, nauczycielka  
w klasach młodszych, sama również pełniąca funkcję drużynowej w klasie, której była 
wychowawczynią. Prawie we wszystkich klasach działały drużyny, a tam, gdzie harcerzy było 
mniej, tworzyły się zastępy.  

        
Zuchy w czasie zbiórek 
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W klasach nauczania początkowego najczęściej drużyny zuchowe składały się ze wszystkich 
uczniów klasy.  

Dwie druhny Barbary współpracowały ze sobą, razem organizowały harcerskie i zuchowe 
imprezy i uroczystości, brały udział w instruktorskich spotkaniach, szkoleniach organizowanych 
przez referat harcerski i zuchowy przy Komendzie Hufca.  

Tu warto wspomnieć, że instruktorami harcerskimi byli również dyrektorzy SP nr 7: Bogdan 
Pietrzykowski kierujący szkołą w latach 1969-77 oraz Alicja Mielczarek sprawująca tę funkcję      
w latach 1979-85. Ich zainteresowanie sprawami harcerskimi i pomoc instruktorom, wspierały 
działalność szczepu. Innymi instruktorami pracującymi w szczepie „siódemki” były m. innymi: 
Barbara Masłoń, Barbara Bocian, a w latach 80-tych ubiegłego stulecia dołączyły do tego grona, 
działające wcześniej w innych szkołach: Halina Pałka i Urszula Mózgowiec, obie bardzo 
zaangażowane w pracę harcerską. 

     
Drużyny harcerskie, których drużynowymi były: hm Barbara Radomska i hm Halina Pałka 

Harcerze z „siódemki” znani byli w mieście głównie z działalności sportowej i turystycznej. 
Gdy weszło się przed laty do szkolnego budynku, można było cieszyć oczy licznymi dyplomami 
dla drużyn sportowych, harcerskich i uczniowskich za uzyskiwanie znaczących miejsc w różnego 
rodzaju zawodach, igrzyskach, turniejach i imprezach turystycznych. Nie było chyba takiego rajdu, 
złazu czy zlotu, organizowanego przez Komendę Hufca czy Chorągwi, w którym nie byłoby 
zespołu ze szczepu SP nr 7 i to najczęściej pod przewodnictwem druhny hm Barbary Radomskiej. 
Nieco później drugą taką entuzjastką turystyki harcerskiej była hm Urszula Mózgowiec. 

                   
              Zbiórka zuchów w terenie                                                         Harcerze na rajdzie za miastem 
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Do innych, ważniejszych osiągnięć harcerzy z tego szczepu należały: wyróżnienie uzyskane 
za realizację zadań Turnieju Wiedzy Obywatelskiej pod hasłem „Azymut Polska 1980” w roku 
1971, II miejsce w konkursie „Złota Lilijka” w 1978, zwycięstwo reprezentacji szczepu w biegu 
sprawnościowym z okazji „Harcerskiego Startu 1982” oraz II miejsce w Turnieju Szczepów  
o Puchar Komendanta Hufca w roku 1983. Poza tym znane były osiągnięcia harcerzy z „siódemki” 
w XII Alercie Naczelnika ZHP „Olimpijski Start”, a także w XVI Alercie, w roku 1980 w którym 
szczególnie duży wkład pracy wykazali harcerze i instruktorzy w realizacji hasła alertowego 
„Pamięć historii żyje w nas”. To właśnie wtedy hm Barbara Radomska przy wydatnym udziale 
instruktorów i nauczycieli zachęciła młodzież do pozyskiwania informacji o historii polskiego 
skautingu i przeszłości Związku Harcerstwa Polskiego. 

                
                            Harcówka w „siódemce”                                           Kominek na temat historii harcerstwa 

 Wykonywanie interesujących plansz, albumów i plakatów tematycznych, organizowanie 
ciekawych zbiórek i kominków – to tylko niektóre z form realizacji zadań alertowych. Pięknym 
ukoronowaniem tych działań było nadanie szczepowi harcerskiemu przy Szkole Podstawowej nr 7 
imienia Andrzeja Małkowskiego – twórcy skautingu w Polsce. W roku 1981 jedna z drużyn 
harcerskich im. Szarych Szeregów w całości złożyła przyrzeczenie harcerskie w Warszawie, na 
cmentarzu powązkowskim, przy grobach harcerzy Szarych Szeregów. Przyrzeczenie składane było 
w obecności członka Głównej Kwatery ZHP, hm Hanny Sawickiej. Niestety nie ma zdjęć z tej 
niezapomnianej chwili.  

W 5 lat później, w roku 1986, inna drużyna, która przyjęła imię Obrońców Wieży 
Spadochronowej, również przeżyła piękny dzień. W czasie wycieczki do Katowic chłopcy  
i dziewczęta pod kierunkiem drużynowej Haliny Pałki odbyły marsz szlakiem Wieży 
Spadochronowej – od pomnika harcerzy do parku Kościuszki i tam , u stóp obelisku poświęconego 
bohaterskim katowickim harcerzom z 1939 r. cała drużyna złożyła przyrzeczenie w obecności 
przedstawiciela Komendy Chorągwi Katowickiej.  

       

Takich harcerskich działań, godnych zapamiętania, było w szczepie „siódemki” wiele i jest co 
wspominać.   
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Wystawa zbieraczy. 

         Z ciekawą inicjatywą wystąpili harcerze ze szczepu „Polanie” przy Szkole Podstawowej nr 11        
w Częstochowie. W r. 1971, zdobywając  od  lat różne  sprawności,  postanowili zorganizować 
wystawę  kolekcjonerów, których w drużynach było bardzo wielu. 

Przygotowaniem do wystawy była prezentacja zbiorów i wyboru spośród nich 
najciekawszych i najokazalszych. Jeśli temu samemu zainteresowaniu poświęciło się kilku 
zbieraczy, np. filatelistów, numizmatyków, itp. spośród prezentowanych kolekcji wybierane były 
najbogatsze i najbardziej interesujące zbiory. Wszystkich nie można było pokazać ze względu na 
szczupłość sali,     w której miała być urządzona wystawa. 

   

Aż trudno uwierzyć, co można kolekcjonować, z czego tworzyć zbiory! Oprócz tradycyjnych 
znaczków pocztowych, monet i banknotów z różnych okresów, wszelkiego rodzaju odznak, 
proporczyków czy widokówek dzieci prezentowały wiele innych przedmiotów z różnych dziedzin. 
Były więc kolekcje minerałów, muszli, kamieni różnych kształtów i kolorów, maskotek, miniatur 
samochodów, modeli samolotów, postaci żołnierzyków, itp. Pocztówki zbierane były tematycznie: 
zwierzęta, kwiaty, ptaki, owady, miasta, pomniki – trudno wszystkie wyliczyć. Wśród przyjętych na 
wystawę zbiorów były nawet patyczki od lizaków, opakowania z czekolady, barwne papierki            
z cukierków, guziki, klamerki i wiele, wiele innych, zdawałoby się – nieprawdopodobnych rzeczy, 
świadczących o różnorodnych zainteresowaniach młodocianych zbieraczy. 

     

Do inicjatywy harcerzy dołączyła się duża grupa uczniów, którzy harcerzami nie byli, 
dołączyły się również zuchy. W każdej drużynie zdobywano sprawność „Zbieracza”, więc było co 
pokazać na wystawie. 

Powstała nawet specjalnie dla zuchów ułożona piosenka tematycznie związana z tą 
sprawnością, śpiewana na znaną wówczas melodię „Witaj Zosieńko”: 
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Wkrótce piosenkę zbieraczy śpiewały zuchy z drużyn w wielu częstochowskich szkołach,    

bo druhna Halina Pałka, komendantka szczepu „jedenastki”, była równocześnie kierownikiem 
referatu zuchów przy Komendzie Hufca ZHP i na spotkaniach z drużynowymi udostępniła tekst 
piosenki, a melodię znali wszyscy. 

Wystawę zwiedzali nie tylko uczniowie i nauczyciele „jedenastki”, ale również rodzice            
i mieszkańcy osiedla, a także inni chętni, bo notatka o wystawie ukazała się w miejscowej prasie. 
Ogłoszono konkurs dla najlepszych zbieraczy, którym Komitet Rodzicielski ufundował nagrody. 

    

W kilkanaście lat później w Szkole Podstawowej nr 7, do której przeniosła się druhna Halina 
Pałka, zorganizowana została podobna wystawa i zgromadziła podobne kolekcje. I tu zaintereso-
wanie pomysłem było ogromne, i tu były nagrody dla najlepszych kolekcjonerów. 

                                                            
 

 

Kto zbierać umie, 
ten nas zrozumie i sam zobaczy,  
że za zbieranie sprawność dostanie 
każdy z nas. 

Olek zbiera znaczki, a Zosia guziki,  
Krzyś – monety stare, Ewa – proporczyki, 
barwne widokówki kompletuje Ela, 
Jacek ma kolekcję muszli i muszelek.   

W naszej drużynie, 
co w szkole słynie z pilnych zbieraczy 
kamyk, pudełko, czy barwne szkiełko 
coś dla nas znaczy. 

W czasie zwiedzania 
wystawy zainteresowani wy-
bierali najciekawsze zbiory. 
Każda kolekcja miała swój 
numer, więc głosowanie nie 
sprawiało trudności. Zbieracze 
uznani za najlepszych otrzy-
mali nagrody po zakończeniu 
wystawy. 

Wystawę odwiedził ów-
czesny komendant Hufca, druh 
hm Jan Szewczyk, a pochwała 
samego szefa częstochowskich 
harcerzy, miała dla zbieraczy    
z „siódemki” ogromne znacze-
nie.  
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Szczep harcerski „Polanie” przy SP nr 9 i 11 

 

Tak się składało, że te dwie szkoły podstawowe: „dziewiątkę” i „jedenastkę”, zawsze łączyło 
się z sobą. Były to od lat przed II wojną światową dwie oddzielne szkoły, ale po wojnie połączył je 
wspólny budynek przy ul. Sobieskiego 15 w Częstochowie. W dwóch skrzydłach tegoż budynku 
funkcjonowały, wciąż rywalizujące ze sobą, dwie społeczności szkolne, by od roku 1975 stać się 
jedną. Ale to czasy późniejsze. 

                    
                 Szkoła Podstawowa nr 9,,,                                 i nr 11                                                                           

O harcerstwie na tym terenie można wspominać w okresie po 1956 roku. W „dziewiątce” 
prowadziły drużyny harcerskie byłe wychowanki tej szkoły, które wróciły do niej na krótko już 
jako nauczycielki. Były to druhny: Wanda Marsik i Elżbieta Kubik. Na przełomie lat 50-tych           
i 60-tych ubiegłego stulecia kierowały organizującymi się drużynami harcerek w tej szkole. Męską 
drużynę prowadził przez kilka lat, w tym samym czasie, druh Romuald Szałamacha, który wkrótce 
odszedł ze szkoły i objął pracę instruktora w Młodzieżowym Domu Kultury. Druh Romuald 
uczestniczył ze swoimi harcerzami w obozach organizowanych przez Hufiec, wspólnie  
z drużynowymi harcerek organizował biwaki, wycieczki, itp. 

    
             Druhna Elżbieta Kubik wśród harcerzy . . .                 . . .i na naradzie drużynowych na obozie w Wąsoszu   

W połowie lat 60-tych powstała w „dziewiątce” drużyna zuchów, którą prowadziła 
rozpoczynająca pracę w tej szkole druhna Anna Pohorecka. Uzdolniona muzycznie, chętnie 
włączyła się w pracę harcerską i potrafiła nią zainteresować wychowawczynie klas nauczania 
początkowego, a sama prędko stała się instruktorką harcerską. Nauczycielki opiekowały się 
zuchami w swoich klasach w czasie zbiórek prowadzonych przez starsze harcerki odpowiednio do 
tego przygotowane. 
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Druh Ryszard Mach odszedł ze szkolnictwa na początku lat 60-tych i jego funkcję przejęła 
druhna hm Halina Pałka, absolwentka Liceum Pedagogicznego w Częstochowie, która tam 
wstąpiła do harcerstwa. Po odbyciu dwóch kursów w Szkole Instruktorskiej w Chorzowie  
z zapałem zabrała się do pracy harcerskiej i już w roku 1964 w „jedenastce” działał szczep 
harcerski, który został zarejestrowany pod imieniem „Polanie”. Był to okres kilkuletnich obchodów 
1000-lecia państwa polskiego i takie historyczne nazwy były wówczas mile widziane. 

Szczep „Polanie” składał się z kilku drużyn harcerskich – żeńskich: im. Marii Konopnickiej    
i Emilii Plater oraz męskich: im. Tadeusza Kościuszki i Eugeniusza Stasieckiego. Działalnością 
harcerzy zainteresowali się nauczyciele-wychowawcy, którzy wspierali druhnę Halinę w opiece    
nad drużynami. Byli to: Tadeusz Gazda, Maria Ogrodnik, Lidia Forcz, Alicja Bronowicz, a potem 
inni. 

W roku 1964 powstały w „jedenastce” pierwsze drużyny zuchów. Bardzo sobie tego życzyła 
ówczesna kierowniczka szkoły, Stanisława Grucowa. Pierwszą drużynę „Słoneczną”, utworzyła      
i prowadziła druhna Halina Pałka, wtedy już instruktorka w stopniu przewodnika. Drużyna składała 
się z uczniów klas II, istniała przez 3 lata, a kiedy jej członkowie przechodzili do drużyny 
harcerskiej, przekazali swój totem i tradycje kolejnej drużynie „Słonecznej”. Powtarzało się to 
kilkakrotnie, nie tylko w przypadku drużyny „Słonecznej”. 

     
Druhna Halina Pałka z pierwszą drużyną zuchów w SP nr 11 

Pierwsza zuchowa obietnica była wielkim świętem w szkole. Coraz więcej dzieci wyraziło 
chęć bycia zuchami. Powstawały nowe drużyny, wśród nich i wielopoziomowe, skupiające uczniów 
klas II-IV. Pierwszymi drużynami tego typu były „Biedronki” i „Ziemne Ludki”. 

Zbiórki organizowano, jeśli to było możliwe, w jednym czasie, by instruktorzy (których 
wtedy było niewielu) mogli doglądać zajęcia prowadzone przez przybocznych. 

Przyboczni – najstarsi harcerze – spotykali się raz w tygodniu, tworzyli drużynę, z którą 
została przeprowadzona zbiórka, a potem „kopiowali” tę zbiórkę ze swoja grupą zuchów. Podobnie 
byli szkoleni przyboczni i zastępowi drużyn harcerskich. 

W tym samym czasie , w sąsiedniej Szkole Podstawowej     
nr 11 dość liczną drużynę męską im. Karola Świerczewskiego 
zorganizował i prowadził z dużym powodzeniem druh Ryszard 
Mach, młody nauczyciel, absolwent Studium Nauczycielskiego,     
a kiedyś – uczeń i absolwent „dziewiątki”. Wkrótce drużyna 
powiększyła się o 3 zastępy żeńskie – druh Ryszard wychował 
sobie dobrze przygotowanych i chętnych do działania przy-
bocznych, więc drużyna pracowała aktywnie, biorąc udział 
w życiu szkoły, osiedla i Hufca. 
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Wkrótce szczep „jedenastki” rozrósł się i należał do częstochowskiej czołówki. Wielu 
nauczycieli chętnie powiększało grono instruktorów harcerskich. Byli to :Krystyna Rokowska, 
Stanisława Tomala, Helena Skalec, Krystyna Dusza. Ci, którzy nie byli instruktorami, interesowali 
się harcerzami i zuchami w swoich klasach i chętnie pomagali w organizowaniu imprez, 
uczestniczyli w wycieczkach, opiekowali się drużynami prowadzonymi przez młodocianych 
przybocznych. Takimi nauczycielami, bardzo chętnie wspierającymi harcerzy i zuchów byli: 
Danuta Kocot, Daniela Wodzisławska, Helena Tyrała i inni. 

      
            Druhna Daniela Wodzisławska ( z prawej)                                Druhna Stanisława Tomala z drużyną 
                     i  jej drużyna „Słoneczna”                                                                  „Biedronek”   

            

        Druhna Krystyna Rokowska (stoi z lewej)                       Drużyna „Pracowite Pszczółki” ze swoją  
            i drużyna „Częstochowskie Zuchy”                                         opiekunką Danutą Kocot  

                      

          Kolejne drużyny „Biedronek” ze swymi drużynowymi: druhną Heleną Skalec – na zdjęciu z lewej 
i druhną Janiną Sobiś – zdjęcie z prawej 

Po kilku latach szczep harcerski „Polanie” był znany w środowisku, a harcerze działali 
wszędzie, gdzie byli potrzebni – w szkole i w osiedlu. Większość drużyn to były klasy-drużyny, 
zarówno harcerskie, jak zuchowe. W całości wstępowały do organizacji i razem kończyły 
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działalność. Wielu harcerzy po ukończeniu szkoły wracało, by pracować wśród młodszych kolegów 
jako drużynowi i przyboczni (np. Urszula Tyrała, Bożena Pułkownik, Beata Mittelstaed). 

W roku 1966 po raz pierwszy zorganizowano obóz szczepu w Wąsoszu, kolejny był trzy lata 
później.  

      
                                   1966 r.                                                                                   1970 r. 

Piesze wycieczki i rajdy rowerowe należały do częstych rozrywek harcerzy. Odbywało się 
najczęściej w niedziele, bo tydzień nauki był 6-dniowy, nie było wolnych sobót. 

    

Tradycją stało się organizowanie przedstawień teatralnych. Co roku odbywały się one             
w okresie noworocznym. 

    

Kilkakrotnie przygotowano większe, kilkuaktowe przedstawienia, które wystawiane były 
wiele razy dla uczniów szkoły, mieszkańców osiedla, okolicznych przedszkoli i najbliższych szkół.  



 

 

139

Zapraszano dzieci ze „szkoły życia”, wystawiono niektóre scenki w Szkole nr 28 dla dzieci 
kalekich, z fragmentami przedstawień odwiedzano domy opieki społecznej i zakłady pracy. 

                     
Sceny z przedstawienia „Kopciuszek” 

       

Sceny z przedstawienia „Krzesiwo” 

   

Sceny z baśni o śpiącej królewnie 

Dochód z przedstawień przekazano na Centrum Zdrowia Dziecka, odbudowę Zamku 
Królewskiego w Warszawie oraz na dofinansowanie obozów  i wycieczek. 
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Szczep miał własną orkiestrę, którą prowadziła pani Jadwiga Zabiegała, matka czterech córek 
uczęszczających kolejno do szkoły. Dziewczynki były równie muzykalne jak matka, uświetniały 
muzyką i śpiewem imprezy szkolne i harcerskie. Pani Jadwiga prowadziła zespół mandolinistów 
przy Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych oraz społecznie udzielała się w szkole. 

                                                       

Istniał również zespół muzyczny zorganizowany przez samych harcerzy. Była to kilku-
osobowa grupa instrumentalna, która również występowała z różnych okazji. 

                                 
  Marek Walarowski                      Ewa Kowalczyk                            Jarek Myśliwiec                           Andrzej Ożóg 

W roku 1975, w konkursie „Złotej Lilijki” zuchy z „jedenastki” zajęły pierwsze miejsce,  
a zespół harcerski uzyskał drugie. W rok później sytuacja się powtórzyła (były to, oczywiście, inne 

We wszystkich harcerskich 
działaniach pomagali bardzo 
ofiarni i zaangażowani rodzice. 
Budowali scenę, szyli kostiumy, 
uczestniczyli we wszystkich 
imprezach i wycieczkach. Spo-
śród najaktywniejszych rodziców 
harcerzy i zuchów należy wymie-
nić następujące panie i panów: 
Wanda Wodzyńska, Natalia Pół-
kownik, Alina Baruch, Janina 
Rostecka, Halina Pindych, Ta-
deusz Mroziński, Wacław Kopeć, 
Jerzy Kaniewski, Zenon Baruch
 i wielu innych, wspierających 
swoją pomocą wszelkie har-
cerskie i szkolne inicjatywy. 

Jadwiga Zabiegała i jej orkiestra 
mandolinistów 
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zespoły), ale była to już nie „jedenastka”, lecz „dziewiątka”, bo w roku szkolnym 1975/76 szkoły 
połączono i nadano szkole numer 9. 

    
                         Zuchy – I miejsce                                                        Harcerki II miejsce 

W roku 1976 szczep zdobył I miejsce w skali Hufca w VIII Turnieju Wiedzy Obywatelskiej 
pod hasłem „Naszą rzeczą jest ojczyzna”.  

 

     

W rok później, w IX turnieju, reprezentacja „dziewiątki” zajęła I miejsce w skali Chorągwi 
Częstochowskiej. W nagrodę reprezentanci najlepszej drużyny wyjechali ze swoją drużynową       
do Warszawy na spotkanie z Naczelnikiem ZHP i Przewodniczącym Rady Państwa. 

Przez kilka kolejnych lat 60-osobowa grupa harcerzy  ze szczepu brała udział w obozach    
wyjazdowych: rwa razy w Drężnie k/Szczecinka, w Kokotku i w Wilczu k/Wolsztyna. Obozy 
organizowała druhna Halina Pałka. 
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                       Nad jeziorem w Drężnie                                                          Na obozie w Kokotku 

   
Harcerze z „dziewiątki” na obozie w Wilczu 

Po połączeniu szkół szczep był ogromny. I choć już wiele osób z grona pedagogicznego 
tworzyło zespół instruktorski, potrzebny był ktoś jeszcze do prowadzenia szczepu.  

 
                                                                                                               Dh Bogusław Stanisz i jego harcerze 

Szczep „Polanie objął patronat nad powstającym Placem Pamięci Narodowej i pomnikiem 
„Poległym w obronie ojczyzny 1939-45”, a po jego oddaniu miastu, harcerze z „dziewiątki” 
opiekowali się tym miejscem pamięci. 

I wtedy dołączył do kadry druh 
Bogusław Stanisz, który bardzo prędko 
„zaraził się” pracą harcerską, zdobył 
stopień instruktorski i aktywnie działał 
w kierowaniu szczepem, a gdy w roku 
1980 druhna Halina odeszła do szkoły 
na Rakowie, druh Bogusław Stanisz
przejął jej wszystkie obowiązki 
i z powodzeniem kontynuował dzia-
łalność harcerską w szkole, która nadal 
odnosiła sukcesy i była widoczna     
w mieście. 
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Druh Bogusław lubił organizować rajdy i wycieczki, w których członkowie szczepu chętnie 
uczestniczyli. Pomocą i wsparciem służyli w pracy komendantowi szczepu nauczyciele - 
wychowawcy klas, a niektórzy z nich powiększyli grono instruktorów harcerskich, składając 
zobowiązanie instruktorskie. 

W budynku SP nr 9 spotykali się seniorzy harcerstwa należący do Kręgu Seniorów, a druh 
Stanisz, jako gospodarz tych spotkań, czuwał nad ich organizacją, w krótkim czasie obejmując 
funkcję przewodniczącego Kręgu. Bardzo ofiarna i czynna postawa w działalności harcerskiej 
druha Bogusława została zauważona i doceniona przez władze harcerskie. 

    

             Dh B. Stanisz z harcerzami w Olsztynie                             Odznaczenie Krzyżem za Zasługi dla ZHP 

Warto jeszcze wspomnieć o kilku ciekawych inicjatywach harcerzy ze szkoły przy  
ul. Sobieskiego 15 . 

 

 

 

Harcerze odszukali grób radzieckiego kapitana i wysłali ciotce – staruszce jego fotografię. 
Nawiązał się kontakt korespondencyjny. Pani Irina prosiła jeszcze o garść ziemi z mogiły bratanka. 
I to życzenie zostało spełnione – harcerze wysłali do Leningradu garstkę ziemi i płatki róży 
rosnącej na grobie kpt Kuźniecowa. 

Do drużyny „Młody Las” w Szkole Podstawowej Nr 11, prowadzącej korespondencję  
z radzieckimi pionierami, trafił list z prośbą o odszukanie grobu porucznika Wasilija Nowikowa. 

Prawie w tym samym czasie, 
jeszcze przed połączeniem szkół, na 
wiosnę 1975 roku, w 30 rocznicę 
zwycięstwa nad faszyzmem, do obu szkół 
dotarły listy dotyczące poszukiwania 
grobów żołnierzy radzieckich poległych 
w obronie Częstochowy w roku 1945. 

Do „dziewiątki” trafił list z Le-
ningradu, od pani Iriny poszukującej 
grobu swojego bratanka, kapitana Giurija  
Kuźniecowa, który przeszedł cały szlak 
bojowy, a w Częstochowie został ranny       
i zmarł w szpitalu wojskowym.  
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Harcerzom, wychowanym w osiedlu z kaloryferami, nie było łatwo, a jednak podołali tym 

trudnym obowiązkom. Dziewczęta robiły zakupy, pomagały w sprzątaniu i odprowadzały panią 
Marię do lekarza w przychodni. 

Pani Maria, wdzięczna za pomoc i opiekę, napisała list do radia, w wyniku czego odwiedziła 
szczep ekipa dziennikarzy z „Błękitnej Sztafety” – harcerskiej rozgłośni radiowej. 

 Była nagrana interesująca 
audycja, a zastępowa najaktyw-
niejszego w tej pracy zastępu, 
Agnieszka Cyran, otrzymała od-
znakę „Niezawodnych”. Było to 
wielkie wyróżnienie dla ofiarnej 
harcerki. 

Agnieszka, jako jedyna 
przedstawicielka harcerzy z czę-
stochowskich szkół podsta-
wowych uczestniczyła w „Zlocie 
Niezawodnych” zorganizowanym 
w Dąbrowie k/Lublina.      

Jego imię nosiła jedna ze szkół w Moskwie,          
z której uczniami – pionierami korespondowali nasi 
harcerze. Z wielkim zaangażowaniem przystąpili do po-
szukiwań, które zakończyły się sukcesem. 

Matce poległego w Częstochowie radzieckiego 
porucznika wysłano serdeczny list i zdjęcie grobu,         
a harcerze z drużyny „Młody Las” objęli opiekę nad tą 
mogiłą. 

Były to działania godne podziwu i naśladowania. 

Innym terenem harcerskiej pomocy drugiemu człowiekowi 
były różne formy opieki nad ludźmi samotnymi, chorymi 
i starszymi. 

 Harcerki z drużyny „Młody Las” opiekowały się starszym 
małżeństwem państwa Zalejskich mieszkających blisko szkoły, 
przy ulicy Sobieskiego 11. Pan Zalejski był od wielu lat 
niewidomy,  a jego żona chora na astmę i mająca zaburzenia 
układu ruchu, miała utrudnione możliwości poruszania się. 
Dziewczęta zorganizowały dyżury i codziennie dwie z nich 
pomagały w sprzątaniu, chodziły na zakupy i dotrzymywały 
starszym państwu towarzystwa. O wdzięczności chorych,     
samotnych ludzi świadczy załączony list. 

Podobną opieką otoczyły samotną kobietę, panią Marię 
Gintel, harcerki z drużyny „Przyjaźń”. Ich podopieczna nie 
mieszkała w rejonie szkoły,  a mimo to mogła liczyć na codzienną 
pomoc. Włączyli się do niej i chłopcy, bo trzeba było nosić 
węgiel z piwnicy, rąbać drzewo i palić w piecu.  

 

 
      Agnieszka Cyran 

 
Odznaka 

niezawodnych 
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                                                                                                                        Zbiórka w harcówce przy sztucznym ognisku 

 Harcerze urządzali swój „własny 
kąt” pięciokrotnie, a w wielu okresach 
wcale nie mieli harcówki. Zbiórki, gdy 
nie mogły odbywać się w terenie, 
prowadzone były na korytarzach 
szkolnych lub w klasach, po skończo-
nych lekcjach. Mimo tych niedogodności 
młodzież się nie zniechęcała, a instru-
ktorzy nie załamywali rąk i szczep 
działał bardzo prężnie do czasu, gdy 
harcerstwo w szkołach było organizacją 
potrzebną i wspierającą działalność 
wychowawczą. 

 

Szczep harcerski  przy Szkole Podstawowej nr 14 

 
 

lecenia przekazywane patrolom harcerskim niosącym pomoc okupowanym mieszkańcom miasta. 
Tu również łączniczki przynosiły meldunki o wykonaniu zadań. Tak było do końca okupacji.  

Udokumentowana działalność harcerzy w SP nr 14 to lata po reaktywowaniu ZHP. W roku 
1959 istniała w „czternastce” liczna drużyna harcerska złożona z uczniów klas starszych i dwie 
drużyny zuchowe. Opiekę nad harcerzami i zuchami w szkole sprawowała nauczycielka, Barbara    
Traczyńska. 

W ciągu następnych lat harcerzy przybywało. Od roku 1970 nowy kierownik szkoły – Julian 
Nowak, sympatyk harcerstwa, potrafił zachęcić do pracy w ZHP młodych nauczycieli 

Mówiąc o działaniu tak licznego szczepu, nie można 
pominąć historii izby harcerskiej w szkole. Na początku 
było to niewielkie pomieszczenie o powierzchni 8 m2, 
dawny schowek na pomoce naukowe – mapy, globusy itp. 
Mogły się tam odbywać tylko zbiórki zastępów lub Rady 
Szczepu.  

Kolejne, większe pomieszczenia, były po krótkim 
użytkowaniu odbierana harcerzom, bo szkoła była ciasna, 
uczniów około tysiąca i wciąż brakowało sal. 

 
Tak obszerną harcówką jej użytkownicy – niestety – nie 

cieszyli się zbyt długo 
 

Szkoła Podstawowa nr 14 przy ul. Waszyngtona 
62 to jedna z najstarszych częstochowskich szkół. 
Wybudowana została w okresie międzywojennym. Od 
tamtych lat jest to ten sam budynek, kilkakrotnie 
remontowany i wzbogacony o dużą salę gimnastyczną, 
jasny hol przy wejściu, itp.  

W latach okupacji – jak już wspomniano o tym 
w historycznej części tej publikacji – właśnie w tym 
budynku działał harcerski sztab konspiracyjny 
prowadzony przez Komendę Częstochowskiego Hufca 
Harcerek w osobach druhen: Marii Kostrzewskiej
 i Jadwigi Lewanowicz . Stąd wychodziły rozkazy i po- 
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rozpoczynających pracę. Wśród nich była druhna Janina Puchała, której powierzono opiekę nad 
harcerstwem   w szkole. Był to bardzo trafny wybór. 

     
                         Zuchy w czasie uroczystej zbiórki                                                    W harcówce przy kominku 

 W 1971 roku w „czternastce” działał już szczep harcerski prowadzony przez druhnę Janinę, 
początkowo złożony z 8 drużyn: 4 harcerskie i 4 zuchowe, bardzo szybko zwiększający liczbę 
członków. Komendantce szczepu pomagali w harcerskiej działalności chętni do pracy nauczyciele: 
Wiesława Turek-Sośniak, Barbara Kott, Barbara Radzioch, Jadwiga Ogrodzińska, Grażyna Warda. 

W tym samym roku odbyła się uroczystość nadania szczepowi imienia Henryka 
Sienkiewicza, w której uczestniczyli liczni goście i przedstawiciele władz miejskich, harcerskich 
 i oświatowych. Na uwagę zasługuje fakt, że w czasie tej imprezy grupa harcerek i harcerzy 
składała przyrzeczenie na sztandar harcerski przechowywany w szkole od lat międzywojennych 
jako cenna pamiątka po harcerstwie z tamtego okresu. 

    
           Wprowadzenie  pocztu  sztandarowego                                       Składanie przyrzeczenia harcerskiego 

W krótkim czasie szczep przy SP nr 14 znalazł się w liczbie najlepszych szczepów  
w Częstochowie. Do ważnych wydarzeń szkolnych i harcerskich należało wręczenie sztandaru 
szkole i odsłonięcie popiersia Henryka Sienkiewicza – patrona szkoły i szczepu. Harcerze  
z „czternastki” objęli również patronat nad dwoma miejscami pamięci narodowej: płytą poświęconą 
powstańcom śląskim oraz Grobem Nieznanego Żołnierza. 

Niezapomnianym przeżyciem dla harcerzy, zuchów i instruktorów szczepu SP nr 14 było 
zwycięstwo w VII Turnieju Wiedzy Obywatelskiej przebiegającym pod hasłem: „Mój region na 
mapie Polski”. Podsumowanie Turnieju odbyło się w grudniu 1975 roku, właśnie w szkole nr 14, 
której harcerze byli organizatorami i gospodarzami imprezy. W uroczystości wzięli udział delegacje 
szczepów, które zajęły kolejne, najlepsze miejsca. Były to szczepy ze szkół: 20, 31, 39, 40.  
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Składanie raportu                                                     Część artystyczna w czasie podsumowania VII TWO  
przez dh J. Puchałę 

Jednak najdostojniejszymi gośćmi finału Turnieju byli, oprócz przedstawicieli władz 
miejskich, oświatowych i partyjnych: minister oświaty i wychowania, Jerzy Kuberski, naczelnik 
ZHP, Jerzy Wojciechowski i komendant nowopowstałej Częstochowskiej Chorągwi ZHP, 
Zbigniew Śmieiński.  

       
                 Rozmowa gości z uczestnikami turnieju                                           Nagrody dla najlepszych 

Odbył się  uroczysty apel z odczytaniem rozkazu specjalnego komendantki szczepu, druhny 
Janiny Puchały, a wyróżniającym się zastępom turniejowym oraz zwycięzcom indywidualnym 
wręczono nagrody ufundowane przez zakład opiekuńczy – Przedsiębiorstwo Instalacji 
Przemysłowych. Była również nagroda dla całego szczepu: stół do tenisa stołowego oraz 
zaproszenie na biwak dla najaktywniejszych harcerzy do zakładowego ośrodka wypoczynkowego  
w Zawadach. Finałem uroczystości była pięknie przygotowana część artystyczna i zwiedzanie 
wystawy eksponatów wykonanych w trakcie realizacji zadań turniejowych.  

W kolejnych latach szczep czynnie uczestniczył we wszystkich zamierzeniach, akcjach            
i kampaniach ogólnoharcerskich, chorągwianych i hufcowych, zawsze znajdując się w często-
chowskiej czołówce. Do szczególnych osiągnięć harcerzy z „czternastki” należały sukcesy              
w  dziedzinie artystycznej, między innymi: 

— uzyskanie I miejsca w konkursie „Złota Lilijka” - w roku 1977 –  harcerze, w 1987- zuchy; 

— wyróżnienie I stopnia dla chóru harcerskiego, prowadzonego przez druhnę Krystynę 
Nalewajek, w Wojewódzkim Przeglądzie Szkolnych Zespołów Artystycznych w 1977 roku; 
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— II miejsce grupy wokalnej szczepu w Festiwalu Leśnych Estrad w roku 1977. 

          
                     Harcerki z występów Leśnych Estrad                        Dh Krystyna Nalewajek z zuchem w czasie występów 

W latach 1981-82 szczep zwyciężył w „Turnieju Pięciu Szczepów” oraz otrzymał proporczyk 
Hufca za wyróżniającą się pracę drużyn harcerskich i zuchowych. Harcerze ze szczepu 
„czternastki” chętnie uczestniczyli w turniejach i zawodach sportowych. 

            

 W szczepie działały drużyny specjalnościowe: Młodzieżowej Służby Ruchu i drużyna 
wodniaków „Dzieci Morza”. 

                       
                                     Druhna hm Janina Puchała i  jej  drużyna wodniaków  „Dzieci Morza”                                                   

Druhna hm Janina Puchała pełniła funkcję komendanta szczepu przez 14 lat i wszystkie 
osiągnięcia harcerzy i zuchów z tego okresu – to w dużej mierze inicjatywa i starania oraz ogromne 
zaangażowanie instruktorskie druhny Janki. 

Od roku 1984 szczep przejęła druhna Elżbieta Miklus i kontynuowała aktywną działalność 
swojej poprzedniczki. Przez wszystkie lata w pracy szczepu uczestniczyli nauczyciele tej szkoły, 
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spośród których wielu stało się instruktorami harcerskimi, wspierającymi poczynania komendantek 
szczepu i drużynowych młodzieżowych, absolwentów szkoły, którzy działali w szczepie po 
przejściu do szkół ponadpodstawowych. Trudno wymienić tu wszystkie nazwiska, ale niektóre 
 z nich trzeba wspomnieć. Były to między innymi druhny: Teodozja Maślanka, Janina Sędela, 
Barbara Kosińska, Barbara Nalewajek, Katarzyna Kotyza, Barbara Kottas, Maria Musiałowska, 
Mirosława Gajewska, Longina Telęga, Lucja Śmilgin, Irena Milka.   

 

Szczep harcerski  SP nr 20 

„Dwudziestka” należy do najstarszych szkół częstochowskich. Powstała w latach 
międzywojennych, kiedy Raków nie był dzielnicą Częstochowy, lecz oddzielną, podmiejską 
miejscowością. Działalność harcerska w tej szkole rozpoczęła się w roku 1925. W maju 1975 roku 
szczep harcerski „Czerwonego Rakowa” im. Walentego Obraniaka, obchodził 50-lecie harcerskiej 
działalności         w Szkole Podstawowej nr 20. 

                                                            
                Goście uroczystości 

Sztandar harcerski został udekorowany 
odznaką „Harcerskiej Służby Ziemi Śląskiej        
XXX-lecia”, drużyna harcerska „Dzieci Ojczyzny” 
złożyła uroczyste przyrzeczenie harcerskie,  
a następnie harcerze i zuchy przedstawili ciekawy 
montaż słowno-muzyczny. Delegacja szczepu 
złożyła kwiaty na płycie pamiątkowej poświęconej 
działaczom ruchu robotniczego na Rakowie. 

Zakładem opiekuńczym szkoły, a więc i działającego na jej terenie 
szczepu harcerskiego, była Huta „Bierut”, a większość uczniów  
i harcerzy – to dzieci pracowników tego największego wtedy  
w Częstochowie, zakładu przemysłowego.  

Z okazji tego wyjątkowego święta harcerze „dwudziestki” 
otrzymali od swoich opiekunów piękny prezent – harcówkę urządzoną 
w/g projektu inż. arch. Jana Bajdy, a wyposażoną całkowicie przez 
pracowników zakładu opiekuńczego i członków Koła Przyjaciół 
Harcerstwa działającego w szkole. 

Wśród aktywnie działających na rzecz szkoły  i szczepu członków 
Koła Przyjaciół Harcerstwa wyróżniają się najofiarniejsi pracownicy 
huty:  Ryszard  Ptak, Jerzy  Skolik,  Zygmunt  Górecki,  Jerzy  Kowalski,  

Z okazji 50-lecia odbył się w szkole 
uroczysty apel z udziałem wielu gości, 
wśród których szczególnie serdecznie 
witano rodzinę patrona szczepu, Walentego 
Obraniaka, zasłużonego działacza robot-
niczego. Byli to: córka bohatera szczepu 
Wanda Pawlak oraz jego syn, major Wojska 
Polskiego Mirosław Obraniak, który           
w przekazanej harcówce pierwszy rozpalił 
ogień na kominku. 

 
                           Udział harcerzy w apelu 

 

 
Harcerze i ich opiekunowie 

 oraz przyjaciele 
przy wspólnym ognisku 
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Stanisław Sajdak i inni, na co dzień współpracujący z harcerzami i poświęcający im swój wolny 
czas.  

Do najbardziej zasłużonych przy organizowaniu harcówki należeli pracownicy Wydziału 
Budowlanego huty: Szczepan Gajecki, Marek Hyra, Mieczysław Kwasek, Lucjan Nowak, Edward 
Pełka, Ryszard Ptak, Marian Wąpierski. 

W roku 1975, w czasie tej ważnej rocznicy, szczep harcerski SP nr 20 liczył 345 harcerzy        
i zuchów , co stanowiło wtedy 80% uczniów szkoły. Wielu członków Rady Pedagogicznej należało 
do grona instruktorów harcerskich, a wśród nich ówczesny dyrektor szkoły, phm Jan Olejnik, który 
wspierał, jak można najbardziej, harcerską działalność i służył pomocą komendantce szczepu,       
hm Irenie Żakowskiej. 

                      
                   Dyrektor szkoły Jan Olejnik wśród harcerzy                              Odznaczanie hm Ireny Żakowskiej 

Do tradycji należały biwaki, zimowiska i obozy drużyn, urządzane w stałej bazie 
wypoczynkowej w rejonie Julianki. Miejsce na harcerski wypoczynek to również zasługa 
opiekunów, przyjaciół harcerzy i rodziców, z których większość była w przeszłości wychowankami 
„dwudziestki”. 

Wśród licznych drużyn działających          
w szczepie harcerskim im. W. Obraniaka warto 
wymienić jedną, której kronikę, bardzo dokładnie 
prowadzoną, udało się przejrzeć i wynotować 
ważniejsze wydarzenia. 

Klasa-drużyna stała się drużyną zuchów    
w roku szkolnym1973/74 i przyjęła nazwę 
„Wesoła Gromada”. Jej wychowawczynią i dru-
żynową była druhna Alicja Orlińska. Z nią zuchy 
zdobywały sprawności, gwiazdki zuchowe, 
złożyły zuchową obietnicę, po której zmieniły 
nazwę     na „Mali Odkrywcy”. 

 
W czerwcu 1975 roku drużyna uzyskała tytuł 

Mistrzowskiej Drużyny Zuchów. Druhna Alicja 
pracowała z tą grupą zuchów, a potem harcerzy, do 
roku 1980. Sama doskonaliła swoją instruktorską 
wiedzę i umiejętności, zdobywając kolejne stopnie 
instruktorskie i stając się jedną   z najaktywniejszych 
instruktorek harcerskich, wspierających działalność 
szczepu i jego komendantki, Ireny Żakowskiej-
Raźniak. 

 

 
„Mali Odkrywcy” ze swoją drużynową 

Alicją Orlińską 
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Drużyna zuchów w całości przeszła do harcerstwa i we wrześniu 1979 roku, w czasie 
uroczystości nadania szkole imienia „Bohaterów 6 Pułku Piechoty”, złożyła przyrzeczenie 
harcerskie.  

Przyjęła wtedy nazwę drużyny im. Szarych Szeregów i pod takim imieniem została 
zarejestrowana w dokumentach Hufca Częstochowa. 

                                                                                           

W VII Turnieju Wiedzy  Obywatelskiej szczep nr 20 wchodził w skład czterech najlepszych 
szczepów częstochowskich i w podsumowaniu, w grudniu 1975 r. gościł w swojej nowej harcówce 
Naczelnika ZHP Jerzego Wojciechowskiego. Harcerze z tej szkoły wyróżnili się również  
w realizacji zadań X TWO pod hasłem: „Dzieciom uśmiech, światu pokój”, organizując zbiórkę 
zabawek dla dzieci z Domu Małego Dziecka przy ul. św. Kazimierza, przygotowując wieczór bajek 
dla przedszkolaków z najbliższej okolicy oraz baśniowe przedstawienie „Ton – Tip – Top” dla 
dzieci z ogniska przedszkolnego. 

               
         Wizyta Naczelnika ZHP w harcówce SP nr 20                              Przedstawienie dla najmłodszych dzieci 

 Duże sukcesy harcerzy ze szczepu „ dwudziestki” notowane były również w realizacji zadań 
XII Alertu Naczelnika ZHP „Olimpijski Start”. Sportowe osiągnięcia harcerzy z tej szkoły znane 
były i później, w czasie turniejów piłki nożnej i siatkowej oraz tenisa stołowego, organizowanych 
na szczeblu Hufca.   

Pisząc o szczepie harcerskim SP nr 20, nie można pominąć znanej 
w częstochowskim harcerstwie postaci druhny Mirosławy Błaszczak-
Całusińskiej. Przez 20 lat pracowała jako nauczycielka i instruktorka 
harcerska w Szkole Podstawowej nr 34, również na Rakowie. Ostatnie 
lata przed przejściem na emeryturę spędziła właśnie w „dwudziestce”, na 
stanowisku dyrektora szkoły. Tak, jak jej poprzednicy, wspierała pracę 
harcerską w szkole i pomagała, jak jej na to pozwoliły obowiązki 
zawodowe i funkcyjne. Po przejściu na emeryturę nie przerwała więzi  
z harcerstwem. Od roku 2001 kieruje finansami Hufca. Jest niezastąpiona 
we wszystkich kwestiach dotyczących organizowania obozów, zimowisk 
i wszelkich imprez wymagających księgowania, rozliczania, itp.  Każdy, 
kto przychodzi do Komendy Hufca, musi się spotkać z druhną Mirą. 

W czasie uroczystości nadania szkole imienia 
drużyna pod kierunkiem Alicji Orlińskiej aktywnie 
uczestniczyła w przygotowaniu części artystycznej 
imprezy, a w latach następnych była jedną 
z najbardziej liczących się drużyn na terenie 
szkoły. Harcerki i harcerze uczestniczyli we 
wszystkich inicjatywach i zadaniach podejmo-
wanych przez szczep. 
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Szczep Harcerski przy Szkole Podstawowej nr 31 

 

Do wyróżniających się nauczycieli prowadzących drużyny harcerskie i zuchowe lub 
wspomagających je należy zaliczyć: Krystynę Rokitę, Marię Ryzner, Annę Prudlak, Mirosławę 
Bruś. 

W dziesiątą rocznicę powstania szkoły i szczepu 
zrzeszonych było 15 drużyn harcerskich i 20 zu-
chowych. Kadrę instruktorską stanowili, obok na-
uczycieli, wypróbowani w pracy harcerskiej ucznio-
wie szkół średnich, m.in. absolwenci szkoły: Adrian 
Staroniek,  Piotr Knapiński, Agnieszka Espenschit. 
Drużyny prowadzili tu również młodzi instruktorzy 
współpracujący z Komendą Hufca: Marek  Adamiec, 
Ryszard Stefaniak, Wojciech Krogulec, a drużynę 
zuchową, w okresie trzech lat, prowadziła także  
hm Honorata Koza. 

  

Do szczególnych osiągnięć szczepu w latach 70-tych ub. wieku należy zaliczyć: 
 1976 r. - I miejsce  w konkursie „Śpiewające Szóstki Zuchowe”, 
 1976 r.  - I miejsce w konkursie „Złota Lilijka” 

 1977 r. - III miejsce  w IX TWO 
 1979 r. - I miejsce w  X TWO.  

               

Występy zespołu w konkursie „Złota Lilijka” 

Związek Harcerstwa Polskiego w Szkole 
Podstawowej nr 31 rozpoczął swoją działalność 
równocześnie z oddaniem szkoły do użytku w 1974 roku. 
Pierwszą komendantką szczepu została hm Izabela 
Knapińska, która z krótką przerwą pełniła tę funkcję do 
1987 roku.  

Od początku harcerstwo w tej szkole natrafiło na 
podatny grunt. Duża w tym zasługa druhny szczepowej, 
która potrafiła skupić wokół siebie nauczycieli – przyszłą 
kadrę instruktorską. Nie można pominąć roli pierwszej 
dyrektorki szkoły  mgr Barbary Tobolewskiej – wielce 
sprzyjającej harcerstwu. 

 
Komendantka Szczepu   hm Izabela Knapińska 

z grupą harcerzy z  SP 31 
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Lata 80-te ubiegłego wieku to dalszy rozwój działalności harcerskiej w szczepie, rozszerzenie 
form pracy drużyn i szczepu w całości. Harcerze brali czynny udział w akcjach i kampaniach 
kierowanych przez szczep, Komendę Hufca, Komendę Chorągwi oraz Kwaterę Główną ZHP. 
Należy  do nich zaliczyć: Alerty Naczelnika ZHP, Turnieje Wiedzy Obywatelskiej, konkursy 
„Harcerze Współgospodarzami Osiedla”.  W 1980 r. 5 drużyn harcerskich otrzymało tytuły Drużyn 
Sztandarowych. 

Od 1981 r. działało aktywnie „Harcerskie Pogotowie Zimowe”, które objęło opieką 23 osoby 
starsze, niepełnosprawne, zamieszkałe w Osiedlu PCK. 

Harcerze aktywnie uczestniczyli w zbiórkach surowców wtórnych, a uzyskane z tego 
pieniądze przekazano na rzecz odbudowy Zamku Królewskiego, budowy „Daru Młodzieży”, 
Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka i Matki Polki. W odpowiedzi na apel Naczelnika ZHP harcerze 
przeprowadzili zbiórkę odzieży, środków czystości, obuwia i pieniędzy. Zebrane dary rzeczowe 
oraz pieniądze  w kwocie 10150 zł. przekazano powodzianom w Płocku.  

Tradycyjnie harcerze szczepu SP nr 31 brali udział w rajdach z okazji powitania wiosny, 
biwakach, obozach harcerskich oraz w Nieobozowej Akcji Letniej. 

       
                                                                                                                      Harcerze ze szczepu przy SP  31 
                                                                                                         na obozie w Pająku                    na obozie wędrownym  

W październiku 1983 r.  przy Komitecie Rodzicielskim  powstało Koło Przyjaciół Harcerzy.   

Do osiągnięć szczepu w latach 1983/ 1984 należy zaliczyć: 
― udział w latach 1983 i 1984 w Turniejach Szczepów o Puchar Komendanta Hufca,        

w których uzyskano odpowiednio III i II miejsce. 
― w 1983 r. -III miejsce  w konkursie „Śpiewające Szóstki Zuchowe” 
― w 1984 r. zajęcie III miejsca w konkursie  „Złota Lilijka” 

Rok 1984 był ważnym rokiem w życiu Szczepu.   
Dyrekcja Szkoły oraz Koło Przyjaciół Harcerstwa na 10-
lecie Szczepu przekazały harcerzom piękną harcówkę. 
Ponadto na wniosek Koła Przyjaciół Harcerzy rodzice 
ufundowali szczepowi sztandar.  

Uroczyste otwarcie harcówki połączone  
z przekazaniem sztandaru i nadaniem szczepowi  imienia 
Floriana Marciniaka - pierwszego naczelnika Szarych 
Szeregów – nastąpiło 21 lutego 1985 roku.  
W uroczystości wziął udział brat Patrona szczepu, 
Marian Marciniak.              

W 1982 r.  uczestniczyli w akcji 
sadzenia drzewek wokół szkoły              
i w osiedlu. W dowód uznania, szczep 
wyposażono w znaczną ilość 
namiotów, śpiworów, materacy i ple-
caków. Pozwoliło to zwiększyć często-
tliwość biwaków i rajdów.  

Każdego roku szczep miał swój 
obóz w Pająku. Poza tym harcerze 
wyjeżdżali na obozy w innych rejonach 
kraju m.in. na Mazurach, w Koło-
brzegu, na Rozewiu, obóz wędrowny 
po Kotlinie Kłodzkiej. 

 
Otwarcie harcówki przez Mariana Marciniaka 
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 Akt nadania szczepowi imienia Floriana Marciniaka                            Ślubowanie harcerzy i zuchów na sztandar 
 

Uroczystość zakończył występ artystyczny harcerzy. 

          

             Montaż poetycko-muzyczny zuchów i harcerzy                         Występ chóru podczas uroczystości 

   

 

Na zdjęciach: 
z lewej –  
 przekazanie sztandaru dyrektorowi 
Szkoły przez przedstawiciela Koła 
Przyjaciół Harcerzy 
z prawej –  
przekazanie sztandaru Komendantce 
szczepu dh Izabeli  Knapińskiej 
 

Szczep corocznie 
urządzał liczne imprezy 
z różnych okazji: bale 
lub wieczory andrzej-
kowe, noworoczne, bale 
przebierańców, spotka-
nia środowiskowe, uro-
czyste apele i inne im-
prezy szkolne. 
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Organizowano również zimowiska poza miejscem zamieszkania, połączone ze szkoleniem     
zastępowych. 

Lata 1985-1988 to okres dużej aktywności szczepu. Świadczą o tym uzyskane dyplomy  
i wyróżnienia. W 1988 r. szczep zajął I miejsce we Współzawodnictwie Szczepów o Puchar 
Komendanta Hufca ZHP Częstochowa za rok harcerski 1987/1988 oraz nagrodę w kwocie 150000 
zł na zakup sprzętu dla szczepu. W tym też roku szczepowi przyznano srebrną odznakę „Za Zasługi 
dla Hufca ZHP Częstochowa”. 

                  

Pisząc o osiągnięciach Szczepu im. Floriana Marciniaka warto jeszcze coś więcej powiedzieć 
na temat jego komendantki, druhny hm. Izabeli Knapińskiej: 

Instruktorką harcerską została – można powiedzieć – 
przez przypadek. Gdy oddano do użytku nowo wybudowaną 
Szkołę Podstawową nr 31 w Częstochowie, nauczycielka 
matematyki, Izabela Knapińska, została wysłana przez 
dyrekcję szkoły na informacyjną konferencję harcerską  
w Komendzie Hufca. Wróciła z niej z książką „Drużyna  i ja”,  
poradnikiem pracy zastępu oraz pełną głową pomysłów. Nie 
była dotąd harcerką, ale postanowiła zostać  instruktorką. 
Przystąpiła do organizacji szczepu. Sama prowadziła drużynę 
harcerską w klasach VII, dokształcała się samodzielnie 
 i zachęciła do działalności harcerskiej innych nauczycieli. 
Ucząc się metodyki harcerskiej, przekazywała zdobywaną 
wiedzę koleżankom i kolegom, a wkrótce  wychowała sobie 
młodzieżową kadrę spośród swoich harcerzy. W roku 1976 
pojechała na swój pierwszy obóz do Pająka i odtąd jeździła 
tam co rok. 

Naczelnik ZHP hm PL Ryszard Wosiński uhonorował 
Komendantkę Szczepu hm Izabelę  Knapińską medalem za 
wybitne osiągnięcia w pracy ideowo-wychowawczej z dziećmi       
i młodzieżą. 
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Bardzo szybko szczep harcerski pod kierunkiem druhny Knapińskiej stał się jednym  
z największych i najaktywniejszych szczepów w Częstochowie. Druhna Iza prowadziła 
systematyczne szkolenia swojej kadry młodzieżowej, organizując co tydzień zbiórki, na których 
młodzi drużynowi i przyboczni otrzymywali nową „porcję” wiedzy harcerskiej i wykorzystywali ją 
praktycznie. Po latach dawni siódmoklasiści – pierwsi harcerze druhny Izabeli – stali się 
doświadczonymi drużynowymi jako uczniowie szkół średnich i studenci.  

        

                                                                  Młodzieżowa kadra ze szczepu przy SP nr 31 

Nauczyciele, widząc zapał i efekty pracy komendantki szczepu, też stworzyli krąg 
instruktorów prowadzących drużyny lub sprawujących nad nimi opiekę. W taki sposób ktoś, kto nie 
był wcześniej harcerzem, stał się bardzo aktywnym i godnym naśladowania instruktorem 
harcerskim. 

W numerze 24 „Motywów”, w maju 1984 roku, pojawiła się notka przedstawiająca sylwetkę 
Izabeli Knapińskiej i informację o jej szczepie. 
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Szczep przy Szkole Podstawowej nr 34 

 
Szkoła początkowo znajdowała się w robotniczej dzielnicy Raków, ul. Łukasińskiego,            

a w 1978 r. została przeniesiona na ul. Marii Dąbrowskiej. Informacje o działalności harcerstwa      
w tej szkole znajdują się w szkolnej kronice z połowy lat 60-tych  ubiegłego stulecia (w tym czasie 
szkoła została otwarta). Pierwsza wzmianka na temat ważniejszych wydarzeń z życia harcerzy   
mówi o uroczystej imprezie, w czasie której 81 harcerzy z tej szkoły złożyło przyrzeczenie 
harcerskie. Wszyscy wpisali się do szkolnej kroniki. 

                     
   Budynek szkoły przy ul. Łukasińskiego                                  Budynek szkoły przy ul Marii Dąbrowskiej 

W latach 1970-73 organizacją drużyn harcerskich na terenie szkoły zajmowały się 
nauczycielki: Ewa Koper i Janina Puchała, prowadzące drużyny harcerskie i Janina Machalska, 
która zorganizowała drużynę zuchową. Wszystkie drużyny były jednopoziomowe, utworzone  
w klasach, których wychowawczyniami były wymienione nauczycielki. 

Gdy chętnych do wstąpienia w szeregi ZHP przybywało, instruktorki przygotowały 
najstarszych i najzdolniejszych organizacyjnie harcerzy do pełnienia funkcji przybocznych. 
Odpowiednio przeszkolona młodzież aktywnie pracowała pod kierunkiem instruktorek i nauczycieli 
– opiekunów poszczególnych klas-drużyn, których było stopniowo coraz więcej. Powstał więc 
szczep harcerski, na czele którego stanęła druhna Ewa Koper. 

W roku szkolnym 1973-74 przeniosła się z Opola do 
Częstochowy druhna hm Sabina Budzeń, nauczycielka klas 
młodszych, instruktorka harcerska w stopniu podharcmistrza. 
Zobowiązanie instruktorskie złożyła w Opolu 7 lat wcześniej, tam 
też prowadziła drużyny zuchów i uczestniczyła w kilku kursach 
dokształcających, podnoszących jej umiejętności i wiedzę 
instruktorską. Nic dziwnego, że instruktorce z taką praktyką 
powierzono organizację harcerską w szkole, do której została 
skierowana. 

Przez rok druhna Sabina prowadziła drużynę zuchów, którą 
założyła w klasie I. Została jej wychowawczynią od początku swej 
pracy w Szkole nr 34. W następnym roku, 1974-75 została już 
mianowana komendantką szczepu. Ówczesny dyrektor szkoły, mgr 
Mieczysław Garczarczyk, widząc chęci i zaangażowanie druhny 
Sabiny, służył jej wsparciem, opieką i pomocą we wszystkich 
działaniach. 

Klasę-drużynę powstałą w r. 1973 prowadziła przez następne lata, przekształcając ją               
w klasie V w drużynę harcerską, której drużynową pozostała do końca nauki szkolnej tych dzieci, 
spośród których wychowała sobie sprawną kadrę młodzieżową, wspierającą ją we wszystkich 
działaniach. 
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                                                      Zuchy, a po kilku latach  harcerze druhny Sabiny 

Oprócz kadry młodzieżowej w pracy pomagały i prowadziły drużyny nauczycielki,              
między innymi: w drużynach zuchowych – Janina Biedroń, Natalia Kawecka, Elżbieta Samarcew, 
Stanisława Raczek, Barbara Krzypkowska. 

W drużynach harcerskich pracowały między innymi: Barbara Ball, Janina Kulej, Mirosława 
Błaszczak, Elżbieta Jankowska, Leokadia Pawłowska, Lidia Tomza, Jadwiga Różańska. 

Bardzo szybko szczep harcerski przy Szkole Podstawowej nr 34 stał się jednym  
z najliczniejszych i najaktywniejszych szczepów w Częstochowie. Druhna Sabina Budzeń 
zainteresowała pracą harcerską nauczycieli tej szkoły, potrafiła też zjednać sobie wielu rodziców, 
należycie oceniających wychowawczą wartość harcerskiej działalności.  

 
                                                                                                                      Zbiórka drużyny harcerskiej w harcówce                             

                
                 Instruktorzy szczepu składają zobowiązanie                            Wręczanie patentów drużynowym  
                                              instruktorskie 

Harcerze i zuchy z SP nr 34 brali aktywny udział we wszystkich akcjach i kampaniach 
ogólnozwiązkowych oraz chorągwianych i tych, organizowanych przez Hufiec Częstochowski. 

To dzięki pomocy rodziców została urządzona 
w szkole harcówka, jedna z najlepiej wyposażonych 
w mieście, duża i piękna, w której mogły się 
odbywać zbiórki drużyn, zastępów, rady szczepu 
oraz liczne szkolenia funkcyjnych,  organizowane 
niemal co roku przez komendantkę szczepu.  

W tej izbie harcerskiej odbyła się w grudniu 
1979 roku niecodzienna uroczystość: nauczyciele tej 
szkoły, dotychczasowi opiekunowie drużyn, stali się 
pełnoprawnymi instruktorami ZHP, składając
zobowiązanie instruktorskie. 
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Do ważniejszych osiągnięć harcerzy z tego szczepu należy zaliczyć tytuły Harcerskich 
Drużyn Sztandarowych i udział harcerskiego patrolu w Manewrach Techniczno-Obronnych w roku 
1978. 

            
                      Druh Wachsman kieruje patrolami                                               Pokonywanie toru przeszkód  

W Tym samym roku zajmuje I miejsce w finale XI Turnieju Wiedzy Obywatelskiej  
na szczeblu Hufca i Chorągwi oraz I miejsce w Przeglądzie Harcerskich Zespołów Artystycznych. 

                 

Harcerze i zuchy tego szczepu znani byli ze swej działalności artystycznej Do nich należała 
organizacja imprez szkolnych na różne okazje, a każda z tych imprez miała zawsze bardzo wysoki 
poziom artystyczny i wychowawczy.  

    
                           Zuchy ze swoim totemem                                                                 Obietnica zuchów 

Co roku reprezentacja szczepu uczestniczyła w konkursie „Złota Lilijka”. Trzecie miejsce     
w roku 1978, a pierwsze – w 1980,  najlepiej świadczą o dobrym przygotowaniu zespołów do 
konkursu.  
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                           Występ zespołu w  konkursie „Złota Lilijka”                             Zwycięski zastęp w 1980 roku 

  

                       
        Oboźny dh Tomasz Marczewski z kadrą młodzieżową                      Zastęp  gotowy do wyjścia na zajęcia 

 Jeden z takich kursów „brązowych i zielonych sznurów” odbył się w Złotym Potoku 
wspólnie z harcerzami ze SP nr 1. Bieg sprawnościowy na zakończenie kursu zorganizowany  
w czasie nocnego alarmu, był niezapomnianym przeżyciem dla uczestników szkolenia. Zakończył 
się otrzymaniem patentów przybocznych i zastępowych i pozostawił piękne wspomnienia. 

            

Druhna Maria Teresa Chudzik i Sabina Budzeń  kierują biegiem patrolowym w Złotym Potoku 

Harcerze uczestniczy-
li w obozach Harcerskiej 
Akcji Letniej, brali udział 
w Nieobozowej  Akcji Le-
tniej i imprezach Białej 
Zimy. Organizowali samo-
dzielne obozy w ramach 
zgrupowania w Pająku oraz 
biwaki i szkolenia funk-
cyjnych. 
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Wymiana wrażeń po biegu patrolowym 

Tak przedstawiała się działalność szczepu przy SP nr 34 w czasie sprawowania funkcji      
komendantki szczepu, przez druhnę Sabinę Budzeń. Kiedy w roku 1989 druhna Sabina zmieniła 
szkołę, szczep stopniowo zmniejszał swoją liczebność, nie było też słychać o jego liczących się 
osiągnięciach.  

 

Szczep harcerski przy SP nr 38 

Szkoła Podstawowa nr 38 przy ul. 
Sikorskiego 56 w Częstochowie od początkowych 
lat 60-tych XX wieku znana była pod tym właśnie 
numerem. Wcześniej, jeszcze przed II wojną 
światową w tym samym budynku (w latach 
późniejszych kilkakrotnie remontowanym) 
mieściła się Szkoła Powszechna nr 1, najstarsza, 
obok kilku innych, szkoła w Częstochowie. 
Niewiele jest danych archiwalnych na temat har-
cerstwa w tej szkole.  

 

Po zakończeniu wojny, w roku 1945 działała w ówczesnej „jedynce” drużyna harcerzy        
im. Jana Kilińskiego. Była to drużyna męska, składająca się z dwóch plutonów. Jeden z nich działał 
na miejscu, w „jedynce”, drugi – w SP nr 14 przy ul, Waszyngtona i razem tworzyły jedną drużynę. 

 W latach 60-tych, już w szkole pod numerem 
38, istniały drużyny harcerzy i harcerek, a potem 
powstał szczep harcerski, którego w latach 70-tych 
opiekunką była nauczycielka tej szkoły, Elżbieta 
Kwiatkowska. 

Godnym uwagi wydarzeniem z tego okresu 
jest zdobycie I miejsca przez zespół harcerski 
„Andromedy” w Festiwalu Leśnych Estrad orga-
nizowanym przez Katowicką Chorągiew ZHP. Było 
to w roku 1967. 

 

Od roku 1982 do grona nauczycielskiego SP nr 38 dołączyła druhna Anna Dymek. 

Do harcerstwa wstąpiła w Szkole Podstawowej nr 13, gdzie była zuchem i harcerką  
w szczepie prowadzonym przez doświadczoną instruktorkę harcerską hm Lidię Kletowską.  

Wygląd obecny budynku SP nr 38 

 
Druhna Elżbieta Kwiatkowska i jej drużyna 
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Już wtedy wykazała duże zdolności organizatorskie prowadząc drużynę zuchową. Lata licealne 
spędziła w Zabrzu, gdzie przeniosła się jej rodzina. 

W latach 1976-80, jako studentka WSP w Częstochowie, należała do Studenckiego Kręgu 
Instruktorskiego założonego przy tej uczelni. Dała się poznać jako bardzo aktywny członek tego 
kręgu, rokujący wiele nadziei na dobrego nauczyciela, wychowawcę i instruktora harcerskiego. 
Potem ze względów rodzinnych, znowu wyjechała z Częstochowy. 

Przez kilka lat działała jako instruktorka harcerska  
w Świętochłowicach na Śląsku, była drużynową harcerską  
i Komendantką Szczepu im. Powstańców Śląskich, wyjeżdżała na 
liczne obozy harcerskie i biwaki, wyróżniała się w organizowaniu 
imprez harcerskich na tamtym terenie. 

Po powrocie do rodzinnego miasta w roku 1982 została       
nauczycielką w SP nr 38. Od początku łączyła pracę zawodową         
z działalnością harcerską pełniąc funkcję drużynowej, a następnie 
szczepowej. 

Pod jej kierunkiem szczep harcerski rozrósł się i działał 
czynnie, uczestnicząc we wszystkich ważniejszych kampaniach  
i akcjach hufcowych, chorągwianych i ogólnozwiązkowych. 

Awansując zawodowo na stanowisko zastępcy dyrektora, a następnie dyrektora szkoły, nie 
przestała być instruktorką harcerską, co potwierdza swoją, godną naśladowania, postawą. 

W roku 1990 patrol ze szczepu w SP nr 38 uzyskał I miejsce w III cyklu Imprez  
na Orientację. Harcerze tej szkoły licznie uczestniczyli w akcjach letnich  i zimowych 
organizowanych przez Hufiec Częstochowa. W obozach uczestniczyła również druhna Anna 
Dymek, doświadczona i pełna inwencji instruktorka harcerska. 

          
                       Obóz MSR w Złotym Potoku – 1983 r.                        Zwycięska drużyna w zawodach na orientację 

              

Na obozie w Targanicy 

 
Dh Anna Dymek 
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                    Apel na obozie w złotym Potoku                            Wędrówka po skałkach Jury Krakowsko-Częstochowskiej 

Druhna Anna udostępnia swoją szkołę na 
zebrania, konferencje, spotkania i imprezy 
harcerskie. Jest to bardzo cenny wkład w życie 
Częstochowskiego Hufca, który nie posiada 
odpowiednich pomieszczeń na organizowanie 
tego typu zbiórek. W SP nr 38 odbywają się 
spotkania instruktorskie, zawody integracyjne 
drużyn, opłatkowe spotkania rad drużyn i inne 
imprezy wymagające większych pomieszczeń,  
a takimi służy dyrekcja SP nr 38. Szkoła jest 
obecnie po niedawnym remoncie i należy do 
najnowocześniejszych, najlepiej urządzonych 
placówek oświaty w Częstochowie.                                                

 

 

Szczep harcerski przy Szkole Podstawowej nr 39 

 

 

 

Był to okres tworzenia się szczepów harcerskich, więc i w SP nr 39 zaczęto organizować 
nowe drużyny, które w krótkim czasie złożyły się w dobrze działający szczep. 

Warunki dla harcerskiej działalności były w nowej szkole pozytywne z wielu względów.    
Nowy rejon szkolny skupił dzieci z okolicznych szkół śródmiejskich, w których spotkały się one 
już z pracą drużyn. Nowe grono nauczycieli było otwarte na podjęcie nowych obowiązków. 
Niektórzy spośród nich już zetknęli się z harcerstwem w szkołach, z których zostali przeniesieni. 

 
A oto jak obecnie wygląda kącik harcerski 

Szkoła została oddana do użytku w roku szkolnym 
1965/66. Jej kierownikiem został mgr  Waldemar 
Andre, który poprzednio pracował jako zastępca 
kierownika w SP nr 11. Młody, pełen zapału 
i ciekawych inicjatyw, potrafił zachęcić nowy zespół 
nauczycieli do pracy dydaktyczno – wychowawczej 
i społecznej. Był również sojusznikiem harcerstwa, 
które w „jedenastce” rozwijało się w sprzyjających 
warunkach.  
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W ich gronie była druhna hm Halina Gawrońska, będąca już od kilku lat czynnym instruktorem 
harcerskim. 

    

Była znana z udziału w obozach harcerskich w Wąsoszu, ukończyła w Pokrzywnej kurs 
podharcmistrzowski w roku 1957, a harcmistrzowski – w Nowym Sączu, w roku 1959. 
Uczestniczyła w szkoleniu organizowanym przez Hufiec.  

 
                                                                                                                              Druhna Halina wśród zuchów 

 

     

 Druhna Stanisława Ławnikowska w czasie harcerskich zbiórek 

W ładnie urządzonej harcówce odbywały się często nie tylko zbiórki harcerzy i zuchów z tej 
szkoły, ale również spotkania i narady instruktorów z pobliskich szkół. 

Harcerką została w Liceum Pedagogicznym w Częstochowie. Sama tak 
o tym pisze w swoim życiorysie: „Dzi ękuję Jurkowi Biczakowi za 
wprowadzenie mnie do pracy w ZHP, jeszcze w Liceum Pedagogicznym”
(Jurek Biczak – to znany w naszym środowisku instruktor harcerski, 
ówczesny nauczyciel w Liceum Pedagogicznym obecnie jeszcze działający 
czynnie w Komisji Historycznej). 

Druhna Halina, od chwili reaktywowania Hufca Częstochowskiego    
w roku 1956, włączyła się w  tworzenie szeregów częstochowskiego 
harcerstwa. Jako absolwentka Liceum Pedagogicznego rozpoczęła pracę 
zawodową w SP nr 2, gdzie prowadziła drużynę harcerską, pełniąc  
równocześnie funkcję kierownika referatu harcerskiego, a następnie –
zastępcy komendanta Hufca, Mariana Gawrońskiego. 

Gdy w roku 1965 została nauczycielką     
SP nr 39 była osobą najbardziej odpowiednią     
do pełnienia funkcji szczepowej. Współ-
pracowało z nią w harcerskiej działalności wielu 
chętnych nauczycieli, m.in.: Anna Miłek, 
Magdalena Mach, Jadwiga Pluta, Stanisława 
Ławnikowska, Irena Sojda, Maria Polak, Teresa 
Stępień. Bardzo szybko szczep harcerski przy 
Szkole nr 39 zaliczał się do grupy najlepszych 
w mieście. 

Brał udział – jak wszystkie szczepy –
we wszystkich kampaniach, akcjach, 
alertach. Znany był z szerokiej dzia-
łalności na rzecz najbliższego środo-
wiska. Ze względu na przystępną 
lokalizację szkoły w centrum miasta, 
obszerne boisko szkolne u zbiegu ulic 
Kopernika i Pułaskiego, bardzo często 
było miejscem imprez międzyszkolnych, 
zbiórek harcerzy ze śródmieścia na 
wspólne wymarsze, wyjazdy, itp. 
Odbywały się tu również zawody 
sportowe drużyn i turnieje zuchowe, 
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Zabawy i zajęcia harcerzy i zuchów w szkole 

Ze względu na sąsiedztwo szkoły z Domem Małego Dziecka przy ul. Św. Kazimierza, 
harcerze ze szczepu przy SP nr 39 nawiązali stały kontakt z tą placówką opiekuńczą i z różnych 
okazji odwiedzali małych wychowanków. Organizowano zbiórki zabawek, słodyczy i dziecięcych 
ubranek, którymi wspierano i obdarowywano dzieci z Domu Dziecka. 

Szczep harcerski współpracował i współzawodniczył z innymi szczepami ze śródmieścia 
Częstochowy. Zajęcia, zbiórki, zabawy i konkursy organizowane w czasie ferii zimowych  
i w okresie wakacyjnej akcji „Lato w mieście”, odbywały się wspólnie z harcerzami i zuchami  
ze szkół nr 9, 11, 14 i 30.  

W roku 1975, w VII Turnieju Wiedzy 
Obywatelskiej SP nr 39 znalazła się wśród najlepszych. 
W finale Turnieju harcerze tego szczepu byli 
współorganizatorami wystawy, części artystycznej  
i spotkania z ministrem Oświaty i Wychowania Jerzym 
Kuberskim oraz Naczelnikiem ZHP Jerzym Woj.-
ciechowskim. W czasie wizyty w szkole druh 
Naczelnik wpisał się  do kroniki szczepu.  

Harcerze z tej szkoły opiekowali się eme-
rytowanymi nauczycielami mieszkającymi w rejonie 
szkoły oraz innymi starszymi potrzebującymi pomocy. 

Drużyna druhny Stanisławy Ławnikowskiej 
kilkakrotnie nawiązywała kontakt z nadleśnictwem  
w Jaskrowie. Harcerki i harcerze pod opieką 
drużynowej pracowali przy sadzeniu lasu i plewieniu 
szkółek leśnych. Dzięki tej współpracy mogli 
zazielenić tereny wokół szkoły. Wszystkie drzewa  
i krzewy na tym terenie zostały posadzone przez tę 
grupę harcerzy. Sadzonki zostały podarowane szkole 
przez jaskrowskie nadleśnictwo, albo dzieci zakupiły je 
za własne, zarobione pieniądze.                

Najaktywniejszą instruktorką i wiosennych złazach zuchowych, we wszystkich konkursach  
i turniejach organizowanych dla zuchów. Niewiele jest takich wiernych, lojalnych, oddanych 
harcerstwu, prawdziwych instruktorów. zuchową w SP nr 39 była druhna Halina Kośna. Jej zuchy 
znane były w dzielnicy z ciekawych zbiórek, wesołych zabaw, gier i radosnych piosenek. Druhna 
Halina dotąd, będąc na emeryturze, działa w Namiestnictwie Zuchowym przy Hufcu 
Częstochowskim, bierze udział ze swoją  zuchową gromadą w jesiennych i wiosennych złazach 
zuchowych, we wszystkich konkursach i turniejach organizowanych dla zuchów. Niewiele jest 
takich wiernych, lojalnych, oddanych harcerstwu, prawdziwych instruktorów. 

 

 
Harcerze przy zazielenianiu terenów w mieście 
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Szczep harcerski przy SP nr 40 

Szkoła Podstawowa nr 40 przy al. Jana Pawła II (dawna al. Lenina) została oddana do użytku 
w połowie roku szkolnego 1965/66. Oficjalne otwarcie i nadanie szkole imienia Stefana 
Żeromskiego odbyło się w styczniu 1966 r. Kierownictwo nowej placówki powierzono  
mgr Jackowi Księżykowi, a jego zastępcą został Romuald Sławiński. Obaj pracowici, solidni, 
dobrzy organizatorzy dbający o jak najlepszy wizerunek szkoły w środowisku. 

    
                                               Budynek szkoły                                                          Kierownik mgr Jacek Księżyk 
                                                                                                                                   na uroczystości otwarcia szkoły 

Kierownik Jacek Księżyk od początku zyskał sobie zaufanie nowego grona nauczycielskiego. 
Dbał nie tylko o dobrą organizację placówki i wysoki poziom nauczania, pragnął wszechstronnego 
rozwoju szkoły, troszczył się o tworzenie bazy do zajęć pozalekcyjnych, a głównie o warunki       
do działalności prężnego szczepu harcerskiego. Zachęcał nauczycieli do korzystania z kursów 
instruktorskich lub choć do opieki nad tworzącymi się drużynami harcerskimi i zuchami. Jedno 
 z pomieszczeń przeznaczonych na bibliotekę i czytelnię zostało przeznaczone na izbę harcerską, 
gdzie mogły się odbywać zbiórki. Już w ciągu pierwszych trzech lat „czterdziestka” zaczęła się 
liczyć do grupy przodujących szkół częstochowskich. 

 
  

W roku 1970 w szkole powstał szczep 
harcerski. Rozkazem Komendy Hufca l. 7/70 
nadano mu imię „Bohaterów Walczącej 
Polski”. Z tej okazji odsłonięto w szkole 
tablicę upamiętniającą to ważne wydarzenie.  

Szczepową została mianowana druhna 
Janina Drynda. Od dzieciństwa była 
harcerką, potem instruktorką, więc dobro 
harcerzy  i zuchów w powierzonym jej 
szczepie nie mogło trafić w godniejsze ręce. 
Organizowała w szkole kursy zastępowych 
i przybocznych, wysyłała ich na szkolenia 
organizowane w Hufcu. 
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Potrafiła również zachęcić do pracy harcerskiej nauczycieli tej szkoły, którzy w stosunkowo 
krótkim czasie stali się instruktorami harcerskimi. Należały do nich między innymi: Irena Gosek, 
Maria Wilk, Danuta Sadowska, Anna Jędrysiak, Jolanta Mojsa, Zofia Starostka, Maria Wesołowska 
– działające jako drużynowe drużyn harcerskich, a w śród instruktorów zuchowych wymienić 
należy druhny: Wiktoria Krawczyk, Barbara Wychowaniec, Alfreda Krzypkowska, Danuta 
Maślanka, Stefania Szczepańczyk, Maria Idziak i inne. 

     
                       Przyrzeczenie harcerskie                                                                 Zbiórka szczepu 

Wkrótce druhna Janina Drynda tak „zasmakowała” w szkoleniu funkcyjnych, że zajmowała 
się tym na szczeblu Hufca, organizując kursy zastępowych i przybocznych oraz drużynowych.  

 
                                                                            Dr Janina Drynda zapala świeczki na pięknym korzeniu 

 

Kursy odbywały się nie tylko       
w Szkole nr 40, ale w Młodzieżowym 
Domu Kultury, w Ośrodku Rekreacyjno-
Wychowawczym Spółdzielni Mieszka-
niowej „Nasza Praca” oraz w czasie 
akcji letniej w Pająku. Z kursów korzys-
tali harcerze i nauczyciele z różnych 
szkół częstochowskich. 

W październiku 1977 r. odbył się 
Ogólnopolski Kongres Pedagogiczny     
w Warszawie, obradujący nad sprawami 
szkolnictwa w Polsce oraz metodami 
nauczania i wychowania polskiej mło-
dzieży. 

W ostatnim dniu tego kongresu wyróżniającym się 
nauczycielom – instruktorom harcerskim Naczelnik ZHP Jerzy 
Wojciechowski wręczył medale „Za wybitne osiągnięcia 
w pracy ideowo-wychowawczej z dziećmi”. Wśród 14 wyróż-
nionych była również druhna Janina Drynda. 

Szczep SP nr 40 należał do najlepszych w mieście, brał 
udział we wszystkich akcjach i kampaniach związkowych, 
zdobywał pochwały, dyplomy, wyróżnienia.  
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W roku 1975, w  Turnieju Wiedzy Obywatelskiej pod hasłem ”Mój region na mapie Polski”, 
SP nr 40 znalazła się w czołówce szczepów organizujących podsumowanie Turnieju. Harcerze        
z „czterdziestki” brali udział w organizowaniu wystawy turniejowej oraz w uroczystym spotkaniu    
z ministrem Oświaty i Wychowania Jerzym Kuberskim i Naczelnikiem ZHP. Obaj dostojni goście 
odwiedzili wtedy Częstochowę i uczestniczyli w imprezie finałowej VII TWO. 

        
                Udział harcerzy z SP nr 40 w imprezie finałowej VII Turnieju Wiedzy Obywatelskiej  

Nie można tu pominąć kilkuletniej współpracy harcerskiej drużyny artystycznej  
z Młodzieżowym Domem Kultury, w czasie, gdy dyrektorem placówki był Maciej Lipiec. Pod 
kierunkiem  instruktorek MDK: Ireny Jastrzębskiej i Ireny Mądrzyckiej, członkowie zespołu uczyli 
się śpiewu, tańca, doskonalili dykcję i głos. Dzięki temu, przygotowywane przez harcerzy montaże 
słowno-muzyczne na różne okazje, miały bardzo wysoki poziom artystyczny. 

 

Drużynowe zuchów nawiązały kontakt z Domem Dziecka w Kłobukowicach i dzieci z tego 
zakładu były zapraszane na imprezy noworoczne i inne zabawy organizowane dla zuchów. 
Wspólna zabawa najmłodszych była dużą atrakcją dla obu grup dzieci. Na zakończenie takich 
spotkań ich uczestnicy otrzymywali drobne upominki (słodycze, maskotki, itp.) zakupione przez 
Komitet  Rodzicielski SP nr 40. 

Rodzice harcerzy i zuchów ze szczepu im. „Bohaterów Walczącej Polski” bardzo czynnie 
współuczestniczyli w działalności szczepu i szkoły. Bez ich pomocy nie mogłoby się odbyć wiele 
biwaków, wycieczek i uroczystości. Pomagali nie tylko pod względem dofinansowania imprez,    
ale i w ich organizacji. Dzięki ich zaangażowaniu wiele dzieci z najuboższych rodzin mogło wziąć 
udział w biwakach, obozach wycieczkach, itp. Do najaktywniejszych rodziców, szczerze oddanych 
szkole i szczepowi należeli między innymi: Celina Kędzierska, Wiesława Prusek, Alicja Bielecka, 
Krystyna Lupa, Wojciech Tobolewski, Wiesław Łuczkiewicz i wiele innych. 

Ważnym wydarzeniem dla społeczności 
szkolnej była uroczystość obchodów 10-lecia 
szkoły w roku 1976. Impreza odbyła się 
w Teatrze im. A. Mickiewicza, a przygo-
towaniem części artystycznej i obsługą gości 
zajęli się harcerze, którzy wtedy stanowili już 
zdecydowaną większość uczniów w szkole. 
W czasie tej rocznicowej uroczystości szkoła 
otrzymała sztandar ufundowany przez rodziców. 
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Harcerze na wycieczkach latem i zimą 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Szkoła nr 40 wyzwoliła we mnie zainteresowanie pracą harcerską. Przeżycia na 
wycieczkach, biwakach, obozach letnich, pozostaną w mojej pamięci do końca życia. Moi 
nauczyciele-instruktorzy to najwspanialsi wychowawcy i opiekunowie”. (Kasia Szczygieł) 

 „Harcerstwo to wspaniała przygoda i szkoła życia. Uczy wszystkiego. Ciekawe zbiórki, 
kominki i wieczornice np. „O Januszu Korczaku; pozostawiły ślad w mojej pamięci. Postanowiłem 
być nauczycielem” (Tomek Kędziora)  

„Moja Szkoła i harcerstwo przygotowało mnie bardzo dobrze do pracy w liceum. Nauczyłam 
się też nieść pomoc samotnym i chorym, a także interesować się życiem społeczeństwa”(Donata 
Bawor)  

W roku 1980 zespół zuchów z „czterdziestki” 
uzyskał III miejsce w konkursie „Złota Lilijka”, 
a w 1985 – II miejsce w Turnieju Szczepów o Puchar 
Komendanta Hufca. 

Harcerze opiekowali się miejscami pamięci narodowej 
usytuowanymi w śródmieściu i brali udział w kwietniowych biegach 
„Szlakami Miejsc Pamięci Narodowej”, o czym może świadczyć 
dyplom dla jednego z patroli uczestniczących w tej imprezie. 

O serdecznej więzi ówczesnych wychowanków szkoły 
i szczepu z miejscem ich nauki i wychowania świadczą wypowiedzi 
absolwentów wpisane do kroniki szkolnej. Oto niektóre z nich: 
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Szczep harcerski przy SP nr 48 

  

W Szkole nr 48 dość szybko powstała dobrze zorganizowana społeczność szkolna. 
Nauczyciele stworzyli chętne do pracy grono pedagogiczne i potrafili zadbać o pozytywne oblicze 
klas  i organizacji tworzących się pod ich opieką. Uczniowie klas III – VIII zetknęli się 
 z harcerstwem    w szkołach, z których przybyli, nie było więc ono dla nich czymś nowym  
i obcym. 

  

Swoje umiejętności wykorzystała tworząc prężnie działający szczep harcerski w jednej  
z największych szkół w Częstochowie, bo taką właśnie była SP nr 48. Do harcerstwa należeli 
prawie wszyscy uczniowie, a wychowawcy klas chętnie objęli opieką drużyny istniejące w swoich 
klasach. Wkrótce wielu z nich, po odpowiednim przeszkoleniu, powiększyło szeregi instruktorów 
ZHP. Taką, godną uwagi imprezą, było złożenie zobowiązania instruktorskiego przez 45 
nauczycieli tej szkoły w  listopadzie 1985 roku. Trzeba przyznać, że takie wydarzenie należało do 
niecodziennych i zasługujących na pochwałę.  

 

Szkoła Podstawowa nr 48 jest jedną   
z „młodszych” szkół częstochowskich – została 
oddana do użytku w roku 1982, kiedy 
rozrastające się osiedla dzielnicy „Północ” 
odczuwały brak placówek oświatowych w tej 
części miasta. Nauczyciele i uczniowie nowej 
szkoły przybyli z różnych szkół częstochowskich, 
a także spoza miasta.  

Prowadzenie szczepu harcerskiego w nowej szkole powierzono druhnie 
hm Alicji Gosławskiej, która od roku 1979 prowadziła szczep w SP nr 42    
w dzielnicy Tysiąclecia, a wcześniej pracowała w Szkole Podstawowej        
w Pankach, gdzie przez 10 lat kierowała działalnością szczepu harcerskiego, 
udzielając się równocześnie na rzecz gminy i powiatu. Następnie , gdy 
powstały gminne związki drużyn, druhna Alicja pełniła funkcję komendanta 
Gminnych Związków Drużyn w Przystajni, w latach 1975 – 1979.  

Wieloletnia działalność w ZHP, uczestnictwo w licznych kursach 
szkoleniowych, organizowanych przez Komendę Chorągwi w Katowicach      
oraz zdolności organizacyjne i łatwość kontaktów z ludźmi sprawiły, 
że druhna Alicja Gosławska dała się poznać jako dobry organizator, 
nauczyciel i instruktor. 

Organizację drużyn zucho-
wych powierzono druhnie Marii 
Chmielewskiej, która kierowała 
działalnością klas – drużyn w kla-
sach I – III.  I tu – jak w klasach 
starszych – opiekę nad drużynami 
sprawowali nauczyciele-wychowaw-
cy. Wszystkie zbiórki, imprezy, za-
bawy, obietnice zuchowe – były 
przygotowywane bardzo starannie.  
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           Dh Tomasz Deska odbiera obietnicę zuchową                           Dh Maria Chmielewska ze swoimi zuchami 

             

                                      Zuchy i ich totemy                              Występ teatrzyku kukiełkowego  „Ufoludki” dh B. Hutny 

             

                             W kręgu zuchowym                                           Kombatanci w śród zuchów ze Szczepu SP nr 48  

 Na uwagę zasługuje fakt utworzenia Kręgu Instruktorów Zuchowych skupiającego 
nauczycieli z tej szkoły. Krąg utworzony w maju 1984 roku, przyjął imię „Piotra Pomiana” – 
Eugeniusza Stasieckiego, a jego celem była wymiana doświadczeń i ciągłe doskonalenie się pod 
względem metodycznym. 

Warto tu wymienić kilka nazwisk wyróżniających się nauczycieli: w prowadzeniu szczepu     
z druhną Alicj ą najaktywniej współpracowała dh hm Jadwiga Jończyk. Po odejściu na emeryturę 
druhny Marii Chmielewskiej pracą zuchów z dużym powodzeniem kierowała dh phm Ewa 
Malczewska. Do najaktywniejszych nauczycieli w pracy z zuchami należeli między innymi: 
Grażyna Nemsz, Anna Łojewska, Bogumiła Kuźniak, Wanda Jakubowska, Irena Jakubik, Teresa 
Szeląg, Barbara Orman, Urszula Mączyńska, Janina Szczęśniak, Janusz Sikorski. W drużynach 
harcerskich wyróżniali się między innymi tacy nauczyciele jak:  Sylwia Kocińska, Barbara Szmidt, 
Janina Kamińska, Małgorzata Strojec, Janina Gawron, Barbara Olejnik, Stanisław Zieliński, 
Urszula Chojnowska-Łyszczyk, Halina Piekarska, Anna Haszcz, Lidia Kuban. Wszystkie 
harcerskie imprezy odbywały się z ich udziałem.  
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                     Uroczysty kominek w drużynie                                                      Andrzejkowe bajdy 

Ważnymi wydarzeniami w życiu szkoły i szczepu w latach 1982-1992 były: 

 Nadanie szkole imienia gen. Zygmunta Berlinga w październiku 1983 roku, Harcerze 
byli głównymi organizatorami uroczystości. Uczestniczyła w niej żona bohatera, 
Maria Berlingowa, która wpisała się do księgi pamiątkowej szkoły. 

              
                  Powitanie gości przez dyrektor mgr Gabrielę Turlejską                      Wpis do księgi pamiątkowej  
                              na  uroczystości nadania szkole imienia                                     przez żonę  bohatera, Marię 
                                                                                                                                              Berlingową 

 Sukcesy drużyny wodniaków w zawodach żeglarskich w roku 1985. Drużyna 
„Północ 8”, po zdobyciu sprawności „załogant” i „szyper”, brała udział w regatach       
w Poraju, a jej członkowie zdobyli pierwszy stopień żeglarski.  

 Artystyczne laury zespołów 
istniejących w szkole: prowadzony 
przez mgr Stanisława Zielińskiego 
zespół „Synkopa” uzyskał I 
miejsce w III i IV  Festiwalu 
Piosenki Harcerskiej w Często-
chowie w roku 1983/84, a zespół 
„Wagans” pod kierownictwem 
Zbigniewa Łapaja uzyskał  
I miejsce w XI Wojewódzkim 
Przeglądzie Szkolnych Zespołów 
Artystycznych w roku 1985. 

 

 
Zdobywcy II miejsca w „Złotej Lilijce w 1984 r. 
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                                                          Występy artystyczne zuchów i harcerzy            

Na uwagę zasługuje fakt, że harcerze z SP nr 48 otoczyli opieką tereny zielone w swojej 
dzielnicy. Pomoc w zakładaniu klombów, zieleńców, trawników oraz czuwanie, by ich nie 
niszczono, rozmowy z mieszkańcami na ten temat – wszystko to dało wspaniałe efekty – dzielnica 
„Północ” jest chyba najładniej utrzymanym rejonem naszego miasta. 

Trudno wymienić wszystkie formy działań harcerskich w tym szczepie. Większość z nich 
mieściła się w zadaniach i akcjach prowadzonych we wszystkich jednostkach organizacyjnych 
ZHP. Była to pomoc osobom starszym, samotnym i chorym, udział w obozach, biwakach, rajdach, 
organizowanie imprez na różne okazje itp.  

                                       

Dyrektor szkoły, mgr Gabriela Turlejska, mogła być dumna ze swoich zuchów, harcerzy  
i instruktorów, którzy stanowili większość szkolnej społeczności i przyczynili się do uzyskania 
bardzo wysokiej lokaty wśród szkół częstochowskich, w stosunkowo krótkim czasie, gdy har-
cerstwo odgrywało w szkołach bardzo ważną rolę. 

 

Żeńska drużyna harcerska im. Królowej Wandy z Blachowni 

W Informatorze Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 1 ze stycznia 2008 roku, w dziale 
„Zapisane przez historię” znalazło się wspomnienie i kilka fotografii z roku 1946. Autorką była 
pani Halina Ujma-Ziółek, a wspomnienie dotyczyło drużyny harcerskiej, która powstała właśnie   
w roku 1946, w Blachowni. Warto poświęcić jej trochę uwagi. 

Drużyna harcerek została zorganizowana przy Szkole Podstawowej w Ostrowach, otrzymała 
w Hufcu Harcerek nr 22, a za patronkę dziewczęta przyjęły legendarną „Królową Wandę”. 
Organizatorkami drużyny były o kilka lat starsze od swych harcerek, absolwentki tej szkoły  
i mieszkanki Blachowni: Halina Ziółek i Gizela Pyda.  

Drużynową nowo zorganizowanej drużyny została właśnie druhna Halina Ziółek, dziś – pani 
Halina Ujma-Ziółek,  nadal mieszkająca w Blachowni starsza pani, która dobrze pamięta tamte 

Harcerze ze szczepu 
         SP nr 48 

na obozach: 
w Pająku (z lewej), 
              w Jarosławcu  
                   (z prawej) 
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powojenne czasy, trudne ale pełne miłych wspomnień, o czym świadczy ta notatka o założonej 
przez siebie drużynie. 

Drużyna składała się z czterech zastępów, a funkcje zastępowych pełniły druhny: Romualda 
Błaszczyk, Adela Majchrzak, Janina Jabłońska i Wanda Otręba. Opiekunką ze strony szkoły była 
nauczycielka – polonistka pani Franciszka Sadłowska, jako że drużynowa była osobą 
niepełnoletnią. 

    
              Halina Ziółek                                      Drużyna z opiekunką,  panią Franciszką Sadłowską 

Najmłodszym zastępem drużyny im. Królowej Wandy był 
zastęp „Świerków”, którego członkini, harcerka Janina Gajda, 
tak pokochała harcerstwo, że nie rozstała się z nim do dziś.  

Jest to druhna Janina Drynda, działająca w Komisji 
Historycznej Hufca Częstochowa, znana wszystkim harcerzom  
i instruktorom ZHP „babcia Jania”, która z łezką w oku 
wspomina tamte odległe, dziecięce lata. 22 drużyna harcerek  
z Blachowni wzięła udział w swoim pierwszym obozie 
harcerskim, latem 1946 roku, w pięknym Szczawnie-Zdroju. 
Było to niezapomniane przeżycie. Druhna Janka tak to 
wspomina: 

„Gor ączkowe przygotowania, nowe mundurki, 
gromadzenie sprzętu, pierwsze rozstanie  z rodzicami i wyjazd 
daleko od domu”.                                                                                                                     

       
                            Apel na obozie                                                                  Drużyna na wycieczce 
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Nie był to obóz pod namiotami. Harcerki mieszkały w domu specjalnie na ten cel 
przystosowanym:  kilkuosobowe sypialnie, duża sala z kominkiem, na którym płonął prawdziwy 
ogień, sale na zajęcia w czasie niepogody i cudowne otoczenie – świerkowe lasy, zielone łąki  
i drogi zapraszające do wędrówki. Tak wspomina ten teren druhna Janka, a o pani Franciszce, 
opiekunce dziewcząt, zachowała następujące wspomnienie: 

„Uczyła nas wszystkiego: szacunku do ludzi, do pracy, miłości do przyrody. Przypominała     
o pisaniu listów do rodziców i o tym, żeby ze swojego skromnego kieszonkowego nie zapomnieć      
o małym upominku dla nich. To był cudowny człowiek – skromny, sprawiedliwy, kochający dzieci. 
Może być wzorem dla każdego opiekuna, instruktora, nauczyciela”.  

     
                                                                                                                                  Zwiedzanie Szczawna i jego okolic 

Drużyna nr 22 z Blachowni brała 
czynny udział w harcerskim życiu hufca 
częstochowskich harcerek. Święta naro-
dowe, defilady, współdziałanie z miesz-
kańcami swojej miejscowości i dbałość  
o dobre imię harcerki – to był cel 
działalności tych dziewcząt sprzed ponad 
60 lat, tworzących harcerską tradycję.                                                                  

Druhna Janka spotyka się czasem ze 
swoją pierwszą drużynową – Halinką, a na 
grobie pani Franciszki Sadłowskiej nigdy 
nie zapomina zapalić znicza. 

 

29 Drużyna Harcerska im. Adama Mickiewicza w Szkole Podstawowej nr 18 

Drużyna powstała we wrześniu 1958 roku na wniosek Edwarda Szostaka, który otrzymał     
od Komendy Hufca pozwolenie na jej zorganizowanie. Młody człowiek, który nie był 
nauczycielem, ale wielkim entuzjastą harcerstwa, spotkał się z przychylnym stanowiskiem dyrekcji 
szkoły i nauczycieli. „Osiemnastka” była i jest dotąd szkołą w podjasnogórskiej dzielnicy przy  
ul. św. Barbary. 

Drużynowy, któremu przydzielono dwoje opiekunów spośród członków Rady Pedagogicznej, 
rozpoczął nabór do drużyny, spotykając się nie tylko z uczniami – przyszłymi harcerzami  
i harcerkami, ale również z ich rodzicami, którzy bardzo pozytywnie potraktowali projekt, a wielu 

Dziewczęta zdobywały sprawności, uczyły się historii 
harcerstwa, miały dyżury i warty, chodziły na koncerty (na 
polanie w Szczawnie była muszla koncertowa) i odbywały 
wycieczki pozwalające im poznać najbliższą okolicę. 

Niby nic nowego, nic nadzwyczajnego, ale takie 
wspomnienia pozwalają utwierdzić się w przekonaniu, 
że harcerstwo było szkołą życia, charakterów, że uczyło 
pożytecznej pracy, dobrej zabawy, zdrowego wypoczynku. 

 

 
Przemarsz drużyny Aleją Najświętszej  Maryi  Panny 
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 z nich oferowało pomoc ze swej strony. Najlepszym tego dowodem było utworzenie, w bardzo 
krótkim czasie, Koła Przyjaciół Harcerstwa przy Komitecie Rodzicielskim szkoły. 

 

Rodzice, nauczyciele i kierownik szkoły, pan Roman Szymczyński, widząc efekty działań 
harcerzy, wspierali drużynę zainteresowaniem i pomocą. Przydzieleni do opieki nauczyciele:     
Genowefa Kosmala i Leszek Szwarlik tak „zasmakowali” w tej działalności, że w późniejszym 
czasie stali się instruktorami harcerskimi. Tak oni, jak i niektórzy rodzice, często uczestniczyli            
w zbiórkach, a drużynowego Edwarda zapraszali na posiedzenia Rady Pedagogicznej. 

W okresie ferii zimowych na przełomie 1958/59 roku funkcyjni 29 Drużyny uczestniczyli     
w zimowisku szkoleniowym organizowanym przez Komendę Hufca. Wiedzę zdobytą w tym czasie 
mogli wykorzystać do ciekawszej pracy w zastępach, na których samodzielną działalność 
drużynowy kładł szczególny nacisk. 

Nauczycielka śpiewu w szkole uczyła chętnie harcerskich piosenek, które śpiewali, przy 
każdej okazji, nie tylko harcerze. Pani Genowefa Kosmala zorganizowała zespół teatralny, który 
wystawił dwie bajki dla dzieci, przedstawiane nie tylko w szkole, ale i na obozach harcerskich. 
Rodzice z Koła Przyjaciół Harcerstwa chętnie wykonywali kostiumy i dekoracje. 

Edward Szostak, jako pracownik Przedsiębiorstwa Transportowego Handlu Wewnętrznego 
dokonał skutecznej próby zainteresowania dyrekcji Zakładu swoją pracą z drużyną. Efektem było 
przyjęcie patronatu nad drużyną i przystosowanie jednego z samochodów do przewozu osób, dzięki 
czemu harcerze mogli wyjeżdżać na wycieczki „swoim” samochodem. 

Odtąd w wiele pogodnych niedziel wiosny    
i jesieni (soboty nie były wtedy dniami wolnymi od 
pracy i zajęć szkolnych) drużyna wyjeżdżała na 
biwaki i wycieczki, co jeszcze bardziej wpływało 
na zżycie się druhen i druhów. Młodzież zwiedziła 
Kraków, Ojców, Górę św. Anny, Góry Świę-
tokrzyskie i wiele innych, wartych poznania 
miejsc. Chłopcy i dziewczęta 29 Drużyny znani 
byli jako zespół zdyscyplinowany, rozśpiewany, 
wesoły i zgrany. 

 

Dzięki temu spotkało ich godne uwagi wyróżnienie: kiedy w maju 1959 roku Częstochowski 
Hufiec otrzymywał sztandar organizacyjny, w czasie uroczystości jego wręczenia 29 CDH 
rozkazem Komendy Hufca otrzymała imię. Należy tu nadmienić, że kilka miesięcy 
poprzedzających to wydarzenie było okresem wytężonej pracy, w czasie którego harcerki i harcerze 
pogłębiali swoją wiedzę, doskonalili umiejętności oraz zapoznawali się z postacią i twórczością 

Drużyna była liczna – zgłosiło się       
i zostało przyjętych 60 dziewcząt 
i chłopców. W połowie września rozpoczęła 
swój okres próbny, a w grudniu 1958 roku 
Rozkazem Komendy Hufca otrzymała 
numer i od tej chwili występowała jako
 29 Częstochowska Drużyna Harcerska.  

Drużynowy szybko przyuczył sobie po-
mocników spośród harcerzy – zastępowych 
i przybocznych, którzy ułatwiali mu pracę 
w tak dużym gronie. 
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Adama Mickiewicza, polskiego wieszcza romantycznego, bo to jego wybrali sobie na bohatera 
drużyny. 

Od maja 1959 roku dziewczęta i chłopcy  
z „osiemnastki” znani byli jako 29 Częstochowska 
Drużyna Harcerska im. Adama Mickiewicza. 

Latem tego samego roku 30-osobowa grupa 
członków 29 CDH uczestniczyła w swoim pierwszym 
obozie harcerskim w Podłężu Szlacheckim nad Liswartą. 
Organizatorem obozu była Komenda Hufca, ale Koło 
Przyjaciół i zakład patronacki pomogli w organizacji pod 
względem finansowym, przejazdu do miejsca 
obozowania, itp. W trakcie trwania obozu kilka harcerek 
i harcerzy zakończyło próbę na stopień harcerski  
i złożyło przyrzeczenie, czym zwiększyło szeregi 
funkcyjnych w drużynie. 

Drużyna się rozrastała, pozyskiwała nowych członków, dla 
sprawniejszego funkcjonowania podzielono ją na 2 plutony.        
A zadań do wykonania było wiele, tym bardziej, że Koło 
Przyjaciół Harcerstwa wystąpiło z propozycją ufundowania 
drużynie sztandaru. Należało potwierdzić harcerskim działaniem, 
że się zasłużyło na taki zaszczyt. Odtąd, oprócz zdobywania 
sprawności, opieki nad Miejscami Pamięci Narodowej, harcerze 
uczestniczyli w życiu szkoły.  

Harcerki i harcerze organizowali różne imprezy, które 
mogły przynieść jakiś dochód, który także mógł być wkładem         
w fundację sztandaru. Do tych akcji należało organizowanie 
przedstawień dla dzieci z dzielnicy, loterii fantowych, zbiórki 
surowców wtórnych i wiele innych inicjatyw, które spotkały się      
z pozytywnym przyjęciem w środowisku. 

Uroczystość wręczenia sztandaru 29 Częstochowskiej 
Drużynie Harcerskiej im. Adama Mickiewicza, działającej przy 
Szkole Podstawowej nr 18 w Częstochowie, odbyła się  
w kwietniu 1960 roku. Pełna gala imprezy, obecność wielu gości  
i poczucie dobrze spełnionych harcerskich obowiązków, były 
zrozumiałym powodem do dumy, zarówno dla harcerek  
i harcerzy, jak i ich drużynowego. 

    

Uzbieranych pieniędzy – tych, zarobionych wcześniej i otrzymanych od gości uroczystej 
zbiórki, starczyło na zorganizowanie samodzielnego obozu drużyny w najbliższe wakacje. 
Zlokalizowany został w Patrzykowie nad Wartą, koło Wąsosza. Obóz był bardzo udany, mimo 

Zastęp  dziewcząt z drużyny             
im. Adama Mickiewicza na obozie    
w Podłężu Szlacheckim. Wśród 
harcerek – w środku – instruktorka, 
druhna Elżbieta Chaładus.    

 
29 CDH im. Adama Mickiewicza 
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nienajlepszej pogody. Rodzice i sympatycy oraz Komenda Hufca ocenili go bardzo wysoko. Często 
w ogniskach wieczornych gościli okoliczni mieszkańcy, a także żołnierze Jednostki Wojsk 
Saperskich z Żagania, którzy w tym czasie budowali most na Warcie. Po całodziennej pracy  
i służbie chętnie przychodzili na harcerskie śpiewanie. 

W następnym roku w Szkole nr 18 powstał szczep harcerski, gdyż i harcerzy przybyło,  
 i zorganizowano drużynę zuchów, a wśród nauczycieli znalazły się osoby chętne do podjęcia 
obowiązków instruktorskich. Tylko drużynowy Edward Szostak, który zapoczątkował działalność 
harcerską w tej szkole, musiał opuścić miłe mu środowisko, bo zmienił pracę i miejsce 
zamieszkania. Nie zmienił tylko miłości do harcerstwa, której jest wierny do dziś.  A o tym,  
że pozostawił wśród swoich pierwszych wychowanków serdeczne wspomnienia, świadczy fakt,  
że jeszcze dziś, choć minęło pół wieku od tamtego czasu, spotyka się ze swoimi byłymi 
podopiecznymi z 29 CDH, które go pamiętają i szanują, a nawet zorganizowały spotkanie kilku 
„wyrośniętych dziewczyn” ze swoim drużynowym sprzed lat. 

                            
Druh Edward Szostak – z-ca Komendanta Hufca wśród harcerzy 

 

Drużyna zuchowa i harcerska przy Szkole Podstawowej nr 33 w Częstochowie 

Tworzenie drużyn jednopoziomowych, tzw. Klas-drużyn w szkołach podstawowych, było       
w latach 60-tych i 70-tych XX wieku bardzo popularne. Klasy-drużyny stanowiły większość 
jednostek organizacyjnych ZHP w tamtym okresie. Było to praktykowane głównie dlatego,  
że drużyny, przede wszystkim zuchowe, prowadzone były przez przybocznych lub drużynowych 
młodzieżowych, a nauczyciele – wychowawcy klas, sprawowali funkcje ich opiekunów.  
Po zdobyciu 3 gwiazdki zuchy były przekazywane całą drużyną do harcerstwa. Często, jeśli 
drużynową była nauczycielka, prowadziła ten zespół w dalszym ciągu, jako drużynę harcerską. 

Tak było właśnie w przypadku zuchów z drużyny „Leśne Skrzaty” w Szkole Podstawowej     
nr 33 w Częstochowie. 

                                
   Kierowniczka referatu zuchów przy KH w Częstochowie hm Halina Pałka z „Leśnymi Skrzatami” i ich drużynową 

Po latach 
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Pomysł utworzenia drużyny zrodził się w czasie wycieczki klasy I do Olsztyna w maju     
1973 r. Wychowawczynią klasy była druhna Emilia Jabłońska, która sama w dzieciństwie była 
harcerką i postanowiła kontynuować harcerską służbę jako instruktorka harcerska, drużynowa. 
Zgłosiła chęć utworzenia drużyny komendantce szczepu w szkole i już od września 1973 r. zaczęła 
funkcjonować drużyna „Leśne Skrzaty”. Nazwa  drużyny miała związek z treścią książki  
M. Konopnickiej „O krasnoludkach i sierotce Marysi”. Dzieci poznały ją w tym czasie i krasnale – 
skrzaty pomagające ubogim mieszkańcom Głodowej Wólki bardzo im się spodobały. 

Drużyna „Leśnych Skrzatów” bardzo aktywnie brała udział w życiu szkoły i istniejącego       
w niej szczepu harcerskiego. Wkrótce nie była już jedyną drużyną zuchową w tym szczepie. 

Ogromnym przeżyciem dla ”Leśnych Skrzatów” była uroczystość w czasie której zuchy 
złożyły obietnicę zuchową. Świadkami tej uroczystej chwili byli zaproszeni goście: rodzice 
zuchów, przedstawiciele zakładu opiekuńczego, dyrekcji szkoły i Komendy Hufca.  Było to  
w styczniu    1974 r. po kilku miesiącach działalności drużyny. 

Do ciekawych wydarzeń z życia drużyny „Leśnych Skrzatów” należało zakupienie losu 
Wielkiej Loterii Centrum Zdrowia Dziecka. Pieniądze na ten cel zuchy uzyskały ze zbiórki 
surowców wtórnych, a zakupiony los okazał się szczęśliwy: wylosowano na jego numer 
radiomagnetofon, który okazał się bardzo przydatny na zbiórkach i lekcjach j. polskiego. 

W okresie, kiedy „Leśne Skrzaty” były zuchami, tzn. w klasie II, III i IV, włączały się 
aktywnie we wszystkie formy działalności szczepu, szkoły i Hufca – było je widać i słychać,  
bo były to wesołe i rozśpiewane zuchy. 

W październiku 1976 r. cała drużyna została 
przekazana do harcerstwa – zuchy poznawały 
specyfikę pracy harcerskiej, uczyły się Prawa 
Harcerskiego, zdobywały harcerskie sprawności. 
Szczep w SP nr 33 miał imię Wojska Polskiego,  
a nowa drużyna harcerska, włączając się w dzia-
łalność szczepu, przyjęła nazwę „Czerwone Berety”. 
Drużynę nadal prowadziła druhna Emilia Jabłońska, 
instruktorka już w stopniu podharcmistrza. 

Godnym uwagi wydarzeniem było nawiązanie 
korespondencji z matką legendarnego „Rudego”, 
Janka Bytnara, harcerza Szarych Szeregów, bohatera 
książki Aleksandra Kamińskiego „Kamienie na 
szaniec”. Planowano nawet spotkanie z panią 
Bytnarową, ale nie dopuściły do jego zrealizowania 
niezależnie od obu stron przeszkody. Drużyna 
„Czerwonych Beretów” bardzo czynnie działała  
w ciągu 4 lat swego istnienia. Wspólne cele, 
wycieczki, wspólnie przygotowywane imprezy – 
kominki, biwaki, zacieśniały więź między harcerzami 
i ich drużynową. Trudno było się rozstać po 
zakończeniu VIII klasy.  

Lata harcerskiej przygody zrodziły przyjaźń, którą pamięta się do końca życia. 

Warto tu wspomnieć, że druhna hm Emilia Jabłońska, do dziś nie zerwała więzi  
z harcerstwem. Będąc  seniorką, w dalszym ciągu jest instruktorką ZHP, bierze udział  
w ważniejszych wydarzeniach Hufca Częstochowskiego i współpracuje z działającą przy Hufcu 
Komisją Historyczną uczestnicząc w jej posiedzeniach.  

 
Przyrzeczenie harcerskie drużyny 

 

„Czerwone Berety” ze swoją drużynową 
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Drużyna harcerska ze Szkoły Podstawowej nr 2  
 

W Szkole Podstawowej nr 2 w Częstochowie, w dzielnicy Północ, uczniowie jednej z klas 
czwartych, wspólnie ze swoją wychowawczynią, instruktorką harcerską, druhną Leokadią 
Chrząstek, postanowili, że będzie to klasa-drużyna harcerska. Rodzice dzieci wyrazili zgodę i już 
wkrótce dziewczęta i chłopcy zaczęli zdobywać sprawności, uczyli się Prawa Harcerskiego, z dumą 
występowali w harcerskich mundurach. 

Ciekawe zbiórki harcerskie, kontakty z druhami i druhnami ze starszych klas sprawiły,         
że drużyna w całości, w liczbie 33 osób, po odpowiednim przygotowaniu, zasłużyła na to, by na 
wiosnę złożyć przyrzeczenie harcerskie. Był rok 1989, kiedy wiosna niosła z sobą rocznice 
ważnych wydarzeń związanych z wojskiem, II wojną światową, a także z 10 rocznicą nadania 
Częstochowskiemu Hufcowi ZHP imienia VI Warszawskiego Pułku Zmechanizowanego. 

W maju dzieci spotkały się w szkole z uczestnikami walk w II wojnie światowej, byłymi 
żołnierzami Armii Krajowej, którzy chętnie przybyli do „dwójki” na zaproszenie najmłodszych 
harcerzy i ich drużynowej. Byli to: starszy sierżant Józef Solarz i sierżant Kazimierz Marczyk 

               

Zadowolenie było obustronne: żołnierze odpowiadali na pytania dzieci, mówili o trudach 
walki, o nadziei zwycięstwa, o przebytym przez nich szlaku bojowym. 

Harcerze przygotowali montaż słowno-muzyczny z recytacjami oraz piosenkami żołnier-
skimi, których dostojni goście wysłuchali z dużym zainteresowaniem. 

Spotkanie to było dla 11-latków ogromnym przeżyciem, które na długo pozostanie w ich 
pamięci. 

W miesiąc później, tuż przed zakończeniem roku szkolnego 1988/1989 dzieci zostały 
zaproszone w gościnę do żołnierzy 6 Pułku Zmechanizowanego na Stradomiu. Był to wielki dzień 
dla całej grupy harcerek i harcerzy oraz ich drużynowej. 

             
          Druhna Leokadia Chrząstek w czasie składania przyrzeczenia harcerskiego swojej drużyny 
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a potem, mocno, męskimi głosami potwierdzili ten uroczysty akt Przyrzeczenia żołnierze obecni na 
uroczystości. Oni też wręczyli nowym, prawdziwym harcerzom, krzyże i książeczki harcerskie. 

W dalszym ciągu tej niecodziennej wizyty dzieci zwiedziły wojskową Izbę Tradycji, gdzie 
chwilą ciszy uczcili pamięć żołnierzy poległych w czasie wojny. W Izbie Tradycji znajdowały się 
urny z ziemią pól bitewnych, z różnych miejsc, gdzie walczyli i ginęli za ojczyznę polscy żołnierze. 

Harcerze mieli okazję obejrzeć wiele ciekawych eksponatów i wysłuchać objaśnień 
oprowadzających ich żołnierzy. 

     

Na zakończenie odbyła się „próba bycia żołnierzem” – przymierzanie żołnierskich czapek      
i hełmów, co było dla wszystkich ogromną atrakcją. 

     

Uwieńczeniem spotkania był wpis do kroniki drużyny, którego dokonał kapitan Andrzej 
Szwarc, za co dzieci serdecznie mu podziękowały. 

Była to piękna i wartościowa lekcja patriotyzmu dla tej grupy dzieci. Pozostawi ona ślad       
w ich pamięci na wiele lat. 

 

 

Właśnie tam, na placu 
przed budynkami Jednostki 
Wojskowej, cała drużyna złożyła 
Przyrzeczenie Harcerskie. Głośno 
i ze wzruszeniem rozległy się 
słowa wypowiadane przez 33 
młode głosy: 

„Przyrzekam całym życiem 
Służyć Tobie, Ojczyzno…” 
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Działalność drużyn „Nieprzetartego Szlaku” 
 
„Nieprzetarty Szlak” to kryptonim działalności drużyn harcerskich wśród dzieci i młodzieży 

w zakładach leczniczych, wychowawczych, poprawczych i szkołach specjalnych. 

Początkiem tej działalności był kurs dla nauczycieli i wychowawców z sanatoriów  
i prewentoriów dziecięcych, zorganizowany w roku 1958, W Rabce, przez Główną Kwaterę ZHP, 
Min. Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Min. Oświaty.  Zapoczątkował on udany eksperyment, 
który prędko przekształcił się w systematyczną i planową pracę drużyn harcerskich wśród dzieci 
niepełnosprawnych. 

 

          
Zajęcia terenowe na kursie w Rabce 

 

  
                                                                                          Spotkanie z dh Marią Łyczko – naczelnik „ N Sz” 

W Hufcu ZHP w Częstochowie działalność harcerska wśród dzieci specjalnej troski rozwijała 
się na początku lat 60-tych ub. stulecia.  

                                    

Drużyny „Nieprzetartego Szlaku” 

W rok później zorganizowano kolejny 
kurs, którego uczestnikami, oprócz wcześniej 
wymienionych, byli również ludzie pracujący 
wśród dzieci upośledzonych umysłowo, 
głuchych, niewidomych, kalekich i nieprzy-
stosowanych społecznie.  

W wyniku tych działań, wkrótce 
powołano w Głównej Kwaterze ZHP Wydział 
„Nieprzetartego Szlaku”, a przy chorągwiach 
i hufcach - wydziały i referaty. 
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Drużyny harcerskie i zuchowe powstawały sukcesywnie w 5 podstawowych szkołach 
specjalnych oraz w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych, bo takie placówki szkolne dla dzieci 
niepełnosprawnych istniały w naszym mieście. Były to następujące szkoły podstawowe: 

― nr 5, 23, 43 - szkoły dla dzieci z zaburzeniami rozwoju umysłowego (opóźnienie lub 
lekki niedorozwój), 

―  nr 28 - szkoła dla dzieci kalekich, 

― nr 45 -„Szkoła Życia” - dla dzieci głęboko upośledzonych. 

W placówkach tych działalność harcerską prowadzili instruktorzy odpowiednio przeszkoleni 
oraz na bieżąco, co pewien czas uczestniczący w kursach dla instruktorów „Nieprzetartego Szlaku”,    
a także będących w stałym kontakcie z kierownictwem Wydziału „Nieprzetartego Szlaku” przy 
Komendzie Chorągwi w Katowicach, którego szefem był hm Jerzy Piechota. 

Tu warto bliżej przedstawić tego, całym sercem oddanego służbie dzieciom 
niepełnosprawnym, nauczyciela i instruktora harcerskiego. Od roku 1958 był instruktorem ZHP  
w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Głuchych w Lublińcu. Pełnił kolejno funkcje 
drużynowego, szczepowego, a potem kierownika Wydziału „Nieprzetartego Szlaku” w Chorągwi 
Częstochowskiej, gdy ona powstała w roku 1975. 

       
                      Druh hm Jerzy Piechota                                                     Druh Jerzy wśród harcerzy z SP nr 28     

Druh Jurek tak mówił o „swoich” instruktorach: 

„Praca z dziećmi ze szkół specjalnych jest trudna i odpowiedzialna. A jednak nasi 
instruktorzy, jak wykazała praktyka, mają ogromne osiągnięcia, gdyż w obcowaniu z tymi dziećmi 
poznają ich potrzeby, a poprzez metodę harcerską dzieci z drużyn ZHP zbliżają się bezpośrednio do 
normalnego społeczeństwa. O tych ludziach mówi się z szacunkiem i podziwem, często nazywa się 
ich samarytanami, bo w tej niełatwej pracy odnaleźli swe powołanie i z tej drogi już nie zawrócą. 
Tylko niewielki odsetek instruktorów odchodzi z pracy wśród dzieci niepełnosprawnych, 
upośledzonych  i kalekich. Ogromna większość pozostaje z nimi do końca.” 

Do końca pozostał też wśród głuchych dzieci w Lublińcu druh harcmistrz Jerzy Piechota. 
Razem z nim pracowała tam grupa oddanych, ofiarnych instruktorów: Urszula Szatkowska, Pelagia 
Czaj, Wanda Kozioł, Helena Włodarczak, Krystyna Flak, Czesława Pacoń i Halina Wójcik. Metodą 
wychowania przez pracę adaptowały one dzieci do normalnego życia. Porozumiewały się z nimi 
językiem migowym lub uczyły rozumieć treść wypowiedzi patrząc na usta i gesty. 

Druh Jerzy Piechota znał i cenił wszystkich instruktorów z Wydziału „Nieprzetartego Szlaku”     
w Chorągwi Częstochowskiej. 
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W częstochowskich szkołach specjalnych pracowali następujący druhny i druhowie: 

       -   w Szkole Podstawowej nr 5 – Henryk Ostrowski, Maria Ostrowska, Grażyna Kozak 

I tu znowu wypada przybliżyć czytelnikom sylwetkę nieprzeciętnego instruktora. Dzięki 
pionierskiej pracy druha hm Henryka Ostrowskiego powstały w Szkole Podstawowej nr 5 drużyny 
harcerskie i zuchowe. To druh Henryk był ich twórcą i z roku na rok osiągał coraz większe sukcesy 
w tej pracy. Harcerze i zuchy ze szkoły druha Ostrowskiego to mistrzowie w metaloplastyce 
 i innych tworzywach, bo on sam był niezrównanym specjalistą w tej dziedzinie. Wystawy prac 
dzieci pod kierunkiem druha Henryka były podziwiane przez przedstawicieli władz szkolnych  
i nauczycieli z innych szkół. Harcerze z druhem Ostrowskim urządzili w jednej z klas piękną 
harcówkę, do której prowadził olbrzymi dywan utkany także przez harcerzy z „piątki”. Trudno 
wymieniać wszystkie osiągnięcia dzieci z tej szkoły, ale za nimi stała właśnie kadra, ofiarna  
i doświadczona, pracująca z  zamiłowaniem. 

 

     
              Dh Henryk Ostrowski z harcerzami                                               Otwarcie harcówki w SP nr 5 

― w Szkole Podstawowej nr 23 - Alicja Poniedziałek, Małgorzata Hadryś, Ryszard    
Gołębiowski, 

― w Szkole Podstawowej nr 28 - Anna Okniańska, Halina Romanowska, Elżbieta     
Ławicka, Urszula Mielczarek, 

    
 
                                               Dh Anna Okniańska wśród harcerzy „Nieprzetartego Szlaku” 
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― w Szkole Podstawowej nr 43 – Maria Szylwańska, Halina Kuban, 

 

     
             Dh Maria Szylwańska wśród harcerzy               Instruktorki  z „N Sz” w SP nr 43 dh Krystyna Trzewiczek, 
                 ze Szkoły Podstawowej nr 43                             Halina Kuban, Maria Szylwańska, Janina Mizerska 

 
― w Szkole Podstawowej nr 45 - Zofia Szczepanik, 
― w  Zespole Szkół Zawodowych - Hortensja Rakowska, Maria Polak. 

      Druhna Hortensja Rakowska, nauczycielka i instruktorka harcerska pełniąca funkcję 
komendantki szczepu w tej szkole, do której trafiała większość zdolniejszych absolwentów 
podstawowych szkół specjalnych, wkładała ogromny wysiłek i poświęcenie w działalność 
harcerską swoich wychowanków. Dzięki jej żmudnej pracy szkoleniowo-adaptacyjnej w ciągu 
wielu lat, pięć drużyn zdobyło tytuły drużyn sztandarowych, czym mogło się pochwalić niewiele 
szkół i szczepów, w których uczyły się i pracowały w drużynach zdrowe, normalne dzieci. 

Gdy się wchodziło do budynku szkoły przy ul. Krótkiej, gdzie uczyła i prowadziła szczep 
harcerski druhna hm Hortensja Rakowska, można było podziwiać piękne, artystyczne dekoracje, 
wykonane przez te niepełnosprawne dzieci oraz liczne dyplomy zdobyte przez nie w różnych 
dziedzinach.  

  

 

Kierownikiem referatu „Nieprzetartego Szlaku” przy 
Komendzie Hufca Częstochowa została mianowana druhna hm Anna 
Okniańska, która uczestniczyła w  kursach: w Rabce, w Chorzowie     
i innych  Szkołach Instruktorskich ZHP. Od początku swojej pracy 
zawodowej oddana służbie dzieciom specjalnej troski  i chętnie 
służąca pomocą i doświadczeniem młodszym druhnom i druhom, 
zdecydowanym podjąć pracę harcerską na tym, wcale niełatwym 
odcinku. 

Druhna Anna była też organizatorką licznych kolonii i obozów 
integracyjnych w czasie akcji  letnich i zimowych Hufca. Brały         
w nich udział dzieci niepełnosprawne razem ze zdrowymi, co dawało 
pozytywne efekty w pracy wychowawczej i zacierało różnice między 
uczestnikami. 

Gdy po zmianach administracyjnych w kraju, w latach 1975-
1992, powstała Częstochowska Chorągiew ZHP, druhna Anna 
Okniańska została powołana do pełnienia funkcji zastępcy, a potem 
kierownika Wydziału „Nieprzetartego Szlaku” przy Komendzie 
Chorągwi. 
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Druh Jerzy Piechota wspominał w którymś  z wywiadów, że druhna Anna Okniańska 
przywoziła na zbiórki harcerskie dzieci na wózkach inwalidzkich, a niektóre przynosiła na rękach.   
Pomimo propozycji pracy w innych placówkach i lepszych warunków płacowych, druhna Anna nie 
opuściła swoich kalekich podopiecznych.    

Do chwili przejścia na emeryturę pracowała w Szkole Podstawowej nr 28 z dziećmi kalekimi,   
a obecnie jest aktywnym członkiem Komisji Historycznej Hufca.  

Oprócz wymienionych wcześniej placówek specjalnych w Częstochowie i Lublińcu, na 
terenie byłej Chorągwi Częstochowskiej drużyny harcerskie działały w szkołach i zakładach  
w następujących miejscowościach: Herby – Państwowy Dom Dziecka i Państwowy Zakład 
Wychowawczy  oraz Dobrodzień - Szkoła Podstawowa Specjalna.  

Zuchy i harcerze z „Nieprzetartego Szlaku” zawsze uczestniczyli w akcjach i kampaniach 
ogólnozwiązkowych, chorągwianych i zadaniach proponowanych na szczeblu hufca. Często 
podejmowane zadania nie różniły się od tych, które realizowali zdrowi członkowie drużyn 
harcerskich i zuchowych, istniejących we wszystkich szczepach na terenie miasta.  

Wystarczy tu wymienić udział w turniejach wiedzy, zlotach i złazach, konkursach piosenki 
harcerskiej, chorągwianym Festiwalu Leśnych Estrad, czy konkursie zespołów artystycznych „Złota 
Lilijka” na terenie Hufca. 

       

   Zlot Korczakowski drużyn „Nieprzetartego Szlaku” 

 

     

Występy zespołów artystycznych drużyn „Nieprzetartego Szlaku” 
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Udział zespołów  „Nieprzetartego Szlaku” w konkursie  „Złota Lilijka”  

Drużyn harcerskich i zuchowych „Nieprzetartego Szlaku” ciągle przybywało, bo harcerska    
obrzędowość i typowe dla ZHP formy pracy przyciągały uczestników imprez i wzbudzały ogólne 
zainteresowanie. Dowodem tego może być fakt, że w latach największego rozwoju liczebnego  
Chorągwi Częstochowskiej i naszego miasta istniało około 50 drużyn harcerskich i zuchowych 
wchodzących w skład szczepów przy  szkołach specjalnych. Drużyny te były mniejsze pod 
względem ilości członków niż w pozostałych szczepach, ale wynikało to ze specyfiki zajęć i metod 
pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. 

 

                    
                              Obietnica zuchowa                                                               Przyrzeczenie harcerskie 

Członkowie drużyn „Nieprzetartego Szlaku” brali czynny udział w życiu swoich szkół, 
uczestniczyli w obchodach rocznic i świąt narodowych, jeździli na wycieczki, organizowali biwaki, 
a nawet zawody sportowe – wszystko w miarę swoich sił i możliwości. 

                           
                               Na biwaku                                                                          Składanie kwiatów w miejscu pamięci 
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                                  Bieg patrolowy                                                       Wyścigi na wózkach inwalidzkich 

Godną zainteresowania dziedziną działalności tych grup harcerskich było organizowanie 
wystaw prac dzieci. Wielu spośród nich posiadało umiejętności manualne, którymi w wielu 
przypadkach wyróżniają się osoby ograniczone umysłowo. Te zdolności rekompensowały braki  
w przyswajaniu i zapamiętywaniu wiadomości z różnych dziedzin. Takie wystawy najrozmaitszych 
przedmiotów (zabawek, ozdób, pomocy naukowych) wykonywanych różnymi technikami, 
urządzano w każdej szkole przynajmniej raz w roku. Młodzi wykonawcy cieszyli się z pochwał 
wyrażanych przez zwiedzających oraz z tego, że mogli sprzedać swoje wyroby rękodzielnicze, 
uzyskując fundusze   na różne potrzeby drużyny czy szczepu. 

 

                  
Wystawy prac zuchów i harcerzy ze Szkoły nr 28 

Do ciekawych osiągnięć działalności „Nieprzetartego Szlaku” należało prowadzenie drużyn 
specjalnościowych: strażackiej, wodniaków i fotograficznej oraz zespołu muzycznego.  

                              
          Zespół instrumentalny z SP nr 28                                                               Zajęcia kółka fotograficznego 
pod kierownictwem  dh Ryszarda Gołębiowskiego 

Świadczy to najlepiej o tym, że dzieci i młodzież specjalnej troski, odpowiednio inspirowane   
i pokierowane przez oddanych instruktorów, mogą być pełnoprawnymi, wartościowymi członkami 
społeczeństwa pomimo niedoskonałości fizycznych czy umysłowych. 
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Harcerze starsi 

Drużyny i szczepy utworzone w szkołach ponadpodstawowych – liceach, technikach  
i szkołach zawodowych zrzeszały młodzież starszoharcerską. Od roku 1973 do1981 ta grupa 
starszych harcerzy otrzymała nazwę HSPS – Harcerska Służba Polsce Socjalistycznej. Wtedy też 
zmieniono umundurowanie harcerzom z tej grupy wiekowej – wprowadzone zostały beżowe bluzy 
do granatowych lub czarnych spodni i spódniczek oraz biało-czerwone krajki, a właściwie - 
czerwone, przestębnowane białą nitką wzdłuż obu brzegów. 

    
Harcerze z drużyn HSPS w miejscach pamięci narodowej 

Tak, jak w szkołach podstawowych – wszystkie drużyny działające na terenie szkoły tworzyły 
szczep, podobnie i w starszej grupie harcerzy – w każdej szkole ponadpodstawowej istniał szczep 
HSPS. Należały do niego wszystkie drużyny HSPS, kręgi instruktorskie oraz kluby i drużyny 
specjalnościowe, ochotnicze hufce pracy i inne zespoły harcerskie tworzone na danym terenie. 

     
                                 Drużyna MSR                                                               Drużyna wodniaków z Blachowni 

W Częstochowie istniało wiele różnego typu szkół ponadpodstawowych oraz zespołów szkół 
i prawie w każdym działał szczep HSPS. Niektóre znane były z bardzo ciekawych i owocnych 
inicjatyw. Funkcje szczepowych pełnili przeważnie instruktorzy nauczyciele, ale drużynowymi 
bardzo często bywali uczniowie, starsi harcerze posiadający zdolności organizacyjne i odpowiednie 
przygotowanie instruktorskie. 

Spośród zadań, konkursów i kampanii organizowanych przez Główną Kwaterę ZHP,  
a realizowanych przez większość drużyn HSPS, należy wymienić wspomniane już wcześniej 
Manewry Techniczno-Obronne. W Chorągwi Częstochowskiej obejmowały one następujące 
dyscypliny:  
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wielobój sprawnościowy, zawody sportowo-pożarnicze, sanitarny tor przeszkód, rowerowy tor 
przeszkód, konkursy wodniackie, łączność radiowa, strzelanie z broni małokalibrowej. W czasie 
trwania Manewrów każdą z dyscyplin przeprowadzano w innym miejscu, gdzie pozwalały na to 
warunki, Zawody te rozwijały sprawność fizyczną, orientację w terenie, uczyły posługiwania się 
odpowiednim sprzętem, itp. W każdej dziedzinie wyłaniano zwycięzców.  

                      
Różne dyscypliny MTO 

Drugim znanym konkursem dla harcerzy starszych była Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie 
Współczesnym. ZHP włączył się do niej jako współorganizator od IX Olimpiady, w roku szkolnym 
1967/68, a od XX Olimpiady – był jej organizatorem. Finał XXII Olimpiady odbył się  
w Częstochowie. Konkurs ten wymagał wiedzy z historii najnowszej, wychowania obywatelskiego, 
nauki    o społeczeństwie i orientowania się w wydarzeniach bieżących. Eliminacje ustne i pisemne 
wyłaniały uczestników eliminacji rejonowych, potem – wojewódzkich, a najlepsi kwalifikowali się 
do etapu ogólnopolskiego. Olimpiada ta cieszyła się dużym zainteresowaniem i wyrabiała zdrowe 
współzawodnictwo. 

Bardzo aktywne w udziale w Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym były 
szczepy: LO im. H. Sienkiewicza, LO im. R. Traugutta, TZNGR, Zespołu Szkół Samochodowych, 
LO im. M. Kopernika, LO im. J. Słowackiego i inne. 

           
              Harcerze z LO im. J. Słowackiego zapoznają się z programem                      Sprawdzanie wiedzy 
                                                      Olimpiady                                                                         uczestnika 

Nie mamy kontaktu z ówczesnymi instruktorami i harcerzami z tamtych lat, więc trudno 
wymieniać nazwiska zwycięzców. Podobnie mało jest materiału, by opisać działalność wszystkich 
szczepów HSPS. Szerzej przedstawiamy tylko kilka z nich, do których kronik zdołaliśmy dotrzeć. 
O innych szczepach HSPS możemy przedstawić tylko krótkie informacje na temat godnych uwagi 
inicjatyw harcerzy. 
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Ponieważ drużyny i szczepy HSPS działały w większości samodzielnie, nie wymagały 
takiego kierowania pracą harcerską, jak szczepy szkół podstawowych. Referat starszoharcerski był 
tylko koordynatorem tych działań, instruktorzy Komendy Hufca wspierali szczepy 
starszoharcerskie w miarę potrzeb, służyli radą, kontaktowali się z radami szczepów, spotykali się 
ze szczepowymi na zebraniach dotyczących ogólnych, większych akcji, imprez i zadań. Starsi 
harcerze pomagali w pracy szczepom ze szkół podstawowych, prowadzili drużyny harcerskie  
i zuchowe oraz tworzyli kadrę młodzieżową na obozach letnich i zimowych. Dobrze działające 
drużyny, kręgi i kluby specjalnościowe HSPS były podporą w pracy referatów i wydziałów Hufca  
Chorągwi.  

A oto kilka ciekawych wiadomości o szczepach i drużynach HSPS, do których udało się 
dotrzeć. 

 

Szczep harcerski przy LO im. R. Traugutta 

Szczep im. Bohaterów Powstania Styczniowego istniał w Liceum Ogólnokształcącym          
im. Romualda Traugutta już w latach 50-tych ubiegłego stulecia. Harcerze włączali się we 
wszystkie akcje i kampanie ogólnozwiązkowe, hufcowe i uroczystości szkolne.  

Najlepszy okres działalności szczepu przypada jednak na lata 1973-1978, kiedy jego 
komendantem został druh hm Włodzimierz Kolman . Jeden z jego wychowanków, uczeń i harcerz 
Bogdan Marek, tak wspomina tamte lata: 

„Nawet nie pamiętam, jak to się stało, że zostałem harcerzem. Pociągnęli mnie chyba koledzy 
z klasy i zaczęło mi być w tym dziwnym harcerstwie dobrze. Dlaczego dziwnym? Dlatego, że były 
czerwone krajki, brzydkie mundury, była nazwa „Harcerska Służba Polsce Socjalistycznej”, ale był 
też profesor Kolman, który tak to prowadził, że mało kto wiedział o przymiotniku w nazwie. Z tego 
harcerstwa /.../ pamiętam, że po raz pierwszy w życiu spotkałem się z powierzaniem nastolatkowi 
odpowiedzialnych /.../ zadań,  np. związanych z wycieczką w góry...” 

              
Dh Włodzimierz Kolman wśród swoich harcerzy 

Każdy z członków drużyny miał powierzony pewien odcinek pracy, a wszyscy wykonywali 
chętnie przydzielone im zadania. 

Wyjazdy, obozy, wycieczki, biwaki były często organizowane w szczepie „Traugutta”. Ten 
sam, cytowany już druh Bogdan, pisze na ten temat: 

„Z traugutowskim harcerstwem poznałem i pokochałem góry /.../ Ważne były nie tylko szlaki, 
jakie zdobywaliśmy. Nauczyłem się szacunku dla gór, poznałem obowiązujące w nich niepisane 
zasady. Dowiedziałem się, co to jest odpowiedzialność za drugiego człowieka!!” 
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Harcerze z „Traugutta” na wycieczkach 

    

                                                                       Wycieczka do Niemiec (Berlin)                ... i do Bułgarii 

          Przystosowali do swoich potrzeb kilka salek. W jednej z nich, po odnowieniu  
i zagospodarowaniu, zorganizowali harcówkę – „własny kąt” na miejsce zbiórek. W dwóch 
kolejnych powstało studio radiowe i ciemnia fotograficzna. 

Tu wspomnieć należy, że w szczepie prowadzonym przez druha Kolmana utworzono liczne 
kluby specjalnościowe, koła zainteresowań, o których tak pisze sam komendant szczepu, druh 
Włodek:  

„Strukturą masową były drużyny klasowe, gdzie szefem był drużynowy, zwykle instruktor 
harcerski, uczeń tej samej klasy. Opiekunem był /.../ wychowawca /.../ Powołano w szczepie 
autentyczne koła zainteresowań, odpowiadające potrzebom indywidualnym, gdzie szefami stawali 
się wybierani rówieśnicy. /.../ Powstały: Harcerska Agencja Plastyczna, Harcerska Agencja 
Fotograficzna, Harcerska Służba Informacji (w tym radiowęzeł szkolny), Klub Literacki, Zespół 
„Totem”, Młodzieżowa Akademia Nauk, Drużyna Żeglarska, Klub Techniczny, Klub Turystyczny. 
Agendy te działały samodzielnie, niezależnie od drużyn klasowych”. 

                      
                     Zobowiązanie instruktorskie                                            Zbiórka w miejscu pamięci narodowej                      

        Działalność harcerzy w tym 
szczepie, to przecież nie tylko 
podróże. Wiele ciekawych 
inicjatyw realizowano na miejscu 
– w szkole, w mieście. Bardzo 
prędko harcerze stworzyli sobie 
miejsce do swoich działań. Samo-
dzielnie przekształcili pomiesz-
czenia będące wcześniej składem 
zepsutych sprzętów, zwykłą 
rupieciarnią. 
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Nic dziwnego, że tak prowadzone 
harcerstwo dawało jego członkom wiele 
zadowolenia, możliwość rozwijania 
zainteresowań i pole do własnych 
inicjatyw. Działalnością harcerzy zainte-
resowali się też nauczyciele, którzy 
chętnie współpracowali z druhem 
Kolmanem: Maria Adamus, Maria 
Bojanek, Dorota Nicpoń, które włączyły 
się w pracę szczepu wspierając jego 
komendanta. 

Były to lata, gdy o harcerzach           
z „Traugutta” wiele się słyszało, jako        
o  jednym z najlepszych szczepów szkół 
ponadpodstawowych. 

Zespołowi artystycznemu „Totem” poświęcamy osobne, dokładniejsze miejsce w tej 
publikacji, warto jednak zacytować jeszcze kilka wspomnień ówczesnych członków szczepu 
„Traugutta”,   a dotyczą one różnych dziedzin ich działalności: 

„Wyjazdy do teatru. Prawie cztery godziny w autobusie w jedną stronę, potem trochę czasu 
na pobieganie po Warszawie, a potem zmiana stroju (bo do teatru chodzi się w odświętnym 
ubraniu, to w końcu świątynia sztuki) i do teatru. Regularnie odwiedzaliśmy teatry: Narodowy, 
Dramatyczny, Mały, Polski, które wystawiały legendarne do dzisiaj przedstawienia. Przedstawienia 
”Balladyna” Hanuszkiewicza, rola Zbigniewa Zapasiewicza w „Kubusiu Fataliście”, czy Tadeusz 
Łomnicki w roli głuchego Goyi – to były historyczne wydarzenia, które mogliśmy zobaczyć na 
własne oczy. Niezapomniane wrażenia. Uczyliśmy się, co to jest sztuka teatru, co można pokazać za 
pomocą teatru, jak ważna jest interpretacja tekstu i porządna sztuka aktorska /.../ Wszystkie 
wyjazdy były inicjatywą profesora Kolmana /.../ Pamiętaliśmy, ile zawdzięczamy takim wyjazdom.  
I będziemy pamiętać.”     [Małgorzata Diedereń (Wożniak)] 

„Grupa elektroników – zapaleńców stworzyła studio radiowe, którego audycje (przynajmniej 
niektóre) z zainteresowaniem były słuchane przez młodzież. Przez rok miałem zaszczyt  
i przyjemność  kierować jego pracą /.../ „Totem” doczekał się nagrań w zawodowym radiu, 
mieliśmy nawet występy w telewizji /.../ 

Koledzy plastycy tworzyli nieprawdopodobną scenografię tych występów, na co dzień 
upiększali szkołę i naszą harcówkę /.../ 

Nic dziwnego, że z grupy elektroników mamy człowieka odpowiedzialnego za energetykę 
połowy Polski, niektórzy nasi muzycy grają w filharmoniach, a plastycy zbierają laury  
w „dorosłych” wystawach”.                  [Janusz Lam] 

„Całe moje życie związane jest z muzyką /.../ Już w pierwszej klasie Liceum dostałem się do 
szkolnego zespołu muzycznego /.../ Opiekunem był prof. Krzysztof Pośpiech, /.../ któremu ja 
zawdzięczam szczególnie wiele. To on wspierał mnie w drodze na bardzo elitarne studia, których 
konsekwencją były moje późniejsze sukcesy, zaszczyty. 

/.../ Nie pamiętam momentu, w którym nasz zespół muzyczny znalazł się w strukturach 
harcerstwa. Pamiętam tylko, że był to okres, kiedy wszystko, co najlepsze w naszej szkole, nosiło 
mundurek i jak pokazała przyszłość, ich posiadacze nie musieli się wstydzić swoich życiorysów. Do 
dziś postrzegam harcerstwo przez pryzmat osoby prof. Włodzimierza Kolmana i tego, co złożyło się 
na moje muzyczne zainteresowania.”         [Marek Walarowski] 

 
        Komendantka Hufca hm Teresa Komender rozmawia  
     z komendantem szczepu druhem Kolmanem i harcerzami 
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Miłość do muzyki pozostała pasją i celem życia autora tych słów. Dziś Marek Walarowski 
jest wykładowcą w Instytucie Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach. 

A oto wspomnienia z zupełnie innej dziedziny, pisze druh Wojciech Kmita, entuzjasta 
sportów wodnych, pływania i żeglowania, który jako nastolatek brał udział w kilku rejsach 
morskich: 

„Postanowiłem założyć na terenie szkoły klub żeglarski /.../ wtedy oczywiście nie wiedziałem, 
że powołanie takiego uczniowskiego klubu, którego członkowie mieliby pełne możliwości 
samodzielnego żeglowania, jest w zasadzie nierealne – z powodów materialnych, prawnych a także 
dlatego, że wśród grona nauczycielskiego nie było pasjonatów tej dziedziny sportu /.../ Spotkałem   
Ryszarda Urbańskiego /.../ pilota Chorągwi, który nie musiał mnie przekonywać, że dla młodych 
najrozsądniejszą drogą stworzenia bazy materialnej są struktury ZHP /.../ i tak przy LO                  
im. R. Traugutta powołana została Pierwsza Harcerska Drużyna Wodna. Była częścią zarówno 
szczepu ZHP, jak i pionu wodnego Komendy Chorągwi /.../  Szybko znaleźli się zainteresowani 
pływaniem na łodziach i po kilku miesiącach stanowiliśmy dość sprawnie działającą grupę /.../ 
Pływaliśmy na trzech bezkabinowych „Omegach”. 

To tylko fragment dziejów pierwszej w Częstochowie Harcerskiej Drużyny Wodnej, 
założonej przez ucznia, harcerza, nastolatka. 

Po latach Wojtek Kmita i jego żona Gosia zbudowali własny jacht i przeznaczyli wszystkie 
wieloletnie oszczędności na realizację marzenia życia: rejs dookoła świata. Byli pierwszym na 
świecie małżeństwem, które dokonało takiego – zdawać by się mogło – nieprawdopodobnego 
wyczynu. 

Jacht – ten ich bezpieczny, pływający dom, zbudowali sami, bardzo sporadycznie uciekając 
się do pomocy fachowców. Po 5-letniej, wytężonej pracy, pełnej wyrzeczeń i rezygnacji                  
z rozrywek, wypoczynku i życia towarzyskiego, jacht „Temi” poniósł ich w całkowicie prywatną 
wyprawę po wszystkich oceanach świata. 
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Przytoczone tu wypowiedzi – wspomnienia są tylko niewielką cząstką przeżyć opisanych 
przez byłych harcerzy „Traugutta”, związanych ze szczepem prowadzonym przez druha 
Włodzimierza Kolmana. „Rodzina Kolmańczyków” – bo tak się nazwała ta zżyta grupa spotyka się 
do dziś i wspomina tamte piękne, niezapomniane, szkolne i harcerskie lata. 

„Rodzinę” stworzyły wspólne cele i poglądy, wspólne działania i podróże, które związały     
tę grupę ludzi silniej niż więzy krwi. 

Po odejściu druha Włodka do Kuratorium Oświaty i Wychowania w LO im. R. Traugutta 
działały jeszcze przez pewien czas harcerskie agendy pod kierownictwem druhny hm Marii 
Bojanek i druha hm Jacka Wiekiery. Starszoharcerska drużyna „Kaganek” i Młodzieżowy Krąg 
Instruktorski „Jazon” kontynuowały piękne tradycje szczepu im. Powstania Styczniowego. 
Harcerze uczestniczyli w kampaniach programowych Związku, podejmowali zadania związane 
 z życiem szkoły, miasta i Hufca. Było ich widać w mieście – zawsze należeli do Częstochowskiej 
czołówki. 

 

Szczep przy LO im. Adama Mickiewicza 

W tym liceum przez wiele lat funkcjonowały klasy  
z poszerzonym programem nauczania języka rosyjskiego. Kiedy 
więc, w ramach wymiany grup młodzieży w czasie Akcji Letniej 
lub z innych okazji, przyjeżdżały do naszego miasta delegacje 
pionierów, studentów i przedstawicieli organizacji 
młodzieżowych zza naszej wschodniej granicy, zawsze 
kierowano ich      do LO im. A. Mickiewicza lub harcerze z tej 
szkoły opiekowali się grupą gości na obozie albo w czasie 
wycieczek po regionie. 

Instruktorka kierująca działalnością szczepu HSPS w tej 
szkole, hm Krystyna Juszczyk, była nauczycielką  
j. rosyjskiego  i często występowała w roli tłumacza. Gdy  
w 1979 roku grupa naszych harcerzy uczestniczyła w między-
narodowym obozie  w Arteku, tłumaczką tej grupy była właśnie 
druhna Krystyna. 

Podróż trwała 4 lata, w latach 1993–1997            
i została opisana w książce ”Cztery lata na huśtawce”. 

 
Druga z prawej siedzi  druhna 

Krystyna 
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                                                                                                                  Uczestnicy obozu w Arteku                                    

             
                                         Wymiana upominków między harcerzami i komsomolcami 

 

Mówiąc o harcerzach z tego szczepu, warto 
wspomnieć, że tutaj uczyła się i aktywnie działała druhna 
Anna Frukacz, która pełniła funkcję zastępcy komendanta 
szczepu, a w roku 1978, już jako absolwentka LO  
im.      A. Mickiewicza, została wybrana delegatką na 
Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów w Hawanie. 
Nie-wątpliwie – było to wielkie wyróżnienie szczepu 
 i wysoka ocena postawy druhny Ani. 

 

 Innym wychowankiem LO im. A. Mickiewicza oraz 
bardzo aktywnym harcerzem w szczepie tej szkoły był druh 
Włodzimierz Wróbel, który znany był w Częstochowskim 
Hufcu jako zdolny instruktor młodzieżowy. Jeszcze w szkole 
pełnił przez jakiś czas funkcję komendanta szczepu HSPS. 
Dał się poznać jako dobry organizator, lubiany i ceniony 
przez rówieśników, młodszych harcerzy i harcerki oraz przez 
instruktorów Hufca. 

          Uczestniczył w wielu obozach stałych i wędrownych.        
Ci, którzy go znają, pamiętają jego niezapomniane gawędy,       
do których miał szczególny talent.  

 

W roku 1979 gościła w Polsce 
delegacja Komsomołu na zaproszenie 
Głównej Kwatery ZHP. W czasie 
pobytu w Częstochowie, posługujący 
się biegle językiem naszych wschod-
nich sąsiadów harcerze z LO 
im. Mickiewicza zajęli się przybyłą do 
naszego miasta grupą komsomolców, 
którzy zwiedzili miasto, niektóre 
ciekawe miejsca na Jurze oraz 
odwiedzili zgrupowanie obozów 
w Złotym Potoku. 
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W roku 1976, jako absolwent liceum, świeżo po maturze, pełnił funkcję zastępcy komendanta 
Zgrupowania Obozów w Pająku. Musiał sobie bardzo zasłużyć na to niemałe zaufanie Komendy 
Hufca. 

           
         hm  Włodzimierz Wróbel przejmuje raport                       Druh Włodek (pierwszy z lewej) wśród instruktorów 
            od komendantów   obozów w Pająku             

 Nie zawiódł tego zaufania i później. Studiując medycynę, wakacje spędzał wśród harcerzy, 
najczęściej pełniąc obowiązki lekarza w Pająku, asystując pracującej na obozowych turnusach 
lekarce Marii Marczewskiej. Wkrótce już sam mógł opiekować się zdrowiem przebywających  
na obozach harcerzy, którzy bardzo lubili młodego lekarza, druha zawsze gotowego pomóc  
w potrzebie, ale i chętnego do uczestniczenia w harcerskich zajęciach.  

Dziś druh Włodek jest doktorem nauk medycznych, cenionym lekarzem o dwóch 
specjalnościach: internistą i pulmonologiem (specjalistą od chorób płuc). Już po studiach wiele razy 
był obozowym lekarzem w Pająku, poświęcając swój urlop wypoczynkowy na służbę młodzieży 
wykorzystując umiejętności zawodowe i wciąż je doskonaląc. Do dziś podkreśla, że nie przestał 
być instruktorem harcerskim, jest lekarzem bardzo lubianym przez pacjentów, a do tych, którzy są 
lub byli  związani z harcerstwem, druh doktor Włodek ma szczególny sentyment i zawsze mogą na 
niego liczyć, tak w gabinecie lekarskim, jak i w szpitalu, jeśli zajdzie taka konieczność.  

 

Szczep LO im. Władysława Broniewskiego 

 LO im. W Broniewskiego było szkołą harcerską. Szczep im. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego znany był w mieście jako miejsce działania licznych klubów specjalnościowych. 
Były to kluby: muzyczny, historyczny, literacki, nauk politycznych, turystyczny i inne. Dyrektor 
szkoły, mgr Tadeusz Muszyński, czynnie działający instruktor harcerski, dbał o to, by szczep 
wyróżniał się wśród innych. Od roku 1968 szczepem kierowała nauczycielka języka polskiego w tej 
szkole, hm Maria   Kobi ś. W roku 1971 Szkoła otrzymała sztandar i imię K. K. Baczyńskiego.  

               
                Dyrektor szkoły hm Tadeusz Muszyński                  hm Maria Kobiś otrzymuje odznaczenie państwowe 
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Oprócz pełnienia funkcji komendanta szczepu prowadziła klub nauki, głównie literatury.      
Na zbiórkach odbywały się poważne, interesujące dyskusje, często polemiki na różne tematy, 
poszerzając i wzbogacając wiedzę zdobytą na lekcjach. Na temat patrona szkoły musieli wiedzieć 
wszystko. Głównie to, że Władysław Broniewski to nie tylko „poeta rewolucji”, jak go 
„zaszufladkowano” w powojennej historii literatury i nad czym sam bardzo ubolewał. Dowiedzieli 
się, że ten autor wierszy rewolucyjnych, znany z podręczników szkolnych, to wrażliwy poeta 
liryczny, wrażliwy na piękno świata i umiejętnie wyrażający to w swoich wierszach. Druhna Maria 
Kobiś organizowała wieczory poetyckie poświęcone twórczości Władysława Broniewskiego, 
połączone z koncertami muzyki poważnej. Od 1976 roku przez długie lata była członkiem Komisji 
Rewizyjnej i Stopni Instruktorskich przy Komendzie Hufca ZHP w Częstochowie.  

Ważnym wydarzeniem z życia szczepu im. K. K. 
Baczyńskiego było otwarcie Izby Pamięci Narodowej  
w szkole. Przynoszono z domów, ze strychów zapomniane 
przez właścicieli stare dokumenty, różne zdjęcia sprzed wielu 
lat, numery starych gazet z okresu okupacji i rozmaite 
przedmioty wyciągane z domowych lamusów. Jeden  
z harcerzy, aby zdobyć hełm żołnierza z 1939 roku, kupił 
dziadkowi koszyk, gdyż w tym hełmie dziadek przechowywał 
kurze jajka. Uczestnik operacji berlińskiej Jerzy Krzewniak 
przekazał Izbie swój mundur z odznaczeniami. W uroczystości 
otwarcia Izby brali udział przedstawiciele władz miejskich  
wojewódzkich, Komendy Chorągwi i Hufca ZHP, wojsko 
 i kombatanci. Zwiedzali ją później uczniowie innych szkół, 
mieszkańcy Częstochowy i wszyscy zainteresowani przesz-
łością i historią naszego regionu. A było co oglądać. 

 

Szczep harcerski przy LO im. J. Słowackiego 

Należy przypomnieć, że LO im. J. Słowackiego znane było od początku swego istnienia jako 
szkoła żeńska. Informacje na ten temat są umieszczone w historycznej części niniejszej publikacji, 
dotyczącej działalności harcerek w Częstochowie. I choć przedstawianie szczepów harcerskich 
dotyczy czasu po roku 1956, mówiąc o harcerkach z tego liceum, pozwolimy sobie omówić krótko 
działalność jednej drużyny działającej kilka lat wcześniej, zaraz po wojnie. Wspomnienia o tej 
drużynie przekazała jedna z jej członkiń, druhna Alicja Szwejda-Gutt, która w roku 1948 zdała 
maturę w ówczesnym Gimnazjum Żeńskim im. J. Słowackiego, a obecnie mieszka w Warszawie. 

    
          Drużyna im. ks. J. Poniatowskiego w 1946 r.                       Defilada harcerek z LO im. J. Słowackiego  
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Drużyna powstała zaraz po wojnie i przyjęła imię księcia Józefa Poniatowskiego, by uczcić 
tradycję pierwszej na terenie Częstochowy drużyny harcerek, założonej 30 lat wcześniej przez 
Wandę Chmurską. 

     
                                   Zbiórka w terenie                                                             Zajęcia sportowe harcerek 

Pierwszą drużynową była Ewa Plebanek (dziś Pietraszewska), a następnie – autorka tych 
wspomnień – Alicja Szwejda, Oto jej słowa: „W pierwszym okresie do drużyny zgłosiło się wiele 
dziewcząt. Nikt z nas jednak nie miał praktycznie żadnej wiedzy o harcerstwie. Wobec tego praca 
zaczęła się od zdobywania elementarnych wiadomości /…/ musztry, historii ruchu skautowego         
i harcerskiego, nauce piosenek, samarytanki, itp. /…/ Drużyna liczyła około 60 harcerek  
w 6 zastępach, /,,, / Zastępy miały proporczyki z motywami roślinnymi. Nosiłyśmy chusty szafirowe, 
obszyte złotymi frędzlami. Były to „barwy” naszego patrona”. 

Wiedzę o harcerstwie przekazała dziewczętom nauczycielka gimnastyki Kazimiera 
Guzkówna – znana postać w historii częstochowskiego harcerstwa żeńskiego. 

”W roku 1947 odnalazł się także sztandar drużyny z okresu międzywojennego. – pisze dalej 
druhna Alicja – Uroczyście przejmowałam go w obecności grona profesorów i przyjaciół , 
przeważnie rodziców harcerek. /…/ Podobno po roku 1948 sztandar zaginął”. 

Następnie druhna opisuje szkolenia i obozy, w których uczestniczyła drużyna, wspomina        
o kontaktach z innymi drużynami i udziale w akcjach prowadzonych przez Hufiec Harcerek  
i Hufiec Harcerzy w Częstochowie, o czym była mowa we wcześniejszych rozdziałach niniejszej 
publikacji. 

    
                                         Harcerki z drużyny im. ks. J. Poniatowskiego na obozie letnim 

Materiały nadesłane przez druhnę Alicj ę pozostaną w archiwum Hufca jako cenny dokument 
istnienia drużyny do roku 1949. 

O działalności harcerskiej po przemianach w końcowych latach 50-tych XX wieku dowia-
dujemy się z protokołów Rady Pedagogicznej. Informacje dotyczą udziału harcerek w kampaniach 
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 i akcjach, w których brały udział wszystkie drużyny i szczepy: przygotowanie do obchodów 1000-
lecia państwa polskiego, kontakty z innymi organizacjami młodzieżowymi, realizacja zadań 
alertowych, opieka nad miejscami straceń, itp. Podawane są również nazwiska opiekunek 
harcerstwa, m. innymi: Czesława Dudek, Elżbieta Chmielowska, Czesława Hajdas. 

Pod koniec lat 60-tych utworzono szczep „Zodiak”, a LO im. J. Słowackiego było  już szkołą 
koedukacyjną. Początkowo szczep składał się z 2 drużyn: „Turystyczna” i „Czerwonych Beretów”. 
W następnych latach liczebność szczepu wzrastała, powstawały nowe drużyny, tworzono kluby 
specjalnościowe: turystyczny, naukowy, obronny. Organizowano obozy i zimowiska. 

Od roku 1975 komendantem szczepu została dh Agnieszka 
Maślikowska, w rok później do grona instruktorskiego dołączyła 
dh Barbara Sandak-Różyńska, nauczycielka historii w tej 
szkole. Pełniła funkcję drużynowej, a w okresie dłuższej 
nieobecności druhny Agnieszki zastępowała ją, jako pełniąca 
obowiązki komendantki szczepu, a ściśle – opiekunka szczepu. 
Już wtedy miała stopień harcmistrza. W latach1984-88 druhna 
Barbara została wybrana zastępcą komendanta Hufca 
Częstochowa, w okresie kadencji komendantów: Jana Szewczyka 
i Tadeusza Trzyny. W tym samym czasie była członkiem Rady 
Chorągwi Częstochowskiej   i pełniła funkcję najpierw zastępcy, 
a potem przewodniczącej chorągwianej Komisji Rewizyjnej.  
Po przejściu na emeryturę, gdy rozwiązano Chorągiew 
Częstochowską, była członkiem Hufcowej Komisji Historycznej.  

Godną uwagi częścią instruktorskiego stażu druhny Barbary Sandak-Różyńskiej było 
utworzenie Młodzieżowego Kręgu Instruktorskiego „Trop” przy szczepie „Zodiak” i kierowanie 
tym kręgiem, działającym w latach 1981-88. Krąg powstał w maju 1981 roku, a do grupy 
założycielskiej należeli instruktorzy: pwd Andrzej Kołodziejczyk, pwd Andrzej Idziak, pwd Ewa 
Mrowiec, org Mariola Markowska i hm Barbara Sandak-Różyńska. Decyzja o utworzeniu MKI 
zapadła podczas Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Hufca, a na zorganizowanym biwaku  
w Złotym Potoku, w kilka dni później, opracowano regulamin, program działania i zwyczaje 
„Tropu”. Członkowie Kręgu nosili granatową chustę z wyhaftowaną żółtą stopą i napisem „TROP”. 
Opracowano też plakietkę noszoną na prawym rękawie munduru. Autorem projektu był druh 
Andrzej Kołodziejczyk, który został przewodniczącym Kręgu.  

   
                         Członkowie MKI „Trop”                                                Zbiórka w miejscu pamięci narodowej 

Druhna Basia była opiekunką, która tak wspomina te minione lata: 

 „Od chwili powstania rozpoczęliśmy bardzo aktywną działalność /…/ Przez 6 lat instruktorzy 
poznawali historię naszego kraju podczas rajdów i biwaków organizowanych w najciekawszych 

 
hm Barbara Sandak-Różyńska 
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zakątkach kraju. Przemierzaliśmy pieszo szlaki Jury Krakowsko-Wieluńskiej, beskidzkie, 
tatrzańskie, bieszczadzkie i sudeckie. Uczestniczyliśmy w rajdach organizowanych przez Hufiec 
Częstochowa, jak również w ogólnopolskich np. Rajd Świętokrzyski. Byliśmy też organizatorami 
wielu imprez harcerskich (rajdów, biwaków, ognisk, biegów patrolowych itp.) dla harcerzy  
i młodzieży niezorganizowanej na terenie Hufca. Naszą dewizą było zawsze pomóc innym ale przy 
tym nauczyć się czegoś, poznać coś nowego, świetnie się bawić. Teraz, po wielu latach, analizując 
nasze działania, jesteśmy dumni, że nam się udało, że nie straciliśmy żadnej szansy, że mamy  
o czym opowiadać i co wspominać. Jesteśmy również dumni, że byliśmy współtwórcami historii 
naszego Liceum. Burzliwe losy nie oszczędziły naszego Kręgu… Zostały po nim tylko Kronika  
i wspomnienia!...” 

 

Opiekunka „Tropu” i jego byli członkowie jeszcze długo wracali do  tradycji kręgu, 
przekazując je młodszym kolegom, druhom i druhnom, uczniom liceum. Druhna Barbara 
prowadziła jeszcze wiele rajdów i wycieczek, krajowych i zagranicznych, a zawsze wracały piękne 
wspomnienia chwil przeżytych w MKI „Trop”. Ze wzruszeniem wymienia nazwiska swoich 
wychowanków – harcerzy z „Tropu”. Byli to m.in.: Marek Czajkowski, Paweł Klekot, Jacek 
Noszczyk, Mirek Fryc, Ania   Bereza-Fryc i inni, którzy już jako dorośli brali udział w wędrówkach 
i uczestniczyli w przekazywaniu młodszym niezapomnianych tradycji i zwyczajów MKI „Trop” 
przy szczepie „Zodiak” w LO im. J. Słowackiego w Częstochowie. Na zakończenie warto 
podkreślić, Ze to właśnie MKI „Trop” i druhna Barbara byli inicjatorami Biegu Szlakiem Miejsc 
Pamięci Narodowej, który stał się coroczną tradycją w kwietniu lub we wrześniu i jest 
kontynuowany do dziś. 

Wielka szkoda, że licznych ciekawych fragmentów kroniki Kręgu nie możemy, z braku 
miejsca, zamieścić w tym opisie, a byłoby co poczytać, bo są bardzo interesujące. 
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Szczep harcerski im. Ignacego Kozielewskiego 
  przy Zespole Szkół Samochodowych nr 5 

 

Zespół Szkół Samochodowych nr 5 w Częstochowie jest miejscem, gdzie powstał pierwszy 
na naszym terenie szczep środowiskowy. Ta forma organizowania zespołów harcerskich nie była 
popularna wtedy, gdy tworzyły się zaczątki tego szczepu HSPS, bo wszędzie istniały drużyny           
i szczepy harcerskie w szkołach, w większości drużyny tworzono z uczniów poszczególnych klas. 
Gdy klasa-drużyna kończyła naukę szkolną, razem z nią kończyła się żywotność drużyny, chyba,  
że swoją nazwę tradycje przekazywała kolejnej, młodszej. 

Szczep środowiskowy przy ZSS nr 5 też rozpoczął swoją działalność 
od drużyn utworzonych z uczniów tych szkół. Następnie powstał Krąg 
Instruktorski im. dr I. Kozielewskiego, który zrzeszał już nie tylko 
uczniów i instruktorów „samochodówki”. Dochodzili inni, absolwenci       
i ludzie z innych środowisk, jedni odchodzili, inni przybywali, a Krąg 
trwał. Podobnie było ze szczepem. W jego skład wchodziły drużyny 
prowadzone przez członków Kręgu.  

Takie jednostki harcerskie miały największą szansę przetrwania. 
„Nie ograniczały ich lata nauki, a harcerze nie należeli do nich dlatego,    
że wypada, że czasem trzeba, lecz z własnego wyboru” – tak pisał jeden     
z dziennikarzy „Motywów”- harcerskiego pisma sprzed lat. O to właśnie 
chodziło członkom Kręgu im. dr Kozielewskiego,  którzy w większości 
byli drużynowymi wielopoziomowych, środowiskowych drużyn będących 
częściami składowymi Szczepu im. I. Kozielewskiego. 

Twórcą szczepu i Kręgu był hm Lech 
Matysiak, nauczyciel zawodu w ZSS nr 5. 
Prędko zyskał sobie zaufanie i sympatię ludzi, 
którzy współtworzyli ich bardzo udaną grupę 
osób złączonych wspólną  ideą harcerskich 
zasad i tradycji. Janusz Dziurkowski, Tadeusz 
Trzyna, Mateusz Drożdżowski, Anna Matysiak, 
Halina Zwierzchlejska i wiele innych, na długo 
związali się wspólnie przeżywaną harcerską 
przygodą   

Kiedy otrzymali pomieszczenie na 
harcówkę (kilka piwnic w bloku mieszka-
niowym na Zawodziu), sami ją wyremontowali, 
urządzili wnętrze, za własne zapracowane 
pieniądze zakupili sprzęt, część wyposażenia  
i dekoracji wykonali sami. 

Było to bardzo funkcjonalne miejsce spotkań, zbiórek, rozmów szczególnie w długie, jesienne 
i zimowe wieczory. W pogodne dni pozostałej części roku jej użytkownicy wychodzili w teren. 
Tradycją stały się wędrówki za własne, wspólnie zdobyte fundusze. Zapracowywali na nie w różny 
sposób: nie tylko popularna zbiórka surowców wtórnych, ale wykonywanie drobnych remontów 
samochodów, mycie okien, porządkowanie budynków przed ich oddaniem do użytku mieszkańcom, 
a także pomoc w budowie i renowacji dróg, malowanie przystanków, itp. Co roku członkowie 
„Kozielewskiego” wyjeżdżali w Bieszczady, gdzie mieli w Kołonicach koło Baligrodu świetnie 
urządzoną stanicę. Pracowali tam i wypoczywali, a za zarobione pieniądze organizowali                 
2-tygodniowe wyjazdy do Niemiec, Bułgarii, czy na obozy żeglarskie lub spływy kajakowe  

 

 
Dh Lech Matysiak (trzeci z lewej) wśród członków  kręgu 
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na Mazurach. Krąg i szczep to grupa zżytych, rozumiejących się ludzi. Wspólnie uczestniczyli  
w harcerskich rajdach, grach terenowych, zawodach sportowych, konkursach, itp. Ich pomysłem 
było zorganizowanie Rajdu im. dr Ignacego Kozielewskiego, którego  pierwszym komendantem był 
druh Tadeusz Trzyna. Rajd stał się wkrótce turystyczną imprezą ogólnopolską i co roku na wiosnę, 
najczęściej w maju, na kilku trasach wita amatorów wędrówki z całego kraju. Każda drużyna żyła 
własnym życiem tworzyła własne zwyczaje i tradycje, tylko przewodniczący Kręgu był wybierany 
przez wszystkich członków.  

                                      
                       Druh Tadeusz Trzyna, pierwszy komendant  
                           Rajdu im Ignacego Kozielewskiego 

Kiedy przez kilka turnusów w HAL w Pająku na początku lat 80-tych ubiegłego stulecia,     
organizowano obozy, których uczestnicy zdobyli prawo jazdy na samochód i motocykl, członkowie 
„Kozielewskiego” byli instruktorami jazd próbnych. Organizowali również kursy na kartę 
rowerową dla dzieci. Druh Leszek Matysiak i „jego ekipa” znana i lubiana była nie tylko wśród 
harcerzy częstochowskich. Swoimi odrębnymi, różniącymi się od innych metodami harcerskiej 
działalności, przyciągała i budziła zainteresowanie wśród młodzieży i dzieci oraz ich rodziców. 

 

          Szczep harcerski przy Zespole Szkół Samochodowo-Budowlanych nr 6 

Harcerze z drużyn HSPS tworzących szczep starszoharcerski w tym zespole szkół 
specjalizowali się w zajęciach z różnych dziedzin techniki. Szczep prowadził mgr inż. hm Jan 
Lembke i to pod jego kierunkiem młodzi entuzjaści nowoczesnych rozwiązań technicznych 
opracowywali i przyczyniali się do wdrażania produkcji licznych wniosków racjonalizatorskich.  

Przy pomocy dyrekcji i grona pedagogicznego 
harcerze nawiązali kontakty z częstochowskimi 
zakładami pracy, znanymi wówczas, w latach 70-tych  
i 80-tych    XX wieku. Współpracowali m.in. z Często-
chowskim Przedsiębiorstwem Budownictwa Przemy-
słowego, „Instalem” i Cz.Z.P.L „Warta”. Korzyści  
z tej współpracy były obustronne: młodzi ludzie 
poszerzali swoją wiedzę i realizowali w praktyce 
interesujące pomysły, a zakłady, stosując je w swojej 
działalności, uzyskiwały efekty ekonomiczne lub 
jakościowe. 

Obok  tradycyjnych  zajęć  harcerskich  i podej-
mowanych czynów społecznych dla środowiska, specjal-
na grupa  „mózgów”  przystąpiła  do  skomplikowanych  

    hm Jan Lembke  w czasie zajęć z harcerzami 
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prac nad wykorzystaniem rezerw produkcyjnych i surowcowych tak na terenie szkoły i warsztatów, 
jak i w częstochowskim przemyśle. Obszerny artykuł Jerzego Ostrowskiego na ten temat był          
w pierwszym styczniowym numerze „Motywów” z roku 1980. Tu wspomnimy tylko kilka 
osiągnięć harcerzy i uczniów z ZSS-B nr 6, uzyskanych pod kierunkiem pedagogów i uczniów – 
inżynierów teoretyków i praktyków. 

Za opracowanie przewijarki do lin stalowych i kabli 
napędzanej silnikiem elektrycznym Marek Latacz i Andrzej 
Paradowski otrzymali II nagrodę w Turnieju Młodych Mistrzów 
Techniki. Urządzenie to zastąpiło pracę wielu ludzi  
i przyśpieszyło wykonywanie licznych zamówień w ozna-
czonych terminach. 

Druhowie: Ireneusz Kostecki, Andrzej Woldan i Marek 
Majchrzak zaprojektowali i wykonali obrotnik rur z urzą-
dzeniem do jednoczesnego centrowania, znakowania  
i malowania. Projekt ten został wysoko oceniony przez dyrekcję 
„Instalu”. 

Maciej Matuszczyk był autorem projektu wywrotki do 
obracania samochodów. Miała ona służyć głównie tym 
właścicielom pojazdów, którzy nie mają w garażach kanałów 
remontowych. Wypróbowanie urządzenia miało miejsce  
w szkolnych warsztatach samochodowych.  

Szkolne warsztaty ZSS-B nr 6 były jedynym w kraju producentem dzwonków elektrycznych. 

Dyrektor szkoły, mgr inż. Stanisław Tkacz sam kierował zespołem 8 młodych 
racjonalizatorów, opracowujących szereg ważnych zagadnień dla usprawnienia pracy 
przedsiębiorstw budowlanych. 

Wymienione przykłady to tylko niewielka 
cząstka wielu cennych pomysłów 
racjonalizatorskich uczniów i harcerzy tego 
zespołu szkół. Wiedzę zdobytą w szkole 
młodzież poszerzała   i stosowała praktycznie na 
zbiórkach specjalnościowych klubów tech-
nicznych. Oprócz już wymienionych, do wyróż-
niających się HSPS-ców należeli: Mirosław 
Kiercz, Jan Kuligowski, Dariusz Brodziński, 
Arkadiusz Dziublak i inni. Konsultantem 
pomysłów i koordynatorem działań harcerskich 
był hm Jan Lembke, mgr inżynier, nauczyciel  
i druh komendant szczepu liczącego ponad 1000 
harcerzy z wielu drużyn HSPS działających  
w tym ogromnym zespole szkół technicznych. 

Szczep harcerski przy Technicznych Zakładach Naukowych Górnictwa Rud 
w Częstochowie. 

Szczep harcerski w TZNGR  należał do wyróżniających się szczepów wśród młodzieży 
HSPS. W różnych okresach działania organizacją harcerską kierowali między innymi: hm Tadeusz 
Kożuch, hm Stanisław Sońta, phm Krystyna Nowak, phm Teresa Szostek. W roku 1962 szczep       

 
Młodzi racjonalizatorzy przy pracy         

nad nowym projektem 

 
Dyrektor szkoły mgr inż. Stanisław Tkacz 

z  harcerzami  i ich komendantem 
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w tym Zespole Szkół, jako drugi w mieście, otrzymał sztandar. Opiekunem szczepu w tym okresie 
był hm Stanisław Sońta. 

                 
                                                       Uroczyste przekazanie sztandaru 

Ciekawym i godnym uznania jest fakt, iż harcerze tego zespołu szkół byli bardzo samodzielni 
i pełni inicjatywy. Prawie przez cały okres istnienia szczepu, głównie w latach 1965 – 1982,       
instruktorzy – nauczyciele byli tylko opiekunami harcerstwa działającego w ich szkołach. Funkcje 
drużynowych, a nawet szczepowych, pełnili aktywni harcerze – uczniowie najstarszych klas. Tak 
było np. od roku 1976, kiedy cała Rada Szczepu składała się z najaktywniejszych harcerzy, a na jej 
czele stał druh Roman Rygał, który już w czasie pobytu w szkole zdobył stopień podharcmistrza.  

 
                                                                                                           Druh Roman Rygał (pierwszy z prawej)  
                                                                                                                           wśród instruktorów   

Innym, równie aktywnym harcerzem ze 
szczepu w TZN był phm Zbigniew Korpus, który      
w uznaniu swej instruktorskiej postawy  
i umiejętności kierowania szczepem został 
wybrany na Kongres Młodzieży Polskiej  
w Warszawie w roku 1976. Działał później  
w Komisji Rewizyjnej Hufca w Myszkowie i był 
członkiem Rady Naczelnej ZHP. 

W szczepie było kilka drużyn 
specjalnościowych: speleologiczna, sanitarna, 
wodna, turystyczna. Harcerze brali udział  
w licznych rajdach, obozach wędrownych i stałych.  

Zastępcami druha Romana byli 
Wiesław Szymański i Wiesława Surma, 
drużynowymi również byli harcerze. 
Druh Roman Rygał „wyrósł” na 
zdolnego i znanego w Hufcu Częs-
tochowskim instruktora, przez wiele lat 
później aktywnie działającego na na-
szym terenie. Był członkiem Rady 
Chorągwi, prowadził wiele obozów 
harcerskich, działał w kręgach in-
struktorskich. 

 

 
       Harcerze ze szczepu TZN na obozie w Pająku 
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Dwukrotnie zespół artystyczny szczepu TZNGR zajął znaczące, I i II miejsce w konkursie 
„Złota Lilijka” w śród młodzieży starszoharcerskiej  oraz I miejsce w Festiwalu Leśnych Estrad      
w Oleśnie w roku 1977. 

W latach 70-tych została urządzona w szkole harcówka z prawdziwym kominkiem i pięknym 
wystrojem wykonanym przez młodzież. Metalowy krzyż harcerski autorstwa Bogusława 
Cygankiewicza, przez wiele lat zdobił główną ścianę harcerskiego „własnego kąta”. 

W każdym roczniku uczniów tego zespołu szkół znaleźli się harcerze, którzy potrafili 
przewodzić rówieśnikom i młodszym, a po ukończeniu szkoły zasilali szeregi kadry instruktorskiej 
Hufca. 

Warto również wspomnieć, że jeden z dyrektorów Zespołu TZNGR, hm Zbigniew 
Błaszczyk, był czynnym instruktorem harcerskim, członkiem Rady Chorągwi Częstochowskiej  
i Chorągwianej Komisji Rewizyjnej w latach 1975-1988. 

 

Szczep harcerski przy Zespole Szkół Zawodowych nr 7 

Szczep tego zespołu szkół ma różne osiągnięcia w wielu dziedzinach harcerskiej działalności. 
Chlubą szkoły była 38-osobowa orkiestra dęta, której 70% stanowili harcerze. Orkiestra, pod     
dyrekcją Leszka Barabana uświetniała swoją grą wiele poważnych imprez, nie tylko szkolnych. 

 
                                                                                                      Orkiestra Szczepu przy ZSZ nr 7 

Co miesiąc harcerze wpłacali na założoną książeczkę pewną kwotę pieniędzy własnoręcznie 
zapracowanych w różnych akcjach. 

Szczep prowadziła druhna Lidia Dąbek przy poparciu i współpracy dyrekcji i grona 
pedagogicznego. 

 

Szczep  „Sienkiewiczaków” 

Cała historia częstochowskiego harcerstwa zaczęła się od szkoły, która jest nie od dziś znana 
Jako LO im. Henryka Sienkiewicza. Tam powstała pierwsza na naszym terenie drużyna skautów 
utworzona w październiku 1912 roku. Tam również rozpoczęła się reaktywacja Częstochowskiego 
Hufca Harcerzy w roku 1945, po zakończeniu II wojny światowej. Jest to więc szkoła z harcerskimi 
tradycjami. Informacją o Szczepie „Sienkiewiczaków” (tak nazwany został szczep harcerski w tej 
szkole, w latach 70-tych XX wieku) zakończymy więc relację o starszych harcerzach Częstochowy, 
choć nie mamy na ich temat wielu dokumentów i fotografii. 

Przy szczepie działały kluby spe-
cjalnościowe: turystyczny, filmowo-fotograficzny, 
racjonalizatorski, olimpijski, techniki oraz sekcje: 
lotnicza i żeglarska. Klub olimpijski dotyczył 
Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym(chodzi 
o olimpiady przedmiotowe). Dwukrotnie harcerze 
z tego szczepu, członkowie tego klubu repre-
zentowali Częstochowę w eliminacjach centralnych 
Olimpiady o Polsce i Świecie Współczesnym. Cie-
kawą inicjatywą harcerzy z tego szczepu był 
pomysł ufundowania książeczki mieszkaniowej 
jednemu z wychowanków Domu Dziecka, z którym 
nawiązała się bardzo owocna współpraca. 
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W roku 1972, zaraz po ukończeniu studiów, młoda nauczycielka 
tego liceum, rusycystka Danuta Korzewska, wraz z rozpoczęciem pracy 
pedagogicznej postanowiła zacząć działać na polu harcerskim. Uczniowie 
prędko polubili młodziutką profesorkę i chętnie wstępowali do drużyn, 
którym przewodzili najstarsi uczniowie po odbyciu szkolenia instruktorów 
młodzieżowych organizowanych przez Komendę Hufca. Szczep, którego 
komendantką została druhna Danuta,  powstał  już  w roku 1972.  

To co pociągało harcerzy najbardziej, to rajdy, wycieczki, biwaki, 
które szczepowa „Sienkiewiczaków” potrafiła urządzać przy pomocy 
swoich młodocianych współpracowników w harcerskim działaniu. 

 Szczep współpracował z innymi, znanymi na terenie miasta: bardzo prężnym szczepem 
TZNGR, harcerzami z Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych i innymi. Wspólne rajdy, 
wieczornice, obozy letnie, udział w akcji „Bieszczady-40” – to wszystko zacieśniało więzy 
przyjaźni między druhami i druhnami różnych szkół, a „Sienkiewiczaków” mobilizowało do 
pokazania swoich możliwości. W piwnicznych pomieszczeniach szkoły powstała bardzo 
funkcjonalna harcówka, całkowicie urządzona i wyposażona przez młodzież. Było więc miejsce do 
spotkań, zbiórek, prób teatrzyku, bo i taki został utworzony.  

             
       Konferencja sprawozdawczo-wyborcza szczepu                                          Zbiórka szczepu 

Założycielem szkolnego teatru był harcerz, Andrzej Ziober (maturzysta z roku 1974). Napisał 
sztukę p.t. „Medea jutra”, sam był jej reżyserem i sam prowadził próby spektaklu, kilkakrotnie 
wystawionego nie tylko w szkole, ale i w Domu Dziecka przy ul. Różanej. 

                      
              Druhna Danuta prowadzi konkurs                                     Andrzej Ziober w sztuce „Medea jutra”  

Drugą formą teatralną był Szkolny Kabaret Agresywny o długiej nazwie: „12 Judaszy Plus 
Święty Prokop, Ubogi Materialnie, ale Bogaty Duchem”. Twórcą kabaretu był Piotr Gadzinowski,   
a jego filarami: Jacek Famulski, Wojtek Kaczmarek, Darek Leśnikowski. Występy „kabareciarzy” 
cieszyły się ogromnym powodzeniem wśród rówieśników. 
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Przy szczepie powstał również zespół 
muzyczno-wokalny „Aksjomat” /1976/ , który 
uświetniał swoimi występami różne imprezy 
szkolne. Solistką zespołu była druhna Teresa Mach.      

Przez kilka lat druhna Danuta pełniła funkcję 
kierownika referatu starszoharcerskiego przy 
Komendzie Hufca ZHP Częstochowa, a następnie 
funkcję tę przejął druh Mieczysław Dobrowolski, 
uczeń, wychowanek i harcerz druhny Danuty. 
Jeszcze w czasie nauki szkolnej był zastępcą 
komendantki szczepu. 

Znany w kręgach nie tylko starszoharcerskich jako instruktor 
Hufca i Chorągwi Częstochowskiej. Druh Mietek współpracował    
z referatem starszoharcerskim przy Komendzie Hufca, był 
członkiem Rady Chorągwi, prowadził drużynę harcerską, jeździł na 
biwaki i obozy, uczestniczył w kursach i szkoleniach, był 
delegatem na Zjazd ZHP. 

 Bardzo aktywny, zdolny, lubiany  przez młodzież, która 
widziała go jako późniejszego komendanta hufca. Dalszym 
awansom młodego instruktora przeszkodziły niepomyślne względy 
zdrowotne. Wycofał się na dłuższy czas z pracy harcerskiej i już do 
niej nie powrócił. 

Harcerze z „Sienkiewicza” opiekowali się Szkolną Izbą Pamięci, oraz grobem harcerza 
Remigiusza Niekrasza na cmentarzu Kule. Brali udział we wszystkich ważniejszych akcjach  
i kampaniach. Dwukrotnie zdobyli „Złotą Lilijk ę” w grupie harcerzy starszych, zakwalifikowali się 
do centralnych finałów Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym w roku 1979. 

W latach 1971-74 działała w szkole harcerska drużyna grotołazów. Jej członkowie 
organizowali wejścia do jaskiń w Górach Towarnych. 

     
                 Szkolna Izba Pamięci                                          Druh Dobrowolski (z prawej) w czasie narady 

W roku 1980 druhna Danuta została członkiem zespołu wizytatorów przedmiotowych  
w Kuratorium Częstochowskim, co sprawiło, że zmuszona była zrzec się funkcji komendantki 
szczepu. Przekazała ją druhnie Barbarze Balińskiej i Ewie Koźmińskiej-Kowal. Prowadziły szczep 
jeszcze przez kilka lat, ale wkrótce, jak w większości szkół, liczebność harcerzy była coraz 
mniejsza i nie mamy wiadomości o „Sienkiewiczakach” z późniejszych lat. 

Zespół muzyczno-wokalny „Aksjomat” 
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           Lotnicza Drużyna Harcerska im. Żwirki i Wigury w Cz ęstochowie 

Drużyna skupiająca młodych entuzjastów lotnictwa, harcerzy z częstochowskich szkół 
średnich, powstała w kwietniu 1947 r. Założycielem był młodociany instruktor w stopniu ćwika,      
Henryk Kukuła . 

 Ponieważ członkami drużyny byli nastoletni chłopcy, opiekunem ich  był przedwojenny pilot 
szybowcowy, Jacenty Caban. 

Drużyna została zarejestrowana w Komendzie Hufca Częstochowa-Miasto jako „1 Lotnicza 
Drużyna Skautów im. Żwirki i Wigury” Składała się z kilku sekcji: spadochronowej, modelarskiej, 
szybowcowej i pilotażu motorowego. Do drużyny tej należało ponad 30 harcerzy – kandydatów na 
pilotów. Chociaż głównym celem jej członków było zdobywanie umiejętności lotniczych, harcerze 
uczestniczyli we wszystkich dziedzinach działalności Hufca, zdobywali sprawności i stopnie 
harcerskie, jak wszyscy członkowie ZHP. 

                                                                          

        
                                                                                                                                 Szybowisko na górze Osona 

Jesienią tego samego roku, oprócz ćwiczeń na szybowisku Osona, odbyły się zajęcia na 
lotnisku Aeroklubu Częstochowskiego w Kucelinie, pod fachową opieką pilotów-profesjonalistów. 
Były loty na samolotach i skoki spadochronowe, coraz trudniejsze i bardziej odpowiedzialne 
ćwiczenia. 

Działalność 1 Lotniczej Drużyny Skautów została 
rozwiązana w połowie 1949 roku. Wspomnienia i fotografie 
przekazał do archiwum Komendy Hufca już wspomniany 
założyciel tej drużyny, druh Henryk Kukuła. 

Kontynuacją tej, bardzo krótko istniejącej drużyny 
entuzjastów lotnictwa, są późniejsze kontakty harcerzy  
z Aeroklubem Częstochowskim, harcerskie kluby specjal-
nościowe, Chorągwiany Lotniczy Krąg Instruktorski, obóz 
spadochronowy  w  Rudnikach, w lipcu  1979 roku i udział 
instruktorów harcerskich w Samolotowych Mistrzostwach 
Polski. 

Na zdjęciu z lewej: 
Ćwik Henryk Kukuła – założyciel 
pierwszej drużyny lotniczej 

 
Z prawej: 

Po latach druh Henryk jako   
             instruktor lotnictwa 

 

Miejscem ćwiczeń lotniczych była góra Osona koło 
Mirowa. Harcerze zapoznawali się ze sprzętem szybow-
cowym, uczyli się teorii pilotażu i brali udział w pierwszych 
próbach latania. Już we wrześniu 1947 roku chłopcy zdobyli 
tytuły pilotów szybowcowych – pkt. „A”. Latem 1948 roku 
młodzi piloci wzięli udział w obozie lotniczym w Osieczo-
wie na Opolszczyźnie. Oprócz zajęć specjalnościowych 
uczestnicy obozu pomagali miejscowej ludności w żniwach, 
pracach przy gospodarstwie, jak również organizowali 
wieczorami spotkania przy harcerskich ogniskach. 

 
Zuchy na lotnisku 
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 W Olsztynie odbywały się szkolenia szybowania na lotniach, nawet w zimie. Entuzjastów 
lotnictwa nie brak i dziś. 

                                
 Udział częstochowskich instruktorów ZHP                                             Nauka szybowania na lotniach w Olsztynie  
   w Samolotowych Mistrzostwach Polski 

Szczep harcerski im. Marii Grzegorzewskiej przy Zasadniczej Szkole Zawodowej  
Specjalnej w Częstochowie 

W roku1964, w Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej przy ul. Krótkiej w Częstochowie 
powstała drużyna harcerska „Nieprzetartego Szlaku”. Drużynową i założycielką tej drużyny była 
druhna Hortensja Rakowska, nauczycielka j. polskiego w tej szkole. 

                       
                                      Pierwsi harcerze w ZSZS                                                       Druhna Hortensja Rakowska                             

 Działalność harcerzy, zbiórki, organizowanie imprez – spotkało się z ogromnym 
zainteresowaniem młodzieży, co w stosunkowo krótkim czasie sprawiło, że chętnych przybywało 
 i drużyna rozrosła się w szczep. Harcerskie metody działania, rozśpiewanie drużyn, udział we 
wszystkich przejawach życia szkoły i środowiska – oto elementy harcerskiego funkcjonowania  
w szkole, które oddziaływały na młodzież niezorganizowaną i zachęcały do powiększania 
liczebności szczepu. Urządzono izbę harcerską, w której organizowano zbiórki i kominki. Była 
nawet szafa ze „służbowymi” mundurkami, w które mogli się w każdej potrzebie przebrać harcerze,  
nie mający  własnego umundurowania. 

 Dziewczęta i chłopcy uczestniczyli w pracach rozbudowującej się szkoły, chętnie 
wykonywali różne prace społeczne na rzecz spółdzielni inwalidzkich: „Anka”, „Częstochowianka”, 
„Nowe Życie”, w których uczniowie odbywali praktyki zawodowe. 
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                  Szczep ze swoją szczepową                                                         W harcówce                                       

W szczepie działała drużyna „Niezawodni”, której członkowie otoczyli opieką osoby stare, 
chore, samotne, inwalidów potrzebujących pomocy. Sprzątanie, zakupy, przynoszenie węgla,      
palenie w piecach, wyprowadzanie na spacer lub wożenie w wózkach inwalidów osoby                  
niepełnosprawne – to były codzienne zajęcia harcerek i harcerzy z tej drużyny. Niczym nie różnili 
się od druhów i druhen z drużyn starszo harcerskich w częstochowskich szkołach 
ponadpodstawowych, a może nawet byli bardziej chętni do pracy i wykonywali ją z większym 
zapałem niż ich koledzy z liceum czy technikum.  

                       
Harcerze ze szczepu przy ZSZS w czasie pracy na rzecz środowiska 

Brali udział w alertach. kampaniach 
programowych ZHP, Włączyli się aktywnie 
w powiększenie funduszu na budowę 
Centrum Zdrowia Dziecka, Szpitala-
Pomnika Matki Polki, dofinansowanie 
schronisk dla bezdomnych zwierząt, itp.                         

Instruktorki prowadzące Szczep 
„Nieprzetartego Szlaku” przy Zasadniczej 
Szkole Zawodowej Specjalnej: hm Hor-
tensja Rakowska i phm Danuta Polak 
postawiły sobie za cel przygotowanie tej 
odrzuconej przez społeczeństwo młodzieży           
do normalnego funkcjonowania w środo-
wisku, do tego, by po ukończeniu szkoły 
młodzi ludzie umieli znaleźć w nim swoje 
miejsce. 
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 Dyrektor szkoły, mgr Stefan Sygiet bardzo wspierał harcerskie działania instruktorek.  
W lutym 1976 roku   na spotkaniu z Radą Szczepu przedstawił propozycję zorganizowania 
Harcerskich Ochotniczych Hufców Pracy w czasie wakacji i ferii zimowych. Propozycja dyrektora 
spotkała się  z entuzjastycznym przyjęciem i odtąd harcerze wyjeżdżali na obozy OHP w różne 
rejony kraju, gdzie pracowali  i odpoczywali, czuli się potrzebni i dowartościowani. 

Pierwszy obóz, już w roku 1976,        
w którym uczestniczyły 3 zastępy – 25 
dziewcząt i chłopców, zorganizowany 
został w Rolniczej Spółdzielni 
Produkcyjnej „Lepszy Byt” w Pawonkowie 
k/Lublińca. Młodzież była zatrudniona przy 
pracach ogrodniczych i budowlanych.  
W ciągu trzech tygodni harcerze z „Nie-
przetartego Szlaku” dali się poznać jako 
solidni i zdyscyplinowani pracownicy.  
W wojewódzkim współzawodnictwie na 
„Najlepszy wakacyjny OHP” harcerze ze 
szczepu ZSZS w Częstochowie zajęli II 
miejsce, wyprzedzając hufce pracy ze szkół 
licealnych i technicznych.  

Wrócili do szkoły z dyplomem i  proporcem,  a komendantka  obozu, wówczas  
phm Hortensja Rakowska otrzymała Brązową Odznakę OHP.   

Odtąd co roku spędzano pracowite, a równocześnie radosne wakacje na obozach OHP.  
W latach 1976-1988 w 82 wakacyjnych turnusach Harcerskich Ochotniczych Hufców Pracy 
uczestniczyło 1462 harcerzy i uczniów niezorganizowanych, a w okresie ferii zimowych,  
w zakładach pracy i przy budowie szkoły – 709 uczestników. Za wykonaną pracę otrzymywali 
zapłatę – dowód uznania dobrze wykonanych prac, a w oczach rodziców – potwierdzenie faktu,  
że ich dzieci nie są gorsze od innych i wiele potrafią.  

               
                                           Wśród licznych zajęć różnego typu była również praca w kuchni 

Wyjeżdżano do miejscowości we wszystkich regionach Polski, były również obozy 
zagraniczne: w NRD, Bułgarii, Czechosłowacji, na Węgrzech i we Francji. Młodzież mogła poznać 
piękne miejsca w kraju i na świecie. Obozy HOHP prowadzone były zgodnie  z wymogami Prawa 
Harcerskiego, po pracy organizowano ogniska, zwiedzano miasta, ich zabytki, wędrowano szlakami 
turystycznymi.  

Uczestników obozów łączyła przyjaźń i wspólne cele. Pozytywna atmosfera i kontakt  
z młodzieżą ze szkół „normalnych” łagodził przykre przeżycia i niepowodzenia w szkole. Czas 
spędzony w normalnym środowisku budził wiarę pomyślnego rozpoczęcia dorosłego życia po 
ukończeniu szkoły. Wielu absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej kontynuowało 
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naukę w liceum wieczorowym i zdawało maturę. Wielu założyło rodziny i prowadzi szczęśliwe, 
normalne życie. 

   
  Harcerze ze szczepu Szkoły Zawodowej Specjalnej na biwaku i wycieczce po pracowitym tygodniu w czasie wakacji 

 

 

                                                                                                                     

 

Szczep prowadzony przez pracowników spoza zawodu nauczycielskiego 

 
Jako bardzo interesujące podsumowanie informacji o działalności harcerzy starszych warto 

omówić grupę młodzieży HSPS pracującej w Szczepie im. Bohaterów Oręża Polskiego  
w Blachowni. Był to szczep w szkole podstawowej,  ale to jedyny szczep w Chorągwi 
Częstochowskiej, w którym całą kadrę instruktorską stanowili ludzie spoza zawodu 

Warto tu jeszcze wspomnieć o patronce szkoły i szczepu – Marii
Grzegorzewskiej. Była to założycielka szkolnictwa specjalnego 
i inicjatorka „Nieprzetartego Szlaku”. Przez wiele lat wykładała 
w  Instytucie Pedagogiki Specjalnej w Warszawie wypuszczając w świat 
ludzi gotowych poświęcić się wychowaniu dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej. Szkoła Zawodowa Specjalna w Częstochowie już 
wcześniej przyjęła imię Marii Grzegorzewskiej, a we wrześniu 1978 roku, 
w 20 rocznicę powstania „Nieprzetartego Szlaku”, jej imię nadano 
szczepowi harcerskiemu w tej szkole. Patronka szczepu ZSZS 
w Częstochowie głosiła zasadę: 

„Nie ma kaleki – jest człowiek – każdy ma prawo 
do szczęścia i miejsca w społeczeństwie”. 

Z okazji święta szczepu im. Marii Grze-
gorzewskiej Naczelnik ZHP hm PL Jerzy Wojcie-
chowski przesłał na ręce druhny Hortensji Rakowskiej, 
komendantki szczepu, list z podziękowaniem za ofiarną
pracę. 

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

 

Szczep harcerski przy ZSZS działał do roku 1990, 
Druhna Hortensja przeszła na emeryturę, a druhna 
Danuta Polak – do pracy w ZNP.  
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nauczycielskiego, przedstawiciele różnych grup społecznych i zawodowych: robotnicy, urzędnicy,  
a w ogromnej większości uczniowie szkół ponadpodstawowych w Częstochowie. Praca w szczepie 
przynosiła im zadowolenie  i odpoczynek po pracy. „Jesteśmy młodzi, pełni energii i zapału, 
chcemy swoje wieloletnie doświadczenie przekazywać zuchom i harcerzom” – oto cel ich działania, 
w słowach i czynach. 

Szczep należał do najliczniejszych w Chorągwi. Pracowało w nim, w latach 70-tych XX 
wieku 30 instruktorów, tworząc zespół drużynowych i członków Rady Szczepu. Oto niektórzy 
spośród nich: 

− hm Edward Janik , komendant szczepu, pracownik   
Przedsiębiorstwa Transportowo-Sprzętowego Bu-
downictwa Hutniczego w Częstochowie. Wiele 
praktycznych doświadczeń zdobył w wojsku. 
Uczył harcerzy budować szałasy, sporządzać mapy 
i plany terenu, posługiwać się kompasem  i wiele 
innych, pożytecznych umiejętności, 

−  młodszy brat druha Edwarda, Jan to zastępca 
szczepowego do spraw zuchowych, pracownik 
ZEM w Blachowni. Założył w szczepie teatrzyk 
kukiełkowy. 

− Maria Karo ń, uczennica LO im. H. Sienkiewicza   
w Częstochowie, drużynowa zuchów „Zbójników”, 

−  Marek Kami ński, pracownik Fabryki Domów 
Mieszkalnych w Lisowie k/Lublińca, uczeń 
Zaocznego Technikum Budowlanego, drużynowy 
harcerskiej drużyny, która pracowała nad 
monografią miasta Blachowni, 

− Szymon Kamiński, uczeń TZNGR, zastę-
powy w drużynie im. St. Czarnieckiego, 
specjalizującej się w turystyce i służbie 
leśnej, 

− Jerzy Sobjanowski, spawacz konstrukcji 
stalowych, drużynowy drużyny im. Za-
wiszy Czarnego, 

− Robert Majewski, uczeń LO im. H. 
Sienkiewicza, drużynowy zuchów „Bie-
dronek”, 

− Karol Ostalski, kierownik zespołu 
artystycznego „Sybilla”, zdobywającego 
laury w Festiwalach Leśnych Estrad  
i Konkursach Piosenki Harcerskiej. 

 

Nie sposób wymienić wszystkich kierujących tym wyjątkowym szczepem, a tworzących 
nieformalny, nierejestrowany krąg instruktorów, bratni, harcerski zespół,  który łączy wspólny cel – 
praca wśród dzieci i dla dzieci. 

 

 

 

 

Marek Kamiński w harcówce szczepu 

 
Instruktorzy szczepu im Stefana Czarnieckiego 
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Wypoczynek letni i zimowy 

Harcerska Akcja Letnia 

W organizacji akcji letniej harcerstwo ma szczególnie duży dorobek, doświadczenie, tradycje. 
Tradycja organizowania obozów harcerskich sięga początków harcerstwa. 

Harcerze, będąc na obozach, sprawdzali swoją wiedzę zdobytą w ciągu roku szkolnego. 
Mogli wykazać się swoimi umiejętnościami – radzenia sobie w trudnych sytuacjach.                       
W początkowych latach tworzenia się drużyn harcerskich z młodzieży szkolnej, sami byli organi-
zatorami obozów w czasie wakacji zimowych i letnich. To były małe grupy, które zaszywały się    
w lesie, gdzieś w pobliżu rzeki lub jeziora. Las dostarczał materiału na opał, do budowy szałasu,      
a woda czerpana  z rzek lub jezior służyła do picia, gotowania, kąpieli. 

   

Harcerska Akcja Letnia dzieliła się na wyjazdową – organizowaną poza miejscem zamieszka-
nia oraz  Nieobozową Akcję Letnią – w miejscu zamieszkania. Akcja wyjazdowa – to kolonie zu-
chowe organizowane w obiektach stałych (w budynkach szkolnych) lub ocieplanych namiotach 
wojskowych z drewnianymi podłogami oraz obozy harcerskie organizowane pod namiotami. 

Obozowa Akcja Letnia 

 
Od wczesnych lat kiedy na terenie Częstochowy tworzyły się drużyny harcerskie – harcerze 

wyjeżdżali na obozy w czasie wakacji. 

I tak latem 1919 roku Wacław Kneblowski organizuje obóz wędrowny do Zakopanego        
dla 70 harcerzy z częstochowskich drużyn.  

W latach 1924-1926 zorganizowano m.in. obozy w Prędziszowie i Karpnie. 

       
       Obóz w Prędziszowie w 1924 r.                                                        Obóz w Karpnie - 1926 r. 

Obozy stwarzały wiele 
okazji do kształtowania po-
zytywnych cech, m.in. ucząc 
zaradności, hartując, zwięk-
szając odporność organizmu, 
wyrabiając potrzebę przeby-
wania na świeżym powietrzu, 
pozwalając na bliski kontakt   
z przyrodą. 
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                                                                                                                               Obóz żeński nad Bugiem - 1928 r. 

 
             Punkt sanitarny pod Jasną Górą 

              
                           Obóz harcerek w Istebnej  - 1937 r.                                     Obóz na Wołyniu - 1938 r. 

W 1930 r. drużyny harcerskie w czasie kwest ulicznych sprzedawały znaczki harcerskie         
na zorganizowanie obozu za własne pieniądze – obozowali wówczas na Śląsku Cieszyńskim                 
i  w Olsztynie. 

 

          

Harcerze z Rakowa  w Dźwinogrodzie .- 1931 r. 

W okresie międzywojennym również harcerki or-
ganizowały obozy wyjazdowe w różnych zakątkach Pol-
ski. 

W 1929 r. drużyny harcerskie przebywały         
w Wiśle, Olsztynie, Zaleszczykach, Żarkach. W tych 
latach rozwinęło się w hufcu żeglarstwo – Drużyna 
im. Waleriana Łukasińskiego zorganizowała spływ 
żeglarski Wartą do Poznania własną łodzią żaglową.  

 

Od 1922-1929 roku harcerze obozowali             
w Jęzorze k/ Niwki nad rzeką Przemszą. W 1927 r.  
wyjeżdżali na obóz szkoleniowo-wypoczynkowy do 
Malinowa na Kresach Wschodnich. 

Latem 1928 roku w czasie pielgrzymki na Jasną 
Górę harcerze zorganizowali punkt sanitarny              
w pobliżu klasztoru, gotowi służyć pomocą uczestni-
kom Kongresu Eucharystycznego, odbywającego się         
w Częstochowie 
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                                                                                                                                        Obóz w Miedźnie - 1933 r. 

     
                                                                                               Harcerze z Częstochowy na Zlocie w Spale w 1935 r. 

            
                               Obóz wędrowny                                                                         Obóz na Wołyniu 

W 1939 r. – Drużyny harcerskie brały udział w kursach i obozach w Krotoszynie, 
Kłobukowicach, Rabsztynie, Podłężu Szlacheckim i  na Huculszczyźnie.  

W Złotym Potoku przebywały zuchy z Wolnego Miasta Gdańska. 
 

      
                  Wymarsz na obóz                                                                  Obiad na obozie 

W 1933 r. hufiec harcerzy spędzał  lato i zimę  na Hu-
culszczyźnie i w Miedźnie. 

W 1934 r. obozowali w Żarkach, Wąsoszu, Gdyni, 
Gorlicach, Łąkawie, 11 Drużyna harcerska zorganizowała 
obóz wodny na Pilicy. 

W 1935 r. w lipcu 80 harcerek i harcerzy z hufca uczestni-
czyło w zlocie ZHP w Spale. 

W 1936 r. obozy  organizowano       
w Żarkach, Budzowie, na terenach Hu-
culszczyzny, Śląska Cieszyńskiego, Szwaj-
carii Kaszubskiej. 

W 1937 r. latem harcerze wyjeżdżali 
na obozy do Istebnej, Żarek oraz uczestni-
czyli w obozie wędrownym  po Tatrach     
i Pieninach 

Latem 1938 r. harcerze obozowali  
na Wołyniu (Kresy Wschodnie) 
i w Żarkach. 
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Od 1940-1945 r. harcerstwo zeszło do działalności podziemnej. Lata wojny to działalność 
konspiracyjna ZHP w Szarych Szeregach.  

  

                                                   

Dopiero na przełomie sierpnia i września  1945 r. w   Poraju   odbył  się  obóz szkoleniowy      
z udziałem 145 uczestników.  

W latach 1946/47 harcerki i harcerze z drużyn obozowali na obszarze całej Polski. 

             
           Drużyna harcerek na obozie – 1946 r.                                    Braterski uścisk dłoni – 1946 r. 

W tym okresie hufiec był organizatorem obozów w Wąsoszu i Osieczowie k/Bolesławca,          
w których uczestniczyło 300 harcerzy - komendantem tych  obozów był Marian Zieliński.              
W czasie obozu prowadzono kursy drużynowych i zastępowych. W czynie społecznym 
uporządkowali lokal we wsi Osieczków  na Dolnym Śląsku z przeznaczeniem na szkołę. II Hufiec 
Harcerzy obozował pod komendą Stefana Stoińskiego u podnóża Klimczoka, w obozie 
uczestniczyło ok. 180 harcerzy. Sprzętu obozowego (namioty, kuchnie polowe, transport itp.) 
wypożyczyło wojsko. Harcerze z Rakowa obozowali w Głuchołazach.  

 
                                                                                                                                     W harcerskim kręgu – 1956 r. 

Nastąpiła reorganizacja harcerstwa  w naszym mieście. Powstały dwa hufce: Częstochowa-Miasto   
i  Częstochowa-Powiat. 

Z lewej:  
Kompania Szarych 
Szeregów w marszu na 
koncentrację przed akcją 
 
 

Z prawej: 
Oddział Szarych Szeregów 
po akcji w Juliance 
 

Od czerwca 1948 r. harcerstwo częstochowskie 
przystąpiło do realizacji zadań Harcerskiej Służby Polsce, 
organizując akcję obozową na Ziemiach Odzyskanych. Latem 
niektóre drużyny organizowały samodzielnie obozy nad 
morzem, jeziorami, w górach oraz dużym powodzeniem 
cieszyły się obozy wędrowne – Karpacz, Kotlina Kłodzka.  

Pod wpływem władz politycznych w latach 1949/1950 
ZHP odchodził stopniowo od tradycyjnych metod harcerskich, 
podejmując czyny na rzecz środowiska.  



 

 

219

W latach 1950-1956 w okresie letnim OH razem z TPD organizowała wczasy dziecięce         
w Popowie, Wąsoszu, Kuźniczce, Olsztynie i Złotym Potoku. Dopiero  w 1956 r. odbył się 
pierwszy od 1950 r. obóz harcerski pod namiotami  w Romanowie, gdzie harcerze zdobywali 
stopnie i sprawności. 

   
                                                                   Apel na obozie – 1957 r.                    Obóz w Romanowie - 1958 r.  

Latem w  1958 r. harcerze obozowali w Szczedrzyku nad Turawą.                                     

                                                                           

Ponadto harcerze uczestniczyli na obozach Komendy Chorągwi Katowickiej  w Lachowicach 
na Podkarpaciu, Bieszczadach, w obozach pionierów jugosłowiańskich w Czorsztynie i Cieplicach 
oraz  w  NRD.  

Od 1960 r. hufiec rozpoczął  akcję letnią obozowaniem w Wąsoszu nad Wartą. W latach 
1961-1975 obozy hufca organizowane  były w Podłężu Szlacheckim, Wąsoszu i na Pojezierzu 
Mazurskim. Były to obozy nie tylko wypoczynkowe, ale i szkoleniowe. 

 

                       
Obóz „Słoneczna Polana” w Podłężu Szlacheckim 1959 r. 

Godną podkreślenia formę letniego wypoczynku harcerzy Chorągwi  Katowickiej, w której 
częstochowscy harcerze uczestniczyli bardzo licznie, była akcja „Zamonit”. Organizowano                  
ją na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Nazwa powstała od licznych zamków znajdujących 
się na szlaku Orlich Gniazd i amonitów – skamieniałości  żyjących tu przed wiekami głowonogów, 
których odciski łatwo znaleźć w wapiennych skałach Jury. 

W 1958 r. hufiec 
Częstochowa zorganizował 
akcję letnią w Romanowie, 
gdzie wojsko i Liga Przy-
jaciół Żołnierza wspoma-
gała harcerstwo w two-
rzeniu bazy sprzętowej       
i obozowej dostarczając  
środki łączności, transport, 
namioty itp. 

Częstochowscy 
harcerze w czasie 
zajęć na obozie nad 
Turawą 
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                                                                                                             Apel uczestników obozu wędrownego po Jurze 

       

         Wędrówka Szlakiem Orlich Gniazd                                           Skałki na Jurze Częstochowsko-Krakowskiej 

Pierwszym rokiem „Zamonitu” był rok 1961, a hasłem jego uczestników była „Wędrówka      
i praca”. 

           

    

Wędrując, harcerze poz-
nawali piękno tego regionu, 
jego przyrodę i ciekawe 
obiekty,  a kontakt   z ludnością 
dawał możliwość  współpracy      
z nią. Praca ta  polegała na po-
mocy ludziom  w gospodar-
stwie, opiece nad osobami star-
szymi, samotnymi, itp. 
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Harcerze brali również udział w pielęgnacji szkółek leśnych, sadzeniu drzew, pomocy przy 
żniwach, opiekowali się dziećmi mieszkańców wsi – organizując „zielone przedszkola”. 

      

       Wędrówce, poznawaniu piękna Szlaku Orlich Gniazd i pracy dla ludności  tego regionu, 
towarzyszyła zawsze harcerska piosenka . 

Tak powstała pieśń o „Zamonicie”, która stała się niemal hymnem tego rajdu, śpiewanym 
przez wszystkie wędrujące drużyny.                                      

                                                         Z A M O N I T 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bierz plecak na ramię, manierkę do pasa  
w drużynie włóczęgi czas nadszedł. 
Będziemy przechodzić doliny i lasy 
będziemy pomagać jak zawsze. 
 

Ref. Szlakiem Orlich Gniazd idziemy, 
pieśń harcerską niesie wiatr, 
z wież zamkowych polskiej ziemi 
patrzy na nas tysiąc lat. 
A gdy przyjdzie zmierzch, 
w ruinach błądzą cienie dawnych dni. 
Miejsca znane przypomina 
letnia noc, rycerskie sny. 

 

Bo hasło „Zamonit” to znaczy przygoda 
I uśmiech przy pracy dla kraju. 
Bo hasło „Zamonit” to góry i woda 
I drogi, co na nas czekają. 
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Kolonie Zuchowe w tych latach prowadzone były w Szkole Podstawowej w Wąsoszu 
Górnym, w Więckach k/Kłobucka, w Popowie i Konopiskach organizowały je: hm Wacława Ciura, 
Halina Pałka, Jadwiga Hanisz. 

                 

Od kwietnia 1960 r. hufiec przy wsparciu władz miasta i zakładów pracy rozpoczął budowę 
stałego Ośrodka Harcerskiego w Wąsoszu na terenach leśnych wydzierżawionych na określony 
czas od prywatnych właścicieli. Wąsosz otacza piękne zakole Warty. 
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Na lewym brzegu rzeki wznosi się wzgórze, na którym rozciąga się wieś – Wąsosz Górny       
i tu bliżej rzeki powstało Zgrupowanie Obozów Harcerskich. Harcerze rozbijali swoje namioty 
również po drugiej stronie rzeki Warty   w kierunku wsi Patrzyków.  

                                              

                                  

Do tego urokliwego miejsca przyjeżdżały drużyny, szczepy aby móc wypoczywać, uczyć się      
i sprawdzać swoje zdobyte umiejętności w ciągu roku szkolnego. 

 Komendantami Zgrupowania w tych latach byli: hm Marian Gawroński, hm Kazimierz      
Kościelniak. 

                  
                        Wyładowanie sprzętu z ciężarówki                                                  Rozbijanie namiotów 

                              
                     Namiot już stoi                                                    Zastęp chłopców  przy rozbitym namiocie 

Raport odbiera 
 z-ca komendanta Hufca      
hm Leszek Binert 

Spożywanie posiłku 
na obozie. 
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Latem w 1964 r. zorganizowano tutaj po raz pierwszy  w Polsce językowy obóz harcerski. 

W latach 1966/67 hufiec kontynuował budowę bazy obozowej w Wąsoszu. W tym okresie  
obozy urządzano nie tylko na tym terenie, ale również w Miedźnie i poza województwem.  

              
               W obozowej kuchni                                                  Uczestnicy obozu w kolejce po posiłek 

              

       Sielski odpoczynek komendantów                                    Koniec przyjemności pora wracać do domu 

W latach 1961-1974 w akcji letniej najaktywniejsi byli instruktorzy: Czesław Dymek, Jerzy 
Mach, Tadeusz Muszyński, Marian Wąpierski, Leszek Binert, Teresa Komender, Janina Drynda, 
Halina Pałka, Halina Ryś, Edward Szostak, Tadeusz Woźniak, Jadwiga Hanisz, Wacława Ciura,  
Jerzy Biczak, Janusz Wachsman. 

   W 1969 r. hufiec liczył 9158 członków. W tym roku harcerze obozowali w Wąsoszu, 
Rębielicach Szlacheckich, a 45-osobowa drużyna, w ramach wymiany wakacyjnej, przebywała na 
obozie pionierskim w NRD. W latach 1971-74 harcerze częstochowscy licznie uczestniczyli          
w centralnych  i chorągwianych akcjach obozowych: 

- Operacja 1001-Frombork 

-    Klimczok 

- Harcerska Akcja  Specjalnościowa w Centurii. 

W latach 1966-1973 w kraju prowadzono odbudowę  
miasta Frombork, które zostało poważnie zniszczone podczas 
II wojny Światowej. ZHP wystąpił z apelem do instruktorów     
i harcerzy o udział w odbudowie miasta. Została ogłoszona  
akcja pod kryptonimem „Operacja 1001 Frombork”. Starsi 
harcerze pracowali przy odbudowie budynków (w tym wieży 
w murach obronnych – obecnie znajduje się tam planetarium). 
Kładziono nawierzchnie ulic i chodników, sadzono drzewka. 
W ten sposób uczczono 500-rocznicę urodzin Mikołaja 
Kopernika. 
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W tej operacji, przez trzy turnusy latem w 1972 r. brał udział Szczep harcerski z Zasadniczej 
Szkoły Budowlanej w Częstochowie, pod komendą Zygmunta Woźniaka. Za pracę i uczestnictwo, 
Szczep otrzymał tytuł „Honorowego Obywatela Fromborka”. 

Powodzeniem cieszyła  się wśród harcerzy starszych ogólnopolska operacja „Bieszczady-40”,  
organizowana w naszym Hufcu przez Krąg Instruktorski im. dr Ignacego Kozielewskiego pod 
komendą hm Lecha Matysiaka.  

Od 1974 roku szczep uczestniczył w centralnej akcji obozowej „Bieszczady-40” budując 
własną stanicę obozową, której zakończenie planowano w roku 1984,  na 40-lecie PRL. 

Akcja „Bieszczady-40” miała na celu udział starszego harcerstwa w rozwoju regionu 
bieszczadzkiego. Od 1981 roku została przemianowana na „Harcerską Służbę Bieszczad”.  

Odpoczywając i wędrując harcerze poświęcali wiele godzin pracy dla zagospodarowania tego 
regionu Polski. Wyrażało się to w organizowaniu pomocy przy remontach szkół, internatów             
i obiektów sportowych oraz przy budowie dróg, których wiele kilometrów powstało z udziałem 
harcerskiego czynu dla tego terenu. 

         

 

     

   
                                                                                                            Harcerze ze Szczepu im. I. Kozielewskiego  
                                                                                                                na obozie w Kołonicach (Bieszczady) 

Od 1985 roku prowadzone były  
w Bieszczadach tzw. wędrujące stanice 
– obozy wędrowne, których uczestnicy 
włączali się do prac w stanicach sta-
łych. Wielu harcerzom z Częstochowy 
przyznano tytuł „Zasłużonemu Biesz-
czadom”. 

Stałymi uczestnikami biesz-
czadzkiej przygody, przez kilka kolej-
nych lat  spędzających wakacje  na tym 
terenie, byli harcerze ze Szczepu       
im. Ignacego Kozielewskiego działają-
cego przy Zespole Szkół Zawodowych 
nr 5 przy ul. Targowej. 
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Drużyny starszych harcerzy uczestniczących w tej akcji brały udział w pracach porządkowych      
na terenie budowy Huty Katowice, dzięki czemu ekipy budowlane mogły skupić się na pracach 
specjalistycznych. 

                                                                      

Biorąc udział w omawianych akcjach uczestnicy zbierali punkty na zdobywanie Młodzieżowej 
Odznaki Turystycznej. 

Tam, w  sierpniu 1976 r., na obozie w Kołonicach, 
gdzie częstochowscy harcerze mieli swoją stanicę,        
hm Lech Matysiak i jego zastępczyni w kierowaniu obo-
zem i szczepem, phm Anna Górska, zawarli związek mał-
żeński. Ślubu udzieliła im p. kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego w Baligrodzie, a w uroczystości uczestniczyli 
komendanci zaprzyjaźnionych obozów z innych Chorą-
gwi oraz kierownictwo Akcji „Bieszczady-40”. 

Od roku 1975, odkąd powstała 
Chorągiew Częstochowska, wszystkie 
formy spędzania letniego wypoczynku 
przez harcerzy i zuchów naszego re-
gionu wchodziły w skład Akcji 
„Warta”. Były to: wędrówki po Jurze, 
wakacje w miejscu zamieszkania, obozy 
pod namiotami i kolonie zuchowe 
oraz udział w akcjach centralnych: 
wspomnianej już „Bieszczady-40”          
i „Azymut Huta Katowice”.  
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 W Zawadach Hufiec Częstochowa organizował obozy „Młodych Gospodarzy Województwa 
Katowickiego” pod komendą ówczesnego zastępcy komendanta Hufca, hm Janusza Wachsmana.  
Uczestniczyła w nich młodzież starsza wykonując  prace  przy budowie dróg, poboczy, 
porządkowaniu obszarów leśnych w pobliżu miejsca obozowania.  

 

             

 

      W uznaniu zasług dla pracy wychowawczej Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 
odznaczyło Hufiec Częstochowa-Miasto „Medalem 25-lecia Wyzwolenia Częstochowy”. 

W 1973 roku hufiec liczył 12.000 zuchów, harcerzy i instruktorów. W tym czasie wygasła 
umowa dzierżawienia terenów w Wąsoszu i postanowiono przenieść obozowanie na większy      
teren. 

 Decyzją ówczesnych władz miejskich rozpoczęto budowę obozowego Ośrodka Harcerskiego 
w Pająku k/Konopisk. Jesienią 1973 roku powołano Społeczny Komitet Budowy Ośrodka 
Harcerskiego w Pająku pod przewodnictwem  inż. Henryka Jakubowskiego. W skład Komitetu 
weszli dyrektorzy 27 Zakładów Pracy z terenu Częstochowy.  

Od marca 1974 roku rozpoczęto  I etap budowy, w ramach którego wykonano: sieć 
wodociągową, doprowadzono energię elektryczną, wybudowano drogi dojazdowe, most na 
Konopce, wybudowano pawilon gospodarczy (kuchnia, jadalnia, myjnia naczyń), budynek łaźni, 
kotłowni, sanitariaty.  

              
     Jadalnia z kuchnią i myjnią naczyń                                                       Wartownia Zgrupowania 

Wojsko, władze miasta, zakłady pracy, instruktorzy ZHP dokładali wiele starań do stworzenia 
nowej, własnej, większej bazy obozowania. Największe zaangażowanie w pracach przy budowie 
ośrodka wykazał ówczesny zastępca komendanta hufca, hm Janusz Wachsman, który potrafił          
w każdym czasie zorganizować ekipę młodych i starszych instruktorów do pracy. Byli to druhowie: 
Marian Sitek, Ryszard Ptak, Jerzy Skolik, Tadeusz  Woźniak, Marian Wąpierski. Sprawnie 
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przebiegała akcja przewozu sprzętu obozowego z Wąsosza do Pająka pod kierunkiem dh Edwarda 
Szostaka. W pracy tej pomagali harcerze. Transport  i pracowników zapewniły Częstochowskie 
Zakłady Transportowe Przemysłu Terenowego. 

Po raz pierwszy w „Pająku” harcerze rozpoczęli obozowanie w lipcu 1974 r. a starsza 
młodzież  obozowała w Istebnej, w „Poligonach HSPS”.  

Łącznie w tym roku w trzech turnusach  wypoczywało ponad 900 harcerzy. 

     
  Podobóz  odpoczywa                             Warta czuwa                                      Wyjście na zmianę warty                                  

     
          Toaleta poranna                      Poranne porządki w obozie                                Przegląd menażek 

     
  Dwójkami na  posiłek                   Mycie naczyń po posiłku                                 Zbiórka na apel 

     
Zastęp gotowy do zajęć                      Przygotowanie do apelu                         Apel w  zgrupowaniu obozów 

Harcerze, przebywając na obozie  razem z kadrą instruktorską, czynnie uczestniczyli w tzw. 
pogotowiu żniwnym pod hasłem „każdy kłos na wagę złota” szczególnie  pomagali  przy żniwach 
ludziom  starszym i samotnym. 

Od 1975-1980 r. w Ośrodku „Pająk” prowadzono drugi etap jego rozbudowy.  
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                                                                        Pawilony dla zuchów                    Zuchy w swoim pokoiku 

  
                                                                                                              Boiska sportowe 

 Uroczyste oddanie Ośrodka dla Hufca ZHP w Częstochowie nastąpiło 12 lipca 1980 roku.    
Z tej też okazji  Główna Kwatera ZHP  przekazała samochód dostawczy marki „Tarpan”, namioty 
dla kadry i 100 szt. łóżek „kanadyjek”.  

Hufiec  Częstochowa w latach 1978-1986 liczył 24 630 członków.  

Zuchy i harcerze chętnie uczestniczyli w różnych formach wypoczynku letniego.  

W czasie swojej kadencji Naczelnik ZHP Jerzy Wojciechowski dwukrotnie odwiedził 
harcerzy w Pająku, a każdego lata harcerzy w Pająku odwiedzali przedstawiciele władz miasta         
i województwa, którzy uczestniczyli w spotkaniach i ogniskach.  

                                          

                                   
     Wojewoda częstochowski Cezary Graj                                                      Prezydent  miasta Ewa  Janik i Przew. Rady  
         z  wizytą w Pająku w 1986 r.                                                                   Miasta Częstochowy hm Wiesław Wiatrak                       

                                                                                                                        zwiedzają Pająk w 1999 r. 

W tych latach wybudowano    
6 pawilonów dla zuchów,2 pawilony 
dla kadry, pawilon Harcerskiego 
Ośrodka Techniki (HOT), pawilon 
służby medycznej (tzw. szpitalik), 
magazyn na sprzęt ciężki i instalację 
telefoniczną. Ponadto przygotowano 
bazę sportową (3 boiska do siat-
kówki, 2 do koszykówki,  boisko do 
piłki nożnej, bieżnię, skocznię, kort 
tenisowy) oraz drogi prowadzące do 
pól obozowych, dokończono ogro-
dzenie od strony rzeki, wykonano 
prace przy urządzaniu zalewu, wy-
posażono pawilony w sprzęt, meble, 
pościel, firany do okien itp. 

 

Z lewej: 
Wizyta Naczelnika ZHP 
Jerzego 
Wojciechowskiego          
w Pająku 
 
Z prawej: 
Wiceminister MEN 
Kazimierz Dera wita 
się z kadrą obozową 
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    Pająk gościł delegacje skautów z Anglii, przedstawicieli sportu i turystyki,                             
w tym Irenę  Szewińską. 

W niektórych latach organizowane były obozy specjalistyczne, W 1980 roku prowadzono 
przez trzy turnusy czternastodniowy obóz jazdy konnej, instruktorami byli członkowie  
Studenckiego Klubu Jeździeckiego „Pegaz” z Częstochowy. 

 

                       

 

W latach  1982-1996 prowadzono kursy o tematyce obrony przeciwpożarowej, na kartę 
rowerową oraz przygotowywano harcerzy do uczestnictwa w Młodzieżowej Służbie Ruchu.           
W prowadzeniu tych kursów szczególnie wyróżnił się mł. chor. Ireneusz Randak. 

Organizowano również pod komendą Leszka Matysiaka kursy na prawo jazdy samochodowe    
i motocyklowe, a komendantką tego obozu była  dh Janina Puchała. 

 

          
     Nauka o znakach drogowych,                                                                  Wręczanie kart rowerowych 

         
                                                  Szkolenie przeciwpożarowe 
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Od 1980 r. kolonie zuchowe prowadzono w Pająku, w specjalnie przeznaczonych na ten cel 
domkach. Każdy domek składał się z czterech 6-osobowych pokoi dla zuchów, dwóch pokoików 
dla drużynowego i przybocznych oraz sanitariatów. Takich domków było pięć, a w szóstym,      
tzw. „ zuchówce”  prowadzone były różne formy zajęć, w tym kominki w czasie niepogody.  

W ciągu jednego turnusu na kolonii zuchowej przebywało 120 zuchów. 

   

Praca programowa na kolonii zuchowej opierała się na tych samych zasadach, jakie 
obowiązywały w całorocznej działalności drużyny. 

   

 Zuchy zdobywały sprawności. Każdy dzień życia kolonijnego odpowiadał jednej zbiórce 
drużyny. Zajęcia prowadzone były zależnie od pogody: w lesie, na polanie, nad zbiornikiem 
wodnym (zalewem), na świeżym powietrzu. 
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                     Najmłodsze zuchy w Pająku: Grześ,  Madzia z Olą,  Maciuś i Monika 

W roku 1999 przystąpiono do remontu domków zuchowych: wymieniono okna, drzwi, 
wykonano nową elewację, położono nową wykładzinę podłogową. Przeprowadzono remont 
zuchówki i przebudowano kominek. 

Obecnie zuchy na koloniach w Pająku bawią się tak:  

               

              

Kolonie zuchowe prowadzone były przez doskonale wykształconych instruktorów 
zuchowych, m.in.: Wacława Ciura-Samborska, Maria Rak, Sabina Budzeń, Halina Pałka, Grażyna 
Sikora, Anna Pohorecka, Anna Żyła, Honorata Koza, Jolanta Mojsa Tomasz Deska. Od 1991 roku 
starano się zmieniać miejsca pobytu kolonii zuchowej. Oprócz Pająka  m.in. zuchy   z Częstochowy  
i okolic spędzały lato w Złotym Potoku, Sarnowie k/Otmuchowa,  Międzywodziu, Rabce, w Białym 
Dunajcu, Zawoi, Wapiennicy, Rytrze i w Murzasichlu. Obozy te prowadzili instruktorzy: Sławomir 



 

 

233

Radosz, Zbigniew Korepta, Janina Jastrzębska, Ilona Szczepańczyk, Iwona Orman, Dorota Gal, 
Danuta Kościańska, Tadeusz Gal. 

W czasie trwania akcji obozowej do Pająka przyjeżdżały zastępy z Nieobozowej Akcji 
Letniej, aby tu realizować swój program w jednotygodniowych turnusach. 

    

W Ośrodku Obozowym w Pająku, od roku 1976, oprócz harcerzy ze szczepów 
częstochowskich, uczestniczyli również harcerze z innych hufców. Były to obozy na zasadzie 
wymiany. Od roku 1980 dostosowano się terminami do innych ośrodków,  zmieniając okres pobytu 
na turnusach z trzech tygodni na dwa.  

Komendantami  Zgrupowania Obozów Harcerskich w Pająku byli przeważnie komendanci 
hufca częstochowskiego lub ich zastępcy: hm, hm Teresa Komender, Barbara Sobótka, Janusz 
Wachsman, Maria Teresa Chudzik, Marek Adamiec, Tadeusz Trzyna, Wojciech Krogulec, Edward 
Szostak, Janina Drynda, Adrian Staroniek, Mirosława Błaszczak-Całusińska. 

Wyróżniającymi się instruktorami działającymi  w czasie akcji letniej w  Pająku i poza nim 
byli m.in. druhny i druhowie: Jacek Bąk, Krzysztof Brzozowski, Sabina Budzeń, Grażyna Cichawa, 
Krzysztof Czajka, Dariusz Dąbek, Halina Dudzik, Jacek Dudzik, Anna Dymek, Janusz 
Dziurkowski, Magdalena Fajer, Anna Frukacz, Ewelina Gajek, Dorota Gal, Alicja Gosławska, 
Lucyna Goszczyńska, Anita Imiołek, Marek Karłowski, Roman Kitala, Iza Knapińska,  Dorota 
Korańska, Danuta Kościańska, Beata Król-Stroba, Michał Kurleto, Urszula  Madałkiewicz, Tomasz 
Marczak, Tomasz Marczewski, Iwona Orman, Tomasz Orzechowski, Halina Pałka, Ryszard Ptak, 
Janina Puchała, Grażyna Radomska, Lidia Reglewska, Krystyna Rokita, Tomasz Ruksza, Roman 
Rygał, Tomasz Sikorski, Marian Sitek, Jerzy Skolik, Ryszard Stefaniak, Katarzyna Strach, Jolanta 
Synoradzka, Iwona Szczepańczyk, Maria Szmerdt, Jolanta Ujma, Tadeusz Wąsowicz, Maria Wilk, 
Mariola Wójcik, Danuta Wróbel, Włodzimierz Wróbel, Janusz Zadrosz, Roman Zalewski, 
Małgorzata Ziółko. 

Nad zdrowiem zuchów i harcerzy w Pająku czuwali Maria Marczewska i Włodzimierz    
Wróbel, który był czynnym instruktorem harcerskim. 

 Miejscami obozowania częstochowskich harcerzy poza Pająkiem, również były: Drężno                      
k/Szczecinka, Kętrzyn, Kokotek, Wilcze k/Wolsztyna, Darłówek, Czaplinek, Węgorzewo, 
Jarnołtówek k/Prudnika, Załęcze Wielkie, Kłonice, Jarosławiec, Wisełka, Łazy, Międzywodzie, 
Przerwanki, Podgaje, Sianorzęty, Natal k/ Szczytna, Kielce, Darłowo, Gdynia, Sławno, Sierpc, 
Jantar, Życiny, Rozewie, Dąbki, Radocin, Głuchołazy, Krynica Górska, Niesulice, Siemiany, 
Wapienica, Rozewie i inne miejscowości. 

W większości były to ośrodki obozowe hufców, które w tym samym czasie przysyłały do Pa- 

jąka swoich harcerzy, a mianowicie: hufiec Szczecinek, Darłówek, Brzeg Opolski, Kętrzyn, 
Kołobrzeg, Czaplinek, Wałbrzych, Lubliniec.  
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Do tych okolic w Polsce wyjeżdżali na obozy częstochowscy harcerze 

 Wymiana taka cieszyła się dużym powodzeniem przez wiele kolejnych lat. Na uwagę 
zasługuje fakt, że niektóre częstochowskie szczepy korzystały z tej wymiany między hufcami 
organizując obozy wyjazdowe, których uczestnikami byli prawie w całości harcerze z jednego 
szczepu. Było to doskonałą okazją do kontynuacji pracy harcerskiej rozpoczętej w czasie roku 
szkolnego. Do szczepów tych należały: 

- Szczep nr 31 obozujący na Rozewiu pod kierunkiem druhny Izabeli Knapińskiej, 

- Szczep nr 26, który prowadziła druhna Lidia Reglewska w Łazach, 

- Szczep nr 38 z druhną Anną Dymek wyjeżdżający do miejscowości Targanice w Beskidach, 

- Szczep nr 9, z którego harcerze pod kierunkiem druhny Haliny Pałki, przez kolejne cztery lata 
wyjeżdżali na obozy do Drężna k/ Szczecinka, Kokotka i Wilcza k/Wolsztyna. 

          
                  Obóz na  Rozewiu – Szczep SP nr 31                                       Obóz w Łazach – Szczep SP nr 26 
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                                             Obóz w Targanicy – Szczep SP nr 38 

  

 

 

 

      

 

 

      

        Szczep SP nr 9 – Obóz w Kokotku 1978  r.                                Szczep SP nr 9 - Obóz w Wilczu 1979  r. 

              

 

 

Ciekawą formą spędzania letniego wypoczynku były obozy wędrowne drużyn. Uczestniczyli 
w nich głównie harcerze starsi. Wędrowali po Roztoczu, Wale Pomorskim, Bieszczadach, 
Mazurach wędrowali  po  Beskidzie Żywieckim, Kotlinie Kłodzkiej, Beskidzie Sądeckim, 
Pieninach, Karkonoszach, Gorcach. Odbył się też rejs po Wielkich Jeziorach Mazurskich. 
Wędrowali po Rozewiu, Słowińskim Parku Narodowym, Tatrach Czeskich, a także po Jurze 
Krakowsko-Częstochowskiej. Organizatorami tych obozów byli: Marek Adamiec, Włodzimierz 
Wróbel, Urszula Mózgowiec, Grażyna Kuczyńska, Barbara Radomska, Janusz Budnik, Krzysztof 
Brzozowski, Bogusław Stanisz, Jarosław Majchrzak, Michał Kurleto, Marek Szaja, Anna Sapińska, 
Mariusz   Kubisa, Tadeusz Wąsowicz, Dorota Gal, Maria Kulig. 

 

            Harcerze drużyn starszoharcerskich z komendantem dh Markiem Adamcem 
                               w  Pająku 1981 r.                                                    w  Złotym  Potoku 1982 r. 
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           Wyjazd na wędrówkę - zbiórka na peronie                                                       Na wędrownym szlaku 

 

          
Obóz wędrowny na rowerach 

 

          
                                                         Na szlaku wielkiej przygody 
 
W tym samym czasie były też prowadzone obozy  integracyjne dla  sprawniejszych harcerzy    

z Nieprzetartego Szlaku. Prowadziła je hm Anna Okniańska, Mirosława Gajewska, Jadwiga 
Matuszczyk, Józefa Tałajko, Maria Szylwańska. Ze względów zdrowotnych dzieciom 
niepełnosprawnym  zmieniano miejsca ich obozowania i wyjeżdżano też do innych miejscowości. 
Były to: Rudniki k/Zawiercia, Kochcice k/Lublinca, Jarnołtówek k/Prudnika, Drugnia k/Kielc, 
Zalesice i Olsztyn k/Częstochowy. Miejscem obozowania była szkoła lub ośrodek wczasowy. 
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             Na obozie w Pająku                                                    Drugnia k/Kielc – w kręgu przy ognisku 

 

     
               Obóz w Jarnołtówku –odwiedziny rodziców                            Obóz w Rudnikach – festiwal piosenki  

W Pająku przyjmowano też pionierów z innych państw, a mianowicie: 

―   z Pernika w Bułgarii 

―   ze Smoleńska w ZSRR 

―   z Weisswasser w NRD 

Pionierzy w grupach 50 osobowych obozowali w naszym Ośrodku przez dwa tygodnie. 

Oprócz zajęć programowych organizowano dla nich wycieczki: do Krakowa, po Jurze 
Krakowsko-Częstochowskiej, do planetarium w Chorzowie, a także po Częstochowie, w celu 
zwiedzenia Jasnej Góry czy interesujących zakładów pracy, gdzie obserwowano proces 
produkcyjny. Najczęściej były to zakłady: „Wigolen”, „Wykromet”, „Warta”, „Stradom”. 

W drodze wymiany przebywali nasi harcerze z Hufca Częstochowa w zagranicznych 
ośrodkach pionierskich. Organizatorem tych obozów była Chorągiew Częstochowska. 

Ośrodkami tymi były:  

Nawodari w Rumunii               

Pernik w Bułgarii                              

Smoleńsk w ZSRR                   

Stolberg w Górach Harz w  Niemczech 

Weisswasser  w Niemczech 

Walencja na Węgrzech   

Artek w ZSRR  
 

Dh Mira Błaszczak-Całusińska z harcerzami  
      i pionierami  na obozie w Weisswasser 
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Nawodari w Rumunii – 1976r. Międzynarodowy Obóz Pionierów. Komendantem obozu była 
hm Anna Okniańska, przybocznym pwd Zbigniew Nabiałek.  Harcerze przebywali w Ośrodku nad 
Morzem Czarnym. Oprócz codziennych zajęć w obozie korzystali z kąpieli w morzu, płynęli 
statkiem po Morzu Czarnym wzdłuż wybrzeża od Nawodari do Mangali podziwiając piękno 
otaczającej przyrody, organizowali też  wycieczki w góry. 

                       
      Harcerze na obozie w Nawodarii – Rumunia                                         Rzeźby na plaży w wykonaniu harcerzy 

Pernik w Bułgarii. W latach 1979-1987 każdego roku 40-osobowa grupa harcerzy z Hufca 
Częstochowa uczestniczyła w ramach wymiany bezdewizowej na obozie pionierskim w Ośrodku 
Kowaczewce k/Pernika – położonym w kotlinie wśród gór Lulin, 30 km od Sofii. Bułgarscy 
instruktorzy dla polskich harcerzy organizowali wypoczynek w ten sposób, że jeden tydzień 
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spędzali oni w górach, a drugi nad Morzem Czarnym, w Warnie lub w Burgas. W czasie turnusu 
organizowano liczne wycieczki do Pernika, Sofii, Riły – gdzie można było podziwiać piękną 
architekturę starożytnego Monastyru Rylskiego założonego przez Iwana Rylskiego w 946 r.  

W Warnie wielką atrakcją był seans w delfinarium, zwiedzanie Mauzoleum Władysława 
Warneńczyka oraz rejs statkiem po Morzu Czarnym i pobyt na pięknej plaży, zorganizowano też 
neptunalia.  W ciągu tych lat obozy prowadzili następujący instruktorzy: hm Maria Rak z Julitą 
Wiatrak,  Alina Szymczyk z Ireną Mądrzycką i Zdzisławą Walarowską,  Zbigniew Mądrzyk             
z  Janiną Dryndą,  Maria Teresa Chudzik z  Ryszardem Ptakiem. 

 

        
    Ośrodek pionierski w Kowaczewce Bułgaria                                             Neptunalia w Burgas 

  

Smoleńsk w ZSRR. Przez miasto przepływa rzeka Dniepr, niektóre zabytki pamiętają czasy 
Napoleona. W czasie II wojny światowej miasto poniosło duże straty. Harcerzy witano serdecznie – 
zamieszkiwali razem z pionierami w trzech Ośrodkach Wczasowych, parę km poza miastem.            
Z naszego hufca obozy prowadzili następujący instruktorzy: hm Teresa Komender, Barbara       
Sandak-Różyńska,  Anna Okniańska,  Maria Teresa Chudzik,  Halina Pałka,  Ryszard Ptak,  Janina 
Drynda, Honorata Koza, Jolanta Mojsa. Harcerze zwiedzili zabytki Smoleńska, miejsce bitwy pod  
Lenino, Cerkiew Zwiastowania NMP z kopią obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. 

           
      Dwójkami na apel                                                                            Wprowadzenie flagi narodowej 
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                 Apel harcerzy z pionierami                                                                 Zwiedzanie zabytków Smoleńska 

              

       Harcerze przed Muzeum Bitwy pod Lenino                                Polonez w wykonaniu harcerzy i pionierek 

 

W 1987 roku w Katyniu harcerze i instruktorzy  zaciągnęli wartę nad zbiorową mogiłą  
pomordowanych  oficerów i żołnierzy polskich . Z oburzeniem stwierdzono fałsz o prawdziwych 
oprawcach polskich oficerów. 

                  

 

Stolberg w górach Harz, Guntersberg, Weisswasser w Niemczech.  Przebywając na tych 
obozach polscy harcerze mieli okazje zwiedzić w czasie organizowanych tam wycieczek miasta 
niemieckie: Berlin, Lipsk, Drezno, Miśnię, Cottbus. Podziwiano piękne zabytki zwiedzano muzea, 
organizowano wycieczki w góry Harz. Obozy te prowadzili m.in.: hm  Janusz Wachsman, Grażyna 
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Cichawa, Bogdan Komender, Janina Puchała, Barbara Sandak-Różyńska, Halina Pałka, Bogusław 
Stanisz, Magdalena Fajer, Janina Drynda, Ryszard Jakubiak, Zdzisława Walarowska, Anna 
Zjawiona, Sabina Budzeń, Izabela Knapińska, Lidia Reglewska,  Mirosława Błaszczak-Całusińska, 
Jerzy Sobjanowski. 

 

                           
     Harcerze na wycieczce w górach Harz  1978  r.                                                         Obóz w Scharmutzelsee 1978 r. 

 

            
      Apel w obozie Weisswasser                                                                   Weisswasser - kąpiel w basenie 

Mała miejscowość o nazwie Walencja nad Małym Balatonem na Węgrzech. Był to obóz 
pionierski, w którym uczestniczyło 15 harcerzy z Częstochowy  przez 7 dni. Młodzież korzystała          
z kąpieli w ciepłym jeziorze, zwiedzała miasto Budapeszt i okoliczne miejscowości. Organizatorem 
była Główna Kwatera ZHP, a prowadzącą druhna  hm Maria Teresa Chudzik. 

W 1979 r. w sierpniu podsumowany został Międzynarodowy Rok Dziecka w Arteku              
w ZSRR.  Zjechali się pionierzy, skauci, harcerze z całego świata ze swoimi programami. Główna 
Kwatera ZHP powierzyła organizację obozu do Arteku Komendzie Chorągwi Częstochowskiej      
za wzorową  organizację i prowadzenie akcji letniej. W Arteku uczestniczyło 50 harcerzy z Polski - 
była to grupa składająca się z 30 harcerzy z hufca Częstochowa i 20 przedstawicieli innych  
Chorągwi. Czuliśmy się bardzo wyróżnieni. Komendantem 50-osobowej grupy została hm Maria 
Teresa Chudzik, programem artystycznym kierowała hm Alina Szymczyk i Hanna Połacik, 
tłumaczem była hm Krystyna Juszczyk. Turnus trwał cztery tygodnie. Przed wyjazdem cała grupa 
przebywała w Pająku w celu zintegrowania się i przygotowania programu oraz części artystycznej. 
Obóz w Arteku był nagrodą dla harcerzy wyróżniających się w dziedzinie muzyki, sportu                   
i działalności artystycznej. Zanim harcerze dotarli do Arteku zwiedzali przez tydzień zabytki 
Moskwy, następnie odbył się lot samolotem na Krym. Będąc w Arteku poznali jego okolice, Jałtę, 
Liwadię, wspinali się na górę Ajudah, płynęli statkiem po morzu, przeżyli wiele ciekawych przygód 
i imprez oraz plażowali nad brzegami Morza Czarnego. 
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Obozy zagraniczne dawały możliwość poznawania innych krajów, ich obyczajów oraz 
działalności młodzieży w organizacjach pionierskich.  

Nasi harcerze, uczestnicząc w obozach zagranicznych, prezentowali w swoich programach 
tradycje, obrzędy harcerskie, obyczaje i to co jest polskie. Organizowane „Dni Polskie” przybliżały 
dzieje naszego kraju i jego historię. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się wystawy, występy 
artystyczne, ogniska, przy których brzmiały pieśni w różnych językach. Uczestnicząc                      
w Międzynarodowych Obozach Pionierskich harcerze naszego hufca spotykali się z pionierami, 
skautami całego świata. Wymieniali doświadczenia, zawiązywała się więź pomiędzy uczestnikami,  
a nawet  długotrwała przyjaźń. 

Instruktorzy prowadzący 
obozy za granicą to wykwalifiko-
wana kadra, która swój czas         
w czasie lata poświęcała na pracę  
z harcerzami w Ośrodku Pająk lub 
na innych obozach wyjazdowych 
w kraju.  

W latach 1980-1982 w Pa-
jąku przebywali pionierzy  i skauci 
uczestniczący w Centralnej Akcji 
Szkoleniowej (CAS), w ramach 
„Malty,” z ośrodka harcerskiego 
Chorzów   ( wynikało   to  z  braku 

 
Uczestnicy „Malty” w Pająku w1982 r. 
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dostatecznej ilości miejsc w Chorzowie, więc część „Malty” przeniesiono  do Pająka). Byli to 
skauci, pionierzy z różnych krajów Europy m.in.: Belgii, Danii, Niemiec, Holandii. 

Od roku 1995 systematycznie przybywają do Ośrodka w Pająku, na dwutygodniowe turnusy 
kolonijne, grupy dzieci polskich zza wschodniej granicy. Inicjatorem tej akcji jest Stowarzyszenie 
„Wspólnota Polska”, którego częstochowski oddział powstał w 1991 r. Celem Stowarzyszenia jest 
organizowanie pomocy i współpracy z Polakami na wschodzie i Polonią na zachodzie. 

Dzieci przebywające na letnim wypoczynku w Pająku to mieszkańcy Białorusi, Ukrainy, 
Rosjii Niemiec. Każda grupa przyjeżdża tu ze swoimi opiekunami.  

Organizatorami i opiekunami tych grup ze strony Częstochowy byli: wiceprezes „Wspólnoty 
Polskiej” oddział  w Częstochowie, Roman Jakiel i członek tej organizacji – Dorota Jakiel.  

Zadaniem ich było czuwanie nad prawidłowym przebiegiem pobytu naszych gości, opieka 
nad przybywającymi i odjeżdżającymi grupami i dbałość o atrakcyjny program oraz miłą 
współpracę z kierownictwem Ośrodka.  

Do roku 2009 w Pająku odpoczywały, bawiły się i współpracowały z dziećmi z naszego 
terenu, następujące grupy przybywające za pośrednictwem Stowarzyszenia ”Wspólnota Polska”: 

Z Białorusi przyjeżdżały polskie dzieci z następujących miejscowości: 

― Pińsk - 40 dzieci pod opieką dwóch opiekunek:  
 Krystyny Kalinowskiej i Jadwigi  Narkiewicz; 

― Logiszyn - również 40 dzieci, a ich opiekunki to : 
Janina Łukaszewicz i Tamara Kowalienko; 

― Worowno - 60 dzieci i dwoje opiekunów:  
Anna i Witold Masiukiewicz; 

― Lida   - 40 dzieci, którymi kierowały:  
Regina Czosnowska i Regina Sylwestrowicz; 

                          
             Grupa dzieci z Pińska                                                                           Dzieci z Logiszyna 

                    
              Dzieci z Worowna                                                                           Grupa dzieci z Lidy 
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Z Ukrainy  były u nas dzieci z trzech miejscowości:  
― Krzemieniec - 40dzieci pod opieką: 

   Stanisławy Bajkowskiej i Ludwiny Burlaki; 
― Stryj -  również 40 dzieci z tymi samymi opiekunami. 
― Lwów - te same opiekunki przywiozły stamtąd 40 dzieci. 

Rosję reprezentowały dzieci ze Smoleńska. Było ich również 40 
pod opieką   Rozcisławy i Siergieja Tymaniuków. 
Z Niemiec przybyła grupa z Berlina - 40 dzieci pod opieką Joanny Domki. 

 

      
                            Grupa dzieci z Ukrainy                                                                Dzieci ze Smoleńska 

Zajęcia na wszystkich turnusach, w każdym roku, oparte były o harcerski program i formy 
pracy. Konkursy, olimpiady sportowe, gry i zabawy odbywały się wspólnie z uczestnikami obozów 
– mieszkańców Częstochowy i innych polskich miejscowości. 

       

       Dla przyjezdnych grup organizowane były wycieczki krajoznawcze: do Krakowa, 
Wieliczki, Wisły, Zakopanego, Tarnowskich Gór i po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. 

  Po przemianach społeczno-politycznych w Polsce w latach 1989-1993 wielu instruktorów 
zrezygnowało z działalności w ZHP, czego następstwem był  spadek liczebny harcerstwa. W 1988 
roku Hufiec Częstochowski liczył 15.603 członków. Zakłady pracy ograniczyły dofinansowanie 
dzieciom biorącym udział w obozowaniu, zmniejszone zostały dotacje na akcje letnie. W 1990 r. 
Hufiec Częstochowski liczył 4.171 osób. Mimo rozbicia ruchu harcerskiego w Polsce, nadal            
w Częstochowie działał Związek Harcerstwa Polskiego.  W latach 1994-1995 stan osobowy hufca 
wynosił 1114 członków. Mimo to, w dalszym ciągu, chociaż w mniejszej ilości, organizowane były 
różne formy wypoczynku letniego. Harcerze, oprócz Ośrodka  w Pająku, obozowali  na obszarze 
całej Polski i tak jest do dziś. 
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 Harcerskie  obozy były i są szkołą życia, samorządności, samodzielności, organizacji pracy,    
oraz wychowania przez pracę.                                                                               

Harcerze, którzy przybywali  do Ośrodków Harcerskich w różnych miejscowościach,  
rozpoczynali obozowanie od stawiania namiotów, budowy urządzeń obozowych, zagospodarowania 
terenu, zdobnictwo. 

              

 Pionierka trwała od 3 do 4 dni. Następnie odbywało się uroczyste otwarcie obozu, wybór     
rady obozu. Kolejne dni przeznaczone były na realizację zadań programowych:  

― służba wartownicza w obozie i zgrupowaniu 

 

                 

 

― uczestniczenie w przygotowaniu posiłków, pełnienie służby w kuchni, dbanie                 
o czystość i porządek w łaźni i sanitariatach  
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― harcerskie igrzyska obozowe (dni sportu) 

                                  

                     

                            

―  kąpiele w zbiornikach wodnych, plażowanie 
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― obozowy festiwal piosenki harcerskiej 

    

― gry terenowe, biegi nocne, biegi sprawdzające wiedzę i umiejętności uczestników, 
związane z wymaganiami na stopnie i  sprawności harcerskie 

 

         

 

― gry i zabawy,  konkursy  
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― wycieczki, wyprawy leśne, biwaki 

 

             

― spotkania i zabawy z zuchami 

                  

Na podsumowanie obozu, zwijanie namiotów i urządzeń, porządkowanie sprzętu, 
przeznaczano dwa dni. 
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Do najbardziej tradycyjnych form pracy zaliczamy urządzanie pod gołym niebem,                  
o wieczornej porze, Ogniska. Przy palącym się stosie drewna zbierają się harcerze i zaproszeni 
goście. 

          

 
 

Dawniej, gdy ludność żyła bliżej Natury, szacunek dla ognia był powszechny. Ognisku              
i ogniowi okazywano cześć przez zdejmowanie obuwia przy zbliżaniu się doń, padanie na twarz, 
przyklękanie, oddawanie mu pokłonów, zakaz odwracania się doń tyłem i używania w obecności 
ognia słów nieprzyzwoitych. Nie wolno było kłuć ognia kijami i wrzucać doń byle czego. Istniał 
żywiołowy kult ognia, którego istotą było imponowanie człowiekowi swą potężną siłą i swym 
mściwym charakterem, tajemniczego żywiołu ognia lub też jego uosobień. Ogień był zawsze czysty, 
chroniono ognisko przed skalaniem, a jeśli się zdarzyło, że ogień skalano – oczyszczano lub 
odnawiano w specjalny sposób. Dzięki swej wiecznej czystości był nieodzownym atrybutem 
składania przysiąg. 

W zamian za to ogień odpłacał pielęgnującym go ludziom opieką przed dzikimi zwierzętami     
i czarami nocy, pomagał przygotowywać posiłki i budować schronienie, umożliwiał przeżycie    
zimowych miesięcy. 

Tak było dawniej. Teraz już chyba tylko harcerze znają dobroczynną moc ogniska, potrafią 
właściwie docenić ogień. 

Tylko my, harcerze, przestrzegamy czystości ognia. 
Niech pamiętają o tym ci z was, którzy swe Przyrzeczenie złożą na trzaskające, kolorowe,    

tajemnicze płomienie. 
Niech włożą w nie kawałek kory z napisanymi cechami charakteru, których chcą się pozbyć 

stając się harcerzami. 
Ogień, spalając tę korę, oczyści was z nich. 
Ale musicie Mu w tym pomóc.” 
                                                                                Autor gawędy: A Kołodziejski 

„Ile nocy rozpoczynaliśmy wpatrując się       
w płomienie obozowego ogniska? 

O ilu naszych dobrych i złych uczynkach 
rozmawialiśmy w jego blasku? 

Ilu z nas dostąpiło zaszczytu jego rozpalenia    
i podtrzymywania, i czyniło to z wypiekami na 
twarzy?  

Co łączy nas z ogniem? 
Dla nas ogień jest symbolem tego 

wszystkiego, co najlepsze, do czego dążymy        
w swym trudzie. Jest symbolem naszej więzi           
z przyrodą. Naturą. Jest bratem skauta  i harcerza. 
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Nieobozowa Akcja Letnia (NAL). 

Nieobozowa Akcja Letnia to zorganizowana działalność harcerstwa w czasie wakacji 
letnich w miejscu zamieszkania  dzieci i młodzieży, dla tych, którzy nie wyjechali na 
kolonie lub obozy letnie. 

         

Na terenie Częstochowy powstawały zastępy w drużynach lub szczepach, które organizowały 
wakacje sobie i swoim rówieśnikom – harcerzom i młodzieży niezorganizowanej.  NAL stanowiła 
integralną część Harcerskiej Akcji Letniej. 

Turnusy NAL trwały 6-7 dni. Najczęściej organizowały się przy obozach harcerskich, 
szkołach i Ośrodkach Wychowawczych w mieście. Kierowane były przez przeszkoloną kadrę 
instruktorską. Komendantem  NAL-u był instruktor ds. programowych Hufca ZHP. 

Program NAL tak był opracowany i przemyślany na cały tydzień, aby zuchy, harcerze         
oraz  inne dzieci, w czasie pożytecznego działania i dobrej zabawy atrakcyjnie mogły wypoczywać. 

NAL przebiegała w różnych latach pod 
różnymi hasłami. I tak np.: 
lata 1965-1970 to między innymi: operacja „Złote 
runo” (wyprawa do lasu na grzyby, leśne owoce  
i zioła - zbiory odstawiano do punktu skupu 
„Las”),  „Harcerskie Patrole Przeciwpożarowe” – 
zapobieganie powstawaniu pożarów . 

 

 

 

 

Hasło w 1971 r. to „Wyprawa Robinsonów” 
a w 1972 r. – „Lato leśnych ludzi” 
1977 rok przebiegał pod hasłami: 
 „Lato w kolorach”, np.„Tydzień w kolorze 
niebieskim”, „Zawsze niech będzie słońce”, 
„Tydzień w kolorze biało-czerwonym” -  czyli 
„Naszą rzeczą jest Ojczyzna”, itd.  
„Wakacje kwiatów i przygód” to hasło NAL-78 roku, a każdemu z wakacyjnych tygodni 
patronował jakiś kwiat. 

 
            Omawianie zrealizowanych zadań   

 
           Chwila odpoczynku 
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Wszystko związane było z przyrodą.                                                          

Zadania drukowane były w „Notatnikach zastępowego NAL”, specjalnego wydania „Świata 
Młodych” lub w  wkładkach tygodnika „Motywy”. Tam też drukowane były materiały pomocnicze 
do pracy sztabów NAL i zastępów NAL. Realizacja zadań była związana z hasłem danego roku. 

 Zadania takie jak np.: „Złote runo”, „Każdy kłos na wagę złota” czy „Harcerskie Patrole 
Przeciwpożarowe” na stałe weszły do programu NAL. 

 Od 1978 roku harcerze i młodzież niezrzeszona na terenie szczepu tworzyła luźne zastępy. 
One pod opieką kadry instruktorskiej przyjeżdżały na teren obozu w Pająku na miejsca 
przeznaczone dla NAL. Tu zaczynało się życie obozowe : 

   

                   

― realizacja zadań postawionych w danym roku przez NAL np. zapobieganie pożarom, 
porządkowanie lasu 

                

― rozbijanie namiotów, za-
budowa miejsca zamiesz-
kania w namiocie (roz-
kładanie łóżek, budowa 
wyposażenia, dekoracja 
na zewnątrz  –  totemy, 
okopywanie namiotów 
itp.) 
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  \ 

―  dzień kultury – organizowanie konkursu na ciekawą piosenkę obozową, gry i zabawy          
na obozie, gry terenowe, wyprawy do lasu, podchody, biwaki 

              

           

― pełnienie służby wartowniczej i praca w kuchni razem ze zgrupowaniem 

                     

—  dzień sportu na obozie: 

 organizowanie zawo-
dów samodzielnie lub 
wspólnie z obozami 
stałymi,  pokonywanie 
toru przeszkód, strze-
lanie z broni palnej 
pod opieką instruktora 
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― organizacja ogniska obrzędowego dla zgrupowania, zaproszonych gości i rodziców 

           

 

 

 

― podsumowanie i ocena pracy uczestników – nagrody i wyróżnienia 
― zwijanie obozów, maskowanie terenu 

    

Natomiast ta młodzież, która w czasie lata nie mogła uczestniczyć w wyjazdowej NAL, 
pozostawała w mieście i dla nich organizowano zajęcia „Lato w mieście”. 

 Instruktorzy wspólnie z nauczycielami szkół podstawowych organizowali te zajęcia starając 
się, aby młodzież w ciągu lata nie pozostawała bez opieki. Przy współudziale Spółdzielni 
Mieszkaniowych i Ośrodków Wychowawczych prowadzili NAL w mieście. 

Dla przykładu: Ośrodek Młodzieżowy przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza Praca”       
przy ul. Broniewskiego, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Trzech Wieszczy” i Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Hutnik” oraz szkoły podstawowe skupiały  młodzież harcerską i niezrzeszoną na 
zajęciach.  

 Ich tydzień wyglądał następująco: 
― zbiórka dzieci w ośrodku lub w szkole        

o godz. 900 każdego dnia, dobieranie się     
w zastępach po 7 – 10 osób 

― wymarsz  w teren w celu realizacji zadań do 
hasła (np. „Lato w kolorach”. Zastępy 
wykonywały rysunki na asfalcie, które były 
oceniane przez przybocznych i instrukto-
rów) 

 

Dość włóczęgi na dzisiaj, 
przy ognisku czas siąść. 
Trzeba spełnić obyczaj 
patrząc na ognia krąg. 
 

Wnet popłyną melodie, 
rozkołysze się las. 
Usiądziemy przy sobie, 
szczęście będzie wśród nas 
 

Zastępy uczestniczące    
w NAL cały program przy-
gotowywały w drużynach tak, 
aby jak najwięcej czasu mogły 
spędzić w lesie na łonie przy-
rody. 

Była to krótka, tania   
i atrakcyjna, głównie szkole-
niowa forma wypoczynku dla  
zastępowych i przybocznych.  
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― gry terenowe związane tematycznie z lasem, rozpoznanie roślin, zwierząt, ochrona 
środowiska 

― prace społeczne na rzecz miasta 

                

― turnieje sportowe na boiskach, pokonywanie toru przeszkód 

               
                                     

 

― spotkania z ciekawymi ludźmi: działaczami kultury narodowej, uczestnikami walk     
o wolność tych ziem, twórcami wiejskiego folkloru, itp. 

                   

― wycieczki i wyprawy np. do Mirowa, Blachowni, Olsztyna, Złotego Potoku 

― zwiedzanie lotniska 
Aeroklubu Często-
chowskiego połą-
czone z  puszcza-
niem   latawców 
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         Harcerze w Olsztynie na zamku 

 
                                                                                                   Złoty Potok – u źródeł Zygmunta 

― zwiedzanie zakładów pracy (pokazywanie pracy ich rodziców np. w „Wykromecie”, 
„Wigolenie”, czy Zakładach Lniarskich) 

― organizowanie konkursów piosenki o tematyce harcerskiej, wojskowej 
― wyjście do kina, na wystawę do Ratusza, Cepelii,  Skansenu 

                       

― zwiedzanie harcerskiej izby historycznej 

                   

Jeśli chcesz wesoło żyć w przyjaciół gronie, 
Przygodę tropić, wędrować poprzez świat. 
Jeśli lubisz pieśń, gdy ognisko płonie, 
Gdzie las i woda, gdzie rośnie polny kwiat. 
To na harcerski, ruszaj bracie, szlak. 
Niczego Ci nie będzie z przygód brak. 
 

Kto kocha swój Ojczysty kraj - 
     harcerki, harcerze. 
Kto z życia czyni przygód raj   - 
    harcerki, harcerze. 
Kto pomoc innym może dać   - 
harcerki, harcerze. 
Wesoła, rozśpiewana,  
    to harcerska fajna brać. 
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-  jednodniowe biwaki w terenie. 

                       

W „Domu Harcerza” organizowano warsztaty komputerowe, w których chętnie uczestniczyła  
młodzież.  

W Młodzieżowym Domu Kultury dh Tadeusz Woźniak prowadził warsztaty modelarskie.    

                   

  Na  Promenadzie im. Czesława Niemena dh Bożena Kolbe prowadziła różnego rodzaju 
konkursy plastyczne. 

Każdy dzień zakończony był posiłkiem. 

                   

W ostatnim dniu pod koniec tygodnia następowała ocena i podsumowanie pracy                 
oraz wręczano nagrody i upominki. 

Kierownicy ośrodków, szczepowi w szkołach, na zakończenie wręczali nagrody, dyplomy        
i upominki, dziękując uczestnikom, przybocznym i instruktorom za pracę w ciągu tygodnia. 

Wypracowana działalność wychowawcza w ramach Nieobozowej Akcji Letniej należy          
do  wartościowego dorobku częstochowskiego Hufca ZHP. 
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Harcerska  Akcja  Zimowa 

 
 
Harcerska Akcja Zimowa stwarza doskonałe warunki nie tylko  do wypoczynku w czasie ferii 

zimowych, ale również do podejmowania kształcenia kadry instruktorskiej i funkcyjnych – dzieliła 
się na akcję wyjazdową, organizowaną poza miejscem zamieszkania jej uczestników                   
oraz Nieobozową Akcję Zimową, nazywaną inaczej „Białą Zimą” dla młodzieży pozostającej        
w miejscu zamieszkania.  

 

                     

HAZ trwała od 10-14 dni w czasie 
ferii zimowych. Podstawową formą HAZ 
były obozy zimowe wyjazdowe 
organizowane w obiektach stałych, naj-
częściej w szkole, schronisku, w internatach 
szkolnych, w placówkach wczasowych lub 
wynajętych kwaterach prywatnych.  

Często organizowane były zimowiska 
specjalistyczne takie jak – sportowe, 
narciarskie, zdrowotne w górach lub nad 
morzem.   

      

 
Częstochowscy harcerze wyjeżdżali na zimowiska do różnych miejscowości, np.: Korbielów, 

Grybów, Karpacz, Kowary, Zalesice k/Częstochowy, Pyzówka k/Nowego Targu, Ziębice               
na Dolnym Śląsku, w Krakowie, Jasinica  k/Poronina, Wrocław,  Tymowa k/Krościenka, Bobolice, 
Rzędkowice, Złoty Potok,  Jeleśnia k/Żywca, Lublin, Kochcice, Limanowa, Miechów, Białystok, 
Wrzosowa, Rudniki k/Częstochowy, Trzebinia k/Żywca, Berest k/Krynicy, Siemiany k/Ostródy, 
Wisełka na Wyspie Wolin, Glinka w Beskidach. 
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                                        Miejsca do których harcerze wyjeżdżali na zimowiska 

 

Zimowiska te prowadzili instruktorzy Komendy 
Hufca, a także instruktorzy ze szkół częstochowskich:  
m.in. Mieczysław Dobrowolski, Marek Adamiec, Janina 
Drynda, Grażyna Cichawa, Sabina Budzeń, Magdalena 
Fajer, Maria Wilk, Ryszard Stefaniak, Wojciech Krogulec, 
Michał Miedziński, Edward Szostak, Tomasz Deska,   
Anna Zjawiona, Barbara Sandak-Różyńska, Eugeniusz 
Marciniak, Maria Szmerdt, Leszek Matysiak, Halina    
Pałka,  Janusz Dziurkowski, Zofia Lipowicz, Elżbieta 
Wróbel, Jan Miklewski, Tomasz Majewski, Jerzy 
Sobjanowski. 

                            
            Pyzówka – zabawy na śniegu                                                             Pyzówka – przy harcerskim kominku 

 
        Harcerze na zimowisku w Pyzówce 
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Harcerze na zimowisku w Tymowej 

W Zalesicach k/Częstochowy i w Rudnikach k/Zawiercia hm Anna Okniańska prowadziła 
zimowiska integracyjne, w których brały udział dzieci niepełnosprawne razem ze zdrowymi  
zuchami i harcerzami. 

 

             
Gry i zabawy Drużyn „Nieprzetartego Szlaku” 

W latach1979-1985 niektóre zakłady pracy, organizując zimowiska dla dzieci swoich 
pracowników, proponowały instruktorom harcerskim ich prowadzenie, wykorzystując harcerskie 
formy pracy i zabawy, harcerską obrzędowość np.: 

           
                                                                                       Grybów – wyjście na narty 

Bogaty program obejmował nie tylko harcerzy, ale i młodzież niezorganizowaną. Prowadzono 
zajęcia w szkołach – wykorzystywano świetlice, harcówki, sale gimnastyczne, sale w Ośrodkach 
Spółdzielni Mieszkaniowej. W prowadzeniu zajęć z młodszymi dziećmi chętnie pomagali 
instruktorom uczniowie i harcerze ze szkół średnich. 

W Milówce  k/Żywca w prywatnej kwaterze    
druhna Maria Teresa Chudzik, Magdalena Fajer        
i Maria Wilk prowadziły zimowisko dla dzieci 
pracowników Zakładów Lniarskich „Warta”. 

W Szkole Podstawowej  w Grybowie dzieci 
pracowników Fabryki Pras Automatycznych     
„Wykromet” spędzały ferie zimowe pod opieką 
Krystyny Panienkowskiej i innych instruktorów. 

Większość harcerzy pozostawała w miejscu 
zamieszkania i tu kadra instruktorska była 
organizatorem „Białej Zimy”. 
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Organizatorami „Białej Zimy” były szczepy 
      przy szkołach:  

 Tysiąclecie : nr 1, 2, 31,  38, 41, 42, 44,  48. 
 Śródmieście : nr  9,  11, 13,  14, 35, 39, 40,  
 Raków:  nr 7, 8, 17, 19, 20, 26,  32, 34, 36. 
 Zawodzie:  nr  6, 10, 12,  22, 24. 
 Stradom:  nr 11,  15, 16,  18,  21,  33. 

      Prowadzone były różnego rodzaju zajęcia:  
—   uroczyste kominki     
― kuligi, rzeźby w śniegu i różnego 

rodzaju zabawy na śniegu  
 

                   
Harcerze ze SP nr 7  na kuligu w Słowiku 

                           
Zuchy ze SP nr 11 w czasie konkursu rzeźby ze śniegu. 

—    konkursy 

        
Zuchowy quiz i harcerski konkurs sprawnych rąk. 

 
Harcerze i zuchy przy kominkach 
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—   zawody sportowe 

                                     
                         Harcerski turniej tenisa stołowego 1999 r.                                    Gry i zabawy w siatkę 

—   zimowe biegi patrolowe 

        

—   bale karnawałowe, bale zuchowe, które cieszyły się ogromną popularnością  
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—   teatrzyki harcerskie i zuchowe 

         

—   zabawy dla dużych i małych dzieci 

             

Ponadto organizowano wyjścia do Muzeum w Ratuszu, do kina, zwiedzano wystawy. 
Prowadzono zabawy sportowo-rekreacyjne, spotkania w środowiskach, zwiady terenowe, konkursy 
na dowcip i wyobraźnię, 

Młodzież z tej samej dzielnicy spotykała się na wspólnych imprezach i rozgrywkach sportowych 
w wybranych szkołach.       

Szkoły służyły pomieszczeniem, wypożyczały sprzęt sportowy, udostępniały sale gimnastyczne, 
a instruktorzy poświęcali czas i pomysły w organizacji zajęć  i czuwali nad bezpieczeństwem. 
Komenda Hufca ze specjalnie przeznaczonych funduszy na ten cel, fundowała uczestnikom nagrody      
i słodkie niespodzianki. 

  

             

Z biegiem lat zmniejszała się liczebność harcerzy i instruktorów, co nie przeszkadzało w dalszym 
organizowaniu zimowisk w drużynach i zajęć zimy w mieście. 
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Formy działalności kulturalnej i artystycznej 

Działalność  artystyczno-kulturalna harcerzy i zuchów jest częścią metodyki wychowania     
w ZHP i zaczyna się już w drużynach zuchowych. Zuchowy teatrzyk, piosenki, harcerskie marsze 
ze śpiewem, śpiew, tańce, skecze, itp. Formy artystyczne były i są nieodłączną częścią zbiórek,   
biwaków, obozów i wszelkich innych form działalności członków ZHP.  

                
                       Chór harcerski z Wręczycy                                                       Zespół instrumentalny z Rędzin 

Wszelkiego rodzaju konkursy piosenki harcerskiej i zuchowej, przeglądy i festiwale 
sprowokowały drużynowych i opiekunów drużyn do tworzenia  zespołów, chórów, teatrzyków 
harcerskich i zuchowych. Wiele spośród nich przekształciło się w zespoły działające w ciągu wielu 
lat i wciąż udoskonalające swoje umiejętności artystyczne. 

                          
                         Harcerki z Dobrodzienia                                                   Występ harcerek z SP nr 22 na Promenadzie  

W Hufcu Częstochowskim często 
organizowano konkursy piosenki: żołnierskiej, 
turystycznej, patriotycznej, oraz związanej  
z okolicznościowymi świętami i rocznicami. 
Konkursy krótkich  form teatralnych, insce-
nizowania piosenek i wierszy, urządzano  
w szczepach od wielu lat. 

Od początku lat 70-tych znany był konkurs 
„Złota Lilijka”, który przez kilkanaście lat cieszył 
się coraz większym zainteresowaniem we 
wszystkich  trzech  pionach wiekowych i z każdym 
rokiem przygotowanie zespołów miało coraz 
wyższy poziom. „Złotej Lilijce” poświęcono 
oddzielny rozdział w niniejszej publikacji. 

 
Zespół z SP nr 31  w Częstochowie 

na festiwalu w Lesku 
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Kiedy powstała Chorągiew Częstochowska, już          
w drugim roku jej istnienia, tzn. w roku 1976, ogłoszony 
został chorągwiany festiwal zespołów artystycznych        
pod nazwą „Festiwal Leśnych Estrad”. Odbywał się on 
również w trzech grupach wiekowych (zuchy, harcerze 
młodsi i starsi) i obejmował kategorie piosenki 
indywidualnej i zespołowej, występy zespołów muzycz-
nych, tanecznych i małych form teatralnych. W festiwalu 
uczestniczyły zespoły ze wszystkich hufców 
 i gminnych związków drużyn, a z naszego, często-
chowskiego Hufca, zawsze brało w nim udział co najmniej 
kilka zespołów z każdego pionu wiekowego.  

„Festiwale Leśnych Estrad” miały miejsce prawie 
zawsze w Oleśnie. 

Imprezy odbywały się zwykle pod koniec maja lub na początku czerwca, Jeśli dopisała 
pogoda, młodzi artyści występowali w amfiteatrze pod gołym niebem i tak było najczęściej. Rzadko 
trzeba było organizować konkursy w budynku. 

     

Trudno tu wymienić zwycięzców w różnych kategoriach Festiwalu, ale konkurencja była 
ogromna i komisje konkursowe miały niełatwe zadanie, by wybrać rzeczywiście najlepsze zespoły. 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka 
zawsze organizowano liczne konkursy dla dzieci,      
w różnych miejscach w mieście: na Promenadzie,     
na stadionach i na boiskach wielu szkół . Były to 
konkursy recytatorskie, śpiewacze, plastyczne 
(rysunkowe, malarskie, konkursy „kredą na asfalcie”, 
itp.) 

Młodzieżowy Dom Kultury organizował  
z różnych okazji konkursy plastyczne na różne 
tematy, przeglądy zespołów teatralnych i inne 
imprezy tego typu, w których zuchy i harcerze bardzo 
chętnie uczestniczyli. 

O niektórych ciekawych inicjatywach artys-
tycznych piszemy w niniejszym rozdziale naszej 
harcerskiej historii. 
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Harcerski Zespół Artystyczny „Totem” 

 

Zespół powstał przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta, na przełomie lat 
1974/75. Twórcami zespołu byli: 

― hm Włodzimierz Kolman, 
nauczyciel j. rosyjskiego, instruk-
tor harcerski i komendant szcze-
pu w II LO, 

― Hm Krzysztof Pośpiech, na-
uczyciel muzyki, prowadzący 
chór w tej szkole, kierownik 
artystyczny i autor programów 
„Totemu” 

 

 

                   

Początkowo występy „Totemu” odbywały 
się w macierzystej szkole, prędko jednak 
harcerze - artyści dali się poznać szerszej 
publiczności. Na różne okazje: święta oko-
licznościowe, rocznice, itp. Zespół prezentował 
swój ciekawy program. Miejscem występów 
były sale, gdzie odbywały się obchody takich 
imprez, np. Filharmonia Częstochowska, Klub 
„Politechnik”, Młodzieżowy Dom Kultury  
i inne. 

 

W skład „Totemu” wchodziły: 

-    zespół instrumentalny i jego soliści 
-    zespół wokalny 
-    grupa choreograficzna 
-    chór szkolny 
 

 

 

            

Na programy przygotowywane do prezentacji składały się: 

           
   Krzysztof Pośpiech                Włodzimierz Kolman    
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- inscenizowane piosenki 
- dowcipne dialogi 
- skecze 
- scenki baletowe i układy taneczne. 

              

Tematyka programów była różnorodna, ale zawsze spotykała się z entuzjastycznym 
przyjęciem wśród widzów i słuchaczy. 

Bardzo dużym powodzeniem  cieszył się program „Zieloną Drogą” prezentowany 
kilkakrotnie, w całości lub w wybranych fragmentach. Był to autorski, uczniowski program, którym 
zainteresowała się rozgłośnia radiowa w Opolu, dzięki czemu został on nagrany w profesjonalnym 
studio radiowym, a następnie zarejestrowany w telewizji. 

                      

Na program składały się w dużej części teksty uczniów, członków zespołu (na które rozpisano 
konkurs w szkole), specjalnie skomponowana muzyka i bardzo ciekawa scenografia. Wielkie 
emocje budził każdy występ wśród wykonawców i ogromny  entuzjazm wśród widzów. 

Specjalnie przygotowane plakaty zapraszały rodziców, kolegów, oficjalnych gości  i grono 
pedagogiczne. 

Sukces był niezaprzeczalny. 

W r. 1978 chór „Totemu” wyjechał na V Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej.  
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Udział w warsztatach chóralnych, nagrania radiowe, występy, wielogodzinne próby - 
wszystko to przyniosło trzydziestu dziewczętom z „Totemu” nagrodę w postaci „Złotej Jodły”, 
prowadzącemu chór Krzysztofowi Pośpiechowi - tytuł „najsympatyczniejszego instruktora”,  
a nagrodzonemu chórowi - tytuł najsympatyczniejszego zespołu festiwalu. 

 

     
            Druh Krzysztof Pośpiech i jego chór 

   
        Kwiaty dla najsympatyczniejszego instruktora                          

Zespół coraz częściej prezentował własne teksty i własną muzykę. 

Tylko niektóre, nieliczne kostiumy wypożyczano z teatru. Większość strojów i dekoracji 
wykonali uczniowie, harcerze, członkowie ekipy technicznej. Autorami tekstów piosenek   
i dialogów , a także muzyki do innych programów, byli członkowie „Totemu” lub jego twórca  
i kierownik, Krzysztof Pośpiech. 

Kiedy zradiofonizowano Liceum im. R. Traugutta, programy zespołu mogły być 
wysłuchiwane we wszystkich pomieszczeniach szkoły, z różnych okazji. Często, w dużej szkolnej 
auli, odbywały się zebrania, sejmiki, sympozja nauczycieli, uczniów, czy starszych harcerzy  
i wtedy „Totem” mógł również prezentować fragmenty swoich programów. 

„Totem” działał, rozwijał się i przynosił chlubę nie tylko „Trauguttowi”, ale całej 
Częstochowie. Były występy w innych miastach, a nawet za granicą. 
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Oto jak wspominają działalność Zespołu jego członkowie, byli uczniowie i harcerze      
„Traugutta”: 

„ Nie przesadzę mówiąc, że w pewnym 
momencie stał się zjawiskiem kulturowym, tak 
jak sztandarowy zespół harcerstwa „Gawęda”. 
Dzisiaj „Totem”  moglibyśmy nazwać mul-
timedialnym przedsięwzięciem artystycznym. 
Zaczęły ujawniać się talenty śpiewacze, 
aktorskie, kompozytorskie, plastyczne. To było 
prawdziwe wydarzenie – występy na scenie 
Klubu „Politechnik”. Napięcie, jak nasze 
starania zostaną odebrane przez widownie ...” 

„... Współzawodnictwo, nawet wśród artystów, bo tak skłonny jestem określać tych, którzy 
śpiewali, i tych którzy grali w kierowanym przez prof.  Krzysztofa  Pośpiecha zespole – nie 
przerodziło się w konkurencje za wszelką cenę. Tajemnicą tego sukcesu było chyba to, że większość 
z nas nie tylko współpracowała ze sobą, ale stanowiła grupę dobrych koleżanek i kolegów ...” 

    

Szkoda, że ta piękna karta artystycznej działalności uczniów i harcerzy zamknęła się tak 
prędko. Odeszli w świat, po maturze, członkowie „Totemu”, którzy stanowili jego trzon, prof. 
Włodzimierza Kolmana powołano do pracy w kuratorium, prof. Krzysztof Pośpiech odszedł do 
Filharmonii Częstochowskiej. Zabrakło tych najważniejszych ... 

Próbowano przekształcić „Totem” w chorągwiany zespół artystyczny, co pozwoliłoby      
kontynuować jego sukcesy. Niestety – nie było funduszy. Tak zakończyła się jego działalność. 

Tytuły niektórych artykułów i notatek prasowych o „TOTEMIE” 
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Harcerski Zespół Artystyczny „Azymut” 

Komenda Częstochowskiej Chorągwi ZHP im. Wojska Polskiego postanowiła zorganizować 
harcerski zespół artystyczny. Projekt urzeczywistnił się w październiku 1984r. W grę wchodziły 
przecież niemałe fundusze oraz potrzebni byli odpowiedni ludzie, którzy potrafiliby sprostać 
zadaniu. 

Opiekunką przyszłego zespołu ze strony Komendy Chorągwi została (nieżyjąca już obecnie) 
druhna hm Barbara Piaskowska. Najpierw szukano odpowiedniego lokalu, gdzie dzieci mogłyby 
ćwiczyć tańce i śpiew, miał to być bowiem zespół taneczno-muzyczny. 

Lokalu użyczyła Częstochowska Spółdzielnia „Nasza Praca”, w Klubie Spółdzielczym przy 
ul. Broniewskiego 3. Zaczęły się więc przesłuchania dzieci pod kątem przydatności do baletu  
i chóru. 

Kierownikiem zespołu, któremu nadano imię „Azymut”, została phm Alina Szymczyk, która 
również, razem z Kubą Chrzanowskim, była choreografem zespołu. 

                               
              Druhna Alina Szymczyk                                                    Zespół przed występem 

 A oto inni członkowie kierownictwa zespołu: 
― Irena Mądrzycka – akompaniator baletu i chóru, 
― Anna Prudlak – kierownik chóru, 
― Stanisław Zieliński – kompozytor i autor tekstów większości piosenek dla zespołu. 

Opiekunką ze strony Spółdzielni została kierowniczka Klubu, całym sercem poświęcająca się 
sprawie, Zdzisława Walarowska. 

Członkami „Azymutu” były dzieci w wieku od 6 do 14 lat, wybrane ze wszystkich szkół         
i dzielnic Częstochowy.  
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Początkowo zespół liczył 60 harcerek i harcerzy, nieco później doszła jeszcze 20-osobowa 
grupa zuchów. 

Już po roku intensywnych ćwiczeń zaczęły się występy. Pierwszy, inauguracyjny, odbył się   
9 maja 1985 r. w sali Filharmonii Częstochowskiej, z okazji przystąpienia do realizacji zadań 
kampanii chorągwianej „Sprawność harcerza siłą żołnierza”. Prezentowany program miał tytuł 
„Nasz leśny dom”. Pierwszy spektakl nagrało Polskie Radio. A potem artystyczne życie zespołu 
„Azymut” toczyło się szybko, ciekawie i bogato: próby, występy na uroczystościach szkolnych, 
harcerskich, w święta i rocznice państwowe, wojskowe. 

             

        

Letni obóz harcerski w Złotym Potoku, latem 1985 roku, oprócz zabawy i wypoczynku był 
także okazją do prezentacji osiągnięć zespołu i bardzo zintegrował jego członków, stali się jedną, 
artystyczną rodziną. 

             

Były to pierwsze wakacje, które członkowie „Azymutu” spędzili wspólnie. W kolejnych 
latach takich wyjazdów było więcej: obozy, biwaki, zimowiska – w Złotym Potoku, Pająku, 
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Olsztynie. Śpiewali, tańczyli, bawili się, odpoczywali, by nabrać sił do systematycznego ćwiczenia 
nowych programów w ciągu roku szkolnego. 

Wiosną 1986 r. w czasie wojewódzkich eliminacji do 
Festiwalu Piosenki Harcerskiej – Siedlce 86 spośród 17 
zgłoszonych zespołów z ośmiu województw Polski Połud-
niowej, zespół wokalny „Azymutu”, jako jeden z trzech 
najlepszych, zakwalifikował się do ogólnopolskiego przeglądu 
centralnego w Siedlcach, a solistka zespołu, Ewa Otręba, 
„wyśpiewała” prawo uczestnictwa w eliminacjach centralnych. 

Warto wspomnieć, że kierownik artystyczny „Azymutu, 
Stanisław Zieliński, w ogólnopolskim Konkursie na Piosenkę 
Dziecięcą – Konin 86, zdobył jedną z trzech równorzędnych 
pierwszych nagród za piosenkę „Choć jestem taki mały”. Był 
autorem zarówno słów, jak i muzyki piosenki-laureatki. 

Festiwal w Siedlcach, w maju tego samego roku, był 
ogólnopolskim debiutem „Azymutu”, który otrzymał nagrodę   
I sekretarza KW PZPR w Siedlcach. 

Potem nie było już ważniejszej, liczącej się w mieście i województwie, uroczystości, na której 
„Azymut” nie występowałby ze swoim ciekawym programem. Były to występy w Filharmonii, Hali 
„Polonia”, Klubie „Politechnik”, a wszędzie artyści w harcerskich mundurkach odnosili sukcesy      
i stawali się coraz bardziej znani i lubiani. 

                

Latem 1986 r. cały zespół wyjechał na 24-dniowy wakacyjny pobyt w Smoleńsku. 
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Nie był to jedyny zagraniczny wyjazd zespołu. W następnych latach były wakacje w Bułgarii, 
w Niemczech i powtórnie w Smoleńsku.  

                        

Tam wszędzie częstochowscy harcerze prezentowali polskie tańce, muzykę i piosenki – 
polską kulturę. Wszystkie ich występy spotykały się z ogromnym aplauzem widzów, zawiązywały 
się nowe znajomości, przyjaźnie, nawiązywano międzynarodową korespondencję. 

Gdyby chciało się wymienić 
wszystkie nagrody zdobyte przez „Azymut”           
i wszystkie miejsca ich koncertów, zajęłoby 
to   dużo   miejsca,  bo  notatek w miejs-
cowej prasie na ten temat jest tak wiele, że 
wypełniają po brzegi bogatą kronikę zes-
połu. 

Załączone do tego tekstu zdjęcia  
i dyplomy oraz podziękowania po-
twierdzają popularność i powodzenie 
„Azymutu”. 

                           

Działalność zespołu skończyła się wraz z rozwiązaniem Chorągwi Częstochowskiej, co 
nastąpiło w związku z nowym podziałem administracyjnym kraju i brakiem funduszy na 
prowadzenie i wyposażenie Harcerskiego Zespołu Artystycznego „Azymut”. 
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Konkurs harcerskich zespołów artystycznych „Złota Lilijka” 

 
Pomysł zrodził się w czasie jednego z posiedzeń Komendy Hufca w 1973 r. Planowaliśmy 

imprezę, która objęłaby wszystkie trzy piony wiekowe: zuchowy, harcerski i starszoharcerski. 
Członkowie KH powierzyli kierownikom referatów (tak wówczas nazywało się „szefostwo” 
poszczególnych pionów ) przemyślenie i propozycję regulaminu konkursu i jego nazwy. 

Propozycję nazwy, która natychmiast została zaakceptowana, podał ówczesny zastępca 
komendanta hufca, hm Janusz Wachsman. 

 „Złota Lilijka” – nazwa odzwierciedlała trofeum,  o jakie miały walczyć przyszłe zespoły 
zgłaszające się do konkursu. Projektantem i wykonawcą pierwszych złotych lilijek był również 
druh Janusz. 

                                                       

Już jesienią tego roku ogłoszono rozpoczęcie przygotowań – zawiadomiono szczepy 
harcerskie Częstochowy, by zorganizowały eliminacje w szkołach, bo takie były założenia 
regulaminu: rywalizacja drużyn w każdym szczepie i wybór najlepszego zespołu. Szczepowi  
i drużynowi przyjęli pomysł z aprobatą. 

Regulamin konkursu przedstawiał się następująco: 
― zespół mógł składać się z 6 do 10 osób 
― w programie należało uwzględnić: 
― montaż słowno- czasowych od 10 do 15 minut, 
― w montażu powinny wystąpić: muzyczny mieszczący się w granicach 

• indywidualna i zbiorowa recytacja, 
• indywidualna i zespołowa piosenka, 

― uczestnicy zespołu powinni być regulaminowo umundurowani (niedopuszczalne inne 
stroje, tolerowane jedynie rekwizyty związane z tematem konkursu ). 

             

Druh Janusz Wachsman                
i jego złota lilijka 
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Komisja konkursu bardzo rygorystycznie przestrzegała zasad regulaminu w punktacji 
zespołów. Zwycięski zespół każdego pionu otrzymywał dyplom, nagrodę rzeczową i symbol – 
trofeum konkursu: złotą lilijk ę na zielonym tle, umieszczoną w etui. Drugi zespół – dyplom  
i nagrodę rzeczową, dla trzeciego i kolejnych dwóch były dyplomy. 

Pierwszy, inauguracyjny występ drużyn zgłoszonych do konkursu odbył się w 1974 r.         
Jego temat: „30-lecie Polski Ludowej, naszej ojczyzny” zgromadził niewielką liczbę zespołów,             
bo tylko 9: 5 harcerskich i 4 zuchowe. Zwycięzcami w pionie zuchowym był zespół ze Szkoły 
Podstawowej nr 13, spośród prezentowanych zespołów harcerskich najlepsi byli artyści ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 ( w tym czasie była to jeszcze stara „dwójka” mieszcząca się w kamienicy przy                       
ul. Dąbrowskiego ). 

W następnym, 1975 r. do konkursu zgłosiło się  już 17 zespołów. Temat: „30-lecie 
zwycięstwa nad faszyzmem”, był okazją do zaprezentowania wielu piosenek żołnierskich i pięknej 
poezji wiążącej się z tym tematem. Zwyciężyli: 

― w pionie zuchowym – Szkoła Podstawowa nr 11, 

― w harcerskim – Szkoła nr. 17 

― w starszoharcerskim – Liceum im. W. Broniewskiego. 

W roku 1976 do konkursu przystąpiła jeszcze większa liczba zespołów. Tematem było nasze 
miasto Częstochowa, a brzmiał on: „Mój region na mapie Polski”. Najlepszymi zuchami okazały 
się dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 9, drugie miejsce zdobyły zuchy ze Szkoły Podstawowej nr 36, 
a trzecie – nr 41. 

   

                   Zuchy z SP-9 

 

 
                 Harcerki z SP - 31 
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W pionie harcerskim pierwszą lokatę wywalczyli harcerze ze szczepu przy Szkole nr 31,  
drugą – nr 9, a trzecią – nr 1. 

Wśród szczepów HSPS najlepsi okazali się harcerze z Liceum im. Dąbrowskiego, drugie 
miejsce uzyskał zespół z Liceum Ekonomicznego, a trzecie – z zespołu Szkół Zawodowych nr 5. 

 

     

Finałowa gala odbyła się w Klubie „Domator” Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik”. 
Uczestniczyło w niej 14 najlepszych zespołów, a widzami byli rodzice młodych artystów, 
mieszkańcy osiedla i uczniowie z okolicznych szkół. Otrzymane przez zdobywców pierwszych 
miejsc złote lilijki były pięknymi, kamionkowymi miniaturkami, specjalnie zamówionymi przez 
Komendę Hufca, a wykonanymi przez jeden z zakładów terenowych Częstochowy. 

Do konkursowego współzawodnictwa przystąpiły również drużyny Nieprzetartego szlaku.  
Instruktorzy pracujący z dziećmi specjalnej troski w szczepach przy szkołach nr 5, 23, 28              
oraz w Szkole Zawodowej Specjalnej, dokładali ogromnych starań, by zespoły z tych szkół 
pokazały swoje możliwości. I stwierdzić należy, iż wysiłki te dały piękne rezultaty: występy dzieci 
niepełnosprawnych niewiele odbiegały poziomem artystycznym od reszty zespołów. Nad udziałem 
harcerzy z Nieprzetartego Szlaku w konkursach „Złotej Lilijki” czuwała druhna hm Anna 
Okniańska przy współpracy druhen: Marii Szylwańskiej i Alicji Poniedziałek. 
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Nie będziemy wymieniać zwycięskich zespołów w kolejnych latach. Warto jedynie 
wspomnieć, że konkurs cieszył się coraz większym zainteresowaniem, współzawodnictwo było 
ogromne, różnice między kolejnymi zespołami liczyły się już nie ilością całych punktów, ale nawet 
ich ułamkami. 

Tematy konkursów były różne, nie zawsze łączące się z konkretną rocznicą czy ważną datą 
historyczną. Oto niektóre z nich: 

― Piękna nasza Polska cała 
― Zawsze niech będzie słońce 
― Jak dobrze jest żyć 
― 70  lat ZHP 
― Gdy piosenka szła do wojska 
― Piosenka jest dobra na wszystko 
― Wędrujemy po ojczystej ziemi ... i inne. 

 

   
Zespoły zuchów i harcerek  z SP – 1 

Spośród szkół, które wyróżniały się wśród uczestników konkursu, oprócz już wcześniej 
wymienionych, należy jeszcze wymienić szczepy ze szkół podstawowych nr 14,16, 20, 26, 32, 34, 
40, 42, 44, 54. 

Najczęściej szczepy szkół podstawowych wystawiały zarówno zespoły harcerskie,                  
jak i zuchowe. 

     
                     Zespól z SP – 17                                                                   Zespół z SP - 34 
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Instruktorami, którzy najbardziej angażowali się w przygotowanie programu na aktualny   
temat, byli: Maria Wesołowska, Halina Kośna, Elżbieta Piasecka, Alina Dymek, Lidia Kletowska, 
Halina Pałka, Maria Teresa Chudzik, Anna Prudlak, Lidia Reglewska, Irena Raźniak, Sabina     
Budzeń, Alicja Orlińska, Krystyna Rokowska, Maria Kobiś, Grażyna Brysiak, Teresa Szuba,    
Mieczysław Dobrowolski, Anna Tarnowska, Elżbieta Gwiazda. 

W wielu wypadkach z instruktorami z wymienionych szkół współpracowali instruktorzy 
młodzieżowi – byli uczniowie szkół, w których później, po ich ukończeniu, prowadzili drużyny 
zuchowe i harcerskie. Spośród tych, których zespoły zdobywały znaczące miejsca   w konkursie 
„Złota Lilijka” można wymienić : Urszulę Tyrałę i Jolantę Kasprzycką. 

Konkurs, który stał się bardzo popularny w harcerskim świecie Częstochowy w ciągu 
kilkunastu lat, przestał być kontynuowany w końcu lat 80-tych, po zmianach, jakie nastąpiły  
w ZHP,     w mieście i w całym kraju. 

W roku 2009 Komenda Hufca Częstochowskiego postanowiła powrócić do tradycji „Złotej 
Lilijki”. Impreza ma odmienną formę i regulamin. Odbywają się konkursy recytacji, piosenki 
indywidualnej i zespołowej w grupie drużyn harcerskich i zuchowych. Dla zwycięzców  
w poszczególnych konkurencjach  nagrodą główną jest również trofeum w postaci złotej lilijki,  
a dla kolejnych miejsc – nagrody rzeczowe i dyplomy. 

 

       

 

       

         Konkurs będzie kontynuowany przez następne lata. 
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„Młodo ść naszą siłą” 

Przed rozpoczęciem VI Zjazdu Związku Harcerstwa Polskiego harcerze częstochowscy 
podejmowali wiele akcji społecznych, organizowali zbiórki surowców wtórnych, imprezy 
kulturalno-oświatowe i ciekawe zbiórki drużyn. 

25 marca 1977 roku, w godzinach rannych, hutnicy Częstochowskiego Kombinatu 
Metalurgicznego dokonali symbolicznego wytopu stali ze złomu uzbieranego wcześniej przez 
harcerzy Chorągwi Częstochowskiej. Było go 100 ton. Takim ciekawym akcentem, związanym  
z charakterem naszego regionu, uczczono Zjazd młodzieżowej organizacji.  

Huta była głównym zakładem produkcyjnym Częstochowy, jej pracownicy prowadzili 
współpracę ze szkołami częstochowskimi, pomagając uczniom, a więc i harcerzom, w orga-
nizowaniu imprez, remontach obiektów, użyczając samochodów na wycieczki, itp. 

W dniu tego szczególnego wytopu „harcerskiej stali” sztandar huty został udekorowany 
odznaką Ruchu Przyjaciół Harcerstwa, a grupa wyróżnionych zuchów częstochowskich, w pobliżu 
wielkich pieców hutniczych, złożyła uroczystą obietnicę zuchową. 

        
                                        Obietnica zuchowa                                                      Dekoracja sztandaru huty 

Po południu w tym samym dniu, w Sali Filharmonii Częstochowskiej odbył się koncert 
galowy, w czasie którego harcerze spotkali się z delegatami instruktorów wybranych jako 
reprezentanci Chorągwi na VI Zjazd ZHP. W imprezie wzięli udział przedstawiciele władz 
wojewódzkich i miejskich, zakładów pracy, szkół  i bratnich organizacji młodzieżowych. 

Harcerze złożyli meldunki wykonaniu zadań kampanii przedzjazdowej. 

Wykonawcami programu koncertu galowego pod hasłem „Młodość naszą siłą” były zuchy      
i harcerze ze szczepów szkół podstawowych nr 9, 14 i 31 oraz Liceum Ogólnokształcącego          
im. R. Traugutta w Częstochowie. Program koncertu dostosowany był do aktualnych treści 
bieżących harcerskich wydarzeń i uwzględniał realia Częstochowy i regionu.  

Za poszczególne części programu odpowiedzialni byli wybrani instruktorzy: 

― wyborem pieśni, piosenek i oprawą muzyczną imprezy zajął się nauczyciel prowadzący chór 
i orkiestrę  w szkole muzycznej i LO im R. Traugutta, Krzysztof Pośpiech; 

― część recytatorską, dostosowaną treścią do specyfiki koncertu, przygotowała Halina Pałka, 
polonistka i komendantka szczepu Szkoły Podstawowej nr 9, instruktorka Komendy Hufca 
ZHP; 

― tańce i układy ruchowe w czasie recytacji i śpiewu, opracowała Alina Szymczyk, 
choreograf. 
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Część recytatorska, w większości związana tematycznie z Częstochową, ilustrowana była 
wstawkami filmowymi ukazującymi fragmenty miasta, regionu i ciekawe sceny z życia społe-
czeństwa częstochowskiego na tle charakterystycznych obiektów. 

Nad zespołami harcerzy i zuchów biorących udział w programie czuwali instruktorzy             
z poszczególnych szkół. 

       

Koncert powtórzono dwukrotnie: dla oficjalnych gości, przedstawicieli władz i delegatów     
na VI Zjazd ZHP oraz dla młodzieży ze szkół częstochowskich. 
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Dzieci – dzieciom 

Harcerze z różnych szkół dość często organizowali imprezy, spektakle artystyczne  
i przedstawienia dla swoich rówieśników i młodszych dzieci. Zapraszano wtedy  młodych widzów          
do szkoły, która  przygotowywała imprezę. Często imprezy odbywały się  w dużych salach, 
najczęściej ze sceną, np. w Młodzieżowym Domu Kultury lub klubach przyzakładowych albo 
świetlicach środowiskowych. 

          

Śpiewają i recytują „Biedronki” i „Słoneczni” 

Jedna z takich imprez została zorganizowana z inicjatywy Komendy Hufca ZHP w marcu 
1977 roku, w sali widowiskowej Klubu „Politechnik”. 

                                                                         
                                                                                                                  Zespół mandolinistów 

                                                                         
                                                                                                                           „Dobosz – zuch” 

 



 

 

282

 W koncercie  brali udział  harcerze i zuchy oraz ich opiekunowie ze szczepu harcerskiego 
„Polanie” przy Szkole Podstawowej nr 9, którzy przygotowali program artystyczny na tę 
uroczystość. Widzami byli wychowankowie  częstochowskich domów dziecka oraz dzieci 
specjalnej troski.  

          
Inscenizacje piosenek : „Jula Pakula” i „Orkiestra zuchowa” 

Program był bardzo urozmaicony. Składały się na niego barwne, wesołe scenki i inscenizacje, 
śpiewy, tańce i gra na różnych instrumentach.  

                     
                                     Ukłon w stronę widowni                                                 Siostry Irenka i Ula Zabiegała 

Ogromną atrakcją była baśń sceniczna - jednoaktówka p.t. „Księżniczka na ziarnku grochu”, 
wystawiona jako ostatni, najciekawszy punkt programu, wykonany przez harcerki i harcerzy         
ze szczepu Szkoły Podstawowej nr 1. Tak artyści, jak i widzowie byli radośni i zadowoleni.  

      
Na widowni – goście z Komendy Hufca i  mali odbiorcy programu 

Na zakończenie tego niecodziennego spotkania wszystkie dzieci zostały obdarowane 
słodyczami i drobnymi upominkami ufundowanymi przez Komendę Hufca ZHP. 
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Ludzie, o których trzeba pamiętać 

W tej części naszej publikacji pragniemy przedstawić sylwetki instruktorów, o których  
w poprzednich rozdziałach tylko wspomniano, lub nie było tematu, w którym można było o nich 
powiedzieć. Dodatkowym powodem nieumieszczenia ich we wcześniejszych rozdziałach mógł być 
również fakt uzyskania informacji o tych osobach zbyt późno, gdy nie było już możliwości 
dołączenia ich do zamkniętych  rozdziałów. Było to niemożliwe z powodów technicznych. 

Sylwetki osób, które przedstawiamy poniżej, są godne uwagi ze względu na ich udział  
w tworzeniu historii harcerstwa częstochowskiego. 

Wśród tych kilkunastu osób większość stanowią instruktorzy żyjący wśród nas, znani  
i biorący udział w życiu Częstochowskiego Hufca. 

Niektórzy odeszli „na wieczną wartę” niedawno, w ostatnim 20-leciu. Większość harcerzy      
i instruktorów dobrze ich pamięta. Dlatego nie można ich pominąć. Bez względu na pełnione 
funkcje ludzie ci swoją instruktorską służbą trwale zapisali się w naszej 100-letniej historii. 

 

 

Jerzy Biczak 

 

Harcerzem został w roku 1938, w Szkole Podstawowej nr 10    
na Zawodziu w Częstochowie, gdzie nauczycielką i instruktorką 
harcerską była druhna Maria Kostrzewska, znana już wtedy działaczka 
Częstochowskiego Hufca Harcerek.  

Po odbyciu służby wojskowej, do której zgłosił się na ochotnika 
w roku 1945, rozpoczął naukę w Państwowym Liceum 
Pedagogicznym w Częstochowie. Tam spotkał się z druhem Janem 
Dziwińskim – nauczycielem tego liceum i instruktorem harcerskim 
prowadzącym drużynę. Jan Dziwiński, jako członek Szarych 
Szeregów w czasie okupacji, bardzo imponował harcerzom  
i zmobilizował druha Jerzego do aktywnej służby w ZHP. 

Uczestnicząc w odpowiednich przeszkoleniach druh Jurek prędko zaliczył kolejne próby, 
będąc krótko przybocznym, a następnie drużynowym harcerskim w Szkole Ćwiczeń przy 
Państwowym Liceum Pedagogicznym. 

Był w klasie pierwszych absolwentów 
LP po wojnie. Pracę po maturze otrzymał       
w Szkole Podstawowej nr 25, a w latach  
50-tych i później był nauczycielem przed-
miotów pedagogicznych w liceum, jedno-
cześnie uzupełniając wykształcenie i współ-
pracując z druhem Dziwińskim w działalności 
harcerskiej, prowadził drużyny w LP i Szkole 
Ćwiczeń. 

Przez cały okres pracy zawodowej 
związany był ze szkołami kształcącymi 
przyszłych nauczycieli.  

 

 
       Druh Jerzy z uczestniczkami obozu szkoleniowego 
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Było to wspomniane już Liceum Pedagogiczne oraz LP dla Wychowawczyń Przedszkoli,       
a później w latach 70-tych, gdy obie te szkoły zostały zlikwidowane, druh Jerzy był wykładowcą 
przedmiotu nazwanego metodyką wychowania w ZHP w Studium Nauczycielskim i Wyższej 
Szkole Pedagogicznej w Częstochowie. W czasie tych zajęć studenci hospitowali zbiórki harcerskie         
i zuchowe, sami je prowadzili, co wielu z nich zachęcało do podjęcia pracy harcerskiej w szkołach, 
w których zostali zatrudnieni po ukończeniu studiów. 

Druh Jerzy Biczak, niezależnie od upływu lat            
i zmian zachodzących w kraju, mieście i ZHP, zawsze 
czuł się związany z organizacją, młodzieżą harcerską                 
i instruktorami. Chętnie brał udział w konferencjach, 
sympozjach i zbiórkach dotyczących wychowania  
w harcerstwie. Zawsze był gotów służyć propozycjami 
rozwiązań metodycznych z myślą o przyszłości Związku. 
Czynnie działał w Chorągwianej Komisji Historycznej,  
a kiedy Chorągiew Częstochowska przestała istnieć –  
w Komisji Historycznej Hufca. 

 
W archiwum Komisji jest wiele opracowań, życiorysów zasłużonych instruktorów  

i wspomnień ciekawych wydarzeń, zapisanych przez druha Jurka. Bardzo wiele informacji na różne 
tematy z zakresu działalności harcerstwa na naszym terenie można uzyskać w kilkunastu 
oprawionych „zielonych zeszytach”, które znajdują się w zbiorach Komisji Historycznej. 

                                    
Druh Jerzy (drugi z prawej) w prezydium Konferencji …       … i (drugi z lewej) w czasie zbiórki Komisji Historycznej 

           Wycofanie harcerstwa ze szkół w latach 90-tych ubiegłego stulecia i gwałtowny 
spadek liczbowy drużyn  i członków ZHP było dla druha Jurka bardzo przykrym 
przeżyciem. Nadal jednak bierze udział we wszystkich uroczystościach i ważnych 
imprezach na terenie Hufca. 

Ignacy Leszek Binert 

Jest postacią znaną w częstochowskim środowisku, nie tylko 
harcerskim. 

W roku 1954, tuż po maturze, rozpoczął pracę jako nauczyciel   
w Szkole Podstawowej nr 22 w Częstochowie. Podjął się także 
prowadzenia harcerstwa w tej szkole. Po reaktywowaniu ZHP 
 w 1956 roku działał bardzo aktywnie, tworząc drużyny harcerskie, 
inicjując powstanie    Koła    Przyjaciół    Harcerstwa,   przez  co  
zyskał   w  środowisku, wśród dzieci,  rodziców i  nauczycieli, opinię 

 

 
Druh Jurek przy rozpalaniu symbolicznego   

ogniska w Dniu Myśli Braterskiej 
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wspaniałego druha, ulubionego wychowawcy, lojalnego kolegi i przyjaciela. Do pracy harcerskiej 
zaangażował swoją żonę – Irenę i razem organizowali szczep, jeden z najaktywniejszych  w mieście 
i jeden z pierwszych, który otrzymał sztandar harcerski.                                                                                                

Pracował krótko w Szkole Podstawowej nr 10, a następnie został 
powołany w skład Komendy Hufca w Częstochowie, gdzie przez kilka 
lat pełnił funkcję zastępcy komendanta. Ogromnym zaangażowaniem  
wykazał się w organizowaniu Ośrodka Harcerskiego w Wąsoszu, 
budowanego w tym czasie w lasach nad Wartą. Uczestniczył w obozach 
letnich, brał udział w kursach instruktorskich poszerzając i wzbogacając 
swoją wiedzę harcerską. Interesował się działalnością drużyn i szczepów 
w częstochowskich szkołach, wiele uwagi poświęcając sprawom 
wychowania fizycznego, turystyki i sportu szkolnego. 

Tworzył i prowadził drużyny harcerskie o profilu sportowym,             
m.in. w Szkole Podstawowej nr 1. Dzięki tym zainteresowaniom został 
zaangażowany w Kuratorium Okręgu Szkolnego jako wizytator  
d/s  wychowania fizycznego , sportu i rekreacji. 

W okresie, gdy Częstochowa była województwem, druh Leszek był 
wszędzie tam, gdzie organizowano międzyszkolne rozgrywki, zawody, 
imprezy sportowe. Zawsze podkreślał, że jest nauczycielem  
i instruktorem harcerskim.  

                                                                                                              

 
                                                                                                                            Druh Leszek w czasie spotkania 
                                                                                                                                     Sekcji Emerytów ZNP 

Janusz Całusiński 

W ZHP działał czynnie od zmian, które nastąpiły w 1956 roku. 
Uczestniczył w obozach harcerskich w Wąsoszu, a potem, jako 
nauczyciel, zaliczył kolejne stopnie instruktorskie. Pracując  
w częstochowskich szkołach podstawowych nr 19, 26 i 20 współ-
pracował z instruktorami  szczepów działających w tych szkołach.  
W obozach harcerskich brał udział przez wiele lat.  

W roku 1987, gdy Hufiec Częstochowa obchodził 75-lecie 
częstochowskiego harcerstwa, druh Janusz i jego żona Mirosława byli 
członkami komitetu organizacyjnego tych obchodów. 

Wspólnie uczestniczyli w organizowaniu wystawy jubileuszowej, której miejscem był 
Młodzieżowy Dom Kultury na Rakowie, w sąsiedztwie SP nr 20 przy ul. Łukasińskiego. (W tej 
szkole pracowali wtedy oboje państwo Całusińscy).  

Po przejściu na emeryturę działa nadal bardzo 
czynnie w Częstochowskim Oddziale Związku 
Nauczycielstwa Polskiego, od wielu lat pełniąc 
funkcję prezesa Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP. 
W roku 2010 został wybrany ponownie na tę funkcję, 
którą piastował już od 16 lat. 

Zawsze pogodny, przyjacielski, uśmiechnięty, 
prawdziwy druh, kolega, przyjaciel, lubiany i sza-
nowany przez wszystkich. 

 

 
Druh Leszek z komendan-
tem Hufca hm Marianem 
Gawrońskim w czasie 
przeglądu podobozów       
w Wąsoszu 
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Po przejściu na emeryturę druh Janusz nie przerwał harcerskich kontaktów. Gdy w roku 2003 
została otwarta świetlica środowiskowa „Skaut II”, hm Janusz Całusiński został jej kierownikiem. 
Przy jego pomocy powstała tam Harcerska Izba Pamięci, odbywały się kursy zastępowych 
 i przybocznych oraz różne spotkania instruktorskie.  

        
                                                 Dh Janusz Całusiński na imprezach w „Skaucie II” 
                    siedzi pierwszy z lewej                                                               stoi w środku 

W roku 2005 druh Janusz uczestniczył w utworzeniu Kręgu Starszyzny Harcerskiej  
i organizacji spotkania jego uczestników w Pająku. Bierze udział we wszystkich ważniejszych 
uroczystościach harcerskich, zlotach Hufca, itp. W dalszym ciągu kieruje pracą świetlicy 
środowiskowej w „Skaucie II” przy ul. Legionów. 

 

Tadeusz Czarnołęski 

Syn Eugeniusza Czarnołęskiego, komendanta Hufca Harcerzy od 
1936 roku do wybuchu wojny. Instruktorem harcerskim został w roku 1968, 
kiedy w siedzibie Komendy Hufca ZHP Częstochowa-Powiat przy  
ul. Ogińskiego w Częstochowie złożył zobowiązanie instruktorskie. W tym 
samym roku objął funkcję drużynowego 15 Męskiej Drużyny Harcerskiej 
im. Stefana Czarnieckiego w Szkole Podstawowej nr 2 w Blachowni. 
Drużyna działała od roku 1958. Zorganizował ją druh Dionizy Kufel, 
drugim drużynowym był Jerzy Sojda, a Tadeusz Czarnołęski przez 4 lata 
prowadził ją jako trzeci z kolei, przekształcając drużynę z męskiej  
na koedukacyjną, organizując obok trzech zastępów męskich – jeden żeński. 

W roku 1972 druh Tadeusz przekazał dobrze 
pracującą drużynę pod inną komendę, a sam zajął się 
organizacją Młodzieżowego Kręgu Instruktorskiego   
w Blachowni. Młodzi członkowie Kręgu, w większości 
uczniowie częstochowskich szkół średnich, zdobywali 
przeszkolenia na kursach funkcyjnych i zakładali  
w Blachowni nowe drużyny, harcerskie i zuchowe. 
Rozwój działalności harcerskiej na tym terenie sprawił, 
że powstał tam Rejon Harcerski podległy Hufcowi 
Częstochowa-Powiat, a jego komendantem mianowano 
druha Tadeusza Czarnołęskiego. 

 
  Dh Tadeusz w czasie jubileuszu Hufca Blachownia
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Kiedy w roku 1975 powstała Częstochowska Chorągiew ZHP, Blachownia uzyskała status 
hufca, w którym  druh Tadeusz pełnił kolejno funkcje: członka i zastępcy komendanta hufca oraz 
przewodniczącego Komisji Kształcenia i Stopni Instruktorskich. 

W strukturach Komendy Chorągwi Częstochowskiej był członkiem Chorągwianej Komisji 
Stopni Instruktorskich i kierownikiem Wydziału Zuchów. W tym czasie został współzałożycielem 
Kręgu Instruktorów Zuchowych „PO CZASie”, o którym szerzej omawia rozdział informujący        
o kręgach instruktorskich. 

Od roku 1982, jeszcze przez 10 lat, druh Tadeusz wrócił do prowadzenia swej pierwszej 
drużyny im. St. Czarnieckiego. W swoich wspomnieniach omawia niezwykle ciekawe i pożyteczne 
działania tej drużyny oraz wspaniałych, oddanych młodzieży instruktorów współpracujących z nim 
(m.in. Marcin Czarnołęski, Zbigniew Gliński, Marek Kamiński, Urszula Ledwoń, Mariola  
i Tadeusz Trzyna,).W roku 1992, po rozwiązaniu Chorągwi Częstochowskiej oraz drużyny  
im. St. Czarnieckiego, druh Tadeusz Czarnołęski pracował jeszcze w KK i SI Hufca Blachownia,  
a przez ostatnie 2 lata (1997-1999) istnienia tego hufca był przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Po 
zamianie Hufca Blachownia w Gminny Związek Drużyn, przez 2 lata pełnił funkcję jego 
komendanta. 

              
         W czasie spotkania Kręgu Starszyzny Harcerskiej                  Wystąpienie na zbiórce Komisji Historycznej   
                         (druh Tadeusz w środku)                                                           Hufca Częstochowa 

O tym, że był cenionym instruktorem, świadczą przyznane mu w różnym czasie liczne 
odznaczenia organizacyjne i państwowe. Był człowiekiem o wielkiej kulturze osobistej, 
szanowanym i lubianym wśród instruktorów i młodzieży. 

Ostatnie lata, już w strukturach Hufca Częstochowa , do chwili, gdy ciężka choroba 
uniemożliwiła mu dalsze działanie w służbie harcerskiej, współpracował z grupą instruktorów 
częstochowskich jako członek Komisji Historycznej Hufca ZHP Częstochowa. 

Zmarł w sierpniu 2010 roku, pochowany na cmentarzu św. Rocha. 

Halina Dudzik  

Wywodzi się z „harcerskiej rodziny”. Jej ojciec, Ireneusz Jaros był 
instruktorem harcerskim Hufca ZHP  Częstochowa-Powiat w latach 
1960-70. Nic dziwnego, że przekazał córce harcerskie zainteresowania. 
Była harcerką od pierwszych lat szkolnych, a jako uczennica                 
LO im. J. Słowackiego pełniła funkcję drużynowej drużyny 
„Czerwonych Beretów”. 

Uczestniczyła w kilku kursach szkoleniowych (Chorzów, Oleśnica) 
i już jako młoda nauczycielka prowadziła szczep harcerski przy            
LO  im. M. Kopernika w Częstochowie.  
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Był to jeden z dobrze działających szczepów starszoharcerskich Częstochowskiego Hufca. 
Druhna Komendantka szczepu wychowała sobie w nim wielu bardzo aktywnych instruktorów 
młodzieżowych. (Iza Brzoza, Ewa Gawińska, Beata Bednarczyk, Jarosław Jeruszka, Aleksandra 
Łebek, Izabela Skrzypek, i inni). 

Szczep współpracował z Kręgiem Instruktorskim im. I. Kozielewskiego, uczestniczył  
w „Operacji Bieszczady 40”. Harcerze z „Kopernika” znani byli jako organizatorzy biwaków, 
rajdów, obozów wędrownych, itp. 

             

   Druhna Halina (z prawej) wśród harcerek na obozie              W czasie obchodu terenu w Pająku (dr Halina w środku) 

Instruktorem harcerskim był również mąż druhny Haliny – Jacek. Razem jeździli na obozy, 
wędrowali pieszo po Jurze. Tworzyli zgodne w zainteresowaniach, harcerskie małżeństwo. Druh 
Jacek Dudzik nie był z zawodu nauczycielem, ale doskonale potrafił porozumieć się z młodzieżą 
dzięki umiejętnościom organizatorskim.  

Szczep harcerski w LO im. M. Kopernika hm Halina Dudzik prowadziła do 1987, do chwili 
zmiany miejsca pracy. 

Jan Dziwiński 

 
Przedwojenny uczeń Gim-

nazjum im. R. Traugutta w Częs-
tochowie. W chwili wybuchu II 
wojny światowej współpracował  
z Harcerskim Pogotowiem Wojen-
nym, potem był członkiem Szarych 
Szeregów, od początku utworzenia 
ich w naszym mieście.  

 

Czynnie uczestniczył w zdobywaniu informacji potrzebnych oddziałom partyzanckim  
i przenoszeniu meldunków. Działał w wojennej konspiracji pod pseudonimem „Maćko”. 

Po zakończeniu wojny zdał maturę w Liceum dla Dorosłych i ukończył Akademię 
Wychowania Fizycznego w Warszawie. Otrzymał pracę nauczyciela w Państwowym Liceum 
Pedagogicznym i Szkole Ćwiczeń w Częstochowie. 

 Prowadził tam nie tylko zajęcia sportowe i turystyczne, ale również działał jako instruktor 
harcerski organizując drużyny harcerskie w Liceum Pedagogicznym, a gdy zostało zlikwidowane, 
pełnił kolejno funkcję dyrektora szkół: nr 6, a potem nr 42. 

 
Druh Jan (z prawej) na obozie harcerskim 
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Stan zdrowia nie pozwolił druhowi Janowi 
pracować dalej w swoim zawodzie, więc przeszedł na 
rentę inwalidzką. Działał dalej jako instruktor ZHP, był 
członkiem Chorągwianej Komisji Historycznej i Kręgu 
Seniorów.  

Odznaczany za udział w wojnie, krzewienie 
Kultury Fizycznej i Sportu oraz za działalność w ZHP. 

 

Na zdjęciu: Druh Dziwiński (z lewej) w czasie obrad    
Chorągwianej Komisji Historycznej 

 

 Zmarł w wieku 70 lat, w roku 1991. Jego grób znajduje się na cmentarzu św. Rocha  
w Częstochowie. 

 

Marian Jackowski 

Najstarszy wśród żyjących seniorów częstochowskiego harcerstwa. 
Dzieciństwo spędził w robotniczym środowisku Rakowa, tam też, w roku 
1929, jako 1l-latek, złożył przyrzeczenie harcerskie w dniu 11 listopada,       
w Święto Niepodległości. 

Już jako 14-latek został wodzem gromady zuchów, zyskując sobie 
wielką sympatię i autorytet wśród najmłodszych członków ZHP, w Szkole 
Podstawowej nr.17. 

 

W następnych latach prowadził w dzielnicy Ostatni Grosz związek drużyn złożony z dwóch 
drużyn harcerskich i dwóch gromad zuchowych. Wcześniej przeszedł odpowiednie szkolenie w tym 
kierunku. 

Za swą wyróżniającą się pracę harcerską wszedł w skład delegacji harcerstwa 
częstochowskiego (rakowskiego)  na Zlot Jubileuszowy w Spale, organizowany w roku 1935,   
w 25 rocznicę powstania harcerstwa. 

Przed wybuchem II wojny światowej został powołany do służby w Pogotowiu Wojennym, 
gdzie działał do września 1939 r. Na początku września wyruszył z kartą mobilizacyjną do 
przydzielonej mu jednostki wojskowej. Dotarł do Koniecpola. Ale miasto już było zajęte przez 
Niemców. Po wielu trudach wrócił w październiku do Częstochowy i nawiązał kontakt  
z Szarymi Szeregami – rojem „Obraz”,  którym wówczas dowodził Eugeniusz Stasiecki. Druh 

Druh Jackowski ze swoją drużyną 
harcerską 
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Marian Jackowski otrzymał polecenie tworzenia konspiracyjnych jednostek Szarych Szeregów na 
Ostatnim Groszu, co wykonywał z wielkim zaangażowaniem. 

W roku 1942  złożył przysięgę wojskową,  odbył kurs minerski i został skierowany do Grup 
Szturmowych biorąc udział w akcjach „małego sabotażu”. Działalność konspiracyjną prowadził do 
końca wojny. 

Po wojnie, w dalszym ciągu, z jednakowym zapałem wspomagał swoją pracą reaktywowany 
Hufiec Częstochowski,  pełniąc funkcję zastępcy hufcowego do spraw zuchów. W jego 
poczynaniach w tym czasie wspierała go młoda żona Alicja,  która również działała  w harcerstwie 
żeńskim do roku 1949. Po krótkiej przerwie wrócili znowu oboje do czynnej służby w roku 1956. 

Nawet w latach późniejszych, gdy już nie działał bezpośrednio wśród młodzieży harcerskiej, 
druh Marian Jackowski nie przestał być instruktorem, nie zerwał kontaktu z Hufcem i Chorągwią 
Częstochowską. Był czynnym członkiem Komisji Historycznej  i stałym uczestnikiem spotkań 
Kręgu Seniora. 

    
                                                                                                                              Na zlocie w Spale – 2005 r. 

Druh Marian Jackowski był inicjatorem ufundowania tablicy pamiątkowej poświęconej 
harcerzom Rakowa oraz działaczom Szarych Szeregów tej dzielnicy. Był i jest jednym z ostatnich 
rakowskich harcerzy. Odsłonięcie tablicy odbyło się w kościele św. Józefa na Rakowie  w roku 
1998, a druh Marian ze wzruszeniem uczestniczył w tej uroczystości. 

                           
         Druh Jackowski otwiera jubileuszową                                  Odsłonięcie tablicy w kościele św. Józefa  
 Wystawę z okazji 90-lecia harcerstwa                                                 na Rakowie w 1998 r.                                                           

Obecnie druh – senior, który przekroczył już 90-tkę, nie może być tak czynny, jak było to 
jeszcze do niedawna. Ale bardzo chętnie spotyka się z odwiedzającymi go instruktorami i lubi 
wspominać swoją długoletnią harcerską służbę. 

Przez ostatnie kilkanaście lat brał 
udział w przekazywaniu Betlejemskiego 
Światła Pokoju na Jasnej Górze, 
uczestniczył w spotkaniach opłatkowych 
dla seniorów i wielu imprezach
rocznicowych, między innymi w Świa-
towym Zlocie Harcerstwa Polskiego     
w Zegrzu w roku 1995, a w 10 lat później 
-     w Jubileuszowym Zlocie w Spale, 
z okazji 70 rocznicy  Zlotu w roku 1935. 
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Zygmunt Ł ęski 

Pochodził z rodziny  
o tradycjach patriotycznych. 
Przed wybuchem wojny ukończył 
3 klasy w Gimnazjum im. R. 
Traugutta, gdzie wstąpił do 
harcerstwa. Gdy utworzono    
w Częstochowie Szare Szeregi, 
Zygmunt stał się ich aktywnym 
członkiem. Pod pseudonimem 
„Młody” uczestniczył w akcjach 
„małego sabotażu”. 

 W roku 1943, jako uczeń kompletów tajnego nauczania, 
zdał maturę i zaliczył Szkołę Podchorążych. Walczył  
w partyzantce, w grupie Jerzego Kurpińskiego „Ponurego”, 
później – w oddziale Stanisława Bączyńskiego „Basa”.  
Po wojnie został aresztowany za przynależność do 
Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Odsiedział 5 lat  
w więzieniu w Rawiczu. 

 Po wyjściu z więzienia ukończył studia i pracował jako nauczyciel w Szkole Podstawowej    
nr 11 w Częstochowie aż do emerytury. 

 Pasją Zygmunta Łęskiego była turystyka. Działał w PTTK jako przewodnik turystyczny. 
Przewodniczył Komisji Turystyki Górskiej i Turystyki Pieszej. Zorganizował Młodzieżową Grupę 
Grotołazów, która penetrowała jaskinie na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Organizował 
letnie i zimowe, wędrowne obozy dla młodzieży, najczęściej w górach. Sam również lubił 
wspinaczki i wędrówki górskie, które uprawiał do końca życia. Na przełomie lat 80-tych i 90-tych 
XX wieku był członkiem kręgu instruktorów ZHP „Senior” i działał w Chorągwianej Komisji 
Historycznej. Był również radnym Miasta Częstochowy.  

       
                          W ukochanych Tatrach                                                    Wśród harcerzy i instruktorów 

Brał udział w spotkaniach z młodzieżą zapraszany na kominki harcerskie i imprezy 
patriotyczne. Czynny i aktywny do końca, zginął w ukochanych Tatrach, w sierpniu 2004 roku. 
 W prasie ukazała się na ten temat taka notatka: „81-letni turysta zginął we wtorek w Tatrach. 
Mężczyzna zboczył ze szlaku wiodącego na Rysy i spadł w około 100-metrową przepaść. 

Zakończył życie w górach, które ukochał.  

 

 
Zygmunt Łęski (z prawej) 

W partyzantce 
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Zbigniew Mądrzyk 

W ZHP jest od najmłodszych lat szkolnych. Zobowiązanie 
instruktorskie złożył w roku 1967 i od tej chwili bardzo czynnie 
uczestniczył w życiu harcerstwa ziemi częstochowskiej. Pełnił funkcje 
drużynowego zuchów, prowadził drużynę harcerską, był komendantem 
szczepu.  

Z zawodu nauczyciel, pracował w szkołach podczęstochowskich       
i tam równocześnie działał jako instruktor harcerski: w Kucharach, 
Aleksandrii, Blachowni. Był członkiem Komendy Hufca, a następnie 
zastępcą Komendanta Hufca Częstochowa-Powiat do roku 1975.  

Od chwili utworzenia Chorągwi Częstochowskiej został członkiem 
Komendy   Chorągwi  jako  kierownik  Wydziału   Harcerskiego.  Funkcję  
tę pełnił przez 7 lat, organizując akcje szkoleniowe dla drużynowych harcerskich i uczestnicząc     
w imprezach drużyn i szczepów organizowanych w hufcach wchodzących w skład Chorągwi 
Częstochowskiej. 

Od roku 1982 do 1989 druh Zbigniew Mądrzyk był komendantem Domu Harcerza  
i Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej w Złotym Potoku. Kierował akcją szkolenia  
i funkcyjnych, przyjmował grupy harcerzy na biwakach, zimowiskach i kursach, które się tam 
odbywały.    W okresie wakacji nadzorował Nieobozową Akcją Letnią na terenie Chorągwi będąc 
szefem sztabu NAL z siedzibą w Olsztynie i uczestnicząc w odwiedzinach i wizytacjach NAL-u  
w innych ośrodkach obozowych. 

         
                       Wystąpienie na konferencji instruktorskiej                             Druh Zbyszek wśród harcerzy 

Kiedy budynek Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej w Złotym Potoku przeszedł pod zarząd 
Kuratorium Oświaty i Wychowania, druh Zbyszek jeszcze przez 2 lata był jego kierownikiem.    
Odbywały się tam kursy i szkolenia metodyczne nauczycieli, a druh Zbigniew Mądrzyk czuwał nad 
ich organizowaniem, do roku 1990. 

Urszula Mózgowiec 

Jej „przygoda z harcerstwem” – jak sama o tym mówi – zaczęła się 
dopiero po studiach, gdy jako młoda nauczycielka podjęła pracę                   
w Zbiorczej Szkole Gminnej w Kamienicy Polskiej. Był to niewielki hufiec 
ZHP w Chorągwi Częstochowskiej pod komendą harcmistrza Stanisława 
Krakowiana. W jego obecności druhna Urszula złożyła zobowiązanie 
instruktorskie. W swojej szkole zorganizowała drużynę harcerską „Jurajskie 
Orlęta”, której pasją były wędrówki po Jurze – rajdy, wycieczki, obozy 
wędrowne.  
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Harcerze bardzo zżyli się ze swoją drużynową i ze smutkiem żegnali ją, gdy po trzech latach 
przeniosła się do Częstochowy. 

    
Harcerze z Kamienicy Polskiej na rajdzie po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej 

i w czasie składania   przyrzeczenia w Olsztynie 

 Po rocznej pracy w SP nr 42, gdzie prowadziła drużynę zuchową i przygotowała ją do 
obietnicy, przeszła do SP nr 7, gdzie pracowała do emerytury. Tu również dała się poznać jako 
czynna instruktorka harcerska. Prowadzona przez druhnę Ulę drużyna im. Janusza Korczaka 
należała do tych, które na stałe zapisały się w historii „siódemki”. Harcerki i harcerze nie tylko 
poznali  ze szczegółami bohaterskie życie i działalność „Starego Doktora”, ale i dzieliły się swoją 
wiedzą z koleżankami spoza drużyny. Podobnie jak drużyna w Kamienicy Polskiej, harcerze  
z „Korczaka” przemierzyli ze swoją drużynową wiele turystycznych szlaków, nie tylko na Jurze.  

W czasie wakacji organizowała, razem z druhną Barbarą Radomską, obozy wędrowne           
po Warmii, Mazurach i Pomorzu, z których wiele pocztówek z pozdrowieniami można oglądać       
w szkolnych kronikach. Kiedy druhna Urszula została zastępcą dyrektora szkoły, miała mniej czasu 
na harcerską przygodę, ale opiekowała się zawsze którąś z drużyn  w szczepie i bardzo interesowały 
ją harcerskie sprawy w szkole. 

    
      Dh Urszula i jej mąż Andrzej na obozie wędrownym                     Pod pomnikiem zaślubin Polski z morzem 
                              po ziemi elbląskiej 

Tu warto wspomnieć, że instruktorem harcerskim był również mąż druhny Uli, Andrzej      
Mózgowiec. Połączyła ich harcerska pasja. Druh Andrzej, wówczas podharcmistrz, pełnił funkcję 
komendanta Hufca Mstów, dokąd nie rozpoczęto akcji łączenia małych hufców w Chorągwi 
Częstochowskiej. Phm Andrzej Mózgowiec funkcję komendanta pełnił społecznie i również 
prowadził drużynę harcerską. 

Właśnie tacy instruktorzy, skromni, oddani harcerstwu, solidnie spełniający swoją 
instruktorską służbę, tworzyli wspólnie historię częstochowskiego harcerstwa. 
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Jędrzej Moderski 

Rodowity kłomniczanin, do dziś związany ze swą rodzinną miejscowością, mimo że od wielu 
lat mieszka w Częstochowie. 

Harcerska przygoda druha Jędrzeja zaczęła się jeszcze w czasie 
okupacji, w roku 1944, kiedy jako 14-latek stał się harcerzem Szarych 
Szeregów. Działał aktywnie w konspiracji do końca wojny, a po jej 
zakończeniu założył w Kłomnicach drużynę harcerską, którą prowadził 
nieprzerwanie do roku 1965, kiedy to był zmuszony przenieść się z rodziną 
do Częstochowy. Drużyna została wtedy przekazana pod inną komendę, ale 
miała już wypracowane bogate i wartościowe tradycje, a jej pierwszy 
drużynowy i założyciel utrzymywał z nią stały kontakt. 

Ani życie rodzinne, ani praca zawodowa, nie przeszkodziły druhowi Jędrzejowi  
we wzorowym pełnieniu instruktorskiej służby, której nie przerwał do dziś. Mieszka  
w Częstochowie, bierze  udział w życiu Hufca i Kręgu Seniorów, ale ze swoją rodzinną 
miejscowością jest nadal związany, bo tam są przecież jego korzenie. 

   
                                                                                Dh. Jędrzej jako harcerz     i  jako drużynowy ze swoimi harcerzami 

W roku 2009 w Kłomnicach uroczyście obchodzono 90 rocznicę ruchu harcerskiego na tym 
terenie. Jednym z głównych organizatorów tych obchodów był właśnie hm Jędrzej Moderski.          
O samej uroczystości 90-lecia harcerstwa ziemi kłomnickiej piszemy w rozdziale „Harcerskie 
jubileusze”. W tym miejscu przedstawimy fragment artykułu Adama Zająca z „Gazety 
Kłomnickiej”, opisującego wkład druha Jędrzeja w jej organizację: 

„…największą część pracy wykonał główny pomysłodawca dh 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 rok./…/  

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 zdobył większość materiałów o wartości 
historycznej, z których część znalazła się na wystawie.   
To on był pomysłodawcą ufundowania tablicy 
pamiątkowej i okolicznościowego medalu. To on 
wreszcie znalazł wykonawcę projektów zarówno tablicy, 
jak i medalu – harcmistrza Ryszarda Jakubiaka  
i namówił go do współpracy…” 

Słowa te nie wymagają komentarzy, potwierdzają tylko prawdziwie harcerską postawę        
instruktora-seniora wiernie i niezmiennie oddanego służbie, którą rozpoczął przed laty jako młody 
chłopiec. 

 

O swojej harcerskiej i instruktor-
skiej działalności druh Jędrek napisał 
kilka artykułów publikowanych          
w „Gazecie Kłomnickiej” w roku 
2005. Gawędy te, które warto prze-
czytać, mają wspólny tytuł: Moje 
wspomnienia z wiernej żeglugi wierną 
rzeką harcerstwa w Kłomnicach         
w latach 1944-1965. Jest to naprawdę 
bardzo interesująca lektura. 

 
Jędrzej Moderski na uroczystości 90-lecia 

kłomnickiego harcerstwa 
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Tadeusz Muszyński 

W chwili wybuchu II wojny światowej miał 11 lat. Był 
zuchem w drużynie  przy Szkole Podstawowej nr 18. Dwaj 
starsi bracia: Marian i Stanisław byli harcerzami, a kiedy 
powstał w Częstochowie hufiec Szarych Szeregów (Rój 
„Obraz”), czynnie uczestniczyli  w konspiracyjnej działalności 
przeciwko okupantom niemieckim. Wtajemniczyli w niektóre 
sprawy małego Tadzia, polecając  mu roznoszenie tajnych gaze-
tek pod wskazane adresy.  

Gestapo prędko wpadło na ślad działalności młodych ludzi 
i już w 1940 roku obaj bracia Tadeusza zostali aresztowani          
i osadzeni w więzieniu na Zawodziu. W sierpniu tego samego 
roku rozstrzelano ich w lasach koło Janowa. 

 Już w 1942 r. Tadeusz był członkiem Szarych Szeregów, w najmłodszej grupie – 
„Zawiszaków”. Ćwiczyli musztrę, uczyli się służby sanitarnej, działali jako łącznicy. Druh Tadeusz 
pod pseudonimem „Muszka” otrzymał zadanie uratowania przed zniszczeniem księgozbioru 
biblioteki szkolnej z ul. św. Barbary (Szk. Podst. nr 3). Z zadania wywiązał się bez zarzutu. Książki 
zostały ukryte w bezpiecznych miejscach, by po wojnie wrócić na biblioteczne półki. Od września 
1943 r. Tadeusz należał do kompletu tajnego nauczania, który prowadzili nauczyciele 
stowarzyszenia  „Nauka i Praca”. Lekcje odbywały się w mieszkaniu Muszyńskich przy ul. 7 
Kamienic. 

Po zakończeniu wojny uczestniczył  
w pracach porządkowych i reaktywacyjnych  
w drużynach  harcerskich przy Liceum im. H. 
Sienkiewicza i Liceum Pedagogicznym, w któ-
rym działał jako przyboczny drużyny 
prowadzonej przez druha Jerzego Biczaka. Brał 
udział w licznych obozach harcerskich, stałych  
i wędrownych, gdzie głównie prowadził zajęcia 
sportowe. Ukończył studia pedagogiczne, a praca 
magisterska związana była z harcerstwem. Jej 
temat brzmiał: „Wychowanie fizyczne, sport  
i turystyka na terenie Hufca Częstochowa  
w latach 1962-1967”. 

W latach 1977-79 prowadził zajęcia z metodyki wychowania harcerskiego ze studentami 
częstochowskiej WSP. Był dyrektorem LO im. W. Broniewskiego, a równocześnie opiekunem 
szczepu harcerskiego w tej szkole, znanej jako szkoła harcerska. 

W latach istnienia Chorągwi Częstochowskiej druh Tadeusz Muszyński był członkiem Rady 
Chorągwi, Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich, a obecnie działa w harcerskim Kręgu 
Seniora i jest członkiem Stowarzyszenia Szarych Szeregów. 

 

Marian O żarowski 

Od dzieciństwa związany z ziemią lubliniecką i harcerstwem, do którego wstąpił od początku 
nauki szkolnej, w szkole powszechnej i gimnazjum w Lublińcu. Przeszedł wszystkie stopnie 
harcerskiej drogi, od zucha i harcerza, poprzez funkcje zastępowego i kolejne, aż do komendanta 

 

 
Tadeusz Muszyński (w środku) jako chorąży 
pocztu sztandarowego Związku Inwalidów 
Wojennych 
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Hufca, którym został w roku 1947, jako główny organizator powojennego harcerstwa. Brał udział  
w obradach Zjazdu Łódzkiego w roku 1956, a następnie znowu pełnił funkcję komendanta do 1969 
roku. Kolejni komendanci Hufca Lubliniec to uczniowie i wychowankowie druha Mariana. 

Z zawodu hm Marian Ożarowski był nauczycielem. Ponad 40 
lat uczył fizyki i chemii w Szkole Podstawowej nr 1 w Lublińcu, 
działając równocześnie w ZHP. 

Był miłośnikiem turystyki i harcerskich zajęć w terenie. Dzięki 
jego inicjatywie powstał Harcerski Ośrodek Hufca Lubliniec  
w Kokotku. Druh Marian należał do jego organizatorów  
i współbudowniczych. Od wczesnej wiosny do późnej jesieni, cały 
wolny od pracy czas spędzał na terenie ośrodka, zawsze czynny, 
pracowity, gotowy do współpracy, chętnie służący radą w różnych 
dziedzinach życia harcerskiego. 

Drugą pasją druha Mariana było krótkofalarstwo i łączność radiowa. Zorganizował w ośrodku 
harcerskim w Kokotku radiostację harcerską Hufca Lubliniec. Miała kryptonim SP-9-ZAK. 
Wychował wielu młodych radiooperatorów i entuzjastów łączności krótkofalowej. Radiostacja           
SP-9-ZAK nawiązała łączność ze wszystkimi radiostacjami obozowymi w kraju. Na wyznaczonych 
częstotliwościach łączyła się drogą radiową z krajami na innych kontynentach. Lublinieccy 
radiooperatorzy z druhem Marianem Ożarowskim na czele kontaktowali się z Argentyną, Brazylią,    
Francją, Indiami, Kanadą, USA i Wenezuelą. Nie były to tylko towarzyskie rozmowy amatorów 
krótkofalarstwa. SP-9-ZAK  pośredniczył przez druha Mariana w sprawie pomocy w przeka-
zywaniu próśb dotyczących zdobywania trudno dostępnych leków i ratowania chorych. 

                      

Druh Marian i jego ekipa prowadzili dziennik łączności radiowej. W zbiorach jego 
znajdowało się kilka tysięcy ozdobnych kart z nazwami radiostacji, datą łączności  
i pozdrowieniami. Takie karty poszczególne radiostacje wymieniały między sobą w chwili każdego 
połączenia.  

Wszyscy pamiętają niewysokiego, ruchliwego i zawsze pogodnego druha Mariana, który 
chętnie zapraszał do swojego „królestwa krótkofalowego” i dzielił się z innymi swoją wiedzą         
na temat łączności radiowej. 

Hm Marian Ożarowski zmarł 18 sierpnia 1998 r. w wieku 76 lat.  

 

Barbara Paturej  

Z wykształcenia ekonomistka. Zobowiązanie instruktorskie złożyła w roku 1964 w Hufcu 
Kłobuck. Tam też pracowała jako instruktor społeczny Referatu Ekonomiczno-Finansowego. Gdy 
utworzono Chorągiew Częstochowską, druhna Barbara została kierownikiem Wydziału 
Ekonomiczno-Finansowego Komendy Chorągwi. Początkowo pracowała jako instruktor na etacie, 
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a gdy  liczbę etatów zmniejszono, pełniła tę funkcję społecznie, do końca istnienia Częstochowskiej 
Chorągwi ZHP, tzn. do roku 1992.  

Była jedną z nielicznych instruktorek Chorągwi działających 
przez cały okres jej działalności. Wszyscy komendanci koloni 
zuchowych obozów letnich i zimowych, dofinansowanych  
i prowadzonych w ramach Akcji Letniej i Zimowej Chorągwi 
Częstochowskiej, pamiętają druhnę Barbarę, która przyjmowała ich 
rozliczenia z tych form   zimowego i letniego wypoczynku. Dotyczyło 
to również wszystkich imprez harcerskich wymagających wsparcia 
finansowego, np. „Biała Zima” czy „Lato w Mieście”. 

Druhna hm Barbara Paturej brała udział w wizytacjach hufców na 
naszym terenie, uczestniczyła w konferencjach i ważniejszych 
imprezach chorągwianych. 

Po rozwiązaniu Częstochowskiej Chorągwi ZHP, jeszcze przez okres jednej kadencji       
(1992-96) druhna Basia pełniła społecznie funkcję instruktora d/s finansowych Komendy Chorągwi 
Śląskiej ZHP. Utrzymywała i dotąd utrzymuje kontakt z instruktorami – seniorami Komendy     
Chorągwi i Hufca Częstochowskiego.  

            
              Druhna Barbara (trzecia z prawej) w gronie                                   Odznaczenie dla druhny Barbary 
                            Instruktorów Chorągwi 

         Będąc na emeryturze, pomaga w prowadzeniu spraw finansowych Zespołu Szkół im. St. 
Żeromskiego w Częstochowie, którego dyrektorem jest były komendant Chorągwi 
Częstochowskiej, hm Stanisław Dzwonnik. 

 

Klementyna Popiwniak-Gburek 

Najstarsza spośród żyjących w Częstochowie seniorek harcerstwa. Jako 16-latka zgłosiła się 
do zorganizowanego w 1939 roku Pogotowia Wojennego. działając w nim bardzo aktywnie. 

Należała do grupy harcerek współpracujących z PCK, który 
był  instytucją  tolerowaną przez władze okupacyjne. 

Dziewczęta, a wśród nich „Klima” – tak nazywano wśród 
harcerek druhnę Klementynę – otrzymały legitymacje z niemiecką 
pieczątką i opaski Czerwonego Krzyża, dzięki czemu mogły  jawnie 
organizować pomoc dla potrzebujących, mogły też dotrzeć w wiele 
miejsc, gdzie dostęp dla innych był zabroniony, 

Kiedy w Częstochowie utworzono tajny hufiec Szarych 
Szeregów (Rój „Obraz”), druhna Klima była w nim od początku. Do 
końca wojny brała udział w różnych akcjach przeciwko okupantowi.  
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Działała głównie w charakterze łączniczki. Została mianowana drużynową starszych 
harcerek, wśród których cieszyła się ogromną sympatią ze względu na swój koleżeński, przyjazny 
stosunek do druhen oraz duże umiejętności organizatorskie i przywódcze. 

Po zakończeniu wojny, w roku 1945, od 
początku uczestniczyła w reaktywowaniu 
harcerstwa na terenie naszego miasta. Pod 
koniec 1945 roku została zastępczynią 
hufcowej,  a w latach 1946-49 pełniła funkcję 
komendantki Częstochowskiego Hufca Har-
cerek. Była współorganizatorką wszystkich 
ważniejszych wydarzeń harcerskich na naszym 
terenie, działała na rzecz pomocy dzieciom, 
otaczając szczególną opieką  najbiedniejsze  
i opuszczone.                          

W latach 1949-56, jak wielu instruktorów 
w tamtych czasach, dh K. Popiwniak-Gburek 
odsunęła się od działalności harcerskiej.  

Na krótko powróciła do niej w roku1957, ale względy osobiste, zawodowe i rodzinne nie 
pozwoliły jej kontynuować tej pracy. 

Nie wyraziła chęci przynależności do Kręgu Seniorów,         
nie chciała również uczestniczyć w spotkaniach z młodzieżą. Mimo 
wielu prób nawiązania kontaktu ze strony druha Mariana 
Jackowskiego i innych nestorów harcerstwa, nie dała się skłonić do 
współpracy. 

Obecnie druhna Klima odsunęła się od ludzi ze względu        
na pogarszający się stan zdrowia. Nie zapominają o niej seniorzy      
i członkowie Komisji Historycznej, ale jest to zainteresowanie 
jednostronne. 

 

Ryszard Ptak 

Instruktor harcerski spoza zawodu nauczycielskiego. Pracownik 
Huty im.  B. Bieruta w Częstochowie, która w latach 60-tych i 70-tych 
ubiegłego stulecia była zakładem opiekuńczym kilku szkół 
częstochowskich, między innymi SP nr 20, najstarszej szkoły na 
Rakowie. To właśnie w tej szkole rozpoczął swoją instruktorską służbę 
druh Ryszard Ptak. Jako aktywny członek działającego  
w „dwudziestce” Koła Przyjaciół Harcerstwa uczestniczył w imprezach 
organizowanych przez szczep harcerski w tej szkole, a potem sam 
prowadził jedną z drużyn harcerskich. Złożył zobowiązanie 
instruktorskie, brał udział w życiu Hufca Częstochowa, jeździł na 
biwaki i obozy. Przeznaczał na to swój wolny czas, bo dyrekcja huty 
nie urlopowała swoich pracowników, by mogli udzielać się w pracy 
organizacji młodzieżowych. 

Druh Ryszard był członkiem Robotniczego Kręgu Instruk-
torskiego przy Komendzie Hufca Częstochowa i umiał nawiązać 
przyjazne kontakty z młodzieżą i instruktorami.  

 

 
Klementyna  Popiwniak jako komendantka Hufca 

Harcerek w czasie narady  z komendantami Hufców 
Harcerzy przed defiladą 
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Zdobywał kolejne stopnie instruktorskie, przez dwie kadencje był członkiem Rady Hufca. 

Po przejściu na emeryturę mógł 
poświęcać jeszcze więcej swojego czasu         
na działalność wśród harcerzy. Brał udział   
w zlotach i zjazdach Hufca, włączył się        
w prace Hufcowej Komisji Historycznej,      
a od kilku lat jest kierownikiem Zespołu 
Kronikarskiego Hufca, którego członkami są 
starsi harcerze doskonale współpracujący    
ze swoim szefem. Druh Ryszard „obsługuje” 
wszystkie ważne wydarzenia z aparatem 
fotograficznym w ręku, bo fotografowanie 
stało się ostatnio jego pasją.  

Większość zdjęć w internetowej galerii 
fotograficznej Hufca – to zdjęcia wykonane przez 
druha Ryszarda. Jego fotografiami są wypełnione 
na bieżąco fotokroniki Hufca. Brał udział             
w przygotowaniu wystawy na 95-lecie harcerstwa 
częstochowskiego, a na Zlocie Hufca w roku 
2010 został obrany najpopularniejszym instruk-
torem Hufca uzyskując tytuł „Mister Hufca”. 
Warto tu zaznaczyć, że na ten tytuł głosowała 
młodzież – harcerze i młodzieżowi instruktorzy. 

Marianna Rak 

Jako instruktorka harcerska  od roku  1968, złożyła zobowiązanie 
instruktorskie w czasie kursu w Centralnej Szkole Instruktorskiej  
w Warszawie. Od początku specjalizowała się w pracy z najmłodszymi 
członkami ZHP – zuchami. Była drużynową zuchów, potem kie-
rowniczką Referatu Zuchowego Hufca Pajęczno. Kiedy utworzono 
Chorągiew Częstochowską, druhna Maryla objęła w niej funkcję 
kierownika Wydziału Zuchów, którą pełniła do roku 1981. Następnie 
została wybrana przewodniczącą Chorągwianej Komisji Instruktorskiej  
i tu działała jako bardzo czynny instruktor do roku 1991.  

Do końca istnienia Chorągwi Częstochowskiej druhna Marianna brała udział w posiedzeniach 
wyjazdowych Centralnej Komisji Instruktorskiej działającej przy Głównej Kwaterze ZHP. 

                                                    

Od roku 1982 wszystkie funkcje w ZHP pełniła społecznie. Zawodowo pracowała jako 
nauczyciel – wychowawca Państwowego Domu Dziecka we Wrzosowej. Tam również prowadziła 

 

 

 

Z lewej:  
druhna Maryla ze swoją 
drużyną zuchów 

 
Z prawej: 

wojewoda M. Wierzbicki        
i M. Rak wśród zuchów        
w Złotym Potoku 

 



 

 

300

zajęcia z zuchami. Najmłodsi wychowankowie bardzo kochali swoją druhnę i byli do niej ogromnie 
przywiązani. Jednego spośród nich przygarnęła i wychowała jak własne dziecko. Dała mu 
wszystko: opiekę, miłość, wykształcenie. Za to należy jej się wielka pochwała i uznanie. 

W czasie swojej działalności instruktorskiej, w okresie każdych wakacji letnich druhna 
Maryla, prowadziła kolonie zuchowe oraz uczestniczyła w organizowaniu obozów zagranicznych 
(Miszkolc, Pernik, Smoleńsk) dla młodzieży harcerskiej. Zawsze wywiązywała się bez zarzutu  
z powierzonych jej obowiązków zyskując sobie ogólną sympatię i szacunek. 

 

Lidia Reglewska 

Komendantka Szczepu Harcerskiego im. Mieszka I przy SP    
nr 26 w Częstochowie. Prowadziła szczep w latach 1975-91. Był to 
liczny, dobrze pracujący zespół ponad 30 drużyn harcerskich  
i zuchowych, które uczestniczyły we wszystkich zadaniach, akcjach       
i propozycjach programowych Hufca Częstochowa. 

Do ważniejszych osiągnięć szczepu prowadzonego przez      
hm Lidię Reglewską należą: 

— I miejsce zespołu harcerskiego w konkursie „Złota Lilijka” 
w roku 1981; 

— II miejsce w Turnieju Szczepów o Puchar Komendanta 
Hufca w roku 1984. 

Na uwagę zasługuje fakt organizowania przez druhnę Lidię obozów, których większość 
uczestników stanowili harcerze ze szczepu przez nią prowadzonego. Były to obozy i zimowiska     
w Jamkach, Łazach, Dąbkach, Patrzykowie. W okresie wiosenno-jesiennym dzieci z SP nr 26 
często wyjeżdżały na biwaki sobotnio-niedzielne do Pająka i uczestniczyły w rajdach pieszych po 
Jurze. W czasie ferii zimowych w akcji „Białej Zimy” nigdy nie brakło harcerzy i zuchów ze 
Szczepu im. Mieszka I oraz ich komendantki. Wspólnie z innymi szczepami Rakowa i Błeszna 
organizowane były turnieje zastępów, konkursy, bale noworoczne, w różnych szkołach tej 
dzielnicy. 

Druhna Lidia zawsze uczestniczyła w spot-
kaniach szczepowych organizowanych przez referat 
harcerski i szkoleniach prowadzonych przez Ko-
mendę Hufca. 

Na liczne zbiórki harcerskie z okazji świąt       
i rocznic narodowych często zapraszani byli 
kombatanci i weterani ruchu robotniczego i walk  
II wojny światowej. Gawędy na temat tych 
wydarzeń pozwalały harcerzom poznać historię 
Rakowa i zacieśniać więzy między pokoleniami tej 
robotniczej dzielnicy.  

Na uroczyste zbiórki z przyrzeczeniem harcerskim czy obietnicą zuchową, albo 
podsumowaniem TWO zaproszeni byli instruktorzy Komendy Hufca. Wszystkie takie spotkania 
znalazły swoje potwierdzenie w skrupulatnie prowadzonej kronice szczepu. W tej kronice znajdują 
się również kwity i potwierdzenia wysokich kwot wpłaconych przez harcerzy z SP nr 26 na różne 
cele: Centrum Zdrowia Dziecka, Zamek Królewski w Warszawie, „Dar Młodzieży”, ochronę 
środowiska, wsparcie dla powodzian i inne. Pieniądze w ogromnej większości uzyskano ze zbiórki 
surowców wtórnych. 

 

 
Na zbiórce zuchów 
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Druhnę hm Lidię Reglewską, przez cały okres 
jej działalności jako komendantki szczepu, wspierali 
nauczyciele i instruktorzy harcerscy pracujący w tej 
szkole: namiestnik zuchowy phm Zofia Fujarska 
oraz: A. Michniewski, M. Powązka, S. Ratman,      
K. Szczęśniewska, M. Wójcik i inni. 
        Tworzyli zgraną grupę instruktorów, którym 
zależało na dobrej opinii szczepu i jego 
osiągnięciach. I to im się udawało, o czym świadczą 
liczne dyplomy, podziękowania i pochwały dla 
zuchów, harcerzy i instruktorów z tej szkoły oraz dla 
komendantki szczepu, Lidii Reglewskiej.      

 Za swoją solidną pracę i zaangażowanie w działalności dla ZHP otrzymała odznaczenia      
od władz oświatowych i harcerskich. 

Alicja Starczewska 

Nauczycielka i komendantka szczepu przy Szkole Podstawowej    
nr 15 w Brzezinach Wielkich. (Teren ten przyłączono do Częstochowy  
w roku 1975, gdy powstało województwo  częstochowskie). Swoją 
przynależność do ZHP rozpoczęła w roku1968 złożeniem zobowiązania 
instruktorskiego. Prowadziła drużynę zuchową, później – harcerską, w 
SP nr 15 zorganizowała szczep harcerski. Powstała tam pięknie 
wyposażona harcówka środowiskowa, w której odbywały się interesujące 
zbiórki. 

Najbardziej znaną drużyną prowadzoną przez druhnę Alicj ę była 
91. CDH „Pancerni” im. gen.  Stanisława Maczka.  

W organizowaniu zbiórek drużyny, której członków interesowały zagadnienia wojskowe, 
pomagał Alicji jej mąż, oficer Wojska Polskiego. Dziewczęta chłopcy ćwiczyli musztrę wojskową, 
zapoznawali się z rodzajami broni i historią polskiego wojska. W roku 1984 drużyna ta wystąpiła   
w telewizyjnym harcerskim magazynie „Krąg”. 

         
                 Druhna Alicja ze swoją drużyną                                                  Spotkanie z seniorami 

Druhna Alicja Starczewska nawiązała kontakt z byłymi harcerzami Szarych Szeregów 
warszawskiego Kręgu Instruktorskiego „Zamek”, z którym współpraca kontynuowana jest do dziś. 
To dzięki tej współpracy częstochowskich harcerzy z warszawskimi seniorami został przekazany 
nam sztandar 26 częstochowskiej Drużyny Harcerskiej z roku 1928, który znalazł się w posiadaniu 
seniorów ze stolicy. Oprócz nienagannej pracy nauczycielskiej i harcerskiej druhna Ala była 

 
Przed przyrzeczeniem harcerskim 
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działaczką społeczną, radną dzielnicy Stradom. Dzięki jej staraniom zrobiono wiele dla tej części 
miasta, m.in. kilka ulic zostało skanalizowanych. Mieszkańcy tych okolic pamiętają zaangażowanie 
społeczne hm Alicji Starczewskiej, która zmarła przedwcześnie w czerwcu 2000 roku po ciężkiej 
operacji neurochirurgicznej. Miała 52 lata. Mogła jeszcze wiele dobrego dokonać. Los chciał 
inaczej… Pozostała tylko pamięć o osobie wrażliwej, życzliwej i chętnej do pomocy innym, zawsze 
pogodnej, czynnej i pracowitej kobiecie, instruktorce, nauczycielce. 

 

Janusz Szlenk 

Z wykształcenia nauczyciel, absolwent Studium 
Nauczycielskiego w Piotrkowie Trybunalskim. Członek ZHP  
od roku 1958. Z chwilą rozpoczęcia pracy zawodowej pełnił funkcję 
drużynowego zuchów, a następnie harcerzy w Pajęcznie. 
Zobowiązanie instruktorskie złożył w roku 1968. W dalszych latach 
służby instruktorskiej pełnił kolejno funkcje: kierownika referatu 
HSI oraz kierownika referatu harcerskiego przy Komendzie Hufca  
w Pajęcznie,  a następnie, w latach 1975-77 - komendanta Hufca 
Brzeźnica Nowa (był to już początkowy okres istnienia 
Częstochowskiej Chorągwi ZHP). 

W strukturach chorągwianych, od roku 1975, druh Janusz był członkiem Rady Chorągwi 
Częstochowskiej, przez 15 lat pełnił funkcję kierownika Wydziału Organizacyjnego Komendy  
Chorągwi.  Przez kolejne dwie kadencje działał jako członek Komendy, a po rozwiązaniu Chorągwi 
Częstochowskiej wrócił do Hufca Pajęczno. W latach 1992-96 wchodził w skład Sądu Harcerskiego 
Łódzkiej Chorągwi ZHP, a od roku 2000 aż do chwili obecnej jest członkiem Komisji Rewizyjnej 
Chorągwi Śląskiej. 

Przez cały okres służby instruktorskiej brał udział w licznych kursach, doskonaląc swoje 
umiejętności i wiedzę w różnych dziedzinach działalności organizacyjnej. Uczestniczył w obozach, 
rajdach i zlotach, jako ich organizator, komendant lub członek zespołów wizytacyjnych. Zawsze 
pogodny, gotowy do współpracy, chętnie dzielący się swoim długoletnim doświadczeniem, 
zdobytym w praktycznym działaniu.  

           
              Druh Janusz (w środku) z komendantem                                   Wśród harcerzy częstochowskich  
                         Chorągwi i jego zastępcą                                                       na zlocie grunwaldzkim     

Na uwagę zasługuje fakt, iż druh Janusz Szlenk jest jednym z nielicznych instruktorów 
Komendy Chorągwi Częstochowskiej, który aktywnie spełniał swoje, przydzielone mu obowiązki, 
przez cały okres jej istnienia, bez względu na zachodzące zmiany organizacyjne, terytorialne      
oraz zmieniające się składy osobowe Komendy Chorągwi, jak również liczne trudności, które        
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w końcu doprowadziły do jej rozwiązania. Był zawsze tam, gdzie był potrzebny i robił bez zarzutu 
to, czego wymagała powierzona mu funkcja. 

Dowodem na uznanie pracy instruktorskiej druha Janusza i docenienie jej wartości, świadczą 
odznaczenia resortowe i państwowe, które otrzymał w różnych okresach swej nieprzerwanej 
działalności. 

 

Krzysztof Wielgut 

Wychował się w rodzinie o tradycjach patriotycznych. Ojciec 
był z zawodu nauczycielem, ale po I wojnie światowej pozostał       
w wojsku. Nic więc dziwnego, że Krzyś również otrzymał 
wychowanie i wykształcenie wojskowe: najpierw w średniej szkole 
wojskowej przy Korpusie Kadetów we Lwowie, po maturze –  
w Szkole Podchorążych Broni Pancernych w Modlinie. Po wybuchu 
II wojny światowej brał udział w obronie Lwowa, a następnie 
przystąpił do działalności konspiracyjnej, będąc m.in. wykładowcą 
w tajnej Szkole Podchorążych AK, dowódcą 8 pułku ułanów AK  
i adiutantem oddziału partyzanckiego „Skrzetuski”.  

Po zakończeniu wojny studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim historię i geografię. Od 
roku 1949 podjął pracę nauczyciela w Zespole Szkół Handlowych w Częstochowie. Był bardzo 
lubianym i szanowanym przez młodzież wychowawcą i nauczycielem. W czasie pracy ukończył 
studia pedagogiczne na WSP w Opolu, kierunek fizyka. 

Bliższy kontakt z harcerstwem druh Krzysztof Wielgut nawiązał w roku 1971. Prowadził 
drużynę harcerską w ZSH, która bardzo prędko rozrosła się liczebnie i w ciągu roku w tej szkole 
działał już szczep harcerski, a jego komendant uzyskał stopień przewodnika. Działał bardzo 
aktywnie, pogłębiał swoją wiedzę instruktorską, stał się częstym gościem w Komendzie Hufca,  
a jego szczep brał udział we wszystkich działaniach Hufca. Ten, już wtedy niemłody instruktor stał 
się entuzjastą harcerstwa. Wyszukiwał wiadomości o działalności i tradycjach harcerzy 
międzywojennej Szkoły Handlowej i ich udziale w konspiracji w czasie wojny. Wychowankowie 
druha Krzysztofa współpracowali ze swoim komendantem szczepu i w roku 1979, w 40-tą rocznicę 
tragicznego Września 1939, szczep prowadzony przez druha Wielguta otrzymał imię Szarych 
Szeregów Częstochowy.  

Wszyscy  ludzie związani z harcerstwem 
częstochowskim znali i podziwiali tego 
siwowłosego druha o temperamencie i duszy 
młodzieńca. „ Harcerstwo to moja ostatnia 
miłość”  – to często powtarzane stwierdzenie 
budziło powszechną sympatię wśród 
instruktorów Częstochowy, a harcerki (które 
stanowiły większość jego szczepu) i harcerze 
Zespołu Szkół Handlowych kochali i podzi-
wiali druha Krzysztofa, dystyngowanego, 
kulturalnego mężczyznę, oddziaływującego 
swym sposobem bycia na otaczających go 
ludzi. 

 

 

 
Druh Krzysztof  wśród odznaczanych 
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Po przejściu na emeryturę jeszcze przez kilka lat współpracował ze szczepem, którego był 
założycielem. W strukturach Hufca pełnił funkcję zastępcy, a następnie przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej, w latach 1980-84.  

Odznaczony został medalem za wybitne 
osiągnięcia w pracy z młodzieżą i Krzyżem za 
Zasługi dla ZHP. Przeszedł kolejno próby na 
wszystkie stopnie instruktorskie, z honorowym 
stopniem Harcmistrza PL włącznie. 

Druh Krzysztof Wielgut to przykład 
instruktora, który nie znał harcerstwa w swoim 
dzieciństwie  i młodości, ale zostając członkiem 
ZHP w dojrzałych, męskich latach, był lojalnym, 
godnym naśladowania wychowawcą harcerskiej 
młodzieży. 

Zmarł w marcu 2001 roku żegnany przez tłumy ludzi różnych środowisk, zawodów  
i poglądów, zgodnych pod jednym względem: że żegnają człowieka nieprzeciętnego, prawego, 
godnego miłości i szacunku. 

 

 

Na tym kończy się historyczna część stuletnich dziejów częstochowskiego skautingu. Nie jest 
to historia dokładna i szczegółowa, o czym już pisaliśmy we wstępie do niniejszej publikacji. Jest to 
jednak obraz działań częstochowskich skautów i harcerzy w różnych okresach historycznych 
minionego stulecia. Liczne zdjęcia dokumentują opisane wydarzenia. 

W ostatniej części naszej książki przedstawiamy skrótowy rys współczesnej działalności 
harcerskiej w naszym mieście. I to również, z różnych względów, nie jest sprawozdanie 
szczegółowe. Ukazane obrazy harcerskiego życia obecnie, niech będą zaczątkiem nowej historii,  
u progu nowego stulecia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         hm Krzysztof Wielgut (drugi z prawej)  
                  z instruktorami - seniorami 
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Dzień dzisiejszy  Częstochowskiego Hufca 

Współczesne formy działania w środowisku 

Po zmianach społeczno-politycznych w kraju, w latach 90-tych XX wieku nastąpiły również 
zmiany w ZHP. Dotyczyły one nie tylko wielokrotnego zmniejszenia się liczby członków Związku, 
ilości drużyn i kręgów instruktorskich, nie tylko nazewnictwa i struktury organizacyjnej harcerstwa. 

Przeszło do historii szereg akcji i kampanii ogólnozwiązkowych, niektóre z nich zmieniły 
nazwę, a do tradycji jednostek organizacyjnych wkraczać zaczęły nowe zwyczaje i inicjatywy, 
które wcześniej nie były znane i praktykowane. Większość z nich związana jest z wiarą i religią,  
z łącznością z kościołem, co było, ze zrozumiałych powodów, niemożliwe w minionym ustroju. 

O takich właśnie elementach życia harcerskiego w naszym Hufcu będzie mowa w tym 
rozdziale naszej publikacji. Niektóre spośród nich, m.in. Betlejemskie Światło Pokoju, czy Dzień     
Myśli Braterskiej, przejęliśmy ze skautingu innych krajów, inne, np. pielgrzymki harcerskie          
na Jasną Górę, czy nabożeństwa z różnych okazji, są typowo polskimi, katolickimi praktykami 
religijnymi, a nawet ściśle częstochowskimi (pielgrzymki). 

Przez minionych 20 lat przykładów takich działań jest wiele i można byłoby wiele o nich     
pisać. Relacje nasze są jednak krótkie ze względu na brak miejsca w publikacji, która i tak jest 
bardzo obszerna. 

Dzień Myśli Braterskiej. 
 

Święto skautów nazwane Dniem Myśli Braterskiej lub Dniem 
Myśli Bratniej, obchodzone jest od wielu lat w krajach Europy  
i innych kontynentów – wszędzie tam gdzie istnieje skauting. Jest to 
dzień 22 lutego, który jest dniem urodzin twórcy światowego 
skautingu, generała Roberta Baden-Powella.  

W Polsce Dzień Myśli Braterskiej zaczęto obchodzić na 
początku lat 90-tych XX wieku. Poszczególne hufce, chorągwie   
i inne jednostki organizacyjne ZHP przesyłały sobie życzenia  
z okazji tego święta. Odbywały się spotkania przy kominkach,  
w czasie których zasiadali w harcerskim kręgu, obok siebie, zuchy, 
harcerze, instruktorzy i seniorzy. Jest to znak przyjaźni, braterstwa  
i równości w skautowej rodzinie 

             

 



 

 

306

Mottem dla harcerskich działań łączących wszystkich skautów na świecie są słowa 
Naczelnego Skauta Świata (taki tytuł nadano twórcy skautingu) skierowane do swoich 
podopiecznych i wychowanków: 

„Posłannictwem Waszym jest rozprzestrzenienie przyjaźni i braterstwa na całym świecie.     
Starajcie się zostawić ten świat choć trochę lepszym, niż go zastaliście”. 

Gdyby te słowa i zawarta w nich treść, były przewodnią myślą, według której harcerze 
pomagaliby sobie wzajemnie i rozglądali się wokoło, czy pomoc jest potrzebna ludziom – naszym 
bliźnim, świat byłby lepszy, jaśniejszy, milszy. 

W roku 1996, po wielu latach starań, Związek Harcerstwa Polskiego został ponownie przyjęty 
do Światowej Organizacji Skautowej: harcerze do WOSM, harcerki do WAGGS. 

Skróty oznaczają angielską nazwę organizacji 
skautów i skautek, ponieważ w krajach Europy i świata 
są to – jak u nas do roku 1956 – dwie oddzielne 
organizacje – męska i żeńska. 

W związku z tym ważnym wydarzeniem drużyny 
uczestniczyły w kampanii, programowej „Pod znakiem 
lilii i koniczyny”. Są to symbole skautów i skautek. 

Realizując zadania kampanii, drużyny w niej 
uczestniczące otrzymały pamiątkowe dyplomy na znak 
przynależności do w/wym. struktur. 

Co roku, w dniu 22 lutego lub dniach poprzedzających lub następujących po tej dacie, 
odbywały się uroczyste zbiórki, spotkania drużyn, w czasie których zacieśniały się więzy przyjaźni        
w harcerskim gronie. 

                 
               Składanie raportu przed spotkaniem 2008 r.                                        Spotkanie w kręgu w 2008 r 

                          

                Zbiórka przed uroczystością 2009 r.                                                         Braterski krąg 2010 r. 
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W roku 1995 Naczelnik ZHP ogłosił Akcję „Grosik”, poświęconą zbiórce pieniędzy dla 
dzieci najbardziej potrzebujących troski, pomocy i opieki. Są to dzieci chore, których leczenie jest 
bardzo drogie, a zebrane „grosiki” ratują zdrowie, a nawet życie, pozwalają dzieciom wrócić do     
normalnego środowiska. Harcerze częstochowscy również włączali się w tę Akcję, wysyłając    
zebrane fundusze na wskazane konto. 

           

W ten sposób idea przyjaźni i braterstwa nie jest tylko hasłem, a służy pomocy bliźnim. 

Dzięki rozpowszechnieniu Akcji „Grosik” została zakupiona aparatura specjalistyczna dla 
Centrum Zdrowia Dziecka, zakupiono leki dla ciężko chorej Moniki, udostępniono leczenie wielu 
potrzebującym. Akcja wznawiana jest co rok, właśnie w lutym, z okazji Dnia Myśli Braterskiej. 

W Hufcu Częstochowskim uroczyste zbiórki z racji tego harcerskiego święta, na które 
zapraszani są seniorzy harcerscy, odbywają się w Domu Harcerza „Skaut 2” przy ul. Legionów.  

                

                                                                                                      

Często takie spotkania organizowane są 
w Szkole Podstawowej nr 38, gdzie dyrektorem jest 
instruktorka harcerska, druhna Anna Dymek, zawsze 
chętnie witająca gości w swojej szkole. 

Atmosfera przyjaźni promienieje potem dalej, 
przez cały rok, aż do następnego spotkania 22 lutego –
w Dniu Myśli Braterskiej. 

 

„Podaj rękę swemu bratu, 
Niechaj nikt nie czuje się sam...” 
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Betlejemskie Światło Pokoju 

 Akcja pod nazwą „Betlejemskie Światło Pokoju” 
prowadzona jest przez radio austriackie,  w ramach działań 
charytatywnych w czasie Bożego Narodzenia, na rzecz dzieci 
niepełnosprawnych i osób cierpiących w kraju i za granicą. 

Austriaccy skauci i skautki uczestniczą w tej akcji od 
roku 1989, znanej tam pod nazwą „Światło w ciemności”.        
Co roku, przed świętami Bożego Narodzenia wybrany skaut    
z Górnej Austrii odpala światło w Grocie Narodzin Chrystusa 
w Betlejem. Jest ono przewożone do Linzu w Austrii,              
a następnie z pomocą austriackich kolei, rozwożone po całym 
kraju.  

Austriaccy skauci i skautki przekazują ogień także           
i za granice swojego kraju. Tak więc Betlejemskie Światło 
Pokoju przekazywane jest już od wielu lat na Węgry, 
Słowację, Ukrainę, Chorwację, a także do Włoch, Bośni  
i Niemiec,   a stamtąd do innych państw. 

 

Polscy harcerze uczestniczyli w przejęciu Betlejemskiego Światła Pokoju po raz pierwszy      
w roku 1991. Od skautów austriackich światło przejmował Naczelnik ZHP hm Ryszard Pacławski, 
a następnie przekazywał harcerzom w Stołecznej Chorągwi, skąd przedstawiciele innych chorągwi   
i środowisk harcerskich mogli je przejąć i rozprowadzać po całym kraju. Każda chorągiew, każdy 
hufiec ustalały i decydowały we własnym zakresie, z którego miejsca ma przejąć ogień do swojego 
środowiska, Przy realizacji tego niecodziennego zadania, wszystkim harcerzom, zuchom  
i instruktorom przyświeca wspólny cel wyrażający się w harcerskim zawołaniu: „Wyjdź w świat, 
zobacz, pomóż”, czyli: działaj! 

     

    Naczelnik ZHP hm Ryszard Pacławski przekazuje                        Komendant Hufca hm Wojciech Krogulec  
           światło betlejemskie na Jasnej Górze                                           po przejęciu światła betlejemskiego 

18 grudnia 1993 roku, Naczelnik ZHP przekazał Święty Ogień na Jasną Górę, skąd zebrani 
harcerze z Częstochowy oraz sąsiadujących hufców Chorągwi Katowickiej i Kieleckiej rozwozili 
Betlejemskie Światło do swoich środowisk, a następnie przekazywali je poza granice Polski: Na 
Ukrainę, Białoruś, Litwę, do Czech, Rosji i Niemiec. I tak jest co roku. 
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Przejęte przez harcerzy Światło, w specjalnie przygotowanych lampionach, wędruje po całym 
regionie. 

                 
                    Uroczystość na Jasnej Górze                                                 Betlejemski ogień opuszcza Jasną Górę 

 Przekazywane jest władzom miast i gmin, instytucjom i organizacjom. Zamierzeniem 
kontynuowania tej tradycji jest propagowanie miłości międzyludzkiej, nadziei i braterstwa. 
Betlejemskie Światło Pokoju powinno odgrywać symboliczną rolę w tym, specjalnym dla 
chrześcijan okresie, przed Bożym Narodzeniem. Powinno dotrzeć głównie do tych wszystkich, 
którym nie   będzie dane spędzać Świąt w gronie najbliższych, w otoczeniu rodziny i przyjaciół. 
Oni powinni odczuć, że ktoś o nich pamięta, a symbolem tej pamięci i więzi ma być właśnie ten 
płomyk odpalony od wiecznie świecącego ognia w Grocie Betlejemskiej. 

    

Organizatorzy obchodów przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju co roku opracowują 
propozycję różnych form tego przekazywania, wzory lampionów, w których można nieść Światło, 
przykłady tekstów, z jakimi można zwracać się do ludzi odpalających betlejemski ogień. Powstały 
nawet testy pieśni, wierszy i gawęd rozpowszechniające ten bożonarodzeniowy obrzęd, który stał 
się już harcerską tradycją. Zostały również wymyślone sprawności związane z tą tradycją. Są to np.: 

― Strażnik Betlejemskiego Światła Pokoju, 
― Opiekun Betlejemskiego Światła Pokoju, 
― Zwiastun Betlejemskiego Światła Pokoju. 
―  

 
 

 
 

Dostosowując się do celu i zamierzeń twórców tradycji 
Betlejemskiego Światła, harcerze    dążą do tego, by dotarło 
ono do wszystkich domów, do osób chorych, niepełno-
sprawnych, samotnych i opuszczonych. 
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W roku 2000 tradycja wędrującego Betlejemskiego 
Światła Pokoju miała szczególną wymowę. Przekazywanie 
ognia przebiegało pod hasłem: „W Trzecie Tysiąclecie”.        
Na Jasnej Górze symboliczny ogień odebrał arcybiskup  
Stanisław Nowak, a następnie przekazał go instruktorom   
z Częstochowy i okolic. Oni nieśli światło pokoju do swoich 
harcerzy, a od nich przejmowali je wszyscy, którzy potrze-
bowali wsparcia i pomocy. 

Częstochowa, z jej szczególnym klimatem, jaki 
stworzyła i tworzy Jasna Góra, jest środowiskiem dogodnym 
do szerzenia ciepła, pokoju, przyjaźni do pomocy tym 
wszystkim, którzy tej   pomocy potrzebują. Od lat już 
Betlejemskie Światło Pokoju zostaje roznoszone i prze-
kazywane właśnie z Jasnej Góry, gdzie spotykają się nie tylko 
mieszkańcy Częstochowy, ale ludzie z różnych stron kraju i 
świata. Dlatego częstochowscy harcerze działają w grudniu 
każdego roku w myśl zasady: 

„Kto dzi ś jest w potrzebie, nie pozostanie w mroku”. 

                 
Przejęcie światła betlejemskiego przez harcerzy częstochowskich i przedstawicieli innych hufców 

Wszyscy polscy harcerze zgłaszają się po odbiór ognia w Warszawie. Wyjątkami są harcerze 
z Krakowa i Częstochowy, którzy przejmują Betlejemskie Światło Pokoju po drodze, ze względu na 
specyficzną rangę tych miast. 

 

Harcerskie pielgrzymki na Jasną Górę. 

Częstochowa, ze względu na Jasną Górę, ma specyficzny klimat związany z religijnym 
życiem katolików polskich. Rzesze wiernych, pielgrzymujących do Częstochowy z terenu całej  
Polski i spoza jej granic, były od stuleci włączone w krajobraz naszego miasta. Pielgrzymowali 
wszyscy wierzący, by spojrzeć na oblicze Czarnej Madonny. Początkowo były to grupy pątników, 
najczęściej z jednej miejscowości, później zaczęto organizować pielgrzymki grup zawodowych lub 
ludzi pragnących uczcić jakieś szczególne rocznice. Wszyscy chcieli pokłonić się przed obrazem 
Tej, którą w XVII wieku król Jan Kazimierz obwołał Królową Polski. 

Od 1921r.na Jasną Górę zaczęli pielgrzymować harcerze. Pierwszy wpis harcerzy do 
Jasnogórskiej Księgi Pamiątkowej pojawił się 5 czerwca1921 roku. Była to wycieczka harcerzy  
z Warszawy – tak wpisano ten pierwszy pobyt w Częstochowie grupy warszawskich skautów. 
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W tym samym roku, w sierpniu zawitali do Częstochowy gdańscy harcerze wracający  
z obozu w Górach Świętokrzyskich. W treści wpisu do Księgi widnieje również słowo: 
„wycieczka”. 

W roku 1935 delegacja harcerzy po powrocie ze Zlotu w Spale (o czym już była wzmianka    
w historycznej części tej publikacji), złożyła na Jasnej Górze wotum w postaci harcerskiego godła. 
Był to krzyż harcerski ze srebrną lilijk ą i hasłem „Czuwaj”. W Księdze Wotów złożono 
podziękowanie Matce Bożej za opiekę. 

W roku 1937, z okazji 25-lecia harcerstwa, harcerską lili ę na tle krzyża złożyli jako wotum 
harcerze z Łodzi. I ten przyjazd na Jasną Górę już nazwano harcerską pielgrzymką, w której 
uczestniczyło 400 łódzkich harcerzy i instruktorów.  

W tym samym roku przedstawiciele I Drużyny im. Władysława Jagiełły z Jarocina 
Wielkopolskiego złożyli, jako wotum, ryngraf od harcerzy. W Księdze podpisało się dwóch 
harcerzy z tej drużyny. 

W maju1938 roku odbył się na Jasnej Górze Zjazd Harcerstwa z całej Polski. Wzięło w nim 
udział 4 i pół tysiąca członów Związku Harcerstwa Polskiego. W Księdze Wotów widnieją wpisy 
harcerzy z Zagłębia Dąbrowskiego i 6 Drużyny Wodnej z Kowla. 

W roku 1939, przed wybuchem wojny przybyli do Częstochowy harcerze z Gdańska, modląc 
się o pokój i połączenie Gdańska z Polską, co zostało utrwalone w Księdze Pamiątkowej, a wśród 
wotów przy Obrazie zawieszony został srebrny ryngraf. 

W pierwszych latach po wojnie grupy 
harcerskie przybywające na Jasną Górę były liczne, 
przybywały w różnym czasie, składały wota, 
wpisywały się do ksiąg. Tych wpisów nie jest tak 
bardzo dużo, bo nie każda grupa, nie każda 
wycieczka czy pielgrzymka została odnotowana.  
W późniejszym okresie, aż do roku 1989, zorga-
nizowane pielgrzymki harcerskie były rzadkością, 
ze względu na specyfikę tych lat. Nie znaczy to 
jednak, że harcerze nie przybywali na Jasną Górę.  

Świadczą o tym wpisy pojawiające się w różnym czasie w Jasnogórskich Księgach 
Pamiątkowych, dowodzą tego również wota z harcerskimi emblematami, których w Kaplicy 
Cudownego Obrazu wciąż przybywało. 

Od roku 1989 pielgrzymki zorganizowanych 
grup harcerskich wędrujących na Jasną Górę stały 
się tradycją. Z różnych stron Polski, najczęściej  
w maju lub czerwcu, czasem we wrześniu –    
w rocznicę powstania Szarych Szeregów, 
przybywają do Częstochowy harcerskie pielgrzymki 
witane przez częstochowskich harcerzy. To oni 
przygotowują program, zabezpieczają miejsca na 
pola namiotowe, organizują spotkania druhen  
i druhów z całego kraju, połączonych wspólną ideą 
służenia Bogu, Polsce i bliźnim, pamiętających  
o wierności Prawu Harcerskiemu. 

 

 
                 Miasteczko pielgrzymkowe 1989 r 
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Wspólne nabożeństwa pod szczytem Jasnej Góry, czuwanie przy Cudownym Obrazie, 
wspólne modlitwy i pieśni oraz zwiedzanie naszego podjasnogórskiego miasta – oto co łączy 
harcerską młodzież, bez względu na miejsce zamieszkania. 

                  

 Harcerze Hufca Częstochowa dokładają wszelkich starań, by pobyt pielgrzymów  
w harcerskich mundurach w Częstochowie, u stóp Jasnogórskiej Pani, pozostał w ich pamięci nie 
tylko jako przeżycie religijne, ale także jako okazja do zacieśniania braterskich więzi wśród 
zuchów, harcerzy, harcerek i instruktorów. 

                           
Dh Edward Szostak, z-ca komendanta hufca wśród pielgrzymujących harcerzy 

                
     Komendant Hufca, hm Adrian Staroniek                                                           Nocne czuwanie harcerzy 
                          ( w środku)    

W czasie większych uroczystości jasnogórskich, gdy oczekiwano bardzo licznego zjazdu 
pielgrzymów, harcerze częstochowscy pełnili tzw. „Białą Służbę”. Przykładem tej działalności 
może być udział harcerzy w organizacji Pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski w maju 1997r. 

„Biała Służba” w naszym hufcu realizowana była w dwóch formach:  
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Pierwsza – to służba medyczna na błoniach jasnogórskich, podczas nabożeństw pod 
szczytem. Akcją tą kierował druh hm Edward Szostak. Sześć 5-osobowych patroli wyposażonych  
w potrzebny sprzęt (nosze, apteczki polowe, zbiorniki na wodę pitną), z opaskami Czerwonego 
Krzyża  na rękawach, udzielało pomocy potrzebującym, a w poważniejszych przypadkach ułatwiało 
kontakt z Pogotowiem Ratunkowym.  

Do zadań harcerzy wchodzących w skład tych patroli należało również transportowanie 
zagubionych dzieci pod opiekę odpowiednich służb. 

                             

                     

Druga grupa sprawująca „Białą Służbę” pod kierunkiem druha Wojciecha Krogulca, złożona 
ze starszych harcerzy i instruktorów, miała za zadanie pilotowanie dziennikarzy z Centrum 
Prasowego na Jasną Górę, Należało to robić bardzo sprawnie, by o oznaczonej porze dziennikarze 
znaleźli się na terenie klasztoru, bo później, po zamknięciu bram, było to już niemożliwe. 
Uczestnicy tej grupy mieli również obowiązek dostarczenia w odpowiednim czasie kaset 
filmowych do wozów transmisyjnych TVP, stojących obok Jasnej Góry. Musiało to być wykonane 
bardzo precyzyjnie, aby przekaz telewizyjny z Kaplicy Cudownego Obrazu mógł się odbyć zgodnie 
z programem. 

Obie grupy „Białej Służby” wywiązały się ze swoich zadań bez zarzutu, o czym świadczą 
podziękowania złożone na ręce Komendanta Hufca, z Biura Prasowego w Warszawie i Centrum 
Pielgrzymkowego w Częstochowie. 

„Biała Służba” działała i działa nadal w czasie większych uroczystości jasnogórskich,  
a kolejne patrole harcerzy przygotowywały się do tego, by w każdej chwili mogły udzielać pomocy 
wszystkim, którzy jej potrzebują. 
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Harcerskie spotkania opłatkowe 

W polskiej tradycji, nie tylko religijnej, dzielenie się opłatkiem w wigilijny wieczór przed 
Bożym Narodzeniem, było praktykowane od wieków, w rodzinach, grupach przyjaciół i różnego 
rodzaju wspólnotach. W szkołach, instytucjach i organizacjach, zwyczaj ten nie był wprowadzony 
powszechnie. Zaczęto go wprowadzać w szerszym zakresie dopiero w latach 90-tych ubiegłego 
wieku. Obecnie praktykują go niemal wszyscy. 

W naszym Częstochowskim Hufcu ZHP opłatkowe spotkania organizuje się w kręgach 
instruktorskich, radach drużyn, drużynach i innych strukturach organizacyjnych Hufca. 

Te „harcerskie Wigilie” organizowane są krótko przed Bożym Narodzeniem, między 
Świętami a Nowym Rokiem, a nawet jeszcze w styczniu. Stały się one miłym zwyczajem, łączącym 
pokolenia harcerskie, wyrażającym uczucia braterstwa, szacunku, sympatii i miłości 
międzyludzkiej,    bo trzeba przyznać, że w naszych niełatwych czasach uczuć tych jest wciąż brak, 
a dzielenie się opłatkiem jest symbolem pokoju i chęci porozumienia między ludźmi i wzajemnej 
pomocy. 

Co roku przed Świętami, na wigilijnym spotkaniu opłatkowym w Domu Harcerza „Skaut 2” 
zbierają się członkowie Komendy Hufca, namiestnicy i szefowie komisji, kręgów itp. Są to tzw. 
„Wigilie Srebrnych Sznurów”. Uczestniczą w nich kapelani Hufca, kierownictwo „Skauta 2”  
i zaproszeni goście. Są tradycyjne, wigilijne potrawy, śpiewanie kolęd, wesołe konkursy. Atmosfera 
serdeczna, prawdziwie rodzinna. Młodzi, starsi i najstarsi siedzą przy wigilijnym stole i nie czują 
się obcy, onieśmieleni, ani skrępowani.  

              
      Słowo druha komendanta do zebranych instruktorów             Dh Halina i dh Bogdan dzielą się chlebem wigilijnym  

W Szkole nr 38, najbardziej gościnnej szkole częstochowskiej, odbywa się co roku, na 
początku stycznia, „Wigilia rad drużyn”. Rolę gospodarzy imprezy spełniają: dyrektorka druhna  
hm Anna Dymek i jej zastępczyni – hm Ewa Gawińska.  

                  
                           Przy wigilijnym stole                                                                   Harcerze śpiewają kolędy 
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Nauczyciele przygotowują przedstawienie jasełkowe, jest wiele radości i serdeczny nastrój. 
Często zaszczyca to spotkanie swoją obecnością biskup Antoni Długosz, a nawet arcybiskup 
Stanisław Nowak. 

                         
        Przedstawienie jasełkowe przygotowane                                      Ks. Arcybiskup Stanisław Nowak przy łamaniu się  
             przez harcerzy i zuchów SP nr 38                                                        opłatkiem z sympatycznymi druhnami 

           Co roku, najczęściej w Gimnazjum nr 9 spotykają się na „Wigilii seniorów”, w ostatnich 
dniach grudnia, najstarsi przedstawiciele harcerskiej społeczności częstochowskiej – Krąg Seniora. 
I tu króluje tradycja świąteczna, i tu otwierają się serca dla druhów i druhen. Do Kręgu Seniora 
należy druh ksiądz Władysław Golis. Płyną wspomnienia, a pod koniec spotkania chwilą zadumy 
czci się pamięć tych, którzy jeszcze niedawno byli w tym gronie, ale odeszli „na wieczną wartę”.  

             
                 Seniorzy przy wigilijnym stole                                         Seniorzy: H. Prusek, H. Milewska, A. Rachwalik 

Opłatkowe spotkania należą do najbardziej „braterskich” zbiórek. Zawsze w wymienionych 
tych Wigiliach uczestniczy komendant Hufca i jego najbliżsi współpracownicy. 

 

Arsenał Pamięci 

29 Liceum Ogólnokształcące w Łodzi i 44 Łódzka Drużyna Harcerska „Człapy” pod 
kierunkiem drużynowego i nauczyciela tej szkoły, hm Krzysztofa Jakubca organizują od kilku lat 
konkurs dla młodzieży znany pod nazwą „Arsenału Pamięci”. Zadaniem uczestników tego 
konkursu jest wyszukiwanie informacji i dokumentów dotyczących postaci ludzi zasłużonych dla 
polskiej historii i kultury. Są to bohaterowie wydarzeń z okresu wojny, polegli w obronie ojczyzny 
lub żyjący do dziś. Dotyczy to również ludzi zasłużonych w tworzeniu powojennej polskiej 
rzeczywistości, przyczyniających się do utrwalania ważnych wydarzeń lub tworzących dzieła  
o nieprzemijającej wartości.  
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Od 7 lat do konkursu „Arsenał Pamięci” przystępują harcerki i harcerze z 26 Częstochowskiej 
Drużyny Harcerskiej im. Eugeniusza Stasieckiego, której drużynowym jest hm Bogusław Stanisz. 
W ciągu tych 7 lat druhny i druhowie z tej drużyny napisali 26 prac, których bohaterami są między 
innymi: Eugeniusz Stasiecki „Pomian”, Zygmunt Łęski, Eugeniusz Czarnołęski, Marian Jackowski, 
Mieczysław Koral oraz Jerzy Duda-Gracz. Jedna z prac jest poświęcona ofiarom tzw. „Akcji AB”, 
harcerzom zamordowanym na początku II wojny światowej przez hitlerowskich najeźdźców 
 i pochowanych na Cmentarzu Wojennym w Olsztynie oraz Apolonce. 

                 
Prace częstochowskich harcerzy z 26 CDH im. Eugeniusza Stasieckiego 

Każda praca jest czytana i recenzowana przez Barbarę Wachowicz i druha Krzysztofa 
Jakubca. Uczestnicy konkursu – autorzy prac otrzymują pamiątkowe dyplomy i książki Barbary 
Wachowicz. 

Co roku, w rocznicę „Akcji pod Arsenałem” autorzy prac są zaproszeni do Łodzi, gdzie 
uczestniczą w podsumowaniu konkursu.  

                                                      

Na temat tych osób młodzi entuzjaści piszą 
prace udokumentowane fotografiami i innymi 
ważnymi pamiątkami. Konkursowi patronuje  znana 
polska pisarka współczesna, autorka książek 
biograficznych poświęconych wybitnym Polakom, 
Barbara Wachowicz. Pod jej kierunkiem prace są 
sprawdzane i oceniane, a najlepsze z nich –
wyróżniane     i nagradzane. 

 
                      Na zdjęciu obok – Barbara Wachowicz 

Dyplom dla autora pracy      
i jego drużynowego 
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Przedstawiciele 26 CDH zawsze uczestniczą w tych spotkaniach. Bohaterami ich prac są 
ludzie związani z historią i dniem dzisiejszym naszego miasta, młodzi częstochowianie włączają się 
do utrwalania pamięci o ludziach i wydarzeniach oraz miejscach, o których warto, a nawet trzeba 
pamiętać. 

         
                  Wręczanie nagród uczestnikom konkursu                     Krzysztof  Ociepa i Paweł Żużewicz z 26 CDH  
                                                                                                udzielają wywiadu redaktorowi Polskiego Radia w Łodzi    

 

Harcerskie jubileusze. 

 

O początkach światowego skautingu i polskiego harcerstwa, o wydarzeniach dotyczących 
tego zagadnienia i postaciach związanych z tworzeniem drużyn skautowych, zaczęto coraz 
dokładniej mówić w latach 80-tych XX wieku 

      
                                                                                                                Twórcy światowego i polskiego skautingu 

W roku 1981, w 70-lecie powstania harcerstwa w Polsce, odbył się we wrześniu, w Krakowie, zlot 
jubileuszowy harcerzy z całego kraju. 

             
                            Komenda zlotu                                                             Poczty sztandarowe        

Twórca angielskiego skautingu -
Robert Baden-Powell i inicjator ruchu 
skautowego w Polsce - Andrzej 
Małkowski stali się postaciami blis-
kimi polskim harcerzom. Urządzano 
kominki, ogniska, spotkania,w czasie 
których członkowie ZHP zapoznawali 
się z historią harcerstwa. 
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 Delegacje drużyn częstochowskich, a nawet całe drużyny, wzięły liczny udział w tej imprezie,    
która zapoczątkowała zainteresowanie harcerzy przeszłością ich organizacji. 

             

 

 

75 rocznica powstania harcerstwa w Polsce, ze szczególnym zaakcentowaniem jego 
początków w Częstochowie i regionie, odbyła się już bardzo uroczyście. W Młodzieżowym Domu 
Kultury na Rakowie została zorganizowana wystawa, na której prezentowano ciekawe eksponaty  
z różnych okresów działalności częstochowskich drużyn harcerskich. Były to sztandary, proporce,      
odznaki, zdjęcia, kroniki, itp. 

              
                             Komitet organizacyjny wystawy: hm Ryszard  Stefaniak,  hm  Janusz  Całusiński,  
         hm Mirosława Błaszczak- Całusińska i hm Edward Szostak, a na zdjęciu obok – goście zwiedzający wystawę     

     Uroczyste otwarcie wystawy przez komendanta Hufca hm Tadeusza Trzynę, w grudniu 1986 
roku, cieszyło się ogromnym zainteresowaniem nie tylko harcerzy i mieszkańców Rakowa 

     Drużyna „Amonit” z Częstochowy                                              Przygotowanie drużyn do apelu 

Odbywały się spotkania z uczestnikami wydarzeń związanych       
z początkami ruchu harcerskiego, z  żyjącymi członkami Szarych 
Szeregów, nadawano też drużynom harcerskim imiona działaczy 
Szarych Szeregów, uczestników walk, w których   harcerze brali 
udział razem z żołnierzami, itp. 

W roku 1982, w 70 rocznicę powstania harcerstwa  
w Częstochowie, we wszystkich szczepach odbywały się uroczyste 
zbiórki, zapoznawano młodzież z dostępnymi materiałami 
źródłowymi, przybliżano sylwetki twórców częstochowskiego 
skautingu. 

Konkurs „Złota Lilijka” w tym roku związany był tematycznie 
również z jubileuszem 70-lecia. 
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Po uroczystości otwarcia wystawy, w której uczestniczyli przedstawiciele władz miasta,     
odbył się harcerski występ w Sali widowiskowej Domu Kultury. Harcerze zaprezentowali montaż 
słowno - muzyczny przedstawiający dzieje harcerstwa. 

W 5 lat później, podobna wystawa, jeszcze bogatsza w ciekawe eksponaty, została urządzona 
w Ratuszu. Poszczególne plansze i stoiska przedstawiały kolejne okresy 80-letnich dziejów 
harcerstwa w Częstochowie. 

                                
                       Komendant Hufca hm Wojciech Krogulec otwiera, a następnie zwiedza wystawę 

 Wystawę mogli zwiedzić wszyscy mieszkańcy miasta oraz przybywający do Częstochowy 
pielgrzymi i turyści, ponieważ ekspozycja prezentowanych pamiątek trwała ponad 2 tygodnie. 
Liczbę tych bogatych zbiorów należało zawdzięczać mieszkańcom Częstochowy, którzy 
pozytywnie odpowiedzieli na apel Komendy Hufca informujący o wystawie.  

           

Właściciele historycznych dokumentów, fotografii,  odznak, zapisków pamiętnikarskich, itp. 
chętnie wypożyczali, a nawet przekazywali na własność organizatorom wystawy posiadane 
pamiątki. Dzięki temu społecznemu zrozumieniu wystawa była bogata w bardzo interesujące 
eksponaty. 
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85-lecie harcerstwa, w roku 1996, było jeszcze bardziej uroczyste od poprzednich jubileuszy. 
Wystawa zorganizowana została również w salach częstochowskiego Ratusza. Była ona podsu-
mowaniem wielu imprez o różnym charakterze, nawiązujących do jubileuszu. 

   

Po otwarciu wystawy, w której uczestniczyło wielu gości – przyjaciół i sympatyków 
harcerstwa, harcerze przygotowali kominek o tematyce historycznej 

                                                                

Na Jasnej Górze, w Kaplicy Cudownego Obrazu została odprawiona msza św., w intencji   
częstochowskiego harcerstwa, a po niej delegacja Hufca złożyła na ręce biskupa Antoniego 
Długosza pamiątkowe  wotum, które wzbogaciło bardzo liczne zbiory dziękczynnych wotów 
zebranych w jasnogórskim sanktuarium.  

    

Zebrani mogli usłyszeć 
gawędę przypominającą har-
cerskie dzieje oraz liczne, piękne 
pieśni   i piosenki, niektóre – się-
gające swym początkiem kilku-
dziesięciu lat. 
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                                                                    Uroczyste podsumowanie obchodów jubileuszu i odznaczenia dla seniorów 

Obchody 90-lecia harcerstwa rozpoczęły się kilkoma ważnymi imprezami rozpoczętymi 
wiosną 2001 roku. Były to: 

- bieg patrolowy „Szlakami Miejsc Pamięci Narodowej”; 
-  ogniska i kominki poświęcone dziejom harcerstwa; 
- spotkania z seniorami – dawnymi członkami ZHP; 
- prezentowanie sylwetek wybitnych działaczy harcerskich ziemi częstochowskiej; 
- apel poległych w rocznicę powstania Szarych Szeregów; 
- wystawa prezentująca 90-letni dorobek częstochowskiego harcerstwa; 
- spotkanie pokoleń i msza św. na Jasnej Górze kończąca obchody 90-lecia. 

Wystawę zorganizowano, podobnie jak w dwa poprzednie jubileusze, w częstochowskim    
Ratuszu. Starano się, by prezentowane zbiory przedstawić nieco inaczej niż w latach poprzednich.         

  

Spotkanie pokoleń z harcerskim kominkiem odbyło się w nastrojowym otoczeniu Bastionu 
św. Rocha na Jasnej Górze po wcześniejszej mszy św. w intencji harcerzy, zuchów i instruktorów. 

W czasie tej uroczystej  mszy, przed  Cudownym  Obrazem  w jasnogórskiej kaplicy, złożono  

     

I choć większość ekspo-
natów była ta sama, co na 
poprzednich wystawach, 
organizatorom udało się 
zmienić nieco wystrój 
ekspozycji i uzyskać wra-
żenie odmienności. 

 Akt Zawierzenia Matce 
Bożej Królowej Polski,   
w którym podziękowano 
Maryi za dotychczasową 
opiekę i oddano się pod 
Jej macierzyńskie prze-
wodnictwo na dalsze lata 
harcerskiej służby Bogu, 
ojczyźnie i bliźnim. 

Wieczorem odbyła się 
jubileuszowa akademia w sali 
klubu „Politechnik”, w czasie 
której najbardziej zasłużeni 
instruktorzy harcerscy otrzy-
mali liczne odznaczenia i pa-
miątkowe medale 85-lecia. 
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Po kolejnych 5-ciu latach, w 95 rocznicę początków ruchu harcerskiego na naszym terenie, 
jako zakończenie kilkumiesięcznej kampanii przygotowawczej, uroczysta gala jubileuszu odbyła się 
we wrześniu i październiku 2006 roku. 

Wystawa, którą urządzono w częstochowskim Pałacu Ślubów, była nieco skromniejsza 
 w ilości eksponatów, ze względu na ograniczoną powierzchnię udostępnionej w tym celu sali.  

                      
           Dh Bogusław Stanisz przed wejściem                                                         Harcerskie proporce  
                      na wystawę           

Wybrano więc z posiadanych zbiorów to co było najważniejsze w poszczególnych okresach 
historii harcerstwa.  

    

Komendant Hufca złożył 
na ręce biskupa pamiątkowe 
wotum: liść dębu z wizerunkiem 
Matki Bożej Częstochowskiej     
i krzyżem harcerskim.  

 

Z okazji 90-lecia har-
cerstwa ziemi częstochowskiej 
została wydana specjalna, oko-
licznościowa plakietka. 
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Uroczyste otwarcie wystawy odbyło się w holu Pałacu Ślubów z udziałem gości: 
przedstawicieli władz miasta, seniorów harcerstwa i dyrekcji szkół. 

   

Impreza podsumowująca obchody  95-lecia miała miejsce w klubie „Politechnik”.  

 

                        

Nad wystrojem wystawy czuwał, jak i w poprzednich 
latach, druh harcmistrz Ryszard Jakubiak uzdolniony        
plastycznie i mający wiele interesujących pomysłów. Jego 
autorstwa są liczne plakietki i znaczki okolicznościowe,          
on również projektował kilka tablic pamiątkowych 
znajdujących się na terenie naszego miasta.  

Pracując od lat w Hufcowej Komisji Historycznej stał 
się świetnym archiwistą, gromadząc i porządkując pamiątki  
z przeszłości harcerstwa. Zawsze chętny do bezinteresownej 
pracy dla dobra Hufca, gotowy na każdą okazję służyć swoim 
talentem plastycznym.  

Pomyślana została jako opowieść o dziejach 
harcerstwa, którą przekazywała przy kominku swoim 
wnukom – zuchom, babcia – dawna harcerka i instruktorka, 
druhna harcmistrz Halina Pałka.  

Opowiadanie „druhny babci” ilustrowane było scenkami 
historycznymi w wykonaniu harcerzy, piosenkami 
z dawnych lat oraz obrazami filmowymi ukazującymi się           
na ekranie umieszczonym w tle sceny. 
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Po części artystycznej, przyjętej z aplauzem przez wypełnioną do ostatniego krzesła 
widownię, nastąpiły wyróżnienia, odznaczenia i podziękowania. W długim holu „Politechnika” 
ustawiono plansze ze zdjęciami, które nie zmieściły się na wystawie w Pałacu Ślubów. Wpisy gości 
do kroniki Hufca i wywiady przeprowadzone przez przedstawicieli miejscowej prasy zakończyły 
pracowite      i udane obchody jubileuszu, ostatniego przed nadchodzącym 100-leciem harcerstwa. 

W maju 2008 roku swój jubileusz obchodzili harcerze z Blachowni. Było to 90-lecie 
skautingu na tym terenie. Blachownia miała bogatą historię jako miejscowość i nie mniej 
zróżnicowane były jej harcerskie dzieje.  

                           

W różnych okresach tego 90-lecia Blachownia była samodzielnym hufcem, gminnym 
związkiem drużyn, jak również częścią Hufca Częstochowa. Wszystko to zostało przedstawione na 
jubileuszowej wystawie zorganizowanej przez tamtejszych instruktorów harcerskich.  

                           

Są oni wciąż czynnie zaangażowani w służbę dla ZHP. Starannie przygotowana uroczystość 
zgromadziła wielu gości: przedstawicieli władz, harcerzy i instruktorów z Częstochowy oraz innych 
miejscowości, a także sympatyków i przyjaciół harcerstwa. 

                       
                  Delegacja KH  ZHP Częstochowa                                   hm Jerzy Wawszczak otrzymuje odznaczenie 
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W kwietniu 2009 roku swój jubileusz 
obchodzili harcerze ziemi kłomnickiej. Uroczystość 
jubileuszowa harcerzy odbyła się w 90 rocznicę 
utworzenia pierwszej drużyny harcerskiej na tym 
terenie. Była to drużyna męska im. Zawiszy 
Czarnego zarejestrowana jako 23 Drużyna Harcerzy 
w Komendzie Hufca Radomsko. 

 Piękne wspomnienia z działalności tej 
drużyny przedstawione są w Gminnym Biuletynie 
Informacyjnym „Gazeta Kłomnicka”, w kwietniu  
i maju 2009 roku. Wydano również z tej okazji 
publikację Krzysztofa Wójcika p.t. Wychowawcy 
patriotów. Monografia Harcerstwa Ziemi Kłom-
nickiej w 90 rocznicę powstania pierwszej drużyny. 

 

Obchody jubileuszu rozpoczęły się Apelem Poległych na cmentarzu parafialnym  
w Kłomnicach, gdzie złożono kwiaty na grobach poległych i zmarłych harcerzy. Następnie po 
odbytej mszy św. w intencji zmarłych i żyjących harcerzy, odbyła się oficjalna uroczystość przed 
Zespołem Szkół w Kłomnicach, w której uczestniczyli licznie zaproszeni goście. 

           
                           Uroczysty apel na cmentarzu                                         Tablica poświęcona poległym harcerzom 

Ważnym momentem uroczystości było odsłonięcie tablicy pamiątkowej wykonanej według 
projektu harcmistrza Ryszarda Jakubiaka.  

            

 
     Sztandar pierwszej drużyny 
      Harcerskiej w Kłomnicach 
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Wszyscy obecni goście otrzymali okolicznościowe medale, których projekt był również jego 
autorstwa. 

Komendant Hufca ZHP Częstochowa, hm Adrian Staroniek wręczył trzem druhom-seniorom, 
szczególnie zasłużonym w działalności harcerskiej, medale Za Zasługi dla Hufca Częstochowa. 

                                                                                 

Wśród zaproszonych gości byli dawni harcerze z Kłomnic: przybyły aż z Australii Ryszard 
Strzelecki oraz mieszkająca obecnie we Francji Felicja Jarosińska, prowadząca kiedyś drużynę   
żeńską w Kłomnicach. 

 

Dużym zainteresowaniem cie-
szyła się przygotowana specjalnie na tę 
okazję wystawa. Ukazywała historię 
kłomnickiego harcerstwa wyrażającą 
się w licznych zdjęciach, kronikach, 
odznakach i innych harcerskich pa-
miątkach. 

 

 

Atmosfera imprezy była serdeczna, niemal rodzinna. Rozmowy, wspomnienia i wspólny 
śpiew połączył harcerskie pokolenia. Przygotowaniem uroczystości zajmowało się, przez czas ją 
poprzedzający, wielu zainteresowanych osób, których nazwiska wymieniono w „Gazecie 
Kłomnickiej.   

 

 

 

Przemarsz harcerzy kłomnickich i ich 
gości na uroczystości  jubileuszowe 
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Organizacja Hufca w przededniu 100-lecia 

Przedstawiony w niniejszej publikacji zarys 100-letniej historii częstochowskiego skautingu 
wypada zakończyć krótką informacją o aktualnym stanie harcerstwa w Częstochowie i najbliższej 
okolicy. 

Wymienimy ludzi kierujących harcerskim działaniem i jednostki organizacyjne (drużyny, 
szczepy, kręgi) istniejące na naszym terenie. Ze względu na trudności w uzyskaniu dokładnych 
informacji w wymaganym terminie, bardziej szczegółowo omówionych zostanie tylko kilka 
jednostek, podobnie – jak zostało to przedstawione w części publikacji ukazującej działalność 
szczepów harcerskich w szkołach, w poprzednim okresie naszej historii. 

Spośród 16 gmin wchodzących w skład powiatu częstochowskiego w zasięgu terytorialnym 
Hufca ZHP Częstochowa występują miejscowości, w których działają drużyny harcerskie                
i gromady zuchowe. Są to: Blachownia, Janów, Kłomnice, Mstów, Olsztyn, Poczesna, Przyrów, 
Rudniki, Starcza, Witkowice. 

 

 Jednostki organizacyjne działające w wymienionych miejscowościach należą do Hufca 
Częstochowa. Aktualnie (rok 2011) są to 4 gromady zuchowe oraz 9 drużyn harcerskich, wśród 
nich drużyna żeglarska. 

               
           Gromada zuchów „Leśne Bractwo” z Przyrowa                           „Pluszowe Niedźwiadki” z Janowa  
                 z drużynową phm Bożeną Kapkowską                                         i ich drużynowa hm Dorota Gal   

Na terenie całego Hufca, razem z jednostkami działającymi w Częstochowie, stan liczebny 
czynnych jednostek organizacyjnych przedstawia się następująco: 
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10 gromad zuchowych (dzieci w wieku 6 – 10 lat) 
24 drużyny harcerskie (11 – 13 lat) 
6 drużyn starszoharcerskich (14 – 16 lat) 
2 drużyny wędrownicze (powyżej 16 lat) 
5 drużyn Nieprzetartego Szlaku (dzieci niepełnosprawne) 
6 kręgów instruktorskich (pełnoletni członkowie ZHP) 

Razem Częstochowski Hufiec ZHP liczy 743 zuchów i harcerzy oraz 129 instruktorów.    
Łącznie – 872 osoby.  

                  
                  Zuchy w czasie wiosennego złazu                                      Starsi harcerze i młodzieżowi instruktorzy 

                     

Harcerki i harcerze młodsi w czasie zajęć na zbiórkach 

Drużyny i gromady działają w różnych środowiskach i nawet gdy miejscem zbiórek jest 
konkretna szkoła, członkowie drużyny rekrutują się z różnych szkół. Najczęściej zastęp składa się          
z uczniów tej samej szkoły, ale nie zawsze. 

Warto wspomnieć, że w Hufcu działa 1 szczep środowiskowy, którym kieruje hm Wojciech 
Śliwowski. Miejscem jego działań jest Szkoła Podstawowa nr 52 w Dźbowie. Szczep skupia 
drużyny z różnych pionów wiekowych. W jego skład wchodzi również gromada zuchów.  

                 
 Zajęcia integracyjne z dziećmi Nieprzetartego Szlaku                               Zuchy ze szczepu przy SP nr 52 
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Działalnością instruktorów, harcerzy i zuchów tworzących Częstochowski Hufiec ZHP 
kieruje 7- osobowa Komenda Hufca w składzie: 

− hm Adrian Staroniek – komendant, 
− hm Iwona Orman – zastępca komendanta, członek Komendy Hufca d/s. kształcenia, 
− hm Mirosława Błaszczak-Całusińska – skarbnik Hufca, 
− hm Bogdan Giza – członek KH d/s. zarządzania, 
− phm Paulina Kutak – członek KH d/s. wizerunku, 
− phm Olga Kołodziejska – członek KH d/s. programu, 
− pwd Małgorzata Skoczyńska – członek KH d/s. rozwoju liczebnego. 

           
            hm Iwona Orman i hm Adrian Staroniek                                   hm Mirosława Błaszczak-Całusińska 

 Pracą jednostek organizacyjnych Hufca działających w poszczególnych grupach wiekowych 
kierują namiestnicy. Wszystkie drużyny i gromady z danego pionu wiekowego tworzą namiest-
nictwo. 

Funkcję namiestników pełnią następujący instruktorzy: 
− phm Ewelina Michoń – namiestnik zuchowy, 
− pwd Katarzyna Jagoda – namiestnik harcerski, 
− phm Krystian Łaszewski – namiestnik starszoharcerski, 
− phm Olga Kołodziejska – namiestnik wędrowniczy. 

                   
       phm Ewelina Michoń              pwd Małgorzata Skoczyńska,   hm Bogdan Giza,                pwd Katarzyna Jagoda 
                                                                        phm Krystian Łaszewski                                           ( z prawej) 

Oprócz wymienionych członków Komendy Hufca i namiestników pionów wiekowych, 
działają na terenie Hufca komisje i zespoły zajmujące się różnymi dziedzinami życia Hufca: 
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− Komisja Stopni Instruktorskich, której przewodniczy hm Sławomir Radosz, 
− Komisja Rewizyjna – hm Anna Rusiniak, 
− Komisja Historyczna – hm Halina Pałka, 
− Zespół Promocji i Informacji – Ewa Wieczorek 
− Zespół Kadry Kształcącej – phm Maria Kotkiewicz, 
− Zespół Kronikarski – hm Ryszard Ptak, 
− Kapituła Odznaczeń – hm Dorota Gal 
− Zespół d/s. współzawodnictwa – pwd Anna Sałacińska, 
− Biblioteka Hufca – pwd Marta Prześlak. 

Wymienione w tej grupie osoby kierujące poszczególnymi zespołami dyżurują w lokalu 
Komendy Hufca w ustalonych terminach i odbywają spotkania swoich zespołów. 

Od wielu lat, co roku w czerwcu odbywają się Zloty Hufca, w których uczestniczą 
członkowie drużyn, kręgów instruktorskich i gromad zuchowych. Odbywają się wtedy gry 
terenowe, biegi sprawnościowe, spotkania przy ogniskach i zabawy ukazujące harcerską wiedzę, 
sprawność i umiejętności. 

               
               Uczestnicy Zlotu Hufca w roku 2011                                                       Zuchy na Zlocie 

                 

                    Biwak harcerzy w czasie Zlotu                                                          Harcerska gra terenowa 
Każdy Zlot kończy się wspólnym zdjęciem jego uczestników, uroczystym 

apelem oraz harcerską galą przy kominku. Wtedy przyznawane są Oskary 
Hufca dla szczególnie wyróżniających się druhen i druhów. Statuetki Oskarów 
otrzymują osoby, które zasłużyły na wyróżnienie w różnych dziedzinach 
działalności, np.: Instruktor / instruktorka roku, Harcerz / harcerka roku, 
Drużynowa / drużynowy roku, Oskar za całokształt pracy oraz wiele innych 
dziedzin, które traktowane są często humorystycznie, „z przymrużeniem oka” 
         O wielu instruktorach, których nazwiska figurują wśród osób aktualnie działających w Hufcu 
Częstochowa, była mowa w poprzednich rozdziałach tej publikacji. Są to ci instruktorzy, którzy 
działają w naszej organizacji od wielu lat i pełnili różne funkcje w różnym czasie. 
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Duża część aktualnych działaczy harcerskich to ludzie młodzi, rozpoczynający swoją służbę 
instruktorską w bieżącym okresie. Będą mieli okazję sprawdzać się w swojej działalności w nowej 
kadencji pracy Hufca, u progu nowego 100-lecia. 

 

Gromada  zuchów  „Tęczowi  Włóczykije” 
 

Prowadzona  przez druhnę phm Halinę Kośną gromada zuchów istnieje i bardzo aktywnie 
działa od roku 2008, przy Szkole Podstawowej im. Św. Jana de La Salle. Skupia dzieci w wieku    
od 6 do 10 lat, a więc już uczniowie z klasy „O” mogą należeć do zuchów. 

Głównym hasłem „Tęczowych Włóczykijów” jest zasada: „Wszędzie bywać, wszystko znać, 
zawsze dobrą radę dać”. Piosenką gromady jest chętnie śpiewana przez zuchy „Tęcza”. 

Przed złożeniem obietnicy zuchy przechodzą kilka prób, poznają treść i rozumieją Prawo 
Zucha. Zuchy są zżyte ze sobą i ze swoją drużynową, która jest znaną od lat instruktorką zuchową. 
Zbiórki odbywają się systematycznie co tydzień. Druhna Halina mieszka w Koziegłowach,           
ale chętnie przyjeżdża na cotygodniowe spotkania ze swoimi zuchami. Miejscem zbiórek jest 
budynek Szkoły im. Św. Jana de La Salle przy ul. Pułaskiego w Częstochowie, ale „Tęczowi 
Włóczykije” chętnie wyruszają w teren w pogodne dni, niezależnie od pory roku. 

                  

Druhna Halina Kośna wśród zuchów ze swojej drużyny 

Gromada uczestniczy w wiosennych i jesiennych złazach zuchowych, bierze udział               
w turniejach i konkursach oraz festiwalach zuchowych oraz rajdach w których uczestnikami mogą 
być i zuchy. Ostatnim sukcesem „Tęczowych Włóczykijów” było zdobycie I miejsca w Festiwalu 
Kultury Zuchowej „Wesołek” w kategorii teatrzyków. Reprezentowaną wtedy sztuką był 
„Indianin”, który bardzo podobał się jurorom, o czym świadczy zdobyte II miejsce, a konkurencja 
była duża. 

Gromada „Tęczowi Włóczykije” jest zawsze obecna na Zlotach Hufca, uczestniczy               
w ważniejszych imprezach i rocznicach, jest widoczna tam, gdzie częstochowscy członkowie ZHP 
powinni być. 

 

Częstochowska  Drużyna  Harcerska „Trop” 
 

Drużyna działa od 2007 roku. Należą do niej harcerze ze szkół podstawowych. Cztery zastępy 
„Tropu” skupiającą młodzież z różnych szkół: zastęp „Świerszcze” z SP nr 24, „Horyzont”-            
SP nr 1, „Płomień” – SP nr 13 oraz zastęp artystyczny „Dziady”, w którym są harcerze z różnych 
szkół. 
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W ciągu roku szkolnego 2009 – 2010 drużyna realizowała zadania kampanii „bohater” 
zbierając wiadomości dotyczące kapitana Władysława Raginisa, którego harcerze wybrali              
na patrona drużyny. Kampania rozpoczęła się wyjazdem do Wizny na rajd upamiętniający 
wydarzenia pamiętnego września 1939 r. Postać bohatera związana jest właśnie z walkami w tym 
okresie. 

 
Członkowie drużyny TROP wśród uczestników Zlotu Jubileuszowego w Krakowie w 2010 roku 

W ciągu kilka lat swojej działalności drużyna „Trop” zaliczyła obozy letnie w Myczkawicach 
i Siemianach, zimowe biwaki w Ujsołach, Łazach i Rycerskiej Kolonii oraz brała udział w licznych 
rajdach, biwakach i wycieczkach. Członkowie „Tropu” chętnie wędrują poznając okolice 
Częstochowy i propagując ochronę przyrody.  

Do osiągnięć drużyny należy zdobycie I miejsca                        
w chorągwianej Olimpiadzie Wiedzy Harcerskiej 2010, wyróżnienie 
otrzymane w konkursie „Ośmiu Wspaniałych 2010, Wygrana EKO 
konkursu „Świecimy przykładem2009” oraz wiele wyróżnień zespo-
łowych i indywidualnych w różnych konkursach plastycznych, mu-
zycznych i fotograficznych. 

Drużynową i założycielką „Tropu” była druhna pwd Anna 
Sałacińska, która w 2009 roku zdobyła tytuł „drużynowej  roku”. 
Obecnie, ze względu na pełnienie innych funkcji, druhna Ania 
przekazała prowadzenie drużyny następczyni, którą jest druhna 
Sylwia Potępa.  

 

Kr ąg instruktorski „Szaniec” 

Krąg działa od 14 lat. Rejestracja odbyła się w październiku 1997 roku. Grupę założycielską 
tworzyli: 

    pwd Jacek Bąk, pseud. „Komar” 
    pwd Dariusz Bąk, „Bzyk” 
    pwd Dariusz Sprycha, „Dzidek” 
    pwd Piotr Chłąd. „Lodówa” 
    pwd Jarosław Choroszkiewicz, „Józek” 
    pwd Adrian Staroniek. „Andzin” 

 
pwd  Anna Sałacińska 

     

    Herb i plakietka Kręgu Instruktorskiego SZANIEC 
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Od początku druhowie rozpoczęli bardzo aktywną działalność uczestnicząc we wszystkich 
przejawach życia Hufca. Byli czynnymi współorganizatorami Hufcowych Festiwali Piosenek, 
Zlotów Hufca, Harcerskich Pielgrzymek na Jasną Górę, biwaków integracyjnych, itp. Organizowali 
obozy i zimowiska Kręgu, w których uczestniczyli członkowie istniejących na naszym terenie 
drużyn lub uczestniczyli w różnych formach letniego i zimowego wypoczynku organizowanych 
przez nasz Hufiec lub Chorągiew Śląską, gdzie pełnili funkcje kadry obozów i zimowisk. 

           
                   Instruktorzy „Szańca” na szlaku Rajdu                            Obsługa kuchni polowej w czasie pielgrzymki  
                           im. I. Kozielewskiego                                                                       na Jasną Górę                                                                                                           

Szeregi „Szańca” rozrastały się, wciąż przybywali nowi członkowie, w tym również druhny, 
choć początek był wyłącznie męski. Wśród najaktywniejszych instruktorów „Szańca” należy 
wymienić między innymi, oprócz kilku wcześniej wymienionych, następujących członków Kręgu:     
hm Arkadiusz Klimczyk, „Kubuś”, pwd Wojciech Misztela, ”Wojtal”, pwd Jacek Korzec,          
pwd Norbert Komar, „Chomik” i inni. 

Trudno wymienić wszystkie formy działalności „Szańca” i wszystkie tereny działania tego 
ambitnego kręgu. Nie ma chyba takiej akcji, imprezy, rocznicy czy uroczystości, w której             
nie uczestniczyliby, jako współorganizatorzy lub organizatorzy, instruktorzy z „Szańca”. 
Współdziałanie ze starszoharcerskimi i wędrowniczymi drużynami Hufca, organizowanie ferii, 
biwaków i wycieczek dla drużyn młodszych, aktywny udział w harcerskich Wigiliach, Rajdzie    
im. I. Kozielewskiego, przekazywaniu Betlejemskiego Światła Pokoju – wszędzie nie brak 
uśmiechniętych, pracowitych i oddanych Związkowi instruktorów „Szańca”. 

                        
              Obóz w Międzywodziu                         Konferencja instruktorska                       Biwak zuchowy w Mstowie 

Krąg prowadzi dokładny rejestr swojej działalności, posiada swoją stronę internetową,           
z której można się dowiedzieć o dokonaniach jego członków. 

W ciągu ostatnich lat skład „Szańca” się zmienił, przychodzili i odchodzili z jego grona 
instruktorzy, ale najaktywniejsi pozostali i w miarę swoich sił oraz możliwości – działają nadal. 
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Obecnie przewodniczącym Kręgu 
Instruktorskiego „Szaniec” jest druh 
Wiktor Kucharzewski. Krąg spotyka się 
we własnym gronie w szkołach, gdzie 
działają drużyny harcerskie na terenie 
miasta i powiatu lub po prostu                  
w mieszkaniach instruktorów. Mimo trud-
ności, członkowie tego najaktywniejszego 
w Hufcu Kręgu Instruktorskiego, nie zra-
żają się i zachęcają innych do działania na 
rzecz dzieci i młodzieży. 

                 
       Dariusz i Jacek Bąk na cmentarzu powązkowskim                        Instruktorzy „szańca” na Zlocie Hufca 

Warto wspomnieć, że z szeregów „Szańca” wyszedł obecny kończący drugą kadencję swojej 
„komendantury”, druh Adrian Staroniek, Komendant Hufca, że członek tego Kręgu druh Dariusz 
Bąk, był komendantem XXIV Rajdu im. doktora Ignacego Kozielewskiego, że druh Arkadiusz 
Klimczyk od lat jest autorem zbiorowych, artystycznych fotografii uczestników corocznych Zlotów 
Hufca, że w ostatniej harcerskiej pielgrzymce na Jasną Górę właśnie „Szaniec” zajmował się apro-
wizacją uczestników imprezy. O tym i o wielu innych, ciekawych działaniach „Szańca”, jego 
członkowie informują zainteresowanych na swojej stronie internetowej.   

Tym bardzo pobieżnym rysem harcerskiej współczesności Częstochowskiego Hufca ZHP, 
kończymy 100-letnią historię skautingu ziemi częstochowskiej. Obraz „dnia dzisiejszego” jest nie-
pełny z dwóch przyczyn: po pierwsze – nie jest to kronika wydarzeń, bo nie o to chodzi w naszej 
publikacji; po drugie – trudno byłoby zebrać wiadomości o działaniach obecnie istniejących krę-
gów, drużyn i gromad (choć próbowaliśmy). Zdecydowaliśmy więc, że albo należy napisać             
o wszystkich jednostkach harcerskich na naszym terenie, co było nie do zrealizowania, albo 
wspomnieć tylko pobieżnie, ogólnie o niektórych z nich, co właśnie zostało przedstawione. 

Pisaliśmy już w którymś miejscu naszej publikacji, że gdyby się chciało napisać szczegółowo 
o wszystkim, co się wydarzyło i było godne zapamiętania, trzeba byłoby stworzyć jeszcze niejedną 
taką książkę. Niestety – nie ma na to ani czasu, ani odpowiednich funduszy. Może nowa Komisja 
Historyczna, która będzie działać w nowej kadencji, spróbuje uzupełnić naszą „Ilustrowaną 
historię” wiadomościami, których nie uwzględniliśmy. Byłoby to bardzo pożądane i życzymy 
naszym następcom, by im się to udało. Nasze zamierzenia kończymy na tym, co nam się udało 
utrwalić i co wydaje się godne zauważenia. 

                                                                                                                Autorzy 

 

 
Dh Wiktor Kucharzewski (w niebieskim berecie) 
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− A. Zając: Wspomnienia ze spotkania pokoleń harcerskich w dniu 25 kwietnia 2009 r. 
„Gazeta Kłomnicka” nr 5/6 2009 

− Z dziejów ruchu harcerskiego w Częstochowie. Pod red. R. Stefaniaka, E. Szostaka, 
Częstochowa 2005  

− Z. Żmigrodzki: Początki harcerstwa w Częstochowie. „Informator Kulturalny Województwa 
Częstochowskiego” nr 12. 1981 

− II Liceum Ogólnokształcące im. R. Traugutta w Częstochowie. 90 lat tradycji. Opracowanie 
i wybór materiałów: J. Wrzaszczyk,  Częstochowa 2010 

− IV Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Częstochowie. Praca zbiorowa pod red. 
J. Sętowskiego, Częstochowa 2007 

2. Materiały niepublikowane: 

− J. Biczak: Zapiski historyczne. Wybór informacji z różnych źródeł, wspomnienia i biogramy 
instruktorów 

− T. Czarnołęski: Moja ścieżka harcerska. Działalność instruktora w harcerskim środowisku 
Blachowni 

− B. Giza, S. Radosz: Złazy zuchowe – krótki rys historyczny 

− K. Gburek, K. Klajn: Działalność częstochowskich harcerek w okresie II wojny światowej 

− Z. Kapała: Szare Szeregi w Częstochowie 

− Kronika częstochowskich harcerek – praca zbiorowa 

− M. Nowak: Konspiracyjna działalność częstochowskich organizacji harcerskich w latach 
1939-1945  

− H. Pałka:  Krąg Starszyzny Harcerskiej 

− H. Rakowska:  Szczep starszoharcerski „Nieprzetartego Szlaku” 

− E. Szostak: W kręgu historii i harcerskich tradycji  
oraz : Kroniki Częstochowskiej Chorągwi i Hufca ZHP, kroniki szczepów harcerskich, własne 

wspomnienia i życiorysy instruktorów, artykuły prasowe, itp. 
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Wykaz osób, które dostarczyły informacji i materiałów dotyczących własnej działalności         

i terenu, na którym działały:  

Ignacy Leszek Binert, Jacek Bąk, Mirosława Błaszczak-Całusińska, Sabina Budzeń, Wacława 
Ciura-Samborska, Leokadia Chrząstek, Anna Dymek, Alicja Gosławska, Emilia Jabłońska, Izabela 
Knapińska, Włodzimierz Kolman, Halina Kośna, Honorata Koza, Elżbieta Kubik, Henryk Kukuła, 
Stanisława Ławnikowska, Jolanta Mach, Zbigniew Mądrzyk, Irena Mądrzycka, Urszula 
Mózgowiec, Anna Okniańska, Ewa Olczyk, Alicja Orlińska, Krzysztof Pośpiech, Janina Puchała, 
Barbara Radomska, Hortensja Rakowska, Halina Ratyńska, Lidia Reglewska, Anna Sałacińska, 
Barbara Sandak-Różyńska, Jerzy Sobjanowski, Irena Szatybełko, Janusz Szlenk, Stanisława 
Tomala, Barbara Tyras. 

Wymienionym osobom oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do 
powstania i wydania niniejszej publikacji, zespół redakcyjny składa gorące podziękowania. 

Szczególnie dziękujemy druhom: hm Wojciechowi Krogulcowi i hm Wiesławowi Wiatrakowi 
za przechowanie i udostępnienie kronik Częstochowskiego Hufca i Chorągwi ZHP, które okazały 
się głównymi źródłami informacji o działalności częstochowskiego harcerstwa w latach 1975-2002 
oraz druhowi Bogdanowi Gizie za umożliwienie uzyskania informacji na temat współczesnej 
działalności Hufca. 

        Dziękujemy również Dyrekcjom niektórych szkół częstochowskich za umożliwienie wglądu 
do protokołów Rad Pedagogicznych i innej dokumentacji zawierającej informacje o działalności 
harcerstwa w tych szkołach. 

     Za wsparcie finansowe wydawnictwa składamy podziękowania instruktorom częstochowskim 
obecnym na spotkaniu instruktorskim w SP nr 38 dn. 2 marca 2011 roku. 
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