
1 
 

 
 

 

 

 

nr 19                       lipiec  2011 r. 
 

50-lecie Harcerskiej Akcji Letniej „Zamonit” 
 

Akcja „Zamonit” to znana w ubiegłym stuleciu Harcerska Akcja 
Letnia Chorągwi Katowickiej ZHP organizowana w latach 1961-1988 
na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Nazwa powstała od dwóch 
słów: „zamki i amonity”, będących charakterystycznymi elementami 
tego terenu. 

Zamki  – średniowieczne budowle obronne, a właściwie – obec-
nie już ich ruiny, znajdują się na całym terenie Jury, od Krakowa do 
Częstochowy, w miejscowościach: Ojców, Pieskowa Skała, Rabsztyn, 
Ryczów, Ogrodzieniec, Morsko, Mirów, Bobolice, Olsztyn. Ponieważ 
umiejscowione są na wysokich skalnych wzniesieniach, nazwano cały 
ten ciąg imponujących budowli Szlakiem     Orlich Gniazd.  

Amonity  – to skamieniałości pradawnych głowonogów żyjących tu przed tysiącami lat. Po-
zostały po nich odciski skalne i pozostałości wkomponowane w ścianach ostańców – licznych, ma-
lowniczych skał rozsianych po całym terenie Jury. 

   
Ruiny zamków w Olsztynie i Ogrodzieńcu 

Tak zrodził się kryptonim Akcji „Zamonit” przebiegający pod hasłem „Wędrówka i praca”. 
Twórcą i pomysłodawcą oraz pierwszym komendantem „Zamonitu”, był druh hm Jerzy Wojcie-
chowski, ówczesny zastępca komendanta Chorągwi Katowickiej, późniejszy jej komendant,             
a w latach 1974-78 Naczelnik ZHP.  

Od roku 1961, który był pierwszym rokiem 
Akcji, starsi harcerze Chorągwi Katowickiej wę-
drowali po tej urokliwej części naszego kraju, po-
znawali piękno tych okolic, zapoznawali się z lud-
nością ubogich miejscowości, bardzo wówczas 
zaniedbanych. Nie było tam elektryczności, wodo-
ciągów i sieci telefonicznej, niewiele było dróg 
dojazdowych.  
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Dla ludności wiosek znajdujących się na tym terenie, każda forma pomocy była bardzo po-
trzebna, każdy kontakt z ludźmi był ważny i pożądany. 

Wkrótce Akcją Letnią „Zamonit” zainteresowali się harcerze z innych regionów Polski,           
w wędrówce po Jurze brały udział drużyny spoza Chorągwi Katowickiej. Hasło „Wędrówka i pra-
ca” stało się celem harcerskich wakacji. Do starszych harcerzy bardzo prędko dołączyli młodsi. 
Drużyny wędrujące (10 – 20 osób) przemieszczały się po linii kolistej, w oparciu o stałe obozy har-
cerskie na terenie Jury. Sprzęt biwakowy drużyna pozostawiała w obozie, z którego wychodziła na 
wędrówkę. 

            

 W ten sposób w każdym obozie harcerze mieli miejsce noclegu, zapewnione wyżywienie       
i opiekę medyczną. Członkowie drużyn wędrujących nosili ze sobą tylko śpiwory, jedzenie na dro-
gę, ubiór na zmianę, apteczkę i kompasy. Każda drużyna docierała na miejsce zwolnione przez inną 
drużynę wędrującą. Wędrówki odbywały się na zasadzie: jeden dzień wędrówki i jeden dzień poby-
tu na kolejnej stanicy, aż do powrotu do miejsca wyjścia.  

W każdym roku trasy były szczegółowo opracowane wcześniej i każdy drużynowy otrzymy-
wał plan wędrówki przed jej rozpoczęciem. Stanicami były stałe bazy obozowe hufców Chorągwi 
Katowickiej. Hufiec Częstochowski nie miał własnej bazy, bo Pająka jeszcze nie było w pierw-
szych kilkunastu latach, a nie znajdował się on, ani ośrodek w Wąsoszu, na trasie „Zamonitu”. Czę-
stochowskie drużyny wędrujące włączały się w cykl wędrówki po wyznaczonych stanicach na 
Szlaku Orlich Gniazd. 

Harcerska Akcja Letnia „Zamonit” dawała jej uczestnikom wiele możliwości, między innymi: 

− poznawanie piękna przyrody Jury i historii Szlaku Orlich Gniazd, 
− obserwacja życia miejscowej ludności i pomoc jej w różnych dziedzinach, 
− udział w akcji żniwnej, 
− organizowanie „zielonych przedszkoli dla dzieci rolników, 

              
− pomoc w budowie dróg, zbiorników przeciwpożarowych, zakładanie szkółek leśnych, itp., 
− zapraszanie miejscowej ludności na harcerskie ogniska, spartakiady sportowe, festiwale      

piosenki harcerskiej, 
− kontakty z władzami miejscowymi w celu informacji o potrzebach terenu. 
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Wymienione elementy wędrówki harcerskiej to tylko niewielka część tego, co było celem 
„Zamonitu”, pięknej Harcerskiej Akcji Letniej, trwającej 28 lat akcji, która spełniła ogromną rolę   
w przemianach społecznych i gospodarczych na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. 

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           Bo hasło „Zamonit” to znaczy przygoda 
W drużynie  „Włóczęgi” czas nadszedł.              i  uśmiech przy pracy dla kraju. 
Będziemy przechodzić doliny i lasy                    Bo hasło „Zamonit” to góry i woda 
Będziemy pomagać jak zawsze.                         I drogi, co na nas czekają. 

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. 

W latach 1990 – 2011 kilkakrotnie organizowano zloty i spotkania miłośników i byłych 
uczestników „Zamonitu”. Zamierzano wydać monografię tej Akcji. Na zamku w Ogrodzieńcu 
wmurowano tablicę upamiętniającą te niezapomniane lata harcerskiej służby ludziom i przyrodzie. 

W 50-lecie rozpoczęcia Akcji „Za-
monit” odbył się w Ogrodzieńcu, 7 i 8 lipca 
2011 roku, zlot pod patronatem Prezydenta 
Rzeczypospolitej, Bronisława Komorow-
skiego. W pierwszym dniu odbył się biwak 
reprezentacji hufców obozujących w „Za-
monicie”, w drugim dniu, z udziałem licz-
nych gości i przedstawicieli władz, nastąpi-
ło odsłonięcie tablicy poświęconej twórcom 
i uczestnikom „Zamonitu”, otwarcie wy-
stawy „Wędrówka – Praca – Wypoczynek”, 
był uroczysty apel  i wspomnienia przy 
wspólnym ognisku.  
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 Zaproszeni uczestnicy imprezy otrzymali pamiątkowy znaczek, chustę oraz książkę „Zamo-
nit” wydaną specjalnie na tę rocznicę.  

 

 

 

                                                                                           Komisja Historyczna 

                                                                                            Hufca ZHP Częstochowa 

 
 

 


