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Harcerska Akcja Letnia 

 
Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży zrzeszonej w szeregach ZHP jest,  

od początku istnienia Związku, jedną z najważniejszych form działalności zuchów, harcerzy i in-
struktorów, Odkąd zaczęły tworzyć się pierwsze drużyny harcerzy i harcerek, przedłużeniem ich 
pracy w ciągu roku szkolnego były obozy i kolonie organizowane poza miejscem zamieszkania, 
 w czasie wakacji. 

Pobyt na obozie, oprócz bardzo cennego dla młodych ludzi kontaktu z przyrodą, pozwala 
sprawdzić w praktycznym działaniu wiedzę i umiejętności zdobyte w drużynie w czasie zbiórek  
w ciągu całego roku. Harcerki i harcerze uczyli się zaradności, samodzielności, umiejętności radze-
nia sobie w każdej sytuacji oraz zgodnego życia w grupie rówieśników. 

       
              Obóz w Prędziszowie w 1924 r.                             Obóz w Karpnie w 1926 r. 

Pierwsze obozy harcerskie były prawdziwą szkołą życia – ich uczestnicy najczęściej sami 
urządzali teren obozowania przygotowując go do użytkowania w ciągu kilku tygodni. Bardzo czę-
sto harcerze sami budowali szałasy, zbijali prycze, urządzali kuchnie, sanitariaty, itp. Jeśli mieli 
namioty, sami je rozbijali, okopywali i przystosowywali ich wnętrze do tego, by służyło im jako 
letni dom dla zastępu. Budowa kuchni polowej i przygotowywanie posiłków były czynnościami,  
w których uczestniczyli wszyscy obozowicze – jedli to, co sobie sami przyrządzili. Zastępy dyżur-
ne, zmieniające się codziennie, obsługiwały resztę uczestników obozu i w ten sposób każdy harcerz 
i harcerka potrafił zrobić wszystko, co było niezbędne w obozowym życiu. 
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W okresie międzywojennym drużyny i hufce składały się z samych harcerzy lub harcerek. 
Tak samo obozy letnie były męskie lub żeńskie. Dopiero po II wojnie światowej, w latach 60-tych  
i później, powstawały drużyny koedukacyjne. 

Częstochowskie drużyny harcerek i harcerzy obozowały w różnych miejscach kraju, najczę-
ściej na leśnych polanach w pobliżu rzek i jezior. 

          
                  Harcerze na placu apelowym                              Harcerki w czasie obozowych zajęć 

Oprócz obozów stałych organizowano obozy wędrowne, piesze, rowerowe lub kajakowe. Od-
poczywając i kształtując swoje charaktery, uczestnicy obozów wiele się uczyli, przekazując swe 
umiejętności młodszym druhnom i druhom. 

               

Pierwszy stały ośrodek obozowy dla częstochowskich członków ZHP powstał na początku lat 
60-tych ub. stulecia w Wąsoszu nad Wartą. Służył on naszym harcerzom przez wiele lat, ciągle 
udoskonalany i unowocześniany. W każdym 3-tygodniowym turnusie odpoczywało w lasach Wą-
sosza kilkuset harcerzy i harcerek. Komendantem Hufca oraz komendantem Zgrupowania Obozów 
był przez kilkanaście lat hm Marian Gawroński. Funkcje instruktorów harcerskich pełnili w więk-
szości nauczyciele oraz cała rzesza instruktorów młodzieżowych, w większości uczniów często-
chowskich szkół średnich oraz studentów. 

          
Obrazki z obozowego życia w Wąsoszu 
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Zuchy wypoczywały w budynkach szkolnych: w Wąsoszu, Popowie, Więckach, Borowie  
i Konopiskach. 

Od roku 1975 pierwsi harcerze obozowali w budowanym przez częstochowskie zakłady pra-
cy, nowym ośrodku znajdującym się bliżej Częstochowy – w Pająku k/ Konopisk. Przez kilka lat 
powstał tam wzorcowy ośrodek obozowy z zapleczem kuchennym, urządzeniami sanitarnymi, 
domkami dla zuchów i boiskami sportowymi. Teren został zelektryfikowany, doprowadzono sieć 
wodociągowo-kanalizacyjną, wybudowano drogi dojazdowe, magazyny, itp. Ośrodek w Pająku, 
budowany przez kilka lat, prędko zastąpił oddalony od Częstochowy teren obozów w Wąsoszu. 
Komendantami Zgrupowania Obozów byli najczęściej aktualni komendanci Hufca. 

             

                                       Domki dla zuchów i harcerskie namioty w Pająku  

Oprócz wakacji spędzanych w stałych ośrodkach Hufca Częstochowa, wiele drużyn wyjeż-
dżało na obozy w różne części Polski. Często była to wymiana z innymi hufcami – młodzież z in-
nych województw przybywała do Pająka, a nasi harcerze, w takiej samej liczbie, byli przyjmowani 
w ośrodkach innych hufców. Takich wymian było wiele, głównie w latach 70-tych i 80-tych  
XX wieku. 

Odpoczywając, zwiedzając, bawiąc się i ucząc, harcerze nawiązywali kontakty z miejscową 
ludnością, służyli pomocą w różnych pracach mieszkańcom wsi, zapraszali na harcerskie ogniska. 

Warto tu wspomnieć o udziale harcerzy w ogólnopolskich lub regionalnych akcjach letniego 
wypoczynku. Były to między innymi akcje i operacje: „Bieszczady 40”, „Zamonit”, „Azymut Huta 
Katowice”, „1001 Frombork” i inne, w których nie zabrakło częstochowskich harcerek i harcerzy. 

                
Na szlaku „Zamonitu”                                                „Azymut Huta Katowice” 

Były również obozy zagraniczne w Niemczech, Związku Radzieckim, Rumunii, Węgrzech  
i Bułgarii. Wyjeżdżało tam niewielu naszych wychowanków, ale co roku kilkadziesiąt osób w każ-
dym turnusie mogło spędzić wakacyjne tygodnie w różnych, zaprzyjaźnionych z Polską krajach  
Europy. 
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Młodzież i dzieci, które nie korzystały z obozowych form letniego wypoczynku, mogły brać 
udział w różnego rodzaju zorganizowanych zajęciach, zabawach, grach i imprezach „Lata w mie-
ście”. Inicjatorami tak spędzanego wolnego czasu w miejscu zamieszkania była Komenda Hufca 
ZHP w porozumieniu z dyrekcjami szkół i spółdzielni mieszkaniowych. Z funduszy przeznaczo-
nych na ten cel mogli korzystać nie tylko członkowie ZHP, ale wszystkie dzieci spędzające wakacje 
w mieście. Zajęcia odbywały się w szkołach, w świetlicach, na placach zabaw i boiskach sporto-
wych. 

        
                          Zabawy w mieście                                                      Na wycieczce 

Dzieci otrzymywały posiłek i znajdowały się pod opieką pedagogów i instruktorów harcer-
skich. W programie zajęć były wycieczki za miasto, wyjścia do kina, na koncerty, wystawy itp. 

Instruktorzy harcerscy tworzyli spośród uczestników tych zajęć zastępy Nieobozowego Lata, 
które wyjeżdżały na okres jednego tygodnia do najbliższych ośrodków obozowych Hufca i Chorą-
gwi. Tu, przez siedem dni, członkowie Nieobozowej Akcji Letniej poznawali tajniki obozowego 
życia uczestnicząc w nim razem z harcerzami będącymi na obozie w ciągu pełnego turnusu. Mogli 
włączać się w harcerskie zwyczaje, tradycje i obrzędy. 

                 
Uczestnicy NAL w czasie zajęć na terenie obozu 

Każda forma zorganizowanego wypoczynku w czasie wakacji letnich cieszyła się dużym za-
interesowaniem dzieci, młodzieży i ich rodziców, spełniając ważne funkcje wychowawcze. HAL 
 i NAL obejmowały swoją działalnością większość młodocianych mieszkańców miasta. Dzieci nie 
nudziły się i nie szukały nieodpowiednich sposobów spędzania wolnego czasu. 

 

                                                                                           Komisja Historyczna 

                                                                                            Hufca ZHP Częstochowa 


