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100-lecie harcerstwa Częstochowy 

 
Rok  2011 został  ustalony jako czas obchodów rocznicy 100-lecia skautingu na naszym tere-

nie. Tyle lat bowiem minęło od czasu, gdy wieści o organizowaniu polskiego skautingu dotarły    
do Częstochowy. Z tej okazji odbyło się kilka imprez należących do ważnych wydarzeń w życiu 
Częstochowskiego Hufca i warto o nich wspominać. 

27 września, w 72 rocznicę powstania Szarych Szeregów na Placu Pamięci Narodowej przy  
ul. Sobieskiego odbył się uroczysty apel z udziałem harcerzy, zuchów, instruktorów, seniorów ZHP 
oraz kombatantów II wojny światowej. 

                 

 Po przemarszu pocztów sztandarowych, raportach i meldunkach, obecni na placu uczestnicy 
imprezy ustawili się w odpowiednim szyku tworzącym liczbę 100. Był to widok imponujący! Naj-
lepiej widać to na zdjęciu zrobionym z góry. 

 

Po apelu i odprowadzeniu sztandaru Hufca harcerze wzięli udział w programowej grze tere-
nowej. 
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Tego samego dnia po południu odbyła się gala 100-lecia w Sali widowiskowej Młodzieżo-
wego Domu Kultury na Rakowie. 

W holu przed salą widowiskową rozstawiono plansze przedstawiające fotografie z życia czę-
stochowskiego harcerstwa w różnych okresach jego istnienia. 

    

W uroczystej gali uczestniczyli ważni dla naszego terenu przedstawiciele władz i instytucji 
współdziałających z Hufcem Częstochowa.  

                   

Byli posłowie na Sejm RP:  
                            Izabela Leszczyna 
                            Halina Rozpondek 
                            Szymon Giżyński 
                            Jacek Kasprzyk 

przedstawiciele władz miasta: 
                            prezydent Częstochowy  Krzysztof Matyjaszczyk  
                            wiceprezydent  Jarosław Marszałek 
                            przewodniczący Rady Miasta  Marek Balt 
                            naczelnik Wydziału Edukacji Ryszard Stefaniak 

komendant  Śląskiej Chorągwi ZHP   hm Andrzej Lichota 

oraz  komendanci byłej Chorągwi Częstochowskiej: 
                                                             hm Wiesław Wiatrak 
                                                             hm Stanisław Dzwonnik 
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byli komendanci Hufca Częstochowskiego w minionych dziesięcioleciach: 
                                                             hm Teresa Komender 
                                                             hm Jan Szewczyk 

         
Komendant Hufca hm Adrian Staroniek  przyjmuje list gratulacyjny od komendanta Chorągwi Śląskiej 

 hm Andrzeja Lichoty oraz podziękowanie od prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka i przewodniczącego             
Rady Miasta Marka Balta 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich harcerskich pokoleń naszego terenu: 
zuchy harcerze, instruktorzy i seniorzy oraz przyjaciele i sympatycy harcerstwa. 

    

W czasie uroczystości zaprezentowano specjalnie na tę okazję wydaną publikację „Ilustrowa-
na historia harcerstwa częstochowskiego” Książkę, obrazującą stuletnie dzieje skautingu ziemi czę-
stochowskiej, opracowała grupa członków Komisji Historycznej Hufca. Jest to obszerna, ponad 
330-stronicowa historia udokumentowana ogromną liczbą (ponad 1200) fotografii, dokumentów, 
plakietek, itp. Książkę można było nabyć na miejscu, została też udostępniona w niektórych księ-
garniach na naszym terenie. 

                                                              

Przewodnicząca Komisji Historycznej 
hm Halina Pałka opowiada obecnym 
jak powstawała książka i kto się przy-
czynił do jej wydania. 
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Impreza była okazją do wyróżnień i odznaczeń wielu osób zasłużonych dla częstochowskiego 
harcerstwa. Oprócz odznaczeń przyznanych przez władze województwa, Śląskiej Chorągwi ZHP  
i Główną Kwaterę, bardzo wiele druhen i druhów otrzymało specjalnie na tę okazję wydany Medal 
100-lecia Harcerstwa Ziemi Częstochowskiej. 

                                

W czasie trwania imprezy, jej uczestnicy mogli  posłuchać śpiewu grupy harcerek i harcerzy 
z Chorągwi Kieleckiej, którzy gościnnie wystąpili na naszej gali. 

      

Uroczystość zakończyła się zawiązaniem kręgu harcerskiego, do którego dołączyli uczestnicy 
imprezy na placu przed budynkiem MDK. Uścisk rąk połączył kilku pokoleń częstochowian i ich 
gości. 
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16 października 2011, który jest 72 rocznicą powołania Szarych Szeregów w Częstochowie, 
w kościele Matki Bożej Zwycięskiej w dzielnicy Trzech Wieszczów, odbyła się uroczysta Msza św.  
z udziałem nie tylko harcerzy i harcerskich seniorów. 

    

Msza św. została odprawiona również z okazji 90 rocznicy powstania 26 Zagłębiowskiej Dru-
żyny Harcerzy im. Tadeusza Kościuszki. Odprawiło ją pięciu kapłanów, wśród nich ksiądz  
hm Władysław Golis, który wygłosił uroczystą homilię. 

Nabożeństwu towarzyszyły sztandary wystawione przez: Hufiec ZHP Częstochowa, Stowa-
rzyszenie „Rodzina Katyńska” oraz historyczny sztandar 26 ZDH. 

             

Oprócz obecnych w kościele 
harcerzy, instruktorów, kombatan-
tów i przedstawicieli władz miej-
skich oraz organizacji działających 
na terenie pokoleń był dh hm 
Krzysztof Stasiecki – miasta, hono-
rowym gościem spotkania bratanek 
Eugeniusza Stasieckiego, pierw-
szego komendanta Szarych Szere-
gów w Częstochowie.  

Warto wspomnieć, że w czasie 
Mszy św. chór śpiewał „Modlitwę 
harcerską” oraz harcerski hymn.   
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27 października w auli Wydziału Zarządzania Poli-
techniki Częstochowskiej, gdzie w każdy czwartek spotyka-
ją się studenci-seniorzy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
odbył się wykład, a właściwie gawęda na temat 100-letniej 
historii częstochowskiego skautingu, wygłoszona przez  
przewodniczącą Komisji Historycznej Hufca ZHP Często-
chowa  hm Halinę Pałkę, autorkę tekstu  „Ilustrowanej hi-
storii harcerstwa częstochowskiego. 

Prelekcja urozmaicona była prezentowanymi na ekra-
nie zdjęciami z tej publikacji oraz  piosenkami harcerskimi, 
do śpiewania których włączali się wszyscy obecni w tym 
dniu słuchacze UTW Na podium ustawiono imponujące 
sztuczne ognisko, które dodawało odpowiedniego nastroju 
niecodziennemu wykładowi..               

    
Gościem imprezy była poseł na Sejm RP                        Harcerskie piosenki przy akompaniamencie gitar y                                                                                                         
pani Izabela Leszczyna, którą poprosiliśmy                      druha phm Wojciecha Śliwowskiego śpiewały 
o rozpalenie symbolicznego ogniska                                  druhny : Klaudia Łaszewska i Maja Kubiak 

Oprócz słuchaczy UTW obecni byli zaproszeni instruktorzy-seniorzy ZHP, m.in. pwd Leoka-
dia Chrząstek, hm Hortensja Rakowska, hm Anna Pohorecka, phm Krystyna Miler, oraz przewod-
nicząca UTW phm Grażyna Omeljaniuk-Szulc, a także członkowie Komisji Historycznej Hufca: 
hm Maria Teresa Chudzik, hm Janina Drynda i hm Anna Okniańska.  

W tym miejscu nie można  pominąć członka Klubu Literackiego „Metafora” Macieja Rudlic-
kiego, który również śpiewał i grał na gitarze oraz kierował wspólnym śpiewem harcerskich piose-
nek, choć sam nie jest członkiem ZHP, lecz jego sympatykiem.  
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          Utworzyła się atmosfera jak na harcerskich zbiórkach, wszyscy słuchacze UTW włączyli się 
do śpiewu, a całe spotkanie zakończyło się harcerskim kręgiem pożegnalnym i piosenką „Ogniska 
już dogasa blask…” 

      

       

„ … Przy innym ogniu, w inną noc, do zobaczenia znów…” 

Na zakończenie tej relacji, członkowie Komisji Historycznej postanowili, iż obchody  
100-lecia częstochowskiego harcerstwa jeszcze się nie zakończyły. Cały rok harcerski 2011/2012 
będzie „rokiem stulecia”, a jego finał odbędzie się w październiku 2012 roku, w rocznicę powstania 
drużyny skautowej im. Waleriana Łukasińskiego. 

                                  

 

 

                                                                                                                

                                                                                        Komisja Historyczna                                                           

                                                                                   Hufca ZHP Częstochowa 


