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                         Częstochowska Chorągiew ZHP 

 
W roku 1975, w związku z nowym podziałem administracyjnym kraju, zaistniały rów-

nież zmiany w strukturze organizacyjnej ZHP. W miejsce dotychczasowych 17 województw 

utworzono 49 nowych i tym samym powstało tyleż chorągwi harcerskich. Powstała więc  

i chorągiew częstochowska, bo Częstochowa stała się miastem wojewódzkim. W chwili swo-

jego powstania, tzn. od 30 czerwca 1975 roku, skupiała 37 hufców i 28 gminnych związków 

drużyn. Niektóre z nich należały poprzednio do sąsiadujących z naszym terenem chorągwi: 

kieleckiej, katowickiej, łódzkiej i opolskiej. 

Najsilniejszą i najliczniejszą jednostką organizacyjną nowej chorągwi był Hufiec Czę-

stochowa składający się wówczas z 16 tysięcy zuchów, harcerzy i instruktorów. Trzy hufce: 

w Myszkowie, Lublińcu i Kłobucku zrzeszały po około 2 tysiące członków, a osiem kolej-

nych: w Pajęcznie, Krzepicach, Kaletach, Oleśnie, Dobrodzieniu, Rędzinach, Gnaszynie  

i Pocześnie skupiało po około tysiącu członków organizacji. Pozostałe, niewielkie hufce  

i związki drużyn liczyły od kilkudziesięciu do kilkuset zuchów, harcerzy i instruktorów. 

Komendantem Częstochowskiej Chorągwi 

ZHP został harcmistrz Zbigniew Śmieiński, 

wcześniej pełniący funkcję komendanta Hufca 

Częstochowa-Powiat. Jego zastępcami, w ciągu 

prawie 6-letniego sprawowania tej funkcji, byli 

kolejno: hm Wiesław Wiatrak, hm Elżbieta Szy-

mańska, i hm Ewa Sędziwa. 

W ciągu tych kilku lat nowa Chorągiew 

Częstochowska była jedną z najbardziej czynnych 

i liczących się jednostek organizacyjnych w kra-

ju. 

Warto przypomnieć niektóre, znaczące 

osiągnięcia harcerskiej działalności na terenie 

Częstochowy i okolicznych miast, miasteczek, 

wsi i osad. 

Już latem 1975 gościł w Częstochowskiej 

Chorągwi druh naczelnik ZHP, hm Jerzy Woj-

ciechowski. Uczestniczył w przekazaniu harce-

rzom chorągwianego ośrodka wypoczynkowego 

w Złotym Potoku, przystosowanego do cało-

rocznego organizowania biwaków, obozów  

i zimowisk. Naczelnik odwiedził również ośro-

dek obozowy Hufca Częstochowa w Pająku, 

oddany w tym samym czasie do użytkowania 

częstochowskim harcerzom. 

 
    Komendant Zbigniew Śmieiński wśród 

                          instruktorów 
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Jesienią 1975 roku powołano Wojewódzką Radę Przyjaciół Harcerstwa. Na jej czele 

stanął wojewoda częstochowski dr Mirosław Wierzbicki. Członkowie Rady, w większości 

dyrektorzy zakładów pracy, z wielkim zaangażowaniem wspierali harcerzy województwa 

częstochowskiego pomocą w uzyskaniu funduszy na zakup sprzętu, remonty pomieszczeń  

i organizację harcerskich imprez, i kampanii. 

Latem 1978 roku odwiedził Często-

chowę ówczesny Przewodniczący Rady 

Państwa prof. Henryk Jabłoński. Był go-

ściem ośrodka harcerskiego w Złotym 

Potoku, gdzie zjechały się liczne delegacje 

harcerzy ze wszystkich ośrodków chorą-

gwianych. 

Oprócz wymienionych już ośrodków w Pająku i Złotym Potoku na terenie Chorągwi 

Częstochowskiej rozwijały się inne bazy wypoczynkowo-szkoleniowe: w Zawadach, Poraju, 

Kokotku, Patrzykowie, Blachowni, Oleśnie i Olsztynie. Warto tu wspomnieć, że służyły one 

harcerzom i zuchom z całego województwa. 

     

                       Baza zuchów w Patrzykowie                                                   Stanica NAL w Olsztynie 

      

                     Basen pływacki w Kokotku                                                  Ośrodek żeglarski w Poraju 

Wszystkie formy harcerskiego wypoczynku organizowane w czasie Harcerskiej Akcji  

Letniej na terenie Chorągwi Częstochowskiej podlegały akcji „Warta”. Były to obozy wę-

drowne po Jurze, wakacje w miejscu zamieszkania, obozy stałe pod namiotami i kolonie zu-

chowe. Należał do nich również udział harcerzy ziemi częstochowskiej w centralnych akcjach 

ZHP: „Zamonit”, „Bieszczady 40”, „Azymut Huta Katowice” i inne. 
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Należy podkreślić, że w tym okresie troszczono się o to, by jak największa liczba dzieci 

i młodzieży była objęta możliwością spędzania wakacji w zorganizowanych formach letniego 

i zimowego wypoczynku. 

Omawiając działanie częstochowskich harcerzy, nie można zapomnieć o istniejących  

w Chorągwi licznych klubach i drużynach specjalnościowych powstających i tworzonych  

w ścisłej współpracy z harcerskimi kręgami instruktorskimi różnych specjalności. Były więc      

drużyny pożarnicze działające w kontakcie ze Strażackim Kręgiem Instruktorskim, drużyny 

Młodzieżowej Służby Ruchu współpracujące z milicją i wojskiem, drużyny i kluby wodnia-

ków w Poraju i Blachowni i wiele innych, pozwalających harcerzom rozwijać młode zaintere-

sowania i pasje. 

       

                Młodzieżowa Służba Ruchu                                                         Drużyna Pożarnicza 

Wśród ważnych wydarzeń z życia Częstochowskiej Chorągwi ZHP wymienić należy 

wręczenie sztandaru szczepowi harcerskiemu im. Ignacego Kozielewskiego w Krzepicach,  

w Liceum Ogólnokształcącym, w którym kiedyś pracował jako nauczyciel twórca hymnu 

harcerskiego. 

Ważnym wydarzeniami były także 

uroczystości nadania imienia i wręczenie 

sztandaru  Chorągwi Częstochowskiej 

oraz nadanie imienia Hufcowi Często-

chowa. 

Chorągiew, po kampanii związanej 

tematycznie z wojskiem, otrzymała imię 

Ludowego Wojska Polskiego. Było to  

w roku 1978. 

W rok później Hufiec Częstochowa 

otrzymał imię 6 Warszawskiego Pułku 

Zmechanizowanego. Hufiec już od 20 lat 

posiadał sztandar, więc przypięto do niego 

uroczyście szarfę z nadanym imieniem. 

Współpraca częstochowskich harcerzy 

 z wojskiem miała już długą tradycję. 

Kolejnymi komendantami Chorągwi Częstochowskiej byli: w latach 1981-1983  

– hm Wiesław Wiatrak. Jako jego zastępczynie działały w dalszym ciągu druhny: Elżbieta 

Szymańska i Ewa Sędziwa. 

 

 

Sztandar dla Częstochowskiej Chorągwi ZHP 
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Od roku 1983 został wybrany na komendanta harcmistrz Stanisław Dzwonnik. W róż-

nych okresach jego 6-letniej komendantury współpracowali z nim jako zastępcy: hm Helena 

Piaskowska, hm Zbigniew Kamiński, hm Zbigniew Nabiałek i hm Sławomir Radosz. 

W ostatnim, dwuletnim okresie istnienia Częstochowskiej Chorągwi ZHP kierował nią 

hm Andrzej Skóra, a obowiązki zastępcy pełniła hm Bożena Szecówka. 

     

Kolejno na zdjęciach komendanci: Wiesław Wiatrak z zastępczyniami oraz Stanisław Dzwonnik i Andrzej Skóra 

wśród harcerzy i instruktorów 

Wiele się wydarzyło w 17-letniej działalności Chorągwi Częstochowskiej. Ciągle boga-

cono i ulepszano ośrodki obozowe, chorągwiane oraz te, które należały do poszczególnych 

hufców. 

Swoje święta harcerskie przeżywali harcerze z Myszkowa, gdy uroczyście nadano 

hufcowi imię Wojsk Obrony powietrznej kraju. 

Sztandar i imię Bohaterów Września 1939 r. otrzymał Hufiec Praszka, a harcerze z Go-

rzowa Śląskiego świętowali z racji otrzymania sztandaru i imienia Bohaterskich Dzieci Po l-

skich.  

                

                              Święto Hufca w Praszce …                                                 … i w Gorzowie Śląskim 

Ważnym wydarzeniem był I Zlot Kręgów Instruktorskich w Pająku jesienią 1981 roku, 

zawody sprawnościowo-obronne o Puchar 6 Warszawskiego Pułku Zmechanizowanego, od-

wiedziny wiceministra obrony narodowej gen. broni Włodzimierza Oliwy, który latem 1987 

zawitał w ośrodku harcerskim w Kokotku, w czasie Akcji Letniej. 

Takich imprez, świąt i kampanii można byłoby wymienić wiele, a każda świadczyłaby  

o dużym zaangażowaniu częstochowskich harcerzy, podnoszeniu swoich umiejętności i go-

towości służenia ojczyźnie, miastu środowisku oraz  pomocy tym, którzy jej potrzebowali. 
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Harcerze Częstochowskiej Chorągwi brali udział w corocznych Turniejach Wiedzy 

Obywatelskiej organizowanych na  szczeblach szczepów, hufców i chorągwi. Co roku inny 

temat turnieju pozwalał młodym ludziom poszerzać wiedzę i umiejętności w różnych dziedzi-

nach. 

Komenda Chorągwi Częstochowskiej była organizatorem wyjazdów harcerzy na obozy 

zagraniczne: w Niemczech, Bułgarii, Rumunii, na Węgrzech i w ZSRR. Uczestnikami obo-

zów byli harcerze z terenu całego województwa, ponieważ hufce i szczepy organizujące takie 

wyjazdy we własnym zakresie należały do wyjątków.  

          

                      Harcerze częstochowscy w Katyniu…                                             … i w Niemczech 

W latach 80-tych ubiegłego wieku Częstochowska Chorągiew ZHP przeżywała kilka-

krotnie zmiany strukturalne. Na skutek zmniejszania dotacji wspierających działalność 

Związku łączono hufce i związki drużyn. Ze wspomnianych na początku 37 hufców, ich licz-

ba zmalała do 13 w roku 1989. Zmniejszyła się w tym czasie i liczba członków organizacji.  

Z powodu ograniczenia środków finansowych zmniejszano liczbę etatów kadry kierowniczej  

i zaczął się proces łączenia chorągwi. 

W ostatnich dwóch latach w skład Częstochowskiej Chorągwi wchodziły hufce: Czę-

stochowa-miasto, Częstochowa-teren, Gidle, Kłobuck, Koniecpol, Lubliniec, Myszków, Ole-

sno, Pajęczno, Praszka, Przyrów i Szczekociny. 

W kwietniu 1992 roku rozwiązano Częstochowską Chorągiew ZHP im Ludowego Woj-

ska Polskiego. Część hufców została włączona w skład Chorągwi Śląskiej, Kieleckiej i Opo l-

skiej. Hufiec Częstochowa wchodzi w strukturę Chorągwi Śląskiej.  
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