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Komendanci Częstochowskiej Chorągwi ZHP 

 
Kontynuując temat z poprzedniego numeru naszej publikacji, dotyczący działalności 

Częstochowskiej Chorągwi ZHP im. Ludowego Wojska Polskiego, przedstawiamy tych, któ-

rzy stali na czele zuchów, harcerzy i instruktorów tworzących w latach 1975 – 1992 wieloty-

sięczną społeczność harcerstwa ziemi częstochowskiej. 

W niniejszym numerze przybliżymy sylwetki dwóch pierwszych komendantów  

Chorągwi. 

Pierwszym komendantem nowej, Częstochow-

skiej Chorągwi ZHP mianowany został hm Zbigniew 

Śmieiński. Swoją harcerską służbę rozpoczął po Zjeź-

dzie Łódzki (grudzień 1956r.) i od początku harcerstwo 

stało się jego pasją.       

Po ukończeniu Liceum Pedagogicznego w Za-

wierciu krótko pracował w Częstochowie,  a następnie 

podjął pracę nauczyciela w Szkole Podstawowej w Ła-

zach, tej samej, do której uczęszczał kiedyś jako uczeń.  

I właśnie z tej kilkuletniej działalności w Łazach pochodzą najpiękniejsze wspomnienia 

o druhu Zbigniewie Śmieińskim, wypowiedzi ludzi, którzy go znali, szanowali i kochali,  

a którzy przedstawiają najtrafniejszą i najbardziej wyrazistą sylwetkę wspaniałego instrukto-

ra, wychowawcy, kolegi, druha i przywódcy. 

Pełnił kolejno funkcję drużynowego i szczepowego, potrafił porwać dzieci i młodzież 

oraz „zarazić” harcerską pasją swoich uczniów, ich rodziców i nauczycieli. 

              

Na placu szkolnym w Łazach dh Śmieiński z drużynami                 Dh Zbigniew przyjmuje raport od drużynowych 

                            harcerek i harcerzy                                                             drużyn harcerskich w Łazach 
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Druhna hm Jolanta Dudek tak wspomina tamte lata: „to on po roku 1956 umocnił i roz-

winął drużyny, ściągając do tej organizacji wielu pełnych zapału ludzi i wielu sympatyków, 

którzy pomagali w organizowaniu obozów, rajdów, biwaków. Utworzył pierwszy w powiecie 

zawierciańskim Szczep Harcerski, który uczestniczył we wszystkich imprezach inicjowanych 

przez Hufiec Zawiercie i Chorągiew Katowicką. Jako jeden z pierwszych organizował samo-

dzielne obozy szczepu.” 

 

Inna instruktorka współpracująca z druhem Zbyszkiem, druhna Maria Wróbel wspomi-

na: „…gdy szkoła pękała w szwach i nie miała gdzie organizować spotkań, zbiórek, zabaw, 

Zbyszek sprawę załatwił  znalazło się miejsce w wieży ciśnień na kolei! Umiał rozmawiać  

z ludźmi, przekonywać do swoich racji.”  

Przy szkole w Łazach prężnie działała Rada Rodziców, zawsze chętnych do pomocy 

szkole i harcerstwu. On również założył i rozwinął działalność kółka filatelistycznego,  

bo filatelistyka była jego drugą pasją. 

Nic dziwnego, że mieszkańcy Łaz z żalem żegnali druha Zbyszka zmieniającego miej-

sce pracy. 

Był potem kierownikiem szkoły w Hucie Starej B, a w roku 1968 został mianowany 

Komendantem Hufca Częstochowa Powiat. 

    

Hm Zbigniew Śmieiński jako komendant Hufca ZHP Częstochowa Powiat 

Funkcję tę pełnił przez 7 lat, w ciągu których harcerstwo powiatu częstochowskiego 

szczyciło się dużymi osiągnięciami oraz ciekawymi formami pracy drużyn i szczepów, zwy-

cięstwami w turniejach i konkursach, rozgrywkach sportowych, współpracą z ludnością 

miejsc zamieszkania, itp. Harcerskie jednostki Hufca Częstochowa Powiat, często wizytowa-

Maj 1960 r.  

Wręczenie sztandaru Hufcowi 

Zawiercie.  

Wśród członków pocztu sztanda-
rowego dh Zbigniew Śmieiński 

( trzeci z prawej) 
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ne przez komendanta i jego współpracowników, mogły się wykazać godną pochwały harcer-

ską działalnością. 

Dzięki staraniom druha Zbyszka stworzona została baza wypoczynkowo-szkoleniowa  

w Złotym Potoku. Wybudowano w czynie społecznym tzw. „Harcówkę”  imponujący 

obiekt, gdzie organizowane były zimowiska, biwaki szkoleniowe dla funkcyjnych oraz kursy 

instruktorskie. Ośrodek ten od roku 1975 stał się własnością Chorągwi Częstochowskiej, któ-

rej komendantem został właśnie druh Zbigniew Śmieiński, kierując nią z ogromnym powo-

dzeniem do roku 1981. 

    

Dh Śmieiński otrzymuje sznur komendanta Chorągwi        Wizyta Naczelnika ZHP Jerzego Wojciechowskiego 
                                                                                                                        w Złotym Potoku    

Był członkiem Rady Naczelnej ZHP, organizatorem znaczących przedsięwzięć waż-

nych dla harcerstwa ziemi częstochowskiej, a także współorganizatorem liczących się w skali 

międzynarodowej, jak np. Międzynarodowa Akcja Letnia „Malta”, w której uczestniczyli 

członkowie organizacji dziecięcych i młodzieżowych z wielu krajów. Pod jego kierownic-

twem Chorągiew Częstochowska była jedną z najaktywniejszych i najliczniejszych chorągwi 

harcerskich w kraju. 

Dzięki jego inicjatywie powstały ośrodki harcerzy  „wodniaków” w Poraju i Blachow-

ni, pomagał w uzyskaniu środków i budowie innych ośrodków harcerskich na terenie woje-

wództwa częstochowskiego (w Patrzykowie, Olsztynie, Popowie, Nieradzie i in..) 

      

             Druh Zbyszek wśród „wodniaków”                     Komendant Chorągwi w czasie harcerskiej uroczystości 

                                                                                                   za terenie cmentarza – pomnika w Olsztynie 

Po roku 1981, gdy przestał być komendantem Chorągwi, objął stanowisko dyrektora 

Państwowego Domu Dziecka we Wrzosowej, zawsze ofiarnie, z pełnym oddaniem służąc 
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swoim podopiecznym. Do końca swej drogi zawodowej, zawsze pogodny, skromny i chętny 

do pomocy innym, służył radą i opieką tym, którzy jej potrzebowali. 

W uznaniu zasług druha Zbigniewa Śmieińskiego władze harcerskie, oświatowe, miej-

skie, wojewódzkie i naczelne doceniły jego solidną pracę, nagradzając go licznymi odznacze-

niami i wyróżnieniami, między innymi: 

 Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, 

 Złotym Krzyżem Zasługi dla ZHP, 

 Złotą Odznaką za Zasługi dla Województwa Częstochowskiego, 

 Medalem Komisji Edukacji Narodowej i wieloma innymi. 

Druh Zbigniew Śmieiński zmarł 11 grudnia 2007 roku żegnany z wielkim żalem przez 

harcerzy, instruktorów, współpracowników i przyjaciół z terenu całego województwa śląskie-

go. Żył 71 lat. Pochowany na częstochowskim cmentarzu na Rakowie obok swej żony, Boże-

ny, zmarłej rok wcześniej, również instruktorki harcerskiej. 

Żyje nadal w pamięci tych wszystkich, którzy go znali i cenili. 

Po prawie 6-letnim kierowaniu Częstochowską Cho-

rągwią ZHP przez hm Zbigniewa Śmieińskiego, w stycz-

niu 1981 roku, na II Chorągwianej Konferencji Sprawoz-

dawczo-Wyborczej funkcję tę przejął hm Wiesław Wia-

trak. Komendantem Chorągwi był przez niecałe 3 lata, ale 

jako postać, jako harcerz i instruktor ZHP, druh Wiesław 

jest osobą godną uwagi i dlatego warto przedstawić jego 

„harcerską ścieżkę” od początku. 

 

Ojciec druha Wiesława, 

Marek Wiatrak był uczestni-

kiem kampanii wrześniowej  

w 1939 roku, brał udział  

w obronie Warszawy, walczył 

o Modlin, był więźniem Stala-

gu IB pod Królewcem. 

 

Harcerską przeszłość miała matka, Eugenia Kowalska, pochodząca z Kamieńska na 

ziemi piotrkowskiej. Jako młoda dziewczyna wstąpiła do Szarych Szeregów w Kamieńsku, 

była łączniczką w czasie okupacji.  

Po wojnie pełniła funkcję drużyno-

wej 20 Drużyny Harcerek im. Emilii Pla-

ter, znanej z harcerskiej aktywności i wie-

lu ciekawych działań na  tamtym terenie. 

Po wyjściu za mąż i urodzeniu syna druh-

na Eugenia zakończyła swą „harcerską 

ścieżkę”. 

 

                  Na zdjęciu: Harcerki z Kamieńska 

                  ze swoją drużynową Eugenią Kowalską 
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Po kilku latach, również w Kamieńsku,  wstąpił do drużyny zuchów Wiesio – syn druh-

ny Eugenii. Tam też złożył przyrzeczenie harcerskie. Odtąd więź druha Wiesława Wiatraka 

 z harcerstwem stała się jego przeznaczeniem. Sam tak komentuje ten fakt: 

„… Była to tradycja, geny, czy przeznaczenie? Może to los kazał mi dokończyć (prze-

rwaną moim urodzeniem) harcerską przygodę mojej Mamy?” 

Zobowiązanie instruktorskie złożył w roku 1967 na obozie w Wąsoszu nad Wartą na rę-

ce komendanta Hufca ZHP Częstochowa hm Mariana Gawrońskiego. Młodziutki instruktor 

miał wtedy 19 lat i był studentem pierwszego roku Studium Nauczycielskiego w Częstocho-

wie.  

„Wtedy poczułem, że budzi się we mnie „harcerski potencjał”  wspomina druh Wie-

sław tamto wydarzenie. 

Prowadził drużyny harcerskie w Bełchatowie i Borowem koło Wręczycy.   

                        

                   Harcerska próba wodna                                                          Na zimowisku w Bełchatowie 

Był instruktorem w Hufcu Kłobuck, a w latach 1971-74 pełnił funkcję komendanta tego 

hufca, niewielkiego liczebnie, ale aktywnego w harcerskim działaniu i liczącego się wśród 

hufców Katowickiej Chorągwi ZHP. 

                                          

 

                                         

Na zdjęciu z lewej: 

Na obozie w Zawa-

dach 

 

 
Z prawej: 

  Bieg terenowy 

  na kursie instruk-

torskim 

Z lewej: Gratulacje 

dla nowego ko-

mendanta Hufca 

Kłobuck 

 

 

 

Z prawej: Komen-

dant Hufca wśród 

harcerzy 
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Kiedy powstała Częstochowska Chorągiew ZHP, druh Wiesław Wiatrak został zastępcą 

jej pierwszego komendanta, hm Zbigniewa Śmieińskiego, a następnie, jak już to było wspo-

mniane, przez niespełna 3 lata, pełnił funkcję komendanta Chorągwi, kontynuując i rozwija-

jąc osiągnięcia wypracowane przez  swego poprzednika. O zwolnienie z tej funkcji sam zło-

żył prośbę w październiku 1983 roku, ale nie przestał być instruktorem harcerskim szczerze 

oddanym sprawom Związku. 

     

    Zastępca komendanta Chorągwi w czasie wizyty           Komendant Chorągwi z harcerzami na Zjeździe ZHP 

                               Naczelnika ZHP 

Wiele pomógł częstochowskiemu harcerstwu pełniąc funkcję Przewodniczącego Rady 

Miasta w Częstochowie. Zawsze chętnie uczestniczył w organizowanych na naszym terenie 

imprezach chorągwianych i spotkaniach instruktorskich. 

W roku 1995 w Urzędzie Miejskim w Częstochowie odbyła się uroczystość szczególnie 

ważna dla częstochowskiego harcerstwa. Ówczesny komendant Hufca Częstochowa hm Woj-

ciech Krogulec otrzymał od wojewody częstochowskiego akt wieczystego użytkowania przez 

Komendę Hufca ośrodka harcerskiego w Pająku. Niemały wkład w to ważne wydarzenie miał 

właśnie druh Wiesław Wiatrak, który był wówczas przewodniczącym Rady Miasta i zawsze 

podkreślał, że jest instruktorem harcerskim i żadne harcerskie sprawy nie są mu obojętne. 

Następstwem tego ważnego faktu było powołanie Komitetu Odbudowy Ośrodka Har-

cerskiego w Pająku, który zajął się remontem obiektu. Po 20-letnim użytkowaniu miejsca 

harcerskiego wypoczynku ten remont był niezbędną koniecznością, by nadal mógł funkcjo-

nować. 

Prawdziwym ukoronowaniem zaangażowania się druha Wiesława w harcerskie potrze-

by był akt nadania mu honorowej nagrody „Niezawodnemu Przyjacielowi”, wręczonej decy-

zją Głównej Kwatery ZHP. Nagroda ma fizyczną formę laski skautowej i jest przyznawana 

tylko raz w roku.  
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Laska skautowa jest najwyższym 

wyróżnieniem, jakie mogą przyznać 

władze ZHP. Otrzymują  ją ci, na któ-

rych można liczyć. Jest to jeden z naj-

ważniejszych atrybutów skautingu, ma 

znaczenie symboliczne  pomaga w wę-

drówce. Posługiwał się nią też gen. Ba-

den-Powell, twórca światowego skautin-

gu. 

 

 

 

Druh Wiesław Wiatrak jest człowiekiem pogodnym, serdecznym, prawdziwym druhem. 

Każdy, kto go zna, może liczyć na miły uśmiech i przyjacielski uścisk dłoni. Nigdy, bez 

względu na pełnione odpowiedzialne funkcje, nie zmienił swego postępowania, był zawsze 

sobą i  za to jest powszechnie szanowany i lubiany.  

      

   Druh Wiesław Wiatrak uczestniczący w uroczystościach obchodów 100-lecia częstochowskiego harcerstwa 

 

W uznaniu zasług w czasie służby na rzecz harcerstwa druh hm Wiesław Wiatrak 

otrzymał wiele odznaczeń państwowych, harcerskich i resortowych, między innymi:  

 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, 

 Złoty, Srebrny i Brązowy Krzyż Zasługi, 

 Złoty Krzyż za Zasługi dla ZHP, 

 Złota Odznaka za Zasługi dla Województwa Częstochowskiego 

oraz inne medale i odznaki związane ze służbą dla Chorągwi Śląskiej, Częstochowskiej, 

a także dla województwa katowickiego i częstochowskiego. 

  

 

                                                                                      Komisja Historyczna                                                                                                                                                                         

                                                                                  Hufca ZHP Częstochowa 

 


