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Działalność częstochowskich harcerzy na rzecz środowiska do czasu zmian 

organizacyjnych w latach 90-tych ubiegłego stulecia. 

 

Po roku 1956, kiedy ustalenia Zjazdu Łódzkiego przywróciły tradycje harcerstwa mię-

dzywojennego, liczba członków ZHP widocznie wzrosła. Przybywało wciąż wiele nowych 

drużyn, tworzyły się szczepy harcerskie. Młodzież i dzieci chętnie wstępowały w szeregi or-

ganizacji. 

Terenem działalności harcerek i harcerzy były głównie szkoły, co było wynikiem faktu,                         

iż drużynowymi i szczepowymi byli w większości nauczyciele. 

Oprócz zbiórek, wędrówek, biwaków i obozów, w czasie których członkowie Związku 

zdobywali stopnie, sprawności i pogłębiali harcerską wiedzę, działalność młodych ludzi no-

szących szare i zielone mundurki była ściśle związana ze środowiskiem, w którym tworzyła 

się drużyna. Harcerze byli wszędzie tam, gdzie potrzebna była praca, pomoc, opieka  po-

dejmowane na miarę sił i możliwości kilkunastoletnich dziewcząt i chłopców. 

     

Większość częstochowskich drużyn harcerskich w latach 60-, 70-, 80-tych ubiegłego 

wieku działała w dużych osiedlach mieszkaniowych. Przedstawiamy niektóre przykłady har-

cerskiego współdziałania z mieszkańcami tych terenów. 

W nowych osiedlach, świeżo zasiedlanych przez mieszkańców, zakładano skwery, zie-

leńce, trawniki, place zabaw. Harcerze chętnie przyłączali się do zazieleniania tych terenów  

i opieki nad utrzymaniem ich w porządku. Znana była harcerska akcja tamtych lat pod nazwą 

„Współgospodarze osiedla”. Szczególnie widoczne były efekty tej akcji w nowych dzielni-

cach miasta:  Tysiąclecie, Północ, Raków.  Duże pole do popisu  miały tam szczepy harcer-

skie ze szkół podstawowych numer 1, 2, 7, 17, 20, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 48. Kon-

kurowały ze sobą w działalności na rzecz miejsca swojego zamieszkania. 

Harcerze ze szkół znajdujących się na terenach starego budownictwa i domków jedno-

rodzinnych pomagali ich mieszkańcom w zajęciach gospodarskich: noszeniu węgla i rąbaniu 

drzewa na opał, w opiece nad osobami starszymi i samotnymi itp. 
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Tego typu zajęcia wykonywali w większości harcerze z terenu Zawodzia, Stradomia, 

Lisińca i Śródmieścia. Pole do popisu miała tu młodzież ze szkół numer 9, 10, 12, 13, 14, 16, 

18, 21, 22, 24, 26, 33, 35, 39.  

          

Każda szkoła miała swojego opiekuna wśród załóg częstochowskich zakładów pracy.  

I tu także kwitła współpraca, zarówno w dziedzinie prac porządkowych na rzecz zakładów 

opiekuńczych, jak i okolicznościowych występów artystycznych dla ich pracowników.  

W rewanżu szkoły otrzymywały od przedsiębiorstw wyposażone  w sprzęt pracownie przed-

miotowe, urządzenia harcówek, boisk sportowych i sal gimnastycznych. 

             

Harcerze starsi, skupieni w szczepach i Młodzieżowych Kręgach Instruktorskich działa-

jących przy szkołach ponadpodstawowych, pomagali przy konserwacji sprzętu na placach 

zabaw dla dzieci, malowali ławki, przystanki autobusowe, itp. 

  



 3 

 W wielu przypadkach młodzież zarabiała w ten sposób na wspólny wyjazd na wakacje, 

bo przedsiębiorstwa, doceniając dobre chęci młodych, chętnie płaciły im za pracę lub udo-

stępniały  sprzęt w ośrodkach wczasowych, przewóz uczestników na miejsce obozowania, co 

dawało obustronne zadowolenie.  

W wyżej wymienionych pracach dla środowiska wyróżniały się szczepy harcerskie 

Szkół Samochodowo-Budowlanych, Technicznych Zakładów Naukowych Górnictwa Rud, 

Zespołu Zawodowych Szkół Specjalnych oraz niektórych liceów ogólnokształcących.  Harce-

rze Szczepu Nieprzetartego Szlaku przy ZSZS przez wiele lat, w czasie wakacji, uczestniczyli 

w wyjazdach Harcerskich Ochotniczych Hufców Pracy, gdzie pracowali, odpoczywali  

i zwiedzali piękno okolic, w których obozowali. 

        

Będąc na zorganizowanych wakacjach, uczestnicy obozów również brali udział w życiu 

miejscowej ludności, pomagając tam, gdzie ta pomoc była potrzebna. Mieszkańcy tych miej-

scowości wiedzieli, że mogą liczyć na współpracę z młodymi ludźmi w dziedzinie opieki nad 

dziećmi i osobami starszymi, udziału w pracach żniwnych, budowie dróg, itp. 

    

Omawiane wyżej prace na rzecz środowiska, w którym przebywali harcerze w czasie 

wakacji, były integralną częścią programu obozów stałych i wędrownych. 

Znane pod nazwą „Zamonit” obozy na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej orga-

nizowane były pod hasłem: „wędrówka – praca – wypoczynek”. Tę samą wymowę miały 

zajęcia na obozach harcerskich w Bieszczadach i innych miejscach na terenie kraju. Człon-

kowie drużyn starszoharcerskich uczestniczyli również w prostych pracach budowlanych  
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w czasie powstawania Huty Katowice. Akcja ta funkcjonowała pod nazwą „Azymut  Huta 

Katowice” w latach 70-tych i 80-tych ubiegłego wieku. 

                   

Nie brakło  pomocy harcerskich rąk przy budowie, porządkowaniu i konserwacji obiek-

tów ośrodka obozowego w Pająku.  

 

Przed każdą kolejną akcją letnią grupy harcerek  

i harcerzy z częstochowskich drużyn i szczepów, pod 

opieką drużynowych i nauczycieli, poświęcały wolny 

czas, głównie w soboty, na prace przygotowawcze do 

rozpoczęcia nowego sezonu obozów i kolonii zucho-

wych. 

Trwało to przed laty i trwa do dziś. Harcerze 

i instruktorzy chętnie pracują na rzecz swojego 

ośrodka wakacyjnego wypoczynku. 
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Znana była harcerska akcja opieki nad 

grobami żołnierzy i powstańców, zbiorowy-

mi mogiłami poległych ofiar walk, miejscami 

pamięci narodowej. I nie było to tylko od-

wiedzanie tych miejsc: składanie kwiatów 

 i zapalanie zniczy. Była to autentyczna 

opieka: porządkowanie grobów, odświeżanie 

napisów, usuwanie chwastów, wymiatanie 

 i grabienie liści, wyrównywanie ścieżek, 

krawężników i wiele innych, wartościowych 

prac.   

 

       

 

Opiekę nad cmentarzami i miejscami pamięci narodowej kontynuują również  harcerze 

współcześnie istniejących drużyn na terenie naszego miasta. Odbywa się to nie tylko z okazji 

Święta Zmarłych, ale i w ciągu całego roku. 
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