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Druhna hm Barbara Sobótka 
                                          ( w dziesiątą rocznicę śmierci) 

 

Wprawdzie wakacyjny numer „Ocalić …” już się ukazał, uważamy, że w okrągłą rocz-

nicę śmierci osoby zasłużonej  dla częstochowskiego harcerstwa warto przybliżyć Ją tym, 

którzy Jej nie znali i przypomnieć tym, którzy współdziałali z Nią. 

Druhna Barbara Sobótka, urodzona w sierpniu 1947 ro-

ku, od najmłodszych lat związana była z Częstochowskim 

Hufcem ZHP. Jako 17-latka, jeszcze przed maturą, została 

zatrudniona przez komendanta Mariana Gawrońskiego, jako 

sekretarka w Komendzie Hufca. Pracując zdała maturę, 

ukończyła policealne studium ekonomiczne, a w dalszych 

latach studiowała zaocznie w częstochowskiej Wyższej Szko-

le Pedagogicznej, uzyskując tytuł magistra pedagogiki opie-

kuńczo-wychowawczej. Tematem pracy magisterskiej druhny 

Basi była „Monografia Ośrodka Harcerskiego w Pająku”, 

ilustrowana wieloma zdjęciami. 

Od chwili rozpoczęcia pracy związała się z Hufcem nie tylko formalnie, ale i emocjo-

nalnie. W ciągu 20-letniego działania w kręgach harcerskich brała udział we wszystkich prze-

jawach działalności harcerzy na naszym terenie, czynnie w nich uczestnicząc. Przeszła przez 

wszystkie szczeble instruktorskich awansów, zdobywając kolejne stopnie do harcmistrza PL, 

honorowego stopnia instruktorskiego, przyznawanego tym, którzy pracowali nieprzerwanie 

10 lat w stopniu harcmistrza. 

W swej instruktorskiej pracy kierowała 

działem administracyjno-finansowym Hufca, 

uczestniczyła w II fazie budowy Ośrodka Har-

cerskiego w Pająku, organizowała oficjalne 

oddanie obiektu do użytku w roku 1980. 

Funkcję komendantki Hufca objęła  

w roku 1977. Była drugą komendantką – ko-

bietą w okresie po roku 1956, przejmując tę 

funkcję po swej poprzedniczce, hm Teresie 

Komender. Dobro częstochowskiego harcer-

stwa było zawsze priorytetem w pracy zawo-

dowej i społecznej druhny Basi. Przez całe lata 

dojeżdżała do Częstochowy z Poraja, gdzie 

mieszkała z mężem i synem. 
Druhna Barbara w czasie spotkania z instruktorami 

                 i przyjaciółmi harcerstwa 
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Przez lata kierowania Hufcem przez ko-

mendantkę Barbarę Sobótkę osiągał on piękne 

wyniki pracy we wszystkich dziedzinach. Licz-

ba członków ZHP wzrosła w tym czasie do 25 

tysięcy, a co za tym idzie – zwiększyła się licz-

ba drużyn harcerskich i zuchowych oraz kręgów 

instruktorskich. Zastępcy komendantki w oso-

bach hm Marii Teresy Chudzik i hm Janusza 

Wachsmana oraz prężnie działające zespoły 

referatów w pionach wiekowych współdziałały 

owocnie w dziele rozwoju harcerstwa Często-

chowy. 

 

Komendantka Hufca wita Naczelnika ZHP 

 hm Jerzego Wojciechowskiego, w ośrodku 
harcerskim w Pająku 

 

W  roku 1979 Hufiec Częstochowa otrzymał imię 6 Warszawskiego Pułku Zmechani-

zowanego, co było jednym z najważniejszych wydarzeń z tamtego okresu. 

Po odejściu z etatowej pracy w Ko-

mendzie Hufca druhna Barbara Sobótka peł-

niła funkcję szefa Wydziału Opieki nad 

Dzieckiem w Urzędzie Miejskim, a ostatnie 

lata swego życia, póki ciężka choroba nie 

uniemożliwiła Jej wykonywania pracy zawo-

dowej, była dyrektorem Szkoły Podstawowej  

w Poraju. Jak poprzednio, tak i z tych, po-

wierzonych Jej funkcji, wywiązywała się so-

lidnie. 

Zmarła, po ciężkiej, wyniszczającej 

chorobie, 23 sierpnia 2002 roku. Żegnały Ją 

tłumy ludzi pamiętających  Ją  jako osobę 

pogodną, zrównoważoną, otwartą na potrze-

by ludzi, z którymi się stykała. Jej grób jest 

na cmentarzu w Poraju, odwiedzany przez 

tych, którzy Ją pamiętają. 
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       Instruktorki – seniorki przy grobie druhny  

               Basi w szóstą rocznicę śmierci 

 


