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Podsumowanie harcerskiego 100-lecia częstochowskiego skautingu 

 

Październik 2012 roku kończy cykl zbiórek, imprez, uroczystości związanych z obcho-

dami 100-lecia skautingu ziemi częstochowskiej. Od jesieni ubiegłego, 2011 roku, harcerze 

naszego miasta i powiatu uczestniczyli w różnego rodzaju imprezach dotyczących tego tema-

tu. Komisja Historyczna Hufca ZHP Częstochowa postanowiła, że rok od października 2011 

do października 2012 roku będzie częstochowskim „rokiem stulecia”. I tak rzeczywiście było. 

Przypomnijmy wybrane wydarzenia minionego roku. O niektórych z nich, odbywają-

cych się w ostatnich miesiącach 2011 roku, informował nr 22 naszej publikacji, wydany 

 w listopadzie – grudniu 2011, o nich więc wspomnimy bardzo krótko. 

Harcerze i zuchy od dłuższego czasu zapoznawali się z historią skautingu na naszym te-

renie, zdobywali wiedzę o ludziach tworzących naszą harcerską historię i o ważnych wyda-

rzeniach z tego okresu. Dotyczyło to osób i wydarzeń związanych z terenem Częstochowy  

i okolic, jak również polskiej historii harcerstwa w ogóle. 

Właściwe obchody stulecia rozpoczęły się we wrześniu 2011 roku. 

Odbyła się sonda uliczna dotycząca wiedzy o harcerstwie wśród mieszkańców naszego 

miasta.  

                  

Z przykrością trzeba przyznać, że przypad-

kowi rozmówcy niewiele mogli na ten temat po-

wiedzieć, a już rzadko kto spośród nich był kie-

dyś członkiem naszej organizacji. A szkoda, bo 

przecież żyje jeszcze wiele takich ludzi i wcale 

nie są w podeszłym wieku. Widocznie w czasie 

trwania sondy ulicznej nie natrafiono na takie 

osoby … Szkoda … 
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Uroczysty apel 100-lecia odbył się na Placu Pamięci Narodowej 27 września 2011r. 

   
 

Było bardzo uroczyście. Raport drużyn, rozkaz komendanta, przemówienie przedstawiciela  

Szarych Szeregów, apel poległych. Na zakończenie imprezy jej uczestnicy ustawili się na 

placu tworząc wielką liczbę 100. 

    

 W tym samym dniu po południu odbyła 

się gala 100-lecia w Młodzieżowym Domu 

Kultury na Rakowie, z udziałem przedstawi-

cieli władz, kombatantów, przyjaciół i sympa-

tyków, o czym również już pisaliśmy, jak też  

o promowanej w czasie tej imprezy książce 

„Ilustrowana historia harcerstwa częstochow-

skiego”, wydanej w wyniku długich przygo-

towań przed Komisję Historyczną Hufca. 

Pisaliśmy też o wykładzie na temat historii harcerstwa, wygłoszonym w harcerskiej at-

mosferze, przy symbolicznym ognisku, dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku  

dn. 27 października 2011r. 
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Była również informacja o uroczystej mszy św. w kościele M. B. Zwycięskiej, odpra-

wionej 16 października 2011 roku z okazji naszego stulecia, rocznicy powołania Szarych Sze-

regów i święta 26 CDH im. Eugeniusza Stasieckiego. 

Spośród wydarzeń późniejszych, o których dotąd nie było informacji w naszej publika-

cji, warto wspomnieć o pięknej imprezie zorganizowanej 30 marca 2012 r. w Zespole Szkół 

Samochodowo-Budowlanych przy ul. Św. Augustyna w Częstochowie.  

           

Szkoła ta jest w pewnym sensie kontynuatorką osiągnięć i dokonań Zespołu Szkół Sa-

mochodowych nr 5, gdzie w drugiej połowie XX wieku działał jeden z najaktywniejszych 

szczepów harcerskich im. Ignacego Kozielewskiego, a także Młodzieżowy Krąg Instruktorski 

o tym samym imieniu. 

                       

W obecnej „samochodówce” nie ma drużyny harcerskiej, ale ówczesny dyrektor szkoły,  

mgr Piotr Galewicz pracował  w Zespole nr 5 i jest do harcerstwa ustosunkowany  bardzo 

pozytywnie. Nauczyciel tej szkoły, a obecnie dyrektor Zespołu Szkół Technicznych, dh Rafał 

Piotrowski jest od niedawna członkiem hufcowej Komisji Historycznej i to właśnie dzięki 

pośrednictwu druha Rafała impreza w ZSSB mogła się odbyć. 
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 Do historycznego tekstu i zestawu zdjęć ilustrujących jego treść, nauczycielki – polo-

nistki wyszukały  wiersze o tematyce harcerskiej. Gdy dołączyć do tego grupę pięknie recytu-

jących uczniów szkoły oraz pieśni i melodie będące tłem imprezy, należy przyznać, że było to 

wydarzenie wielkiej klasy. 

Ten sam montaż słowno-muzyczny, tylko nieco skrócony, został przedstawiony 

 27 kwietnia b.r. z okazji otwarcia wystawy 100-lecia częstochowskiego harcerstwa. 

                  

Wystawa została zorganizowana w budynku Muzeum Częstochowskiego w parku 

 im. St. Staszica. 

    

Warto jej poświęcić więcej uwagi. Była to już szósta z kolejnych wystaw prezentowa-

nych co 5 lat, począwszy od roku 1982, kiedy obchodziliśmy 75-lecie częstochowskiego 

skautingu. Ale była to też wystawa najbogatsza w liczbę i wartość eksponatów przedstawiają-

cych dokonania, wydarzenia, osiągnięcia minionego stulecia oraz sylwetki ludzi, którzy two-

rzyli tę historię. 
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Tegoroczna wystawa, zorganizowana w pawilonie podjasnogórskiego parku, nawet 

miejscem swego usytuowania  sprzyjała zainteresowaniu zwiedzających. 
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 Przez półtora miesiąca – poprzez cały maj i połowę czerwca, wystawa zachęcała prze-

chodniów, spacerowiczów, pielgrzymów i turystów do zapoznania się z dorobkiem stuletniej 

historii częstochowskiego harcerstwa. A było co oglądać: autentyczne zdjęcia i dokumenty 

sprzed kilkudziesięciu, a nawet stu lat, sztandary, odznaki, medale, puchary i statuetki, mun-

dury, książki i czasopisma z różnych okresów, aż po dzień dzisiejszy. Zwiedzaniu wystawy 

towarzyszyło nagranie tekstu opowiadającego o dziejach harcerskich hufców, drużyn i szcze-

pów w ciągu minionego wieku oraz o ważniejszych uroczystościach, ważnych dla utrwalenia 

harcerskiej historii. 

W dniu otwarcia wystawy, 27 kwietnia, do parkowego pawilonu w parku Stanisława 

Staszica, przybyło wielu gości i sympatyków harcerstwa, z przedstawicielami władz miej-

skich Częstochowy i komendą Chorągwi Śląskiej ZHP na czele. Wernisaż był naprawdę uda-

ny i zyskał bardzo pozytywne uwagi i opinie. 
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Warto również wspomnieć, że w tym samym czasie harcerze i młodzież niezorganizo-

wana uczestniczyli w grze terenowej szlakami miejsc pamięci narodowej będącej również 

sprawdzianem wiedzy i orientacji w terenie.  

    

Zwycięskie zespoły i uczestnicy indywidualni otrzymali nagrody i dyplomy właśnie  

w dniu otwarcia wystawy. 

    

9 maja przybyła do Częstochowy pielgrzymka seniorów harcerskich z terenu całej Cho-

rągwi Śląskiej. Na Jasnej Górze złożono wotum w postaci artystycznie wykonanego świecz-

nika.  

    

Po mszy w Kaplicy Cudownego Obrazu druhny i druhowie – seniorzy również zwiedzi-

li naszą wystawę. Przewodniczący Chorągwianego Kręgu Seniorów Harcerstwa, dziękując 

druhowi Bogdanowi Gizie i druhnie Halinie Pałce za prezentację zbiorów, stwierdził, że wi-

dział już wiele wystaw  w różnych hufcach naszej Chorągwi, ale żadna z nich nie była tak 

bogata i tak pięknie zorganizowana, jak wystawa Hufca Częstochowskiego. 
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Na zakończenie pielgrzymki druhny i druhowie seniorzy zawiązali harcerski krąg poże-

gnalny w jednej z alejek częstochowskiego parku im. St. Staszica. 

       

 

Wystawa 100-lecia była ostatnim elementem obchodów Jubileuszu przed okresem wa-

kacyjnym. 

Zakończenie „roku stulecia” odbyło się we wrześniu i październiku 2012 roku. 

27 września na Placu Pamięci Narodowej odbyła się uroczystość związana z rocznicą 

utworzenia Szarych Szeregów i Dnia Państwa Podziemnego. 

    

Organizatorami imprezy były: 

─ Wydział Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy. 

─ Komenda Hufca ZHP Częstochowa, 

─ Stowarzyszenie Szarych Szeregów oddział w Częstochowie, 

─ Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Częstochowa. 
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W uroczystości uczestniczyli harcerze, zuchy, instruktorzy i seniorzy ZHP oraz liczni 

przedstawiciele wymienionych organizatorów imprezy. 

      

Na placu ustawiły się poczty sztandarowe, podniesiono flagę państwową, odbył się uro-

czysty apel poległych i złożono kwiaty pod pomnikiem Poległym w Obronie Ojczyzny. 

       

Warto wspomnieć, że w tym samym dniu po południu, w Wojewódzkim Ośrodku Do-

skonalenia Nauczycieli odbyła się konferencja naukowa „Częstochowskie  gawędy o wojnie”.  

Wzięli w niej udział również instruktorzy naszego Hufca, 

w tym członkowie Hufcowej Komisji Historycznej. Wśród wy-

stępujących osób, obok przedstawicieli różnych organizacji, 

swoimi przeżyciami z dzieciństwa, związanymi z wybuchem 

II wojny światowej, podzielił się nasz instruktor – senior, druh 

hm Edward Szostak. Opowiadał o tragicznych wspomnieniach 

wojennych widzianych oczami dziecka. 

 

Podsumowanie harcerskiego 100-

lecia odbyło się 19 października 2012 

roku w Liceum Ogólnokształcącym  

im. Henryka Sienkiewicza w Często-

chowie – tam, gdzie przed stu laty po-

wstała pierwsza drużyna skautowa na 

naszym terenie. 
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W prawdziwie harcerskiej scenerii, przy symbolicznym ognisku, w kręgu przyjaźni ze-

brali się przedstawiciele pokoleń – od zuchów do seniorów.  

       

Wśród gości był również prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk, naczelnik Wydzia-

łu Edukacji hm Ryszard Stefaniak, radny Sejmiku Wojewódzkiego hm Stanisław Dzwonnik, 

komendant Chorągwi Śląskiej ZHP hm Andrzej Lichota oraz jego zastępczyni hm Anna Pe-

terko oraz wielu innych, miłych nam gości.  

     

W pięknie przygotowanej części artystycznej prezentowanej przez 8 CDH „Wawer” 

druhny i druhowie przedstawili fragmenty historii częstochowskiego harcerstwa, związanej  

z miejscem, w którym odbyła się uroczystość, tzn. z LO im. Henryka Sienkiewicza, a przed 

stu laty – Państwową Szkołą Realną, bo tak się wówczas nazywała szkoła, w której zaczęli 

działać w konspiracji pierwsi skauci Częstochowy. 
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Informacje historyczne, wiersze i pięknie śpiewane harcerskie pieśni stworzyły nastrój 

miłego spotkania pokoleń zakończonego harcerskim kręgiem i śpiewem:  

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

      

Częstochowskie harcerstwo rozpoczęło tworzenie drugiego stulecia swojej historii. 

 

 

 

Autorami zdjęć prezentowanych w niniejszym numerze naszej publikacji są: 

Bronisław  Chudzik,  Marek  Dziurkowski,  Bogdan  Giza,  Halina Pałka. 
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