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          Komendanci Częstochowskiej Chorągwi ZHP / część II/ 

 

W numerze 28 naszej publikacji przedstawiliśmy sylwetki dwóch pierwszych komen-

dantów byłej Chorągwi Częstochowskiej ZHP. Ze względu na brak potrzebnych materiałów 

informacyjnych nie mogliśmy napisać o dwóch kolejnych komendantach, kierujących Chorą-

gwią do chwili jej rozwiązania. Robimy to obecnie. 

W październiku 1983 roku, po zrezygnowaniu z pełnio-

nej funkcji druha hm Wiesława Wiatraka, komendantem Czę-

stochowskiej Chorągwi ZHP im. Ludowego Wojska Polskiego 

został druh hm Stanisław Dzwonnik. 

Z wykształcenia nauczyciel. Po ukończeniu Studium Na-

uczycielskiego w Kielcach w roku 1970, rozpoczął pracę nau-

czycielską w Szkole Podstawowej w Łysinach, podlegającej 

Zbiorczej Szkole Gminnej w Koniecpolu. 

Już od początku pracy zawodowej dał się poznać jako świetny organizator wyróżniający 

się umiejętnym podejściem do wychowanków, co szybko pozwoliło mu zyskać zaufanie  

i sympatię uczniów. Nie tylko wyniki pracy dydaktycznej, ale organizacja zajęć pozalekcyj-

nych wśród uczniów, zuchów i harcerzy zwróciła uwagę władz szkolnych oraz Komendy 

Chorągwi ZHP w Kielcach. 

    

  Druh Stanisław (2-gi od lewej w pierwszym rzędzie)                          Komendant Hufca w Kielcach 

   wśród nauczycieli i uczniów w szkole w Łysinach 

Imprezy okolicznościowe, wycieczki i zbiórki organizowane przez młodego nauczycie-

la sprawiły, że młodzież garnęła się do działalności w drużynach kierowanych przez tak zdol-

nego instruktora i zdobywała rozgłos w środowisku ziemi kieleckiej. 

Swoje wrodzone umiejętności pedagogiczne i wychowawcze druh Staszek rozwinął  

na kursie instruktorów zuchowych w Centralnej Szkole Instruktorów Zuchowych w Ciepli-

cach, gdzie złożył zobowiązanie instruktorskie.  
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Na kursie w Centralnej Szkole Instruktorskiej w Cieplicach 

Wśród swoich wychowanków w szkole w Łysinach pracował tylko 3 lata. Już na wio-

snę 1973 roku został powołany na funkcję komendanta Hufca Włoszczowa, gdzie nadal pre-

zentował swoje umiejętności organizatorskie w szerszym gronie zuchów, harcerzy i instrukto-

rów ZHP. Jako komendant Hufca Włoszczowa, a później – Hufca Kielce znany był na tym 

terenie jako dobry zwierzchnik, ceniony przez współpracowników i podwładnych oraz ko-

chany przez młodzież. 

W tym okresie był organizatorem licznych obozów letnich dla harcerzy ziemi kielec-

kiej, nie tylko na terenie najbliższym. Znana była baza obozowa Hufca ZHP Włoszczowa  

w Międzywodziu, została też podpisana długoterminowa umowa dzierżawna z gminą Dziw-

nów, gdzie dotąd funkcjonuje ośrodek obozowy Hufca Szczekociny. 

Od roku 1975 druh Stanisław 

Dzwonnik przeniósł się do Częstochowy, 

gdzie działał w istniejącej wówczas Federa-

cji Związków Młodzieży. Pełnił funkcję 

wiceprzewodniczącego ZSMP, równocze-

śnie uzupełniając wykształcenie – ukończył 

studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej 

 w Kielcach. Ponieważ do wspomnianej 

Federacji należał wtedy i ZHP, druh Stani-

sław nie tracił kontaktu z harcerstwem, któ-

re było mu bliskie. 

 

Od jesieni 1983 roku przez 5 lat pełnił funkcję komendanta Częstochowskiej Chorągwi 

ZHP. W okresie kierowania Chorągwią przez hm Stanisława Dzwonnika, oprócz aktywnej 

działalności częstochowskich harcerzy we wszystkich kampaniach ogólnozwiązkowych, na-

leży podkreślić widoczną rozbudowę baz obozowych Chorągwi Częstochowskiej.  

Na szczególne podkreślenie zasługuje 

tu rozbudowa Harcerskiego Ośrodka Wod-

nego w Poraju, modernizacja i rozbudowa 

ośrodka Hufca ZHP Lubliniec w Kokotku, 

gdzie powstał nowoczesny basen pływacki 

 i hotelik z miejscami noclegowymi dla 40 

osób, ujęcie wody pitnej i modernizacja 

domków zuchowych na terenie ośrodka Huf-

ca Częstochowa w Pająku, rozbudowa cho-

rągwianej bazy obozowej w Patrzykowie.  

 

     Przed siedzibą Federacji Związków Młodzieży 

                            w Częstochowie 

 

W Kokotku 
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To tylko wybrane, niektóre godne uwagi, widoczne działania na rzecz harcerskiego let-

niego wypoczynku harcerzy i zuchów ziemi częstochowskiej.  

Nie należy zapomnieć również o wzmożonej wymianie grup naszej młodzieży z ośrod-

kami zagranicznymi: Pernik w Bułgarii, Smoleńsk w ZSRR, Weisswasser w NRD. Dzięki 

tym kontaktom duża liczba młodzieży mogła wyjechać do ośrodków zagranicznych, a w na-

szych bazach obozowych – gościć grupy pionierów z tamtych krajów. 

Dużą uwagę zwrócono w tym czasie na upowszechnienie wypoczynku zuchów i harce-

rzy w ośrodkach Nieobozowej Akcji Letniej. Ośrodki NAL w Olsztynie, Złotym Potoku, Pa-

jąku, Patrzykowie i innych, mniejszych bazach, przyjmowały co tydzień nowe zastępy dzieci  

i młodzieży, która z różnych względów nie mogła uczestniczyć w turnusach obozowych  

w kraju i za granicą. 

W lipcu 1988r. druh Stanisław uczestniczył w Zlocie Młodzieży Grunwald 1988, gdzie 

pełnił funkcję Komendanta zgrupowania nr 8 (Chorągiew Częstochowa – Radom). 

     

Na Zlocie Młodzieży Grunwald 1988 

Od listopada 1988 r. druh Stanisław Dzwonnik został mianowany wicekuratorem w Ku-

ratorium Oświaty i Wychowania Urzędu Wojewódzkiego w Częstochowie. Pozostał jednak 

członkiem Rady Chorągwi Częstochowskiej, gdzie od kwietnia 1989 do kwietnia 1991 pełnił 

funkcję Przewodniczącego Rady Chorągwi. 

Instruktorem harcerskim pozostał nadal, będąc nauczycielem, a potem dyrektorem Ze-

społu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie. 

Mimo nawału obowiązków służbowych i zawodowych stara się uczestniczyć w ważniejszych 

wydarzeniach i uroczystościach organizowanych przez Hufiec ZHP Częstochowa.  

     

Na spotkanie Kręgu Starszyzny Harcerskiej w Pająku          Wśród gości imprezy podsumowującej 100-lecie 

                       w czerwcu 2005 roku                                                 harcerstwa ziemi częstochowskiej  
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Tak, jak kiedyś z zapałem i oddaniem spełniał obowiązki komendanta hufca czy Chorą-

gwi ZHP, osiągając jak najlepsze wyniki swej pracy, tak i obecnie jest świetnym, godnym 

naśladownictwa, dyrektorem zespołu szkół. Cieszy się ogromnym autorytetem i uznaniem 

wśród nauczycieli i innych pracowników placówki. Młodzież szanuje i kocha swojego dyrek-

tora, który jest bardzo wrażliwy na los ucznia oraz zjawiska patologiczne w środowisku 

szkolnym. Szczególną opieką otoczona jest młodzież z biednych rodzin. 

      

Dyrektor jest wspaniałym gospodarzem placówki, którą kieruje. Szkoła została wyposa-

żona w 3 nowoczesne pracownie internetowe, centrum multimedialne, tablice interaktywne, 

zestawy TV/ DVD, pracownię fryzjerską i gastronomiczną. Budynki Zespołu Szkół  

im. St. Żeromskiego wciąż zmieniają swój wygląd dzięki przeprowadzanym systematycznie 

remontom poszczególnych obiektów i urządzeń. Ciągle się coś zmienia i ulepsza, a młodzież 

potrafi docenić nowoczesność swojej szkoły i dba o jej utrzymanie. 

W okresie bieżącej kadencji dyrektor Stanisław Dzwonnik jest Radnym Sejmiku Woje-

wództwa Śląskiego.  

Kiedy dh Stanisław Dzwonnik został wicekuratorem Oświaty i Wychowania w Urzę-

dzie Wojewódzkim w Częstochowie, komendantem Częstochowskiej Chorągwi ZHP wybra-

no harcmistrza Andrzeja Skórę.  

Było to jesienią 1988 roku i druh Andrzej już od kilku lat 

był czynnym instruktorem Komendy Chorągwi. Przypadło to na 

okres łączenia hufców i zmian administracyjnych i osobowych 

w ZHP, ale jeszcze nikt wtedy nie przewidywał, że zmniejszy 

się liczba województw, a wraz z tym zostaną rozwiązane harcer-

skie chorągwie. 

Druh Andrzej Skóra swoją harcerską przygodę rozpoczął 

od przynależności do drużyny harcerskiej w Szkole Podstawo-

wej nr 8 na Ostatnim Groszu, w roku 1966. Aktywnie działając 

w drużynie awansował na funkcję zastępowego. 

Będąc uczniem Technikum Chemicznego 

(obecnie Zespół Szkół im. C. K. Norwida) peł-

nił funkcję drużynowego, wykazując się dużymi 

umiejętnościami organizacyjnymi. Szczep har-

cerski w tej szkole wyróżniał się aktywną dzia-

łalnością na terenie miasta. 

W czasie studiów w Wyższej Szkole Pe-

dagogicznej w Częstochowie (obecna Akademia 

im. J. Długosza) umiał połączyć naukę z pracą 

społeczną.  
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Był przewodniczącym Rady Uczelnianej oraz członkiem Studenckiego Kręgu Instruk-

torskiego, gdzie złożył zobowiązanie instruktorskie. 

 Studencki Krąg Instruktorski działał w tamtych latach bardzo aktywnie, prowadząc za-

jęcia z dziećmi i młodzieżą uczestnicząc w zbiórkach harcerskich i zuchowych w czasie trwa-

nia roku szkolnego, a także prowadząc obozy i kolonie zuchowe w okresie akcji letnich i zi-

mowych.  

Druh Andrzej i jego brat Marek Skóra należeli do wyróżniających się działaczy Stu-

denckiego Kręgu Instruktorskiego, bardzo czynnie współpracującego ze szczepami harcer-

skimi w szkołach oraz domami dziecka na terenie województwa częstochowskiego. 

Przez kilka lat, na przełomie lat 70-tych i 80-tych ubiegłego stulecia, jednym z przed-

miotów wykładowych i ćwiczeń studenckich studiów było „wychowanie w organizacjach 

młodzieżowych”. Zajęcia prowadzili instruktorzy – nauczyciele mający doświadczenie  

w pracy z młodzieżą. Druh Andrzej, po ukończeniu studiów, również przez jeden semestr 

prowadził zajęcia ze studentami w tym zakresie. 

      

Udział druha Andrzeja w harcerskich uroczystościach w Częstochowie 

Od 1979 roku został zatrudniony w Komendzie Chorągwi Częstochowskiej jako etato-

wy pracownik Wydziału HSPS (tak się wówczas nazywał wydział harcerzy starszych). Pełnił 

nawet funkcję kierownika tego Wydziału. Młody instruktor łatwo nawiązywał kontakt  

z młodzieżą uczestnicząc na bieżąco w pracy szczepów HSPS i zgłaszając swoje propozycje 

programowe i inicjatywy urozmaicające formy pracy harcerskiej w drużynach harcerzy star-

szych. Przez kilka kolejnych lat był członkiem Komisji Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy 

Technicznej. Pełnił funkcję kierownika Wydziału Sportu, Rekreacji i Wypoczynku Komendy 

Chorągwi Częstochowskiej ZHP. 

Brał czynny udział we współpracy z jednost-

kami organizacyjnymi Harcerskiego Pogotowia Zi-

mowego – akcją bardzo znaną w latach 80-tych.  

Za działalność w tej dziedzinie druh Andrzej Skóra 

został odznaczony odznaką „Zasłużony dla Woje-

wództwa Częstochowskiego”. W roku 1983 Często-

chowski Hufiec ZHP został wyróżniony zbiorową  

Złotą Odznaką, a szczególnie zasłużeni instruktorzy 

kierujący tą akcją otrzymali odznaki indywidualne. 

Były to odznaczenia przyznane harcerzom przez 

władze województwa częstochowskiego. 

 Celem zadań harcerskich w Pogotowiu Zimowym była pomoc ludziom w mieście  

i na wsi w przetrwaniu trudnego okresu zimowych chłodów. 
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Kiedy na IV Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Częstochowskiej Chorągwi ZHP 

na funkcję jej komendanta wybrano hm Andrzeja Skórę, nowy komendant, dziękując za zau-

fanie, jakim został obdarzony, powiedział między innymi takie słowa: „Życzyłbym sobie, 

bym mógł zostawić „gospodarstwo” w tak dobrym stanie , jak udało się to zrobić mojemu 

poprzednikowi, Stanisławowi Dzwonnikowi. /…/  Wytycznymi będą dla mnie postanowienia 

uchwały konferencyjnej, które zobowiązany jestem wypełniać. /…/…w marcu będzie obra-

dował IX Zjazd ZHP i spodziewam się, że przypieczętuje je kierunek zmian, jakich potrzeba 

w Związku, by mógł rozwijać się z duchem czasu.” 

    

   Komendant Andrzej Skóra ze swoimi zastępcami:              Na IX Zjeździe ZHP ze Stanisławem Dzwonnikiem 

   Bożeną Szecówką i Sławomirem Radoszem 

W rozmowach z przedstawicielami prasy i władz lokalnych komendant Chorągwi pod-

kreślał, że pragnie kontynuować osiągnięcia harcerstwa ziemi częstochowskiej zdobywane 

przez 18 lat jej działania. W dalszych zamierzeniach stawiał na rozwój drużyn specjalnościo-

wych: pożarniczych, łączności, wodnych, Młodzieżowej Służby Ruchu i innych. 

Jednak nowy komendant nie miał łatwych warunków pracy na objętym stanowisku. Nie 

wiedział, przyjmując funkcję, że będzie ostatnim komendantem Częstochowskiej Chorągwi 

ZHP. Jak już wspomnieliśmy, przełom lat 80-tych i 90-tych był bardzo trudnym okresem dla 

harcerskich działań. Zmniejszono liczbę pracowników etatowych w harcerstwie, łączono 

mniejsze hufce, dało się zauważyć również wyraźny spadek liczby drużyn w szkołach, a prze-

cież szkoły właśnie były głównym terenem harcerskiej działalności. Niech wymownym do-

wodem na te zmiany będzie fakt, że w ciągu dwóch lat: 1988-1990 liczba zuchów, harcerzy  

i instruktorów na naszym terenie zmniejszyła się 4-krotnie! I na to nie miał wpływu żaden, 

nawet wyrażający najlepsze chęci komendant, czy to kierujący hufcem, czy chorągwią harcer-

ską. Program należało realizować, organizowano letni i zimowy wypoczynek dzieci i mło-

dzieży, ale w bardzo zmniejszonym zakresie. Wstrzymano wszelkie dotacje, a bez pieniędzy 

nie da się nic zorganizować. Każda baza, każda inwestycja wymaga nakładów finansowych,  

a tych – niestety – nie było. 

Nie czas i nie miejsce na to, by roztrząsać przyczyny rozwiązania Częstochowskiej 

Chorągwi ZHP. Nie jest również słuszne nazwanie ostatniego jej komendanta „komendantem 

likwidatorem” – jak to zostało powiedziane w czasie biwaku w Pająku, w czerwcu 1992 roku, 

gdy nie istniała już Częstochowska Chorągiew ZHP. 

Na wspomnianym biwaku był obecny pierwszy, organizujący Chorągiew, komendant  

w 1975 roku, hm Zbigniew Śmieiński oraz ostatni – hm Andrzej Skóra. Była też garstka dzia-

łaczy byłej Chorągwi Częstochowskiej w różnych okresach jej istnienia. Nastrój, jak należało 

się spodziewać, nie był pogodny. Druh Andrzej stwierdził, że decyzji o rozwiązaniu Chorą-

gwi nie podejmował sam, że zapadła ona na spotkaniu komendantów hufców.  
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Z majątku zostało oddane to, co nie było harcerską własnością, że wszyscy ci, którzy 

najbardziej go dziś krytykują i zarzucają mu to, czego nie zrobił, trzymali się z dala od zda-

rzeń, gdy one się rozgrywały, więc nie znają realiów działania. 

I na tym wypadałoby zakończyć historię Częstochowskiej Chorągwi ZHP im. Ludowe-

go Wojska Polskiego oraz jej czterech komendantów.  

Druh Andrzej nie zapomniał, że jest instrukto-

rem harcerskim. Gdy są organizowane spotkania se-

niorów harcerstwa, starszyzny harcerskiej, lub waż-

niejsze harcerskie jubileusze, druh chętnie w nich 

uczestniczy, by spotkać się z tymi, z którymi kiedyś 

współpracował. 

 

   Na zdjęciu: (1-szy z prawej) druh Andrzej w czasie spotkania 

                       Kręgu Starszyzny Harcerskiej w Pająku 

 

Obecnie druh Andrzej Skóra kieruje 

Ośrodkiem Wypoczynkowym w Zawadach, 

gdzie organizuje wczasy rodzinne, spotka-

nia sobotnio-niedzielne, „zielone szkoły”, 

biwaki młodzieżowe i inne imprezy rekrea-

cyjno-wypoczynkowe.  

 

W Ośrodku Wypoczynkowo-Rekreacyjnym w Zawadach 

 

Wiadomości dotyczące sprawy rozwiązania Częstochowskiej Chorągwi ZHP zaczerpnięto 

 z artykułów w miejscowej prasie, w roku 1992. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Komisja Historyczna                                                                                                                                                                         

                                                                                  Hufca ZHP Częstochowa 

 

 


