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Zimowy wypoczynek częstochowskich zuchów i harcerzy 

w drugiej połowie XX w. 

 

 

Obok prowadzonych na szeroką skalę różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży  

w czasie letnich wakacji, ZHP zapewniał swym członkom różnego typu rozrywki i możliwo-

ści spędzenia wolnego czasu także w okresie zimowym. 

Harcerska Akcja Zimowa w naszym, częstochowskim Hufcu obejmowała formy wypo-

czynku wyjazdowe – poza miejscem zamieszkania oraz różnorodne zajęcia na terenie miasta, 

głównie w szkołach, w ramach akcji „zima w mieście”, zwanej potocznie Białą Zimą. 

          

Zimowiska wyjazdowe, organizowane najczęściej w szkołach, internatach, schroniskach 

młodzieżowych lub specjalnie wynajmowanych prywatnych kwaterach, trwały najczęściej  

7, 10 lub 14 dni. Hufiec Częstochowski organizował je w miejscowościach w pobliżu Często-

chowy, np. Rudniki, Wrzosowa, Zalesice, Złoty Potok i inne. Do tych pobliskich miejscowo-

ści wyjeżdżały najczęściej zuchy i młodsi harcerze. 

  

Starsza młodzież brała udział w zi-

mowiskach i zimowych obozach narciar-

skich w innych rejonach Polski. Były  

to między innymi: Karpacz, Pyzówka  

k/ Nowego Targu, Poronin, Limanowa 

 i inne miejscowości, głównie w górach. 
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 Oprócz zimowisk wypoczynkowych organizowane były wyjazdowe kursy szkoleniowe 

dla instruktorów i funkcyjnych. Tu wypoczynek i rozrywka łączyły się ze zdobywaniem wie-

dzy i umiejętności wykorzystywanych później w prowadzeniu zbiórek i doskonaleniu form 

pracy z harcerzami i zuchami. 

        

Największa liczba zuchów, harcerzy, a przy okazji i młodzieży niezorganizowanej, ob-

jęta została programem zajęć tzw. Białej Zimy, czyli zagospodarowaniem wolnego czasu  

w okresie ferii zimowych w miejscu zamieszkania. 

        

Większość szkół częstochowskich urządzała dla dzieci i młodzieży ze swojego rejonu 

turnieje zabaw zimowych na boiskach szkolnych, bale karnawałowe, różnego rodzaju konkur-

sy, wspólne wyjścia do kina na seanse dla dzieci i wiele innych zajęć. 
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 Organizatorzy otrzymywali dotacje z Komendy Chorągwi i Wydziału Oświaty  

na finansowanie tych imprez. Wykorzystywano je na  liczne nagrody w konkursach i turnie-

jach, słodycze i posiłki oraz gorące napoje w czasie zimowych zabaw. Dużym zainteresowa-

niem dzieci i młodzieży cieszyły się kuligi urządzane w podczęstochowskich miejscowo-

ściach. 

          

 Nic dziwnego, że szeregi harcerskie rosły, dzieci i młodzież chętnie wstępowała  

do drużyn, bo można było wśród druhów i druhen spędzać czas przyjemnie i pożytecznie. 

Dzieci nie nudziły się, a rodzice byli pewni, że ich pociechy bawią się i wypoczywają  

pod opieką ludzi odpowiedzialnych, przygotowanych do pracy z młodzieżą. 

       

Większość dorosłych instruktorów harcerskich w szkołach stanowili wtedy nauczyciele,  

a współpracowali z nimi studenci i starsza młodzież z kręgów instruktorskich. 

Wspominając Harcerską Akcję Zimową z tamtych lat nie można pominąć programowej 

inicjatywy ZHP znanej w całym kraju pod nazwą Harcerskie Pogotowie Zimowe. Akcję ogło-

szono rozkazem specjalnym Naczelnika ZHP w październiku 1981 roku. Podstawowym zało-

żeniem Harcerskiego Pogotowia Zimowego było otoczenie opieką ludzi najbardziej potrzebu-

jących. Cała ta akcja przebiegała pod hasłem: Harcerska służba – harcerska pomoc, a jej 

uczestnicy bardzo aktywnie angażowali się w wykonywanie powierzonych im zadań. 

W komendach hufców i chorągwi powoływano sztaby HPZ, które kierowały akcją. 

Harcerze z naszego terenu również włączyli się do realizacji tych zadań, a wielu potrzebują-

cych pomocy uzyskało ją w postaci opieki nad osobami samotnymi, niedołężnymi, niespraw-

nymi. Harcerki i harcerze pomagali w sprzątaniu, zakupach, kontaktach z przychodniami le-

karskimi, dostarczaniu opału, itp. W roku 1982 ogłoszono zadanie specjalne Harcerskiego 

Pogotowia Zimowego – Harcerski Alert Powodziowy. Na naszym terenie zagrożenie  
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powodziowe nie było tak niebezpieczne jak w innych rejonach, ale niektórzy mieszkańcy  

domów nad Wartą i Stradomką również potrzebowali zabezpieczenia przed skutkami powo-

dzi. Harcerskie zwiady informowały sztaby HPZ o tych potrzebach. Wiosną, gdy zima coraz 

mniej dokuczała ludziom, najaktywniejsze drużyny i zastępy otrzymywały pochwały i wyróż-

nienia  za pomoc osobom potrzebującym. Odbywało się to uroczyście, w czasie podsumowa-

nia zadań HPZ na szczeblu hufców i chorągwi. 

      

Uroczystość podsumowania Harcerskiego Pogotowia Zimowego na szczeblu Chorągwi Częstochowskiej 

Wielu mieszkańców Częstochowy, szczególnie w dzielnicach peryferyjnych i podmiej-

skich, do dziś pamięta harcerską pomoc w czasie mroźnych zim i niebezpiecznych roztopów  

i odwilży w latach 80-tych ubiegłego stulecia. 
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