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nr 39                                               Lipiec – sierpień  2013 r. 
 
                  W  kręgu  częstochowskich  seniorów  ZHP  
 

Związek Harcerstwa Polskiego jest w swym załoŜeniu, programie działania i strukturze 
organizacją młodzieŜową i taki charakter miał od początku swojego istnienia. 

Jednak wychowaniem członków ZHP - harcerzy i zuchów oraz przygotowaniem młodej 
kadry do kierowania zespołami tworzącymi Związek (druŜynami, gromadami, kręgami) zaj-
mowali się i zajmują do dziś ludzie dorośli - instruktorzy harcerscy. 

W niniejszym numerze naszej publikacji poświęcimy nieco uwagi ludziom, którzy har-
cerstwu oddali swoje najlepsze lata: młodość i okres pełnej zdolności do działania, a którzy  
w jesieni Ŝycia nie przestali być związani z organizacją i są wierni harcerskiej słuŜbie. 

Z tych kilku zdań wstępu do tematu, który chcemy przedstawić, łatwo wywnioskować, 
Ŝe będzie mowa o harcerskich seniorach - najstarszych członkach ZHP. 

W poprzednich numerach naszej gazetki przedstawiliśmy niektóre postacie spośród Ŝy-
jących i działających seniorów naszego Hufca oraz tych, którzy juŜ odeszli, ale pozostali  
w naszej pamięci. 

Obecnie przybliŜymy kręgi seniorów harcerskich istniejące na naszym terenie. 

Początek Harcerskiego Kręgu Seniora datuje się od momentu powstania Częstochow-
skiej Chorągwi ZHP, latem 1975 roku. Wtedy utworzono Chorągwianą Komisję Historyczną, 
w której skład powołano nestorów częstochowskiego harcerstwa (pisaliśmy o tym w naszej 
„Ilustrowanej historii harcerstwa częstochowskiego” wydanej w roku 2011). 

           
Pierwsi członkowie Chorągwianej Komisji Historycznej w Częstochowie 

 Członkami Chorągwianej Komisji Historycznej zostali w większości ludzie najstarsi  
i najbardziej zasłuŜeni: harcerze przedwojennych hufców działających na naszym terenie, 
członkowie Szarych Szeregów, uczestnicy walki z okupantem w czasie II wojny światowej 
oraz organizatorzy harcerstwa powojennego. Byli to ludzie, którzy mogli najwięcej powie-
dzieć o harcerskiej historii, bo sami wiele pamiętali i posiadali dokumenty, pamiątki, dowody 
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działalności harcerstwa na naszym terenie. Obecnie, większości członków pierwszego składu 
Chorągwianej Komisji Historycznej w Częstochowie, nie ma juŜ wśród Ŝywych. Oni jednak 
byli zaczątkiem Harcerskiego Kręgu Seniora działającego początkowo w strukturach Chorą-
gwi. Oni teŜ rozpoczęli zbieranie i systematyzowanie informacji, dokumentów, wiadomości 
tworzących historię częstochowskiego harcerstwa. Warto w tym miejscu wymienić kilka na-
zwisk tych zasłuŜonych dla harcerstwa ludzi: Zygmunt Biskup (pierwszy przewodniczący 
Chorągwianej Komisji Historycznej), Jan Dziwiński, Marian Jackowski, Jan Kozioł, Zygmunt 
Łęski, Zbigniew Roesler, Lucjan Lewandowski, Eugeniusz i Marian Zielińscy i inni. Niektó-
rym spośród nich poświęcimy więcej uwagi w kolejnych numerach naszej publikacji. 

Kiedy wiosną 1992 roku Częstochowska Chorągiew ZHP przestała istnieć, seniorzy 
harcerscy Częstochowy nie przestali działać. Większość byłych członków Chorągwianej, 
Komisji Historycznej stworzyła zespół Komisji Historycznej Hufca, a duŜa grupa często-
chowskich seniorów harcerstwa poszerzyła Harcerski Krąg Seniora, łącząc się z byłym 
kręgiem chorągwianym. Siedzibą kręgu stała się harcówka Szkoły Podstawowej, a później – 
Gimnazjum nr 9 przy ul. Sobieskiego15. Wkrótce gospodarz tej siedziby, druh Bogusław Sta-
nisz stał się kierownikiem tego kręgu, któremu przewodzi do dziś. Najstarsi członkowie ZHP 
spotykają się  w gronie kręgu raz w miesiącu oraz uczestniczą we wszystkich waŜniejszych 
uroczystościach, imprezach i rocznicach harcerskich i państwowych. 

         

W Hufcowej Komisji Historycznej równieŜ działają prawie sami seniorzy. Z tego ze-
społu, który działał w okresie istnienia Chorągwi Częstochowskiej, pozostało niewiele osób. 
W nowej Komisji Historycznej Hufca, przejęli wszystkie sprawy w swoje ręce instruktorzy  
z terenu Częstochowy, miedzy innymi: Edward Szostak, Jerzy Biczak, Tadeusz Muszyński, 
Henryk Prusek, Włodzimierz  Piątkowski, Jan Miedziejewski, Ryszard Jakubiak, Konrad 
WyŜykowski, Stefan Komosiński, Jędrzej Moderski.  

W porządkowaniu historycznej dokumentacji Hufca wspierał grupę seniorów młody, 
pełen zapału i wiedzy instruktor, druh Ryszard Stefaniak, który uzyskał tytuł doktora nauk 
humanistycznych w częstochowskiej WyŜszej Szkole Pedagogicznej (obecna Akademia  
im. J. Długosza). Praca doktorska druha Ryszarda dotyczyła właśnie ruchu harcerskiego  
w Częstochowie. 

Przez kilka lat, dokąd obowiązki zawodowe na to pozwalały, 
druh Ryszard Stefaniak czynnie współdziałał z Hufcem Częstochow-
skim i Chorągwią Śląską ZHP, dzięki czemu archiwum Komisji 
Historycznej wzbogaciło się o wiele cennych dokumentów oraz kil-
ka publikacji historycznych dotyczących harcerstwa, jego autorstwa. 

Aktualnie druh Ryszard pełni funkcję Naczelnika Wydziału 
Edukacji Urzędu Miejskiego w Częstochowie i w dalszym ciągu jest 
zbyt młody, by zaliczać go do seniorów ZHP.  
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Skład Komisji Historycznej Hufca zmieniał się 
w ciągu ostatniego 20-lecia. Od 2005 roku weszło do 
niej kilka druhen – seniorek: Halina Pałka,  Teresa 
Komender, Maria Teresa Chudzik, Janina Drynda, 
Barbara Sandak-RóŜyńska, Honorata Koza, a spośród 
druhów dołączyli: Tadeusz Czarnołęski, Ryszard 
Ptak, Bogusław Stanisz, Jerzy Wawszczak. Współ-
pracowali z członkami Komisji seniorzy, którzy nie 
wchodzą oficjalnie w jej skład, ale wspierają swym 
udziałem w róŜnych pracach i uczestniczą w spotka-
niach Komisji: Anna Okniańska, Emilia Jabłońska, 
Hortensja Rakowska, Marek Karłowski i inni.  

Obecna Komisja Historyczna, złoŜona z samych seniorów moŜe pochwalić się takŜe do-
łączeniem do jej szeregów młodego, chętnego do współpracy instruktora. Jest nim druh Rafał 
Piotrowski, od września 2012 roku dyrektor Zespołu Szkół Technicznych, obecnie członek 
Komendy Hufca, świetny „nabytek” dla częstochowskiego harcerstwa, pełen cennych pomy-
słów i innych rozwiązań w realizacji harcerskiej metodyki. Widoczny i bardzo owocny był 
wkład pracy druha Rafała i jego uczniów w urządzaniu wystawy podsumowującej 100-letnią 
działalność częstochowskich harcerzy, wiosną 2012 roku. 

Niewątpliwie znaczącym osiągnięciem Komisji Historycznej Hufca w ostatnich latach 
jej działalności było wydanie drukiem „Ilustrowanej historii harcerstwa częstochowskiego” 
opublikowanej jesienią 2011 roku. Obszerna ta ksiąŜka przedstawia najwaŜniejsze wydarze-
nia i postacie z okresu stuletniej historii częstochowskiego skautingu. Przygotowywana przez 
dłuŜszy czas przez zespół pod kierunkiem druhen: Haliny Pałki i Marii Teresy Chudzik, po-
zycja ta cieszyła się duŜym zainteresowaniem sympatyków harcerstwa. 

Warto w tym miejscu wspomnieć, Ŝe w komputerowym opracowaniu tekstu i skanowa-
niu zdjęć oraz rozmieszczaniu ich w treści ksiąŜki cały wysiłek naleŜy do seniora, który nie 
jest instruktorem harcerskim, tylko męŜem instruktorki. To nasz przyjaciel – inŜ. Bronisław 
Chudzik, bez którego udziału trudno byłoby doprowadzić do wydania publikacji. Doceniamy 
tę pomoc! 

Innym punktem działań Komisji Historycznej od września 2007 roku jest redagowanie 
internetowej publikacji pod wspólnym tytułem „Ocalić od zapomnienia”, a obejmującej róŜne 
tematy z harcerskiego Ŝycia, głównie z przeszłości częstochowskiego skautingu. Informacje 
poparte są licznymi zdjęciami i dokumentami. 

 

Seniorzy od 60-go roku Ŝycia 
otrzymują na swe „okrągłe” urodziny 
( 60, 65,70, 75) Ŝyczenia podpisane 
przez komendanta Hufca i przewod-
niczącą Komisji Historycznej.  
Do października 2012 roku podpisy-
wała się pod tekstem Ŝyczeń takŜe 
przewodnicząca Kręgu Starszyzny 
Harcerskiej. I tu naleŜy opowiedzieć 
o działalności tego kręgu. 
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Powstał w lutym 2005 roku, dokładnie w Dniu Myśli Braterskiej. Pomysłodawcami by-
li: ówczesny komendant Hufca Adrian Staroniek i seniorka harcerska, była komendantka 
Hufca, Teresa Komender, która została przewodnicząca Kręgu Starszyzny Harcerskiej. Luto-
we spotkanie w Domu Harcerza było potraktowane jako zbiórka załoŜycielska. Uczestnikami 
jej byli instruktorzy działający aktywnie w minionych dziesięcioleciach. Warto wymienić ich 
nazwiska, bo reprezentują róŜne środowiska instruktorskie tamtych lat: 

─ Stanisław Dzwonnik – były komendant Chorągwi Częstochowskiej, 
─ Teresa Komender i Marek Adamiec - byli komendanci Hufca Częstochowa, 
─ Ignacy Leszek Binert – zastępca komendanta Hufca w latach 60-tych, 
─ Janusz Szlenk – członek Komisji Rewizyjnej Chorągwi Śląskiej (obecnie) 
─ Jadwiga Kotas – członek byłej Komendy Chorągwi Częstochowskiej, 
─ Ewa Gawińska, Halina Pałka, Barbara Rudlicka instruktorzy Hufca minionego okresu 

oraz aktualny wtedy komendant Hufca, Adrian Staroniek i skarbnik hufca, Mirosława Błasz-
czak-Całusińska. 

       
Zdjęcia z załoŜycielskiego spotkania Kręgu Starszyzny Harcerskiej 

Do organizowania Kręgu Starszyzny włączyło się wiele innych osób, odbyło się kilka 
spotkań omawiających sposób działalności Kręgu, a w czerwcu 2005 roku zorganizowano 
zjazd  w Ośrodku Hufca w Pająku. Uczestniczyło w nim 44 instruktorek i instruktorów chęt-
nych do działania na rzecz harcerstwa na naszym terenie. W ciągu kolejnych lat, na kaŜdy 
zew, na miarę kaŜdej potrzeby, do grona Kręgu Starszyzny Harcerskiej dołączali instruktorzy 
gotowi do pomocy, udziału w róŜnych działaniach, lub choćby tylko do krótkich zbiórek, spo-
tkań, zebrań zacieśniających instruktorską więź. 

       
Spotkanie w Pająku w czerwcu 2005 roku 

Krąg Starszyzny Harcerskiej nie był kręgiem zbierającym się  systematycznie co ty-
dzień, czy co miesiąc. PrzynaleŜność do niego zobowiązywała do udziału we wszystkich 
działaniach wspierających poczynania Hufca. Przewodnicząca Kręgu, Teresa Komender,  
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ciesząca się sympatią i szacunkiem instruktorów, znana ze zdolności organizatorskich, zawsze 
potrafiła zebrać grupę harcerskiej starszyzny, gdy zaszła ku temu potrzeba. Udział członków 
Kręgu w waŜniejszych zadaniach proponowanych przez Komendę Hufca, przygotowaniu 
wystaw, obchodów  jubileuszy skautingu, pomocy w organizacji imprez, był oczywisty. Na 
kaŜdy zew druhny Teresy zawsze zgłaszali się instruktorzy gotowi do działania. W tym miej-
scu naleŜy podkreślić, Ŝe zarówno pomysł wydania gazetki internetowej „Ocalić od 
zapomnienia”, jak wysyłanie Ŝyczeń urodzinowych dla seniorów, wyszedł równieŜ od druhny 
Teresy. Obecna Komisja Historyczna pieczołowicie kontynuuje te inicjatywy, a druhna Tere-
sa zawsze słuŜy radą i pomocą. 

       
                        W Pająku, w 2007 roku                                 W czasie jubileuszu 95-lecia częstochowskiego ZHP 

Nie będziemy tu analizować przyczyn, dla których Krąg Starszyzny Harcerskiej został 
rozwiązany. Ludzie czujący się jego członkami, nadal są gotowi potwierdzać więź z gronem 
harcerskich seniorów. I kto wie, czy działalność Kręgu nie zostanie reaktywowana, czego 
Ŝyczyłoby sobie wielu osób. 

Na zakończenie tematu dotyczącego seniorów harcerstwa warto przypomnieć, Ŝe prawie 
30 lat temu, w roku 1984, Rada Naczelna ZHP przyznała szczególnie zasłuŜonym działaczom 
harcerstwa tytuły honorowe „Instruktor – Senior ZHP”. Spośród seniorów częstochowskich  
te zaszczytne wyróŜnienia otrzymali: Maria Kostrzewska, Jan Dziwiński, Marian Jackowski 
i Lucjan Lewandowski. W imieniu Rady Naczelnej akty nominacyjne wręczył im ówczesny 
komendant Chorągwi Częstochowskiej Stanisław Dzwonnik. 

       

W bieŜącym, 2013 roku, powstał projekt przyznania honorowego tytułu „Senior Hufca 
ZHP Częstochowa” za wieloletnią działalność w Związku Harcerstwa Polskiego, instrukto-
rom częstochowskim. 

Został opracowany regulamin przyznania tytułu i projekt odznaki. Tytuł nadaje Komen-
dant Hufca ZHP Częstochowa z rekomendacji Komisji Historycznej Hufca i Kapituły 
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Odznaczeń. Przyznanie tytułu jest ogłoszone rozkazem komendanta Hufca. Z wnioskiem  
o nadanie tytułu mogą wystąpić: komendant i Komenda Hufca oraz przewodniczący zespołów 
instruktorskich. Honorowy tytuł „Senior Hufca ZHP Częstochowa nadawany jest raz w roku, 
podczas Zlotu Hufca. 

 

Pierwsze tytuły zostały nadane w czasie tegorocznego Zlotu Hufca, 23 czerwca 2013 
roku. Otrzymali je, obecni na Zlocie, następujący instruktorzy - seniorzy: Maria Teresa Chu-
dzik, Ryszard Jakubiak, Teresa Komender, Jędrzej Moderski, Anna Okniańska, Halina Pałka, 
Ryszard Ptak. 

    
Wręczenie pierwszych honorowych odznak seniorom w czasie Zlotu Hufca 2013 

 

                Gratulacje! 

  

 

 

  

                                                                                Komisja Historyczna                                                                                                              

                                                                                  Hufca ZHP Częstochowa 


