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                                   Druh Janusz Wachsman 

                                       (w 30 rocznicę śmierci) 

 
25 września b.r. mija 30 lat od śmierci druha 

harcmistrza Janusza Wachsmana, instruktora harcerskiego 
zasłuŜonego w pracy dla naszego Hufca. Przez ponad 20 
lat był bardzo aktywnym instruktorem Komendy Hufca, 
biorącym udział we wszystkich kampaniach progra-
mowych, wspierającym działalność instruktorską zespołu 
składającego się w większości z kobiet – druhen 
prowadzących referaty w poszczególnych pionach 
wiekowych. 

Z wykształcenia technik mechanik, pracownik 
Fabryki Pras Automatycznych „Wykromet” od początku 
lat 60-tych ubiegłego stulecia. Z harcerstwem zetknął się 
bliŜej w Szkole Podstawowej nr 30 w Częstochowie, gdzie 
harcerkami zostały jego dwie córki, uczennice tej szkoły. 

Aktywny tato zaangaŜował się w pracę Komitetu Rodzicielskiego, chętnie pomagał  
w organizacji imprez, wycieczek, itp. Nic dziwnego, Ŝe chętnym do pomocy szkole 
zainteresowała się nie tylko dyrekcja, ale i prowadząca wtedy w „trzydziesce” szczep 
harcerski druhna Teresa Komender. Był to jeden z najaktywniejszych szczepów w mieście. 
Druhna Teresa powołała Koło Przyjaciół Harcerstwa i zachęciła tatę swoich harcerek  
do uczestnictwa w działalności tego Koła. Tak się zaczęła harcerska działalność druha 
Janusza, nie ograniczająca się tylko do pracy w szkolym  KPH, ale takŜe do współdziałania  
z Komendą Hufca, której członkiem, a wkrótce zastępcą komendanta była druhna Teresa 
Komender. W ten sposób druh Janusz stał się sojusznikiem i pomocnikiem częstochowskiej 
Komendy Hufca.  

             
                         Druh Janusz wśród instruktorów i harcerzy, w czasie zajęć w szkole i na obozie 
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Z przyjaciela i sojusznika zamienił się w instruktora harcerskiego, zdobywał kolejne 
stopnie instruktorskie, nawiązywał coraz lepsze kontakty z młodzieŜą, gdy jego córki wyrosły 
juŜ z lat szkolnych. Uczestniczył w akcjach letnich poświęcając na ten cel swoje urlopy 
wypoczynkowe. Kiedy w roku 1975 druhna Teresa Komender została komendantką Hufca 
Częstochowskiego, druh Janusz Wachsman pełnił funkcję jej zastępcy. Bardzo duŜy wkład 
jego pracy notuje się w dziele budowy Ośrodka Harcerskiego w Pająku. Okazał się dobrym 
organizatorem, umiał zmobilizować do pracy starszych harcerzy, dzięki czemu budowa 
obiektu, pod umiejętnym kierownictwem druhny komendantki, szybko postępowała naprzód, 
w czym druh Janusz miał niemały udział.  

     
       W czasie uroczystości nadania imienia Hufcowi                           Powitanie gości na obozie w Pająku 

Potrafił równieŜ zachęcić do działalności na rzecz harcerstwa wiele osób, głównie 
męŜczyzn pracujących w częstochowskich zakładach pracy. Bardzo waŜny to fakt w tamtym 
czasie, gdy instruktorami harcerskimi były głównie osoby z zawodu nauczycielskiego, a więc 
w większości kobiety. Pomoc i współpraca ludzi z innych zawodów miały ogromne 
znaczenie, szczególnie w okresie budowy ośrodka harcerskiego w Pająku. To właśnie grupa 
takich ludzi: rodziców zuchów i harcerzy, sympatyków i przyjaciół ZHP, została 
zorganizowana w Robotniczy Krąg Instruktorski, którego pomysłodawcą i załoŜycielem był 
właśnie druh Janusz Wachsman. Do grupy załoŜycielskiej RKI naleŜeli między innymi: 
Stefan Komosiński, Marian Sitek, Jerzy Skolik, Marian Wąpierski, Ryszard Ptak, a nieco 
później dołączyli do instruktorów Kręgu: Marek Karłowski, Jacek Dudzik, Julian Hutny, 
Edward Szostak, Ryszard Jakubiak,  Tadeusz WoŜniak i wielu innych. W okresie budowy 
ośrodka w Pająku, gdy kaŜda para rąk była potrzebna i kaŜdy człowiek z inicjatywą i chęcią 
pomocy liczył się „na wagę złota”, współpracę z Robotniczym Kręgiem Instruktorskim 
podejmowali równieŜ ludzie spoza harcerstwa – przyjaciele i sojusznicy. Dzięki nim baza 
obozowa ośrodka rozwijała się, a częstochowscy harcerze i zuchy mogli wypoczywać, bawić 
się i pracować w czasie letnich wakacji w dobrze i ładnie urządzonym miejscu obozowania. 

                   
                Z komendantką Teresą Komender                                    W prezydium konferencji instruktorskiej 
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Druh Janusz Wachsman przewodniczył Robotniczemu Kręgowi Instruktorsiemu  
do chwili swojej nieoczekiwanej śmierci 25 września 1983r. Miał wtedy 57 lat. RKI był 
 w tym czasie jednym z najaktywniejszych kręgów instruktorskich w Chorągwi 
Częstochowskiej. Jego członkowie, dla uczczenia pamięci swojego przewodniczącego 
 i załoŜyciela, postanowili przyjąć jego imię. Robotniczy Krąg Instruktorski  
im. J. Wachsmana bardzo pręŜnie działał do roku 1993. Potem jego nazwa została 
zmieniona. 

       
                      Janusz Wachsman i Marek Karłowski na czele defilady harcerzy 

Wspominając postać Janusza Wachsmana, warto 
powiedzieć jeszcze o jednej dziedzinie działalności 
częstochowskich zuchów i harcerzy, w której nieza-
pomniany druh Janusz miał swój udział. Tym razem była to 
sfera kulturalnych działań Hufca. Od roku 1973 
zorganizowana została impreza, która objęła wszystkie 
piony wiekowe: zuchowy, harcerski i starszoharcerski: 
konkurs zespołów artystycznych „Złota Lilijka”. Propozycję 
nazwy, która została zaakceptowana przez Komendę Hufca 
i kierownictwa referatów wiekowych, podał właśnie druh 
Janusz. Nazwa była symbolem trofeum, o jakie ubiegały się 
zespoły zgłaszające się do konkursu. Projektantem  
i wykonawcą pierwszych złotych lilijek był równieŜ druh 
Janusz. 

         

Konkurs odbywał się co roku, miał ściśle ustalony regulamin i cieszył się ogromnym 
zainteresowaniem, o czym świadczyła co roku zwiększająca się ilość zespołów zgłaszających 
swój udział. Nie będziemy tu szerzej opisywać tego tematu, ale faktem jest, Ŝe wspominając 
„Złotą Lilijk ę” nie moŜna nie pamiętać o druhu Januszu Wachsmanie. 
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Jego śmierć była wielką stratą dla częstochowskich członków ZHP. Odszedł człowiek 
całym sercem oddany harcerskiej słuŜbie, do końca wierny słowom powtarzanym w czasie 
składania zobowiązania instruktorskiego, Ŝe „świadomy odpowiedzialności za powierzoną mu 
młodzieŜ /…/ stanowiska nie opuści samowolnie”. 

    

śegnały druha Janusza rzesze instruktorów, harcerzy i zuchów oraz sympatyków  
i przyjaciół harcerstwa i dziś, choć juŜ 30 lat nie ma Go wśród nas, pamięć o Nim Ŝyje, dokąd 
Ŝyją ci wszyscy, którzy z Nim razem pracowali, którzy Go znali, szanowali i kochali.     
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