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              100-lecie Szkoły Podstawowej nr 20 w Częstochowie 

 
26 października 2013 roku w częstochowskiej dzielnicy Raków odbyła się niecodzienna 

uroczystość: najstarsza szkoła na tym terenie i jedna z najstarszych w całej Częstochowie, 
święciła setną rocznicę swojego powstania. 

          
Budynek Szkoły Podstawowej nr 20 

W okresie międzywojennym                                                         i obecnie 

Impreza zorganzowana w MłodzieŜowym Domu Kultury na Rakowie gościła wiele 
znakomitych osób: przedstawicieli władz, posłów na Sejm, reprezentantów szkolnictwa, 
kultury i mediów. 

Po mszy odprawionej w kościele św. Józefa w intencji uczniów, nauczycieli i rodziców 
tej placówki wychowawczej, liczne grono zaproszonych gości zebrało się w pięknie 
wyremontowanej niedawno sali widowiskowej MDK, by wysłuchać przemówień waŜnych 
osób, zapoznać się z historią szkoły oraz obejrzeć interesującą część artystyczną 
przygotowaną specjalnie na tę okazję. 
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Warto w tym miejscu wspomnieć, Ŝe obecna placówka dydaktyczno-wychowawcza jest 
Zespołem  Szkolno-Przedszkolnym nr 3, w skład którego wchodzi Przedszkole nr 28, i Szkoła 
Podstawowa nr 20, czyli obecna jubilatka, ciesząca się bogatą i chlubną, stuletnią historią. 

Bardzo godnym podkreślenia jest fakt, iŜ Szkoła 
Podstawowa nr 20 zachowała imię Bohaterów Szóstego 
Pułku Piechoty w Częstochowie. Wojsko zawsze było 
pomocnikiem, sojusznikiem i opiekunem harcerstwa  
i szkolnictwa. I choć juŜ obecnie nie ma w Częstochowie  
6 Pułku, który przez dziesiątki lat stacjonował w naszym 
mieście, imię nadane szkole pozostało. Jest to waŜny 
szczegół, potwierdzający związek z historią i przeszłością. 
Jest równieŜ dowodem, Ŝe nie wszyscy ulegają tak 
modnemu obecnie zwyczajowi zmian nazw, imion, 
patronów i bohaterów obiektów oraz ulic w mieście. 

Nas instruktorów Komisji Historycznej Hufca ZHP Częstochowa, interesowała głównie 
historia harcerskiej działalności „dwudziestki”. A była ona w minionym czasie bogata  
i bardzo aktywna. Szczep harcerski istniejący przy tej szkole był przez wiele lat najlepszym 
szczepem na Rakowie i jednym z pierwszych wśród szczepów Częstochowy. W tej szkole 
równieŜ powstało jedno z pierwszych na naszym terenie Koło Przyjaciół Harcerstwa, bo 
powołane zostało jeszcze w okresie międzywojennym. Związany dotąd z działalnością Hufca, 
druh Ryszard Ptak był jednym ze współzałoŜycieli KPH przy szczepie „dwudziestki”, 
reaktywowanego w latach 6o-tych ubiegłego stulecia. 

Warto w tym miejscu wspomnieć kilka waŜnych wydarzeń z harcerskiej przeszłości 
„dwudziestki” i jej harcerek, harcerzy oraz instruktorów.  

Działalność harcerska w tej szkole rozpoczęła się w roku 1925. W maju 1975 roku 
szczep harcerski „Czerwonego Rakowa” im. Walentego Obraniaka, obchodził 50-lecie har-
cerskiej działalności w Szkole Podstawowej nr 20. 

                                                                              
                Goście uroczystości 

 

Sztandar harcerski został udekorowany od-
znaką „Harcerskiej SłuŜby Ziemi Śląskiej        
XXX-lecia”, druŜyna harcerska „Dzieci Ojczyzny” 
złoŜyła uroczyste przyrzeczenie harcerskie, a na-
stępnie harcerze i zuchy przedstawili ciekawy 
montaŜ słowno-muzyczny. Delegacja szczepu zło-
Ŝyła kwiaty na płycie pamiątkowej poświęconej 
działaczom ruchu robotniczego na Rakowie. 

Z okazji 50-lecia odbył się w szkole 
uroczysty apel z udziałem wielu gości, wśród 
których szczególnie serdecznie witano rodzi-
nę patrona szczepu, Walentego Obraniaka, 
zasłuŜonego działacza robotniczego. Byli to: 
córka bohatera szczepu Wanda Pawlak  
oraz jego syn, major Wojska Polskiego Miro-
sław Obraniak, który w przekazanej harców-
ce pierwszy  rozpalił ogień na kominku. 

 

 
                           Udział harcerzy w apelu 
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Zakładem opiekuńczym szkoły, a więc i działającego na jej 
terenie szczepu harcerskiego, była Huta „Bierut”, a większość 
uczniów i harcerzy – to dzieci pracowników tego, największego 
wtedy w Częstochowie, zakładu przemysłowego.  

Z okazji tego wyjątkowego święta harcerze „dwudziestki” 
otrzymali od swoich opiekunów piękny prezent – harcówkę urzą-
dzoną w/g projektu inŜ. arch. Jana Bajdy, a wyposaŜoną całkowicie 
przez pracowników zakładu opiekuńczego i członków Koła Przyja-
ciół Harcerstwa działającego w szkole. 

Wśród aktywnie działających na rzecz szkoły  i szczepu 
członków Koła Przyjaciół Harcerstwa wyróŜniali się najofiarniejsi 
pracownicy huty:  Ryszard  Ptak, Jerzy  Skolik,  Zygmunt  Górecki 
Jerzy  Kowalski, Marian Sitek, Marian Wąpierski, Stanisław Saj-
dak i inni, na co dzień współpracujący z harcerzami i poświęcający 
im swój wolny czas.  

W roku 1975, w czasie tej waŜnej rocznicy, szczep harcerski SP nr 20 liczył 345 harce-
rzy  i zuchów , co stanowiło wtedy 80% uczniów szkoły. Wielu członków Rady Pedagogicz-
nej naleŜało do grona instruktorów harcerskich, a wśród nich ówczesny dyrektor szkoły,  
phm Jan Olejnik, który wspierał, jak moŜna najbardziej, harcerską działalność i słuŜył pomo-
cą komendantce szczepu, hm Irenie śakowskiej. 

                      
              Dyrektor szkoły Jan Olejnik wśród harcerzy                              Odznaczanie hm Ireny śakowskiej 

Do tradycji naleŜały biwaki, zimowiska i obozy druŜyn, urządzane w stałej bazie wypo-
czynkowej w rejonie Julianki. Miejsce na harcerski wypoczynek to równieŜ zasługa opieku-
nów, przyjaciół harcerzy i rodziców, z których większość była w przeszłości wychowankami 
„dwudziestki”. 

Wśród licznych druŜyn działających w szcze-
pie harcerskim im. W. Obraniaka warto wymienić 
jedną, której kronikę, bardzo dokładnie prowadzoną, 
udało się przejrzeć i wynotować waŜniejsze wyda-
rzenia. 

Klasa-druŜyna stała się druŜyną zuchów     
w roku szkolnym 1973/74 i przyjęła nazwę „Wesoła 
Gromada”. Jej wychowawczynią i druŜynową była 
druhna Alicja Orlińska. Z nią zuchy zdobywały 
sprawności, gwiazdki zuchowe, złoŜyły zuchową 
obietnicę, po której zmieniły nazwę na „Mali Od-
krywcy”. 

 
Harcerze i ich opiekunowie 

 oraz przyjaciele 
przy wspólnym ognisku 

 
„Mali Odkrywcy” ze swoją druŜynową 

Alicją Orlińską 
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W czerwcu 1975 roku druŜyna uzyskała 

tytuł Mistrzowskiej DruŜyny Zuchów. Druhna 
Alicja pracowała z tą grupą zuchów, a potem 
harcerzy, do roku 1980. Sama doskonaliła 
swoją instruktorską wiedzę i umiejętności, 
zdobywając kolejne stopnie instruktorskie  
i stając się  jedną  z najaktywniejszych instruk-
torek harcerskich, wspierających działalność 
szczepu i jego komendantki, Ireny śakow-
skiej-Raźniak. 

 

DruŜyna zuchów w całości przeszła do harcerstwa i we wrześniu 1979 roku, w czasie 
uroczystości nadania szkole imienia „Bohaterów 6 Pułku Piechoty”, złoŜyła przyrzeczenie 
harcerskie. Przyjęła wtedy nazwę druŜyny im. Szarych Szeregów i pod takim imieniem zosta-
ła zarejestrowana w dokumentach Hufca Częstochowa. 

                                                                                          

 

W VII Turnieju Wiedzy  Obywatelskiej szczep nr 20 wchodził w skład czterech najlep-
szych szczepów częstochowskich i w podsumowaniu, w grudniu 1975 r. gościł w swojej no-
wej harcówce Naczelnika ZHP Jerzego Wojciechowskiego. Harcerze z tej szkoły wyróŜnili 
się równieŜ w realizacji zadań X TWO pod hasłem: „Dzieciom uśmiech, światu pokój”, orga-
nizując zbiórkę zabawek dla dzieci z Domu Małego Dziecka przy ul. św. Kazimierza, przygo-
towując wieczór bajek dla przedszkolaków z najbliŜszej okolicy oraz baśniowe 
przedstawienie „Ton – Tip – Top” dla dzieci z ogniska przedszkolnego. 

               
         Wizyta Naczelnika ZHP w harcówce SP nr 20                              Przedstawienie dla najmłodszych dzieci 

 DuŜe sukcesy harcerzy ze szczepu „ dwudziestki” notowane były równieŜ w realizacji 
zadań XII Alertu Naczelnika ZHP „Olimpijski Start”. Sportowe osiągnięcia harcerzy z tej 

 

W czasie uroczystości nadania szkole 
imienia druŜyna pod kierunkiem Alicji Orliń-
skiej aktywnie uczestniczyła w przygotowaniu 
części artystycznej imprezy, a w latach następ-
nych była jedną z najbardziej liczących się dru-
Ŝyn na terenie szkoły. Harcerki i harcerze 
uczestniczyli we wszystkich inicjatywach i za-
daniach podejmowanych przez szczep. 
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szkoły znane były i później, w czasie turniejów piłki noŜnej i siatkowej oraz tenisa stołowego, 
organizowanych na szczeblu Hufca. 

Wiele spośród  omówionych wydarzeń, w postaci kronik, fotografii i wspomnień byłych 
uczniów, zaprezentowano w dawnej izbie harcerskiej, która była jednym z najciekawszych 
elementów wystawy przygotowanej z okazji 100-lecia szkoły. 

               

              

Bo trzeba przyznać, Ŝe obecnie, jak w przewaŜającej większości szkół, nie ma w „dwu-
dziestce” ani jednej druŜyny harcerskiej czy zuchowej. Utworzono kilkuosobowy zastęp har-
cerek prowadzony przez druhenkę z liceum, ale dotąd nie udało się go powiększyć liczebnie. 
A obecnie kierująca szkołą p. dyrektor Barbara Jura bardzo chciałaby widzieć w swojej szko-
le uczniów w harcerskich mundurkach. Kilka miesięcy temu na spotkaniu z członkami 
Hufcowej Komisji Historycznej, przedstawiając swoje plany i zamierzenia dotyczące szkoły, 
pani Basia powiedziała: 

„…Moim wielkim pragnieniem jest, by harcerstwo częstochowskie, nie tylko na Rako-
wie, odrodziło się właśnie w mojej szkole”. 

                                         

Byłoby pięknie, gdyby to pragnienie pani dyrektor się spełniło, czego szczerze jej i nam 
samym, Ŝyczymy.  

Z lewej:         dyrektor SP20  
                mgr Barbara Jura 
 
 
Z prawej:           członkowie   
Komisji Historycznej Hufca 
obecni na imprezie 
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A Ŝe zamierzenia i plany te nie są gołosłowne, świadczy o tym fakt, Ŝe część artystycz-
na imprezy z okazji 100-lecia szkoły oparta była tematycznie na wspomnieniach z przeszło-
ści. Wspomnienia te przywoływane były przez liczne przedmioty, które wydobywano ze 
skrzyni skarbów stojącej w dawnej harcówce. Wyjmowane stamtąd rzeczy mówiły o wyda-
rzeniach, które dla współczesnych uczniów „dwudziestki” są juŜ historią. 

       

Goście zebrani na sali widowiskowej MDK z wielkim zainteresowaniem słuchali i ob-
serwowali barwne widowisko. Świadczyło ono o ogromnej pomysłowości i wielkim zaanga-
Ŝowaniu osób przygotowujących tę część artystyczną: nauczycieli, rodziców, uczniów  
i przedszkolaków, bo i najmłodsi członkowie obecnego zespołu szkolno-przedszkolnego re-
prezentowali swoje umiejętności. Była to więc piękna uroczystość, w pomysłowy sposób łą-
cząca przeszłość z teraźniejszością. 

Tym większe zainteresowanie wykazali goście imprezy, zwiedzając po części arty-
stycznej wystawę przygotowaną w szkolnej sali gimnastycznej oraz dawnej harcówce. A było 
co oglądać! 

    

Dyrektor szkoły, p. Barbara Jura cieszyła się z obecności na imprezie członków Komisji 
Historycznej Hufca i oznajmiła, Ŝe chętnie udostępni swoją szkołę na zbiórki Komisji Histo-
rycznej, Kręgu Seniorów ZHP, czy inne potrzeby Częstochowskiego Hufca.  

Do chwili obecnej najgościnniej uŜycza harcerstwu swoich pomieszczeń Szkoła Pod-
stawowa nr 38 przy ul. Sikorskiego. Dyrekcja tej szkoły – to instruktorki harcerskie, druhny: 
Anna Dymek i Ewa Gawińska. Od ponad roku drugą taką szkołą jest Zespół Szkół Technicz-
nych. Od września 2012 r. dyrektorem jest tu druh Rafał Piotrowski, członek Komendy Hufca 
i Komisji Historycznej ZHP. W Gimnazjum nr 9 przy ul. Sobieskiego odbywają się spotkania 
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seniorów ZHP, a w Szkole Podstawowej nr 52 w Dźbowie od lat udostępnia się pomieszczeń 
na konkursy i imprezy artystyczne zuchów i harcerzy.  

Hufcowi Częstochowskiemu bardzo potrzebne są takie szkoły przyjazne harcerstwu, bo 
nie ma swojej, wystarczająco duŜej sali na organizowanie zbiórek skupiających większą licz-
bę uczestników. Gdyby więc do tych kilku szkół dołączyła jeszcze jedna, z terenu Rakowa, 
byłby to bardzo miły gest ze strony pani dyrektor. 

       
Goście imprezy wpisują się do kroniki szkolnej 

 
A moŜe byłby to teŜ krok do realizacji planów dotyczących harcerstwa w tej szkole? 

Przekonamy się, co przyszłość przyniesie. 

 

 

 

                                                                                Komisja Historyczna                                                                                                                               

                                                                                  Hufca ZHP Częstochowa 

   


