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              Aktualne i minione osiągnięcia naszego Hufca 

 
W jednym z listopadowych numerów „Gazety Częstochowskiej” ukazał się krótki anons 

informujący, Ŝe Hufiec ZHP Częstochowa uzyskał  I miejsce we współzawodnictwie hufców 
Chorągwi Śląskiej za całokształt działalności w minionym, 2012/2013 roku. Na zdjęciu 
widzimy naszą druhnę komendantkę wśród kilku innych komendantów śląskich hufców ZHP, 
które uzyskały kolejne miejsca. 
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Warto wspomnieć, Ŝe nie jest to pierwsze zwycięstwo częstochowskich harcerzy w skali 
chorągwianej. Za całokształt pracy wszystkich jednostek organizacyjnych, składających się  
na całość częstochowskiego harcerstwa, odkąd współzawodnictwo zostało wprowadzone, 
moŜemy się szczycić juŜ czterokrotnym zwycięstwem w tej dziedzinie 

    

Jeśli jest mowa o sytuacji bieŜącej, to nie moŜna pominąć faktu, Ŝe zuchy 
częstochowskie niemal co rok zdobywają pierwszą lokatę w skali Chorągwi: albo jako całe, 
najlepsze namiestnictwo, albo zwycięski zespół w corocznym Festiwalu Kultury Zuchowej 
„Wesołek”, lub zdobycie Pucharu Antka Cwaniaka, czy teŜ prowadzenie w innej formie 
zuchowych zawodów i konkursów, a jest ich niemało. Pod konieć bieŜącego, 2013 roku 
zuchy naszego Hufca teŜ mają powód do dumy: namiestnictwo zuchowe Hufca Częstochowa 
okazało się najlepsze w Chorągwi Śląskiej! 

     

Tyle o osiągnięciach bieŜących. Jednak jako Komisja Historyczna, mamy obowiązek 
sięgnąć pamięcią w minione lata i przypomnieć przynajmniej niektóre wyróŜnienia 
 i zwycięstwa Częstochowskiego Hufca ZHP w skali Chorągwi Katowickiej, Śląskiej czy 
Częstochowskiej, bo w róŜnych okresach harcerskiej historii (powojennej) byliśmy cząstką 
róŜnych chorągwi. 

Zanim jeszcze wprowadzone zostało oficjalne współzawodnictwo w realizacji zadań 
między hufcami, były róŜne okazje w sferze harcerskiej działalności, w których nasz Hufiec 
przodował. Wybierzmy tylko niektóre z nich.  

Po raz pierwszy Hufiec 
Częstochowa był najlepszy wśród 
śląskich hufców w roku 
2003/2004. Potem powtórzyło się 
to jeszcze dwukrotnie, gdy 
komendantem Hufca był druh  
hm Adrian Staroniek. 

 O drugiej lub trzeciej 
lokacie w omawianym współ-
zawodnictwie nie będziemy przy-
pominać, a dalszych miejsc nasz 
Hufiec nie uzyskiwał. 
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Warto tu wspomnieć, Ŝe w roku 1980 Izba Pamięci Narodowej w Szkole Podstawowej 
nr 1 otrzymała złoty medal i dyplom za zajęcie I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie na 
Organizatora Ekspozycji Pamięci Narodowej. Fundatorem była Rada Odnowy Pomników 
Walki i Męczeństwa. 

Izba została otwarta w roku 1977, a opiekę nad nią objęli jej współorganizatorzy -   
harcerze z „jedynki” pod kierownictwem uczestnika walk pod Monte Cassino, pana Leszka 
Wroczyńskiego, który wzbogacił zbiory Izby Pamięci własnymi eksponatami. 

         

Tym wyróŜnieniem mogli się szczycić, razem z członkami szczepu harcerskiego  
SP nr 1, wszyscy harcerze z Hufca i Chorągwi Częstochowskiej.  

Takim godnym podkreślenia 
wyróŜnieniem było równieŜ przyznanie 
Komendzie Hufca ZHP w Częstochowie 
Złotego Medalu Opiekuna Miejsc Pamięci 
Narodowej w roku 1998. I było to 
wyróŜnienie w skali  ogólnopolskiej, bo 
przyznane przez Radę Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa za opiekę nad tymi 
miejscami na naszym terenie. Komen-
dantem Hufca był wtedy hm Wojciech 
Krogulec.  

 
Rok wcześniej częstochowscy harcerze zasłuŜyli na szczególne wyróŜnienie działając  

w odpowiedzi na apel Polskiego Radia, które zainicjowało tzw. „Akcję Zeszyt”. Była to 
ogólnopolska zbiórka artykułów szkolnych i pieniędzy dla dzieci z terenów objętych wówczas 
klęską powodzi. Zebrane pieniądze w kwocie 4,5 tys. złotych oraz wyprawki szkolne zostały 
przesłane do szkół i przedszkoli w gminie Kuźnia Raciborska, gdzie częstochowscy harcerze 
pracowali równieŜ przy usuwaniu szkód popowodziowych. Było to w roku 1997.  
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Takich przykładów moŜna byłoby przypominać więcej, bo harcerze naszego hufca 
zawsze starali się odpowiadać czynem i sercem tam, gdzie byli potrzebni.  

Największe pole do zdobywania najlepszych miejsc miał Częstochowski Hufiec  
w okresie istnienia Częstochowskiej Chorągwi ZHP, tzw. w latach 1975-1992. Był wtedy 
najliczniejszym hufcem, działającym w mieście wojewódzkim i często wyróŜniał się  
w licznych konkursach i współzawodnictwach.  

W roku 1977, w realizacji zadań IX Turnieju Wiedzy Obywatelskiej, zwycięski szczep 
„Polanie” ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Częstochowie reprezentował Chorągiew 
Częstochowską w Warszawie. Delegacja harcerzy tego szczepu wzięła udział w spotkaniu  
z Naczelnikiem ZHP i Przewodniczącym Rady Państwa w Warszawie i uczestniczyła  
w oddaniu pierwszego etapu budowy Szpitala-Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka  
w Zalesicach pod Warszawą. 

W roku 1978 w Dąbrowie koło Lublina odbył się Ogólnopolski „Zlot Niezawodnych” 
organizowany z inicjatywy Głównej Kwatery ZHP i Naczelnej Redakcji Programowej 
Polskiego Radia. Częstochowską Chorągiew ZHP reprezentowało dwoje uczestników Zlotu: 
przedstawicielką harcerzy młodszych była Agnieszka Cyran, harcerka ze Szk. Podst. Nr 9 
w Częstochowie. Starszych harcerzy reprezentował ”Niezawodnych” z Zespołu Szkół 
Zawodowych w Lublincu, Krzysztof Olczyk. Te bardzo nielicznie przyznawane odznaki, co 
rok, w dniu 1 czerwca, otrzymywały grupy i zespoły dziecięce lub indywidualnie – chłopcy  
i dziewczęta wyróŜniające się w działalności społecznej oraz pomocy osobom chorym, 
niepełnosprawnym i samotnym. Agnieszka była zastępową harcerek, które przez kilka lat 
otaczały pomocą i opieką samotną, niepełnosprawną panią Marię, poświęcając na to czas  
po lekcjach i poza zbiórkami harcerskimi. Inicjatywa naprawdę godna uwagi i pochwały. 

                                                                                                                                   

DruŜyna harcerska, do której naleŜała Agnieszka, cała brała udział w pomocy ludziom 
jej potrzebującym. Jednak Agnieszka wyróŜniła się w tej pracy i umiała pokierować swoimi 
harcerkami. Wdzięczna podopieczna zatelefonowała do harcerskiej rozgłośni „Bł ękitna 
Sztafeta”, która wysłała do szkoły swoich redaktorów, przeprowadzono wywiady i w ten 
sposób Agnieszka Cyran stała się delegatką na „Zlot Niezawodnych” reprezentującą 
Częstochowski Hufiec w tej niecodziennej dziedzinie harcerskiej słuŜby. 

W roku 1975, w grudniu odbył się finał VII Turnieju Wiedzy Obywatelskiej „Mój 
region na mapie Polski” zorganizowany w Częstochowie, w szczepach harcerskich szkół 
podstawowych nr 14, 20, 31, 39, 40. Były to szczepy, które wyróŜniły się w realizacji zadań 
nie tylko na terenie swojego hufca i miasta – harcerze ich byli takŜe najlepsi w nowopowstałej 
Chorągwi Częstochowskiej i zasłuŜyli na wyróŜnienie w skali całego Związku. 
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Zdjęcia z finałów VII Turnieju Wiedzy Obywatelsniej 

                        Szkoła Podstawowa nr 40                                                 Szkoła Podstawowa nr 14 

Była to wielka gala harcerska. Oprócz przedstawicieli władz miasta i województwa oraz 
Komendy Chorągwi ZHP w imprezie uczestniczył ówczesny Naczelnik ZHP hm Jerzy 
Wojciechowski, a takŜe Minister Oświaty i Wychowania Jerzy Kuberski. Hufiec 
Częstochowa miał duŜy powód do dumy! 

To tylko niektóre wydarzenia podkreślające działalność częstochowskich harcerzy.  
A było ich więcej.Wspomnimy o innych, godnych uwagi, przy okazji innego tematu do 
omówienia. A tematów tych na pewno nie zabraknie. 

 

 

 

 

 

 

Zespól redagujący przeprasza stałych Czytelników naszej publikacji za opóźnienie jej 
grudniowego wydania.  

 

 

                                                                                Komisja Historyczna                                                                                          

                                                                                  Hufca ZHP Częstochowa 

   

 


