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O nas było słychać 

                             Ciekawe wydarzenia z Ŝycia częstochowskich harcerzy 

Kontynuując temat poruszony w poprzednim numerze naszej publikacji, pragniemy 
przedstawić kilka godnych uwagi i pochwały wydarzeń z przeszłości harcerskich działań na 
naszym terenie. Pisano o nich w licznych czasopismach znanych nie tylko u nas w mieście, 
ale w całym kraju. Wymienimy tu tylko takie tytuły jak: „Motywy”, „ Świat Młodych”, „Na 
przełaj”, znane w całej Polsce, w minionych dziesięcioleciach. 

                    Działania harcerzy z druŜyn specjalnościowych. 

W lutym 1977 r. miało miejsce wydarzenie, które warto przypomnieć. Było to przed 
godz. 800 rano, gdy uczniowie VIII LO w Częstochowie przy ul. Sikorskiego spieszyli do 
szkoły. Kilku chłopców idących razem zauwaŜyło dym wydobywający się z kotłowni przyle-
gającej do budynku szkolnego. Bez namysłu pobiegli w tamtą stronę. Oczom ich ukazało się 
pomieszczenie pełne dymu i ognia, który usiłował ugasić, bez większego skutku, palacz za-
trudniony w kotłowni. Robił to przy pomocy niewielkiej gaśnicy znajdującej się  
w pomieszczeniu. PoŜar jednak rozprzestrzeniał się. Chłopcy, po szybkiej obserwacji, dopadli 
gumowego węŜa, znaleźli zawór wody i gdy linia wodna zaczęła działać, gaszeniem zajął się 
jeden z nich, a reszta pobiegła do szkoły po gaśnice. Akcja ratownicza przebiegała sprawnie  
i skutecznie. Dwóch chłopców wdrapało się na dach szopy i stamtąd operowało gaśnicami, 
dwóch gasiło ogień z dołu. W niespełna pół godziny poŜar został ugaszony. Przybyli na miej-
sce straŜacy tylko zabezpieczyli teren i podziękowali dzielnym chłopcom za to, Ŝe zapobiegli 
przed zapaleniem się okolicznych budynków. A było to moŜliwe, bo dzień był wietrzny. 

Pięciu uczniów VIII LO: Kazimierz Józefczyk, Jarosław Zawadzki, Wojciech Mukaj, 
Przemysław Stasiak i Stanisław Tarkowski, zdąŜyło jeszcze na koniec pierwszej lekcji, by 
opowiedzieć nauczycielowi i reszcie klasy, dlaczego się spóźnili.  

Wszyscy wymienieni chłopcy brali udział 
w szkoleniu poŜarniczym prowadzonym przez 
Komendę Rejonową StraŜy PoŜarnej w Często-
chowie oraz uczestniczyli w praktycznych zaję-
ciach dających wiedzę na temat przeciwdziałania 
poŜarom. Wtedy prawie we wszystkich szkołach 
ponadpodstawowych odbywały się takie szkole-
nia, a w wielu szczepach harcerskich, takŜe  
w VIII LO, istniały specjalistyczne druŜyny lub 
kluby poŜarnicze. 
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Dzielni młodzi ludzie otrzymali podziękowanie od dyrekcji szkoły i Komendy Rejono-
wej StraŜy PoŜarnej, a opis wydarzenia i fotografia całej piątki ukazały się w harcerskim ty-
godniku „Motywy”. 

W następnym, 1978 roku, trzech harcerzy – uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
przy Zakładach Budowy Maszyn w Sabinowie uratowało przed poŜarem las.  

W ramach praktyk szkolnych Witold Minkina, Marek Minkina i Zbyszek Huras zako-
pywali w ziemi kabel telefoniczny, modernizując stary system napowietrzny. 

Nagle ujrzeli kłęby dymu unoszące się nad pobliskim terenem nieuŜytków. Przerwali 
pracę i pobiegli w tamtą stronę. Ujrzeli starszego człowieka, który duŜą gałęzią tłumił dym  
i ogień snujący się po suchej trawie. Był to 66-letni Wacław Heler, mieszkający w pobliŜu 
emeryt. Gdy zobaczył chłopców, rzucił jednemu z nich siekierkę i polecił naciąć więcej gałę-
zi, by tłumić płomyki ognia pełzające po trawie i suchych patykach. W niedalekiej odległości 
znajdował się duŜy obszar lasu i nie moŜna było dopuścić, by ogień przeniósł się w tamtą 
stronę. 

 Wszyscy chłopcy brali udział  
w szkoleniu przeciwpoŜarowym i wie-
dzieli, Ŝe naleŜy odciąć drogę płomie-
niom, tym bardziej, Ŝe wiatr wiał w stro-
nę lasu. Wszyscy ustawili się szeregiem 
przed ogniem, siekierką i gałęziami tłu-
mili ogień, czapkami i znalezioną w tra-
wie blaszanką polewali teren przed linią 
ognia. Jakiś przechodzień zobaczył ich 
z daleka i pobiegł zatelefonować po 
straŜ. Gryzący dym dławił oddech, pode-
szwy butów przepaliły się, ale cała 
czwórka dzielnie walczyła, by nie dopu-
ścić ognia do lasu.  

 

Kiedy przyjechali straŜacy, linia ognia i dymu była juŜ zlokalizowana. Zabezpieczono 
tylko szerszy pas ziemi przez nawilŜenie duŜą ilością wody i dogaszono tlące się resztki poŜa-
ru. Trzej nastolatkowie  i emerytowany górnik uratowali kilka hektarów lasu przed poŜarem. 

Wszyscy trzej chłopcy byli 
członkami Harcerskiej DruŜyny 
PoŜarniczej istniejącej w Zasadni-
czej Szkole Zawodowej. Wiedzę  
i praktykę przeciwpoŜarową zdobyli 
na zajęciach prowadzonych przez 
Ochotniczą StraŜ PoŜarną w Osi-
nach. 

Młodzi ratownicy otrzymali 
„Medale za Zasługi dla PoŜarnic-
twa”, a o ich dzielnym  postępowa-
niu pisała miejscowa prasa i ogól-
nopolski harcerski tygodnik „Moty-
wy”. 

            Szkolenie przeciwpoŜarowe w druŜynie 

 

   Komendant Częstochowskiej Chorągwi Zbigniew Śmieiński  
wręcza dzielnym  ratownikom Medale za Zasługi dla PoŜarnictwa 
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                       „Złota Jodła” dla chóru z zespołu „Totem”.  

W  V Harcerskim Festiwalu Kultury MłodzieŜy Szkolnej w Kielcach, w 1978 roku, 
uczestniczył 30 – osobowy chór, będący częścią składową  Harcerskiego Zespołu Artystycz-
nego „Totem”, działającego przy II LO im. R. Traugutta w Częstochowie. Chórem kierował 

nauczyciel muzyki w tej szkole, instruk-
tor harcerski i kierownik artystyczny 
„Totem”, hm Krzysztof Pośpiech. 

 Występ częstochowskich chórzy-
stek spotkał się z duŜym uznaniem jury  
i publiczności festiwalu. Przyniosło to 
dziewczętom z „Traugutta” dyplom „Dla 
najsympatyczniejszego zespołu festiwa-
lu” oraz pierwszą nagrodę w konkursie – 
„Złotą Jodłę”.  

NaleŜy równieŜ przypomnieć, Ŝe druh Krzysztof Pośpiech, jako kierownik zespołu 
otrzymał tytuł „Najsympatyczniejszego instruktora festiwalu”.  „Złota Jodła” dziewcząt  
z „Totemu” i obydwa zaszczytne wyróŜnienia były dla częstochowskiego harcerstwa powo-
dem dumy i bodźcem do dalszej pracy artystycznej podnoszącej rangę zespołu w skali ogól-
nopolskiej. 

                              Częstochowscy  wodniacy – najlepsi! 

W sierpniu 1978 r. odbyły się na mazurskich jeziorach Centralne Manewry Techniczno 
– Obronne ZHP, z zakresu konkurencji wodniackich. 3–dniowe zawody zgromadziły repre-
zentacje druŜyn wodnych z całej Polski. Częstochowską Chorągiew ZHP reprezentowało 
5 harcerzy starszych – członków 39 DruŜyny Wodnej z Blachowni. Wszyscy byli uczniami  
częstochowskich szkół ponadpodstawowych: LO im. R. Traugutta, LO im. H. Sienkiewicza, 
Technikum Budowlanego i Tech. Zakł. Nauk. Górnictwa Rud w Częstochowie. 

JuŜ w pierwszym dniu zawodów nasi wodniacy odnieśli zwycięstwo w pływaniu 
wpław. Podobnie było w następnych dniach, obejmujących następujące konkurencje:  

                              Ŝeglarski bieg sprawnościowy,  
                               obsługa sprzętu ratowniczego  
                               szycie Ŝagli 
                               chodzenie po linach 
                               znajomość węzłów Ŝeglarskich 

Ostatnią konkurencją w trzecim dniu Manewrów były regaty wioślarskie na jeziorze 
Śniardwy, po których druŜyna  z Blachowni w składzie: 

                                            Sławomir Kowalski 
                                            Mariusz Kubic 
                                            Grzegorz Kluczny 
                                            Radosław Cierpiał 
                                            Mieczysław Młynarczyk 

zdobyła puchar za zwycięstwo w tych niełatwych zawodach. 
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Na uwagę zasługuje fakt, Ŝe nasi dzielni wodniacy pokonali inne druŜyny, mające lep-
sze warunki do ćwiczeń Ŝeglarskich niŜ 39 druŜyna znad zalewu w Blachowni, Jednak to oni 
okazali się najlepsi! 

 

                                  Częstochowscy  harcerze w Arteku na Krymie 

           

Jeśli mówi się o wyróŜnieniach często-
chowskich harcerzy, sięgnijmy pamięcią 35 lat 
wstecz. W roku 1979 podsumowano obchody 
Międzynarodowego Roku Dziecka, a finał 
tych uroczystości odbył się w Arteku na Kry-
mie, gdzie znajdował się ośrodek wypoczyn-
kowy Organizacji Pionierskiej w ówczesnym 
Związku Radzieckim. Był to w zasadzie ośro-
dek dla pionierów radzieckich, ale w ciągu 50 
lat jego istnienia zapraszano tam wyróŜniają-
cych się przedstawicieli organizacji młodzie-
Ŝowych z całego świata.  

We wspomnianym roku 1979 na takie wyróŜnienie zasłuŜyli harcerze polscy, których 
przedstawicieli, w liczbie  50 osób, zaproszono na 4 tygodnie do tego młodzieŜowego mia-
steczka na brzegu Morza Czarnego. PoniewaŜ Częstochowska Chorągiew ZHP otrzymała  
w tym czasie pochwałę z Głównej Kwatery za wzorową organizację Akcji Letniej, w nagrodę 
powierzono instruktorom naszej Chorągwi przygotowanie grupy harcerzy na obóz w Arteku. 
Hufiec Częstochowa, jako najlepszy i najliczniejszy w Chorągwi, był organizatorem tego wy-
jazdu. Warto tu dodać, Ŝe spośród 50 przedstawicieli róŜnych chorągwi, z naszej pojechało 30 
osób, a pozostałe 20 – z innych regionów Polski. Instruktorzy organizujący ten zespół,  rów-
nieŜ wybrani zostali z Częstochowskiego Hufca. Komendantem  została hm Maria Teresa 
Chudzik, pełniąca wtedy funkcję zastępcy komendanta Hufca, kierownikiem artystycznym 
była hm Alina Szymczyk, opiekunka Chorągwianego Zespołu Artystycznego „Azymut”, 
funkcję tłumacza powierzono instruktorce z LO im. A. Mickiewicza hm Krystynie Juszczyk, 
a czwartym opiekunem 50-osobowej delegacji była druhna Hanna Połacik, współpracująca  
z druhną Aliną w przygotowaniu układów muzycznych i tanecznych.  
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Cała  grupa reprezentująca Polskę na 
tym międzynarodowym obozie, składała się 
z wyróŜniających się harcerek i harcerzy, 
dla których ten wyjazd był nagrodą. Przed 
wyjazdem cała 50-tka uczestniczyła  
w 2-tygodniowym pobycie w ośrodku  
w Pająku. Tam  młodzieŜ   się zintegrowała 
i przygotowała program artystyczny. Miał 
on zaprezentować polskie harcerstwo wśród 
innych organizacji, przybywających z róŜ-
nych stron świata.  

Warto tu zaznaczyć, Ŝe wszyscy uczestnicy zostali jednakowo umundurowani i wypo-
saŜeni w dodatkowe, jednolite stroje, o co zatroszczyła się Częstochowska Chorągiew ZHP,  
przy wydatnej pomocy zakładów pracy naszego miasta. 

  Po drodze do Arteku harcerze zwiedzali zabytki Moskwy, a potem polecieli samolo-
tem na Krym. Tam, oprócz uczestniczenia w róŜnych pionierskich imprezach, równieŜ zwie-
dzali godne poznania miejsca. Płynęli statkiem po Morzu Czarnym, podziwiali Jałtę, Liwadię, 
wspinali się na górę Ajudah oraz odpoczywali na gorących plaŜach Arteku. W czasie „Dni 
Polskich” nasi harcerze prezentowali polskie tańce, pieśni, tradycje oraz obrzędy harcerskie 
przy ogniskach. Mieli teŜ okazję poznać występy przedstawicieli innych krajów oraz nawią-
zać przyjaźnie z rówieśnikami z róŜnych stron świata. 

 

„Kamyk na szańcu” 

TakŜe wyróŜnieniem, choć nie na tak wielką skalę, było wydarzenie, które miało miej-
sce 15 lat później. W marcu 1994 roku, w Sali Muzeum Okręgowego w Częstochowie, zorga-
nizowana została wystawa poświęcona Aleksandrowi Kamińskiemu. Inicjatorką wystawy 
była znana pisarka Barbara Wachowicz, autorka ksiąŜki poświęconej jego postaci p.t. „Ka-
myk na szańcu”. Taki sam tytuł miała wystawa eksponująca materiały dotyczące bohaterów 
ksiąŜki Aleksandra Kamińskiego „Kamienie na szaniec”. 

Warto tu krótko wspomnieć, Ŝe Aleksander Kamiński (Ŝyjący w latach 1903 – 1978), 
działacz ruchu harcerskiego w Polsce, był twórcą metody zuchowej – pracy wśród  najmłod-
szych członków ZHP. Pedagog i wychowawca młodzieŜy, współorganizator Szarych Szere-
gów w roku 1939, był takŜe znanym pisarzem. KsiąŜka „Kamienie na szaniec” opowiada  
o Ŝyciu   i walce warszawskich harcerzy Szarych Szeregów. Im właśnie, a przede wszystkim 
głównym bohaterom ksiąŜki: Rudemu, Alkowi i Zośce, została poświęcona wystawa, zorga-
nizowana przez harcerzy częstochowskich, pod kierunkiem pani Barbary Wachowicz. 

Barbara Wachowicz jest autorką cyklu ksiąŜek „Wielcy Polacy” przedstawiającym po-
stacie polskich pisarzy (Mickiewicza, Słowackiego, śeromskiego, Orzeszkowej i innych) oraz 
serii nazwanej „Wierna rzeka harcerstwa” omawiającej dokonania znanych działaczy harcer-
skich. Z częstochowskimi harcerzami pisarka sympatyzuje dzięki ich udziałowi w konkursie 
dla młodzieŜy pod hasłem „Arsenał pamięci” odbywającym się w Łodzi właśnie pod jej pa-
tronatem. Co rok spotyka się ona z uczestnikami tego konkursu – harcerzami 36 CDH.  
W swych pracach młodzi autorzy przedstawiają sylwetki ludzi zasłuŜonych, wywodzących się 
z naszego miasta. Dzięki tej znajomości Częstochowskie Muzeum Okręgowe było miejscem, 
gdzie urządzono wystawę „Kamyk na szańcu”.  
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WernisaŜ wystawy zgromadził przed-
stawicieli harcerskich pokoleń: Ŝyjących 
członków Szarych Szeregów, liczną grupę 
harcerskich seniorów, czynnych instrukto-
rów harcerskich oraz częstochowskich har-
cerzy. WaŜnym gościem imprezy był Tade-
usz Chojko, pseudonim „Bolek”, jeden  
z nielicznych, Ŝyjących uczestników „Akcji 
pod Arsenałem”, opisanej w ksiąŜce Alek-
sandra Kamińskiego. 

Gawęda przy kominku z udziałem Barbary Wachowicz oraz część artystyczna przygo-
towana przez 18 CDH „Wawer” zbliŜyła uczestników uroczystości podkreślając, Ŝe tworzą 
jedną harcerską rodzinę. 

 

 

Podobnych wydarzeń, eksponujących osiągnięcia częstochowskiego harcerstwa moŜna 
byłoby przypominać jeszcze wiele. Świadczy to najlepiej o tym, Ŝe druhny i druhowie nasze-
go Hufca powaŜnie traktowali przynaleŜność do Związku i zawsze pragnęli dołączać do naj-
lepszych. 
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