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nr 45                                                                                                        maj - czerwiec 2014 r. 

 

                                Gala Mistrzów Harcerstwa 

 
W niniejszym numerze naszej publikacji kontynuujemy temat harcerskich  wyróŜnień  

i odznaczeń, poruszany w numerze poprzednim. Przedstawiliśmy w nim wybrane (niektóre) 
ordery, medale i odznaczenia przyznawane za szczególne osiągnięcia w działalności harcer-
skiej i instruktorskiej naszego Związku, w róŜnych okresach jego stuletniego istnienia. 

Obecnie przybliŜymy osobom zainte-
resowanym naszą publikacją waŜny ele-
ment działalności Śląskiej Chorągwi ZHP 
(w skład której wchodzi Hufiec Często-
chowa), a dotyczący właśnie wyróŜnień 
najbardziej aktywnych instruktorów, wy-
branych w hufcach Chorągwi Śląskiej. Jest 
to GALA  MISTRZÓW  HARCERSTWA 

Jest ona szczególnym rodzajem plebiscytu, w którym wybierani są najlepsi instruktorzy 
Chorągwi Śląskiej. Pomysłodawcą i odpowiedzialnym za organizację dotąd przeprowadzo-
nych Gali Mistrzów Harcerstwa jest druh hm Tomasz Huk, nauczyciel Szkoły Podstawowej 
nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach „Złota Jedenastka” 

Dr Tomasz Huk  jest wykładowcą na Uniwersytecie Śląskim oraz bardzo aktywnym in-
struktorem Chorągwi Śląskiej. 

                                                                                             

 

Druh Tomasz Huk 
 na uniwersytecie  
i na harcerskim szlaku 
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Sam pomysł Gali Mistrzów Harcerstwa druh Tomasz  zaczerpnął z imprezy, która od-
była się właśnie w tej szkole. Pomysł „chwycił”, spotkał się z poparciem władz chorągwia-
nych i Gala Mistrzów Harcerstwa Śląskiej Chorągwi ZHP jest organizowana juŜ od 5 lat. 

Pierwsza uroczystość odbyła się 27 lutego 2010 roku w Domu Kultury „Koszutka”  
w Katowicach. Kolejne cztery Gale organizowano w Miejskim Domu Kultury Bogucice-
Zawodzie w Katowicach. A oto ich terminy: 

                     ─  druga  GMH  ─ 11marca 2011 r. 

                     ─  trzecia  GMH  ─ 23 marca 2012 r. 

                     ─  czwarta GMH ─ 15 marca 2013 r. 

                     ─  piąta, w pewnym sensie jubileuszowa Gala odbyła się 21 marca 2014 r.  

Gala Mistrzów Harcerstwa jest szczególną uroczystością Śląskiej Chorągwi ZHP, mają-
cą na celu promowanie harcerskich autorytetów – instruktorów. Odbywa się raz w roku,  
w terminie ustalonym przez Komendę Chorągwi. WyróŜnieni instruktorzy otrzymują statuet-
kę „Mistrza Harcerstwa”. 

 

              Szczegóły organizacyjne Gali Mistrzów Harcerstwa: 

Wyłonienie Mistrzów Harcerstwa odbywa się w dwóch etapach: 

               I  ─ Nominacje zespołów instruktorskich Chorągwi Śląskiej 

              II ─ Wybór laureatów spośród nominowanych instruktorów. 

Zespoły instruktorskie Chorągwi Śląskiej ZHP wybierają po pięciu instruktorów nominowa-
nych w wybranych kategoriach. Jeśli się zdarzy, Ŝe nie ma w którejś kategorii 5 nominowa-
nych, prawo uzupełnienia tej listy przysługuje Komendzie Chorągwi. Nominowani instrukto-
rzy w kaŜdej kategorii przechodzą do II etapu plebiscytu – „Wybór laureatów”. Laureaci wy-
bierani są w głosowaniu tajnym na wspólnym posiedzeniu członków Komendy Chorągwi, 
Rady Chorągwi, Komisji Rewizyjnej Chorągwi, Sądu Harcerskiego Chorągwi, oraz Komen-
dantów hufców wchodzących w skład Śląskiej Chorągwi ZHP. 

Sprawdzenia wyników głosowania dokonuje specjalnie powołana Komisja Skrutacyjna, 
pełniąca równocześnie funkcję Rady Gali Mistrzów Harcerstwa. W jej skład wchodzą: Ko-
mendant Chorągwi, Przewodniczący Rady Chorągwi, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
Chorągwi i Przewodniczący Sądu Harcerskiego Chorągwi. Komisja Skrutacyjna zobowiązana 
jest do zachowania tajemnicy dotyczącej osób laureatów aŜ do dnia rozpoczęcia Gali Mi-
strzów. 

  

      Mistrzowie Harcerstwa wybierani są w następujących kategoriach: 

1. NAJLEPSZY   KOMENDANT   HUFCA 

Jak sama nazwa wskazuje ─ nominowani w tej kategorii mogą być instruktorzy pełniący 
funkcje komendantów hufca. 

2. PRZEDSIĘBIORCZY  SKARBNIK  ─  KSIĘGOWY 

W tej kategorii mogą być nominowani instruktorzy ZHP lub osoby, które nie są instruktorami, 
ale pełnią funkcję skarbnika lub finansisty hufca. 
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3.  HARCERSKI  MENAGER 

Nominować moŜna tu instruktorów pełniących funkcję kwatermistrza hufca lub takich, którzy 
swoją pracą i zaangaŜowaniem przyczyniają się szczególnie do rozwoju bazy obozowej huf-
ca. 

4. TWÓRCZY  PROGRAMOWIEC ─ to instruktor pełniący funkcję zastępcy komen-
danta do spraw programowych lub ktoś, kto w szczególny sposób wspiera działania progra-
mowe hufca. 

       5.  NAMIESTNIK ─  KUMPEL. Wybierany jest do tej kategorii instruktor zasłuŜony 
jako namiestnik kierujący odpowiednią grupą wiekową członków ZHP 

        6.  WSPIERAJĄCY  DUSZĘ  ─  to instruktor pełniący funkcję kapelana lub harcerskie-
go duszpasterza w hufcu, wspierającego rozwój duchowy podopiecznych. 

        7.  HARCERSKI  ORGANIZATOR 

W tej kategorii nominowani są instruktorzy pełniący funkcję zastępcy komendanta lub in-
struktora hufca do spraw organizacyjnych. 

         8.  KSZTAŁCENIOWIEC  NA 6. 

Nominowanymi mogą być zastępcy komendanta hufca do spraw kształcenia lub instruktorzy 
w szczególny sposób wspierający działalność kształceniową hufca lub chorągwi. 

           9.  ZŁOTY  SENIOR ─ wybierany jest  spośród instruktorów-seniorów aktywnie 
wspierających działalność harcerską. 

          10.   HARCERSKI  SPECJALISTA. 

W tej kategorii nominowani są instruktorzy pełniący funkcje kierownicze w klubach, zespo-
łach, druŜynach specjalnościowych, przyczyniający się do podnoszenia efektów działalności 
w danej dziedzinie. 

            11.  PONAD  GRANICAMI. 

Mistrzem w tej kategorii moŜe zostać instruktor wyróŜniający się w pracy Nieprzetartego 
Szlaku. 

             12.  STRAśNIK  PRAWA wybierany jest spośród instruktorów działających w Ko-
misji Rewizyjnej lub Sądzie Harcerskim hufca lub chorągwi. 

             13.  SPRAWNIE  ZARZĄDZAJĄCY. 

Nominowanymi mogą być instruktorzy, którzy wyróŜnili się w zarządzaniu harcerską impre-
zą, akcją, pełniący funkcję szefa biura hufca lub w inny sposób działający na rzecz organiza-
cyjnej pracy hufca. 

              14.  PIERWSZY  WŚRÓD  NAJLEPSZYCH. 

Nominuje się tu instruktorów szczególnie wyróŜniających się w słuŜbie dla ZHP. W odróŜ-
nieniu od wszystkich wcześniej wymienionych kategorii, gdzie bierze się pod uwagę osią-
gnięcia nominowanych w ostatnim roku działalności, w tej kategorii brany jest pod uwagę 
cały dorobek pracy instruktora w ZHP. 
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         Warto w tym miejscu wspomnieć, Ŝe nie w kaŜdym roku, nie w kaŜdej kolejnej Gali 
nominowani są instruktorzy we wszystkich kategoriach. Co roku, zarówno regulamin Gali 
Mistrzów jak i jej kategorie, mogą być modyfikowane, ulegać pewnym zmianom. 

          Nie będziemy w tym miejscu wymieniać wszystkich laureatów w kolejnych pięciu la-
tach, odkąd organizowana jest Gala Mistrzów Harcerstwa. Wymienimy natomiast zwycięz-
ców poszczególnych kategorii, nominowanych spośród instruktorów Hufca Częstochowa, 
dokładniej równieŜ omówimy ostatnią, V Galę Mistrzów, która odbyła się w marcu 2014 r.  

           Instruktorami naszego Hufca, którym moŜemy gratulować zaszczytnego tytułu  
„Mistrza Harcerstwa”, zdobytego w kolejnych uroczystych Galach, są: 

JuŜ w I Gali Mistrzów, laureatką w kategorii „Przedsiębiorczy Skarbnik” została druhna 
hm Mirosława Błaszczak-Całusińska, która od roku 2001 kierowała finansami Częstochow-
skiego Hufca ZHP i robiła to naprawdę po mistrzowsku. Była niezastąpiona we wszystkich 
kwestiach dotyczących organizowania obozów, zimowisk i wszystkich imprez wymagających 
księgowania, rozliczania, itp. 

 

W  III  Gali Mistrzów  Harcerstwa było dwóch laureatów nominowanych spośród in-
struktorów Hufca Częstochowa. 

W kategorii „Najlepszy Komendant Hufca” statuetkę „Mistrza Harcerstwa” otrzymał 
hm Adrian Staroniek. Od października 2001 r. pełnił funkcję komendanta nieprzerwanie przez 
10 lat. W czasie jego „szefowania” nasz Hufiec uzyskiwał czołowe miejsca wśród hufców 
Chorągwi Śląskiej, w tym trzykrotnie znalazł się na I miejscu. 
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W tym samym okresie został wprowadzony zwyczaj wręczania „Oskarów Hufca”  
w róŜnych kategoriach działalności, w bardzo podobny sposób przyznawanych, jak w Gali 
Mistrzów Chorągwi  Śląskiej. Oskary Hufca częstochowscy instruktorzy otrzymują juŜ od 
2004 roku. Nie jest to miejsce na wymienianie wszystkich osiągnięć Hufca w czasie komen-
dantury druha Adriana, ale to wszystko potwierdza fakt, Ŝe na tytuł „Mistrza Harcerstwa”  
w kategorii  „Najlepszy Komendant Hufca” naprawdę sobie zasłuŜył. 

Drugim mistrzem w  III  Gali został druh hm Janusz Szlenk w kategorii „StraŜnik Pra-
wa”. W tej dziedzinie druh Janusz ma duŜe doświadczenie, gdyŜ przez kilka lat wchodził  
w skład chorągwianego Sądu Harcerskiego, a od roku 2000 aŜ do chwili obecnej jest czyn-
nym członkiem Komisji Rewizyjnej Śląskiej Chorągwi ZHP. Posiada duŜą wiedzę w róŜnych 
dziedzinach działalności organizacyjnej Związku, uczestniczy w wielu zjazdach, zlotach huf-
ców, chętnie słuŜąc pomocą i dzieląc się swoim wieloletnim doświadczeniem. Reprezentuje 
Chorągiew Śląską jako przedstawiciel Komisji Rewizyjnej, ale bierze teŜ czynny udział  
w waŜnych imprezach organizowanym w Hufcu Częstochowskim. 

     

W czasie IV Gali Mistrzów Harcerstwa, w roku 2013 statuetkę  „Mistrza Harcerstwa”  
w kategorii  „Kształceniowiec na 6”  zdobyła druhna hm Maria Kotkiewicz. Pełniąc juŜ wte-
dy funkcję komendantki Hufca potrafiła tak zorganizować akcję kształcenia instruktorów  
i funkcyjnych w naszym Hufcu i dobrać tak odpowiedzialny zespół ludzi wyróŜniający się  
w tym zakresie, Ŝe władze chorągwiane doceniły te wysiłki przyznając druhnie Marysi tytuł 
mistrzowski. Jako komendantka Hufca równieŜ potrafi być wzorową „szefową”, co dało się 
zauwaŜyć w róŜnych dziedzinach pracy Hufca. 

 



6 

 

V Gali Mistrzów Harcerstwa, która odbyła się w bieŜącym roku, poświęcimy nieco 
więcej szczegółowej uwagi. 

Nominowanymi instruktorami z naszego Hufca byli: 

─ hm Maria Kotkiewicz w kategorii „Najlepszy komendant Hufca”, 

─ hm Ewa Miękina w kategorii „Twórczy Programowiec”, 

─ hm Bogdan Giza w kategorii „Złoty Senior”, 

─ phm Maciej Kuczera w kategorii „Harcerski Specjalista”, 

─ hm Halina Pałka w kategorii „Pierwszy wśród Najlepszych”. 

 

Statuetkę ─ Puchar i tytuł  „Mistrza Harcerstwa” otrzymał „Złoty Senior” ─ hm Bogdan 
Giza.  
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Druh Bogdan  od kilku lat jest czynnie działającym członkiem Referatu Seniorów  
i Starszyzny Harcerskiej Chorągwi Śląskiej. Sądu Harcerskiego Chorągwi Śląskiej, a jako 
zuchmistrz współpracuje z Namiestnictwem Zuchowym Hufca biorąc czynny udział w zu-
chowych złazach, konkursach i innych imprezach najmłodszych członków ZHP. Wspiera 
równieŜ Komisję Historyczną Hufca w zakresie zdobywania potrzebnym materiałów do na-
szej publikacji „Ocalić od zapomnienia” oraz fotografując róŜne harcerskie zbiórki, zjazdy  
i zloty. Zdjęcia te w wielu numerach naszej „gazetki” uświetniły teksty kolejnych jej nume-
rów. Nie ma więc wątpliwości, Ŝe zasłuŜenie otrzymał tytuł mistrzowski „Złotego Seniora”, 
tym bardziej, Ŝe nominowanym do „Gali Mistrzów” był juŜ trzykrotnie, więc nic dziwnego, 
Ŝe tym mistrzem wreszcie został. 

Tu naleŜy podkreślić, Ŝe sama nominacja jest juŜ duŜym wyróŜnieniem. Znaleźć się  
w najlepszej piątce instruktorów wśród całej rzeszy 34 hufców Chorągwi Śląskiej, to praw-
dziwy zaszczyt. A wiadomo, Ŝe mistrz moŜe być tylko jeden. Pozostała czwórka z kaŜdej ka-
tegorii jest dumna z wyróŜnienia i serdecznie gratuluje zwycięzcy, który się okazał najlepszy.  
Wszyscy nominowani otrzymali od Komendanta Chorągwi dyplomy gratulacyjne. 

                  

W tym miejscu warto wspomnieć, Ŝe w kolejnych Galach Mistrzów Harcerstwa byli 
nominowani juŜ wcześniej i ci nasi instruktorzy, którzy zdobyli tytuły mistrzowskie. Oprócz 
nich do grupy nominowanych z naszego Hufca, w róŜnych kategoriach i w kolejnych Galach, 
naleŜą: Iwona Orman, Przemysław Kowalski, Ewelina Michoń, Anna Rusinek, Katarzyna 
Jagoda oraz wymienieni wcześniej w ostatniej, V Gali Mistrzów. Ich praca i zaangaŜowanie 
zostały dostrzeŜone i to się liczy! 

Oprócz wyboru „Mistrzów Harcerstwa” w kaŜdej Gali zostają uhonorowani listami gra-
tulacyjnymi Naczelnika ZHP najlepsi druŜynowi Chorągwi. W V Gali, wśród 37 druŜyno-
wych z całej Chorągwi Śląskiej znalazły się 3 nasze, najlepsze druŜynowe Hufca ZHP Czę-
stochowa: pwd Aneta Mizera, pwd Jagoda Misztal, pwd Justyna Tutaj (wszystkie trzy druhny 
znajdują się na zdjęciu częstochowskiej grupy instruktorów, prezentowanym powyŜej). 

Wręczenie Listów Gratulacyjnych Naczelnika ZHP dokonał zastępca Naczelnika,  
hm Krzysztof Budziński. 
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Z grupą nominowanych na V Galę 
Mistrzów Harcerstwa wziął udział  
w uroczystości takŜe druh hm Adrian 
Staroniek, obecnie pracujący w Urzędzie 
Miasta jako jeden z naczelników wy-
działów. W Gali Mistrzów druh Adrian 
reprezentował prezydenta Częstochowy, 
który nie mógł osobiście uczestniczyć  
w uroczystościach, ale przesłał list gratu-
lacyjny, który został odczytany i wrę-
czony Komendantowi Chorągwi właśnie 
przez druha Adriana. 

Gala Mistrzów Harcerstwa stała się inspiracją do organizowania podobnych plebiscy-
tów w innych chorągwiach ZHP oraz na szczeblu centralnym pod nazwą „Zwyczajni Nie-
zwyczajni”.  

W czasie Gali Mistrzów Harcerstwa Śląskiej Chorągwi ZHP wręczana jest Laska Skau-
towa dla Niezawodnego Przyjaciela Chorągwi Śląskiej. W czasie V Gali Mistrzów to najwaŜ-
niejsze trofeum harcerskie wręczono doktorowi Kazimierzowi Szabli, który jest dyrektorem 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. 

V Gala Mistrzów połączona była z uroczystymi obchodami 50-lecia Ośrodka Harcer-
skiego w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku Katowice – Chorzów. 

Urozmaiceniem uroczystej Gali Mistrzów Harcerstwa były występy zespołów arty-
stycznych. 

  

               

             

 

 
 

 
 

 

                                                                                          Komisja Historyczna 

                                                                                       Hufca ZHP Częstochowa 

 


