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nr 5.              26 wrzesień 2009 r. 
 
 
          15 lat temu, we wrześniu 1994 roku, Hufiec Częstochowa otrzymał nowy sztandar. 
Wydarzenie to połączono z 55 rocznicą powstania Szarych Szeregów. 
           Nowy sztandar miał być wykonany na wzór sztandaru I Hufca Harcerzy   
w Częstochowie z 1938 roku. 
           Autorem projektu nowego sztandaru był hm. Ryszard  Jakubiak. Projekt ten róŜnił się 
od ogólnie przyjętego i zatwierdzonego przez Główną Kwaterę wzoru sztandaru. NaleŜało 
więc uzyskać zgodę naczelnych władz harcerskich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Fundatorami sztandaru byli wszyscy harcerze, instruktorzy i przyjaciele harcerstwa.  
W tym celu opracowane zostały specjalne cegiełki o róŜnych nominałach, które 
rozprowadzono wśród społeczeństwa Częstochowy za pozwoleniem Urzędu Miasta. 
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           Od wiosny 1994 roku trwała na terenie całego Hufca kampania programowa 
prowadzona pod hasłem: 
                        
                  PRZEZ  ZAMIECIE I BURZE W HARCERSKIM MUNDURZE 
 
Oto niektóre zadania kampanii: 
 

- Zapoznanie się druŜyn, gromad zuchowych i kręgów instruktorskich  z historią  
harcerstwa częstochowskiego. 

             
- Poznanie sylwetek wybitnych działaczy harcerskich z terenu Częstochowy. 

 
- Otoczenie opieką miejsc pamięci narodowej w  naszym mieście. 

 
- Gromadzenie dokumentów, fotografii i innych pamiątek dotyczących historii 

Hufca. 
 

- Poznanie i nauczenie się piosenek i pieśni harcerskich z minionych lat. 
 
 
Podsumowanie i ocena zadań kampanii odbyła się w kwietniu 1994 roku. 
 
          Centralne uroczystości zaplanowano na 24 i 25 września, w rocznicę utworzenia 
Szarych Szeregów w Częstochowie. Uroczystego wręczenia sztandaru ówczesnemu 
komendantowi hufca, którym był hm Wojciech Krogulec, dokonał prezydent miasta  
dr Tadeusz Wrona. 
 
           Imprezy towarzyszące: 
      

- Uroczysty koncert w hali „Polonia”. 
 

- Apel poległych na Placu Pamięci Narodowej. 
 

- Seminarium historyczne  „Szare Szeregi” w Częstochowie w walce z hitlerowskim 
okupantem”. 

 
- Uroczysta  defilada harcerzy. 
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- ZłoŜenie kwiatów przy pomniku na Placu Pamięci Narodowej. 

 
 

- Warty honorowe przy pomniku na Placu Pamięci Narodowej. 
 

- Msza św. W kościele Najśw. Maryi Panny w intencji poległych i zmarłych 
harcerzy i instruktorów. 

 
- Ognisko harcerskie obok Placu Pamięci Narodowej. 

 
- Gra terenowa dla harcerzy na terenie miasta. 

 
- Gry i zabawy dla dzieci w parku częstochowskim. 

 

                    
 
       Uroczystość wręczenia sztandaru Hufcowi Częstochowskiemu  była znaczącym 
wydarzeniem w Ŝyciu naszego miasta. Nowy sztandar jest wystawiany w czasie waŜnych 
uroczystości harcerskich oraz towarzyszy w ostatniej drodze w czasie pogrzebów ludzi 
zasłuŜonych dla harcerstwa. 
 
 

Komisja Historyczna 
Hufca ZHP w Częstochowie 

                                                  

Autor projektu sztandaru 
hm Ryszard JAKUBIAK   
oraz z-ca komendanta hufca  
hm Edward SZOSTAK 
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To juŜ 15 lat kiedy to Sztandar jest z nami! 

Ten rok to rok wyjątkowy dla Hufca Częstochowa to 15 rocznica kiedy to nasz sztandar jest  
z nami. W tym czasie warto więc zastanowić się nad istotą sztandaru, jego symboliką i rangą. 
Z pewnością wszyscy wielokrotnie widzieliśmy sztandary instytucji państwowych, 
organizacji społecznych czy jednostek wojskowych. NaleŜałoby stwierdzić, Ŝe sztandar to, 
wykonana najczęściej z jedwabnego rypsu, tkanina przytwierdzona do drzewca. Widnieją na 
niej wyhaftowane godła, symbole i napisy. CóŜ więc decyduje, Ŝe ten płat tkaniny jest czymś 
wyjątkowym i szczególnym? Co decyduje, Ŝe tak wielu oddawało za nią swoje Ŝycie?  
W odpowiedzi moŜemy posłuŜyć się słowami: 

„Sztandar to symbol, świętość. Jego miejsce tkwi gdzieś między hymnem narodowym,  
a przyrzeczeniem harcerskim”. 

kardynał Stefan WYSZYŃSKI 

Sztandar Hufca jest symbolem naszej historii i tradycji. Jest znakiem, który łączy tych, którzy 
odchodzą na wieczną wartę jak i obecnych oraz przyszłych harcerzy. Dlatego powinno się go 
otaczać czcią i oddawać naleŜne honory. W momencie przenoszenia w pochodzie harcerze, 
wojskowi oraz inni mundurowi ludzie powinni mu salutować, natomiast osoby cywilne 
zdejmują nakrycia z głowy. Niezwykły honor i zaszczyt spotyka osoby, które wchodzą  
w skład pocztu sztandarowego. KaŜdy sztandar ma swoją symboliczną wymowę i określone 
znaczenie. Sztandary harcerskie i nie tylko są dla członków Związku Harcerstwa Polskiego, 
najwyŜszym znakiem symbolem organizacyjnych. Są teŜ symbolami idei prawego polskiego 
harcerstwa, nawiązaniem do wielowiekowych tradycji, współczesnych celów naszej 
Organizacji, a takŜe poszanowania praw. Stanowią symbol zbiorowej jak i osobistej godności 
polskich harcerzy, Ŝołnierzy i wszystkich, którzy sztandar swój mają. Sztandary towarzyszą 
członkom Związku Harcerstwa Polskiego w najwaŜniejszych i uroczystych wydarzeniach 
Ŝycia organizacyjnego oraz w momentach szczególnych dla harcerskiej braci. Są symbolem 
uzewnętrzniającym szczytne wartości duchowe i moralne, dlatego naleŜy się im szacunek  
i honory. WyraŜają się; one w ceremoniale stosowanym w wystąpieniach ze sztandarami. 
Sztandary, ich uŜywanie i zachowanie się wobec nich, są waŜną częścią bogatej harcerskiej 
symboliki. 

  Pamiętajmy o jego wartości, to nasz SZTANDAR.  

 

       hm. Adrian STARONIEK  

 

 


