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                       Historia publikacji internetowej 

                         „Ocalić od zapomnienia”        
 
 

BieŜący numer naszej gazetki, będącej „wizytówką” Komisji Historycznej Hufca ZHP 
Częstochowa, jest numerem szczególnym. Twórcy tej publikacji traktują go jako swego ro-
dzaju jubileuszowe wydanie. Jest to przecieŜ numer pięćdziesiąty! A więc i nie byle jaka oka-
zja, by opowiedzieć odbiorcom coś bliŜszego o pomyśle, powstaniu i redagowaniu naszej 
gazetki oraz o ludziach związanych z jej tworzeniem. 

Wszystko zaczęło się ponad 7 lat 
temu. Od początku 2007 roku, a ściślej 
mówiąc – od grudnia 2006, decyzją Ko-
mendy Hufca został zmieniony skład 
Hufcowej Komisji Historycznej. Więk-
szość jej członków nie wchodziła  
w skład poprzedniego zespołu instrukto-
rów, spośród którego do nowej Komisji 
weszli tylko druhowie: Jerzy Biczak  
i Ryszard Jakubiak. W nowym składzie 
byli nie tylko druhowie, ale równieŜ  
i druhny: M. Teresa Chudzik, Janina 
Drynda, Barbara Sandak-RóŜyńska,  
Teresa Komender i Halina Pałka, której 
powierzono funkcję przewodniczącej. 

Nowa Komisja Historyczna kontynuowała prace rozpoczęte przez poprzedni zespół, 
głównie dotyczące spraw harcerskiego archiwum, ale podjęła takŜe nowe zamierzenia. Jed-
nym z nich była propozycja wydawania gazetki redagowanej przez Komisję Historyczną.  

Pomysł wyszedł od druhny Teresy 
 Komender i pierwsze numery naszej publikacji, 
zarówno jeśli chodzi o wybór tematów, jak i treść 
gazetki, były „spółką autorską” pomysłodawczyni 
oraz druhny przewodniczącej. To właśnie druhna 
Teresa Komender i druhna Halina Pałka reda-
gowały wspólnie numery 1 do 4. 

 

 

Teresa Komender 
 

Halina Pałka 
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Pierwszy numer, dotyczący początków skautingu i tworzenia pierwszych druŜyn  
w Częstochowie, ukazał się we wrześniu 2007 roku, w czasie obchodów 95 rocznicy harcer-
stwa w naszym mieście. Tekst był pisany odręcznie przez druhnę Halinę, zdjęcia i symbole 
graficzne wybierały obie druhny.  

Opracowaniem komputerowym zajęła się druhna 
Anna Dobrakowska, wówczas jeszcze uczennica liceum 
i bardzo aktywnie działająca harcerka w Zespole Promo-
cji i Informacji naszego Hufca. To właśnie druhna była 
autorką tytułu „Ocalić od zapomnienia” i jego opraco-
wania graficznego. Pomysłów było wcześniej kilka, ale 
propozycja druhny Ani i sympatyczny Koszałek Opałek 
w czołówce gazetki podobał się najbardziej. 

Pierwsze cztery numery sięgały tematycznie do początków częstochowskiego harcer-
stwa, miały przybliŜyć odbiorcom informacje o naszej harcerskiej historii. Początkowym za-
mierzeniem było wydawanie naszej publikacji co miesiąc, o to prosił ówczesny druh komen-
dant naszego Hufca ZHP, Adrian Staroniek. Niestety – zamierzenie to było dość trudne  
w realizacji. Powodem tej sytuacji nie było lenistwo czy brak chęci działania ze strony człon-
ków Komisji Historycznej. Większą trudność sprawiało przepisywanie tekstu i montowanie 
go w wersji elektronicznej. Gdy druhna Ania Dobrakowska zdała maturę i wyjechała na stu-
dia do Wrocławia, trudno było znaleźć w zastępstwie kogoś równie chętnego i operatywnego. 
Druhna Teresa Komender równieŜ miała mniej czasu, poniewaŜ pracowała zawodowo, cho-
roba i pobyt w szpitalu druhny Haliny Pałki teŜ nie ułatwiał sprawy. Takie okoliczności spra-
wiły, Ŝe przez dość długi okres czasu „Ocalić od zapomnienia” nie ukazywało się w interne-
cie. Wiele osób zainteresowanych pytało o powody braku kontynuacji naszego pomysłu i to 
zmobilizowało Komisję Historyczną do działań. Efektem było ukazanie się numeru 5. Tema-
tem był nowy sztandar Hufca, który obchodził właśnie 15-lecie swojego istnienia. 

I tu warto przedstawić twórców naszej gazetki związanych ściśle z jej wydaniem, po-
cząwszy od wspomnianego numeru piątego aŜ do chwili obecnej, do jubileuszowego numeru 
50, czyli niniejszego numeru. 

Od września 2009 roku opracowaniem komputero-
wym naszej gazetki zgodził się zająć ktoś, kto się na tym 
dodrze znał i robił to dobrze oraz chętnie. Tą, bardzo nam 
potrzebną osobą okazał się p. Bronisław Chudzik, mąŜ 
druhny Teresy, członkini Komisji Historycznej. Nie był  
 i nie jest instruktorem harcerskim, nie był nawet harce-
rzem, ale jest sympatykiem i przyjacielem harcerstwa, od-
kąd został męŜem harcerki i instruktorki szczerze oddanej 
organizacji, związanej z harcerstwem od dzieciństwa. Ta-
kich ludzi Związek Harcerstwa Polskiego potrzebuje!  

Od końca 2009 roku opracowaniem kolejnych numerów 
„Ocalić od zapomnienia” zajmowały się systematycznie 3 oso-
by: teksty pisała druhna Halina Pałka, przepisywała je na kom-
puterze druhna Teresa Chudzik, a następnie, cała trójka  pra-
cowała nad wyborem i odpowiednim do treści umieszczeniem 
w tekście zdjęć oraz potrzebnych elementów graficznych. Za-
częła się dla naszej gazetki dość dobra passa. Nie znaczy to 
wcale, Ŝe kolejne numery „Ocalić od zapomnienia” ukazywały 
się co miesiąc. 
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 Niestety – takich okresów było niewiele! Zale-
Ŝało to w duŜej mierze od osoby odpowiedzialnej za 
wprowadzenie numeru na stronę internetową Hufca. 
Czasem robił to komendant Hufca, częściej – osoba 
kierująca Zespołem Promocji i Informacji, co – nie-
stety – często się zmieniało. W tym miejscu wspo-
mnimy trzech druhów, którzy współpracowali z nami 
w tej dziedzinie. Druh Damian Strojec, bardzo odpo-
wiedzialny młody człowiek, który dbał o to, by prze-
słany mu nowy numer naszej gazetki, ukazał się bez 
opóźnienia. I za to, z wielką sympatią wspominamy 
ten okres, gdy druh Damian z nami współdziałał. 

Przez  jakiś czas, po odejściu druha Damiana z Zespołu Promocji i Informacji, wysyłali-
śmy nasze gazetki do druha Rafała Piotrowskiego, członka Komisji Historycznej i Komendy 
Hufca oraz szefa Zespołu Promocji i Informacji. Jako dyrektor Zespołu Szkół Technicznych 
druh Rafał nie miał wiele wolnego czasu, ale starał się wywiązywać z powierzonego zadania, 
umieszczając kolejne numery w naszym bloku programowym. Obecnie, od niedawna zastąpił 
druha Rafała młodziutki, bardzo solidny członek Zespołu Promocji i Informacji, druh Piotr 
Szwedziński. Jesteśmy pełni uznania dla druha Piotra. Bywa tak, Ŝe numer naszej gazetki wy-
słany do niego wieczorem, juŜ wcześnie rano następnego dnia zostaje dołączony do cyklu 
naszych publikacji. Dziękujemy, druhu Piotrze!  

                                                   

Cieszymy się, Ŝe współpraca między starszym i młodym pokoleniem harcerskim, jest 
pozytywna i owocna. Oczywiście, myliłby się ktoś, kto by myślał, Ŝe „Ocalić od zapomnie-
nia” to efekt pracy trzech osób. Współpracuje z nami wielu instruktorów i to wcale nie będą-
cych członkami Komisji Historycznej.  

W numerach naszej gazetki jest wiele zdjęć ilustrujących tre-
ści poszczególnych tematów. Część z nich wyszukujemy w zbio-
rach fotograficznych archiwum Hufca, w kronikach, Ŝyciorysach  
i prywatnych zbiorach instruktorów. Ale są tematy, do których na-
leŜy dołączyć zdjęcia zrobione „na zamówienie”. I tu bardzo duŜą 
pomocą są dobre chęci i umiejętności druha Ryszarda Ptaka, 
współpracującego z Komisją Historyczną przewodniczącego Ze-
społu Kronikarskiego Hufca. Często słuŜy nam zdjęciami skrzętnie 
gromadzonymi przez lata, które potrzebne są w konkretnym czasie. 
A jeśli trzeba – robi się zdjęcia na bieŜąco. 

 

Z lewej: Rafał Piotrowski 

Z prawej: Piotr Szwedziński 
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Drugim takim, ciągle współpracującym z nami instruk-
torem, jest druh Bogdan Giza, zuchmistrz działający nie tyl-
ko w Hufcu, ale będący czynnym instruktorem Referatu Se-
niorów i Sądu Harcerskiego Śląskiej Chorągwi ZHP. O spo-
sobie współpracy z naszym zespołem redakcyjnym świadczą 
takie przykłady, jak ten, gdy trzeba było fotografować miej-
sca, budynki, obiekty związane ze stuletnią historią często-
chowskiego harcerstwa. Druh Bogdan jeździł przez wiele go-
dzin z druhną Haliną Pałką po całej Częstochowie i fotogra-
fował, fotografował wszystko, co było do tego tematu po-
trzebne. Jest to numer „Ocalić od zapomnienia”, który znaj-
dziemy we wrześniu 2012 r. pod numerem 31. Podobnie było 

z miejscami związanymi z Ŝyciem i działalnością druhny Marii Kostrzewskiej, czy druha 
Ignacego Kozielewskiego, albo z potrzebnymi zdjęciami grobów zmarłych instruktorów ZHP. 
Jeździło się wtedy po częstochowskich cmentarzach i robiło się potrzebne zdjęcia. W takich 
przypadkach druh Bogdan Giza nigdy nie powiedział, Ŝe nie ma czasu. Pamiętamy o tym, 
druhu Bogdanie i bardzo za tę pomoc dziękujemy! 

Innymi osobami, które równieŜ słuŜyły nam pomocą, czy to dostarczając zdjęć, notatek 
lub informacji na dany temat, czy podpowiadając, o czym jeszcze moŜemy pisać, byli: druh 
Bogusław Stanisz, druhna Janina Drynda, czy nie Ŝyjący juŜ druh Ryszard Jakubiak, dzięki 
któremu mieliśmy dostęp do licznych plakietek, pocztówek, znaczków, itp. materiałów, które 
w większości sam projektował. Od dwóch miesięcy nie ma juŜ wśród nas druha Ryszarda  
i bardzo odczuwamy tę nieobecność… Wyszukując zdjęcia ilustrujące treść wybieranych te-
matów, często korzystaliśmy z fotografii zamieszczonych w hufcowej „Galerii” internetowej. 
W ostatnich latach autorem zgromadzonych tam zdjęć był druh Marek Dziurkowski, syn 
działającego przed laty, aktywnego instruktora naszego Hufca Janusza Dziurkowskiego. Nie-
stety - nie posiadamy fotografii autora zdjęć w „Galerii”. Zwykle tak bywa, Ŝe tego, kto foto-
grafuje, nie ma na zdjęciach. 

      
         Janina Drynda        Edward Szostak i Ryszard Jakubiak        Bogusław Stanisz              Jerzy Biczak 

Opracowując wybrane tematy, głównie te, które dotyczyły biografii postaci związanych 
z historią częstochowskiego harcerstwa, sięgaliśmy do róŜnych źródeł informacji. Jedną  
z nich była publikacja druha Edwarda Szostaka „W kręgu historii i harcerskich tradycji”. 
Podobną pomocą słuŜyły „Zapiski historyczne” druha Jerzego Biczaka, zgromadzone w po-
kaźnej serii „zielonych zeszytów” opracowywanych przez druha Jurka w ciągu wielu lat 
współpracy z chorągwianą i hufcową Komisją Historyczną. 

Do bieŜącego numeru, jak juŜ było powiedziane, w pewnym sensie jubileuszowego, teŜ 
nie było nam łatwo skompletować potrzebne zdjęcia. Było to między innymi przyczyną opóź-

 



5 

 

nienia, gdyŜ ten numer powinien się ukazać w grudniu 2014roku, a nie w styczniu 2015. Ale 
cieszymy się, Ŝe poruszyliśmy ten temat, pokazaliśmy, kto przyczynił się do wydania pięć-
dziesięciu numerów „Ocalić od zapomnienia”, bo nie wiemy, jakie będą dalsze losy naszej 
gazetki. Cieszy nas zainteresowanie nią, bo wiele osób ją czyta i nawet dzieli się uwagami na 
jej temat. Bardzo prosimy o te uwagi i o propozycje tematów, jeśli będziemy kontynuować jej 
wydanie.  

Na zakończenie warto dodać, Ŝe publikacją „Ocalić od zapomnienia”  zainteresowała 
się Dyrekcja Muzeum Związku Harcerstwa Polskiego w Zakopanem. Po rozmowie z druhną 
komendantką Hufca wszystkie numery naszej gazetki znalazły się w zbiorach Muzeum,  
a kaŜdy kolejny, nowy numer jest dołączany do całości na bieŜąco. Przy okazji informujemy, 
Ŝe nasza ksiąŜka „Ilustrowana historia harcerstwa częstochowskiego”, wydana w roku 
2011, równieŜ znajduje się wśród eksponatów Muzeum, co jest dla jej autorów sprawą  
o istotnym znaczeniu. W ten sposób Częstochowski Hufiec ZHP jest znany w szerszym śro-
dowisku ludzi interesującym się harcerstwem. 

                                     

 

 

                                                                             Komisja Historyczna  

                                                                            Hufca ZHP Częstochowa 

 

 


