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              40-lecie Ośrodka Harcerskiego w Pająku 

                          
Po dwumiesięcznej przerwie w wydawaniu naszej internetowej publikacji, wznawiamy 

redagowanie kolejnych numerów „Ocalić od zapomnienia”. Ostatnim był numer 50. łączący 
lata 2014 – 2015, bo wyszedł na przełomie grudnia i stycznia. 

Rok 2015 jest równieŜ rokiem jubileuszowym dla częstochowskich harcerzy, bo wła-
śnie mija 40 lat od chwili, gdy pierwsze obozy zostały zorganizowane w lasach Pająka koło 
Konopisk, gdzie budowano nowy ośrodek letniego wypoczynku dla harcerzy Częstochow-
skiego Hufca ZHP. W bieŜącym numerze naszej gazetki przypomnimy kilka najwaŜniejszych 
wydarzeń z historii budowy tego Ośrodka. 

Na wstępie przypomnimy, Ŝe przez 10 wcześniejszych lat miejscem obozowania czę-
stochowskich harcerzy był Wąsosz Górny nad Wartą, miejscowość w ówczesnym powiecie 
kłobuckim. Teren porośnięty lasem mieszanym, połoŜony tuŜ nad rzeką, poniŜej wsi, między 
Wąsoszem Dolnym (centrum Wąsosza) a Wąsoszem – Kule, był świetnym miejscem na wy-
poczynek młodzieŜy. Na dwuhektarowym obszarze, na polankach między drzewami, obozy 
usytuowane były w odległości kilkudziesięciu metrów jeden od drugiego. Te leśne działki 
wykupiono na określony czas od prywatnych właścicieli. W roku 1963 pierwsze druŜyny czę-
stochowskich harcerzy spędziły letnie wakacje na tym terenie, urządzanym i zagospodaro-
wywanym „od zera”.  

   

        Harcerska kuchnia polowa w Wąsoszu                                          W oczekiwaniu na posiłek 

Nie jest tematem niniejszej publikacji opowiadanie historii harcerskiego Wąsosza, ale 
wspomnieć warto, Ŝe w ciągu 10 lat moŜna było polubić ten teren, urządzany  
i ulepszany przez cały okres jego uŜytkowania. Z kaŜdym rokiem przybywało coś nowego, 
powstawały nowe obiekty. Harcerze zŜyli się z miejscową ludnością, pomagali w Ŝniwach, 
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zapraszali na wieczorne ogniska. KaŜdego roku, w lipcu i w sierpniu, na dwóch turnusach, 
wypoczywając, bawiąc się i pracując, spędzało wakacje około 800 harcerzy. 

W czasie trwania akcji letniej 1973 r. powstała propozycja zorganizowania nowego 
ośrodka, na terenie powiatu częstochowskiego. Decyzja zapadła po wizycie przedstawicieli 
władz miasta u harcerzy w Wąsoszu. Po wielu dyskusjach, rozpatrywaniu plusów i minusów 
dotychczasowej placówki obozowej, po rozmowach z harcerzami, instruktorami i kierownic-
twem Ośrodka w Wąsoszu, podjęto decyzję. Ostatnie harcerskie lato spędzili w Wąsoszu czę-
stochowscy harcerze w roku 1974. 

Nowym miejscem, wybranym przez przedstawicieli władz miejskich były lasy mieszane 
na suchym terenie Pająka koło Konopisk, oddalonego około 17 km od Częstochowy. 

JuŜ jesienią 1973 r. powołano Społeczny Komitet Budowy Ośrodka Harcerskiego w Pa-
jąku. Przewodniczył mu Henryk Jakubowski, ówczesny dyrektor Kombinatu Budownictwa 
Ogólnego w Częstochowie (KBO). W skład Komitetu weszli dyrektorzy 27 zakładów pracy  
i instytucji działających na terenie miasta. 

Instytucje i zakłady pracy otrzymały wskazania i polecenia dotyczące prac przy budo-
wie ośrodka. Sporządzono harmonogram budowy, kaŜdy zakład miał zająć się wyznaczonym 
dla siebie odcinkiem. Wiosną 1974 r. wykupywano tereny od prywatnych właścicieli oraz 
wykonano plany obiektów i inwestycji mających powstać w I etapie budowy Ośrodka, prze-
widzianym na lata 1974 – 75. 

      I  ETAP obejmował: 

1. wykonanie sieci wodociągowej, 
2. doprowadzenie energii elektrycznej, 
3. wybudowanie drogi dojazdowej i drewnianego mostu na rzece Konopce, 
4. budowę pawilonu gospodarczego obejmującego kuchnię z zapleczem magazyno-

wym, jadalnię i myjnię naczyń, 
5. wykonanie budynku łaźni i sanitariatów, 
6. ogrodzenie terenu z trzech stron siatką metalową, 
7. instalację lamp oświetleniowych, 
8. wybudowanie wartowni.  

Ośrodek miał zajmować 17 ha lasów połoŜonych nad zalewem na rzece Konopce, od 
strony wsi Rększowice. Długość linii ograniczającej obszar Ośrodka od strony zalewu – około 
350 m, w tym około 200 m linii brzegowej samego zalewu. 

Przy budowie Ośrodka pracowało wielu ludzi z częstochowskich zakładów pracy. Wie-
lu z nich brało udział w „niedzielach czynu społecznego” organizowanych w tamtym czasie 
przynajmniej raz w miesiącu. KaŜdy zakład pracy miał wyznaczony swój odcinek budowy, za 
którego wykonanie odpowiadali pracownicy tego zakładu. I tak na przykład: instalację elek-
tryczną wykonał Zakład Energetyczny, wykonawcą drogi dojazdowej  do Ośrodka był Rejon 
Dróg Publicznych, ogrodzenie terenu stawiali pracownicy Huty im. Bieruta, itd., itd. 

Nie zabrakło wśród budowniczych młodzieŜy, głównie harcerskiej. Uczniowie szkół 
częstochowskich poświęcili wiele godzin wolnych od nauki szkolnej na pracę przy powsta-
waniu ośrodka przyszłego wypoczynku dla siebie i swoich rówieśników. Latem 1974 roku 
grupa harcerzy ze szkół ponadpodstawowych, pod kierunkiem ówczesnego zastępcy komen-
danta Hufca, hm Janusza Wachsmana, przebywała na terenie budowy w prawdziwie polo-
wych warunkach, pomagając przy powstawaniu drogi i mostu, przy stawianiu ogrodzenia, 
kopaniu fundamentów, itp. pracach budowlanych. Chłopcy i dziewczęta, łącząc swój  
wakacyjny wypoczynek z pracą, przyczynili się do przyśpieszenia robót budowlanych.  
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W wielu miejscach na terenie Ośrodka są ślady ich wysiłku włoŜonego w powstanie obiektu, 
który jest wspólnym dziełem mieszkańców Częstochowy. W rezultacie tej pracy, juŜ  latem 
1975 r. częstochowscy harcerze obozowali na terenie Pająka. Wykończono budynek stołówki, 
która w godzinach między posiłkami pełniła funkcję świetlicy. Tu odbywały się wieczorem 
kominki, tu wyświetlano filmy i spędzano wspólnie czas w deszczowe dni lata. 

 

Funkcjonował juŜ budynek, gdzie znajdowały się łaźnie i sanitariaty, działała równieŜ 
wartownia przy wejściu na teren obozu. Tu właśnie umieszczono „historyczny” kamień z ta-
blicą upamiętniającą datę rozpoczęcia działalności Ośrodka  - rok 1975. 

   

W dwóch turnusach obozowych, w lesie pod namiotami, wzięło udział około 800 harce-
rzy i 100 osób kadry instruktorskiej, gospodarczej i technicznej. 

W tym pamiętnym roku komendantem Hufca był hm Kazimierz Kościelniak, jego za-
stępcą do spraw programowych – hm Teresa Komender, zastępcą do spraw organizacyjnych – 
hm Janusz Wachsman. Obozujący w Pająku harcerze byli członkami szczepów harcerskich 
częstochowskich szkół, głównie ponadpodstawowych. Zuchy miały swoją kolonię w szkole  
w Konopiskach. 
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W czasie trwania akcji letniej w lokalnej prasie ukazały się informacje na ten temat. 

„Zycie  Częstochowy” z dnia 26-27 
lipca 1975 r. pod zdjęciem budynku sto-
łówki  umieszcza taki tekst: 

Harcerze Hufca ZHP w Częstochowie  
korzystali po raz pierwszy w b.r. z wła-
snego ośrodka wypoczynkowego w Pają-
ku. Mają tam dla swych potrzeb pawilon 
stołówkowy i obiekty o charakterze so-
cjalnym. MłodzieŜy stworzono dobre wa-
runki wypoczynku. 

Ta sama gazeta, pod datą 31 lipca, informuje :  

Naczelnik ZHP Jerzy Wojciechowski wśród harcerzy województwa częstochowskiego 

30 b.m. przebywał na terenie województwa częstochowskiego Naczelnik ZHP Jerzy Wojcie-
chowski w towarzystwie sekretarzy Komitetu  Wojewódzkiego i Komitetu Miejskiego PZPR: 
Józef Grygiel, Mieczysław Przysucha, Włodzimierz Kosmala. Obecny był równieŜ Prezydent 
Miasta Częstochowy Ryszard Matysiakiewicz oraz komendant Chorągwi Częstochowskiej 
Zbigniew Śmieiński. Goście odwiedzili m.in. Ośrodek Obozowy w Pająku.  

      

  

Po akcji letniej rozpoczął się drugi etap budowy Ośrodka, obejmujący lata 1976 – 1980. 
Ale o tym będziemy pisać w kolejnym numerze naszej publikacji.   
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