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              40-lecie Ośrodka Harcerskiego w Pająku 
                                                                                                     (ciąg dalszy)  

                         
W 51, krótkim w treści, numerze naszej publikacji, przypomnieliśmy początki harcer-

skiego Ośrodka w Pająku do chwili, gdy pierwsze obozy częstochowskich harcerzy pojawiły 
się w lesie nad zalewem. Był to rok 1975, kiedy zakończył się I etap budowy. Nawet w czasie 
wakacji, w lipcu i sierpniu, prace na terenie przyszłego Ośrodka nie zostały przerwane. Brali 
w nich udział harcerze obozujący w Pająku, łącząc odpoczynek i harcerską metodykę z pracą 
przyśpieszającą zakończenie budowy. 

II Etap tej budowy przewidywał inwestycje związane z organizacją i funkcjonowaniem 
kolonii zuchowej i obiektów, które były niezbędne w dalszym działaniu Ośrodka. 

Wymienić tu naleŜy: 
– wybudowanie i wyposaŜenie 6 domków dla zuchów, pawilonów dla kadry Ośrodka  

i słuŜby medycznej, pawilonów na świetlicę zuchową, Harcerski Ośrodek Techniki i duŜe 
pomieszczenie na magazyn sprzętu cięŜkiego,  

– doprowadzenie instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej i elektrycznej do wszystkich 
wymienionych obiektów, 

– urządzenie stałej instalacji telefonicznej i radiowej na terenie Ośrodka celem  
 utrzymania koniecznej łączności, 

– budowę dróg dojścia do wszystkich obiektów na terenie Ośrodka, 
– wybudowanie i urządzenie zespołu boisk sportowych, placu apelowego i strzelnicy 

(miejsca na te obiekty zostały juŜ zaplanowane, a zespół specjalistów pracował nad ich pro-
jektami), 

– wykonanie ogrodzenia terenu od strony zalewu, 
– prace nad urządzeniem zalewu i doprowadzenie go do stanu uŜywalności dla potrzeb 

dzieci i młodzieŜy. 

      
                        Budynek stołówki …                                                        …i   jej wnętrze 
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II etap budowy planowano na lata 1976-80. Wszystkie prace, podobnie jak wspomniane 
juŜ działania wstępne, wykonywano w czynie społecznym, z odpadów budowlanych. KaŜdy 
obiekt, od fundamentów po prace wykończeniowe, wykonywał inny zakład produkcyjny. Do-
tyczyło to takŜe domków zuchowych – kaŜdy wybudowała inna firma, według tego samego 
projektu. We wszystkich pracach, głównie przy wykopach ziemnych, wyrównywaniu terenu, 
sadzeniu krzewów ozdobnych i urządzaniu boisk, brali udział harcerze, instruktorzy – uczest-
nicy turnusów obozowych, a w ciągu wiosny i jesieni – członkowie szczepów harcerskich  
z częstochowskich szkół, w czasie biwaków, wycieczek, gdzie przyjemny wypoczynek łączo-
no z poŜyteczną pracą dla wspólnego dobra. 

Drugie wakacje częstochowskich harcerzy w Pająku, w roku 1976, podobnie jak rok 
wcześniej, upływały w obozach pod namiotami, w lesie, podczas, gdy dookoła trwały jeszcze 
prace budowlane. Kierownicza kadra instruktorska Ośrodka, słuŜba zdrowia oraz pracownicy 
obsługi technicznej i gospodarczej zajmowali domki przywiezione wcześniej z Wąsosza  
i dostosowane do uŜytku komendy Ośrodka i osób, które nie mogły mieszkać w namiotach. 

Komendantką zgrupowania obozów była w 1976 roku druhna hm Teresa Komender, 
pełniąca od jesieni 1975 r. funkcję komendanta Hufca. Jej zastępcą na obozie, była dh Teresa 
Chudzik, komendantka szczepu harcerskiego przy SP nr1 w Częstochowie, która przybyła do 
nas z Jawora na Dolnym Śląsku,  od początku bardzo zaangaŜowana w działalność harcerską 
w naszym mieście. To właśnie druhna Teresa Chudzik i instruktor hm Jerzy Skolik, przyjmo-
wali pierwszych gości – przedstawicieli miejscowej prasy, którzy juŜ na początku I turnusu 
przybyli do harcerzy w Pająku. Pisze o tym „Gazeta Częstochowska”, tygodnik z dn. 29.VI – 
5 VII 1976 roku: 

„W Pająku na pierwszym turnusie, są 
uczniowie ze szkół podstawowych, począwszy od 
klas piątych |…| Pająk to jeden z najnowocześniej 
urządzonych ośrodków ZHP. Korzystanie z sieci 
radiofonicznej, urządzeń telefonicznych, pięknej 
stołówki – świetlicy, ekranu do projekcji filmów, 
węzłów higieniczno - sanitarnych – uczy i wycho-
wuje. To jednak, co na zawsze pozostanie w pamię-
ci dzieci, to właśnie obozowe przeŜycia, nocne 
alarmy, nadawanie imion przez „Ducha Puszczy”. 
To równieŜ „Dzień Białki” zakończony balem ma-
skowym w strojach z prześcieradeł i kartonów, to 
spartakiada obozowa, zdobywanie sprawności, 
budowanie straŜnic przy wejściach do obozów  
i tyle innych wspólnych przygód. 

Harcerskie lato to jednak nie tylko zabawa. 
Pod okiem troskliwych, doświadczonych instrukto-
rów trwa nieustanna praca wychowawcza. Nic  
w Pająku nie dzieje się bez celu. Szuka się po pro-
stu atrakcyjnych form kształtowania postaw dzieci  
i młodzieŜy.|…|   

– Jestem na obozie po raz pierwszy – mówi 
Ewa Radosz z Zalesic – nigdy nie przypuszczałam, 
Ŝe obóz to coś tak świetnego. 

– Pająk to wspaniała przygoda – mówi Iwo-
na Sowińska, która w obozach bierze udział juŜ po  
raz czwarty.” 

 

             Zajęcia w stołówce-świetlicy 

 

 

                          „Dzień Białki” 
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W tym miejscu naleŜy wspomnieć, Ŝe w roku 1976 w Pająku obozowali harcerze z Czę-
stochowy, z Gminnych Związków DruŜyn w Myszkowie, Przyrowie, Poczesnej. Był teŜ obóz 
gości ze Szczecinka, którzy przyjechali tu na zasadzie harcerskiej wymiany. W tym samym 
czasie  częstochowscy harcerze ze Szczepu „Polanie” w SP nr 9, z dh Haliną Pałką, przeby-
wali na Pomorzu, w DręŜnie koło Szczecinka. Odwiedzający Pająk dziennikarze z „Gazety 
Częstochowskiej” rozmawiają z harcerkami ze Szczecinka: 

„W Pająku, w obozie „Pomorzan”, atmosfera doskonała. Dzisiejsze wartowniczki: Ur-
szula Strzelecka i Małgosia Brymkiewicz zapewniają o jak najlepszym samopoczuciu człon-
ków obozu. 

– Trochę nam brak jezior, wśród których na co dzień Ŝyjemy, ale tak w ogóle to jest 
bardzo przyjemnie. Przede wszystkim zupełna zmiana otoczenia. Inne wraŜenia, nowi ludzie, 
okolice, zwyczaje – mówią harcerki ze Szczecinka. Weselej się Ŝyje w takiej duŜej gromadzie.” 

 

Ocena ludzi patrzących na te wszystkie sprawy z daleka, osób które nie są zaangaŜowa-
ne w budowę Ośrodka, jest bardzo waŜna. Widzimy, Ŝe zarówno dziennikarze, jak nasi goście 
z Pomorza, pozytywnie odbierali Pająk w początkowej fazie jego funkcjonowania. Dla po-
twierdzenia przytoczymy jeszcze jeden fragment wypowiedzi dziennikarskiej, tym razem  
z „śycia Częstochowy” z dnia 10 – 11 lipca 1976 r. W obszernym artykule p.t. „Reporterski 
zwiad”  red. Zdzisław Litwiński pisze: 

„Na zaproszenie Częstochowskiej Chorągwi ZHP reporter „śycia” wraz z grupą 
dziennikarzy miejscowej prasy udał się w wielogodzinny wojaŜ po obozach i stanicach har-
cerskich rozrzuconych na obszarze województwa. Wizytację rozpoczynamy od zgrupowania  
w Pająku. PołoŜenie obozu idealne. W cieniu drzew szeregi kolorowych namiotów. Na terenie 
biwakowym niewiele młodzieŜy. Po prostu harcerze wykonują przydzielone zadania. 

– Od dwóch dni w tej malowniczej miejscowości – informuje szef  zgrupowania hm Te-
resa Komender – gościmy 310 uczestników drugiego turnusu. Są to harcerze z Częstochowy, 
Secemina, Szczekocin, Kruszyny i Szczecinka. W ramach wymiany w Pająku przebywa  
50-osobowa grupa młodzieŜy z WybrzeŜa. Taka sama liczba naszych harcerzy wypoczywa  
w DręŜnie. (Są to harcerze w większości ze szczepu SP nr 40, który prowadzi dh Janina 
Drynda). Atrakcyjny jest program zajęć. Odbywają się igrzyska sportowe. Dumę wzbudzają 
dyplomy i zdobyte w poszczególnych konkurencjach medale. Harcerzom dopisuje apetyt, hu-
mor i pomysłowość. Świadczą o tym totemy i obierane nazwy: „Piegowaty śuk,” „Galopują-
cy bawół,” „Gadatliwa Sikorka,” itp. Kierowniczą kadrę stanowią, oprócz komendantki, 
hm hm Teresa Chudzik, Janusz Wachsman i Barbara Sobótka” 

Instruktorzy harcerscy: Marek Adamiec, 
Marian Sitek i Barbara Paturej oprowadzają 
po terenie Ośrodka redaktora „Motywów” 
Jerzego Ostrowskiego (1-szy z prawej)  
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Takich i podobnych w treści notek prasowych i artykułów ilustrowanych zdjęciami  
z obozów było więcej. Nowy ośrodek, znajdujący się tak blisko Częstochowy, interesował 
wszystkich: władze miasta, dyrekcje szkół, rodziców uczniów i samą młodzieŜ, która w tam-
tych latach w ogromnej większości naleŜała do harcerstwa. Nic więc dziwnego, Ŝe odwiedzin 
w miejscu wciąŜ budującego się Ośrodka, było wiele. 

    
Obrazki z obozowego Ŝycia 

Wspomina Jolanta Kruszyńska, w roku 1976 trzynastoletnia uczennica Szkoły Podsta-
wowej nr 9 w Częstochowie: 

„ W pierwszą niedzielę lipca  1976 r. wybrałam się z rodzicami na wycieczkę do Pająka. 
Była to niedziela odwiedzin rodziców, a na obozie w pierwszym turnusie była moja cioteczna 
siostra Ula. Ja miałam jechać na drugi turnus i byłam ciekawa jak tam jest. Bardzo mi się 
podobało, chociaŜ dookoła terenu obozu było jeszcze wiele rowów, wykopów i sprzętu budow-
lanego. Wszystko było odgrodzone siatką na 2 metry. Ale mnie najbardziej interesowały obozy 
w lesie. Pozwolono nam je zwiedzić. Ula miała akurat słuŜbę na wartowni, więc po terenie 
oprowadziła nas inna druhna, która pełniła słuŜbę w zgrupowaniu. Totemy przed namiotami, 
podniesione boki namiotów, menaŜki na stojakach z korzeni – wszystko to było dla mnie no-
wością, bo nie byłam dotąd na obozie harcerskim. W tym roku miałam być na nim po raz 
pierwszy. 

Kiedy Ula skończyła wartę, prze-
brała się i pokazała mi wiele ciekawych 
miejsc. Rodzice odpoczywali w cieniu 
drzew, a my chodziłyśmy. Podobała mi 
się wielka stołówka ze szklanymi ścia-
nami (okna były prawie na całą ścianę 
od sufitu do podłogi), zajrzałyśmy nawet 
do łaźni! Wszystko mi się podobało. Nie 
mogłam się doczekać, kiedy ja będę jed-
ną z uczestniczek obozu w Pająku.  
A kiedy to juŜ nastąpiło, nie czułam się 
wcale nowicjuszką, bo wcześniej zapo-
znałam się z miejscem obozowania. 

Potem jeszcze kilka razy jeździłam 
na obozy, nie tylko do Pająka, ale ta 
pierwsza wizyta najbardziej utkwiła mi  
w pamięci.” 

 

„Z piosenką harcerską za pan brat” 
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O wizycie w Pająku, przed rozpoczęciem akcji letniej, wspomina teŜ, wymieniona 
wcześniej druhna Teresa Chudzik: 

„ Pierwszy raz pojechałam do Pająka w maju 1976 roku. Było piękne sobotnie popołu-
dnie. Wtedy po raz pierwszy, przejeŜdŜając przez most nad rzeką Konopką, ujrzałam zalew. 
Przez wiele następnych lat był zwykłym miejscem wakacyjnej pracy, bo do Pająka jeździłam 
w kaŜde kolejne wakacje, przez 10 następnych lat. 

Za mostem, w lesie, stało kilka zabudowań. Na pierwszym planie widoczna była war-
townia, zamknięta o tej porze, brama wejściowa do obozu teŜ była zamknięta. 

Na teren Ośrodka wjechaliśmy od strony magazynów kuchennych. Przy wielkim, bla-
szanym hangarze uwijało się kilku męŜczyzn, wśród nich – druh Janusz Wachsman, zastępca 
komendantki Hufca do spraw organizacyjnych. To na jego zaproszenie przyjechaliśmy tutaj. 
Ja znałam druha jako instruktora Komendy Hufca, a mój mąŜ pracował z nim w tym samym 
zakładzie – Fabryce Pras Automatycznych „Wykromet.” Gdy przyjechaliśmy, druh Janusz 
zarządził przerwę w pracy swoim współpracownikom, a nas zaprosił do małego pomieszcze-
nia obok wejścia do kuchni. Był to kantorek druha Janusza. Miły był widok panującego tu 
ładu i porządku. Wszystko miało swoje miejsce: papiery, przybory do pisania oraz pięknie 
ułoŜone narzędzia na półkach. Taki był druh Janusz i tego samego (jak się o tym przekona-
łam) wymagał od swoich podopiecznych. 

 Opowiedział nam o budowie Ośrodka, oprowa-
dził po lesie, gdzie miały być rozbite obozy, poka-
zał juŜ wykończone obiekty. Wtedy jeszcze nie 
wiedziałam, Ŝe zostanę powołana do składu Ko-
mendy Zgrupowania. Na razie byłam oczarowana 
terenem, zapachem zieleni, całym otoczeniem. 
Podziwiałam budynek, w którym była kuchnia, 
pomieszczenia magazynowe i ogromna, pięknie 
urządzona stołówka, która – jak się dowiedzia-
łam, w czasie niepogody słuŜyła harcerzom jako 
świetlica. A druh Janusz, który tyle pracy włoŜył 
w urządzenie tego wszystkiego, był zadowolony  
z naszej aprobaty. Cieszył się, jak na dobrego go-
spodarza przystało.”  

Druhna Teresa Chudzik miała juŜ duŜe doświadczenie w prowadzeniu obozów harcer-
skich. Będąc instruktorką harcerską od 1955 r. brała udział w wielu formach letniego wypo-
czynku harcerzy. Nic więc dziwnego, Ŝe komendantka Hufca zaproponowała jej funkcję za-
stępcy komendanta zgrupowania w Pająku. Sama tak komentuje tę sprawę: 

„Od komendantki Hufca Teresy Komender otrzymałam propozycję uczestniczenia  
w akcji letniej w Pająku na stanowisku komendanta do spraw programowych, a równocześnie 
poproszono mnie o opracowanie planu pracy i akcji szkoleniowej na obozie. Propozycję, po 
porozumieniu się z rodziną, przyjęłam. Napisanie programu nie sprawiało mi  kłopotu  po-
niewaŜ w poprzednich latach róŜne funkcje pełniłam na obozach harcerskich w takich miej-
scach  jak: Kamieniec Ząbkowicki, na Ziemi Lubuskiej, Międzyrzecz i kilkakrotnie na Rozewiu 
zanim przyjechałam do Częstochowy. Nie było mi łatwo, bo tu byłam osobą obcą, znano mnie 
tylko z jednego roku pracy w szczepie Szkoły Podstawowej nr 1 w Częstochowie i  na podsta-
wie opinii z poprzednich miejsc pracy.  

Po przyjeździe do Pająka kilka dni przed rozpoczęciem 1 turnusu, poznałam instrukto-
rów przygotowujących się do pracy z harcerzami w zgrupowaniu. Oprócz druha Janusza 
Wachsmana i druhny komendantki Hufca poznałam innych, bardzo pracowitych i oddanych  

 

Druhna Teresa Chudzik (druga z prawej) wśród 
gości zwiedzających teren budowy 
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harcerstwu instruktorów, zarówno nauczycieli, z którymi spotykałam się w  ciągu roku szkol-
nego,  jak i tych, którzy swoje urlopy wypoczynkowe oddawali pracy z młodzieŜą. Wymienię tu 
druhnę Barbarę Sobótkę zarządzającą finansami Hufca i zgrupowania obozów, druha Zbi-
gniewa Kowalczyka – kierowcę na obozie i pracownika Hufca oraz innych druhów: Jerzego 
Skolika, Ryszarda Ptaka, Mariana Sitka, Mariana Wąpierskiego, pilnie działających w urzą-
dzaniu terenu, opiece nad harcerzami, nie lękających się Ŝadnej pracy.  

Wśród młodzieŜowych instruktorów 
od razu wysoko oceniłam zaangaŜowanie 
druhów: Włodzimierza Wróbla, Romana 
Rygała, Romana Zalewskiego, braci Za-
jęckich, Wojciecha Krogulca i jego star-
szego brata. Od razu stali się swoi, bliscy. 
Z takimi ludźmi nie było trudno współpra-
cować i osiągać dobre efekty pracy.” 

Na zdjęciu: druh Włodzimierz Wróbel ( z lewej) 
      w czasie apelu zgrupowania  

Tak duŜo miejsca i uwagi poświęcamy temu początkowemu okresowi działalności 
Ośrodka, bo był to okres bardzo waŜny i szczególnie trudny. Wszystko było nowe, wszystko 
naleŜało urządzać, ale teŜ najlepiej w tym czasie zauwaŜało się wyniki naszych wysiłków  
i starań. Jak juŜ wspomniano, w 1975 roku pierwszymi uczestnikami obozów w Pająku byli  
w większości uczniowie szkól ponadpodstawowych, czyli harcerze starsi. W roku 1976,  
ze względu na zróŜnicowane terminy rozpoczęcia wakacji, na pierwszym turnusie przebywali 
tylko harcerze młodsi, a starsi dołączali do nich w drugiej połowie lipca. Byli to członkowie 
druŜyn i szczepów z róŜnych szkół, gdyŜ chętnych było wielu, a teren obozowania przyciągał 
uczestników. 

W kolejnych latach coraz częściej organizowane były obozy szczepów, których uczest-
nikami byli uczniowie tej samej szkoły, pod opieką instruktorów pracujących z druŜynami 
przez cały rok szkolny. Miało to na tyle korzystne znaczenie, Ŝe moŜna było na obozie konty-
nuować zadania harcerskie rozpoczęte w czasie roku szkolnego, a uczestnicy obozów mogli 
zdobywać wiedzę i umiejętności, które po wakacjach mogli przekazywać kolegom i koleŜan-
kom, którzy nie mogli być na obozie. Wielu harcerzy zdobywało w czasie akcji letniej patenty 
zastępowych, przybocznych, a starsi – druŜynowych, poniewaŜ w programie obozów były 
organizowane kursy dla funkcyjnych. 

Plan realizacji prac związanych z dalszą budo-
wą Ośrodka realizowano zgodnie z zamierzeniami,  
a ich największe nasilenie wystąpiło w latach 1979 – 
1980. Najwcześniej oddano do uŜytku i wyposaŜono 
w konieczny sprzęt pawilon medyczny, gdzie urzą-
dzono mieszkanie dla słuŜby zdrowia oraz dwie izo-
latki. Obiekt ten znany był pod potoczną nazwą „szpi-
talik”. Funkcjonował takŜe Ośrodek Techniki wyko-
nujący wiele drobnych elementów zdobiących  
i uzupełniających wyposaŜenie Ośrodka. Tu spełniło 
się marzenie druha Janusza Wachsmana, który nawet 
nie wyobraŜał sobie, Ŝe będzie to cały, duŜy pawilon 
wyposaŜony w potrzebne narzędzia i przyrządy.  
(Pawilon został wyposaŜony przez FUM „Wykro-
met”. 

 

 

Pawilon słuŜby medycznej 
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Zuchy pojawiły się w Pająku w roku 1980. W pierwszym turnusie najmłodsi mieszkań-
cy Ośrodka zajęli 3 juŜ wykończone domki, w drugim turnusie zamieszkały juŜ we wszyst-
kich sześciu. Komendantką kolonii zuchowej w obu turnusach była druhna hm Halina Pałka 
pełniąca od roku 1973  funkcję kierowniczki referatu zuchów przy Komendzie Hufca. 

KaŜdy domek zuchowy składał się z trzech sypialni dla zuchów, w kaŜdej stały  
3 łóŜeczka piętrowe, 3 stoliki nocne, 2 szafy na ubranie, stolik, 6 taborecików, umywalka  
i lustro. 

Dla druŜynowego i przybocznych w kaŜdym domku były 2 pokoje z tapczanami, szaf-
kami nocnymi, stolikami, taboretami i szafą. 

W kaŜdym domku było WC, 2 umywalki i termy. Okna domków, szerokie na całą ścia-
nę z wyjściem na tarasy.  

   
                           Domki zuchowe                                                               Sypialnia zuchów 

Domki mieszkalne dla instruktorów Ośrodka i personelu gospodarczego mieściły 8 po-
koików wyposaŜonych w tapczany, szafy, stoliki i krzesła oraz nocne szafki, 4 przedpokoje  
z umywalkami i termami.  

Zuchowa świetlica o powierzchni 140 m2  wyposaŜona była w 25 stolików czterooso-
bowych z krzesełkami, 10 krzeseł tapicerskich, 2 szafy biblioteczne i kolorowy telewizor. 

Cały Ośrodek ogrodzono parkanem z metalowej siatki. Wejście główne stanowiła wą-
ska brama, za którą znajdowała się wartownia – budynek murowany zawierający pomiesz-
czenie z centralą telefoniczną i radiową oraz zadaszony taras. Przed wejściem, jak juŜ wspo-
minaliśmy w poprzednim numerze naszej publikacji, został umieszczony „historyczny” ka-
mień upamiętniający początek istnienia Ośrodka. 

   
                  „Historyczny” kamień                                                         Wartownia Ośrodka 
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Druga brama, gospodarcza, mieszcząca się od strony drogi do Rększowic, miała słuŜyć 
głównie dla pojazdów. Przy niej stał domek kampingowy dla dozorcy, a obok – buda dla psa. 

Między zuchowymi domkami ustawiono sprzęt do zabaw – huśtawki, karuzele, zjeŜ-
dŜalnie. 

Nie jest celowe wymienianie innych obiektów na terenie Ośrodka, ani informowanie  
o tym, jakie zakłady były odpowiedzialne za ich wykonanie i wyposaŜenie. Istotny jest fakt, 
Ŝe w lipcu 1980 roku Harcerski Ośrodek Rekreacyjno – Wypoczynkowy w Pająku koło Ko-
nopisk był gotowy do oficjalnego przekazania go harcerzom i ich opiekunom.  

W tym miejscu oddajemy głos miejscowej prasie. 

„śycie Częstochowy” z 14 lipca 1980 roku informuje: 

Wzorowy ośrodek ZHP w Pająku 

W oddalonym o kilkanaście kilometrów od Częstochowy Pająku, na terenie porośniętym 
lasem znajduje się wzorowy ośrodek wypoczynkowy częstochowskiego Hufca ZHP. Wybudo-
wany został z inicjatywy władz partyjnych, w czynie społecznym przez załogi wielu zakładów 
pracy. W sobotę, 12 lipca, zgrupowanie obozów Hufca ZHP im. 6 Warszawskiego Pułku Zme-
chanizowanego odwiedzili: członek KC I sekretarz KW PZPR w Częstochowie, Józef Grygiel, 
wiceminister Oświaty i Wychowania, Jerzy Wojciechowski, obecni byli takŜe: sekretarz KW 
PZPR, Mieczysław Przysucha, wicewojewoda Antoni Krysiak, gospodarze miasta Częstocho-
wy z I sekretarzem KM PZPR, Włodzimierzem Kosmalą , a takŜe przedstawiciele  Głównej 
Kwatery ZHP  z Naczelnikiem Andrzejem Ornatem i Chorągwi  Częstochowskiej z komendan-
tem Zbigniewem Śmieińskim. 

    
                                       Zaproszeni goście zwiedzają teren Ośrodka w dniu jego otwarcia 

„Dziennik Zachodni”, równieŜ z 14 lipca, dodaje między innymi: 

/…/  Obecnie Harcerski Ośrodek w Pająku gmina Konopiska w powiecie częstochow-
skim spełnić moŜe najśmielsze marzenia dziewcząt i chłopców spędzających tutaj lato i naleŜy 
do najnowocześniejszych baz w kraju. Niezwykle malowniczo połoŜony, posiada bardzo no-
woczesne zaplecze socjalne, kolonię domków  dla druŜyn zuchowych, a takŜe korty tenisowe, 
boiska do piłki noŜnej, siatkowej i ręcznej, ścieŜki zdrowia i inne urządzenia sportowe /…/ 

Z udziałem władz wojewódzkich i miejskich odbyło się w sobotę, 12 lipca oficjalne 
przekazanie ośrodka harcerskiego młodzieŜy. W uroczystości uczestniczyli równieŜ przedsta-
wiciele Ministerstwa Oświaty i Głównej Kwatery ZHP. 
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                     Uroczysty apel z udziałem gości                                      Rozpalanie obrzędowego ogniska 

Artykuły na ten temat ukazały się równieŜ w „Trybunie Robotniczej” i „Motywach” 
(harcerski tygodnik). 

 

Prace nad dalszym ulepszaniem obiektów Ośrodka będą trwać dalej, bo wiele jeszcze 
będzie do zrobienia. Ale o tym i o Ŝyciu harcerzy w Pająku w czasie kolejnych wakacji opo-
wiemy w następnych numerach naszej publikacji. 

 

    

 

 

 

 

 

                                                                             Komisja Historyczna  

                                                                            Hufca ZHP Częstochowa 

 

 

 


