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           Więc snujemy dalej pajęczynę wspomnień… 
  (Dalsze ciekawostki z 40-letniej historii Ośrodka  Harcerskiego w Pająku) 

                         
W poprzednich, trzech ostatnich numerach naszej „gazetki”, przedstawiliśmy ciekawsze 

wydarzenia z Ŝycia harcerzy spędzających wakacje w namiotach i domkach „Harcerskiego 
Pająka”. Obecnie będziemy kontynuować ten temat, będący obrazem programu działalności 
wychowawczej Częstochowskiego Hufca ZHP, dotyczącego letniego wypoczynku zuchów, 
harcerzy i instruktorów. 

Pisaliśmy o współpracy harcerzy z wojskiem, z milicją (a ściśle: ze słuŜbą ruchu dro-
gowego), uwaŜamy, Ŝe warto wspomnieć o kontaktach naszych wychowanków ze straŜakami. 
Ochrona przeciwpoŜarowa była jednym z elementów szkolenia harcerzy zdobywających róŜ-
norodne specjalności i sprawności. Na kaŜdym obozowym turnusie uczestnicy obozów brali 
udział w spotkaniach ze straŜakami, członkami Zawodowej i Ochotniczej StraŜy PoŜarnej. 
Dotyczyło to wszystkich obozowych ośrodków harcerskich na terenie Częstochowskiej Cho-
rągwi ZHP.  

Na ten temat wypowiadał się  
komendant Chorągwi dh Zbigniew 
Śmieiński w czasopiśmie „StraŜak”  
z 1 września 1978 roku: 

Współpraca harcerstwa z tereno-
wymi ogniwami Związku Ochotniczych 
StraŜy PoŜarnych ma juŜ piękne trady-
cje. Pełniąc w przeszłości funkcję ko-
mendanta Hufca ZHP Częstochowa – 
Powiat, kładłem nacisk na tworzenie 
harcerskich druŜyn poŜarniczych. Po-
magały nam w tym władze Związku 
Ochotniczych StraŜy PoŜarnych. Co roku 
organizowaliśmy gromadzkie, powiato-
we, a nawet szkolne zawody harcersko – 
poŜarnicze, o których niejednokrotnie 
pisano w „StraŜaku”. Obecnie współ-
praca pogłębia się. Na terenie Chorągwi 
działają 64 harcerskie druŜyny poŜarni-
cze oraz kilka kręgów instruktorskich 
grupujących doświadczonych straŜaków, 
którzy szkolą młodzieŜ. 
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O współpracy z harcerstwem mówi teŜ, w tym 
samym numerze „StraŜaka”, sekretarz Zarządu Wo-
jewódzkiego Ochotniczych StraŜy PoŜarnych, Kon-
stanty Fliszta: 

Mamy dobrego, młodego i pełnego zapału so-
jusznika, a jest nim harcerstwo. W obozach Chorągwi 
Częstochowskiej ZHP – w Złotym Potoku, Kokotku, 
Pająku, Zawadach, Blachowni i innych miejscach, 
 w których spędzają lato częstochowscy harcerze, or-
ganizuje się szkolenia młodzieŜy. Wykładowcami są 
członkowie miejscowych OSP oraz podoficerowie 
 i oficerowie straŜy zawodowej. Szkolenie obejmuje 
pokaz sztuki obsługiwania sprzętu poŜarniczego i ga-
szenia palących się obiektów. 

Harcerze byli bardzo zainteresowani pokazami straŜaków, oglądali sprzęt przeciwpoŜa-
rowy, zadawali wiele pytań, na które doświadczeni straŜacy udzielali wyczerpujących wyja-
śnień. W kaŜdym z takich zajęć szkoleniowych, pod bacznym nadzorem straŜaków, pozwala-
no uczestniczyć harcerzom, szczególnie starszym, w niektórych elementach pokazu.  
Ugaszenie specjalnie w tym celu wzniesionego, a potem palącego się „domu”, było bardzo 
atrakcyjnym zajęciem, szczególnie wtedy, gdy w uŜyciu był agregat pianotwórczy. 

W celu ochrony lasów przed poŜarami, harcerskie patrole, wcześniej odpowiednio 
przygotowane, wyruszały w teren z radiostacjami i meldowały o kaŜdym zagroŜeniu. Nawet 
zuchy dobrze wiedziały o tym, Ŝe naleŜy strzec lasów, które rosną przez dziesiątki lat, a po-
Ŝar, często spowodowany nieuwagą człowieka, moŜe je zniszczyć w bardzo krótkim czasie. 
Dlatego uczenie właściwego zachowania się w lesie, wpajane dzieciom od najmłodszych lat, 
jest niezbędne w akcji ochrony przeciwpoŜarowej. 

   

Druhna Janina Drynda, która przez wiele lat była instruktorką w Pająku, pełniła róŜne 
funkcje w róŜnych latach, od komendantki podobozu, instruktorki d/s kulturalno-
oświatowych, do komendantki zgrupowania włącznie, tak wspomina spotkanie z przedstawi-
cielami Ochotniczej StraŜy PoŜarnej z Blachowni: 

Po pogadankach dotyczących odpowiedniego zachowania się na terenie obozu, szcze-
gólnie w lesie, gdzie zagroŜenie jest największe, straŜacy zorganizowali pokaz gaszenia palą-
cych się opon. Dla harcerzy największą atrakcją był fakt, Ŝe im takŜe pozwolono gasić ten 
„poŜar”. Niejednemu sprzęt gaśniczy trudno było utrzymać w rękach, ale samo to, Ŝe do ta-
kiego sprzętu mieli dostęp, był dla nich bardzo waŜny.  
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Najwięcej emocji za-
chowano na koniec pokazu. 
Uruchomiono agregat piano-
twórczy i wtedy dzieci miały 
świetną zabawę. StraŜacy po-
myśleli o tym, by zabawa była 
bezpieczna, aby pod Ŝadnym 
względem nie zagraŜała 
uczestnikom spotkania. 

 

 

   

Organizowano równieŜ kursy szkoleniowe z zakresu obrony cywilnej i ochrony prze-
ciwpoŜarowej dla instruktorów pracujących z harcerzami w Pająku. Odpowiedzialną osobą za 
tego typu kursy był podpułkownik Stanisław SłyŜ. Po skończonych zajęciach, dla druhny 
Janiny i całego zgrupowania przekazano piękne podziękowanie za wzorową postawę, pomoc 
w organizacji zajęć i owocną współpracę. 

 

 

Cały, kilkugodzinny pobyt 
straŜaków w Pająku zorganizował 
wtedy odpowiedzialny za całą im-
prezę pan Janusz Mszyca, z którym 
druhna Janina wcześniej omówiła 
szczegóły spotkania. 
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Wakacje, miesiące: lipiec i sierpień, to okres wytęŜonej pracy rolników. A przecieŜ 
większość miejsc obozowania harcerzy znajdowała się na terenach wiejskich. RównieŜ ośro-
dek w Pająku otoczony jest miejscowościami zamieszkanymi przez ludność Ŝyjącą z uprawy 
zbóŜ, warzyw i roślin pastewnych. Tak było przed laty. Konopiska, Rększowice, Jamki, Wy-
goda – to wsie rolnicze, których mieszkańcy utrzymywali się z uprawy płodów rolnych.  
W latach 70-tych ubiegłego stulecia wielu właścicieli niewielkich gospodarstw pozostało na 
starsze lata bez pomocy, bo ich dzieci, po zdobyciu zawodu, opuszczały rodzinny dom szuka-
jąc pracy i utrzymania w mieście. Nie zawsze wystarczył sprzęt wypoŜyczony z kółek rolni-
czych. Brakowało rąk do pracy. I wtedy mieszkańcy wsi mogli liczyć na pomoc harcerzy. 
Oto, co pisze na ten temat prasa. 

„Dziennik Zachodni” 16 sierpnia 1977 rok. 

Harcerze pomagają Ŝniwiarzom  

Niesprzyjające warunki atmosferyczne nałoŜyły na całe społeczeństwo obowiązek po-
mocy w zbiorach plonów. Do akcji „kaŜdy kłos na wagę złota” aktywnie włączyło się harcer-
stwo Częstochowskiej Chorągwi ZHP. /… / MłodzieŜ Hufca Częstochowa współdziałała  
z  SKR-em w Konopiskach. Przy koszeniu i zwózce zbóŜ aktywnie pomagali harcerze obozują-
cy w ośrodku w Pająku k/ Konopisk. MłodzieŜ pomagała we wszystkich robotach Ŝniwnych 
współpracując z rolnikami z okolicznych wsi. 

     

Interesujący reportaŜ na ten temat  znalazł się równieŜ w ogólnopolskiej gazecie harcer-
skiej „Świat Młodych”. 13 sierpnia 1977 roku czytamy tam informację właśnie  
o harcerzach z Pająka. 

„Świat Młodych” 13 sierpnia 1977 rok 

Ostry dyŜur    

Jest godzina dziesiąta. Do sztabu harcerskiego pogotowia Ŝniwnego łącznik przynosi 
wiadomość: potrzebna pomoc przy zbiorze Ŝyta na polu pana Olczaka. DyŜurny daje sygnał  
i w ciągu kilkunastu minut dwudziestka dziewcząt i chłopców stoi w równym szeregu, a szef 
druŜyny melduje o pełnej gotowości, /…/  

JuŜ od kilku dni działa harcerskie pogotowie Ŝniwne. Zorganizowali je harcerze z Czę-
stochowy, którzy tegoroczne wakacje spędzają na obozie w Pająku w gminie Konopiska. 
Miejscowi gospodarze bardzo liczą na ich pomoc /…/ 

Pan Wincenty Olczak ma 63 lata. Dziś rano przyjechała Ŝniwiarka ze Spółdzielni Kółek 
Rolniczych i rozpoczęto koszenie Ŝyta. Pan Wincenty sam nie dałby rady ustawić snopków, 
więc zwrócił się o pomoc do harcerzy. 

– Wydawałoby się, Ŝe nic prostszego, jak ustawić prosto  kilka snopków zboŜa – mówi 
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 jeden z chłopców, pierwszy raz biorący udział w pracach Ŝniwnych. – Tymczasem mocno 
trzeba  pogłówkować, Ŝeby snop stał prosto, nie przewrócił się, Ŝeby kłosów zbytnio nie zmo-
czył ewentualny deszcz. /…/  

Jest godzina czternasta. Praca na polu skończona. Harcerze odmeldowują się, gospo-
darz dziękuje i zaprasza na doŜynki, na pierwszy chleb z tegorocznych zbiorów. Jeszcze dziś 
po południu inna grupa harcerzy pójdzie do pracy na polu samotnej pani Zofii Leśniczek. 

      

MoŜna było pomagać mieszkańcom wsi i w inny sposób. Kiedy rodzice szli do pracy  
w polu, w rodzinach, gdzie były dzieci, naleŜało zająć się nimi, by nie pozostawały bez opie-
ki. Starsze harcerki i instruktorki prowadzące kolonię zuchową, zbierały taką gromadkę wiej-
skich dzieci i organizowały im zajęcia razem z zuchami. Brały udział  we wszystkich zaba-
wach, przyglądały się, jak spędzają letni czas zuchy z miejskich szkół, które odpoczywały  
w leśnych domkach kolonii zuchowej. Dzieci miały okazję ciekawie spędzić kilka godzin 
dziennie, a ich rodzice mogli spokojnie pracować, bo wiedzieli, Ŝe im dzieciom nie dzieje się  
nic złego, bo są pod dobrą, bezpieczną opieką odpowiedzialnych wychowawców. 

Wspominając o uczestnikach Akcji Letniej przebywających w Pająku, nie moŜna za-
pomnieć o gościach z innych krajów, którzy odwiedzili nasz Ośrodek. 

W latach 1975-76 w Pająku przebywali pionierzy czescy, węgierscy i niemieccy. Przez 
cały turnus rówieśnicy polskich harcerzy uczestniczyli w zajęciach i imprezach organizowa-
nych przez częstochowskich harcerzy. Pionierzy z zaprzyjaźnionych krajów brali udział  
w harcerskich apelach, zbiórkach i ogniskach, włączali się do zajęć i ćwiczeń sportowych 
przygotowujących do obozowej olimpiady i zwiedzaniu Częstochowy.  

  

Pionierzy z róŜnych kra-
jów na obozie w Pająku 
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W roku 1978 Ośrodek w Pająku był organizatorem międzynarodowego obozu pionier-
skiego ”Malta”, a w roku 1982 bawiły tu grupy dzieci i młodzieŜy bułgarskiej, fińskiej i nor-
weskiej. Te kilkuosobowe grupy, włączone w skład częstochowskich obozów w Pająku, 
uczestniczyły w normalnych, codziennych zajęciach polskich harcerzy, obserwując, bawiąc 
się i pracując razem z nimi. Swoje odczucia i wraŜenia wyraziły w serdecznych słowach wpi-
sanych do kroniki Ośrodka: 

„– Bardzo podobały nam  się Wasze piosenki i zabawy. Podziwiamy polską przyrodę  
i przyjaźń, jaka łączy wszystkie polskie dzieci. 

                                                            Ingrid z Norwegii  

– Spędziliśmy tutaj dni, które zapamiętamy na zawsze. Wrócimy do Polski, jeśli to tylko 
będzie moŜliwe, aby jeszcze raz spotkać naszych miłych przyjaciół. 

                                                                                              Leszlo z Bułgarii 

– Dziękujemy za tak miłe chwile spędzone wśród wspaniałej polskiej młodzieŜy. Odda-
jemy cześć Waszym staraniom, by nam było u Was dobrze i przyjemnie. 

                                                                                                Pionierzy z Danii 

Wpisy (których było więcej) wyraŜone były, oczywiście, w językach naszych gości. 
Przetłumaczone zostały przez polskich opiekunów grup, znających język swoich podopiecz-
nych. 

        

Jedna z naszych harcerek, wówczas 14-latka Ilona Nowak, obecnie kobieta w średnim 
wieku, takimi słowami wspomina pobyt na obozie w 1982 roku:  

Do naszego obozu dokwaterowano na 7 dni jeden zastęp pionierów bułgarskich. Byłam 
wtedy przyboczną w naszej druŜynie, więc w pewnym sensie czułam się zobowiązana zadbać, 
razem z druŜynową i oboźnym, by goście z zagranicy dobrze się wśród nas  czuli. Podobało 
im się mieszkanie w namiotach, jedzenie z menaŜek, spanie w śpiworach. Dogadywaliśmy się 
w róŜny sposób: trochę po rosyjsku, trochę korzystaliśmy z pomocy tłumacza. Ale najczęściej 
porozumiewaliśmy się „na migi” – gestami, wskazywaniem przedmiotów i nazywaniem ich po 
polsku i po bułgarsku. Wcale nam nie przeszkadzała bariera językowa. Wymienialiśmy znacz-
ki, plakietki. Jedna z dziewcząt, którą nazywano Sofi, wpisała mi się do pamiętnika, który za-
chowuję do dziś, jako pamiątkę z „cielęcych lat”. Odwiedzaliśmy inne obozy, gdzie były do-
kwaterowane zastępy z innych krajów i wszędzie zawieranie „międzynarodowych przyjaźni” 
wyglądało podobnie. Nie czuliśmy się obco, nie byliśmy skrępowani. To były fajne przeŜycia! 
Szkoda, Ŝe moje dzieci nie znają  harcerskiej przygody, bo to naprawdę bardzo dobra spra-
wa”. 
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Od połowy lat 80-tych ubiegłego stulecia, przez kilka kolejnych wakacji, duŜe grupy 
naszej młodzieŜy harcerskiej wyjeŜdŜały na trzy tygodnie w okolice Smoleńska. Na zasadzie 
wymiany przyjeŜdŜały w tym samym czasie do nas grupy pionierów ze związku Radzieckie-
go. Przyjmowały je obozy w Złotym Potoku, Kokotku i naszym Pająku. Radziecka młodzieŜ 
bardzo sobie chwaliła nasze Ŝycie obozowe, podobało im się Ŝycie w lesie, pod namiotami. 
KaŜda z grup brała udział w zwiedzaniu  naszej Częstochowy, w wycieczce Szlakiem Orlich 
Gniazd, poznawała Kraków i inne ciekawe, atrakcyjne miejsca. Oprócz tego pionierzy ra-
dzieccy brali udział we wszystkich zajęciach programowych zaplanowanych na harcerskich 
obozach naszego Hufca. Po rosyjsku łatwo było się porozumieć, bo wtedy w kaŜdej szkole 
język naszych wschodnich sąsiadów był jednym z obowiązkowych przedmiotów. Nawiązy-
wały się przyjaźnie, które nierzadko trwały w korespondencji przez kilka lat. 

 

Pionierzy ze Smoleńska 

Podobne wymiany młodzieŜy, tylko w mniejszych grupach, praktykowano z Niemcami 
(NRD), Rumunią, Węgrami i Bułgarią. Tak więc lasy „harcerskiego Pająka” były miejscem 
przyjaznym dla wielu młodych ludzi pragnących w czasie wakacji letnich poznać uroki odpo-
czynku z dala od miejsca zamieszkania.  

Miejsca obozowania harcerzy, wśród których odpoczywali goście z innych krajów, czę-
sto odwiedzane były przez  dziennikarzy reprezentujących prasę, co owocowało notatkami na 
ten temat. Np. … 

„śycie Częstochowy” 23 – 24 lipca 1983 rok 

Zagraniczna młodzieŜ z wizytą w Pająku 

W Pająku – Ośrodku Wypoczynkowym Częstochowskiego Hufca przebywała z gościnną 
wizytą liczna grupa młodzieŜy zagranicznej, uczestników dorocznej akcji letniej „Malta 83”. 
Dzieci w wieku od  11 do14 lat, pochodzące z Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Węgier, 
Finlandii i Związku Radzieckiego, uczestniczyły we wszystkich, objętych programem zajęciach 
harcerskich.  

Gościom umoŜliwiono poznanie piękna i walorów turystycznych Jury Krakowsko – Czę-
stochowskiej, a takŜe zwiedzenie Warszawy, Krakowa i Oświęcimia. 
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Wycieczki były atrakcyjnym urozmaiceniem letniego wypoczynku, ale młodzi zagra-
niczni goście chętnie brali udział w codziennych obozowych zajęciach, wspólnie z polskimi 
harcerzami. 

A oto kolejna notatka dotycząca tego samego tematu 

„śycie  Częstochowy” 19 lipca 1984 roku 

Na obozach harcerskich Częstochowskiej Chorągwi ZHP przebywa 410-osobowa grupa 
pionierów z NRD. Siedem grup zadomowiło się juŜ w ośrodkach harcerskich w Pająku 
 i Kokotku. W najbliŜszych dniach spodziewamy się przyjazdu 24 kolejnych grup niemieckich 
pionierów. / …  

Dzieci z NRD będą mieszkały razem z polskimi harcerzami pod namiotami. Program 
pobytu jest atrakcyjny. Planuje się wycieczki turystyczne, spotkania z władzami województwa 
oraz z młodzieŜą w zakładach pracy. 

W ramach  „Dni  Przyjaźni” w obozach zostanie urządzony przy tradycyjnym ognisku 
„bal ambasadorów” 

Tego typu informacji mogliśmy prezentować jeszcze wiele, bo w 40-letniej historii Pa-
jąka wiele się działo. Nie chodzi nam jednak o cytowanie artykułów miejscowej prasy, lecz 
potwierdzenie tego co przez te cztery dziesięciolecia przeŜywała nasza młodzieŜ harcerska, 
a społeczeństwo było tym bardzo zainteresowane. Te prasowe notatki najlepiej o tym świad-
czą, Ŝe społeczeństwu nie było obojętne, jak spędzają wakacje nasze dzieci.  

Po zmianach, jakie nastąpiły na początku lat 90-tych  ubiegłego wieku, zmieniło się  
i oblicze harcerstwa. W  Pająku obozowało coraz mniej uczestników Harcerskiej Akcji Let-
niej, w turnusach brali udział nie tylko harcerze. 

Zagraniczni uczestnicy letnich turnusów byli głównie przybyszami zza wschodniej gra-
nicy Polski. Od roku 1995 Ośrodek w Pająku przyjmował na 2-tygodniowe turnusy wakacyj-
ne grupy polskich dzieci z Białorusi, Ukrainy i Rosji, Organizatorami tej akcji byli członko-
wie stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Stowarzyszenie to powstało w 1991 roku i miało na 
celu współpracę z Polakami na wschodzie i Polonii na zachodzie, głównie w Niemczech. 

    
                                   Skauci z Niemiec                                                         Wymiana upominków  

 Opiekunami grup przybywających do Pająka byli członkowie Stowarzyszenia w Czę-
stochowie, Roman i Dorota Jakiel. Czuwali nad prawidłowym przebiegiem pobytu gości 
Ośrodka i atrakcyjnym programem zajęć. KaŜda z przybywających grup dziecięcych miała 
swoich opiekunów, a nasi instruktorzy czuwali nad prawidłowym realizowaniem zajęć pro-
gramowych, prowadzonych według metodyki harcerskiej. Wszystkie elementy gier, zabaw, 
konkursów i zajęć sportowych odbywały się razem z uczestnikami obozów, którzy w danym 
turnusie przebywali w Pająku. 
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Członkami tych obozów były dzieci z okolicznych domów dziecka, podopieczni Sądu 
Rejonowego i dzieci specjalnej troski. Razem ze zdrowymi dziećmi z normalnych  rodzin  
i nielicznymi grupami harcerzy i zuchów, wszyscy podopieczni razem odpoczywali, bawili 
się, uczyli współŜycia w grupie rówieśniczej, by jak najlepiej spędzić wakacyjny czas. 

       
                                 Dzieci z Ukrainy                                                                  Grupa z Rosji 

O kolejnych, wybranych dziedzinach Ŝycia w harcerskim ośrodku w Pająku będziemy 
pisać w kolejnym  numerze wakacyjnym naszej publikacji. 

 

 

 

                                                                             Komisja Historyczna  

                                                                            Hufca ZHP Częstochowa 

 

 

 


