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        Dalsze migawki  z harcerskiego Ŝycia w Pająku 
   

                         
To juŜ piąty numer naszej publikacji, związany tematycznie z Ośrodkiem Harcerskim 

Hufca ZHP w Pająku. Piąty – i tym razem będzie to juŜ numer ostatni. Przez pięć miesięcy 
kontynuować ten sam temat, to dość ryzykowna sytuacja! A jednak, jak się orientujemy  
z zainteresowania Czytelników, temat nie znudził się Szanownym Odbiorcom. I to właśnie 
nas bardzo cieszy, nas – autorów „Ocalić od zapomnienia”, szperających w przeszłości, by 
przypomnieć to, co waŜne, ciekawe, bliskie.  

Kolejnych tematów moŜna byłoby przedstawić jeszcze wiele. Ale …wakacje się koń-
czą, więc kończy się okres obchodzenia jubileuszu i my zakończymy nasze „pająkowe” 
wspomnienia. BieŜący numer naszej gazetki zakończy to, co rozpoczęliśmy w kwietniu.  
I będzie on inny, róŜniący się trochę od poprzednich, podobnie, jak inny był pierwszy, kwiet-
niowy numer z tego cyklu tematycznego. 

Przypomnijmy: numer 51, czyli rozpoczynający cykl wspomnień z minionego 40-lecia, 
był najkrótszy, a omawiał, w bardzo skróconej formie, początek istnienia Ośrodka, przedsta-
wiał jego budowę i pierwsze obozy harcerskie na tym terenie. 

      

Kolejne trzy numery, od 51 do 54, wspominały  wybrane dziedziny Harcerskiej Akcji 
Letniej, głównie w tym czasie, kiedy Pająk tętnił Ŝyciem, pracą, zabawą, kiedy kaŜdego lata 
setki dziewcząt i chłopców w szarych i zielonych mundurkach spędzały tu radosne, wesołe, 
poŜyteczne i pracowite letnie wakacje. KaŜdy z wybranych tematów opisany był dość szcze-
gółowo, poparty wiarygodnymi fotografiami i fragmentami notatek prasowych oraz wspo-
mnień osób, które tam wówczas przebywały. 

Nasz bieŜący numer, kończący jubileuszowy temat 40-lecia Pająka, przypomni niektóre 
waŜne, interesujące wydarzenia, ale nie będzie ich opisywał ze szczegółami, bo na to  potrze-
ba byłoby jeszcze wielu numerów naszej publikacji. „Przelecimy” więc wspomnieniem przez 
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minione lata, poszperamy w starych fotografiach, przypomnimy ludzi, których warto przypo-
mnieć, bo byli lub są jeszcze dla naszego Ośrodka ludźmi zasłuŜonymi, szczerze związanymi 
z Pająkiem i harcerstwem w ogóle. 

Zacznijmy więc od najmłodszych wychowanków wypoczywających w Pająku – od zu-
chów. Jak juŜ wcześniej wspominaliśmy, zuchy po raz pierwszy pojawiły się w Pająku w ro-
ku 1980. Na początku Akcji letniej oddano do uŜytku trzy domki dla zuchów, a trzy następne 
wykończono dla drugiego turnusu. 

„Pamiętam to pierwsze zuchowe lato. – wspomina hm Halina Pałka, której wtedy po-
wierzono funkcję komendantki kolonii zuchowej – Pomieszczenia przesiąknięte były ostrym 
zapachem cementu i farb. Obok juŜ zamieszkanych domków, przy kolejnych, jeszcze nie wy-
kończonych, kręcili się robotnicy, pełno było sprzętu budowlanego, wrzały prace wykończe-
niowe: tynkowano, malowano, czyszczono, urządzano kolejne pomieszczenia. A Ŝe lato tamte-
go roku było ciepłe i suche, moŜna było ograniczyć do minimum przebywanie w pachnących 
wapnem i cementem domkach. Wyprowadzało się dzieci w teren, do lasu, czy nad zalew, na-
wet poobiedni odpoczynek moŜna było spędzać na kocach rozłoŜonych na trawiastych polan-
kach, nieopodal domków zuchowych. Wietrzone dzień i noc sypialnie szybko traciły swój „bu-
dowlany” zapach. W czasie (bardzo rzadkiej – na szczęście) niepogody zajęcia mogły się od-
bywać w wykończonej juŜ zuchowej świetlicy” 

Zuchy były ciągle zajęte. Nie było czasu na nudę. Dbały o czystość w swoich sypial-
niach. DruŜynowi ogłosili konkurs na najczyściejszą sypialnię, najpunktualniejszą druŜynę, 
najbardziej rozśpiewaną szóstkę, itp. Zbierano punkty, ogłaszano wyniki na wspólnych spo-
tkaniach druŜyn. Dobrze się działo. 

   

„Bywały drobne incydenty, zdarzały się chwile, gdy nieposłuszny zuch musiał usłyszeć 
upomnienie – wspomina hm Honorata Koza. 

– Nie zapomnę takiego wybryku małego Adriana, którego finałem był klaps wymierzony 
w jego wypiętą część ciała. Rozbrykany chłopczyk uwiesił się na szlabanie przy wejściu do 
obozu i zrobił sobie niedozwoloną huśtawkę. Mały winowajca prędko zaprzestał  huśtania się 
na szlabanie, a klaps wcale nie zabolał, o czym świadczyła roześmiana buzia Adrianka. Prze-
prosił, obiecał, Ŝe będzie grzeczny … i po sprawie. 

Najbardziej interesujący jest finał tego wydarzenia – kontynuuje swoje opowiadania 
druhna Honorata. – Nie wiedziałam wtedy, Ŝe wymierzony przeze mnie klaps przejdzie do hi-
storii we wspomnieniach nas obojga. Bo kto mógł wtedy przypuszczać, Ŝe ów rozbrykany 
dziesięciolatek za kilkanaście lat zostanie komendantem Hufca!” 

Dotąd oboje – i seniorka, druhna Honorata, i Adrian Staroniek, obecnie powaŜny na-
czelnik wydziału w Urzędzie Miasta, z poczuciem humoru wspominają ów incydent, kiedy to 
w Pająku późniejszy komendant Hufca „oberwał” klapsa za nieposłuszeństwo. 
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Domki zuchowe były prawdziwą ozdobą Ośrodka. Jedna ściana kaŜdej z czterech sy-
pialni w kaŜdym domku była wielkim, szklanym oknem z wyjściem na taras. Przez pierwsze 
dwa lata na szybach wymalowano barwne sceny z bajek. Druhny: Anna śyła i Magda Fajer  
w wolnych chwilach szyły koronkowe firanki i barwne zasłonki, które dodawały uroku tym 
dziecięcym pawilonom. Gdy po 25 latach uŜytkowania naleŜało przeprowadzić remont dom-
ków, nie wyglądały one juŜ tak pięknie i jasno. „Szklane ściany” sypialni zamieniono na nie-
duŜe okna, zlikwidowano wyjścia na tarasy. Ale domki nadal funkcjonują i spełniają swoje 
przeznaczenie. 

         

Z zuchami w Pająku pracowało wielu instruktorów dorosłych i młodzieŜowych. Jedni 
przyjeŜdŜali co rok, przez dłuŜszy czas, inni bywali rzadziej. 

 Trudno wymienić wszystkich, ale  
o niektórych naleŜy wspomnieć. Oprócz juŜ 
wymienionych tu nazwisk druhen naleŜy 
dodać jeszcze niektóre: Wacława Ciura-
Samborska, Anna Pohorecka, BoŜena Kolbe, 
GraŜyna Sikora, Sabina Budzeń, Jolanta 
Mojsa, jak równieŜ Adrian Staroniek  
(na zdjęciu), który przed objęciem funkcji 
komendanta Hufca, przez kilka lat był przy-
bocznym, a później druŜynowym zuchów  
w okresie Akcji Letniej. 

Opowiadając o róŜnych formach i metodach harcerskiego Ŝycia w Pająku, nie moŜna 
pominąć zajęć sportowych, ćwiczeń fizycznych wpływających na zdrowie, sprawność rucho-
wą i realizowanie zamiłowań sportowych dzieci i młodzieŜy. 

W planach Ośrodka nie zapomniano o jego bazie sportowej. 
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 Gdy został oddany do uŜytku, prócz wszystkich obiektów gospodarczych, sanitarnych 
 i mieszkalnych, przekazano harcerzom odpowiednio urządzone boiska do siatkówki, dwa do 
koszykówki, boisko do piłki noŜnej, bieŜnię, skocznię i kort tenisowy. W długim jarze w lesie 
urządzono strzelnicę, którą wyposaŜyło wojsko, według wszelkich wymagań i zasad bezpie-
czeństwa. Nauka strzelania mogła odbywać się tylko pod opieką doświadczonych instrukto-
rów, upowaŜnionych do tego typu zajęć. 

Zajęcia sportowe były jednym z licznych załoŜeń programowych organizatorów letnie-
go wypoczynku dzieci i młodzieŜy. Organizowano mecze, zawody między obozami, konkur-
sy w skokach, biegach, ćwiczeniach gimnastycznych. Na kaŜdym turnusie odbywała się 
olimpiada sportowa, do której przygotowywano się bardzo solidnie, ćwicząc odpowiednie 
dyscypliny, wybierając najlepszych zawodników, ustalając system wymagań i regulaminów. 
MłodzieŜ bardzo powaŜnie traktowała te obozowe igrzyska zakończone medalami, miejscami 
na podium, dogrywkami, jak w prawdziwym sporcie powinno być. Bardzo często na olimpia-
dę przyjeŜdŜał ktoś z przedstawicieli prasy i potem w gazetach lokalnych ukazywały się 
wzmianki o sportowych osiągnięciach harcerzy  w Pająku. Dwa razy gościem Ośrodka była 
znana lekkoatletka, Irena Kirszenstein-Szewińska. Jej wizyta była duŜym przeŜyciem dla 
wszystkich przebywających wtedy na obozie. 

DuŜym powodzeniem cieszył się tor przeszkód, funkcjonujący od początku istnienia 
Ośrodka. Nie było łatwo pokonać wszystkich jego elementów, nie tylko przez harcerzy, bo  
i dorośli instruktorzy próbowali tam swoich sił i sprawności fizycznej. Druhna Teresa Chu-
dzik wspomina, Ŝe teŜ próbowała, „ale róŜnie wyglądało to na róŜnych przyrządach. Naj-
trudniejsze było pokonywanie „ściany płaczu” (tak ją nazwała młodzieŜ), przesunięcie się po 
linie przeciągniętej między drzewami, czy szybkie pokonanie głębokiego rowu. Ale próbowa-
łyśmy (oczywiście wtedy, gdy podopieczni nie mieli okazji nas obserwować), bo warto było 
wiedzieć, w jakich konkurencjach biorą udział nasi wychowankowie,” 

    

Na temat sportowych wyczynów uczestników obozów moŜna byłoby wspominać wiele, 
bo to się pamięta długo, albo wcale się nie zapomina. 

Do waŜnych wydarzeń wspominanych przez wielu przyjeŜdŜających do Pająka dziew-
cząt i chłopców były liczne odwiedziny gości: waŜnych przedstawicieli władz, młodzieŜy 
spoza naszego terenu, czy nawet wizyty rodziców. Jedna z matek swoich dwóch synów będą-
cych kilka razy w Pająku, pani Helena Jasińska, wspomina: 

„Paj ąk jest niedaleko od Częstochowy, moŜna było, jeśli była taka potrzeba, jechać tam 
częściej, ale najmilej wspominam niedzielę odwiedzin wyznaczoną przez Komendę Ośrodka. 
Przychodziło się do wartowni, dyŜurna harcerka lub instruktorka, zapowiadała przez mikro-
fon (ośrodek był zradiofonizowany), do kogo przybyli goście, synkowie zgłaszali się na war-
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townię i była chwila wzruszenia przy powitaniu. Jeśli się przybyło w odpowiednim czasie, 
moŜna było zwiedzić obóz, zobaczyć miejsce, gdzie mieszkają nasze dzieci, Albo zabierałam 
chłopców do lasu, czy teŜ nad zalew, podpisując wcześniej w ksiąŜce odwiedzin godzinę wyj-
ścia. Podobał mi się ten porządek, widać, Ŝe instruktorzy byli naprawdę odpowiedzialni za 
swoich podopiecznych i powaŜnie traktowali swoje obowiązki. Szkoda, Ŝe moje wnuczki nie 
naleŜą do harcerstwa, bo to była bardzo dobra, mądra decyzja, o prawdziwie wychowawczym 
znaczeniu. Dlaczego to zaprzepaszczono?” 

Często teŜ odwiedzali nasz Ośrodek goście oficjalni, którzy chętnie się przyglądali, jak 
spędzają wakacje częstochowscy harcerze. Naczelnik Jerzy Wojciechowski odwiedził Pająk 
dwukrotnie w czasie swojej kadencji w Głównej Kwaterze i raz, gdy juŜ pełnił funkcję wice-
ministra Oświaty i Wychowania (później – Edukacji Narodowej). Jego stosunek do dzieci, 
młodzieŜy i instruktorów, był tak przyjacielski i serdeczny, Ŝe kaŜda wizyta Druha Naczelni-
ka była wielkim świętem. Wszyscy wspominają tego niezwykłego człowieka jako kogoś god-
nego szacunku, sympatii i zaufania. Po prostu – właściwy człowiek na właściwym miejscu. 

         

Miejscowi przedstawiciele władz miejskich i wojewódzkich, byli dość częstymi gośćmi 
– czuli się współgospodarzami i w pewnym sensie opiekunami Ośrodka, zbudowanego dzięki 
ich zaangaŜowaniu i pomocy. Nie będziemy opisywać poszczególnych wizyt, przedstawimy 
tylko kilka zdjęć z przypomnieniem, kogo witaliśmy w Pająku. 

Wojewoda Mirosław Wierzbicki odwiedził nasz Ośrodek kilka razy w czasie sprawo-
wania funkcji gospodarza młodego województwa częstochowskiego. Na tym zdjęciu (czer-
wiec 1977 r.) komendantka hm Barbara Sobótka wita pana wojewodę w asyście grupy harce-
rzy. Gościowi towarzyszą przedstawiciele Komendy Chorągwi Częstochowskiej z komendan-
tem Zbigniewem Śmieińskim. 
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Na tym zdjęciu gościem harce-
rzy i zuchów jest szef KW PZPR  
w Częstochowie, Józef  Grygiel, bar-
dzo chętnie i często odwiedzający 
nasz Ośrodek. 

 

 

 

Pod koniec sierpnia 1979 r. w naszym województwie przebywała delegacja obwodu 
smoleńskiego. Goście zwiedzili Częstochowę, zakłady przemysłowe, a poniewaŜ wakacje 
jeszcze trwały, odwiedzili teŜ obozy harcerskie na terenie naszej Chorągwi. Tutaj  uczestnicy 
obozu w Pająku witają gości kwiatami i drobnymi upominkami wręczanymi na pamiątkę po-
bytu wśród częstochowskich harcerzy.  

   
                            Goście ze Smoleńska…                                                            …i  z  Węgier 

W tym samym czasie Pająk witał równieŜ gości z Węgier. Była to delegacja młodzieŜy 
węgierskiej, która chciała poznać warunki letniego wypoczynku polskich harcerzy. Spotkanie 
było bardzo serdeczne. 

 

W lipcu 1982 roku gościł w Pająku 
ówczesny wojewoda częstochowski, 
Grzegorz Lipowski. Tu widzimy dostoj-
nego gościa w otoczeniu kadry Ośrodka 
pracującej w lipcowym turnusie: Izabela 
Knapińska, Alicja Gosławska, Barbara 
Sobótka, Maria Teresa Chudzik, Wie-
sław Wiatrak, Anna śyła, Marek Kar-
łowski, Marek Karłowski, Wacława Ciu-
ra-Samborska i kilkoro innych. 
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Przewodniczący Federacji Socjalistycznych Związków MłodzieŜy Polskiej na terenie 
województwa częstochowskiego, Marian Szczerbak równieŜ odwiedzał harcerzy w czasie 
lata. Tutaj widzimy go w towarzystwie komendanta Chorągwi Częstochowskiej. Na drugim 
zdjęciu, wśród grupy harcerzy starszych, gości w Pająku jeszcze przedstawiciel Milicji Oby-
watelskiej i redaktor Wojciech Tobolewski. (pierwszy z lewej) 

      

 

NiŜej: Komendant Hufca, Tadeusz Trzyna oprowadza gości po obiektach Ośrodka  
w Pająku przed rozpoczęciem Akcji Letniej w roku 1987. 

      

 

W latach 1996 i 1999 nasz Ośrodek odwiedzili przedstawiciele władz naszego miasta. 
Na pierwszym zdjęciu witamy ówczesnego wojewodę częstochowskiego, Cezarego Graja,  
a na drugim – pani prezydent miasta, Ewa Janik i przewodniczący Rady Miasta hm PL Wie-
sław Wiatrak, były komendant Chorągwi Częstochowskiej. 
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Ośrodek w Pająku kojarzy się głównie z wakacyjnym wypoczynkiem dzieci i młodzie-
Ŝy, z pobytem harcerzy i zuchów na obozach i koloniach w okresie Harcerskiej Akcji Letniej. 
Jednak były i takie harcerskie akcje, zadania programowe, spotkania, które odbywały się  
w innych terminach, nie tylko w miesiącach wakacyjnych.  

O jednej z takich imprez, która miała miejsce we wrześniu 1983 r. pisaliśmy juŜ dość 
szczegółowo w 53 numerze naszej publikacji, a dotyczyła ona, jak pamiętamy, konkursu, któ-
rego tematem była współpraca harcerstwa z wojskiem, a w Pająku odbył się ogólnopolski 
finał tego konkursu pod hasłem „Co wiesz o swoim bohaterze”. 

Nie był to przykład odosobniony, gdy Pająk gościł harcerzy nie tylko w czasie Akcji 
Letniej.  

W październiku 1981 r. odbył się w naszym Ośrodku zlot kręgów instruktorskich. Oto 
fragment notatki prasowej informującej o tym wydarzeniu: 

„Trybuna Robotnicza” 15 października 1981 r.  

/… /JuŜ od dnia 2 października b.r. trwają Dni Chorągwi, w ramach których przygoto-
wano ciekawe harcerskie imprezy. Od 2 do 4 b.m. trwał w Ośrodku Harcerskim w Pająku zlot 
Kręgów instruktorskich. Uczestniczyło w nim 130 młodych instruktorów z całego wojewódz-
twa. Głównym tematem zlotu był program działalności druŜyn starszoharcerskich w obecnym 
roku szkolnym. Organizatorem imprezy był Krąg Instruktorski „Amonit” działający przy Ko-
mendzie Hufca w Częstochowie, a w programie uwzględniono zarówno zajęcia terenowe  
i sportowe, jak równieŜ spotkania i dyskusje, będące okazją do wymiany opinii na tematy do-
tyczące aktualnej działalności harcerskiej. 

     

Na wiosnę, a dokładnie w kwietniu lub maju, od roku 1979, odbywał się  Ogólnopolski 
Rajd im. Ignacego Kozielewskiego. Pisaliśmy o nim szerzej w 17 numerze naszej publikacji. 
Początek i zakończenie kaŜdego rajdu odbywały się w innych miejscach Jury Krakowsko – 
Częstochowskiej, bo trasy rajdu wiodły właśnie przez tereny Szlaku Orlich Gniazd. Kilka 
razy metą  „Kozielaka” był Pająk. Było to w latach jubileuszowych – 1998 i 2008  (XX  
i XXX Rajd) oraz jeszcze trzy razy. Wtedy uczestnicy wszystkich tras rajdowych kończyli 
swoją wędrówkę właśnie w naszym Ośrodku, gdzie uczestnicy brali udział w uroczystym  
apelu i zasiadali do ostatniego wspólnego posiłku. A oto wspomnienie Beaty J., jednej  
z uczestniczek Rajdu (autorka wspomnień nie chciała ujawnić swojego nazwiska) 

„Obserwuję harcerzy w naszym mieście i „łza się kręci w oku” na wspomnienie harcer-
stwa mojego dzieciństwa. Brałam udział w siedmiu Rajdach  – „Kozielakach”, jak się je wte-
dy nazywało. W roku 1998 nasze trasy kończyły się w Pająku. Byłam wtedy druŜynową grupy 
harcerzy z jednej ze szkół na Rakowie. (Wtedy jeszcze w niektórych szkołach działały druŜyny 
harcerskie). Tę końcówkę rajdu w Pająku zapamiętałam ze szczególną sympatią. Pająk! Jako 
dziecko spędzałam tam na obozach cudowne chwile aŜ 9 razy! 9 turnusów w Pająku i wcale 
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nie uwaŜałam tego za nudne i monotonne. A ten finał „Kozielaka” był moim ostatnim kontak-
tem z Pająkiem i z harcerstwem w ogóle. Wyjechałam na studia, potem wyszłam za mąŜ … 
Ten rajd – dwudziesty, jubileuszowy – jak pamiętam, był jeszcze dość liczny. Ale to było wtedy 
… Dziś, jak słyszałam, nie ma juŜ tradycji „Kozielaka”. A szkoda, bo znałam i druha Tade-
usza Trzynę, i Leszka Matysiaka, i jeszcze wielu takich, których się wspomina ze wzruszeniem. 
I co się stało z tym harcerstwem? Lepiej nie mówić!” 

   
Uczestnicy Rajdu im. I. Kozielewskiego na mecie w Pająku 

Takich głosów jest więcej. Ludzie tworzący harcerskie szeregi w latach drugiej połowy 
XX wieku bardzo pozytywnie wspominają harcerską przygodę. Ale nie to jest tematem na-
szych wspomnień. Wracamy do Pająka jako miejsca harcerskich działań poza akcją letnią. 

W soboty i niedziele wiosny i jesieni, gdy było pogodnie i ciepło, wiele harcerskich 
druŜyn w latach 80-tych ubiegłego wieku urządzało biwaki, bardzo często w Pająku. 

Druhna Barbara Radomska, przez wiele lat prowadząca szczep harcerski w Szkole Pod-
stawowej nr 7 w Częstochowie, stwierdza: 

Na obozy harcerskie do Pająka nie jeździłam, ale Ośrodek ten nie jest mi obcy. Z moimi 
harcerzami jeździłam i chodziłam na wiele rajdów i wycieczek organizowanych przez Komen-
dę Hufca i Chorągwi w Częstochowie. Do Pająka wybieraliśmy się na biwaki, braliśmy udział 
w róŜnych grach terenowych, no i uczestniczyliśmy w sprzątaniu Ośrodka przed kolejnymi 
wakacjami. Lubiliśmy tam jeździć. Na 2- dniowe biwaki zapraszałam ze dwie mamy harcerzy, 
bo zawsze udostępniano nam kuchnię, gdzie moŜna było przygotować ciepłe posiłki. Miło 
wspominamy te czasy – i ja, i moi uczniowie”. 

                    
Harcerze z „siódemki” na biwakach w Pająku 
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Druhna Barbara była jedną z nielicznych instruktorek – nauczycieli, które  zawsze chęt-
nie uczestniczyły we wszystkich harcerskich wypadach w teren. Na ścianach korytarzy Szko-
ły Podstawowej nr 7 wisiały kiedyś  liczne dyplomy, a wśród nich najwięcej było tych, które 
harcerze z „siódemki” otrzymywali za udział lub zwycięstwo w akcjach turystycznych i spor-
towych organizowanych na terenie miasta i województwa. Byli to ci, których moŜna było 
zaliczyć do najwierniejszych uczestników imprez turystyczno – sportowych na naszym tere-
nie. A przewodziła im druhna Barbara Radomska. 

A jeśli chodzi o sprzątanie Ośrodka przed Akcją Letnią, odsyłamy do fragmentu artyku-
łu z miejscowej prasy: 

„śycie Częstochowy” 9 kwietnia 1982 r. 

W kaŜdy wolny od zajęć szkolnych dzień, do Pająka wyjeŜdŜa 20 – 40-osobowa grupa 
młodzieŜy. Uczniowie szkół podstawowych i średnich społecznie angaŜują się przy pracach 
porządkowych. Niwelują teren, czyszczą ścieki i drogi, sprzątają pawilony oraz inne znajdu-
jące się tam obiekty. / … / Praca na „własnym gospodarstwie” stanowić będzie dodatkowy 
punkt w programie zdobywania harcerskich sprawności oraz przygotowania  Ośrodka do 
zbliŜającej się Akcji Letniej. / … / W bieŜącym roku, z uwagi na trudności finansowe, harcerze 
i instruktorzy własną pracą włączą się do utrzymania porządku w Pająku”. 

Na załączonych zdjęciach widać pracujących w Pająku harcerzy właśnie z „siódemki”. 
Ale w tych pracach porządkowych brali udział i inni młodzi ludzie – tak, jak to zauwaŜa autor 
przedstawionego wcześniej artykułu.  

     

Tylko w zimie, ze względu na brak ogrzewania, nie mogło być biwaków w Pająku. 

Jednak i tu znalazł się wyjątek. Przypomnijmy: rok 1979 został ogłoszony Międzynaro-
dowym Rokiem Dziecka. Jego inauguracja  odbyła się w lutym, a więc w zimie. Imprezy  
inauguracyjne odbywały się w róŜnych miejscach naszej Chorągwi, a między innymi i w Pa-
jąku. Oto, co mówiła na ten temat miejscowa prasa (wybieramy fragmenty dotyczące Pająka) 

„śycie Częstochowy” 19 lutego 1979 roku.  

/ … /  Odbyła się  inauguracja Międzynarodowego Roku Dziecka w jednostkach harcer-
skich województwa częstochowskiego. / … / Na terenie Ośrodka ZHP w Pająku odbył się har-
cerski bieg narciarski i sztafeta z przeszkodami. W zimowej zabawie wzięło udział około 1200 
dziewcząt i chłopców”. 

„Dziennik Zachodni” 27 lutego 

Z okazji Międzynarodowego Roku Dziecka we wszystkich hufcach, szczepach i druŜy-
nach Chorągwi Częstochowskiej odbywają się atrakcyjne imprezy zabawowe i sportowe pod 
hasłem: „W naszych rękach słońce dla kaŜdego dziecka”. 
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Na zdjęciach: bieg narciarski z przeszkodami zorganizowany w Ośrodku Częstochow-
skiego Hufca ZHP w Pająku 

    

„Motywy” 11 marca 1979 roku 

/ … / Na terenie Ośrodka ZHP 
Hufca Częstochowskiego w Pająku 
odbył się harcerski bieg narciarski 
oraz bieg z przeszkodami, między 
innymi ze „ścianą płaczu”, strzela-
niem z pistoletu śrutowego i odczy-
tywaniem zaszyfrowanych wiadomo-
ści zostawianych na trasie biegu. 

 

 
Harcerskie  Igrzyska Zimowe „Jura 79”, oprócz wspomnianego Pająka, organizowano 

w Krzepicach, Kłobucku, Olsztynie, Grabówce, Jaskrowie. Były one sprawdzianem kondycji 
młodych narciarzy, łyŜwiarzy, saneczkarzy i innych amatorów zabaw na śniegu” 

 

Jak więc widać – tego roku i zimą Pająk rozbrzmiewał gwarem dziecięcych głosów. 
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O jakich jeszcze wydarzeniach z 40-letniej historii Pająka warto wspomnieć?  

Wybierzmy niektóre z nich, bo nie ma moŜliwości opowiedzieć o wszystkich. 

W roku 1982 odbył się na terenie Ośrodka w Pająku Zlot DruŜyn Nieprzetartego Szlaku 
z terenu całej Chorągwi Częstochowskiej. Instruktorzy pracujący z dziećmi niepełnospraw-
nymi przybyli do Pająka  z grupami dzieci specjalnej troski zrzeszonymi w druŜynach harcer-
skich i zuchowych. Było to w roku 40-lecia śmierci Janusza Korczaka zamordowanego przez 
hitlerowców w obozie koncentracyjnym w Treblince. Bohaterski doktor zginął tam razem  
z całą grupą swoich wychowanków – dzieci Ŝydowskich z Domu Dziecka. Z druŜynami zu-
chów i harcerzy Nieprzetartego Szlaku często przyjeŜdŜała do Pająka druhna hm Anna 
Okniańska, która zawsze pracowała z dziećmi ze szkół specjalnych. Na tym Zlocie teŜ, oczy-
wiście, dh Anna była obecna.  

   

W maju 2000 roku Hufiec świętował 25-lecie istnienia Ośrodka w Pająku. Na uroczy-
stości jubileuszowe zjechali tu harcerze, zuchy i instruktorzy Częstochowskiego Hufca, wśród 
nich druhny i druhowie pełniący funkcje komendantów zgrupowania w róŜnych latach. 

 Przybyli równieŜ przedstawiciele władz miasta z prezydentem Wiesławem Marasem  
i przewodniczącym Rady Miasta Wiesławem Wiatrakiem na czele. Druh Wiesław przypo-
mniał 25-letnią historię Ośrodka i podkreślił, Ŝe pięć lat temu władze miasta oddały Hufcowi 
w wieczystą dzierŜawę teren Pająka. W czasie uroczystości przedstawiciele władz zobowiąza-
li się do pomocy w remoncie obiektów Ośrodka. 

    
                    Goście na 25-leciu Ośrodka                                         Laska skautowa dla druha Wiatraka 
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W czerwcu 2002 roku, na terenie Ośrodka w Pająku odbyła się szczególna uroczystość. 
Druh Wiesław Wiatrak, były komendant Chorągwi Częstochowskiej, a wtedy – przewodni-
czący częstochowskiej Rady Miasta, otrzymał od władz Związku Harcerstwa Polskiego naj-
wyŜszą honorową nagrodę w postaci laski skautowej. Jest to najwyŜsze  odznaczenie, jakie 
moŜe otrzymać od władz ZHP człowiek szczególnie zasłuŜony dla harcerstwa i zasługujący 
na tytuł „Niezawodnego Przyjaciela”, bo takim mianem nazwane zostało to szczególne wy-
róŜnienie. 

W roku 2005 Ośrodek w Pająku obchodził swoje 30-lecie. Znowu byli goście, wspo-
mnienia – jak zwykle przy takich okazjach. W Sali stołówki urządzono wystawę obrazującą 
róŜne wydarzenia z minionych Akcji Letnich. Druhna hm Teresa Komender, pierwsza ko-
mendantka  Zgrupowania, w początkach istnienia Ośrodka, uroczyście napoczęła okoliczno-
ściowy tort, przygotowany specjalnie na tę okazję. Komendantem w roku jubileuszowym był 
hm Adrian Staroniek. 

           

         

Tymi waŜnymi wydarzeniami kończymy kalejdoskop wspomnień z 40-letniej historii 
Ośrodka Harcerskiego w Pająku. Warto byłoby jeszcze przedstawić szczegółowo niektórych 
instruktorów, którzy szczególnie zasłuŜyli się w harcerskiej słuŜbie, kierując Ośrodkiem, peł-
niąc odpowiedzialne funkcje, czuwając nad właściwym funkcjonowaniem placówki. Ale temu 
tematowi poświęcimy moŜe któryś z kolejnych numerów naszej publikacji. Obecnie, na za-
kończenie tej obszernej relacji, wymienimy tylko nazwiska tych, którzy pełnili funkcje ko-
mendantów Zgrupowania Obozów, a więc osoby kierujące działalnością całej placówki.  
Oto oni: Teresa Komender, Barbara Sobótka, Janusz Wachsman, Maria Teresa Chudzik, Ma-
rek Adamiec, Tadeusz Trzyna, Wojciech Krogulec, Edward Szostak, Janina Drynda, Adrian 
Staroniek, Mirosława Błaszczak-Całusińska, a obecnie, w ostatnich kilku latach, Ewa Mękina. 

Dokładniejsze dane na temat tych osób będą tematem któregoś z kolejnych numerów 
„Ocalić od zapomnienia”. 

 

                                                                             Komisja Historyczna  

                                                                            Hufca ZHP Częstochowa 


