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      Wydarzenia godne uwagi z ostatnich trzech miesięcy 
   

                         
Skończyły się wakacje, dobiegł końca równieŜ cykl artykułów dotyczących wspomnień 

z 40-letniej historii Ośrodka w Pająku. Tych wspomnień, oczywiście, mogłoby być o wiele 
więcej, ale niech pozostaną one w pamięci tych, którzy mile wspominają miejsce letniego 
wypoczynku harcerzy Częstochowskiego Hufca ZHP. 

Podsumowanie 40-lecia Pająka odbędzie się jeszcze w tym miesiącu i osoby zaintere-
sowane tą sprawą będą mogły sobie jeszcze powspominać. 

Obecny, 56 numer naszej publikacji będzie miał zupełnie inny charakter, niekoniecznie 
związany z Pająkiem i jego jubileuszem. Pragniemy wrócić do przedwakacyjnego okresu  
i przypomnieć kilka wydarzeń, które zasłuŜyły sobie na uwagę. Oto trzy, które miały miejsce 
w czerwcu bieŜącego roku. 

   CZYTANIE  Ł ĄCZY  POKOLENIA 

Hasło to, od dłuŜszego czasu propagowane w naszym kraju, staje się bardzo waŜnym 
elementem Ŝycia naszego społeczeństwa. Jego celem jest zainteresowanie dzieci i młodzieŜy 
(osoby dorosłe takŜe) literaturą, zachęcenie do czytania, które stało się ostatnio czynnością 
zaniedbaną, lekcewaŜoną, niepotrzebną. 

Nie będziemy szukać przyczyn takiego stanu rzeczy. Aby ksiąŜka wróciła na dawne,  
zasłuŜone sobie miejsce, organizowane są liczne spotkania z młodzieŜą, dziećmi i dorosłym 
pokoleniem Polaków, których celem jest czytanie wartościowych pozycji literatury pięknej. 

Takie spotkanie zorganizował 5 czerwca Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Często-
chowie. Dlaczego piszemy o tym w harcerskiej publikacji? – zapyta niejedna osoba.  
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Powód jest taki, Ŝe organizatorzy wybrali do czytania dzieciom lekturę młodzieŜową 
„Czarne Stopy” Seweryny Szmaglewskiej, a jest to ksiąŜka opowiadająca o przygodach har-
cerzy na obozie wakacyjnym, a bohaterami są chłopcy z zastępu „Czarnych Stóp”. 

 

Jest jeszcze jedna interesująca nas sprawa: oto do czytania fragmentów tej ksiąŜki  
zaproszono ludzi związanych z harcerstwem i zaznaczono, by byli oni ubrani w mundury  
organizacyjne.  

O skompletowanie 4-osobowej grupy lektorów poproszono 
Annę Dymek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 38 w Częstocho-
wie, jednej z tych nielicznych, która uzyskała tytuł „Szkoły Przy-
jaznej harcerstwu”.  

Druhna hm Anna Dymek jest czynnym instruktorem harcer-
skim Częstochowskiego Hufca ZHP. Do czwórki czytających za-
prosiła swoją uczennicę Matyldę Szymczyk, która naleŜy do dru-
Ŝyny zuchowej w SP nr 38 oraz byłą uczennicę tej szkoły, obecnie 
licealistkę, Weronikę Ostrowską, która uczy się  w VII LO im. M. 
Kopernika i prowadzi druŜynę zuchową. Uzupełnieniem czwórki 
lektorek była hm Halina Pałka, przewodnicząca Komisji Histo-
rycznej Hufca.  

 

W ten sposób zorganizowano zespół czy-
tających stanowiący reprezentację czterech po-
koleń: zuch Matylda – przedstawicielka naj-
młodszych, kilkunastoletnia harcerka Weronika 
naleŜąca do pokolenia młodzieŜy, średnie poko-
lenie reprezentowała druhna Ania, a najstarsza 
druhna Halina to seniorka. 
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Słuchaczami w tym spotkaniu były dzieci niepełnosprawne i ich opiekunowie z kilku 
ośrodków szkolno – wychowawczych w Częstochowie. 

Impreza przebiegała w miłej atmosferze. Młodzi słuchacze byli bardzo zainteresowani 
czytanymi fragmentami ksiąŜki o harcerzach. śeby urozmaicić czas, druŜynowa Weronika, po 
kaŜdym przeczytanym fragmencie, organizowała zuchowe pląsy ze śpiewem i zabawą rucho-
wą, w co chętnie włączyli się wszyscy obecni na sali. 

     

Dzieci wcale się nie nudziły, a spotkanie spełniło planowane zamierzenia wychowaw-
cze. Widać, Ŝe harcerskie metody odnoszą pozytywne osiągnięcia. Naszym pragnieniem jest 
poszerzenie liczebności druŜyn harcerskich i zuchowych. 

    SPOTKANIE HARCERSKIEJ STARSZYZNY   

Innym wydarzeniem, o którym warto wspomnieć, bo teŜ nie informowano o nim na 
stronie internetowej Hufca, było nadzwyczajne spotkanie harcerskich „weteranów” Często-
chowy.  

W 53 numerze naszej publikacji dość szeroko przypomnieliśmy o wydarzeniu sprzed  
10 lat, kiedy to utworzono Krąg Starszyzny Harcerskiej w naszym Hufcu. Spotkanie załoŜy-
cielskie odbyło się w Pająku. Właśnie z okazji 10-lecia oraz 40-lecia Pająka uczestnicy tam-
tego wydarzenia postanowili się znowu spotkać. 

 

Inicjatorzy tego pomysłu: 
– druhna hm Teresa Komender, która 

była przewodniczącą Kręgu oraz w latach 
1975 –1977 pełniła funkcję komendanta 
Hufca, 

– druhna hm Halina Pałka, jej zastęp-
ca w Kręgu Starszyzny  

– druh hm Adrian Staroniek, współza-
łoŜyciel Kręgu, ówczesny komendant Huf-
ca.   

Zajęli się oni przygotowaniem pomy-
słu do realizacji. 
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Trwało to dwa miesiące, bo trzeba było przygotować listy uczestników, zaktualizować 
adresy i numery telefonów, wysłać zaproszenia, ułoŜyć program imprezy. 

Tym razem nie braliśmy pod uwagę Pająka jako miejsca imprezy, lecz takie miejsce  
w Częstochowie, do którego jest łatwo dojechać ze wszystkich stron miasta. Prosiło o to wiele 
zainteresowanych osób. W efekcie częstochowska Starszyzna Harcerska została zaproszona 
na parking „Oleńka” przy ulicy o tej samej nazwie, w pobliŜu Jasnej Góry, dokąd dojeŜdŜa 
kilka autobusów miejskich z róŜnych dzielnic miasta. 

   

Mimo tego, Ŝe załoŜony przed 10 laty Krąg Starszyzny Harcerskiej oficjalnie dziś nie 
istnieje, zaproszenie wywołało wiele zadowolenia i wzruszeń.  

20 czerwca na parking „Oleńka” przybyli instruktorzy byłej Chorągwi Częstochowskiej 
(w tym dwóch komendantów: Stanisław Dzwonnik i Andrzej Skóra), komendanci (Jan Szew-
czyk i Wojciech Krogulec) i współpracownicy Komendy Hufca Częstochowskiego w róŜnych 
latach komendanci szczepów harcerskich w szkołach, przedstawiciele Harcerskiego Kręgu 
Seniorów, organizatorzy licznych zjazdów, zlotów i złazów druŜyn harcerskich oraz zucho-
wych sprzed wielu lat.  
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Zaprosiliśmy, oczywiście, obecną komendantkę Hufca, hm Marię Kotkiewicz, byli teŜ 
inni instruktorzy młodzi, obecnie działający w naszym Hufcu, np. hm Iwona Orman, hm An-
na Dymek, hm Ewa Gawińska, phm Przemysław Kowalski oraz grupa harcerek, której prze-
wodził właśnie druh Przemek, aby umilić nam czas śpiewem harcerskich piosenek – i tych  
z naszej młodości, i nowych, współcześnie śpiewanych przez harcerzy. Było to więc spotka-
nie harcerskich pokoleń. 

   

 Mimo niepogody (dzień był chłodny i deszczowy) atmosfera była ciepła i radosna. 
Wiele spośród obecnych osób spotkało się po raz pierwszy od dziesięciu lat. Powitania pełne 
serdeczności, uścisków i komplementów szczere rozmowy, wspomnienia wspólnie przeŜy-
tych chwil – wszystko to potwierdzało fakt, Ŝe takie spotkanie po latach było potrzebne. Wie-
le głosów powtarzało Ŝyczenia, by na następną taką okazję nie czekać 10 lat. 

    

Była i chwila zadumy, gdy zostały wymienione nazwiska druhen i druhów, którzy  
w ciągu minionej dekady odeszli z grona Ŝyjących. Uczciliśmy ich pamięć minutą ciszy. 

Nie zapłonęło harcerskie ognisko, bo nie pozwoliła na to „mokra” pogoda. A cała im-
preza odbyła się pod dachem. Ale nie przeszkodziło to miłemu nastrojowi i więzi, jaka zaw-
sze była cechą wielkiej harcerskiej rodziny. Będzie co wspominać… 

 

LASKA  SKAUTOWA  DLA  PREZYDENTA  

O tym szczególnym odznaczeniu harcerskim dla „Niezawodnych Przyjaciół”, pisaliśmy 
juŜ niejednokrotnie. Tym razem na ten zaszczytny tytuł zasłuŜył sobie prezydent Częstocho-
wy, Krzysztof  Matyjaszczyk. śe sprzyjał harcerstwu, o tym wiedzieliśmy od początku spra-
wowania tego urzędu. Starał się zawsze uczestniczyć w waŜniejszych  wydarzeniach naszego 
Hufca, pomagał w miarę moŜliwości, gdy o tę pomoc został poproszony i zawsze z wielką 
sympatią wypowiadał się o harcerstwie i harcerzach. 
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Uroczystość wręczenia tego wyróŜnienia częstochowskiemu prezydentowi odbyła się  
w czasie tegorocznego Zlotu Hufca, w czerwcu b.r. w uroczystym apelu w Pająku, w którym 
uczestniczyli przedstawiciele władz ZHP. 

Ten wymowny atrybut skautingu, wręczał „Niezawodnemu Przyjacielowi” częstochow-
skich harcerzy, członek Głównej Kwatery ZHP  hm Grzegorz Woźniak. Obecny był takŜe 
wiceprzewodniczący Rady Naczelnej ZHP hm Marian Antonik. Wśród gości uczestniczących 
w uroczystości była równieŜ komendantka Śląskiej Chorągwi ZHP hm Anna Peterko oraz 
skarbnik Chorągwi, jej były komendant hm Andrzej Lichota.  

   

Innych gości wymieniać nie będziemy, a było ich wielu, którzy z tej niecodziennej oka-
zji wzięli udział w apelu zlotowym. 

Mamy więc jeszcze jednego „Niezawodnego Przyjaciela” wśród członków władz, na 
którego zawsze moŜemy liczyć – bo tak jest rozumiany sens tej symbolicznej nagrody, naj-
wyŜszej, jaką mogą przyznać władze naczelne ZHP komuś, kto nie jest członkiem Związku, 
ale  jego niezawodnym sojusznikiem. 

Opisane w bieŜącym numerze naszej publikacji wydarzenia są bieŜące, współczesne,  
ale przecieŜ to, co się dzieje teraz, bardzo niedługo będzie tworzyć historię, a to jest właśnie 
celem naszej działalności informacyjnej.  

Autorami zdjęć do niniejszego numeru są: BoŜena Kownacka 
                                                                    Alicja Sobjanowska  
                                                                     Ryszard Ptak   
                                                                     Bogdan Giza 

 

 

 

                                                                                Komisja  Historyczna  

                                                                            Hufca ZHP Częstochowa 


