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               Wspomnienie hm Ryszarda Ptaka  

   

                         

W ostatniej dekadzie września zespół instruktorski i har-

cerze naszego Hufca ponieśli wielką stratę w składzie osobo-

wym zasłużonych dla harcerstwa na naszym terenie. Zmarł  

hm Ryszard Ptak, do ostatnich chwil swojego życia bardzo 

czynny i niezmiennie aktywny członek częstochowskiej kadry 

instruktorskiej. Wiedzieliśmy, że chorował na cukrzycę, ale 

dzielnie walczył z tą chorobą, stosował się do zaleceń         

lekarskich, więc Jego nagła śmierć była dla wszystkich 

ogromnym zaskoczeniem i napełniła żalem nie tylko najbliż-

szych, ale tych, którzy Go znali, szanowali i cenili. 

Druh Ryszard Ptak wiosną b. r. ukończył 80 lat życia, ale 

od ponad pół wieku był aktywnym instruktorem harcerskim. 

Swoją działalność instruktorską rozpoczął w latach 60-tych 

ubiegłego stulecia, w Szkole Podstawowej nr 20 w często-

chowskiej dzielnicy Raków. Druh Ryszard był wtedy pracow-

nikiem Huty im. B. Bieruta, która pod swoją opieką miała kil-

ka szkół w naszym mieście, wśród nich właśnie „dwudziest-

kę”, najstarszą szkołę w tej dzielnicy.  

Przy szkole działał liczny i prężny szczep harcerski, któremu pracownicy Huty urządzili 

piękną harcówkę. Jako pracownik zakładu opiekuńczego oraz członek Koła Przyjaciół Har-

cerstwa w tej szkole, Druh Ryszard stał się jednym z najczynniejszych jego działaczy.   

   

Zbiórki zuchowe w SP nr 20, w których uczestniczył druh Ryszard. Na zdjęciu z lewej, przy ognisku stoi córeczka 

druha Ryszarda, Jola, po obietnicy zuchowej 
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 Uczestniczył w imprezach organizowanych przez szczep, jeździł na harcerskie biwaki, 

zwłaszcza wtedy, gdy Jego córki były uczennicami w „dwudziestce”. Złożył zobowiązanie 

instruktorskie, prowadził tam jedną z drużyn harcerskich. 

           

         Druh Ryszard wśród instruktorów „dwudziestki”. Na zdjęciu z prawej ( pierwsza z prawej)  

                                                      ówczesna komendantka Hufca hm Teresa Komender 

 Brał udział w pracach Hufca Częstochowa, a w czasie urlopów wypoczynkowych jeź-

dził na obozy harcerskie. Ponieważ dyrekcja huty nie urlopowała swoich  pracowników  

do działalności społecznej, mogli oni tylko swój wolny czas poświęcać na pracę z młodzieżą. 

          

Instruktorzy częstochowscy, wśród nich Ryszard Ptak, na cmentarzu w Katyniu, w czasie pobytu 

 na obozie harcerskim w Smoleńsku w 1987 r. 

Z  tego względu każdy urlop spędzany był z harcerzami, najczęściej w Ośrodku ZHP  

w Pająku. Oprócz uczestnictwa w organizowanych harcerskich imprezach Druh Ryszard brał 

udział w pracach mających na celu konserwację,  rozbudowę  i modernizację Ośrodka.  

Wychowankowie chętnie współdziałali ze swoim instruktorem-wychowawcą.  

Miał bardzo dobry kontakt z dziećmi i młodzieżą, czego mógłby pozazdrościć niejeden 

nauczyciel. Nic dziwnego, że w roku 2010 został wybrany najpopularniejszym instruktorem 

harcerskim uzyskując tytuł „Mister Hufca”. Wtedy był już na emeryturze i nic Mu nie prze-

szkadzało poświęcać jeszcze więcej wolnego czasu na działalność wśród młodzieży.   
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Od 2004 roku prowadził w Hufcu Zespół Kronikarski, którego członkami, oprócz  

samego szefa Zespołu, byli tylko harcerze. Fotografowanie stało się w tym czasie Jego pasją. 

Liczne fotokroniki Hufca wypełnione są w ogromnej większości zdjęciami Druha Ryszarda  

i Jego podopiecznych. Dzięki temu pozostanie On na długo w pamięci wszystkich, którzy  

Go znali. 

         

Druh Ryszard fotografuje imprezy zuchowe i harcerskie 

Przez pięć lat był członkiem Komisji Historycznej Hufca, a do końca swego życia – jej 

współpracownikiem, zawsze zapraszanym na spotkania zespołu Komisji. Brał udział w Zlo-

tach i Zjazdach Hufca, Złazach Zuchowych i innych imprezach organizowanych przez hufiec. 

Na apelach z okazji różnych rocznic i świąt chętnie czytał nazwiska zmarłych instruktorów 

oraz fragmenty tekstów mszy przeznaczonych do odczytywania przez wiernych. 

    

   

Udział w różnorodnych zbiórkach, spotkaniach i imprezach zuchów i harcerzy 
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Był wspaniałym mężem i ojcem. W małżeństwie z żoną Janiną przeżył 57 lat. W ostat-

nich latach  martwił Go stan zdrowia żony, która od dłuższego czasu nie czuła się dobrze. Nie 

myślał o sobie, a rodzinę stawiał na pierwszym miejscu w swoim pracowitym życiu. Kochał 

swoje córki, był dumny z osiągnięć wnuków. Niedawna śmierć młodszej córki bardzo Go 

załamała. Być może, iż to przeżycie, z którym nie mógł się pogodzić, przyspieszyło Jego 

śmierć. 

      

Państwo Ptakowie z córeczkami                                                   W 50-lecie małżeństwa 

Otrzymał wiele odznaczeń, wśród nich Odznaki za Zasługi dla Hufca Częstochowskie-

go i Chorągwi Śląskiej, statuetkę Oskara Hufca za całokształt pracy instruktorskiej oraz, jako 

jeden z pierwszych, Honorową Odznakę Seniora Hufca ZHP Częstochowa.  

   

          Oskar Hufca za całokształt pracy instruktorskiej                  Honorowi seniorzy Hufca ZHP Częstochowa 

Do ostatnich chwil swojego życia, nasz nieodżałowany Kolega, Przyjaciel i Druh był 

czynnym i niezawodnym instruktorem harcerskim, bez zarzutu spełniającym obowiązki, które 

podejmował. Wierny wybranej służbie, do końca był tam, gdzie był potrzebny i gdzie  

Go oczekiwano. 

Odszedł na wieczną wartę w chwili, gdy nikt tego odejścia nie przewidywał. Tym więk-

szy żal wszystkich, którzy pozostali.  
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Pożegnaliśmy Druha Ryszarda 22 września 2015 roku. Pozostanie w naszej Pamięci ja-

ko człowiek o wielkim sercu, ciepły przyjazny ludziom, zawsze chętny do pomocy i współ-

pracy. Jego pogodny uśmiech będą pamiętać wszyscy, którzy Go znali, cenili i szanowali,  

bo swoim życiem sobie na to  zasłużył. 

    

 

    

Uczestnicy pogrzebu w kościele pod wezwaniem św. Antoniego na Ostatnim Groszu 

oraz na cmentarzu na Rakowie 

 

                                                       Cześć  Jego  pamięci! 

 

Zdjęcia do niniejszej publikacji uzyskano od żony Zmarłego, Janiny, byłej komendantki 

szczepu Szkoły nr 20, hm Ireny Raźniak, a także ze zbiorów druha hm Bogdana Gizy. 

Dziękujemy! 

 

 

 

                                                                                Komisja  Historyczna  

                                                                            Hufca ZHP Częstochowa 


