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     Dzień dzisiejszy Ośrodka Harcerskiego w Pająku 

 
Cieszy nas, autorów cyklu  „Ocalić od zapomnienia”, Ŝe pięć numerów publikacji doty-

czących Harcerskiego Ośrodka Wypoczynkowo-Szkoleniowego w Pająku koło Konopisk, 
spotkało się z zainteresowaniem Komendy Hufca i wielu osób, którym harcerstwo często-
chowskie nie jest obojętne.  

śe tak jest istotnie, świadczą o tym liczne 
opinie dotyczące numerów 51-55 naszej publika-
cji oraz fakt, Ŝe wszystkie one znalazły aprobatę 
Komendy Hufca wyraŜoną wydaniem broszury 
składającej się właśnie z tych pięciu numerów 
publikowanych od kwietnia do sierpnia 2015  
roku. 

Komendantka Hufca, hm Maria Kotkie-
wicz, we wstępie do tej broszury zaznaczyła,  
iŜ jej treść obejmuje 30, a nie 40 lat historii Pają-
ka. Tak jest rzeczywiście – zakończyliśmy nasze 
wspomnienia na 30 rocznicy Ośrodka, obchodzo-
nej w roku 2005. Nie jest to celowe omijanie 
współczesności. Autorzy publikacji „Ocalić…” 
skupiają się głównie na przeszłości, na historii 
częstochowskiego harcerstwa. Jego współcze-
sność dopiero zaczyna tworzyć historię, a wyda-
rzenia te są systematycznie przedstawiane  
na stronie internetowej Hufca i w bogatej galerii 
zdjęć ukazujących się na bieŜąco. Nie chcieliśmy 
powtarzać tego w numerach naszej gazetki. 

Aby  jednak odpowiedzieć na słowa Druhny Komendantki zawarte we wstępie do 
wspomnianej broszury, postanowiliśmy, Ŝe niniejszy numer naszej publikacji będzie popar-
ciem treści tego wstępu odpowiednimi fotografiami, do których zdołaliśmy dotrzeć. Dzięki 
temu 40-letnia historia Pająka dopełni się. 

A oto relacja Druhny Komendantki:  

„Oddajemy do Waszych rąk materiał wydawany przez Komisję Historyczną Hufca  
w cyklu ”Ocalić od zapomnienia”. Kolejne numery ostatnich wydań, które ukazują się tylko 
za pośrednictwem Internetu, poświęcone były historii naszego Ośrodka. Opisane wydarzenia 
obejmują 30 lat działania bazy. Kolejne lata równieŜ owocowały w przedsięwzięcia, które 
tworzą bogatą, czterdziestoletnią historię tego miejsca.  
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Baza przede wszystkim jest miejscem letniego wypoczynku dzieci i młodzieŜy, zarów-
no harcerskiej, jak i tej niezrzeszonej w szeregach naszej Organizacji. Rok rocznie w okresie 
maj-październik na terenie HOSW „Pająk” obozują harcerskie zastępy, patrole, druŜyny.  
To blisko sześćset osób, które wypoczywa, bawi się, realizuje zadania programowe.  

  

W ostatnich latach średnio dziesięć środowisk, wybiera naszą bazę na miejsce swojego 
obozowania. RównieŜ druŜyny z naszego Hufca coraz częściej przekonują się do organizacji 
obozów na terenie HOSW „Pająk”.  

  

Rozwój Ośrodka wymaga stałych nakładów finansowych i organizacyjnych. Podejmo-
wanych jest szereg działań, które mają na celu polepszenie jakości usług gastronomicznych  
i noclegowych. Jednym z nich jest udział Hufca w projekcie „Turystyka z ZHP na sześć – 
poprawa jakości infrastruktury turystycznej regionu poprzez inwestycje w bazę noclegową  
i gastronomiczną ośrodków harcerskich w województwie śląskim”. Projekt pozwolił na prze-
prowadzenie następujących inwestycji: zakup nowych urządzeń chłodniczych i do obróbki 
mechanicznej produktów spoŜywczych, zmywarki, pieca konwekcyjno-parowego, naczyń 
kuchennych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont i rozbudowa stołówki wraz  
z zapleczem, termomodernizacja budynku, zakup nowych łóŜek, wymiana pieca centralnego 
ogrzewania. Instalacja ta kosztowała ponad 500 tys. zł. Dodatkowo wykonano równieŜ nowe 
pomieszczenia z prysznicami. Dzięki tym inwestycjom uczestnicy obozów mogą korzystać  
z kąpieli w komfortowych warunkach. W miarę moŜliwości nadal prowadzone są prace po-
lepszające stan Ośrodka, m. in. instalacja nowych, energooszczędnych lamp na budynkach, 
czy roboty budowlane w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej  
na terenie Gminy Konopiska”. 
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Przez ostatnie lata na terenie Ośrodka odbywały się cykliczne przedsięwzięcia progra-
mowe i kształceniowe. W drugim tygodniu czerwca społeczność Hufca spotyka się na Zlocie 
Hufca, by podsumować roczną działalność i wyróŜnić aktywne jednostki.  

 

Organizowane są biwaki, mini-rajdy, spotkania instruktorskie. Dzięki ścieŜce edukacyj-
nej, wyznaczonej przez plansze zmontowane na terenie bazy, odwiedzający ją mają moŜli-
wość poznania fauny i flory tego miejsca. Instruktorów, przyszłych druŜynowych, kadrę 
kształcącą z całej niemal Polski, przyciągała przez pięć lat Częstochowska Akcja Szkolenio-
wa CZAS, w ramach której organizowane były kursy druŜynowych wszystkich pionów, kursy 
przewodnikowskie, podharcmistrzowskie, kadry kształcącej, kursy namiestników, warsztaty 
dla opiekunów prób na stopnie instruktorskie, warsztaty specjalnościowe. Ponad pięćset osób 
wzięło udział w tej kształceniowej formie, w czasie jej organizacji.  

   

Kadrę stanowili wykwalifikowani in-
struktorzy m.in. z Chorągwi ZHP: Śląskiej, 
Małopolskiej, Kieleckiej, Łódzkiej, Stołecz-
nej. W ramach CZAS w 2013 roku zorgani-
zowana została II Ogólnopolska Konferencja 
Kształceniowe Drobiazgi. W której wzięło 
udział 130 uczestników z całej Polski. Wśród 
prelegentów konferencji byli członkowie 
władz naczelnych ZHP z hm Emilią Kul-
czyk-Prus na czele. 
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Wśród gości odwiedzających nasz 
Ośrodek, byli m.in. hm Dariusz Supeł - 
Przewodniczący ZHP, hm Marian Anto-
nik – Wiceprzewodniczący ZHP, hm 
Małgorzata Sinica - Naczelniczka ZHP, 
hm Krzysztof Budziński – zastępca Na-
czelniczki ZHP, hm Paweł Chmielewski 
– Skarbnik ZHP. Wśród osób, na któ-
rych obecność i wsparcie zawsze moŜe-
my liczyć, są: hm Anna Peterko – Ko-
mendantka Chorągwi Śląskiej ZHP,  
hm Andrzej Lichota – Skarbnik Chorą-
gwi Śląskiej ZHP. 

Niecodzienne wydarzenie miało miejsce podczas Zlotu Hufca w 2015 roku. Wówczas 
na terenie Ośrodka odbywało się spotkanie Śląskiej Rady Przyjaciół Harcerstwa, której prze-
wodniczył Europoseł pan Jan Olbrycht. A podczas uroczystego apelu, w drugim dniu zlotu, 
13 czerwca 2015 roku Prezydent Częstochowy pan Krzysztof Matyjaszczyk odebrał z rąk  
hm Grzegorza Woźniaka – członka GK ZHP, Honorowe WyróŜnienie „Niezawodny Przyja-
ciel”. Jest ono wyrazem największego uznania Związku Harcerstwa Polskiego dla osób nie-
będących członkami ZHP. Przyznawane jest osobom, które wspierając działalność ZHP  
w róŜny sposób przyczyniają się do rozwoju dzieci i młodzieŜy. Jego symbolem jest ozdobna 
laska skautowa oraz okolicznościowy grawerowany dyplom. 

   

Hufiec ZHP Częstochowa organizuje równieŜ wakacyjny wypoczynek dla dzieci nie 
zrzeszonych w naszej Organizacji. I tak przez osiem kolejnych lat, „adepci sztuk magicz-
nych” realizują swoją pasję, związaną z przygodami ksiąŜkowego bohatera Harrego Pottera, 
podczas dni na koloni „Szkoła magii i czarodziejstwa”, której komendantem niezmiennie jest 
phm Wojciech Śliwowski. „Ciepłe klimaty”, „W krainie Shreka”. „Przygoda w Pająku”, 
„Cztery śywioły”, „Flinstonowie” to nazwy kolonii, których kierowniczkami były panie Mo-
nika Bluszcz i Justyna Całusińska. Swoje kolonie i obozy organizowali teŜ instruktorzy na-
szego Hufca – pwd Aneta Mizera, hm Ryszard Hulboj, pwd Michał Kasprzak, pwd Natalia 
Zadworna. Wypoczywający na terenie Ośrodka zuchy i harcerze reprezentowali m.in. Hufce 
ZHP – Kwidzyn, Olsztyn ”Rodło”, Łódź  Widzew, Łódź Bałuty, Zabrze, Rydułtowy, Podha-
lański, Kraków Podgórze, Ziemi Mikołowskiej. Swoją obozową bazę, na terenie Ośrodka, 
miały równieŜ zuchy, harcerze i instruktorzy z bratniej organizacji harcerskiej – Związek 
Harcerstwa Adwentystycznego  Pathfinder. 

 

 



5 

 

   

   

Jubileusz 40-lecia Harcerskiego Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego Pająk  
to doskonały moment, by podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do jego budowy,  
a w późniejszych latach modernizacji. Słowo dziękuję kieruję takŜe do kwatermistrzów 
Ośrodka, jego gospodarzy i moich poprzedników – komendantów Hufca, którzy czujnym 
okiem doglądali Ośrodka i sprawnie nim zarządzali. Dziękuję wszystkim komendantom zgru-
powania obozów, którzy na przestrzeni lat dbali o bezpieczny i atrakcyjny wypoczynek dzieci 
i młodzieŜy. Na koniec dziękuję członkom Komisji Historycznej Hufca ZHP Częstochowa 
pod przewodnictwem hm Haliny Pałki za trudy włoŜone w pielęgnowanie historii o Naszym 
Hufcu i Ośrodku.” 

Komisja Historyczna Hufca działająca od roku 2006, Ŝyczy wszystkim zuchom, harce-
rzom, instruktorom i seniorom Hufca, aby współczesna harcerska działalność na terenie Czę-
stochowy i najbliŜszych okolic, tworzyła wartościową wychowawczo i radosną cząstkę histo-
rii miejscowej społeczności. Niech Ci wszyscy, którzy kiedyś będą relacjonować wydarzenia 
bieŜących lat, mają bogaty materiał do tworzenia wiedzy historycznej dla przyszłych pokoleń 
i niech to będzie historia godna, by ją ocalić od zapomnienia. 

Większość zdjęć do tego numeru otrzymaliśmy od druha hm Bogdana Gizy. 

                                                                                                                          Dziękujemy 

 

 

                                                                                 Komisja  Historyczna  

                                                                            Hufca ZHP Częstochowa 


