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Wspólna twórczość  
najstarszego i najmłodszego pokolenia częstochowian 

 
Po dłuŜej przerwie  wracamy do „ocalania od zapomnienia”  wydarzeń, które warto 

utrwalić.  

Obecnie pragniemy przedstawić coś, co nie ma nic wspólnego z minioną historią naszej 
organizacji, ale ma związek z cząstką naszego Hufca. Ale do rzeczy! 

16 lutego 2017 roku w auli Wydziału Zarządzania  Politechniki Częstochowskiej odby-
ło się niezwykłe spotkanie. W kaŜdy czwartek po południu, od kilkunastu juŜ lat, odbywają 
się w tej sali wykłady dla seniorów, członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego 
właśnie pod opieką i zezwoleniem dziekana Wydziału Zarządzania naszej Politechniki. 

W ten czwartek, 16 lutego sala wykładowa była wypełniona do ostatniego miejsca, 
ale… więcej niŜ seniorów – słuchaczy UTW, było ludzi młodych, a najwięcej… dzieci.  

    

Dlaczego tak się działo? OtóŜ tematem, 
przedmiotem spotkania była tym razem prezentacja 
ksiąŜki wydanej przez Klub Literacki „Fraszka”, 
będący jednym z zespołów specjalistycznych zwią-
zanych z zainteresowaniami słuchaczy UTW. 

Prezentowano ksiąŜkę dla dzieci. Wiersze o 
dziecięcej tematyce napisali seniorzy – członkowie 
„Fraszki”, a ilustracje do tych wierszy wykonały 
dzieci. KsiąŜka udała się świetnie i wzbudziła 
ogromne zainteresowanie. 

 

 

 

 



2 

 

 

Ale co to ma wspólnego z naszym Hufcem i harcerstwem? – moŜe ktoś zapytać. I tu za-
czyna się istotna przyczyna tematu przedstawionego w niniejszym numerze naszej publikacji. 

OtóŜ sam pomysł, by ksiąŜkę dla dzieci 
ilustrowały dzieci, rzucił kiedyś, w luźnej 
rozmowie z seniorami UTW, naczelnik Wy-
działu Polityki Społecznej w Urzędzie Miasta 
Częstochowy, pan Adrian Staroniek, a dla 
nas – harcerzy, druh Adrian, były wieloletni 
komendant naszego hufca. Obecnie, jako 
pracownik Urzędu Miejskiego i naczelnik 
tego właśnie wydziału, ma pod opieką orga-
nizacje pozarządowe, instytucje opieki spo-
łecznej, itp. działy funkcjonowania poszcze-
gólnych grup społeczeństwa naszego miasta. 
I tak się zaczęło. Druh Naczelnik sam przy-
niósł pewnego dnia plik rysunków dzieci  
z którejś świetlicy środowiskowej i przekazał 
je przewodniczącej Klubu „Fraszka”.  

 

Teksty wierszy wybranych i zatwierdzonych jako przyszłą treść ksiąŜki, powielono  
i przesłano do kilku częstochowskich szkół. A Ŝe przewodnicząca „Fraszki”, druhna Halina 
Pałka jest instruktorką harcerską i pełni funkcję przewodniczącej Komisji Historycznej Hufca, 
nie byłaby sobą, gdyby kilku kompletów wierszy nie przekazała druŜynowym zuchowym 
naszego Hufca.  

Temat podjęły trzy zuchowe gromady: „Pluszowe Niedźwiadki” działające przy Zespo-
le Szkolno-Przedszkolnym w Janowie, a prowadzone przez druhnę Dorotę Gal, nauczycielkę 
tej szkoły, „Radosne Ogniki” z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudnikach, w których 
druŜynową i wychowawczynią jest druhna Lidia Sosnowska oraz gromada „Pomarańczowe 
Wilczki”, której przewodzi nauczycielka  Zespołu Szkół we Mstowie druhna Urszula Derda.  

     
                 Halina Pałka                                     Dorota Gal                                      Lidia Sosnowska 

 

 

Druh Adrian Staroniek (pierwszy z prawej), prezy-
dent miasta Krzysztof Matyjaszczyk i obecny komen-
dant Hufca Wojciech Śliwowski na uroczystej prezen-
tacji ksiąŜki 
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Ze wszystkich trzech gromad wybrano kilkanaście rysunków zuchów, które trafiły do 
naszej ksiąŜki, choć wybór był nie łatwy, bo ilustracji z róŜnych szkół nadesłano bardzo duŜo. 
Nawet konsultantka-plastyczka miała tu trudne zadanie. 

                                                               

 

 
Dorian śak ze Mstowa zilustrował wiersz Anny Jędryki „Leśny wiatr” 

Za  pośrednictwem druha Adriana sprawą zainteresowały się odpowiednie osoby z pre-
zydentem miasta na czele i przy pomocy finansowej Urzędu Miasta, ksiąŜkę oddano do dru-
karni „Gryf” pana Andrzeja Szczepańczyka, w styczniu 2017 roku. Prezentacja odbyła się jak 
juŜ wspomnieliśmy, 16 lutego. 

Rysunek do wiersza „Pinokio” 
Teresy Moraś wykonała 

Zuzia Zalasińska z Rudnik 

 

 

Autorką rysunku 
„Wesołe miasteczko” 

do wiersza Małgorzaty Franc  
jest Ania Muskalik z Janowa 
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Zaproszono wszystkie dzieci, których rysunki są w ksiąŜce, do dyrektorów szkół posła-
no odpowiednie pisma informacyjne, jedną ksiąŜkę do biblioteki szkolnej oraz zaproszenie 
dla dyrekcji i nauczycieli – opiekunów małych rysowników. KsiąŜki wysłaliśmy do wszyst-
kich szkół podstawowych i zespołów szkolno – przedszkolnych w Częstochowie. Doręczone 
zostaną takŜe do wszystkich bibliotecznych filii w Częstochowie, głównie – do bibliotek mło-
dzieŜowych.  

 

W imprezie promocyjnej 
uczestniczył, jako honorowy gość, 
pan prezydent miasta i oczywiście 
druh – naczelnik Adam Staroniek, 
Obaj cierpliwie dotarli do końca 
imprezy. Prezentowano na niej wy-
brane wiersze autorów „Fraszki”  
i odpowiednie ilustracje.  

 

 

 

Wiersze recytowały dzieci ze szkół częstochowskich nr 2 i 53. Pokazano na ekranie 
przynajmniej po 2 ilustracje z kaŜdej szkoły. Wszyscy byli zadowoleni. KaŜdy młody autor 
ilustracji otrzymał ksiąŜkę i czekoladę.  

      

Ale wróćmy do naszych zuchów. 
Wszystkie, oczywiście umundurowane, pre-
zentowały się pięknie. W oczekiwaniu na 
pana prezydenta, który troszkę się spóźniał, 
zuchy wyszły na scenę i zaśpiewały zuchową 
piosenkę. Wtedy właśnie przybył oczekiwa-
ny Gość. Wyglądało to tak, jakby właśnie dla 
niego śpiewały zuchy, witając sponsora na-
szej ksiąŜeczki. TuŜ za kartą tytułową 
umieszczone jest słowo wstępne pana prezy-
denta oraz jego zdjęcie. Czy to nie prawdzi-
we wyróŜnienie? Ile ksiąŜek moŜe się po-
szczycić takim wyjątkowym dodatkiem?  



5 

 

Owo wspomniane słowo 
wstępne podkreśla, Ŝe ksiąŜka ta  
„ … jest najlepszym przykładem 
współpracy międzypokoleniowej 
mieszkańców naszego miasta” 

Zarówno w treści swego słowa 
wstępnego, jak i w wystąpieniu  
w czasie prezentacji, pan prezydent 
Ŝyczył „ … dzieciom wspaniałej lek-
tury, a seniorom jeszcze bogatszej 
twórczości.” 

 

Obecnie na Sali zuchy jeszcze kilkakrotnie odpowiednimi, bardzo sympatycznymi 
okrzykami podkreślały swoje zadowolenie, co się bardzo podobało publiczności. Zaśpiewały 
teŜ jeszcze jedną piosenkę. NaleŜy przyznać, Ŝe udział tych najmłodszych uczestników uro-
czystości był bardzo miłą atrakcją, urozmaiceniem jej scenariusza. Bardzo dumny był z tego, 
takŜe obecny wśród zaproszonych gości, druh komendant Hufca Wojciech Śliwowski oraz 
druh Bogdan Giza, znany zuchmistrz instruktor Hufca oraz przedstawiciel władz Chorągwi 
Śląskiej. Wszystkie zdjęcia z uroczystości, które tu prezentujemy, są właśnie dziełem druha 
Bogdana. 

                
          Druh Bogdan Giza                                       Komendant Hufca Wojciech Śliwowski 

 

 

                                                                                                   

                                                  Opracowanie niniejszego numeru: 

Halina Pałka 
Maria Teresa Chudzik 
Bronisław Chudzik 

 

 


