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Kolejny przykład 

 współdziałania częstochowskich pokoleń 

4 czerwca b. r.  mogliśmy uczestniczyć w interesującym wydarzeniu, w którym zaanga-

żowani byli najmłodsi częstochowianie zaproszeni do współpracy z seniorami. Był to piknik 

organizowany corocznie na zakończenie roku akademickiego dla słuchaczy Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku przy Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Impreza  odby-

wała się, jak co roku, w Olsztynie koło Częstochowy. Słuchacze UTW zawsze licznie w niej 

brali udział. 

Tym razem  Samorząd Uniwersytetu zaproponował przeprowadzenie kilku zabawnych 

konkurencji sportowych, w których zawodnikami byli seniorzy, ale konkurencjami kierowali 

harcerze Częstochowskiego Hufca ZHP. Planując imprezę członkowie Samorządu UTW 

zwrócili się do druhny Haliny Pałki, słuchaczki Uniwersytetu z zapytaniem, czy może zorga-

nizować grupę harcerzy – nastolatków, do obsługi tych zawodów. 

Impreza odbywała się w niedzielę, po 

południu, ale znalazła się grupa dziewcząt i 

chłopców z dwóch drużyn naszego Hufca, 

którzy chętnie postanowili poświęcić nie-

dzielne popołudnie na zabawę z ludźmi w 

wieku swoich dziadków i babć. Byli to 

druhny i druhowie z  13 Częstochowskiej 

Drużyny Harcerskiej „Bezimienni” prowa-

dzonej przez druhnę pwd. Julię Więckowską

oraz 37 Częstochowskiej Drużyny Wielo-

poziomowej „Pomarańczarnia”, której dru-

żynowym jest druh pwd. Piotr Szwedziński.
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Ponieważ autobusy do Olsztyna kursują dość rzadko, harcerzy z Częstochowy przy-

wiózł na miejsce pikniku druh hm Bogdan Giza i przez cały czas pobytu w Olsztynie to wła-

śnie on i druhna hm Halina Pałka (harcerscy seniorzy) czuwali nad całością sportowej zaba-

wy, w której uczestniczyli nasi harcerze. Teren zawodów i potrzebne rekwizyty przygotowali 

członkowie Samorządu UTW, zadaniem młodocianych druhen i druhów było pokierowanie 

zabawą oraz poświadczenie odpowiednio przygotowanymi pieczątkami udziału seniorów 

w poszczególnych konkurencjach, a czasem pokazaniu, jak należy daną czynność wykonać. 

Początkiem pikniku, według od lat ustalonej tradycji, była msza polowa odprawiona 

przez kapelana UTW i dopiero po niej przewodnicząca zaprosiła chętnych słuchaczy do 

udziału w wesołych zawodach. 

Oto one: 

− rzut piłki do kosza

− trafienie piłki do bramki (między dwa

drzewa rosnące bardzo blisko siebie)

− skakanie ze skakanką (liczyła się ilość

skoków)

− kręcenie kółkami hula – hoop (kto naj-

dłużej)

− rzuty plastikowymi kółkami na  wbite

w ziemię strzałki

− rzucanie i chwytanie gumowych kółek

ringo.
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Chętnych do zabawy było wielu, podobała im się współpraca z młodzieżą. Należy przy-

znać, że nasi podopieczni też świetnie się bawili, a ich zachowanie oraz wygląd budził ogólną 

sympatię. 
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Gdyby nie nagła burza z ulewą, która skróciła  całą imprezę, trwałaby ona dłużej. Nie-

stety – kapryśna  aura sprawiła, że całe towarzystwo bardzo prędko opuściło las (większość 

przyjechała własnymi samochodami, niektórzy zabrali tych „niezmotoryzowanych”). Często-

chowskich harcerzy druh Bogdan, dwukrotnym kursem, poodwoził do domów, a druhny 

i druhowie mieszkali w różnych dzielnicach miasta. Po kilka osób, mieszkających w miej-

scowościach podczęstochowskich, przyjechali rodzice. 

Była to więc impreza z przygodami, ale pełna humoru i zadowolenia. 

Na szczególne podziękowanie zasługuje druh Piotr Szwedziński, który, będąc daleko, 

poza Częstochową (uczestniczył w kilkudniowym Rajdzie im. dr. I. Kozielewskiego) potrafił 

zmobilizować swoich podopiecznych,  by wzięli udział w imprezie. Pomogła mu w tym druh-

na Julia Więckowska, która sama nie mogąc uczestniczyć w pikniku z powodu choroby, po-

rozumiała się ze swoimi harcerzami telefonicznie. A bez druha Bogdana też trudno byłoby 

sobie wyobrazić całą tę przygodę. Druh Bogdan Giza jest autorem wszystkich zdjęć prezen-
towanych w tym numerze.  

Prawdziwie harcerska postawa! 

Całej trójce instruktorów i wspaniałym harcerzom naszego Hufca serdecznie dziękuje 

druhna Halina Pałka, w imieniu Samorządu UTW. To przecież ona otrzymała zadanie od 

„szefowej” Uniwersytetu, a że sama nie ma bezpośredniego kontaktu z harcerzami, bo nie 

prowadzi drużyny, bez pomocy wymienionych wyżej instruktorów, niewiele mogłaby zrobić. 

Dziękuję, Druhno Julio i Druhowie: Piotrze i Bogdanie. 

Harcerze – uczestnicy imprezy otrzymają od Samorządu UTW imienne podziękowania 

na piśmie.  

 Opracowanie niniejszego numeru: 

 Halina Pałka 

 Maria Teresa Chudzik 

Bronisław Chudzik 




