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Z drugiego stulecia minęło już 5 lat ... 

                        

Kończymy właśnie pierwsze 5-lecie od chwili, gdy bardzo uroczyście podkreślaliśmy  

w różnych formach naszych harcerskich działań, że częstochowskie harcerstwo istnieje już 
całe STO LAT!  

Ponieważ obecne władze hufca postanowiły zorganizować pod koniec października bie-

żącego, 2017 roku, imprezę z okazji 105–lecia częstochowskiego harcerstwa, spróbujemy 

przypomnieć ciekawsze wydarzenia i dokonania harcerskiej społeczności na naszym terenie 

w ciągu minionych 5 lat. 

Przypomnijmy, że obchody tej niecodziennej rocznicy trwały przez cały rok, że wyko-

nanie harcerskich zadań i instruktorskich inspiracji zaczęło się w październiku 2011 roku 

piękną imprezą w ówczesnym Młodzieżowym Domu Kultury na Rakowie (obecnie jest to 

Miejski Dom Kultury) i że udział w tej imprezie wzięli najważniejsi przedstawiciele często-

chowskich władz, szkół i instytucji. To był początek.  

   

Na przełomie wiosny i lata 2012 roku, w maju i w czerwcu zorganizowana została wy-

stawa 100-lecia podsumowująca dorobek harcerstwa Częstochowy. Cieszyła się dużym zain-

teresowaniem, choćby ze względu na jej umiejscowienie – w pawilonie stojącym w podjasno-

górskim parku Staszica. 
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O tym wszystkim autorzy internetowej publikacji „Ocalić od zapomnienia” pisali dość 
szczegółowo, więc zamiast się powtarzać, zajrzyjmy (kogo to interesuje) do wybranych nu-

merów naszej „gazetki”. 

Obchody 100-lecia zakończyły się pod koniec października 2012 roku w LO 

 im. H. Sienkiewicza, bo w tej właśnie szkole powstała przed stu laty pierwsza tajna drużyna 

częstochowskich skautów.  

   

W tym miejscu warto też przypomnieć, że obchody 100-lecia zainicjował ówczesny 

komendant Hufca, hm Adrian Staroniek, a zakończyliśmy je pod kierunkiem nowej komen-

dantki, hm Marii Kotkiewicz, która przejęła tę funkcję ze względu na fakt, że druh Adrian, nie  

mógł już startować w wyborach na nową kadencję, ponieważ pełnił funkcję komendanta 

przez dwie i pół kadencji. Takie  są wymogi Statutu ZHP. Za to pracowite i pełne sukcesów 

Hufca, 10-letnie kierowanie działalnością częstochowskich harcerzy druh Adrian otrzymał  

w 2012 roku statuetkę laureata Gali Mistrzów Harcerstwa Chorągwi Śląskiej (pisaliśmy o tym 

szczegółowo w 45 numerze „Ocalić od zapomnienia”) w kategorii „Najlepszy Komendant 

Hufca”. Wyróżnienie zasłużone i dobrze, iż zwierzchnictwo potrafiło to docenić! 

   

A będąc już przy temacie Gali Mistrzów, należy podkreślić, że w minionym 5-leciu lau-

reatami zostali: 

− w roku 2013 – hm Maria Kotkiewicz w kategorii „Kształceniowiec na Szóstkę” 

− w roku 2014 – hm Bogdan Giza. 

− a w roku 2016 – hm Bogusław Stanisz, obaj w kategorii „Złoty Senior” 

− w bieżącym,  2017 roku,  tytuł mistrza  uzyskała druhna hm Iwona Orman w kategorii 

   „Dobra Dusza”   
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Kształceniowiec na szóstkę                                        Złoty Senior                                         Dobra Dusza 

Do osiągnięć godnych 

pochwały, na co pracowali 

wszyscy członkowie i instruk-

torzy ZHP w Częstochowie 

należy uzyskanie kolejnego 

już, pierwszego miejsca we 

współzawodnictwie hufców 

Chorągwi Śląskiej (W kaden-

cji druha Adriana takie zwy-

cięstwo zdobyliśmy trzykrot-

nie). 

W 2015 roku obchodziliśmy 40-lecie Ośrodka Harcerskiego w Pająku. Członkowie ko-

misji Historycznej redagujący publikację „Ocalić od zapomnienia” wydali latem 2015 roku  

5 kolejnych numerów naszej gazetki poświęconej tematowi działalności Ośrodka w minio-

nych 40 latach.  

Wszystkie one dotyczyły przeszłości – historii tego 

miejsca i wydarzeń, które się tam przeżywało. Były to nu-

mery 51 do 55, bogate w zdjęcia z tamtych lat i wypowie-

dzi oceniające letni wypoczynek harcerzy w Pająku. 

 Druhna komendantka Hufca zebrała te wszystkie 

numery w jedną całość, opracowała część dającą obraz 

dnia dzisiejszego w Ośrodku i wydrukowana została nie-

wielka książeczka, którą mogli otrzymać uczestnicy im-

prezy podsumowującej obchody 40-lecia, w październiku 

2015 roku. 

 W tym samym czasie książkę na temat historii 

Ośrodka w Pająku wydał również druh hm Edward 

Szostak przy finansowej pomocy Urzędu Miasta. 

Jeszcze kilka wydarzeń z minionego 5-lecia warto zwrócić uwagę. Oto one: 

  W tym samym, 2015 roku w czerwcu seniorzy harcerscy naszego terenu spotkali się na 

całodziennym biwaku, który zorganizowali: druh Adrian Staroniek i druhny: Teresa Komen-

der i Halina Pałka. Impreza odbyła się na parkingu „Oleńka” w dzielnicy Lisiniec, a okazją do 

jej zorganizowania była 10 rocznica utworzenia Kręgu Starszyzny Harcerskiej, którego  
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założycielami  w 2005 roku były 3 wyżej wymienione osoby. Członkowie Kręgu, którego 

pierwsze spotkanie odbyło się w czerwcu 2005 roku w Pająku, nie spotykali się systematycz-

nie, ale na każdy zew duża grupa gotowa była do działania. I tym razem zebrało się około 60 

osób, w tym dawni komendanci Hufca, członkowie władz byłej Chorągwi Częstochowskiej,  

komendanci szczepów harcerskich oraz liczni instruktorzy, obecnie już seniorzy. 

     

 Pogoda nie pozwoliła, aby biwak odbył się przy ognisku, ale i pod dachem humory do-

pisywały i wspominało się dawne, dobre lata. Zaprosiliśmy druhnę komendantkę, a druh 

Przemek Kowalski przyprowadził zastęp dziewcząt, które śpiewem umilały czas i wcale nie 

nudziły się wśród przedstawicieli starszego pokolenia. Był gorący posiłek, o który postarał się 
druh hm Sławomir Radosz. Było miło i wesoło. Na podobne spotkanie nie będziemy czekać 
następne 10 lat!  

Do ważniejszych wydarzeń minionego 5-lecia należy również zaliczyć wręczenie Od-

znak Seniora Hufca ZHP Częstochowa. Odznakę ustanowiono w roku 2013, a pierwszymi 

seniorami, którzy ją otrzymali na Zlocie Hufca w Pająku, byli: 

         druhny:       Maria  Teresa Chudzik 

               Teresa  Komender 

               Anna   Okniańska 

               Halina  Pałka 

          
   

Należy również wspomnieć, że seniorzy naszego Hufca mają swojego przedstawiciela 

w Miejskiej Radzie Seniorów utworzonej przy Urzędzie Miasta w roku 2014. Do Miejskiej 

Rady Seniorów zgłaszały swoich przedstawicieli kierownictwa organizacji pozarządowych, 

których jest wiele w naszym mieście. Ze zgłoszonych 26 organizacji z przedstawionych kan-

dydatów wybrano 12 osób, bo właśnie w takiej liczbie członków zaplanowano skład Miejskiej 

Rady Seniorów. Wśród  tych 12 osób jest przedstawiciel Hufca ZHP Częstochowa, hm Halina 

Pałka, która od maja 2014 roku czynnie uczestniczy w pracach najstarszego pokolenia aktyw-

nych mieszkańców Częstochowy. 

druhowie:    Ryszard  Jakubiak 

                    Jędrzej  Moderski 

                    Ryszard  Ptak 

                    Edward  Szostak 
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Pod koniec 2015 roku zmienił się skład Komendy Hufca. Na nową kadencję wybrano 

komendanta druha phm Wojciecha Śliwowskiego, który w minionej kadencji pełnił funkcję 
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Nowy komendant, pełen zapału i pomysłów na przy-

szłe 4 lata,  spotkał się  kolejno z przedstawicielami wszystkich zespołów instruktorskich, 

słuchał propozycji zmian i kontynuacji działań oraz przedstawiał swoje propozycje.  

Miłym wydarzeniem na początek kadencji, już w grudniu 2015 roku była odpowiedź 
komendanta na zaproszenie przewodniczącej Uniwersytetu Trzeciego Wieku, która prosiła, 

by harcerze przekazali Światło Betlejemskie słuchaczom UTW w czasie ich opłatkowego 

spotkania. 

 Druh komendant zorganizował zespół 

składający się z przedstawicieli wszystkich 

harcerskich pokoleń: z grupą najstarszych czę-
stochowian spotkali się: zuch, harcerka, młody 

drużynowy, członkini Komendy Hufca – 

przedstawicielka średniego pokolenia, repre-

zentantka harcerskich seniorów oraz sam no-

wy, młody komendant, dowodzący Hufcowi 

niepełne dwa miesiące. Był to piękny pomysł 

podkreślający współpracę pokoleń naszego 

miasta. 

Takich przykładów współpracy pokoleń mieszkańców Częstochowy jest o wiele więcej 

i pisaliśmy już o tym w naszej publikacji niejednokrotnie. Ale w podsumowaniu 5-lecia no-

wego wieku istnienia częstochowskiego skautingu mówić o tym nie jest nigdy za wiele. 

Wspominaliśmy o wspólnym  czytaniu dla dzieci niepełnosprawnych, o zabawie harcerzy  

z seniorami na tegorocznym czerwcowym pikniku seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wie-

ku, czy o udziale zuchów w ilustrowaniu książki dla dzieci napisanej przez seniorów z grupy 

literackiej UTW. 

Te ogólne, wybrane z harcerskiego i instruktorskiego działania, formy pracy naszego 

Hufca najlepiej świadczą o tym, że w Hufcu dużo się dzieje i to DOBRZE  się dzieje.  

W kolejnym numerze przedstawimy konkretne przykłady działań poszczególnych na-

miestnictw, kręgów instruktorskich i zespołów tworzących całość naszego Hufca, w którym – 

jak  w całym ZHP, czy ktoś ma 7 czy 70 lat, jest po prostu druhem i druhną, a razem tworzy-

my harcerską rodzinę.  

I to jest piękne!   

                   

 

                                       Opracowanie niniejszego numeru: 

                                                             Halina Pałka 

                                                             Maria Teresa Chudzik 

Bronisław Chudzik 

 

 

 

   

 


