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nr 70                                                                                                                  listopad  2017r. 

 

Gala 105-lecia harcerstwa w Częstochowie 

                        

Zakończyliśmy poprzedni numer naszej publikacji zapowiedzią wiadomości o działal-

ności poszczególnych zespołów harcerskich i instruktorskich w okresie minionego 5-lecia. 

Redaktorzy „Ocalić od zapomnienia” dziękują tym, którzy obietnicy dotrzymali. Przedsta-

wione materiały umieściliśmy w odpowiednim miejscu niniejszego numeru naszej gazetki. 

Tymczasem  opowiemy i pokażemy, jak przebiegała Gala 105-lecia, która odbyła się  
w sobotę, 28 października w Miejskim Domu Kultury przy ul. Łukasińskiego w Częstocho-

wie. A naprawdę warto o tym napisać!  

Imprezę przygotowano bardzo starannie i wzięli w tym przygotowaniu udział przedsta-

wiciele wszystkich pionów wiekowych, by pokazać swoją harcerską działalność i zasłużyć na 

pochwałę. Duża sala widowiskowa MDK była pełna mimo niepogody, jaka od rana serwowa-

ła nam chłód, deszcz, mżawkę i wiatr. Nie psuło to jednak nastroju harcerzy, zuchów, instruk-

torów i licznych gości, którzy swoją obecnością odpowiedzieli na piękne zaproszenia rozesła-

ne do druhów, druhen i przyjaciół. Pomysłowa dekoracja zapowiadała miłą zabawę. 
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Galę prowadzili: druhna hm Iwona Orman, człon-

kini Komendy Hufca i druh hm Adrian Staroniek, były 

komendant naszego Hufca,  który znalazł czas mimo  

nawału pracy w Urzędzie Miejskim. Nie zapomniał,  

że instruktorem jest się zawsze, bez względu na zmianę 
funkcji, stanowiska i miejsca pracy.  

 

 

 

 

Komendę Chorągwi Śląskiej repre-

zentowała sama druhna Komendantka, 

 hm Anna Peterko oraz skarbnik Chorągwi, 

druh hm Andrzej Lichota. Oboje są dość 
częstymi gośćmi w naszym Hufcu  i zali-

czają się do naszych prawdziwych, harcer-

skich przyjaciół. Tym razem też usłyszeli-

śmy z ich ust wiele miłych i pochlebnych 

słów, co bardzo mobilizuje wszystkich do 

dalszej, solidnej pracy. 

 

Zaszczycił nas swoją obecnością nawet przedstawiciel Głównej Kwatery ZHP w osobie 

kapelana naszego Związku księdza hm Wojciecha Jurkowskiego. W imieniu druhny Naczel-

nik odczytał i przekazał komendantowi Hufca specjalnie  na tę okazję przygotowane pismo,  

a także usłyszeliśmy wiele ciepłych słów o harcerzach Częstochowy, organizacji pielgrzymek 

harcerskich, przekazywaniu Betlejemskiego Światła Pokoju i innych, zasługujących na uwagę 
działaniach ZHP w naszym mieście. 

      

               Druh kapelan czyta list Naczelniczki                                   druh kapelan siedzi w środku 
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Prezydenta Częstochowy, który nie mógł osobiście uczestniczyć w naszej uroczystości, 

reprezentował  jego zastępca wiceprezydent, druh  hm Ryszard Stefaniak,  który również 
podkreśla, że jest harcerskim instruktorem. 

Z wypowiedzi druha wiceprezydenta ja-

sno wynikało pragnienie, by harcerstwo wróci-

ło do szkół, jak to było jeszcze przed trzydzie-

stu kilku laty, bo taki stan harcerskiego działa-

nia był i szkołom, i miastu, bardzo potrzebny. 

Sam druh Ryszard był wtedy harcerzem, po-

tem instruktorem i wiedział, ile nasza organi-

zacja robiła dla środowiska Częstochowy. Jako 

przedstawiciel władz miasta mówca bardzo 

chciałby przyczynić się do zainteresowania się 
dyrektorów szkół i nauczycieli działaniem  

drużyn  harcerskich i zuchowych w szkołach 

naszego miasta. Czas pokaże, czy to się spełni. 

 

Spośród uczestników uroczystej gali warto wymienić przedstawicieli posłów z naszego 

terenu, dyrektorów szkół, które otrzymały tytuły „Szkoły Przyjaznej Harcerstwu”, dyrektorów 

innych szkół częstochowskich oraz seniorów harcerstwa, byłych instruktorów, bardzo czynnie 

udzielających się przed laty swoją wiedzą, umiejętnościami i zapałem w harcerskim działaniu, 

jak również nie brakło grupy seniorów do dziś będących członkami zespołów naszego Hufca  

i biorących udział we wszystkich zbiórkach, rocznicach, świętach narodowych i takich impre-

zach, jak ta, którą opisujemy.  

           

W grupie harcerzy i zuchów przybyłych na tę uroczystą galę nie zabrakło też ich rodzi-

ców i przyjaciół.  

W korytarzu przed wejściem do sali widowiskowej ustawiono plansze, na których pre-

zentowano zdjęcia z działalności poszczególnych kręgów i zespołów oraz namiestnictw na-

szego Hufca w ciągu ostatnich 5 lat. 

Po wszystkich przemówieniach  i oficjalnych wystąpieniach gości przedstawiciele po-

szczególnych zespołów prezentowali osiągnięcia swoich podopiecznych. W czasie słów 

sprawozdawcy na ekranie ukazywały się zdjęcia potwierdzające wydarzenia, o których mó-

wiono. Było to ciekawe, interesujące, a w niektórych momentach nawet bardzo zabawne, bo 

zdjęcia dokumentowały życie członków poszczególnych grup przy pracy, zajęciach mądrych  

i pożytecznych, ale także i przy wesołej zabawie. Było na co patrzeć i czego posłuchać.  
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Na scenie została ustawiona podstawa ze styropianu z napisem Hufiec ZHP Częstocho-

wa. Każda z prezentujących osób, po zakończeniu wystąpienia, stawiała na tej podstawie 

fragment logo Hufca i w ten sposób, pod koniec imprezy, podobnie jak w  puzzlach, cały 

symbol w postaci lilijki, został zbudowany.  

Prezentacja rozpoczęła się od najmłod-

szych – zuchów. W zastępstwie nieobecnej 

namiestniczki zuchowej, temat zuchów przed-

stawił  hm Bogdan Giza, którego instruktorska 

działalność skupiała się od początku właśnie 

wśród drużyn i gromad zuchowych. Do dziś 
żadna zuchowa impreza nie odbędzie się bez 

czynnej obecności druha Bogdana. Na ekranie 

ukazywały się barwne fotografie uśmiechnię-
tych dziecięcych twarzyczek, zuchów w mun-

durkach  lub  przebranych w rozmaite stroje, 

zależnie od okazji i okoliczności.  

O zuchach, które w naszym Hufcu są najbardziej znane i widoczne, można mówić i pi-

sać bardzo dużo. Druh Bogdan wspominał o najważniejszych działaniach programowych pra-

cy tego pionu wiekowego. Są to: 

− Złazy Zuchowe − Jesienny i Wiosenny odbywane corocznie na Jurze (w Olsztynie, Mi-

rowie lub w Złotym Potoku), każdy pod innym hasłem i na inny temat. Bez względu na pogo-

dę zuchy zawsze bardzo licznie uczestniczą w tych wędrówkach. 

      

 W roku 2016 Jesienny Złaz był tematycznie związany ze 1050 rocznicą Chrztu Polski. 
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 Zuchy na zbiórkach zajmowały się tym tematem przez kilka miesięcy, a Zlot był pod-

sumowaniem tej rocznicy. Świetnie bawili się wszyscy, zarówno zuchy, jak i ich opiekuno-

wie. Instruktorzy przebrani w historyczne kostiumy z epoki Mieszka I i Dąbrówki oraz wojów 

z tamtego okresu, byli ogromną atrakcją dla uczestników Złazu. Tak zresztą jest zawsze – 

instruktor musi wczuć się w psychikę wychowanków by każda zbiórka uczyła, bawiła i wy-

chowywała – taki jest cel zuchowej metodyki. 

   

− Festiwal Piosenki Zuchowej „Wesołek” także odbywa się co roku i za każdym razem 

na inny temat. Jest prowadzony w formie konkursu i najlepsza gromada bierze udział w festi-

walu chorągwianym. Nasze zuchy już niejeden raz zdobyły pierwsze miejsce wśród zuchów 

Śląskiej Chorągwi ZHP. 

Rozśpiewane zuchy są bardzo miłym elementem działalności naszego Hufca. Można je 

było usłyszeć i zobaczyć także w czasie naszej Gali 105-lecia. Występy zuchów i harcerzy 

były bowiem miłymi przerywnikami między przemówieniami gości i prezentacją dokonań 

poszczególnych zespołów i namiestnictw. 

     

− Turniej o Puchar Antka Cwaniaka to pokazy umiejętności zuchów i ich sprawności  

w różnych dziedzinach. Wiemy, że twórcą gromad zuchowych w polskim skautingu był 

Aleksander Kamiński, znany w historii naszego harcerstwa „Kamyk”, wieloletni działacz 

polskiego ruchu harcerskiego od czasów międzywojennych, w czasie wojny współorganizator 

Szarych Szeregów, pisarz, historyk, autor wielu książek, nie tylko o tematyce harcerskiej. 

Antek Cwaniak to tytułowa postać jednej z tych książek, wódz zuchów, który długo był pier-

wowzorem dla drużynowych, którzy organizowali pierwsze zuchowe gromady w naszym 

kraju. Zuchy biorący udział w tym turnieju muszą się wykazać dużą sprawnością fizyczną, 
uczestnictwem w grach i zawodach sportowych oraz wiedzą wymaganą w danym temacie. 
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− W okresie zimowym zuchy biorą udział w przekazywaniu Betlejemskiego Światła Po-

koju oraz w licznych Noworocznych Balach Zuchowych, w których występują w najróżnorod-

niejszych przebraniach, śpiewają i bawią się wesoło, tak, jak tylko zuchy potrafią. 

        

− Coroczny, odbywający się na wiosnę Zlot Hufca to także ważny punkt naszego har-

cerskiego działania, w którym nie może zabraknąć zuchów. 

Jednym z występów zuchów w czasie naszej Gali 105-lecia był pokaz Indian, w których 

na tę okazję przeobraziły się zuchy z 29 Gromady „Mirowskie Chochliki”. Tańce, śpiewy 

okrzyki i cały pokaz przygotowany przez prowadzącą i opiekunkę tej grupy phm Anetę Mize-

rę był barwnym, wesołym i bardzo przyciągającym uwagę widowiskiem. 

        

O działaniach najstarszych wychowanków naszej organizacji, harcerek i harcerzy z gru-

py Wędrowników, mówiła w czasie gali druhna pwd Magdalena Ceglarek i pięknie to potem 

opisała.  

 

 

Zrobiła to w taki sposób, że po prostu 

nie wypadałoby przeredagowywać tego spra-

wozdania, więc przytaczamy je dosłownie: 

”Wyjdź w świat” – tym wędrowniczym zwro-

tem śmiało można określić ostatnie 5 lat dzia-

łania Wędrowników w Częstochowie. 
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„Powstają nowe Drużyny i Patrole Wędrownicze. Środowisko to bardzo się integruje, 

jest nas coraz więcej, widać nas, a Wędrownicy widzą świat wokół siebie. 

W ostatnim czasie mogliśmy brać udział w kursach drużynowych wędrowniczych, 

warsztatach dla instruktorów („Zasiej Wędrownictwo”), dla kadry („Zielone inspiracje”, „Bo 

warto!”), czy trochę poważniej o życiu i poszukiwaniu siebie („Kamyk”). 

         

Ratownictwo to najczęstsze pole służby naszych Wędrowników. Ostatnie lato to 

ogromny rozwój kadry, szkolenia, kursy, wygrywane zawody. U nas − Wędrownik − to świa-

domy ratownik. 

Rajdy. Już na stałe do kalendarza naszego Hufca wszedł Rajd Kozielewskiego, a ostat-

nio − Warta Wędrownicza przygotowana przez Wędrowników dla Wędrowników. „Nasi” 

regularnie biorą udział w rajdach ogólnopolskich (między innymi: „Świętokrzyski”, „Cicho-

ciemni”, „Arsenał”, „Łapmy Duchy”, „Rajd Nierozwiązanych Tajemnic”) 

Bierzemy udział w Zimowej Watrze Wędrowniczej, rajdach nocnych. Mamy pomysły! 

      

Ostatnie 5 lat to rekordowa liczba realizowanych prób wędrowniczych. 

 Coraz więcej jest też tych odważnych , by sięgnąć po 

wędrownicze „gwiazdki” na pagonie. Wśród nich są te, które 

oznaczają Harcerkę /  Harcerza Rzeczypospolitej. Oby tak 

dalej!  

Wędrujesz z nami? Wędruj!” 

Brawo,  Druhno Magdo!  Prawdziwie dziennikarski ta-

lent!  Redakcja „Ocalić od zapomnienia” dziękuje za bogaty 

w treść tekst i interesujące zdjęcia, które ten tekst dokumen-

tują. Gratulacje!  
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Kolejno prezentowano inne działy naszej harcerskiej pracy. 

Druh phm Przemysław 

Kowalski mówił o drużynach 

harcerskich. Wspomnieć tu warto 

o tym, że druh Przemek pracuje 

w Organizacji Społeczności Lo-

kalnej mającej siedzibę przy ul. 

Bardowskiego w dzielnicy Ostat-

ni Grosz. Takich miejsc jest kilka 

w naszym mieście, gdzie poży-

tecznie mogą spędzić czas 

mieszkańcy dzielnicy, a często 

drużyny harcerskie zwołują tam 

swoje zbiórki. 

Druh Przemek podkreślił, że drużyny harcerskie prowadzą w większości osoby, które  

mają stopnie instruktorskie. Głównym celem jest budowanie wspólnoty i harcerskiej więzi 

między drużynowymi i drużynami. Organizowane są kursy drużynowych i przybocznych har-

cerskich oraz zbiórki kadr drużyn.   

     

Właśnie w tym lokalu odbyła się 25 września b.r. zbiórka wyborcza, której celem było 

wyłonienie kandydatów – delegatów na Zjazd ZHP. Wybrany został druh komendant phm 

Wojciech Śliwowski i właśnie druh phm Przemysław Kowalski. Będą nas reprezentować na 

Zjeździe delegatów całego Związku. 

 

Namiestnictwo Nieprzetartego Szlaku 

prezentowała druhna pwd Tatiana Telehojna-

Jasińska. Członkami tego namiestnictwa są har-

cerze z niesprawnością intelektualną z często-

chowskich szkół i placówek. Są trzy  drużyny 

tego typu: 

16 CDH NS  Promienie 

18 CDH NS  Tropiciele Przygód 

30 CDH NS  Pszczółki 

Raz w roku, w SP nr 38 odbywa się im-

preza integracyjna Olimpiada Uśmiechu 
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Innymi formami zajęć Nieprzetartego Szlaku są zbiórki integracyjne, różnorodne zbiór-

ki tematyczne oraz uczestnictwo drużyn w imprezach i uroczystościach organizowanych 

przez Hufiec. Również  raz w roku, w czerwcu, jest organizowane przyrzeczenie harcerskie 

dla  nowych członków drużyn. 

 Ostatnim sprawozdawcą zespołów działających w Częstochowie był druh  hm Sławo-

mir Radosz. Mówił o działalności instruktorów harcerskich w naszym mieście. 

W czasie przerwy, którą ogłoszono w połowie uroczystości, wszyscy obecni na niej 

uczestnicy zostali zaproszeni  na degustację  jubileuszowego tortu przygotowanego specjalnie 

na tę okazję. Był to moment do wymiany zdań, uśmiechów i spotkań różnych osób, często 

takich, które nie miały okazji widzieć się  nawet od kilku lat.  

   

Każdy z zaproszonych na tę galę uczestników został  na zakończenie uhonorowany spe-

cjalną Odznaką 105-lecia podkreślającą ważność i historyczną wymowę tej imprezy. Trzeba 

przyznać, że była ona  udana i bardzo dobrze zorganizowana. 

    

Kończąc tę relację, my – redaktorzy „Ocalić od zapomnienia”, pragniemy tylko wtrącić 
małą uwagę, iż w całej tej pięknej, kilkugodzinnej gali nie było miejsca ani czasu, by powie-

dzieć o działalności instruktorów – seniorów , ludzi przez dziesiątki lat uczestniczących  

w pracy naszego Hufca. Nie zaplanowano, by ktoś z najstarszych członków ZHP reprezento-

wał i opowiedział, jak Ci wszyscy, już bardzo nie liczni członkowie naszego Związku, wciąż 
czynnie dokładają się swoją pracą do tego, co dzieje się w Hufcu. Wystarczy wspomnieć bar-

dzo już nieliczny Krąg Seniora prowadzony przez druha hm Bogusława Stanisza oraz Komi-

sję Historyczną Hufca, która już od 11 lat działa pod przewodnictwem druhny hm Haliny  
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Pałki. Wciąż jest nas coraz mniej, ale jesteśmy, istniejemy i jeśli nie można inaczej, sami się 
zaprezentujemy. 

O Kręgu Seniorów im. Józefa Wyżykowskiego już wspominaliśmy. Jego członkowie 

spotykają się w świetlicy Gimnazjum nr 9 na ul. Sobieskiego (kiedyś była to Szkoła Podsta-

wowa nr 9, a obecnie, po ostatniej reformie edukacji, znowu wróciła do tej nazwy). 

   

        Spotkanie w Szkole Podstawowej nr 9                                               Wigilia instruktorska 

W ostatnich dwóch latach obie te grupy seniorów spotykają się razem, może nie zawsze 

w pełnym składzie, ale o pewnych działaniach dyskutują wspólnie i razem świętują seniorskie 

zwyczaje świąteczne. Na jednym z takich wspólnych spotkań było kilka osób z Komendy 

Hufca, jeszcze z druhną komendantką hm Marią Kotkiewicz i wspominamy to jako bardzo 

miłe i ważne dla nas wydarzenie. Przedstawiciele tej grupy seniorów odwiedzają tych człon-

ków Kręgu, którzy nie mogą już uczestniczyć we wspólnych spotkaniach, a członkowie Ko-

misji Historycznej w składzie: hm Halina Pałka, hm Maria Teresa Chudzik oraz jej mąż Bro-

nisław Chudzik, choć nie harcerz i nie instruktor, wydają niezmiennie od 10 lat internetową 
publikację  „Ocalić od zapomnienia”, której numer 70 właśnie obecnie redagujemy. Bez „na-

szego Bronka”, który przygotowane przez nas teksty i fotografie przetwarza komputerowo, 

wydawanie naszej gazetki byłoby niemożliwe. 

   

      Spotkanie Komisji Historycznej w terenie                     Częstochowscy seniorzy na zjeździe chorągwianym 

Ten sam skład Komisji Historycznej przygotowuje i wysyła jubilatom – seniorom ży-

czenia na urodziny. Od lat już tak ustalono, że od 60-go roku życia jubilat otrzymuje życzenia 

co 5 lat, a od 75 urodzin każdy jubilat co roku przyjmuje życzenia w imieniu Komendy i in-

struktorów Hufca. Niby drobna i niezbyt  ważna to rzecz, ale adresaci życzeń bardzo cenią te 

„laurki”, o czym świadczą liczne telefony z podziękowaniami kierowane do Komendy Hufca 

i autorów życzeń. 
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Warto również wspomnieć, że to członkowie Komisji Historycznej uporządkowali księ-
gozbiór Hufca (większość pracy przeprowadził druh hm Zbigniew Mądrzyk),  jeszcze tylko    

nie został sporządzony katalog księgozbioru, z  zupełnie niezależnych od nas powodów. 

Tak więc – choć w czasie gali 105-lecia nie było seniorów w czasie prezentacji zespo-

łów, nie było też planszy ukazującej ich działalność, harcerscy seniorzy Hufca Częstochowa 

są, działają, jak potrafią, płacą składki członkowskie i wciąż czują się  członkami Związku 

Harcerstwa Polskiego, choć nie wszyscy to widzą. W imieniu seniorów obecnych na sali,  

w ciepłych, miłych słowach,  za wręczone im Odznaki 105-lecia, podziękowała druhna  

hm Anna Okniańska.  

 

 

Ładnym elementem finałowym  Gali 

105-lecia było wystąpienie seniora hm 

Edwarda Szostaka. W krótkich, lecz treści-

wych słowach, bardzo wysoko  ocenił  całą 
uroczystość. Podziękował organizatorom  

i podkreślił wartość i znaczenie Odznaki 

105-lecia wręczanej przez władze Hufca 

uczestnikom uroczystości. która na długo 

pozostanie w naszej pamięci. 

 

 

Autorzy dziękują druhowi hm Bogdanowi Gizie za dostarczone zdjęcia, które wykorzy-

staliśmy w niniejszym numerze. Czuwaj!  

 

                                       Opracowali: 

                                                             Halina Pałka 

                                                             Maria Teresa Chudzik 

                                                             Bronisław Chudzik 

 

  

 

   

 


