
1 

 

                                       

nr 71                                                                                                                       maj 2018r. 

 

Zygmunt Wierus 
zasłużony instruktor i wychowawca 

Kawaler Orderu Uśmiechu 
                   

Po dłuższej przerwie, zaistniałej z wielu przyczyn, niezależnych od autorów publikacji 
„Ocalić od zapomnienia”, wracamy do prezentacji ludzi i wydarzeń podkreślających osią-
gnięcia harcerstwa na naszym terenie. 

Człowiek, którego sylwetkę dziś przedstawiamy, przez 
całe swoje życie związany był z ziemią kłobucką, która przez 
okres istnienia województwa częstochowskiego była jego 
częścią, a hufiec w Kłobucku był jednym z większych huf-
ców Chorągwi Częstochowskiej.  

Zygmunt Wierus urodził się 4 sierpnia 1931 r. w Kło-
bucku, tam ukończył szkołę podstawową, a następnie był 
uczniem Państwowego Liceum Pedagogicznego w Często-
chowie, gdzie w roku 1950 zdał maturę, a tym samym zdobył 
zawód nauczyciela. Wykształcenie zawodowe uzupełnił  
w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie, uzyskując 
stopień magistra pedagogiki. 

Od dziecięcych lat wykazywał zainteresowania muzyczne. Pierwszych piosenek nau-
czyła go mama, która prowadziła ludowy zespół artystyczny i zachęcała syna do występów  
w tym teatrze regionalnym. Pierwszy akordeon podarował małemu Zygmuntowi wuj. Do dziś 
ten instrument jest nierozłącznym towarzyszem druha Zygmunta, który gra też na pianinie 
 i jest autorem wielu tekstów piosenek. Gdy w roku 1996 zorganizowano zjazd absolwentów 
Państwowego Liceum Pedagogicznego w Częstochowie, jedną z artystycznych atrakcji tego 
wydarzenia był specjalnie na tę okazję napisany wiersz Zygmunta, z entuzjazmem przyjęty 
przez uczestników tego zjazdu. Wiersz ma tytuł „Nasz drugi dom”, dedykowany „Moim Pro-
fesorom, Koleżankom i Kolegom”: 

 
Tu był nasz drugi ojców dom. 
Okna na świat otwarte,  
z których wypływał srebrny ton 
nad Wisłę i Wartę. 

Tu mnie uczono, jak mam żyć,  
wierzyć w dziecięce marzenia, 
jak abecadła uczyć i być 
wzorem dla pokolenia. 

 

Tu „Wolna Młodzież” skrzydła swe  
rozpięła tęczą wielką. 
Chciała ulecieć - bo był gniew –  
gdzieś w przestrzeń niepojętą. 

Wracajmy tu, by każdy kąt 
 pozdrowić i pomarzyć ... 
Wynieśmy wiarę dzisiaj stąd –  
będziemy stać na straży. 
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I hołd oddajmy dzisiaj tym,  
co byli dla nas wzorem, 
uczyć nas, jak dobrym być 
dla uczniów profesorem. 

Żurawim kluczem wróćmy tu  
na dźwięk złotego rogu, 
aby nie „ostał jeno sznur” 
i mit szkolnego progu. 

Powróćmy znów za kilka lat,  
nawet ciernistą drogą. 
Choć innym torem zmierz świat  
– my bądźmy zawsze sobą. 

 

Piękne idee i plany, wyrażone w strofach tego wiersza, Zygmunt Wierus konsekwentnie 
realizował przez całe życie. Pracował w szkołach podstawowych w Pankach, w SP nr1 i nr 2 
w Kłobucku. Uczył, wychowywał, ale zawsze jego działania związane były z muzyką. 

Do harcerstwa wstąpił w 1946r. i po spełnieniu wyznaczonych zadań, we wrześniu  
w 1948 r. złożył przyrzeczenie harcerskie w drużynie im. Tadeusza Kościuszki w Kłobucku, 
działającej przy Szkole Podstawowej nr. 2. Brał udział w organizowanych przez Hufiec Kło-
bucki obozach, biwakach i harcerskich wędrówkach. 

 

W latach 1955 – 1959 druh Zygmunt prowadził Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Pan-
kowskie Mazowsze” wspólnie z koleżanką Zofią Adamus, odpowiadającą za balet w tym ze-
spole. 

Przez wiele lat współpracował z założonym przez siebie Zespołem artystycznym „Kie-
drzynianki”, Zespołem Artystycznym pod nazwą „Smerfy”, chórem w SP nr 1 w Kłobucku 
oraz organizował działalność Zespołu Teatralnego przy świetlicy tartaku w Zagórzu, jak rów-
nież Zespołu Pieśni i Tańca im. T. Sygietyńskiego w LO w Kłobucku. Uzyskiwał liczne suk-
cesy w środowisku. 

W latach 1973 – 1977 promował region z założonym przez siebie Zespołem Artystycz-
nym „Ballada”. Członkami Zespołu była młodzież Liceum Ekonomicznego w Kłobucku. Ze-
spół został zaproszony do Ośrodka Harcerskiego w Chorzowie na Międzynarodową Akcję 
Letnią ZHP „Malta”.  
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Przez 16 lat współpracował z Obozem „Malta” ucząc zagranicznych gości, pionierów, 
polskich piosenek, pląsów i małych form scenicznych. 

Prowadził zajęcia artystyczne, naukę piosenek, pląsów, na kursach dla drużynowych – 
absolwentów Liceum Pedagogicznego z Częstochowy, Myszkowa, Zawiercia. 

Należy podkreślić, że zespoły artystyczne prowadzone przez Zygmunta Wierusa brały 
udział w licznych konkursach, pokazach i festiwalach, w różnych miejscach, w różnym czasie 
i z rozmaitych okazji. Uczestnicząc w nich, zdobywały wiele dyplomów, podziękowań, a nie-
jednokrotnie zajmowały czołowe miejsca wśród innych zespołów tego typu. 

 

Należy też podkreślić ogromny wkład pracy druha Zygmunta w budowę i rozbudowę 
Ośrodka Harcerskiego w Zawadach, będącego bazą obozów letnich Hufca Kłobuck.  

Był również organizatorem Nieobozowej Akcji Letniej dla dzieci niezrzeszonych  
w Ośrodku w Zawadach. Działalność ta uzyskała I miejsce w Chorągwi. 

Trudno wymienić wszystkie miejsca i formy artystycznej działalności druha Zygmunta 
Wierusa, bo było ich tak wiele, że aż trudno uwierzyć, że jeden człowiek miał tyle sił, chęci  
i zdolności do tak szerokiej działalności artystycznej. Działał nie tylko w zespołach szkol-
nych, ale także w domach dziecka, domach kultury. Nic więc dziwnego, że członkowie zespo-
łów, uczniowie, harcerze i ich wychowawcy wystąpili z wnioskiem o przyznanie druhowi 
Zygmuntowi Orderu Uśmiechu. 
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Ryszard Strojec, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Kłobucku w latach 1985 – 2002 
oraz Wojewódzkiego Domu Kultury w Częstochowie, tak ocenia działalność druha Zygmun-
ta: 

„Dzieci go autentycznie kochały i wciąż był przez nie otoczony. Był nauczycielem biolo-
gii, a muzykę uprawia z czystego zamiłowania. Gra na akordeonie i pianinie, zbiera i popula-
ryzuje lokalny folklor muzyczny pracując z dorosłymi. Jego żywiołem była zawsze praca  
z młodzieżą i mimo wieku zajmuje się nią po dziś dzień”. 

 

Obecnie Zygmunt Wierus ma 87 lat i kłopoty ze zdrowiem, ale nie narzeka, jest zawsze 
pogodny, jakim powinien być Kawaler Orderu Uśmiechu. 

To wyjątkowe odznaczenie za wieloletnią działalność, w kształtowaniu wrażliwości ar-
tystycznej i umiejętności muzycznych, otrzymał druh Zygmunt z rąk Międzynarodowej Kapi-
tuły 6 listopada 2009 roku. Nagroda Kawalera Orderu Uśmiechu z numerem legitymacji 905 
jest wyjątkowo zasłużonym wyróżnieniem. 

W roku 2011 Zygmunt Wierus zajął czołowe miejsce w konkursie „Człowiek Roku” 
organizowanym przez redakcję Dziennika Zachodniego. 

W roku 2016 mieszkańcy Kłobucka uczestniczyli w obchodach jubileuszu 70-lecia 
służby harcerskiej Zygmunta Wierusa. Uroczystości odbyły się w dniach 23 – 25 września  
w   Ośrodku Harcerskim w Zawadach. Wzięli w nich udział liczni zaproszeni goście z burmi-
strzem Kłobucka i przedstawicielami harcerskich władz Hufca, Chorągwi Śląskiej i Głównej 
Kwatery ZHP. 

Na zakończenie tej prezentacji szczególnie zasłużonego człowieka wypada przypo-
mnieć, że druh Zygmunt w swej działalności harcerskiej pełnił funkcje: 

̶̶   zastępcy Komendanta Hufca Kłobuck, 
̶ inicjatora i współorganizatora bazy Harcerskiego Ośrodka Wypoczynkowo- 

 Szkoleniowego w Zawadach, 
̶   członka Rady Chorągwi Częstochowskiej, 
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̶   Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich, 
̶   dyrektora szkoły. 

   

Za swoją ofiarną, wieloletnią działalność otrzymał liczne wyróżnienia i odznaczenia, 
spośród których należy wymienić: 

̶   Krzyż Kawalerski Orderu Odznaczenia Polski, 
̶   Zasłużony Działacz Kultury, 
̶   Złoty Krzyż za Zasługi dla ZHP, 
̶   Odznaka Zasłużonego w Rozwoju Województwa Katowickiego, 
̶   Odznaka za Zasługi dla Częstochowskiej Chorągwi ZHP, 
̶   Honorowa Odznaka Ofensywy Zuchowej, 
̶   Odznaka Harcerskiej Służby Ziemi Kłobuckiej i inne.  

Trwałym dorobkiem twórczym pracy Zygmunta Wierusa są następujące pozycje: 

̶   „Żołnierski Ethos”- widowisko historyczne dot. bitwy pod Mokrą 1939 r. 
̶   „Ballada o Polsce” – widowisko historyczne. 
̶   „Sylwetki nauczycieli Miasta i Gminy Kłobuck”− tajne nauczanie w czasie okupacji. 
̶    „Zarys historii harcerstwa Ziemi Kłobuckiej”. 
̶    „Amatorski ruch artystyczny Miasta i Gminy Kłobuck”. 
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W jednym z miejscowych organów prasowych ukazał się krótki, lecz wymowny w swo-
jej treści tekst: 

 

Podsumowaniem niniejszego numeru naszej publikacji niech będzie wiersz poświęcony 
naszemu bohaterowi, a napisany przez jedną z jego wychowanek: 

                                                                       Wspomnienie 

Oczami swymi widzę 
Pana twarz radosną. 
Czyżby zawsze była wiosna? 
Torba przez ramię, aktówka pod pachę,  
zamaszysty krok i sokoli wzrok...   
 /... / 

To on! 
Już wszedł, już usiadł 
już słychać jego ciepły ton... 
Lekkie dźwięki kołyszą mą duszę 
To lasy i pola,  
miłość matczyną i przydrożne topole 
Już oczami − innymi widzę 
świat wypełniony 
ludźmi szczęśliwymi. 

Słyszę pieśni tradycyjne i swojskie  
takie nasze, takie polskie... 

Na zawsze w pamięci mej zostanie  
pan, który z pasją gra 
- także na fortepianie. 

Muzyką zjednuje sobie ludzi,  
rozumie co to altruizm 
i nigdy się nie nudzi. 

Wiersz ten dedykuję mojemu nauczycielowi, wspaniałemu pedagogowi 
- Kawalerowi Orderu Uśmiechu – Panu Zygmuntowi Wierusowi 

                                                                          Iwona Zawada 10 maja 2013 r. 

„Kłobuck nie musi wstydzić się ludzi. 
Budynek czy ulicę można odbudować. 
Wartościowi ludzie są bezcenni. 
Zygmunt Wierus jest dumą Kłobucka.” 
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I jeszcze ważne informacje na zakończenie: 

Order Uśmiechu przyznawany jest od prawie 50 lat. Pierwszy został wręczony w roku 
1968. Od roku 1980 ma rangę między narodową, oficjalnie uznaną przez ONZ. Obecnie sie-
dziba Kapituły mieści się przy UNICEF w Warszawie, a w obradach uczestniczy 60 osób  
z różnych krajów świata. 

 

 

Za kontakt z druhem Zygmuntem Wierusem i materiały dotyczące jego postaci przed-
stawionej w niniejszym numerze naszej publikacji dziękujemy druhnie hm Teresie Komender. 

 

 

                                       Opracowanie niniejszego numeru: 

                                                             Halina Pałka 
                                                             Maria Teresa Chudzik 
                                                             Bronisław Chudzik 

 

 

 

   


