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Związek Drużyn „Nigrum” w Kłomnicach 
                   

W roku 2014 wydano książkę autora Krzysztofa Wójcika „Wychowawcy patriotów.” 
Podtytuł tej publikacji informuje, że jest to „Monografia harcerstwa Ziemi Kłomnickiej  
w 90 rocznicę powstania pierwszej drużyny.” Nie będziemy oczywiście streszczać ani opi-
sywać bardzo interesującej historii harcerstwa na tym terenie, choć jest to treść godna uwa-
gi. Wspominaliśmy już o Kłomnicach w naszej „Ilustrowanej historii harcerstwa często-
chowskiego” wydanej w roku 2011. Dziś pragniemy przedstawić również coś dotyczącego 
działalności ZHP w Kłomnicach i okolicy, a będzie to równie interesująca informacja, tym 
bardziej, że przedstawia współczesną działalność jednostek harcerskich istniejących na tym 
terenie. 

                      
                                                                           Kłomnicka Drużyna Harcerska „Płomień” 

W epilogu wspomnianej monografii Krzysztofa Wójcika autor z nutką żalu stwierdza, 
iż na przełomie wieków, w czasie największych zmian w strukturach organizacyjnych wo-
jewództwa śląskiego, w Kłomnicach nie było już drużyn harcerskich. (Gminę Kłomnice 
włączono wtedy do hufca częstochowskiego). Jednak jasnym „światełkiem w tunelu” stał 
się fakt, że w roku 2004, w Związku Szkół w Kłomnicach powstała Drużyna Harcerska 
„Płomień” prowadzona przez druhnę Agnieszkę Borowiecką. Autor książki uważa, że  
„... wypełniła ona choć trochę pustkę, jaka powstała po ustaniu pracy harcerstwa przez kilka 
ostatnich lat.” Wkrótce zaczęły się tworzyć zastępy w innych miejscach Ziemi Kłomnickiej, 
co stało się początkiem kontynuowania pięknych tradycji harcerstwa na tym terenie, ponie-
waż drużyna „Płomień” rozpoczęła nowy rozdział kłomnickiej harcerskiej przygody. 

Związek Drużyn „Nigrum”, bo o nim będzie mowa w tym numerze naszej publikacji, 
został powołany rozkazem Komendanta Hufca ZHP Częstochowa w czerwcu 2016 roku. 
Powstał z działających wtedy w Hufcu 5 drużyn. Poza wspomnianą już Kłomnicką Drużyną 
„Płomień” druhny Agnieszki Borowieckiej, do drużyn założycielskich nowego Związku 
weszły: 
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− 1 Częstochowska Drużyna Harcerska „Cierń”, 

− 20 Częstochowska Drużyna Harcerska „Mirowskie Sokoły”,  

− 138 Częstochowska Drużyna Harcerska „Grom”, 

− Próbna Częstochowska Drużyna Wędrownicza „Żywioły”. 

Ponieważ każda z drużyn tworzących Związek miała  
w swoich barwach kolor czarny (w połączeniu z jakimś 
elementem innego koloru), powstał pomysł nadania nazwy 
łączącej się z tym wspólnym dla wszystkich, kolorem 
czarnym. W ten sposób powstała nazwa NIGRUM (łac. 
„niger” - czarny). Wszyscy członkowie Związku Drużyn 
noszą czarne chusty z lamówką w kolorze bordo.     

Komendantką nowego ZD była hm Agnieszka Borowiecka, jej zastępcą – phm Natalia 
Dąbrowska, a członkiem komendy do spraw kwatermistrzowskich – pwd Anna Chmura. 

Obecnie, w ciągu dwóch lat działalności „Nigrum”, skład jego zmienił się i powięk-
szył. Oto jednostki tworzące Związek Drużyn „Nigrum” w Kłomnicach: 

− 35 Kłomnicka Drużyna Harcerska „Płomień” (drużynowa hm Agnieszka Borowiecka), 
− 20 Częstochowska Drużyna Harcerska „Mirowskie Sokoły” (druż. dh Dorota Turemka),  
− 22 Częstochowska Drużyna Wędrownicza „Żywioły” (druż. phm. Marta Prześlak), 
− 50 Kłomnicka Drużyna Harcerska „Sienkiewiczacy” (druż. phm. Teresa Nowakowska),  
− 7 Gromada Zuchowa „Roztańczone Świetliki” (druż. dh. Katarzyna Cieśla), 
− 40 Gromada Zuchowa „Czerwone Promyczki” (druż. pwd. Henryka Bartnik), 
− Krąg Instruktorski „Twierdza” (komendantka hm. Ewa Miękina), 

Dwuosobową Komendę ZD „Nigrum” two-
rzą druhny: prowadząca Związek  
hm Agnieszka Borowiecka i jej zastępczyni 
phm Teresa Nowakowska. Cała kadra ZD 
stale podnosi swoje umiejętności i kwalifi-
kacje uczestnicząc w kursach i warsztatach 
organizowanych przez Szkołę Instruktorską 
Chorągwi Śląskiej ZHP oraz Centralną 
Szkołę Instruktorską, a także biorąc udział 
w Zlotach Kadry ZHP. 

               Na zlocie kadry w Tokarni 

 

 

Druhna Agnieszka Borowiecka stopień harcmistrza 
otrzymała w roku 2016 i z tej okazji uczestniczyła w spotka-
niu harcmistrzów z Prezydentem RP Andrzejem Dudą na po-
czątku roku 2017. Od kilku lat są organizowane takie spotka-
nia (rozpoczął je Prezydent Bronisław Komorowski). Spo-
tkania w Pałacu Prezydenckim, na które nowi harcmistrze 
otrzymują zaproszenia od Prezydenta RP za pośrednictwem 
Naczelniczki ZHP, są dla wybranych druhen i druhów wiel-
kim wyróżnieniem. 
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Członkowie wszystkich jednostek tworzących Związek drużyn „Nigrum” uczestniczą 
we wszystkich przedsięwzięciach programowych organizowanych przez Komendę Hufca 
Częstochowa, np. w Zlotach Hufca, programie Harcerskiego Startu, obchodach rocznicy 
powstania Szarych Szeregów, Dniu Myśli Braterskiej i innych. W 2016 roku, podczas uro-
czystości Szarych Szeregów, harcerze z „Nigrum” wystawili warty honorowe na Placu  
Pamięci Narodowej w Częstochowie oraz stanowili w tym dniu drużynę sztandarową. 

W okresie Bożego Narodzenia harcerze, zuchy i instruktorzy biorą czynny udział  
w przekazywaniu Betlejemskiego Światła Pokoju. Roznoszą je do członków lokalnych 
władz, instytucji Ziemi Kłomnickiej oraz przekazują mieszkańcom Kłomnic i Rzerzęczyc. 
Szczególne pod tym względem były ostatnie dwa lata, kiedy to delegacja „Nigrum” przy-
wiozła Światło Pokoju w 2016 roku z Wiednia, a w 2017 – z Zakopanego. 

        
Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju 

                   Wójtowi gminy Kłomnice                                      pani Dyrektor SP w Kłomnicach 

          

           Delegacja „Nigrum” w Wiedniu ....                                            i w Zakopanem           

Członkowie „Nigrum” współpracują z władzami gminy Kłomnice. Są współorganiza-
torami imprez patriotycznych z okazji rocznicy odzyskania niepodległości 11 listopada, czy 
też rocznic wybuchu i zakończenia II wojny światowej. Harcerze opiekują się mogiłami 
ofiar wojen, zaciągają warty honorowe, otaczają opieką tablice pamiątkowe i inne miejsca 
pamięci. Władze Gminy i parlamentarzyści wspierają finansowo działalność harcerzy i zu-
chów.  

Kadra Związku Drużyn jest również wspierającym organizatorem różnych akcji cha-
rytatywnych, np. zbiórki funduszy na rzecz Ośrodka „Ufność” prowadzącego dom opieki 
nad porzuconymi niemowlętami. Wspiera również finansowo i rzeczowo schronisko dla 
bezdomnych zwierząt i ma stały kontakt z Biurem Ochrony Zwierząt APA. Druhna phm. 
Marta Prześlak była dwukrotnie prowadzącą częstochowski sztab Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy i zachęcała harcerzy do udziału w tej akcji. 

Aktywność kadry instruktorskiej „Nigrum” jest doceniana przez Komendę Hufca Czę-
stochowa, czego dowodem są pochwały i odznaczenia. W Dniu Myśli Braterskiej w roku 
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2018 hm Agnieszka Borowiecka otrzymała srebrną Odznakę za Zasługi dla Hufca Często-
chowa, a brązowymi Odznakami zostały uhonorowane druhny: phm Teresa Nowakowska 
 i pwd Henryka Bartnik oraz pani Barbara Kanoniak, dyrektor Szkoły Podstawowej  
w Kłomnicach, współpracującej ze ZD „Nigrum”. 

Aktywność instruktorów Związku Drużyn wyraża się również w organizowaniu kur-
sów zastępowych i przybocznych. Druhna Agnieszka Borowiecka bierze udział jako członek 
kadry kształcącej np. na kursie przewodnikowskim w Kłobucku wiosną 2018 roku. 

Instruktorki dbają także o dobrą organizację letniego i zimowego wypoczynku dla 
swoich wychowanków. Były już obozy w Sianoszycach, Niesulicach oraz zimowiska w Ła-
zach koło Krakowa i Soblówce. W bieżącym, 2018 roku zostanie zorganizowany obóz  
w Ustroniu – Lipowcu. Często też odbywają się biwaki dla członków Związku, między  
innymi w Rzerzęczycach i Kłomnicach. Obie te miejscowości oraz Mirów są głównym tere-
nem działania ZD „Nigrum”. 

    
Na obozie w Sianoszycach 

Drużyny harcerskie i gromady zuchowe działalność skupiają głównie na zbiórkach realizu-
jących programy metodyki danej grupy wiekowej. Ogół członków Związku spotyka się  
w czasie uroczystości wigilijnych lub na apelach w szczególnych okazjach. 

   
                     Spotkanie wigilijne                                       Warta na cmentarzu w Kłomnicach 
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 Zuchy zawsze uczestniczą w Wiosennych i Jesiennych Złazach Zuchowych organizowa-
nych przez Namiestnictwo Zuchowe Hufca Częstochowa. Bardzo dobrze układa się współ-
praca między kadrą ZD i rodzicami podopiecznych. Na wspólne, uroczyste spotkania zapra-
szani są dyrektorzy szkół i przedstawiciele władz gminy. 

   
Gromada Zuchowa „Roztańczone Świetliki” 

                    w czasie Obietnicy Zuchowej                            na Wiosennym Złazie Zuchowym 

Na zakończenie warto podkreślić, iż Związek Drużyn „Nigrum” jest, jak dotąd,  
w Hufcu Częstochowa, jedynym takim związkiem, podobnym do tych, które przed laty dzia-
łały jako szczepy ZHP w szkołach i były bardzo liczne, bowiem dobrze prowadzona organi-
zacja przyciąga dzieci i młodzież. 

 

  

                                       Opracowanie niniejszego numeru: 

                                                             Halina Pałka 
                                                             Maria Teresa Chudzik 
                                                             Bronisław Chudzik 
 

 

 

   


