
1 

 

 

                                       

nr 73                                                                                                                 styczeń 2019 r. 

 

                                  Szczep Harcerski „Kamyk” 
                   

Jak już wspomnieliśmy, opisując niedawno Związek Drużyn „Nigrum” w Kłomnicach, 
przed zmianą ustrojową w naszym kraju, takich i podobnych związków członków ZHP, zrze-
szających przedstawicieli różnych harcerskich grup wiekowych, było wiele. Cieszymy się, że 
obecnie „Nigrum” nie jest jedynym związkiem tego typu, że istnieje w naszym hufcu kilka 
szczepów harcerskich. O jednym z nich opowiemy właśnie w niniejszym numerze naszej pu-
blikacji. 

IV Szczep Harcerski „Kamyk” powstał 28 stycznia 2016 roku, dokładnie w 113-tą rocz-
nicę urodzin hm Aleksandra Kamińskiego „Kamyka”. 

         

 
Wszyscy dobrze wiemy, kim był Alek-

sander Kamiński, twórca metody zuchowej 
w ZHP, autor wielu książek o zuchach i har-
cerzach, z których najbardziej znaną jest hi-
storia harcerzy Szarych Szeregów, wojenna 
historia „Kamienie na szaniec”. Wybór tej 
postaci na patrona szczepu jest sprawą 
godną pochwały. 

 

 

Od chwili powstania szczepu, 
jego komendantką jest druhna pod-
harcmistrz Dominika Kowalska  
 (z prawej strony). 
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Pierwotnie w skład szczepu weszły jednostki: 

         24 CDH „Watra” im. hm. Janka Bytnara „Rudego” 
28 CDSH „Ignis” im. hm. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” 
45 GZ „Wędrujące Iskierki” 

 Głównym tematem zainteresowań członków szczepu jest historia. Wyraża się to  
następująco w działalności drużyn: 

− czynny udział w obchodach rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, z wyko-
naniem pamiątkowego zdjęcia z napisem „PAMIĘTAMY”,  

             

 

 

− w czasie obchodów rocznicy po-
wstania Szarych Szeregów w roku 2017 
członkowie szczepu „Kamyk” pełnili za-
szczytną funkcję drużyny sztandarowej, 

 

 

− szczególnie bliskie harcerzom „Kamyka” są postacie bohaterów książki „Kamienie 
na szaniec”, 

− w maju 2016 roku odbyła się wycieczka do Warszawy, w czasie której jej uczestnicy 
odwiedzili cmentarz wojskowy na Powązkach, szczególną uwagę poświęcając kwaterze, 
gdzie są groby „Zośki”, „Rudego”, „Alka” i innych bohaterów książki Aleksandra Kamiń-
skiego. W czasie tej wycieczki członkowie szczepu spotkali się z Naczelniczką ZHP, Małgo-
rzatą Sinicą i innymi osobami, będącymi we władzach naczelnych naszego Związku. 

Kadra szczepu „Kamyk” jest zawsze wśród czynnych członków sztabu organizacyjnego 
Ogólnopolskiej Pielgrzymki ZHP na Jasną Górę. 

Od początku swojego istnienia szczep zorganizował w ramach HAL i HAZ: 

 

 

Zimowiska: 
w Kucobach, 
Murzasichlu 

i Siedlcu k/Janowa 
w latach 

2016 - 2018 
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Obozy w Międzywodziu i Zakopanem w latach 2016 – 2018 

   

   

W roku 2018 r. w ramach obozu, szczep uczestniczył w Zlocie ZHP w Gdańsku. Warto 
podkreślić, że „Kamyk” stanowił jedną, pełną, 40- osobową drużynę zlotową. 

Ciekawą stroną działalności szczepu „Kamyk” jest szeroki kontakt ze środowiskiem. 
Szczep stale współpracuje ze szkołami podstawowymi: nr 8, 32, 36, 49, 53, SPSK, a także  
z SP w Poczesnej i ZS w Kamyku. W roku 2017 działalność szczepu była również mocno 
skoncentrowana wokół ośrodka Organizowania Społeczności Lokalnej w dzielnicy Ostatni 
Grosz. Honorowym partnerem szczepu jest Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Czę-
stochowie. Harcerze zawsze mogą liczyć na pomocną dłoń Pana Dyrektora Mariusza Zawady. 
Za okazywaną pomoc Pan Dyrektor otrzymał medal za Zasługi dla Hufca w stopniu brązo-
wym, a szkoła może się poszczycić tytułem „Szkoły Przyjaznej Harcerstwu” w stopniu zło-
tym. Bardzo ważnym partnerem szczepu jest stowarzyszenie „Pasja do życia”. Co roku szczep 
organizuje wigilię, w czasie której dziękuje partnerom i rodzicom. Uczestniczy w niej zawsze 
ponad 100 osób. W kwietniu 2018 roku szczep „Kamyk” był organizatorem hufcowego festi-
walu piosenki harcerskiej „CZAR”. 

Traktując poważnie zadania stawiane w czasie różnych akcji oraz w codziennej pracy 
drużyn, „Kamyk” chętnie brał udział w zawodach, współzawodnictwie i konkursach organi-
zowanych na terenie Hufca. 
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             Zamieszczone powyżej zdjęcia przedstawiają różne wydarzenia z życia szczepu. 
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Jednostki szczepu kilkakrotnie stawały na podium we współzawodnictwie drużyn Hufca:  

W 2017 roku 28 CDSH "Ignis" zajęła I miejsce we współzawodnictwie,  
a 24 CDH "Watra" uplasowała się na III pozycji.  
W roku 2018 "Watra" obroniła swoje III miejsce.  
W roku 2016 i 2017 szczep uczestniczył w międzynarodowym zlocie skautów Inter-

camp. Warto podkreślić, że ponad 90% środków, harcerze zgromadzili podczas akcji zarob-
kowych. 

Do wymienionych drużyn, wchodzących od chwili powstania szczepu, w jego skład,  
w roku 2017 dołączyły jeszcze dwie jednostki: 

16 CDH NS „Promienie” 
Krąg Instruktorski im. „Ponurego” i „Nurta”. 

A oto druhny i druhowie, którzy kierują i koordynują działania jednostek wchodzących 
w skład szczepu „Kamyk”: 

Obecnie Radę Szczepu stanowią:  

Komendantka Szczepu 
phm. Dominika Kowalska 

Zastępca Komendantki Szczepu 
phm. Przemysław Kowalski 

Zastępca Komendantki i Skarbnik Szczepu 
pwd. Mateusz Cyran HO 

Członkini Rady Szczepu -Drużynowa 28CDSH „Ignis” 
pwd. Julia Hanisz HO 

Członek Rady Szczepu – Drużynowy 24 CDH „Watra” 
pwd. Jakub Ciura HO 

Członkini Rady Szczepu – Drużynowa 16 CDH NS „Promienie” 
pwd. Tatiana Telehojna-Jasińska 

Członek Rady Szczepu- Przewodniczący KI „Ponurego” i „Nurta” 
hm. Arkadiusz Klimczyk 

Członek Rady Szczepu – Przyboczny 28 CDH „Ignis” 
ćw. Michał Tomżyński 

Członkini Rady Szczepu – d/s kadrowych 
pwd. Marta Nita 

Członek Rady Szczepu - d/s wizerunku 
dh. Jakub Pasieka 

IV Szczep Harcerski „Kamyk” był organizatorem pięknej imprezy zorganizowanej  
z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości Polski oraz połączenia wszystkich jednostek 
polskiego skautingu w jeden Związek Harcerstwa Polskiego. 

Był to prawdziwy kominek, od początku do końca zaplanowany i wykonany przez 
członków tego szczepu − kominek na miarę imprezy hufcowej, na który władze Hufca byli 
zaproszeni jako goście. Nie będziemy tu opisywać przebiegu tej niecodziennej imprezy. Oto, 
jak mówią o niej sami organizatorzy: 
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Działo się 2 listopada Roku Pańskiego 2018 r. 

IV Szczep Harcerski „Kamyk” im. hm. Aleksandra Kamińskiego uczcił w tym dniu setną  
rocznicę  połączenia wszystkich jednostek polskiego skautingu w Związk Harcerstwa Pol-
skiego. 

O godzinie 17:00 w kościele rektorackim p.w. Najświętszego Imienia Maryi odbyła się 
Msza Święta w intencji zmarłych harcerzy i instruktorów z dziękczynieniem za 100 lat istnie-
nia nazwy ZHP. Eucharystii przewodniczył kanclerz Kurii Metropolitarnej ks. Mariusz Baka-
larz. Na zakończenie Mszy Świętej zostało złożone wotum wdzięczności - krzyż harcerski. 
Wszyscy uczestnicy nabożeństwa odśpiewali z wielkim wzruszeniem pieśń zwaną „Modlitwą 
Harcerską”. 

        

         

 Po zakończeniu Mszy Świętej rozpoczął się uroczysty kominek 100-lecia w sali wido-
wiskowej IV Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza. Przy dźwiękach piosenki 
"Płonie ognisko" kominek rozpalili: Druh hm. Ryszard Stefaniak - zastępca prezydenta miasta 
Częstochowy, hm. Andrzej Lichota - zastępca komendantki Chorągwi Śląskiej ZHP, hm. Woj-
ciech Śliwowski - komendant Hufca ZHP Częstochowa, Pani Małgorzata Majer - dyrektor 
Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie, hm. Arkadiusz Klimczyk - przewodniczący 
Kręgu Instruktorskiego im. „Ponurego” i „Nurta” oraz phm. Dominika Kowalska komen-
dantka naszego szczepu. 
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Podczas kominka, w naszych wspomnieniach przenieśliśmy się w czasie do listopado-
wych dni roku 1918, gdzie w przededniu odzyskania niepodległości naszej Ojczyzny, w Lubli-
nie, polski skauting połączył się w Związek Harcerstwa Polskiego. Następnie nasi goście mo-
gli bliżej poznać sylwetki najważniejszych postaci w historii harcerstwa. Gawędy przeplatane 
były śpiewem harcerskich piosenek, wykonywanych przez zespół muzyczny naszego szczepu. 
Na zakończenie zostały rozdane nagrody za udział w konkursie plastycznym – „100 lat ZHP”! 

        

       

       

Na zakończenie zabrzmiało gromkie „Już do odwrotu głos trąbki wzywa..." i stanęliśmy  
w harcerskim kręgu, żegnając się iskierką. W uroczystym kominku, oprócz wyżej wymienio-
nych gości, wzięli udział dyrektorzy i nauczyciele częstochowskich szkół, grono instruktorskie 
i seniorzy naszego hufca, drużyny nieprzetartego szlaku i przede wszystkim licznie zgroma-
dzeni harcerki i harcerze naszego szczepu. Rada naszego szczepu, składa serdeczne podzię-
kowanie wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w przygotowanie tej uroczystości. 
Na kolejne 100 lat wyruszamy z przesłaniem św. Jana Pawła II  

„Musicie wymagać od siebie, choćby inni od was nie wymagali." 

                                                                                     Dziękujemy! Czuwaj!” 
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Komisja Historyczna w imieniu wszystkich seniorów harcerskich uczestniczących  
w kominku, serdecznie dziękuje harcerzom, zuchom i instruktorom szczepu „Kamyk” za pa-
mięć o seniorach Hufca i byłej Chorągwi Częstochowskiej. Przydałoby się więcej takich im-
prez i więcej takich jednostek organizacyjnych Hufca, jak IV Szczep Harcerski „Kamyk”. 

Dziękujemy druhowi Przemkowi Kowalskiemu za pomysł i kierowanie tym niezapo-
mnianym harcerskim wydarzeniem. 

Na zakończenie informujemy, że 28 stycznia 2019 r. „Kamyk” będzie obchodził swoje 
trzecie urodziny. Życzymy dalszej owocnej działalności i kolejnych wspaniałych pomysłów. 

 

                                                                                                  Czuwaj! Seniorzy Hufca 

   

 

                                                               Opracowanie niniejszego numeru: 

                                                                                Halina Pałka 
                                                                                Maria Teresa Chudzik 
                                                                                Bronisław Chudzik 
 

 

 

   


