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nr 77                                                                                                               wrzesień 2020 r. 

 

                        Przegląd ważniejszych wydarzeń 
                         w ciągu przełomowych miesięcy 
                                       lat 2019 – 2020 (część 1) 
 

Tylko dwukrotnie w ciągu kilkunastoletniego redagowanie internetowej 
publikacji Komisji Historycznej Hufca, między kolejnymi numerami naszej ga-
zetki była tak długa przerwa. Złożyły się na to różne przyczyny, a w ostatnim 
półroczu – okres pandemii koronawirusa. 

Tu warto zaznaczyć, że we wspomnianym czasie, na skutek różnych zmian 
w nowej kadencji władz naszego Hufca, ze składu Komisji Historycznej działa-
jącej od początku roku 2006 pozostały tylko dwie osoby: przewodnicząca Ko-
misji, hm Halina Pałka i hm Maria Teresa Chudzik. Obie te druhny redagują 
nasze „Ocalić od zapomnienia” przez wszystkie lata. O ludziach Komisji Histo-
rycznej szerzej pisaliśmy w numerze 50 naszej publikacji. 

Obecnie, ze wspomnianej długiej przerwy, postanowiłyśmy wybrać cie-
kawsze wydarzenia, godne uwagi i krótko opisać każde z nich, przy wydatnej 
pomocy druha hm Bogdana Gizy, który przekazał nam zdjęcia z tych imprez, 
zbiórek, wydarzeń. Zaczynamy od października 2019 roku, bo wtedy ukazał się 
ostatni numer „Ocalić od zapomnienia”. 

                                  Jesienny Złaz Zuchowy  
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Pierwszą, interesującą imprezą, o której warto napisać, jest Jesienny Złaz               
Zuchowy Hufca. Złazy, jesienne i wiosenne, odbywają się co roku. 

 Są to   bardzo cenione i lubiane imprezy dla najmłodszych członków naszego 
Hufca. Taka jest opinia zuchów, ich opiekunów  i rodziców.O żadnym ze Zła-
zów Zuchowych nie pisaliśmy dotąd zbyt szczegółowo, ale tym razem bardzo 
ciekawie i dokładnie relacjonuje to obecna Namiestniczka Zuchowa Hufca Czę-
stochowa, druhna pwd Paulina Jasińska: 

5 października 2019 r. w Złotym Potoku odbył się 32 Jesienny Złaz Zu-
chowy pod hasłem „Między nami Jaskiniowcami”. Pomimo niskiej temperatury 
i przelotnych opadów deszczu, uczestników nie opuszczał dobry humor. 

    

Podczas trwania Złazu zuchy polowały na mamuta, wykonywały prehisto-
ryczne malowidła ścienne, tropiły dzikie zwierzęta, a także poznawały narzę-
dzia, którymi posługiwali się ludzie pierwotni. 

Po wędrówce zuchy mogły ogrzać się przy ognisku oraz zjeść kiełbaskę. 

     

       Potem nastąpiła część oficjalna, podsumująca złaz. Część zuchów złożyła 
obietnicę zuchową, wybrani otrzymali pierwszą i drugą gwiazdkę.Instruktorki 
naszego Hufca, hm Iwona Orman i phm Martyna Poniatowska wręczyły 18 Gro-
madzie Zuchowej „Złote Duszki” Odznakę Harcerskiej Służbie Ziemi Śląskiej. 



3 

Następnie odbyło się wręczenie nagród i dyplomów. 

Złaz odbył się pod honorowym patronatem Komendantki Chorągwi Ślą -   
skiej, hm Anny Peterko. 

      

W Złazie wzięły udział gromady zuchowe Hufca Częstochowa:        

- 4 GZ „Mstowskie Słoneczka” 
- 6 GZ „Tropiciele Biedronek” 
- 7 GZ „Roztańczone Świetliki” 
- Szóstka Zuchowa „Pracowite Skrzaty” 
- 11 GZ „Pogodne Żurawie” 
- 15 GZ „Radosne Ogniki” 
- 29 GZ „Mstowskie Chochliki” 
- 36 GZ „Pluszowe Niedźwiadki” 
- Szóstka Zuchowa „Krokodylki”  

oraz 4 gromady z Hufca Dąbrowa Górnicza: 
- 3DGZ „Złote Wilczki” 
- 8 DGZ „Złote Iskierki” 
- 18 MDGZ „Złote Duszki” 
- 21 DGZ „Śmiecholudki z Ząbkolandii” 
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            Święto Odzyskania Niepodległości Polski 

Dzień odzyskania niepodległości Polski w roku 1918 obchodzony jest  
w naszej demokratycznej współczesności, co rok, w dniu 11 listopada. Tak było 
i w listopadzie 2019 roku, w rok po 100-letniej rocznicy tego wielkiego, histo-
rycznego wydarzenia. 

Zebrani z tej okazji uczestnicy uroczyście biorą udział we Mszy św. odpra-
wianej w kościele NMP w III Alei. Msza jest już tradycyjnie początkiem corocz-
nych obchodów. 

Po jej zakończeniu harcerze i instruktorzy oraz inni uczestnicy imprezy wy-
ruszają  w Aleję Sienkiewicza, gdzie następuje uroczyste złożenie kwiatów  
i krótka warta honorowa przy Grobie Nieznanego żołnierza.  

     

Stamtąd cała grupa udaje się na Plac Biegańskiego, gdzie znowu jest warta 
i złożenie kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

     

Atmosfera imprezy jest bardzo uroczysta i widowiskowa. Odbywa się  
w godzinach popołudniowych, więc na ulicach miasta i w miejscu zakończenia 
obchodów Święta Niepodległości jest już ciemno, a ten mrok rozjaśniają nie 
tylko miejskie latarnie, ale i pochodnie trzymane przez szeregi harcerzy. Przy-
padkowi przechodnie potwierdzają, że jest to bardzo piękne przeżycie. 
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W poprzednich latach tradycja obchodów Święta Niepodległości była nieco 
inna niż obecnie. Przez kilka lat okolicznościowa Msza św. odprawiana była  
w godzinach przedpołudniowych, w częstochowskiej Archikatedrze. W liturgii 
uczestniczyli nie tylko harcerze i instruktorzy, ale także wielu mieszkańców na-
szego miasta,  kombatanci oraz przedstawiciele władz miejskich. Dalsza część 
urocystości, odbywała się jak obecnie, po południu. 

W obchodach Święta Niepodległości 2019 roku uczestniczył zastępca pre-
zydenta Częstochowy, widoczny na zdjęciu druh hm Ryszard Stefaniak. 

     

 

         Występ Harcerskiego Zespołu Artystycznego „Słoneczni” 

30 listopada 2019 roku, na zaproszenie Komendy Hufca w Częstochowie, 
wystąpił w naszym mieście, w Miejskim Domu Kultury, Harcerski Zespół „Sło-
neczni”. 

Zespół powstał we wrześniu 1963 r. w Szkole Podstawowej nr 25 w Kato-
wicach, w dzielnicy Załęska Hałda, jako klasyczny chór szkolny. Już  
w pierwszym roku działalności chór zyskał  pierwsze sukcesy i stał się coraz 
bardziej znany na terenie Katowic. 
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Po trzech latach cały zespół wstąpił do Związku Harcerstwa Polskiego, 
utworzył 24 Drużynę Harcerską Hufca Katowice – Ligota  i odtąd już występo-
wał na scenach i estradach jako Harcerski Chór im. M. Karłowicza, reprezentu-
jąc swoje miasto na terenie całego kraju. Wkrótce występował również na wielu 
Międzynarodowych Obozach Pokoju i Przyjażni w kraju i poza jego granicami. 
Jako członkowie ZHP, harcerze zespołu propagowali piosenki, pląsy i zabawy 
dla dzieci. Za to zespół otrzymał wyróżnienie w postaci Honorowego Dyplomu 
CIMEA. 

W roku 1972  Zespół przeniósł swoją siedzibę do katowickiego Pałacu Mło-
dzieży, by umożliwić uczestnictwo wszystkim chętnym dzieciom z innych 
szkół. Wtedy również przyjął nazwę „Słoneczni”. 

      

Działalność Harcerskiego Zespołu rozwijała się, znani polscy twórcy pisali 
piosenki dla „Słonecznych”, nagrywano je na płytach i taśmach i tak powstała 
pierwsza w historii ZHP „Antologia Piosenki Harcerskiej (1911 – 1980)”. 

W roku 2000 „Słoneczni” promują „dziecięce hity” z terenu krajów Unii 
Europejskiej. 

W czasie występu w Częstochowie”Słoneczni” przedstawili bardzo intere-
sujący program. Szkoda tylko, że nie został on wcześniej odpowiednio zapowie-
dziany, bo duża sala widowiskowa w Miejskim Domu Kultury nie była wypeł-
niona – wiele miejsc świeciło pustkami. 
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Śląską Komendę Chorągwi reprezentował zastępca komendantki, druh hm 
Andrzej Lichota, który wręczył kierownikowi artystycznemu Zespołu uroczyste 
podziękowanie.  

    

Interesującym zakończeniem imprezy było spotkanie na scenie najstar-
szego z obecnych na sali seniorów ZHP z najmłodszym członkiem zespołu „Sło-
neczni”. Druh hm Bogdan Giza (bo o nim mowa) wręczył i zawiązał na szyi 
dziecka biało-czerwoną chustę i oboje stanęli przed Zespołem i widownią  
z uśmiechem. Gest ten miał być symbolem współdziałania harcerskich pokoleń 
w naszym Związku i kontynuowania tradycji harcerskich wśród dzieci, mło-
dzieży i dorosłych. 

           

W tym podziękowaniu uczest-
niczył też „nasz” druh hm Adrian 
Staroniek, były komendant Hufca 
Częstochowa, a obecnie – naczelnik 
jednego z wydziałów Urzędu Miej-
skiego w naszym mieście. 

Wśród widzów było kilku in-
struktorów naszego Hufca i grupa 
harcerzy. Byli też i seniorzy. 
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                 100-lecie Szkoły Podstawowej nr 38 

Ważnym wydarzeniem dla naszego miasta i dla harcerstwa częstochow-
skiego była impreza zorganizowana w SP nr 38 przy ul. Sikorskiego z okazji 100 
– lecia istnienia tej placówki szkolnej. Dlaczego ten fakt jest tak ważny dla har-
cerzy? – mógłby ktoś zapytać. Jest kilka powodów podkreślających tę „waż-
ność”. 

Oto Szkoła Podstawowa nr 38 już od dłuższego czasu posiada tytuł „Szkoły 
Przyjaznej Harcerstwu”. Nie jest to jedyna taka szkoła na naszym terenie, ale  
w żadnej innej nie odbywa się tyle harcerskich i zuchowych imprez, spotkań 
instruktorskich z różnych okazji, itp. Każdy harcerski zespół, który nie ma wła-
snej siedziby, może zawsze liczyć na to, że znajdzie się dla niego miejsce  
w Szkole Podstawowej nr 38. 

Drugą sprawą, godną podkreślenia jest fakt, że dyrektor szkoły, Anna Dy-
mek, jest instruktorką harcerską w stopniu harcmistrza, znaną w Częstochowie 
działaczką harcerską. Jej zastępczyni, hm Ewa Gawińska także od wczesnej 
młodości działa w naszym Związku. 

           

Właśnie w tej szkole odbywają się najczęściej przeróżne konkursy i zawody 
gromad zuchowych, Wigilie instruktorskie, spotkania z ciekawymi ludźmi, itp. 

W społeczności samej szkoły też od kilku lat przybywa zuchów i harcerzy. 
Działa tu obecnie Środowiskowy Szczep Czarno-Czerwony, w skład którego 
wchodzą drużyny harcerskie i gromada zuchowa. 
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 Taka sytuacja jest raczej rzadka w naszej obecnej rzeczywistości, bo prze-
cież po zmianach ustrojowych w naszym kraju w ogromnej większości szkół nie 
ma drużyn harcerskich, a nieliczne drużyny naszego Hufca składają się z harce-
rzy z różnych szkół i raczej nie mają własnej siedziby działania. 

Szkoła Podstawowa nr 38 w Częstochowie to jedna z najstarszych szkół  
w naszym mieście. Jej historia sięga 1919 roku, bo wtedy najprawdopodobniej 
została powołana do życia jako Szkoła Powszechna nr 1. W roku 1960 do istnie-
jącego budynku dobudowano jedno skrzydło, w którym uruchomiono nowo two-
rzone Liceum Ogólnokształcące im. K. Świerczewskiego. Obie szkoły połą-
czono w Zespół Szkół nr 5. Kolejna zmiana nastąpiła w 1965 roku, gdy szkoła 
otrzymała nr 38 (nową „jedynkę” zbudowano i otwarto w dzielnicy Tysiąclecia). 
W latach 1979-99 dzieliła budynek ze Szkołą Podstawową Specjalną nr 5.  
W październiku 1987 r. SP nr 38 otrzymała imię Ludwika Zamenhofa,  
a w 2009 roku w rocznicę 90-lecia, szkole ufundowano sztandar. Po remoncie  
w 2010 roku SP nr 38  jest jedną z najnowocześniejszych szkół w Częstochowie. 

Jubileuszową uroczystość 100-lecia Szkoły, dn. 5 grudnia 2019 r. uświetnił 
swoją obecnością Prezydent Miasta Krzysztof Matyjaszczyk. Byli też obecni 
inni szanowni goście: p. Alicja Janowska Dyrektor Delegatury Kuratorium 
Oświaty w Częstochowie, przedstawiciele Urzędu Miasta, emerytowani nauczy-
ciele, absolwencji szkoły, rodzice oraz dyrektorzy innych placówek i instytucji, 
przedstawiciele organizacji społecznych, w tym instruktorzy Związku Harcer-
stwa Polskiego. 
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W szkole przygotowano Salę Wspomnień z pamiątkami z przeszłości, prze-
prowadzono konkursy plastyczne: „Okulary pana Zamenhofa”, „Moja szkoła za 
100 lat” oraz I Powiatowy Konkurs Literacko – Plastyczny na Laurkę. Na kory-
tarzu szkolnym pojawił się mural z portretem Ludwika Zamenhofa, patrona pla-
cówki. 

Podczas uroczystości nastąpiło odsłonięcie tablicy upamiętniającej byłych 
nauczycieli, którzy zginęli w czasie wojny. Przy tablicy harcerze złożyli kwiaty 
i pełnili wartę. Niektórym gościom wręczono odznaczenia „Przyjaciel Szkoły” 
oraz statuetki w podziękowaniu za współpracę. Wyróżniono m. in. instruktorów 
ZHP wspierających działania placówki. Są to: Bożena Szecówka, Anita Imiołek, 
Wojciech Krogulec, Halina Pałka, Bogdan Giza, Wojciech Śliwowski, Przemy-
sław Kowalski. 

Przemówienie p. Dyrektor i akademia przygotowana przez uczniów i nau-
czycieli ukazały trudną, ale radosną drogę doskonalenia młodego człowieka. 

                                                                  

Nie zabrakło również skautowych akcentów. Przy symbolicznym ognisku 
wybrzmiała znana i podniosła pieśń harcerska, a inscenizacja przyrzeczenia har-
cerskiego odkryła wartości w duchu których wychowywana jest młodzież: pa-
triotyzm, służba, braterstwo. 

      

Uroczystość 100-lecia Szkoły była wielkim świętem zarówno dla uczniów, har-
cerzy, nauczycieli i rodziców, jak i wszystkich uczestników imprezy. 
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           Opis innych wydarzeń w kolejnym numerze „Ocalić od zapomnienia” 

 

 

 

                                                                Opracowanie niniejszego numeru:  
                                                                          hm  Halina Pałka 
                                                                           hm  Maria Teresa Chudzik 
                                                                                  

   

 


