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                    Harcmistrzowski Krąg Instruktorski 

                              „Czerwona Podkładka” 
               

Działalność kręgu, który już od ponad 12 
lat istnieje w Hufcu ZHP Częstochowa, rozpo-
częła się 19 kwietnia 2007 roku. Ówczesny ko-
mendnt Hufca, hm Adrian Staroniek, zaprosił 
na spotkanie kilku instruktorów w stopniu harc-
mistrza, czynnie działających na terenie na-
szego Hufca. Byli to druhny i druhowie: Miro-
sława Błaszczak- Całusińska, Iwona Orman, 
Bogdan Giza i Ryszard Ptak. Nie mógł uczest-
niczyć w tym spotkaniu, również zaproszony 
Janusz Całusiński, ponieważ był wtedy chory. 
Spotkanie odbyło się w siedzibie Komendy 
Hufca i okazło się zaczątkiem, grupą  założy-
cielską  nowego kręgu instruktorskiego. 

Komendant Hufca zaproponował wtedy, by powołać Harcmistrzowski Krąg Instruktor-
ski, którego członkowie będą pełnić wiele ważnych zadań na terenie naszego Hufca. Zebrani 
zapoznali się ze wstępnymi założeniami regulaminu Kręgu, które miały być podstawą jego 
działalności. Wybrano przewodniczącego Kręgu w osobie harcmistrza Bogdana Gizy, zobo-
wiązując go do przygotowania potrzebnych spraw organizacyjnych i programowych. Zapla-
nowano również powiększenie liczebności Kręgu, ponieważ grupa 6-osobowa tworząca krąg 
jest niezbędnym minimum. Przyjęto nazwę „Czerwona Podkładka” nawiązując do koloru 
podkładki noszonej pod krzyżem harcerskim każdego harcmistrza. 

                

 

Po prawej stronie komendant Hufca druh Ad-
rian Staroniek na założycielskim spotkaniu no-
wego Kręgu  
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Krąg zaczął działać, zatwierdzony rozkazem komendanta Hufca. Wkrótce do grupy za-
łożycielskiej dołączyli nowi członkowie Kręgu: Anna Dymek, Ewa Gawińska, Bożena Sze-
cówka, Beata Król, Dorota Gal, Sławomir Radosz – wszyscy, oczywiście będący  
w stopniu harcmistrza, który jest podstawą przynależności do tego Kręgu. 

Jednym z założeń programowych było podjęcie pomocy w działaniach namiestnictwa 
zuchowego. Członkowie Kręgu mieli być współorganizatorami imprez i zadań programowych 
namiestnictwa zuchowego: 

─ Zuchowych Konkursów Świątecznych organizowanych przez Referat Zuchowy Cho-
rągwi Śląskiej ZHP, 

─ Noworocznych Balów Zuchowych, 

─ przekazywanie Betlejemskiego Światła Pokoju na Jasnej Górze, 

   

   

─ Turniejów o Puchar Antka Cwaniaka, 

─ Wiosennych i Jesiennych Złazów Zuchowych w Olsztynie i Złotym Potoku. 

Poza wspomnianymi działaniami, dotyczącymi  współpracy z  instruktorami Namiest-
nictwa Zuchowego, wszyscy członkowie Harcmistrzowskiego Kręgu Instruktorskiego czyn-
nie uczestniczą we wszystkich uroczystościach, świętach, rocznicach i akcjach orgaanizowa-
nych przez władze Hufca Częstochowskiego i Chorągwi Śląskiej ZHP, jak na każdego aktyw-
nego harcmistrza przystało. Wymienić tu można między innymi: 

─ zloty i zjazdy Hufca i Chorągwi, 

─ uroczystości z okazji setnej i 105 rocznicy harcerstwa w Częstochowie, 

─ apele Poległych z okazji ważnych rocznic i świąt narodowych, 

─ pielgrzymki harcerskie na Jasną Górę, itp, itp. 
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Warto również podkreślić, że członkowie HKI „Czerwona Podkładka” pełnili w czasie 
istnienia Kręgu, a także pełnią aktualnie różne odpowiedzialne funkcje na szczeblu Hufca  
i Chorągwi. 

─ hm. Bogdan Giza, przewodniczący Kręgu, był: namiestnikiem zuchowym, członkiem 
Komendy Hufca ds. Zarządzania, członkiem Komisji Rewizyjnej Hufca, członkiem Sądu 
Starszyzny Harcerskiej Chorągwi przez 16 lat, a od 2011 r. jest członkiem Referatu Seniorów 
i Starszyzny Harcerskiej Chorągwi  Śląskiej. 

─ hm. Adrian Staroniek, wnioskodawca utworzenia Kręgu, był: przez 10 lat komendan-
tem Hufca i komendantem Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej. 

─ hm. Mirosława Błaszczak-Całusińska była skarbnikiem Hufca przez cały okres swo-
jej działalności w Hufcu, przez wiele lat była komendantką  zgrupowania obozów w Harcer-
skim Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym  „Pająk”. 

─ hm. Iwona Orman, drużynowa 46 GZ „Leśne Ludki” w SP 52,  jest przewodniczącą 
Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich, była: namiestnikiem zuchowym, zastępcą komen-
danta Hufca ds. programowych i pracy z kadrą, członkiem Komendy Hufca ds. Środowiska 
Lokalnego, przewodnicząca Hufcowego Zespołu Kadry Kształcącej. 

─ hm. Janusz Całusiński był kierownikiem SOW nr 2. 

─ hm.  Ryszard Ptak był przewodniczącym  Zespołu Kronikarskiego dokumentującym 
imprezy programowe Hufca.  

─ hm. Anna Dymek,  dyrektor  Szkoły SP nr. 38, była członkiem Hufcowej Komisji 
Stopni Instruktorskich, aktywnie bierze udział w działalności Kręgu. 

─ hm. Ewa Gawińska, zastępca dyrektora SP 38, była członkiem Hufcowwej Komisji 
Stopni Instruktorskich, aktywna w działaniach kręgu. 

 

                                                         

Po lewej stronie druhna 
Anna Dymek  

 

 

 

Po prawej druhna  
                   Ewa Gawińska 
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─ hm. Bożena Szecówka, instruktorka Hufca, aktywnie działa w Kręgu. 

─ hm. Dorota Gal jest drużynową 36 GZ „Pluszowe Niedźwiatki” w Szkole Podstawo-
wej w Janowie,  była: przewodniczącą Hufcowwej Kapituły Odznaczeń, członkiem Hufcowej 
Komisji Stopni Instruktorskich. 

              
                      Druhna Bożena Szeczówka                                                 Druhna Dorota Gal 

─ hm. Sławomir Radosz jest przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Hufca, członkiem 
Sądu Harcerskiego Chorągwi, członkiem Namiestnictwa Zuchowego. 

19 kwietnia 2017 roku Krąg obchodził 10-lecie swojej działalności. W okrasie tych 10 
lat na wieczną wartę odeszli: 30 kwietnia 2014 r. hm. Janusz Całusiński, 18 września 2015 r. 
hm. Ryszard Ptak, 1 czerwca 2016 r. hm. Beata Król. CZEŚĆ ICH PAMIĘCI! 

             

Za swą aktywną działalność i osiągnięcia programowe kilkoro instruktorów Kręgu było 
nominowanych do Gali Mistrzów Harcerstwa organizowanej przez Śląską Komendę Chorą-
gwi ZHP. 

 

 

 

─ hm. Mirosława Błaszczak-Całusiń-
ska była nominowana w I Gali  
w 2010 r. i została laureatką w kategorii Naj-
lepszy skarbnik, otrzymując Statuetkę; 
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─ hm. Adrian Staroniek był nominowany dwukrotnie: w III Gali w 2012 r. został laure-
atem w kategorii Najlepszy komendant Hufca, otrzymując Statuetkę oraz w IX Gali  
w 2018 r. został laureatem w kategorii Harcerski Samorządowiec. 

─ hm. Bogdan Giza był nominowany w V Jubileuszowej Gali w 2014 r. i został laure-
atem w kategorii Złoty Senior otrzymując Statuetkę-Puchar. 

                

─ hm Iwona Orman była nominowana w VIII Gali w 2017 r. i została laureatką w kate-
gorii Bratnia Dusza otrzymując Statuetkę. 

─ hm. Sławomir Radosz był nominowany w IX Gali w 2018 r. i został laureatem  
w kategorii Strażnik Prawa otrzymując Statuetkę. 

         

 

Członkowie Kręgu nie mają ustalonych 
terminów zbiórek we własnym  gronie. Spo-
tykają się w miarę potrzeb, gdy trzeba podjąć 
jakieś konkretne zadanie i omówić szczegóły 
działania oraz przydzielić czynności poszcze-
gólnym członkom. Zadania oraz sposoby ich 
realizacji bywają bardzo zróżnicowane, w za-
leżności od ich celu i czasu występowania.  
Zbiórki Kręgu  odbywają się w Szkole Pod-
stawowej nr 38. 
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19 kwietnia 2019 r . Krąg obchodził 12-lecie swojej działalności. 

 

                                      

 

 

 Na zbiórce omówiono dotychczasową działalność Kręgu i postanowiono dalej działać 
na rzecz młodzieży harcerskiej, włączając się do udziału w imprezach organizowanych przez 
Hufiec i Namiestnictwo Zuchowe oraz brać udział w różnych formach kształceniowych mło-
dzieży. 

 

            

 

 

 

 
 

                                                                Opracowanie niniejszego numeru:  
                                                                          hm Halina Pałka 
                                                                           hm Maria Teresa Chudzik 
                                                                                 Bronisław Chudzik  

   

 


