
                                                                                                   
Harcerstwo 

Początek harcerstwa w SP Żabnica sięga roku 1950. Wtedy to specjalnie przyjęty do 

tego zadania nauczyciel Józef Pezda zakłada w szkole ZHP. W kolejnych latach harcerstwem 

zajmują się Kania Mieczysław, a od 1957r. Furlik Edward. Od samego początku istnienia tej 

organizacji w szkole poświęcano szczególnie dużo uwagi. W 1958r. zostaje odsłonięty 

pomnik Partyzantów Polskich. Opieka nam nim zostaje powierzona harcerzom. Harcerze 

organizowali wycieczki, apele, zdobywali szereg sprawności. W 1970r. obok harcerzy 

pojawiają się w szkole również zuchy. Harcerze i zuchy biorą udział w takich akcjach jak 

Azymut70, turniej Wiedzy Obywatelskiej, Festiwal Piosenki Harcerskiej i Żołnierskiej oraz 

licznych zlotach i wycieczkach. Zajmują się również zbiórką makulatury, złomu, naprawą map 

i sprzętu szkolnego. Na działalność harcerzy kładzie się coraz większy nacisk, a zwierzchnicy 

podkreślają, że ZHP powinno być na terenie każdej szkoły organizacją wiodącą. Harcerstwo 

rozrastało się. W 1976r. drużyna szkolna pod nazwą „Wesoła drużyna” pracowała w 8 

zastępach i skupiała znaczną większość uczniów. Harcerstwem w tym okresie zajmowali się 

nauczyciele: Krystyna Juraszek, Janina Figura Kubica, Maria Adamczyk, Halina Barcik, 

Stanisława Dudziak, Czesława Muszyńska, Ryszard Nowak, Janina Bednarz, Lucyna Motyka. 

W 1982r. w 39 rocznicę wyzwolenia gminy Węgierska Górka harcerzom przyznano medal za 

ustawiczną opiekę nad Pomnikiem w Żabnicy. Jednak ZHP jako organizacja zaczyna w szkole 

być coraz mniej widoczna.  



 

 

 

W 1985r. opiekę nad harcerstwem przejmują Ewa Trząska i Włodzimierz Plewniak. 

Drużyna harcerska przyjmuje nazwę 61 DHHSG „Wędrowiec”. Od stycznia 1986r. do kwietnia 

w tzw. okresie próbnym realizuje swoje cele: dokonuje naboru kandydatów na harcerzy, 

organizuje zastępy, organizuje cotygodniowe zbiórki w celu poznawania zasad 

funkcjonowania harcerstwa, zaczyna się poznawanie historii ZHP i kompletowanie 

umundurowania. Drużyna otrzymała pomieszczenie na harcówkę, wypracowuje sobie 

również własne fundusze poprzez zbieranie butelek, bal harcerski, sadzenie lasu, a zarobione 

w kwocie 21 500 zł pieniądze przeznacza na wyposażenie harcówki oraz pokrycie kosztów 

krzyży, książeczek i organizację biwaków. Drużyna nawiązuje kontakt z placówką WOP                          

w Żywcu i wiąże swą przyszłość z Harcerską Służbą Graniczną. Harcerze od razu zabierają się 

do pracy i odnoszą duże sukcesy. Współpracując z zespołem instrumentalno-wokalnym pod 

kierunkiem Wandy Holboj już w 1986r. zajmują I miejsce w konkursie Piosenki Harcerskiej                 

w Tychach, I miejsce w konkursie Piosenki Harcerskiej w Oświęcimiu, I miejsce w hufcowym 

Turnieju Zastępów, I miejsce w Rejonowych Manewrach Harcerskich Służby Granicznej. 

Równocześnie otwierają harcówkę w stylu muzealnym, którą chętnie odwiedzają uczniowie 

innych szkół. Organizują biwaki na terenie Żabnicy, Międzybrodzia i Wałbrzycha. Obok 

harcerzy bardzo aktywnie działa również drużyna zuchowa prowadzona przez Ewę Gałuszkę             

i Grażynę Motykę. 



W 1988r. harcerze ponownie zdobyli I miejsce w Konkursie Piosenki Harcerskiej, który 

odbywał się w naszej szkole a w manewrach harcerskich zajęli II miejsce. Swoją harcówkę 

wzbogacili o wiele przedmiotów sztuki regionalnej takie jak: garnuszki, moździerze, żelazka, 

donice itp. 

W 1989r. harcerze i zespół instrumentalno-wokalny zdobyli I miejsce w Gminnym 

Festiwalu Harcerskim, I miejsce zajęli również w Oświęcimskich Spotkaniach Artystycznych. 

Na wakacje harcerze wyjechali na obóz wędrowny do Bułgarii. Prężnie działająca drużyna 

harcerska w 1991 roku rozsławiła imię szkoły nie tylko w gminie, ale nawet poza granicami 

kraju. Wakacje harcerze spędzili na obozie we Francji, gdzie dali kilka patriotycznych 

występów, o których pisała nawet prasa. 

Po powrocie zwyciężyli w Turnieju Hufca Węgierska Górka, zajęli I miejsce w 

Festiwalu Piosenki Harcerskiej w Oświęcimiu. W wojewódzkim przeglądzie zespołów 

szkolnych i młodzieżowych otrzymali wyróżnienie I go stopnia zdobywając dla szkoły nagrody 

o wartości 6 mln złotych. 

Wzięli też udział w Rajdzie Świętokrzyskim, gdzie złożyli przyrzeczenie harcerskie                    

w 1991r.. Głośno było również o zuchach. Drużyna „Leśna gromada” pod opieką pani Ewy 

Gałuszki i Grażyny Motyki w konkursie zuchowej piosenki harcerskiej zajęła I miejsce. 

Konkurs odbywał się w szkole i gościły na nim wszystkie drużyny zuchowe i harcerskie z całej 

gminy. W 1993r. tradycyjnie już w Festiwalu Piosenki Zuchowej i Harcerskiej zuchy i harcerze 

zdobyli I miejsce. Drużyna harcerska brała udział w Przeglądzie Twórczości Dziecięcej                            

i Młodzieżowej w MDK w Żywcu gdzie zakwalifikowała się do przeglądu wojewódzkiego. 

Sukces powtórzyli harcerze i zuchy również w 1994r. zdobywając na Festiwalu Piosenki 

Harcerskiej I miejsce. W 1996r. harcerze zorganizowali obóz wędrowny po województwie 

rzeszowskim „szlakiem rezydencji pałacowych i muzeów” w  okresie wakacyjnym,                   

a organizatorami byli Włodzimierz Plewniak i Ewa Trząska. W 1997r. zespół wokalno-

instrumentalny z harcerzami zajęli II miejsce w Oświęcimskich Spotkaniach Artystycznych 

oraz wyróżnienie II stopnia w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Szkolnych                                             

i Młodzieżowych. Harcerze wyśpiewali również I miejsce na Festiwalu Piosenki Hufca 

Węgierska Górka. Podczas wakacji pod czujnym okiem opiekunów Włodzimierza Plewniaka                   

i Ewy Trząski wędrowali po województwie kieleckim. Wędrowali trasą Lipie-Wąchock-

Szydłowiec-Kuczmiarki Opatowskie- Święty Krzyż. 

W roku 1998 udział wzięli w Festiwalu Piosenki Harcerskiej OSA - II miejsce oraz                         

w przeglądzie zespołów artystycznych, w festiwalu zuchów i harcerzy w Milówce zajęli                            

I miejsce, zespół instrumentalno-muzyczny przy drużynie harcerskiej brał również udział                      

w Przeglądzie Zespołów Szkolnych i Młodzieżowych w Bielsku-Białej gdzie zajął wyróżnienie        

II stopnia.  



We wrześniu harcerze zebrali kwotę 800 zł na pomoc dla powodzian. W wakacje 

drużyna harcerska 61 DHSG „Wędrowiec”, która liczyła sobie 45 harcerzy po raz 10 

zorganizowała rajd świętokrzyski. 

Zbiórki obywały się regularnie, a harcerski zespół wokalno-instrumentalny zdobywał 

kolejne laury na Festiwalu Piosenki Hufca. Wystąpił również w OSA. W roku 1999 

przyrzeczenie harcerskie złożyło 17 osób. W 2000r. harcerski zespół instrumentalno-

muzyczny brał udział  w konkursie „śpiewamy polskie przeboje”, gdzie zdobyli wyróżnienie                  

I stopnia.  

Organizacja harcerska przyciągnęła wielu uczniów. Uczniowie pod troskliwą opieką 
nauczycieli pracowali z wielkim zaangażowaniem, uczestniczyli w konkursach, zdobywali 
sprawności, uczyli się samodzielności, poznawali nowe miejsca. Niestety po roku 2001 
harcerstwo zostało wyprowadzone ze szkół.     
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