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Za prapoczątek Szczepu „Srebrzystych Ptaków” można uznać 
moment, kiedy na początku 1963 roku hm. Leszek Watycha utworzył II 
pluton 20 KDH-rzy „Wilki” przy Szkole Podstawowej nr 50, z którego po 
kilku miesiącach powstała 28 KDH-rzy. Drużyna ta jeszcze w tym samym 
roku została przemianowana na dywizjon „Srebrzystych Ptaków” Szczepu 
Lotniczego im. Żwirki i Wigury 19 KDH (19c KDHL). Natomiast 
szczep formalnie powstał 8 lutego 1968 roku, w chwili gdy komenda hufca 
dokonała reorganizacji Szczepu Lotniczego im. Żwirki i Wigury oraz 
Szczepu „Słowianek” i utworzyła szczepy przyszkolne. Pierwszym szcze-
powym „Srebrzystych Ptaków” został ówczesny drużynowy 19c KDHL 
hm. Leszek Watycha, który tę funkcję pełnił do 1977 roku. Jego następcą 
w latach 1977−1979 była phm. Jolanta Per. 

Punktem zwrotnym w życiu szczepu był rok 1979, kiedy szczepowym 
został hm. Marek Kudasiewicz. Szczep swoją działalnością obejmował 
już wtedy nie tylko niewielką Szkołę Podstawową nr 50 w Bronowicach 
Małych, ale także nowoczesną wielką Szkołę Podstawową nr 145 na osie-
dlu Bronowice Nowe i można śmiało stwierdzić, że nie wykorzystywał 
swoich potencjalnych możliwości. Nowy szczepowy narzucił inny styl 
pracy i sprawił, że przez kilka kolejnych lat szczep był jedną z przodujących 
jednostek hufca. Można ocenić, że zmiana komendanta, okazała się wyjąt-
kowo korzystna dla szczepu. 

Nowy szczepowy przejął istniejący w szczepie zespół ambitnych mło-
dych instruktorów, którym brakowało dobrego przywództwa i powiódł ich 
„do wielkich czynów”. Lata kierowania przez niego szczepem były niewąt-
pliwie najlepszym okresem pracy Szczepu „Srebrzystych Ptaków”. W tym 
czasie oprócz dwóch szkół podstawowych szczep objął swoją działalnością 
VII Liceum Ogólnokształcące, gdzie drużynę prowadziła Agnieszka Mróz.

W roku 1985 hm. Marek Kudasiewicz przekazał funkcję szczepowego 
phm. Aleksandrowi Wcisło, który kierował szczepem w latach 1985−1989. 
Z okazji 80. urodzin Marka 14 czerwca 2014 roku w Forcie „Olszanica” 
zebrało się około 80 osób – większość z nich byli to właśnie jego wycho-
wankowie ze „Srebrzystych Ptaków”!

Samotny Kozioł 

s ł o w o  w s t Ę p n e
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t a k  t o  s i ę  z a c z ę ł o . . .

hm. Marek Kudasiewicz

Jako przedostatni a trzeci w kolejności komendant Szczepu Lotniczego 
„Srebrzystych Ptaków”, a jednocześnie członek Zespołu Historycznego 19 
i 91 KDH im F. Żwirki i S. Wigury w Krakowie czuję się w obowiązku roz-
począć spisywanie dziejów tego szczepu. Dobrze znam środowisko dzieci 
i młodzieży tej młodopolskiej enklawy kulturalno-historycznej i posia-
dam, jak mi się zdaje, najwięcej archiwalno-kronikarskich dokumentów. 
Pierwszym szczepowym działającym w tym środowisku przez blisko 12 lat 
był mój wieloletni harcerski przyjaciel i dobry kolega hm. Leszek Watycha 
HR, mgr inż. rolnik, dobry i kulturalny człowiek, także kochający to specy-
1czne środowisko młodopolskiej wsi podkrakowskiej.

Bronowice Małe jeszcze jako wieś utrzymywana przez „posiadacza 
dożywotniego” Wincentego Łańcuckiego otrzymały szkołę już w roku 
1817, w innym niż działająca współcześnie budynku, która na wolną Polskę, 
a później na powstanie na jej terenie harcerstwa, musiała czekać wiele, wiele 
lat.

Z archiwalnych zapisów i kroniki szkolnej z okresu II Rzeczypospolitej 
i po roku 1945 wiadomo, że na terenie tej szkoły istniały okresy w miarę 
regularnej działalności harcerskiej, zwłaszcza w okresie tuż przed wybuchem 
II wojny, o których są bardzo ważkie i wzruszające nawet relacje. Opisał je 
nauczyciel historii tej szkoły hm. mgr Wojciech Hausner w swoim arty-
kule: „Drużyny harcerskie w szkole powszechnej w Bronowicach Małych 
rozpoczęły pracę prawdopodobnie w latach trzydziestych XX wieku. 
Na fotogra1ach można zobaczyć chłopców w harcerskich mundurach. 
Rozwijały się wtedy różne formy aktywności uczniów, szkoła była centrum 
życia społecznego wsi. Od 1932 roku stawiano nowy szkolny budynek przy 
ulicy Katowickiej. Trzy lata później więk szość klas została do niego już 
przeniesiona. W starym pozostała m.in. izba harcerska. Drużyna działała 
już zapewne wiele lat wcześniej. Drużynie harcerzy założonej z inicja-
tywy kierownika pomagał sierżant Ślęzak z LOPP (zastępowi: Włady-
sław Pietrzyk, Bronisław Stachnik, Edward Syrda). Drużynę harcerek 
założoną przez Katarzynę Stachnikową prowadziła Zo1a Kramarzówna 
(zastępowe: Ma ria Ziąbkówna, Zo1a Stachnikówna, Maria Grinnówna, 
Wanda Krawczykówna). W 1939 roku harcerki uczestniczyły w zbiórkach 
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pieniężnych na Fundusz Obrony Narodowej. W sierpniu kierownik szkoły 
otrzymał polecenie zorganizowania straży przy torach kolejowych aż 
do Mydlnik. Początkowo realizowały to harcerki ze studentką UJ Zo$ą 
Stachnik”1.

Konfrontując te wiadomości z rozkazami komendy Krakowskiej 
Chorągwi Harcerzy z lat międzywojennych, udało mi się potwierdzić 
pewne dane: w rozkazie L. 33 z 4 II 1933 r. mianowano drużynowym XVI 
drużyny Mieczysława Ślęzaka, p.o. wodzem gromady zuchów przy I dru-
żynie w Bronowicach druha Bartosza, a gromadę zuchów przy I drużynie 
przyjęto do Chorągwi, natomiast w rozkazie L. 34 z 27 II 1933 r. w kwa-
li$kacji drużyn wymieniono: XVI Bronowice im. W. Tetmajera – Ślęzak 
Mieczysław ćwik – kat. C (nowopowstała).

O rozpoczęciu pracy w Szkole Podstawowej nr 50 w Bronowicach 
Małych Leszek Watycha tak napisał w swoich wspomnieniach: „Początek 
1963 r. był szczególnie trudny dla drugiego plutonu [20 KDH „Wilki”]. 
Już w lutym trzeba było przerwać działalność na 2 tygodnie, gdyż z powodu 
wielkich mrozów (do −35 stopni) wszystkie szkoły były zamknięte. Jednak 
wszystko nadrobiliśmy. Młodziutcy harcerze rwali się do pracy harcerskiej, 
z wielkim entuzjazmem zdobywali wiedzę i umiejętności harcerskie”2. 

Warto zaznaczyć, że Leszek rozpoczął pracę w Bronowicach z wielkim 
zapałem, który widać nawet w dokonywanych przez niego zapisach w kro-
nice. Może ta determinacja brała się również z tego, że prowadząc przez 
kilka lat 20 KDH nie osiągnął znaczących wyników i miała to być jakaś 
forma rekompensaty. Należy dodać, że ten brak znaczących rezultatów 
nie był skutkiem wyłącznie z jego winy. Obiektywna prawda była taka, że 
Szkoła Podstawowa nr 2, przy której istniała 20 KDH, sąsiadowała przez 
mur (dosłownie) ze Szkołą Podstawową nr 7, przy której działała bardzo 
silna w tych latach „Czarna Trzynastka”. Dużo chłopców uczęszczających 
do Szkoły Podstawowej nr 2 miało w niej kolegów i dlatego często wstę-
powali oni do „Czarnej Trzynastki”, zamiast do „Dwudziestki”. Leszek nie 
bardzo miał szanse konkurować ani z jej wielkimi tradycjami, ani z pro-
wadzącym „Czarną Trzynastkę” bardzo przebojowym instruktorem phm. 
Zygmuntem Smoleniem.

1 Hausner W., „Bronowickie Zeszyty 

2 Watycha L., Kraków 2004, s. 30.
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Już w dniach 1−3 III 1963 r. w Mistrzostwach Narciarskich Hufca 
Kleparz-Łobzów na Lubogoszczy wzięły udział dwa patrole 20 KDH, 
w których znaleźli się harcerze z drugiego plutonu. Zawody te zostały 
opisane aż w dwóch gazetach krakowskich, tj. w „Dzienniku Polskim” 
z 6 III 1963 r. oraz w „Echu Krakowa” z 7 III 1963 r. W obu notatkach 
potwierdzono zdobycie mistrzostwa i pucharu komendy hufca przez patrol 
20 KDH „Wilki” w składzie: Janusz Chucherko, Józef Rychtarski, Jerzy 
Sułkowski (II pluton). W grupie chłopców młodszych w slalomie wygrał 
Jerzy Sułkowski, a wyróżnił się również startujący poza konkursem drugi 
patrol w składzie: Andrzej Komorowski, Krzysztof Poniedziałek (II plu-
ton) i Marian Ryrak (II pluton). Od momentu tego sukcesu praca II plu-
tonu ruszyła pełną parą. 

Dzień 8 kwietnia 1963 roku zapamiętany został jako data przekształce-
nia II plutonu 20 KDH „Wilki” w samodzielną 28 KDH „Dzieci Łobzowa” 
im. Kazimierza Wielkiego. Pracę swą rozpoczęła drużyna w następującym 
składzie:
− hm. Leszek Watycha HR – drużynowy,
− Andrzej Bedernik wyw.,
− Zbigniew Bigaj – zastępowy,
− Józef Buczak,
− Paweł Buczak,
− Ryszard Bukowski,
− Janusz Chucherko – zastępowy,
− Roman Dziadurski,
− Piotr Krzywda,
− Stanisław Kuc mł. – gospodarz,
− Henryk Lubieński,

− Leszek Luzarowski,
−  Wacław Majka,
−  Janusz Marcinkiewicz,
−  Józef Nowak,
−  Jerzy Poniedziałek,
−  Krzysztof Poniedziałek,
−  Marian Ryrak,
−  Zbigniew Sularz,
−  Jerzy Sułkowski,
− Zbigniew Świątek.

Leszek chciał, nawiązując do tradycji 28 KDH, aby drużyna miała <o-
letowe chusty. Niestety takich chust nie produkowała składnica harcerska 
i chcąc nie chcąc początkowo próbował, z miernym zresztą skutkiem, ufar-
bować białe chusty na kolor <oletowy. W końcu, nie mając innego wyjścia, 
wybrał chusty pomarańczowe, które były dostępne w składnicy, a których 
tym w czasie nie miała żadna z drużyn w hufcu.

Już pierwsze tygodnie samodzielnej pracy przyniosły pewien znaczny 
sukces. Na Zlocie Gwiaździstym Hufca Kleparz-Łobzów w Dolinie 
Racławki zastęp „Jaguarów”, prowadzony przez Janusza Chucherkę zdo-
był V miejsce, a w biegu patrolowym będącym jednym z elementów zlotu 
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zastęp odniósł zwycięstwo z dużą przewagą punktową nad następnym 
(startowało 12 zastępów).

Wielkimi krokami zbliżały się wakacje. W lipcu w ramach Nieobozowej 
Akcji Letniej odbywały się gry i zabawy na boisku szkolnym, zabawy 
i pływanie w Rudawie oraz dwie wycieczki: do Wiśnicza i na Leskowiec. 
Urozmaiciły one czas kilkunastu harcerzom i nieharcerzom, którzy nie 
mogli wyjechać na wakacje.

Ale jak wiadomo, dla dobrze pracującej drużyny najważniejszy jest 
obóz. O podjęciu decyzji o jego organizacji tak napisał Leszek w swoich 
wspomnieniach: „Z organizacją obozu letniego miałem poważny kłopot. 
Harcerze w mojej drużynie byli w większości uczniami klas piątych i szó-
stych, a pośród nich było tylko kilku starszych. Tylko dwaj: Janusz Chucherko 
i Staszek Kuc byli w roku poprzednim na obozie stałym. Ponadto nowa 
drużyna nie posiadała żadnego sprzętu potrzebnego na obóz stały. Po kil-
kudniowym wahaniu zdecydowałem się na obóz wędrowny nowej drużyny.

Decyzję o zorganizowaniu obozu wędrownego podjąłem po uzgodnie-
niu z pwd. Krzysztofem Wojtyczą, który zgodził się być oboźnym na tym 
obozie. Ze sprzętem na obóz wędrowny nie było kłopotu, gdyż drużyna 
posiadała kilka lekkich namiotów dwuosobowych, apteczkę i drobny sprzęt 
biwakowy. Ponadto prowadzona w drużynie przez prawie trzy miesiące 
intensywna akcja wycieczkowa wykazała wielkie zainteresowanie harcerzy 
wędrowaniem”3. A więc pierwszy obóz nowopowstałej drużyny był obozem 
wędrownym. Ale to już odrębna historia, którą opowie oboźny a zarazem 
kwatermistrz tego obozu”4. 

Obóz ten stał się dobrym punktem wyjścia do pracy w nowym roku 
harcerskim. W Kronice Dywizjonu „Srebrzystych Ptaków” napisano: „Już 
w pierwszym dniu nauki robimy zaciąg. Praca rusza. Już 20 IX 1963 r. dwie 
grupy biorą udział w VIII Ogólnopolskim Turystycznym Rajdzie Przyjaźni 
[Szlakami Lenina]. Wędrujemy z Raby Wyżniej przez Czarny Dunajec, 
Chochołów, Ząb do Zakopanego. 22 IX 1963 r. koniec rajdu na stadionie 
pod Krokwią. Otrzymujemy w nagrodę kociołek”5.

Natomiast wstąpienie do Szczepu Lotniczego im. Żwirki i Wigury tak 
opisał Leszek w swoich wspomnieniach: „We wrześniu 1963 r. odbyła się 
tradycyjna uroczystość rozpoczęcia nowego roku harcerskiego. Pod koniec 

3 Watycha L., Kraków 2004, s. 30.
4 Patrz s. 10-14.
5 Kronika Dywizjonu „Srebrzystych Ptaków”.
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tej imprezy hm. Marek Kudasiewicz zaproponował mi przyłączenie mojej 
28 KDH do utworzonego przez niego Szczepu Lotniczego 19 KDH, 
działającego aktualnie na terenie Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły 
Podstawowej nr 2 na Azorach. Przyjąłem tę propozycję z radością, łączyła 
nas bowiem kilkuletnia przyjaźń i współpraca na obozach oraz w komendzie 
Hufca Kleparz-Łobzów. Jego dotychczasowa drużyna miała specjalność 
lotniczą i za osiągnięcia w tej specjalności jako jedna z pierwszych w Polsce 
otrzymała od Wydziału Lotniczego Głównej Kwatery ZHP prawo nosze-
nia na beretach lilijki umieszczonej między dwoma husarskimi skrzydłami.

Uroczyste przyjęcie drużyny do szczepu odbyło się w październiku 
[19 X] tego roku w Szkole Podstawowej nr 50. Obok drużyn 19 KDH 
«Słonecznych Dróg» i 19 KDH «Gwiaździstego Szlaku» byliśmy trzecią 
drużyną 19 KDH, której nadano 
nazwę «Srebrzystych Ptaków». 

Od tego czasu działalność 
drużyny została wzbogacona 
o zagadnienia specjalności lotniczej. 
Tematyka ta bardzo zainteresowała harcerzy. Podjęto również współpracę 
z pozostałymi drużynami szczepu. Pierwszym przejawem tego był wspólny 
obóz zimowy w Siemieniu. Wzięły w nim udział trzy zastępy z mojej 
drużyny: «Jaguary» (zastępowy Janusz Chucherko), «Sokoły» (zastępowy 
Stanisław Kuc), «Renifery» (zastępowy Krzysztof Poniedziałek) i dwa 
zastępy z drużyny «Słonecznych Dróg». W skład komendy obozu weszli: 
hm. Marek Kudasiewicz – komendant, phm. Ryszard Wcisło – oboźny, 
pwd. Krzysztof Wojtycza – kwatermistrz oraz ja – jako zastępca komen-
danta. Niestety nie mogliśmy korzystać z jazdy na nartach, ze względu na 
zbyt cienką pokrywę śnieżną. Pozostały nam gry terenowe, zajęcia z zakresu 

wymagań na stopnie harcerskie oraz 
wieczorne kominki. 

Wkrótce po zimowisku odbyły się 
w Suchej Beskidzkiej VI Mistrzostwa 
Narciarskie Hufca. Byłem współ-
organizatorem tej imprezy. Wzięła 
w nich udział dziewięcioosobowa 

grupa harcerzy z mojej drużyny podzielona na trzy zespoły. Odbyły się 
trzy konkurencje: slalom specjalny, zjazd oraz slalom gigant. Wyniki osią-
gnięte przez moich harcerzy przy dość znacznej liczbie uczestników były 
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zaskakujące. W slalomie specjalnym zwyciężyli Jerzy Sułkowski i Krzysztof 
Poniedziałek, uzyskując identyczne czasy przejazdu. Zjazd i slalom gigant 
wygrał Jerzy Sułkowski. Pozostali zajęli miejsca w pierwszej dziesiątce 
każdej konkurencji. Zespołowo zwyciężył pierwszy zespół naszej drużyny. 
Pozostałe drużyny zajęły drugie i czwarte miejsce”6. 

Można uznać, że te zwycięskie zawody zamykają początkowy okres 
pracy „Srebrzystych Ptaków”. Niedługo później odbyło się wręczenie 
sztandaru Szczepowi Lotniczemu im. Żwirki i Wigury 19 KDH i nieza-
pomniany obóz letni „Kosmodrom”, ale udział w nich brała drużyna, która 
już okrzepła. Trudne początki miała za sobą. 

   
P i e r w s z y  o b ó z  ( j e s z c z e  n i e ) 

„ S r e b r z y s t y c h  P t a k ó w ”

hm. Krzysztof Wojtycza

Był to obóz wędrowny po Beskidach – od Beskidu Wyspowego, 
przez Gorce i Pieniny po Beskid Sądecki. Ambitny, jak się okazało może 
nawet zbyt ambitny, biorąc pod uwagę słabe przygotowanie kondycyjne 
uczestników. Mimo to był to udany obóz, który niewątpliwie scementował 
niedawno powstałą drużynę i dał podstawy do jej dalszej pracy. To obóz, 
do którego często wracałem pamięcią tym bardziej, że miały miejsce w 
czasie jego trwania dla mnie bardzo trudne momenty. Oczywiście funk-
cję komendanta pełnił hm. Leszek Watycha. Ja byłem „drugim po Bogu”, 
pełniąc zarówno funkcję oboźnego jak i kwatermistrza, a na trasie pro- 
wadziłem nasz zespół, często szukając, którędy przebiega szlak. 

Obóz ten Leszek opisał dwa razy – pierwszy raz w kronice drużyny, 
a drugi raz w swoich wspomnieniach – czterdzieści lat później. Opisy te 
nie są całkiem zgodne – wiadomo pamięć jest zawodna. Wybrałem więc 
ich fragmenty, uzupełniając je spojrzeniem ze swojego punktu widzenia, 
a przebiegi tras konfrontując z książeczką GOT. 

A więc drużyna wyruszyła na swój pierwszy obóz. Komendant zapisał: 
„Wyjechaliśmy na obóz 4 sierpnia w składzie 12-osobowym. Punktem wyj-
ściowym była Rabka. Tu dojechaliśmy pociągiem. Po zwiedzeniu tego pięk-
nego uzdrowiska wyruszyliśmy w trasę. Już na samym początku wędrówki 
popełniłem błąd, wynikający z braku doświadczenia w prowadzeniu obozów 
6 Watycha L., Opowieści Chytrego Żubra, Kraków 2004, s. 33‒34.
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wędrownych. W pierwszym dniu wybrałem zbyt długą trasę z Rabki przez 
Grzebień do Zarytego i stamtąd na Luboń Wielki. Przy upalnej pogodzie 
trasa była męcząca. Niektórzy młodsi i słabsi harcerze z trudem radzili 
sobie na tej trasie. Trzeba było często robić postoje, a nawet pomagać słab-
szym nieść plecaki. W efekcie dotarliśmy na szczyt dopiero późno w nocy. 
Szybko rozbiliśmy namioty i poszliśmy spać. Następny dzień przeznaczyli-
śmy na odpoczynek i zajęcia harcerskie”7. 

Właśnie w tym dniu na podejściu z Zarytego na Luboń Wielki 
miał miejsce dla mnie jeden 
z tych trudnych momentów 
wędrówki, które się tak dobrze 
pamięta. W tym czasie w kraju 
wybuchła epidemia czarnej 
ospy i każdy uczestnik przed 
obozem został zaszczepiony. 
Często reakcją organizmu na szczepienie była gorączka. Dwaj z uczest-
ników, którzy zaszczepili się w ostatniej chwili przed wyjazdem na obóz, 
właśnie zaczęli gorączkować. Gdy pierwszy z nich ( Janusz Chucherko) nie 
mógł z tego powodu iść, chcąc nie chcąc Leszek wziął jego plecak na swój 
i kontynuował podejście, aby odciążyć niedysponowanego. Chwilę później 
poczuł się źle Andrzej Bedernik. Ktoś pomógł mi zamocować na moim 
jego plecak, który zresztą był wyjątkowo ciężki, i tak zdobywałem Luboń. 
Szedłem zresztą do schroniska bez odpoczynku, bo bałem się, że jak to 
brzemię raz zdejmę, to nie uda mi się go założyć na plecy po raz drugi. 
A podejście było wyjątkowo ostre. Pamiętam, że kiedy po odpoczynku 
wstałem z ławki stojącej przy schronisku, na której przez chwilę leżałem, 

zobaczyłem, że w tym miejscu ławka 
była mokra od mojego potu. 

W dwa dni później zeszliśmy 
do Mszany Dolnej, a po odpoczynku 
zrobiliśmy wypad na Szczebel, który 
okazał się poważną kilkugodzinną 
wycieczką. Następne dni obozu 

Leszek tak opisał: „wyruszyliśmy na dalszą wędrówkę i przez kilka kole-
jnych dni wędrowaliśmy trasami Beskidu Wyspowego. Z Mszany Dolnej 

7 Watycha L., Opowieści Chytrego Żubra, Kraków 2004, s. 30-31.
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przez Lubogoszcz doszliśmy do Kasiny Wielkiej. Dalej trasa prowadziła 
przez Śnieżnicę i przełęcz Gruszowiec, skąd podchodziliśmy na Ćwiliń. 
Podejście na ten szczyt jest bardzo strome i znane jako słynna «ściana 
płaczu». Tutaj, na wielkiej hali szczytowej, rozbiliśmy czwarty z kolei 
biwak. Warunki były wspaniałe. Przed nami rozciągała się piękna pano-
rama Beskidów, a na horyzoncie łańcuch Tatr. W pobliżu tryskały trzy 
ob/te źródła. Następnego dnia rano wyruszyliśmy w dalszą drogę. Już 
na początku zdarzyła się niemiła niespodzianka. Zgubiliśmy szlak turys- 
tyczny. Okazało się wkrótce, że jakiś dowcipniś odwrócił drogowskaz 
szlaku turystycznego tak, że wskazywał kierunek przeciwny niż faktyczny 
kierunek szlaku. Wkrótce jednak znaleźliśmy właściwą drogę prowadzącą 
do Jurkowa”8. 

Natomiast w kronice pisanej na bieżąco, znalazła się taka wzmianka: 
„w czasie niemiłej mżawki schodzimy do Jurkowa, gdzie żegnamy Pawła 
Buczaka, który nie wytrzymując trudów rezygnuje z dalszej wędrówki. Do 
domu odwozi go oboźny, podczas gdy my niezwłocznie wyruszamy dalej. 
Podchodzimy pod Jasień i idziemy dalej do Rzek. Po drodze w ciemnoś- 
ciach błądzimy i dopiero przy pomocy miejscowego gospodarza docho-
dzimy nieludzko zmęczeni do małej osady, gdzie nocujemy. Rano pół 
godziny marszu i jesteśmy w Rzekach”9. 

Ja w tym dniu postanowiłem dogonić obóz, który miał biwakować 
w Rzekach, po tym kiedy dzień wcześniej pojechałem pociągiem do 
Krakowa, aby odwieźć Pawła Buczaka. Przekazałem go oczywiście stęsk-
nionym rodzicom, przenocowałem w moim rodzinnym domu i następnego 
ranka wsiadłem do pociągu jadącego do Dobrej. Dojechałem tam około 
południa i ruszyłem przez Półrzeczki i Jasień 
do Rzek. To była dla mnie szczególnie trudna 
trasa, ponieważ miałem kłopoty żołądkowe po 
zbyt ob/tym domowym jedzeniu. Do obozu-
jących harcerzy dotarłem dopiero nocą, akurat 
gdy trwało wieczorne ognisko.   

Teraz znów oddaję głos Leszkowi, 
który tak zrelacjonował następne dni: „Tu 
[w Rzekach] zatrzymaliśmy się przez dwa 
dni. W pierwszym zrobiliśmy wyprawę bez 
8 Watycha L., Opowieści Chytrego Żubra, Kraków 2004, s. 31.
9 Kronika Dywizjonu „Srebrzystych Ptaków”.
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ekwipunku na Gorc. Natomiast w drugim dniu spotkała nas niemiła przy-
goda. Rano zgłosił się do mnie jeden z najmłodszych uczestników obozu, 
Jacek Francik, twierdząc, że zginęły mu buty i slipki. Okazało się, że swoje 
pionierki postawił wieczorem obok namiotu, a wilgotne slipki powiesił na 
lince namiotowej i ktoś te rzeczy ukradł. Była to niestety moja wina, gdyż 
nie dopilnowałem, żeby wszystkie rzeczy zostały wieczorem schowane 
do namiotów. Całe szczęście, że Jacek miał zapasowe buty, nadające się 
do turystyki górskiej. Wyruszyliśmy więc w dalszą drogę przez Kiczorę 
na Turbacz, a w dniach następnych przez przełęcz Knurowską i Pasmo 
Lubania do Czorsztyna, gdzie rozłożyliśmy biwak w zaroślach na prawym 
brzegu Dunajca. Tu zatrzymaliśmy się na dwa dni, co zostało przyjęte 
z entuzjazmem przez uczestników obozu. Zwiedziliśmy zamek w Niedzicy 
i ruiny zamku czorsztyńskiego”10. 

I znowu oddajemy głos kronice: „Mała kilkuosobowa grupka 
z komendantem wyrusza przez  góry na przełęcz Szopka i dalej podąża 
do Krościenka. Reszta pod komendą oboźnego jedzie do Krościenka auto-
busem. Choruje Krzysiek Poniedziałek. 
Znowu odpoczywamy. Część z nas idzie 
na Trzy Korony, Zamkową Górę, Sokolicę 
i  Czertezik”11.

Ostatnią część obozu tak opisał we 
wspomnieniach jego komendant: „Dalsza 
trasa naszej wędrówki prowadziła przez 
Szczawnicę na Prehybę. Stąd już bez 
ekwipunku zdobyliśmy Radziejową, najwyższy szczyt tego pasma gór-
skiego. W tym dniu mieliśmy poważny kłopot. Jackowi Francikowi zrobił 
się pod stopą wielki pęcherz. Mógł chodzić tylko na pięcie prawej nogi. 
Całe szczęście w następnym dniu mieliśmy łatwą trasę. Tylko zejście do 
Gabonia, gdzie oczekiwano nas w obozie szczepu „Żurawi”, z którego 
komendantem hm. Bogusławem Rybskim jeszcze przed rozpoczęciem 
akcji obozowej uzgodniliśmy nasz kilkudniowy pobyt na terenie ich obozu.

Przybyliśmy tam 24 sierpnia. Komendant obozu powitał nas życzliwie. 
Wskazał nam do wykorzystania namioty swoich zastępów, które właśnie 
z obozu wyruszyły na kilkudniowe wycieczki. Zajął się również naszym 
«inwalidą», którego od razu skierował do p.o. lekarza. Ten zlikwidował ów 
10 Watycha L., Opowieści Chytrego Żubra, Kraków 2004, s. 31.
11 Kronika Dywizjonu „Srebrzystych Ptaków”.
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nieszczęsny pęcherz i zabezpieczył ranę. Od razu zostaliśmy włączeni do 
bieżącej działalności obozu na prawach zastępu obozowego”12. 

Natomiast w kronice zapisano: „Dostajemy do dyspozycji 2 
namioty 10-osobowe i zaraz na drugi dzień mamy służbę. […] 
Wreszcie długo oczekiwany bieg na młodzika i mamy już 3 
nowych harcerzy z krzyżem. Ci pierwsi w młodej drużynie to: 
Zbigniew Bigaj, Krzysiek Poniedziałek i Zbyszek Sularz. […] 
Po 5 dniach wypoczynku w Gaboniu – koniec. Przez Nowy 
Sącz wracamy do Krakowa, bogatsi o wiele nowych wrażeń 
i szczęśliwi”13.

D y w i z j o n  „ S r e b r z y s t y c h  P t a k ó w ” 
w  l a t a c h  1 9 6 4 - 1 9 6 8

hm. Lech Stachura

4 lipca 1964 r. rozpoczął się obóz szczepu w Bieszczadach, zlokalizo-
wany w malowniczej Dolinie Wołosatki, położonej kilka kilometrów na 
południe od Ustrzyk Górnych. Drużyna obozowa była bardzo liczna. W jej 
skład wchodziło prawie stu harcerzy i instruktorów. Obóz został usytu-
owany na rozległej łące nad brzegiem Wołosatki. Pionierka obozowa była 
wykonana wzorowo pod kierunkiem oboźnego hm. Ryszarda Wcisły oraz 
phm. Adama Rząsy, instruktora z Rzeszowa, gościa naszego szczepu, który 
później przez wiele lat jeździł z nami na obozy. Jedynym mankamentem 
tego terenu były żmije, które gnieździły się w okolicy obozu. Musieliśmy 
sobie radzić jakoś z tym problemem, wydając szereg uciążliwych jak na 
obóz zakazów oraz przez zastosowanie niezbędnych zabezpieczeń.

Program obozu opracowany przez komendanta Marka Kudasiewicza 
był rewelacyjny. Tematyka związana była z kosmonautyką. Teren obozu 
stanowił «Kosmodrom», wokół którego rozmieszczono «stacje naukowo-
-badawcze» urządzone przez wszystkie dziesięć zastępów obozowych. 
Każda z nich prowadziła oddzielne badania według specjalnych instrukcji: 
meteorologicznej, przyrodniczej, terenoznawczej i kosmiczno-lotniczej. 
Na terenie «Kosmodromu» działała «Szkoła Kosmonautów», w której 

12 Watycha L., Opowieści Chytrego Żubra, Kraków 2004, s. 32.
13 Kronika Dywizjonu „Srebrzystych Ptaków” .
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przechodziła przeszkolenie grupa najlepszych harcerzy-kosmonautów, 
z których jeden miał być wybrany jako pilot statku kosmicznego «Ada 
19». Został nim harcerz z naszej drużyny Krzysztof Poniedziałek. 
Wreszcie nastąpił kulminacyjny punkt programu obozu, gra 
o kryptonimie «Godzina Zero». 

Przed południem w «Kosmodromie» usłyszano huk. Oznaczało 
to, że statek kosmiczny z pilotem na pokładzie wystartował. Po 
kilku godzinach oczekiwania na jego powrót na ziemię (w cza-
sie którego śledzono trasę jego „lotu”, a zastępy w swoich bazach 
wykreślały ją na mapach) zauważono na bieszczadzkiej połoninie 
ogień. To płonęła kapsuła pojazdu kosmicznego. Natychmiast 
wyruszyły ekipy ratunkowe zastępów na poszukiwanie kosmonauty, który 
miał się katapultować. Wkrótce znaleziono go wiszącego na spadochronie 
na drzewie. Tym wydarzeniem w Bieszczadach zainteresowała się prasa. 
Opisano je w «Echu Krakowa» oraz w popularnym tygodniku «Przekrój», 
w którym zamieszczono fotogra5ę kosmonauty w pełnym wyposażeniu 
kosmicznym ze spadochronem. Zainteresowała się nim również telewizja. 
Musiałem więc po powrocie z obozu pojechać z naszym kosmonautą do 
Łodzi, gdzie w studiu telewizyjnym zaprezentował się on przez kamerami.

Na tej fabule, budzącej wielkie zainteresowanie uczestników, nie koń-
czyła się działalność programowa obozu. Uzupełniały ją wycieczki w oko-
liczne góry, jedna na trasie Wołosate-Halicz-Tarnica-Wołosate oraz druga 
z biwakami na trasie Ustrzyki Górne-Połoniny Caryńska i Wetlińska-
Wielka Rawka-Ustrzyki Górne-Wołosate. 

Po powrocie z obozu drużyna rozpoczęła działalność jeszcze w sierp-
niu w ramach Nieobozowej Akcji Letniej. Dla przebywających w Krakowie 
harcerzy drużynowy organizował wycieczki i biwaki. Ponadto w zawodach 
lekkoatletycznych zorganizowanych na boisku szkolnym zawodnicy starto-
wali w pięciu konkurencjach. Rywalizacja była bardzo zacięta, a zwycięzcy 
byli dekorowani medalami14.

Podczas wakacji w 1965 roku „Srebrzyste Ptaki” obozowały w Uściu 
Gorlickim. Komendantem był hm. Leszek Watycha, zastępcą komendanta 
phm. Krzysztof Wojtycza, a oboźnym pwd. Stanisław Kuc. W pięknej oko-
licy Beskidu Niskiego obozowały cztery zastępy: „Puchacze”, „Jaguary”, 

14 Watycha L., Opowieści Chytrego Żubra, Kraków 2004, s. 34-35.
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„Lisy” i „Żurawie”. Przyrzeczenie harcerskie złożyli m.in. Bogdan Motyl, 
Maciej Lenk, Janusz Stachurski, Andrzej Kukla15. 

W ramach tej akcji obozowej szczep w porozumieniu z Aeroklubem 
Krakowskim oraz Zespołem Lotnictwa Sanitarnego, zorganizował akcję 
„Lot-San”. Polegała ona na wybraniu i przygotowaniu lokalizacji lądowisk 
dla śmigłowców sanitarnych na wypadek konieczności szybkiej interwencji 
lekarskiej i dostarczenia chorego do szpitala. W lipcu realizował ją obóz 
Dywizjonu „Słonecznych Dróg” prowadzony przez hm. Ryszarda Wcisło. 
Zastępy tego obozu, w porozumieniu z sołtysem i miejscową ludnością zna-
lazły miejsca na dziesięć lądowisk i sporządziły niezbędną dokumentację. 
Kontynuatorem akcji w sierpniu był obóz „Srebrzystych Ptaków”, którego 
zastępy powiększyły liczbę tych lądowisk o dalsze pięć16.

W 1966 roku „Srebrzyste Ptaki” miały swój podobóz w dużym 
zgrupowaniu Szczepu Lotniczego im. Żwirki i Wigury w dolinie rzeki 
Danielki. Komendantem podobozu był hm. Leszek Watycha, a instrukto-
rami – Marian Ryrak i Stanisław Kuc. W Sobotni Wielkiej na przełomie 
1966 i 1967 roku dywizjon zorganizował samodzielne zimowisko. Latem 
1967 roku „Srebrzyste Ptaki” w lipcu zorganizowały obóz wędrowny 
w Sudetach, a w sierpniu obozowały pod namiotami w Sukowie. Oboźnym 
był Krzysztof Poniedziałek17. Zimowisko na  przełomie 1967 i 1968 roku 
dywizjon zorganizował w ramach zimowiska szczepu na Gubałówce. 

W czasie roku harcerskiego prowadzone były zajęcia wynikające ze 
specjalności lotniczej. Harcerze korzystali z modelarni lotniczej szczepu. 
Brali udział w corocznych Mistrzostwach Szczepu Modeli Kartonowych 
i Zawodach Balonów na ogrzane powietrze oraz w innych imprezach 
organizowanych przez Aeroklub Krakowski: Lotniczych Niedzielach 
(odbywających się corocznie w pierwszą niedzielę czerwca na Błoniach) 
i Zawodach Latawców. Współpraca z Aeroklubem układała się bardzo 
dobrze. Zwiedzaliśmy Muzeum Lotnictwa oraz odbywaliśmy wycieczki na 
lotnisko. Czasami nawet niektórzy mogli odbyć krótkie loty nad lotniskiem 
podczas holowania szybowców. W ramach wymagań na stopnie harcerskie 
znajdowały się zagadnienia z zakresu specjalności lotniczej.

15 Relacja L. Stachury z dnia 14 V 2007 r., [za:] Hausner W., Żółte barwy bronowickich 
harcerzy (1963-1975), „Bronowickie Zeszyty Historyczno-Literackie”, zeszyt 24, [red:] 
Baran G., Dyras M., Hausner W., s. 61.

16 Watycha L., Opowieści Chytrego Żubra, Kraków 2004, s. 35-36.
17 Relacja L. Stachury z dnia 14 V 2007 r., [za:] Hausner W., Żółte barwy..., s. 63.
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Równocześnie drużyny szczepu uczestniczyły 
w imprezach hufca m.in. w Zlotach Gwiaździstych, 
w których miały znaczące osiągnięcia. W 1966 r. 
w Dolinie Kluczwody zastępy z drużyn naszego szczepu 
zdobyły pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Natomiast 
w 1967 r. na Zlocie w Paryżu (przysiółek wsi Ostrężnica 
w pobliżu Krzeszowic) zastęp „Sokołów” z Dywizjonu 
„Srebrzystych Ptaków” zdobył pierwsze miejsce. Na 
okolicznościowej plakietce zlotu był wizerunek Wieży 
Ei3a18.

O b ó z  w ę d r o w n y  S u d e t y  1 9 6 7

hm. Krzysztof Wojtycza

Przypominam sobie, jak doszło do organizacji tego obozu. Chyba 
w zimie lub wczesną wiosną Leszek przymierzał się do zdobywania dużej 
srebrnej odznaki GOT, którą ja zdobyłem w poprzednim roku. Potrzebował 
przejść któryś z odcinków „głównego szlaku górskiego” (sudecki, zachod-
niobeskidzki lub wschodniobeskidzki). Równocześnie myślał też o zorgani-
zowaniu obozu wędrownego dla zastępu zastępowych i starszych harcerzy. 
Poradziłem mu więc, aby zorganizował obóz wędrowny którymś z odcin-
ków „głównego szlaku” i będzie miał wtedy „dwa w jednym”. Ponieważ 
w zakresie turystyki górskiej uważał mnie za autorytet, namówił mnie do 
zorganizowania tego obozu wspólnie z nim. Przyznam zresztą, że nie było 
to zbyt trudne. Z moich wakacyjnych planów wynikało, że będę miał ze 
dwa tygodnie wolnego czasu w lipcu, a w czasie tych wakacji również pla-
nowałem przejście odcinka „sudeckiego”, ale na dużą złotą GOT. Leszek 
zajął się więc przygotowaniem obozu od strony kwatermistrzowskiej, a ja 
od strony turystyczno-organizacyjnej. Biorąc pod uwagę, że Sudety są bar-
dzo rozległe i zróżnicowane, a do dyspozycji miałem niewiele więcej niż 
dziesięć dni musiałem starannie opracować trasę, aby uczestnikom obozu 
pokazać najciekawsze części tych gór.

Leszek formalnie został komendantem obozu, a ja oboźnym 
i zarazem kwatermistrzem. Ale faktycznie ja zajmowałem się sprawami 

18 Watycha L., Opowieści Chytrego Żubra, Kraków 2004, s. 37.
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organizacyjnymi i prowadzeniem obozu na trasie, a on kwatermistrzo-
stwem i dokumentacją. Zresztą ten podział czynności sprawdziliśmy już 
z powodzeniem cztery lata wcześniej na obozie w Beskidach. 

Dla mnie obóz zaczął się dzień wcześniej niż dla większości uczest-
ników, gdyż wymagania regulaminowe przejścia odcinka głównego 
szlaku górskiego stanowiły, aby wędrówkę zacząć w Świeradowie Zdroju. 
Pojechaliśmy tam pociągiem (chyba z Krzyśkiem Poniedziałkiem), skąd 
przeszliśmy przez Sępią Górę do Rozdroża Izerskiego, w pobliżu którego 

zanocowaliśmy. Następnego dnia podeszli-
śmy na Halę Szrenicką. Tam spotkaliśmy się 
z pozostałymi uczestnikami obozu, których 
przyprowadził Leszek. Wyjechali oni z Krakowa 
dzień później i dotarli do nas, podchodząc ze 
Szklarskiej Poręby szlakiem prowadzącym koło 
Wodospadu Kamieńczyka. 

Trasa pierwszych trzech dni naszej wędrówki biegła czerwonym szla-
kiem prowadzącym głównym grzbietem Karkonoszy – czyli tzw. „Drogą 
Przyjaźni Polsko-Czechosłowackiej”. Jest to bardzo atrakcyjny szlak pro-
wadzący obok malowniczych grup skalnych o fantastycznych kształtach 
częściowo po polskiej a częściowo po czeskiej stronie. Z Hali Szrenickiej 
poszliśmy przez Szrenicę i Łabski Szczyt do schroniska nad Śnieżnymi 
Kotłami.

Śnieżne Kotły stanowią rezerwat przyrody obejmujący dwa kotły 
polodowcowe, których nazwa pochodzi od śniegu utrzymującego się w nich 
nawet do lata. Zachodni Kocioł zwany Małym jest oddzielony skalistą 
grzędą od wschodniego zwanego Wielkim. Ich skalne ściany dochodzą do 
150 m wysokości, są urwiste i pocięte głębokimi żlebami. Dno każdego 
z kotłów zamyka morena, a u wylotu Wielkiego Kotła znajdują się dwa 
niewielkie Śnieżne Stawki.  

Po odpoczynku połączonym z podziwianiem Śnieżnych Kotłów 
i wspaniałej panoramy Kotliny Jeleniogórskiej zeszliśmy do schroniska pod 
Łabskim Szczytem (mimo że mieliśmy 
namioty, musieliśmy nocować w schro-
niskach, gdyż na terenie Karkonoskiego 
Parku Narodowego nie wolno ich 
rozbijać). 
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W schronisku tym otrzymaliśmy pomieszczenie, gdzie mogliśmy na 
podłodze rozłożyć nasze śpiwory i tak przygotować sobie miejsce do spa-
nia. Ja poniżej schroniska znalazłem wykrot, który powstał w miejscu, gdzie 
znajdowały się dawniej korzenie ogromnego drzewa leżącego obok. W tym 
wykrocie rozpaliliśmy niewielkie ognisko, przy którym m.in. przedstawi-
łem uczestnikom plan naszego obozu.

Następnego dnia kontynuowaliśmy marsz grzbietem Karkonoszy 
przez Wielki Szyszak i Śmielec, oglądając po drodze malownicze grupy 
skał i koło południa dotarliśmy do przełęczy Karkonoskiej. Po obiedzie, 
idąc czerwonym szlakiem i mijając kolejne skały, doszliśmy na Równię pod 
Śnieżką, skąd zeszliśmy do schroniska „Strzecha Akademicka”, gdzie zała-
twiliśmy sobie kolejny nocleg.

Następnego dnia rano zdobyliśmy najwyższy szczyt Karkonoszy – 
Śnieżkę, a dalej widokowym grzbietem przez Czarną Kopę i odcinkiem 
Drogi Przyjaźni Polsko-Czechosłowackiej prowadzącym po stronie cze-
skiej powędrowaliśmy na przełęcz Okraj. Z niej pozostało nam tylko zej-
ście na przełęcz Kowarską, gdzie przewidziany był dwudniowy biwak. 

W następnym dniu poświęconym na 
odpoczynek po przejściu Karkonoszy, aby 
nie wyjść z wprawy zrobiliśmy kilkugodzinny 
wypad (bez obciążenia) na Skalnik – najwyż-
szy szczyt Rudaw Janowickich graniczących 
z Karkonoszami. Z znajdującej się na jego 

szczycie platformy widokowej roztacza się wspaniała panorama Karkonoszy 
i Kotliny Jeleniogórskiej. Mogliśmy więc niemal w całości zobaczyć prze-
bytą w poprzednich dniach trasę. 

W następnych dniach wędrowaliśmy po kolejnych grupach górskich 
Sudetów. Przeszliśmy Góry Sowie z noclegiem na przełęczy Jugowskiej 
w pobliżu Schroniska „Zygmuntówka”. Pamiętam, 
że na szlaku z Radkowa prowadzącym w Góry 
Stołowe, nie mając w zapadającym zmroku gdzie 
rozbić namiotów, postawiliśmy je wprost na drodze, 
którą prowadził szlak. Następnego dnia zwiedzaliśmy 
Szczeliniec Wielki, pocięty głębokimi szczelinami 
skalnymi. Schronisko na Szczelińcu Wielkim stoi 
na gigantycznej platformie skalnej, z której roztacza 
się widok na otaczające góry i doliny. Szlak prowadzi 
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przez rozpadliny, którymi wiedzie wąska skalna ścieżka, a na wierzchowinie 
obchodzi bloki skalne, które legenda o Liczyrzepie utożsamia z postaciami 
ludzi, zwierząt i przedmiotów ?

Po południu powędrowaliśmy przez rezerwat Błędne Skały w kie-
runku Kudowy Zdroju. Z kolejnej platformy skalnej rozpościerał się roz-
legły widok na czeską część Gór Stołowych, które zresztą noszą tam inną 
nazwę. Po drodze jeszcze jedna atrakcja – Kaplica Czaszek w Czermnej. 
Ściany, su)t, a nawet ołtarz wyłożone są czaszkami ludzi poległych i zmar-
łych w czasie wojny trzydziestoletniej. W podziemiach kaplicy również 
zmagazynowanych jest wiele tysięcy czaszek i kości (zarówno na ścianach 
jak i w piwnicy).

Któregoś kolejnego wieczora w zapadającym zmroku dotarliśmy do 
schroniska „Pod mu0onem” w Górach Bystrzyckich, a następnego dnia 
po ich przejściu nocowaliśmy na przełęczy Spalona w pobliżu schroniska 
„Jagodna”. Stamtąd wyruszyliśmy na ostatni etap naszej wędrówki − do 
Bystrzycy Kłodzkiej. Pamiętam, że uczestnicy obozu wracali pociągiem do 
Krakowa, ale ja jechałem z nimi tylko do Ząbkowic Śląskich, gdzie przesia-
dłem się na inny pociąg, aby pojechać na Mazury na poligon.

Wspominając ten obóz jestem jednak zasko-
czony, że w mojej pamięci pozostało tak niewiele 
szczegółów. Mimo że była to moja pierwsza 
wielodniowa wędrówka po Sudetach, którą sam 
zaplanowałem i w większości poprowadziłem po 
szlakach, którymi szedłem po raz pierwszy. Stało 
się tak chyba dlatego, że wszystko na tym obozie 
przebiegło według planu. Obóz był przygotowany fachowo, uczestnicy 
mieli „charakter w nogach” i trasa nie była dla nich zbyt trudna. Podział 
pracy w dwuosobowej komendzie też się sprawdził – w końcu to nie była 
pierwsza wędrówka organizowana przez nas. Nawet moce niebieskie nam 
sprzyjały – pogoda była w sam raz, bez deszczu, ale i nie było też zbyt 
gorąco. Gdy coś „nie gra” dramatyzm akcji wzrasta i zmusza do pokonywa-
nia trudności, które pozostają w pamięci. A tu wszystko przebiegło według 
planu i pewnie dlatego tak niewiele wspomnień pozostało…
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S z c z e p  „ S r e b r z y s t y c h  P t a k ó w ”  
w  l a t a c h  1 9 6 8 - 1 9 7 7

hm. Krzysztof Wojtycza

Okres pełnienia funkcji komendanta szczepu „Srebrzystych Ptaków” 
tak opisał hm. Leszek Watycha w Opowieściach Chytrego Żubra: „W lutym 
1968 r. nastąpiła w hufcu kolejna reorganizacja. Na polecenie władz, 
zgodnie z obowiązującą w ZHP strukturą organizacyjną, rozwiązano dwa 
szczepy międzyszkolne: Szczep Lotniczy i Szczep „Słowianek”, tworząc na 
ich miejsce nowe szczepy przy szkołach podstawowych. Dotychczasowy 
męski szczep lotniczy, działający przy trzech szkołach podstawowych, 
został rozdzielony na trzy samodzielne, do których dołączono dziewczęta. 
Biorąc pod uwagę wieloletnie tradycje „Dziewiętnastki”, istnienie jednego 
sztandaru oraz specjalność lotniczą pozostały we wszystkich jednostkach 
te same barwy, bohaterowie i numeracja. Dodano dla rozróżnienia nazwy 
i symbole a, b, c. Dla dziewcząt dopuszczono numerację 91 (odwrotność 
19), którą po pewnym czasie zmieniono na 19. Ustalono również tereny 
działalności: 

- Szczep „Słonecznych Dróg” – przy Szkole Podstawowej nr 107,
- Szczep „Gwiaździstego Szlaku” – przy Szkole Podstawowej nr 119,
- Szczep „Srebrzystych Ptaków” – przy Szkole Podstawowej nr 50.
Wkrótce szczepy usamodzielniły się. Jednak nie bez trudności. 

Szczególnie trudna była sytuacja w szczepie „Srebrzystych Ptaków”. Było 
to spowodowane brakiem kadry instruktorskiej. Instruktorki odeszły do 
Szczepu „Słowian”. Ja zostałem mianowany szczepowym, a oprócz mnie 
w szczepie był tylko jeden instruktor. Dotychczasowi starsi przyboczni 
odeszli z drużyny, a ich następcy mieli po 15‒16 lat. Aktualnie w skład 
szczepu wchodziły: 19c Drużyna Harcerzy, którą prowadziłem ja, 19c 
Drużyna Zuchów, której drużynowym był phm. Łukasz Węsierski oraz 
19c Drużyna Harcerek – bez drużynowej. W tej sytuacji z pomocą przyszła 
nam nauczycielka naszej szkoły phm. Radomiła Dejworek, która zobowią-
zała się prowadzić drużynę przez jeden rok. 

Równocześnie skierowałem na kurs drużynowych kilku najaktyw-
niejszych harcerzy: Janusza Marcinkiewicza, Krzysztofa Poniedziałka, 
Zbigniewa Pera i Lecha Stachurę. Ukończyli oni kurs z wynikiem 
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pozytywnym i zostali mianowani przewodnikami. Wkrótce dwaj pierwsi 
objęli w komendzie szczepu funkcje kwatermistrza i zastępcy szczepo-
wego. Po zakończeniu pełnienia funkcji drużynowej przez phm. Radomiłę 
Dejworek, wobec braku instruktorki, zdecydowałem się we wrześniu 1969 
r. na połączenie drużyn harcerek i harcerzy w jedną koedukacyjną 19c 
KLDH, której drużynowym został pwd. Zbigniew Per”19. 

Tak wspominał pierwsze lata pracy szczepu jeden 
z instruktorów: „Na obozie wędrownym w Beskidach 
i wspólnym ze szczepem «Gwiaździstego Szlaku» obozie 
w Rzekach (1968), na zimowisku w Kościelisku i obozie 
w Powroźniku (1969) wyrosło nowe pokolenie instruk-
torów: Janusz Marcinkiewicz, Krzysztof Poniedziałek, 
Zbigniew Per, Maciej Lenk, Lech Stachura20.”

Oddajmy jeszcze raz głos pierwszemu szczepowemu: „Po usamodziel-
nieniu się szczepów «Dziewiętnastki» współpraca między nimi kształto-
wała się bardzo różnie. W imprezach specjalistycznych lotniczych brały 
udział wszystkie szczepy. Wspólnie też organizowano corocznie akcję 
zarobkową «Świeczka». Zdobyte w niej fundusze przeznaczano na akcję 
obozową, którą poszczególne szczepy przeważnie organizowały oddzielnie. 
Wspólnie zorganizowano również w 1971 r. uroczystości czterdziestolecia 
«Dziewiętnastki», podczas których Sztandar «Dziewiętnastki» został ude-
korowany Krzyżem «Za Zasługi dla ZHP».

W tym czasie sytuacja w szczepie unormowała się. Kadra instruktor-
ska powiększyła się o nowych przeszkolonych instruktorów: pwd. Andrzeja 
Krzysika, Jana Krzywdę, Janusza Pera, Teresę Michalczyk, Jolantę Per oraz 
Alinę Wyrobę. Prócz tego pozyskaliśmy dla drużyny harcerek drużynową 
phm. Barbarę Siedlar. W związku z tym 19c Drużynę Harcerską podzieli-
łem na 19c Drużynę «Oriona», której drużynowym pozostał pwd. Zbigniew 
Per oraz Drużynę Harcerek «Jutrzenki», którą prowadziła phm. Barbara 
Siedlar. Równocześnie w szczepie działały już dwie drużyny zuchowe: 
19c Drużyna Zuchów «Aeronautów» ‒ męska prowadzona przez Alinę 
Wyrobę oraz 19c Drużyna Zuchów «Wesołych Meteorków» – żeńska, 
której drużynową była Teresa Michalczyk. Istniała jeszcze, chociaż krótko, 

19 Watycha L., Opowieści Chytrego Żubra, Kraków 2004, s. 37‒38.
20 Relacja L. Stachury z dnia 14.05.2007, [za:] Hausner W., Żółte barwy bronowickich 

harcerzy (1963‒1975), „Bronowickie Zeszyty Historyczno-Literackie”, z. 24, s. 60‒64.
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drużyna harcerzy zorganizowana przez phm. Lecha Stachurę, przy Szkole 
Podstawowej nr 51 w Bronowicach Wielkich.

Działalność programowa 
szczepu rozwijała się intensyw-
nie. Drużyny brały udział we 
wszystkich imprezach hufca. 
W niektórych miały poważne 
osiągnięcia np. pierwsze miejsce 
w Konkursie Śpiewu Hufca, dwukrotne zwycięstwo zastępu «Wilków» w XI 
i XII Zlocie Gwiaździstym Hufca. W zakresie specjalności lotniczej dru-
żyny uczestniczyły we wszystkich imprezach lotniczych «Dziewiętnastki». 
Zorganizowaliśmy też w naszej szkole własną modelarnię lotniczą, w której 
zajęcia prowadził pwd. Zbyszek Per. Największym jednak osiągnięciem 
był udział reprezentacji szczepu w VIII Ogólnopolskim Turnieju Drużyn 
Lotniczych «Ikar». Dwa zespoły naszych harcerzy prowadzone przez pwd. 
Zbyszka Pera i pwd. Janusza Marcinkiewicza zajęły pierwsze i drugie miej-
sce w tym Turnieju.

Bardzo intensywnie prowadzone były akcje obozowe. W okresie od 
powstania Szczepu «Srebrzystych Ptaków» w 1968 r. do zakończenia 
mojej działalności szczepie w grudniu 1977 r. zorganizowano, w większości 
samodzielnie 22 obozy: 9 stałych, 8 wędrownych (w tym 5 zagranicznych) 
oraz 5 zimowych. Podczas niektórych obozów, głównie zimowych, nie 
pełniłem funkcji komendanta, pozostając tylko instruktorem. Umożliwiało 
to młodym instruktorom wykazanie swoich umiejętności i zdobywanie 
doświadczeń. Wśród nich wyróżnili się szczególnie Janusz Marcinkiewicz 
i Krzysztof Poniedziałek, a po ich odejściu pwd. Zbigniew Per, Lech 
Stachura oraz Andrzej Krzysik.

Pierwszy obóz w tym okresie zorganizowali-
śmy wspólnie ze Szczepem «Gwiaździstego Szlaku» 
w 1968 r. w Gorcach, w Dolinie Kamienicy na 
malowniczej polanie Wiatrówki, w pobliżu której 
znajdowało się doskonałe miejsce do kąpieli tzw. «Zielony Banior» – nie-
wielkie lecz głębokie zagłębienie w rzece, umożliwiające nawet skoki do 
wody. Komendantem obozu był hm. Krzysztof Wojtycza, ja byłem jego 
zastępcą. Teren obozu umożliwiał atrakcyjne wycieczki w okoliczne góry. 
Po raz pierwszy na obozie zorganizowana była w oddzielnym namiocie 
modelarnia lotnicza, którą prowadził Zbigniew Per. […]
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W następnym roku [było to dwa lata później w 1970 roku – przyp. 
red.] Komenda Hufca zorganizowała w Wołosatem zgrupowanie obo-
zów, w którym oprócz naszego szczepu obozowały szczepy: «Czarnej 
Trzynastki», «Słowian» oraz «Żurawi». Nasz obóz był koedukacyjny, a jego 
komendę stanowili młodzi instruktorzy: komendant – pwd. Zbigniew Per, 
zastępca komendanta – pwd. Krzysztof Poniedziałek, oboźny pwd. Lech 
Stachura, instruktor - Janusz Marcinkiewicz. Ja zostałem kwatermistrzem. 
Do tej funkcji przygotowałem się bardzo starannie jeszcze w Krakowie. 
Przeglądnąłem książkę kucharską i zakupiłem brakujący sprzęt kuchenny 
m.in. 2 duże garnki kamienne przydatne do kiszenia ogórków i barsz-
czu. Zostały one kilkakrotnie wykorzystane na obozie dla wzbogacenia 
jadłospisu. 

Niezależnie od własnej działalności poszczególnych obozów Komenda 
Zgrupowania zorganizowała wielkie igrzyska sportowe, na których nasz 
obóz odniósł wielkie sukcesy, zwyciężając w czterech konkurencjach: piłce 
nożnej, siatkówce chłopców, harcerskim torze przeszkód oraz w przecią-
ganiu liny. W tej ostatniej konkurencji walka była niezwykle dramatyczna. 
W 3nale naszymi przeciwnikami była «Czarna Trzynastka», którą repre-
zentowało kilku wysokich, dobrze zbudowanych harcerzy. Na ich tle nasz 
zespół prezentował się znacznie gorzej. Nie dawano nam szans na zwy-
cięstwo. A jednak zwyciężyliśmy. Bohaterem tego pojedynku okazał się 
Janusz Marcinkiewicz, który jako pierwszy trzymał linę przed naszymi 
pozostałymi zawodnikami. Przy tym wbił buty mocno do ziemi. Rozpoczął 
się pojedynek. Przez długą chwilę wszyscy zawodnicy stali «jak wmuro-
wani». Na twarzach widać było ogromny wysiłek. U niektórych na czołach 
pojawiły się krople potu. Nagle Janusz gwałtownie szarpnął i stało się. 
Wygraliśmy. […]

Pod koniec 1972 roku, w efekcie zmian zasięgu 
dzielnic miasta Krakowa, zlikwidowano hufce: Kleparz-
Łobzów i Zwierzyniec. Utworzono nowy hu3ec 
Kraków-Krowodrza, w którego skład weszła część 
drużyn z obydwóch zlikwidowanych hufców, w tym 
wszystkie szczepy «Dziewiętnastki». Hufcowym został 

mianowany hm. Zbigniew Sabiński. Pozostałe jednostki zostały włączone 
do hufca Kraków-Śródmieście.

Od 1972 roku, przez pięć kolejnych lat, organizowałem zagraniczne 
obozy wędrowne. Umożliwiło to uczestnikom poznanie interesujących 
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rejonów Bułgarii, Czechosłowacji i Węgier. Podczas czterech obozów 
zwiedzaliśmy po dwa kraje, a w czasie pozostałych dwóch tylko po jednym. 
Cztery razy byliśmy na Węgrzech, głównie w Budapeszcie, gdzie naszą 
bazą wypadową był doskonały kemping Romai fürdő. Stąd wyruszaliśmy, 
aby zwiedzać to piękne, położone na obu brzegach Dunaju miasto. Podzi-
wialiśmy Górę Zamkową z jej wspaniałymi zabytkami. Z Góry Gellerta 
oglądaliśmy panoramę miasta. Korzystaliśmy z plaży i kąpieli w basenie 
na wyspie Św. Małgorzaty. Zwiedziliśmy również znane uzdrowisko 
Balatonfüred położone nad jeziorem Balaton, a także Miszkolc, najważ-
niejsze po Budapeszcie miasto Węgier. Znajduje się w nim uzdrowisko ze 
źródłami mineralnymi.

Czterokrotny pobyt w Bułgarii rozpoczynaliśmy zawsze od Warny. 
Miasta znanego z wielkiej bitwy armii węgierskiej dowodzonej przez króla 
Władysława III (Warneńczyka) z wojskami tureckimi w roku 1444. Bitwa 
ta zakończyła się klęską wojsk chrześcijańskich i śmiercią króla. Upamiętnia 
to grobowiec-mauzoleum Władysława III. Dalsze trasy prowadziły wzdłuż 
brzegu Morza Czarnego do położonych na skalistych półwyspach miejsco-
wości Nesebyr i Sozopol. Tu podziwialiśmy wspaniałe zabytki architektury, 
głównie cerkwie i resztki forty4kacji. Trasę uzupełnialiśmy pobytem w słyn-
nych kąpieliskach i uzdrowiskach: Słonecznym Brzegu, Złotych Piaskach 
i Bałcziku. W tym ostatnim, gdy szliśmy się kąpać w morzu, zauważyliśmy 
niesamowite zjawisko. Na powierzchni morza, wzdłuż brzegu znajdowało 
się tysiące biedronek wchodzących na ciała kąpiących się.

Podczas pierwszego pobytu w Warnie spotkała nas niemiła przygoda. 
Postanowiliśmy popłynąć statkiem do Sozopola. Nie zwróciliśmy jednak 
uwagi na dość wzburzone morze. Po kilkunastu minutach tej podróży 
zaczęliśmy odczuwać pierwsze objawy choroby morskiej, a wkrótce nie-
mal wszyscy się mocno pochorowali. Jedynie Zbyszek Per nie wykazywał 
żadnych objawów. Ja czułem się tak źle, że nie byłem w stanie dopilnować 
schodzenia uczestników ze statku i wyładowania ekwipunku. Musiał mnie 
zastąpić Zbyszek.

Pobyt w Czechosłowacji trwał bardzo krótko. Podczas drogi powrot-
nej z Węgier zatrzymaliśmy się w Pradze położonej w malowniczej Dolinie 
Wełtawy. Przez trzy dni zwiedzaliśmy zabytki tego miasta. Głównie 
centrum stanowiące część najstarszą i najbardziej reprezentacyjną, nad 
którą dominuje wzgórze zamkowe – Hradczany. Odwiedziliśmy jeszcze 
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Bratysławę, w której zatrzymaliśmy się jeden dzień. Stamtąd wróciliśmy 
już do Polski.

Po kilku latach samodzielności, między szczepami «Dziewiętnastki» 
zaczęły się ujawniać pewne różnice. Powoli zmieniały się zwyczaje, tra-
dycje, a także styl pracy harcerskiej. W tej sytuacji starszyzna szczepów 
rozpoczęła działania prowadzące do ponownego zespolenia się szczepów. 
Trzej aktualni szczepowi: hm. Ryszard Wcisło, hm. Łukasz Węsierski i ja 
podjęli inicjatywę powołania honorowego organu starszyzny dla utrzyma-
nia wierności tradycji «Dziewiętnastki». W ten sposób w listopadzie 1975 
r. powstała Komandoria Szczepów Lotniczych im. Żwirki i Wigury, a na 
Komandora powołano hm. Marka Kudasiewicza. Jednak przez długi okres 
Komandoria działała nieformalnie, gdyż statut ZHP nie przewidywał two-
rzenia ponadszczepowych jednostek organizacyjnych. W tym okresie opra-
cowywano zasady działania Komandorii. Postanowiono wzbogacić formy 
pracy w jednostkach organizacyjnych Szczepów Lotniczych w zakresie: 
obrzędów i zwyczajów harcerskich i zuchowych; szkoleń harcerskich 
i instruktorskich; popularyzacji lotnictwa i modelarstwa; systematycznego 
gromadzenia dokumentów i przedmiotów o wartościach historycznych dla 
Szczepów.

Już w 1976 r. pojawiły się efekty działania Komandorii. Zorganizowano 
zgrupowanie obozów Szczepów Lotniczych w Zawadach Tworkach 
nad Jeziorem Rajgrodzkim, korzystając z tego, że był to rok olimpiady 
w Montrealu. Komandor zaproponował program na wzór olimpiady. 
Zgrupowanie przyjęło nazwę «Olimpiados». Każdy obóz-podobóz miał 
nazwę miejscowości i rok, w którym zorganizowana była dawna olimpiada: 
w obozie Szczepu «Słonecznych Dróg»: podobóz żeński – Amsterdam 
1928, o podobóz męski – Helsinki 1952; w obozie Szczepu «Gwiaździstego 
Szlaku»: podobóz żeński – Rzym 1960, o podobóz męski – Tokio 1964; 
w obozie Szczepu «Srebrzystych Ptaków» koedukacyjnym – Los Angeles 
1932; komenda zgrupowania – Ateny 1896; kwatermistrzostwo zgrupowa-
nia – Paryż 1900.

Zastępy stanowiły reprezentacje krajów uczestniczących w olimpia-
dzie. Wszyscy uczestnicy obozów byli zobowiązani posiadać białe koszulki 
z nadrukiem pięciu kół olimpijskich.

Przed rozpoczęciem obozów zastępy przygotowywały obszerne infor-
macje o krajach, które reprezentowały oraz odpowiednie eksponaty. Na 
początku obozu nastąpiło wzajemne zapoznanie się reprezentacji krajów na 
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wspólnym ognisku. Ekipy przedstawiały informacje o swoich krajach: stroje, 
pieśni, zwyczaje i inne. Wreszcie nastąpiło uroczyste otwarcie Igrzysk. Nad 
obozami pojawiły się barwne %agi państwowe. Zapłonęło ognisko – znicz 
olimpijski, podtrzymywane przez wartowników przez całą noc. Nazajutrz 
rozpoczęły się zawody i mecze w poszczególnych konkurencjach. Zastępy 
żeńskie mojego szczepu reprezentowały Finlandię, Japonię i Jugosławię, 
a zastępy męskie Polskę i Brazylię. Olimpiada udała się wspaniale. Mecze 
i zawody odbywały się przy wielkim dopingu widowni. Ekipy z mojego 
obozu zdobyły dwa złote medale. W kajakarstwie, po bardzo zaciętej walce, 
w wyścigu kajaków dwuosobowych (pomiędzy dwoma osadami), zwycię-
żyła osada Polski w składzie Zbigniew Bzukała i Paweł Filimowski, nato-
miast złoty medal w piłce nożnej zdobyła drużyna Brazylii.

W skład zgrupowania wchodziła również kolonia zuchowa posiadająca 
odrębny program. Była ona zorganizowana pod namiotami, co stanowiło 
ewenement w ZHP. 

W drugiej połowie lat siedemdziesiątych zaszły w moim życiu osobi-
stym istotne zmiany. […] Byłem także zmęczony kilkunastoletnim pełnie-
niem funkcji drużynowego i szczepowego. Postanowiłem więc zakończyć 
moją działalność w szczepie «Srebrzystych Ptaków». Jeszcze tylko w lipcu 
1977 r. prowadziłem obóz wędrowny w Bułgarii. Poza tym jedenastego 
września wziąłem udział w zorganizowanym 
przez Komandorię uroczystym apelu instruk-
torskim w Cierlicku Górnym w Czechosłowacji 
w 45. rocznicę tragicznej śmierci Franciszka 
Żwirki i Stanisława Wigury, przed pomnikiem 
upamiętniającym to wydarzenie. Wzbogacono 
tu obrzęd Przyrzeczenia Harcerskiego. Zmiana 
polegała na tym, że krzyże harcerskie są prze-
chowywane w szkatułce, w której znajduje się 
ziemia z miejsca śmierci bohaterów «Dziewiętnastki». Po wypowiedzeniu 
przez harcerza-harcerkę roty Przyrzeczenia, instruktor wyjmuje krzyż ze 
szkatułki i przypina do munduru, składającego Przyrzeczenie. Pierwszą, 
przy której zastosowano ten wzbogacony obrzęd, była moja córka Maria 
Watycha. W grudniu 1977 r. przekazałem szczep phm Jolancie Per”21.

21 Watycha L., Opowieści Chytrego Żubra, Kraków 2004, s. 38–43.
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T R Z Y  R A Z Y  Z  S E R C E M …

hm. Marek Kudasiewicz

Trzy razy z sercem „podchodziłem” do Bronowic i trzy razy było to 
podejście odwzajemnione. Dzisiaj oddalony już swoim emeryckim stanem 
zawieszenia śnię po wielokroć tamte szczęśliwe dni, które dał mi łaskawy 
los… 

Nie jestem rodowitym krakusem, a już tym bardziej sarmackim 
bronowianinem. Pochodzę z niecki Zagłębia Dąbrowskiego, do którego 
dotarł „za chlebem” mój Ojciec – rodowity krakowianin. To on w swych 
barwnych opowiadaniach o pięknie „miasta sercem objętego” (jak mówił 
w chwilach sentymentalnej tęsknoty) rozbudził we mnie nadzieję, że i ja 
kiedyś poznam urok i niezliczone skarby królewskiej stolicy Polski.

Mając czternaście lat osiadłem wraz z rodzicami na stałe w Grodzie 
Kraka i obok swych zwykłych szkolnych obowiązków z radością 
rozpocząłem systematyczne poznawanie starych zakątków i uliczek, 
zabytkowych budowli, kościołów, muzeów i parków. A gdy już na dobre 
oswoiłem się z ruchem wielkiego miasta, zacząłem robić śmielsze, samotne 
penetracje dalszych obszarów. Przy wrodzonej umiejętności łatwego orien-
towania się w terenie, docierałem też na peryferyjne obszary miasta, w tym 
i do zareklamowanych mi już godnie (znów przez Rodziców) Bronowic 
Małych. Wtedy nie było tu co prawda jeszcze gościnnie otwartych wierzei 
muzealnych domostw „Rydlówki” i „Tetmajerówki”, ale nieliczne frag-
menty i urok skromnych uliczek starej zabudowy, zieleń drzew i dziwnie 
cicha egzystencja tej części miasta. To wystarczyło, „zaliczyłem” to krótkie 
spotkanie, jako pierwsze moje „podejście z sercem” do uroczego zakątka, 
w którym czas stanął i trwał w skwarze zastanego właśnie tam – upalnego 
lata. 

Kończąc technikum budowlane, „skręciłem” nieco z drogi moich 
planów zawodowych i po kilku latach trudów na AGH doczekałem czasu 
gorących dni Polskiego Października oraz słynnych społecznych przemian 
w naszej Ojczyźnie. Przy tej okazji powróciłem do harcerskiej ścieżki swego 
życiorysu, którą rozpocząłem jeszcze w Dąbrowie Górniczej, moim rodzin-
nym mieście, już w miesiąc po zakończeniu II wojny światowej. Dziwnym 
zrządzeniem losu reaktywowałem już w styczniu 1957 roku 19 Krakowską 
Drużynę Harcerzy im. F. Żwirki i S. Wigury (powstałą jeszcze w 1931 r.), 
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która wkrótce dopełniła swą nazwę określeniem „Lotnicza” − gdyż takie 
było moje jeszcze dziecinne marzenie bycia lotnikiem − w jakikolwiek 
sposób, zwłaszcza że zdrowie (i wzrok) mi na to nie pozwoliło.

W „Dziewiętnastce” miało miejsce moje drugie „podejście” do 
Bronowic Małych. Tak się widocznie miało stać, tak widocznie chciał 
los. Fakt faktem, że oto po 14 latach musiałem wrócić do obowiązków 
komendanta szczepu, tym razem Szczepu „Srebrzystych Ptaków”.

Nie była to decyzja łatwa. Przecież to już tyle lat minęło od 
jednoosobowej odpowiedzialności za losy gromady, a przy tym i dalsze lata 
na karku. Obowiązków rodzinnych, w pracy i w komendzie hufca (gdzie 
pełniłem od IX 79 funkcję zastępcy komendanta hufca ds. programo- 
wych) miałem dość. I teraz jeszcze ta funkcja, która jeżeli ma być efektywna, 
wymaga wiele czasu, uporu i konsekwencji.

Napisałem wówczas: „Nie obawiam się odnotować tego publicznie 
w tej kronice, że… boję się trochę – nie trudów, nie kłopotów, boję się, 
czy szczep ten doprowadzę do poziomu liczącego się w hufcu, liczącego 
się wśród naszych lotniczych i liczącego się w duszach, sercach tych tu 
«widokowych» funkcyjnych, szeregowych, zuchów – głębokimi przeżyciami, 
urokiem harcerskiego życia…

Wkraczam w grono bardzo młodych, mało doświadczonych 
funkcyjnych – ale wspaniale zżytych swoją niepowtarzalną, uroczą 
atmosferą… To wielka siła tego zespołu (z której nie zdają sobie sprawy), 
który jednak żyje trochę wyizolowany od reszty, młodszej harcerskiej 
społeczności naszej szkoły, osiedla…

Jak zbudzić prawdziwie harcerskie poczucie współodpowiedzialności 
każdego i każdej?

Pragnąłbym bardzo aby wszyscy inni trwający z takim uporem 
przy szczepie, poznali satysfakcję dobrych efektów swej pracy, gorącą 
wdzięczność swych młodszych wychowanków, dumę z pokonania trudów, 
wiarę we własne siły…

Tolerują mnie – ale czy  znajdę się w kręgu ich atmosfery naprawdę, 
tak jak to się dzieje, gdy dziesiątki dni, godzin wspólnie przeżytych łączą 
ludzi w ten niepowtarzalny zespół…

Takie obawy wiążą się i z moimi możliwościami 7zycznymi, które 
odbiegają bagażem 20 lat od ich młodzieńczych możliwości.

Jak? Co? Kiedy? Z kim? – mam pracować, by udało się «Srebrzyste 
Ptaki» ulokować w czołówce hufca.
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Wierzę w zespół chętny chociaż jeszcze nie «twardy» na przeciwności, 
wyczekujący a nie pokonujący – i wierzę w prawdę naszego porzekadła: 
«dziewiętnastka się nie łamie»…”

W roku harcerskim 1983/84 szczep liczył pięć drużyn 
młodszoharcerskich, jedną starszoharcerską oraz cztery zuchowe, znajdując 
się w grupie największych szczepów Hufca Kraków-Krowodrza. W wyniku 
decyzji komendy hufca szczep uzyskał uprawnienia do prowadzenia kursów 
instruktorskich na stopień przewodnika i posiadał własne Komisję Stopni 
Instruktorskich do stopnia przewodnika oraz Komisję Stopni Harcerskich 
do stopnia Harcerza Orlego–wędrowniczki włącznie.

Podstawową działalność programową w szczepie drużyny prowadziły 
zgodnie z własnymi planami pracy. Co roku były również organizowane 
imprezy i zbiórki całego szczepu, wynikające zarówno z tradycji, jak 
i odgórnych poleceń. Należały do nich między innymi: inauguracja roku 
harcerskiego, Mistrzostwa Balonowe Chorągwi, Mistrzostwa Kartonówek 
Chorągwi, Dni Hufca. Harcerze odnosili sukcesy w wymienionych 
mistrzostwach, a także w różnych konkursach. Rokrocznie w pierwszych 
miesiącach nauki przeprowadzane były zaciągi w szeregi szczepu – zuchów 
i harcerzy.

Wśród działań zuchów i harcerzy należy wymienić: zbiórki, 
wieczornice i kominki, warty honorowe pełnione w listopadzie, zimowiska, 
obozy zimowe oraz kolonie zuchowe, Harcerski Przegląd Artystyczny, 
Rajd Kościuszkowski, XII Turniej Drużyn Lotniczych IKAR w Mielcu, 
Niedziela Lotnicza Aeroklubu Krakowskiego.

Harcerze i harcerki, będąc członkami Aeroklubu Krakowskiego, 
stanowili Koło Lotnicze. Drużyny współpracowały z Muzeum Lotnictwa 
i Astronautyki w Czyżynach oraz były współorganizatorami dorocznych 
imprez popularyzujących lotnictwo takich jak: mistrzostwa kartonówek 
i balonów bibułkowych na ogrzane powietrze oraz Niedziela Lotnicza. 
Szczep posiadał własną biblioteczkę, w której przeważały książki o tematyce 
przygodowej i tematycznie związane z lotnictwem.

 W roku harcerskim 1984/85 Szczep „Srebrzystych Ptaków” znalazł 
się pod względem liczby członków w grupie największych szczepów 
Hufca Kraków-Krowodrza. Dzięki dotychczasowej systematycznej pracy 
i planowemu precyzowaniu zamierzeń oraz ich podsumowywaniu konk-
retnymi wnioskami Szczep zajął we współzawodnictwie szczepów hufca 
V miejsce.
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W „Planie pracy szczepu na rok harcerski 1984/85” czytamy: „W ostat-
nich latach za wszystkie akcje obozowe (letnie i zimowe) szczep uzyskuje 
najwyższą kategorię W (wzorowa) − w wyniku wizytacji władz harcerskich 
i oświatowych […] Szczególnym osiągnięciem jest prowadzone w lecie 
1984 r. zgrupowanie obozów drużyn, które to obozy prowadzili samodziel-
nie, organizacyjnie i programowo wychowankowie szczepu, absolwenci 
kursu pwd. w ramach wypełniania wymogów regulaminowych na stopnie.”

Należy nadmienić, że równocześnie z rozwijającą się działalnością 
harcerską, powstało Koło Przyjaciół Harcerstwa, składające się z rodzi-
ców. Systematycznie w codziennym rytmie zbiórek zastępów i drużyn 
(m.in. także w wolne soboty i niedziele) była wykorzystywana sala zwana 
„harcówką”, w której do dziś dnia zbierają się dzieci pod komendą swoich 
zastępowych na harcerskich spotkaniach.

Myślę, że czytelnik niniejszych wspomnień może wyrobić sobie dość 
szeroki pogląd na to, jak wielką różnorodnością form pracy, ich atrakcyjnością 
i walorami wychowawczymi cechowała się działalność w szczepie, a więc 
i środowisku szkolnym. Nie potra8my jednak oddać tu nastroju, atmosfery 
i radości poszczególnych zajęć, a przede wszystkim niezapomnianych indy-
widualnych przeżyć każdego uczestnika tych zdarzeń.

Najbardziej imponującym okresem, jeśli chodzi o liczbę członków, 
był stan szczepu w okresie jubileuszu 50-lecia „Dziewiętnastki”. W dniu 
1 marca 1981 r. Szczep „Srebrzystych Ptaków” składał się z:

  – 2 drużyn harcerzy: „Czarne Sokoły” i „Szkoła Orląt”;
  – 3 drużyn harcerek: „Gwiazda Północy”, „Gwiezdna Rozeta” 

i „Wędrujące Plejady”;
  – 9 drużyn zuchowych (6 męskich i 3 żeńskich) o wdzięcznych 

nazwach: „Żółte Piórka”, „Pracowite Pszczółki”, „Wesołe Biedroneczki”, 
„Gromadka UFO”, „Brzęczący Rój”, „Wesołe Meteorki”, „Dzieci Pioruna”, 
„Księżycowe Ludki” i „Sówki Puchatki”.

Komendę w czasach wspominanej tu działalności, oprócz komendanta 
szczepu, stanowili studenci, uczniowie oraz osoby pracujące zawodowo, 
które działalność w harcerstwie traktowały jako życiową pasję, realizowaną 
zawsze społecznie i bezinteresownie. Należy przywołać tu instruktorów 
takich jak:

  – zuchmistrze: Ewa Bartz, Agata Burczyk, Grażyna Faber, Marzena 
Gmitrzak, Grzegorz Hojnik, Dorota Kałuzińska, Janusz Per, Marta 
Urbaniak, Maria Żabicka; 
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  – drużynowi: Grażyna Baran, Zbigniew Bzukała, Bartłomiej Cetera, 
Magdalena Kudasiewicz (zamężna Furmańska), Joanna Kujacz, Katarzyna 
Lach, Jadwiga Laskowska, Agnieszka Mróz, Marcin Mróz, Katarzyna 
Nowecka, Robert Róg, Celina Snopkiewicz, Dorota Sokołowska, 
Aleksander Wcisło (późniejszy komendant szczepu), Danuta Wszołek, 
Daniel Ziarkowski;

  – kwatermistrze: Jan Baran, Lech Stachura.
Trzecie moje „podejście” rozpoczęło się, gdy odszedłem od wyuczo-

nych zawodowych specjalizacji i po informatycznym epizodzie (trwającym 
jednak 8 lat) zamarzyłem o praktycznym sprawdzeniu się w roli „najem-
nego bakałarza” w jakiejkolwiek oświatowej instytucji. Moje usilne starania 
w tym względzie zaowocowały zdobyciem pedagogicznych uprawnień, co 
pozwoliło mi wykorzystać jedyną (według mojego niezmiennego do dziś 
przekonania) szansę zbliżenia się do społeczności Bronowic Małych, która 
w tym czasie usilnie i konsekwentnie starła się o odzyskanie dla szkoły „na 
górce” numeru 50 oraz jako patrona Włodzimierza Tetmajera. 

I tak po zwykłych formalnych procedurach konkursowych stałem się 
ja –niezawodowy nauczyciel – osobą odpowiedzialną za doprowadzenie do 
szczęśliwego 4nału dążeń mieszkańców Bronowic Małych. Tu cytuję swój 
zapis w kronice szkoły:

„Obejmując funkcję dyrektora, stanąłem przed szeregiem problemów 
i zadań istotnych dla przyszłości szkoły. W czasie przesłuchania konkur-
sowego do podstawowych zaliczyłem:

  – powrót do tradycji i odzyskanie tożsamości środowiskowej oraz 
stworzenie warunków dla pełnej samodzielności organizacyjno-pro-
gramowej szkoły 8-klasowej (jaką, przedtem nie była);

  – skompletowanie i ustabilizowanie personelu pedagogicznego 
o możliwie najlepszych umiejętnościach, doświadczeniu i wykształceniu;

  – przejęcie administracyjne majątku i szybkie zmodernizowanie go, 
w tym szczególnie usunięcie znacznych niedoborów i braków w pomocach 
szkolnych i wyposażeniu oraz wprowadzenie organizacji pracy zapewniającej 
prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego.”

Dobrze mi się to dzisiaj pisze o tym okresie w sposób felietonowo-
humorystyczny, gdy „reanimowana” nasza szacowna, kochana szkoła – 
sędziwa jubilatka – świętuje „dzielnie” swój jubileusz 190-lecia powstania, 
ale stwierdzić muszę, że nie było lekko. 
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W S P O M N I E N I A  I N S T R U K T O R K I

hm. Magdalena Furmańska

Moje harcerskie życie związało się z dwoma szczepami lotniczymi 19 
KDHL im. Żwirki i Wigury: „Słoneczne Drogi” (1972−1980) i „Srebrzyste 
Ptaki” (1980−1987). Pierwszą swoją drużynę objęłam w „Słonecznych 
Drogach” – były to „Wietrzne Mgławice”, w których wzrastałam pod 
okiem druhny Doroty Ptaszyńskiej. Jednak po zdaniu matury w 1980 
roku „Dziadek” zaproponował mi wyjazd na obóz „Srebrzystych Ptaków” 
w Rynie w charakterze oboźnej.  W porównaniu ze „Słonecznymi Drogami” 
praca w „Srebrzystych” kulała, zaskoczył mnie wszechobecny „luz” czyli po 
prostu brak dyscypliny. Ale jednocześnie urzekła mnie atmosfera, której 
wcześniej nie spotkałam. Atmosfera wielkiej przyjaźni – także prywatnej 
– wśród instruktorów, cudowny klimat tworzony przez Alka – genialnego 
gitarzystę, otwartość, życzliwość, spontaniczność. Kiedy więc pod koniec 
obozu zaproponowano mi utworzenie nowej „zaciągowej” drużyny harce-
rek w „Srebrzystych Ptakach” (obok już istniejących − „Gwiazdy Północy” 
i „Gwiezdnej Rozety”), zgodziłam się. Spośród uczestniczek obozu zwerbo-
wałam kilka dziewczynek z IV i V Klasy, które wydawały mi się najbardziej 
sensowne – aczkolwiek były harcersko całkiem „zielone” i postanowiłam 
zrobić z nich zastępowe w mojej nowej drużynie. Były to Magda i Dorota 
Borelowskie, Joanna Kujacz, Kasia Florek i Agnieszka Kośmider. Tak naro-
dziły się „Wędrujące Plejady” – drużyna, która po dwóch latach istnienia 
wygrała współzawodnictwo drużyn w Hufcu Kraków-Krowodrza.

Ale wybiegłam zanadto w przód… Jestem w posiadaniu kilku roz-
kazów szczepu z okresu 1979−1982, czyli właśnie ten, kiedy dołączyłam 
do „Srebrzystych Ptaków”. Działały wtedy – jak już wspomniałam – 
dwie drużyny harcerek prowadzone przez druhny org. Danusię Wszołek 
i Jadzię Laskowską. Przybocznymi były druhny Dorota Sokołowska 
i Kasia Nowecka. Działalność innych starszych harcerek widać było przede 
wszystkim w prowadzeniu drużyn zuchowych. Drużynowymi zuchów 
były phm. Maria Żabicka, Ewa Bartz, Agata Burczyk, Grażyna Faber, 
Marzena Gmitrzak, Dorota Kałuzińska, Joanna Nosal, Jadwiga Piszczek 
i Irena Siwek. Do tego przyboczne, więc potencjał dziewcząt był ogromny 
w stosunku do funkcyjnych męskich. Wkrótce (styczeń 1980) otrzymały 
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one stopień organizatora. Szczepowy hm. Marek Kudasiewicz napisał 
wówczas w rozkazie szczepu: „Gratulując pierwszego instruktorskiego 
mianowania, życzę Druhnom powodzenia we wzorowym wypełnianiu 
swoich obowiązków w szczepie”. W międzyczasie kilkanaście druhen 
ukończyło kurs zastępowych i otrzymało patent zastępowego, stając się 
pełnoprawnymi funkcyjnymi. W tym czasie również znacznie poprawił 
się stan umundurowania, pięknie urządziliśmy izbę harcerską, zaczęliśmy 
bardziej „otwierać się na zewnątrz”, nie tracąc jednak nic ze wspaniałej, 
lokalnej atmosfery. W kwietniu 1982 roku szczep zorganizował Harcerski 
Bieg Turystyczno-Terenoznawczy, będący elementem składowym prób na 
stopnie HO-wędrowniczki i ćwika-pionierki. W rozkazie z 23 IV 1982 r. 
czytamy: „Nasz bieg jest drugim po KIHAM, który po 25 latach wzywa 
do szlachetnej próby grupę instruktorów i funkcyjnych, by wzorem naj-
lepszych tradycji skautowych dać świadectwo niezniszczalnej metodyki 
harcerskiej, w której tak ważnym składnikiem jest Wielka Gra”. W tym 
biegu uczestniczyło trzech harcerzy i sześć harcerek. 
Drużyny żeńskie, już w pełnej obsadzie wyszkolonych funkcyjnych, 
zaczynały wodzić prym w hufcu. Na Zlocie Zastępów Hufca w maju 
1982 roku zastęp Joasi Kujacz „Asteroidy” zajął II miejsce, a Kasi Lach 
„Mała Niedźwiedzica” – III. W tym samym czasie nasze zuchmistrzynie 
otrzymały stopnie instruktorskie przewodnika, dziewczęta zaprezentowały 
się świetnie w Ogólnopolskim Turnieju Lotniczym „Ikar”, a w corocznych 
Harcerskich Przeglądach Artystycznych Hufca byłyśmy niepokonane! 
Wśród funkcyjnych, obok wspomnianych już wcześniej, pojawiły się nowe, 
które potem uczyniły wiele dobrego dla szczepu: Ewa Blaschke, Ewa 
Górecka, Kasia Jastrzębska, Kasia Jasińska, Kasia Krzywda, Agnieszka Mróz, 
Kasia Sawicka (kwatermistrzyni), Celina Snopkiewicz, Kinga Śnieżyńska i 
wiele innych, których nazwiska dziś już umykają z mojej pamięci. Drużyny 
zuchowe działały wspaniale, a na 50-lecie „Dziewiętnastki” szczep wystawił 
ponad dwustuosobową ekipę, w której ponad połowę stanowiły harcerki! 
Potem przyszły kolejne obozy: Bieszczady, drugi Ryn, Korne, Lubrza, 
Wysoka (z wspaniale prowadzoną przez Agatę Burczyk kolonią zuchową). 
„Srebrzyste Ptaki” stały się jednym z najlepszych szczepów hufca, a niemały 
był w tym udział dziewcząt! Ja w pewnym momencie życia przekazałam 
drużynę Joasi Kujacz (która zresztą okazała się fantastyczną drużynową), 
a sama przez jakiś czas pełniłam funkcję drużynowej Kręgu Instruktorskiego 
„Gniazdo”, aż sprawy rodzinne, założenie rodziny i  urodzenie dziecka 
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nie odsunęły mnie całkiem od działalności harcerskiej. Do dzisiaj jednak 
wspominam ten czas jako najpiękniejszy okres mojego życia, a zawiązane 
wówczas przyjaźnie (np. z Kasią Lach czy Agnieszką Mróz) trwają do dziś! 

I n d i a n i e  p o d  G d o w e m 

Krystyna Rożnowska 

Widziałam zbyt wiele źle prowadzonych kolonii, nie atrakcyjnych, 
wręcz nudnych dla uczestniczących w nich dzieci, by nie patrzeć z uzna-
niem na tę, którą zorganizował dla swych zuchów Szczep 19 Krakowskich 
Lotniczych Drużyn  Harcerskich „Srebrzyste Ptaki” w dniach od 1 do 21 
lipca w Jaroszówce koło Gdowa. Dużo inwencji i sumienności wykazały 
młode opiekunki zuchów, stwarzając dzieciom w skromnych warunkach 
wakacyjny mikroświat przygód i dość niezwykłych przeżyć. 

To była indiańska kolonia. Gdy 1 lipca po południu dzieci w stro-
jach zuchów wysiadły z autobusu koło szkoły w Jaroszówce i stanęły przed 

symboliczną bramą wykonaną z dwóch 
skrzyżowanych kłód drzewa, przywitał 
ich Indianin przystrojony w opaskę z pió-
rami, szatę swego plemienia i naszyjnik 
z kłów niedźwiedzia, trzymający w ręku 

lancę. W tej postaci dzieci rozpoznały swoją instruktorkę druhnę Beatę. Od 
tej chwili – rzekła do zuchów na powitanie – macie zapomnieć o tym, co działo 
się w kamiennym mieście. Zaczynacie uczyć się być prawdziwymi Indianami. 

Codziennie głos bębna budził ich ze snu – wielki wódz ogłaszał czas 
powitania boga jasności Nabash-ci-sa. Uti (taką nazwę przejęli od małych 
chłopców indiańskich) w głębokim ukłonie śpiewali indiańską pieśń na 
przywitanie bóstwa. 

Po pięciu minutach – hartowanie ciał. Uti w pośpiechu 
szukają dresów, bo w sali szkolnej zwanej teraz wigwa-
mem, zapełnionej składanymi łóżkami niełatwo znaleźć 
potrzebną rzecz. Ciasnota tu chyba większa niż bywała 
w prawdziwym indiańskim wigwamie. 

Po „porannej strawie” wracają do swoich „wigwamów” by dokończyć 
porządki i przywdziać strój indiański przed rozpoczęciem codziennej 
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narady z udziałem wielkiego wodza i czterech małych wodzów. Kosz zna-
lezionych na terenie kolonii  rzeczy przypomina natrętnie o niezdarności 
małych Indian. 

Atrakcji było wiele, wśród nich polowanie na bizony, w czasie którego 
pierwsi uti zdobyli imiona wojowników. Była też dwudniowa wyprawa do 
sąsiedniego plemienia. W każdy wieczór ognisko. Rozpalał je ten uti, który 
na ten zaszczyt zasłużył w ciągu dnia. Gdy padało, przenoszono się spraw-
nie do holu szkoły i gromadzono wokół świecy. To miejsce zwano „Tipi 
Wielkiego Ognia”. Każde ognisko miało nieco inny program, w którym 
elementy zuchowskie przeplatały się z indiańskimi, a wiązały je pieśni znane 
ze zbiórek. Wzruszające były momenty nadania imion wojownikom, gdy 
wokół bohatera tańczyło całe plemię, powtarzając jego nowe imię. Dużo 
przeżyć dawał każdy dzień rozbudzając wyobraźnię dzieci. Tu nikt na nie 
nie krzyczał, nie zrzędził ani nie moralizował, tylko wódz czasem ukazywał 
zasępioną twarz. Bo trzeba wiedzieć, co przystoi dobremu Indianinowi 
i zuchowi. Odbył się przecież „chrzest żółtodziobów” późnym wieczorem 
nad rwącym potokiem i zmyto z twarzy uti proch kamiennego miasta. 

Pod koniec kolonii w naturalnej scenerii dzieci złożyły obietnicę 
zuchową – w lesie tuż przed północą przy ognisku. Składali obietnicę „na 
ogień” w obecności sztandaru. Długo zapamiętają ten wieczór. 

Druhny pracujące społecznie dawały z siebie wszystko, by wielka 
zabawa w Indian była jak najbardziej autentyczna. Czyż zmęczona cało-
roczną pracą z dziećmi nauczycielka umiałaby tak spontanicznie bawić się 
i skakać od rana do późnego wieczora jak te instruktorki harcerstwa? 

Kim jest wielki wódz z takim dostojeństwem noszący swój strój? Kim 
mali wodzowie wyróżniający się również spośród uti dorosłością i strojem?  

Wielki Wódz to Agata Burczyk, studentka polonistyki, instruktorka 
harcerska, prowadząca drużynę już od kilku lat. Funkcję małych wodzów 
czyli opiekunów rodzin plemienia Dakotów pełnią: Kinga Śnieżyńska, 
Joanna Dziurzyńska, Ewa Blaschke, Marlena Łozińska – uczennice szkół 
średnich, studentki, a kwatermistrzem jest wieloletnia instruktorka har-
cerstwa Beata Zawadzka-Łacheta, zwana tutaj „Smukłą Brzozą”. Uti to 
uczniowie Szkół Podstawowych nr 50 i 145 na osiedlu Widok w Krakowie. 
Zabiegałyśmy z Beatą, by zorganizować tę kolonię dla naszych zuchów – mówi 
pani Agata – 21 dni pobytu na takiej kolonii daje dla harcerskiego wychowania 
tyle, co trzy lata pracy na zbiórkach. Chciałam, by była to kolonia indiańska, 
gdyż głęboko przeżyłam tragiczną historię Indian. Na ich wspaniałych wzorach 
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moralnych można w zabawie wychować zuchów. Cennymi wartościami w kul-
turze Indian są: dzielność, prawdomówność, rozwaga, poszanowanie przyrody. 
Ileż tu zbieżności z prawem zucha… Wierzę, że będzie jeszcze kiedyś świat tak 
silnej, pięknej moralności. 

*
Szczepowy 19 Krakowskich Lotniczych Drużyn Harcerskich 

i Zuchowych, hm PL Marek Kudasiewicz, zapewnił mnie, że kolonia, którą 
widziałam nie jest w harcerstwie wyjątkowa. Atrakcyjne bywają ponoć 
prawie wszystkie obozy i kolonie. Niestety, jest ich niewiele. W tym roku 
na obozy i kolonie harcerskie z naszego województwa wyjeżdża około 16 
tys. harcerzy i  zuchów. Nie każdy szczep jest w stanie przygotować samo-
dzielną kolonię, zajmują się tym raczej hufce, choć korzystne jest przecież, 
gdy wyjeżdżają razem dzieci z tego samego szczepu, znające się wzajemnie 
i swoich instruktorów. 

„Gazeta Krakowska”, 27 sierpnia 1984 r. 

K a l e n d a r i u m  S z c z e p u  L o t n i c z e g o  
„ S r e b r z y s t y c h  P t a k ó w ” ( 1 9 6 8 − 1 9 8 9 ) *

hm. Krzysztof  Wojtycza

1968

8 II – Decyzją komendy Hufca Kraków Kleparz-Łobzów (Rozkaz L. 
4/67/68) powołano Szczep Lotniczy „Srebrzystych Ptaków” przy Szkole 
Podstawowej nr 50. Komendantem Szczepu został hm Leszek Watycha. 
W skład szczepu weszły :
− 19 c Krakowska Drużyna Harcerzy – drużynowy hm Leszek Watycha,
− 91 c Krakowska Drużyna Harcerek – p.o. drużynowa Maria Bochenek 
odkr.,
− 19 c Krakowska Drużyna Zuchów – p.o. drużynowy Lech Stachura 
przod.
27 II – Odbyła się pierwsza zbiórka szczepu. Zastępcą komendanta szczepu 
został Janusz Marcinkiewicz wędr.

*  Lata 1968−1978 opracowano na podstawie: [Watycha L.], Historia Szczepu Lotniczego 
„Srebrzystych Ptaków”, [kopia maszynopisu], ss.18. 
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5 III–9 IV – Kurs zastępowych szczepu, komendant kursu − Janusz 
Marcinkiewicz wędr., oboźny − Maciej Lenk przod.
18–25 VII – Obóz wędrowny w Beskidach Zachodnich, komendant – hm. 
Leszek Watycha, oboźny-kwatermistrz – pwd. Krzysztof Poniedziałek.
1–24 VIII – Obóz stały w Rzekach (wspólnie z 19b KDHL ze Szczepu 
Lotniczego „Gwiaździstego Szlaku”). Komendant – hm. Krzysztof 
Wojtycza, zastępca komendanta – hm. Leszek Watycha, oboźny – pwd. 
Janusz Marcinkiewicz, kwatermistrz – pwd. Krzysztof Poniedziałek, 
instruktor ds. lotniczych − Zbigniew Per wędr., magazynier – Janusz 
Wojtycza wędr. 
7–8 IX – W VII Ogólnopolskim Turnieju Drużyn Lotniczych „IKAR” 
1968”  zwyciężył zespół 19c KDHL, a drugi zespół z tej drużyny zajął ex 
equo II−III miejsce.
27 XII 1968–5 I 1969 – Obóz zimowy w Kościelisku-Blachówce 
(w zgrupowaniu ze Szczepem Lotniczym „Gwiaździstego Szlaku”), 
komendant – pwd. Janusz Marcinkiewicz, oboźny – pwd. Krzysztof 
Poniedziałek, kwatermistrz – pwd. Zbigniew Per.

1969

7–8 VI – W Dolinie Kluczwody odbył się XI Zlot Gwiaździsty, na którym 
tytuł najlepszego zastępu zdobył zastęp „Wilków” z 19c KDHL.
2–26 VIII – Obóz stały w Powroźniku, komendant – hm. Leszek Watycha, 
zastępca komendanta – pwd. Krzysztof Poniedziałek, oboźny – pwd. 
Zbigniew Per, kwatermistrz – pwd. Janusz Marcinkiewicz.
29 XI – Połączenie 19c Krakowskiej Drużyny Harcerzy z 91c Krakowską 
Drużyną Harcerek w jedną 19c Krakowską Drużynę Harcerską, drużynowy 
– pwd. Zbigniew Per.

1970

22 III – W Konkursie Śpiewu Hufca Kraków-Kleparz 19c KDHL zajęła 
I miejsce.
6-7 VI – W Podgórkach odbył się XII Zlot Gwiaździsty, na którym II 
miejsce zajął zastęp „Wilków” z 19c KDHL.
2–27 VII – W kolonii zuchowej Hufca Kraków-Kleparz w Słopnicach 
wzięło udział 10 zuchów oraz 2 instruktorki: Teresa Michalczyk odkr. 
i Alina Wyroba odkr.
30 VII−26 VIII – Obóz stały w Wołosatem (w ramach zgrupowania Hufca 
Kraków-Kleparz). Komendant – pwd. Zbigniew Per, zastępca komendanta 
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– pwd. Krzysztof Poniedziałek, oboźny – pwd. Lech Stachura, kwatermistrz 
– hm. Leszek Watycha, instruktorzy – pwd.  Janusz Marcinkiewicz, Maciej 
Lenk wędr. W igrzyskach sportowych zgrupowania obóz zwyciężył w piłce 
nożnej, siatkówce chłopców, biegu harcerskim i przeciąganiu liny.

1971

18 IV – W III Zawodach Modeli Balonów Chorągwi Krakowskiej 
w kategorii drużyn zuchowych I miejsce zdobyła 19c KDZ „Aeronauci”, 
a II miejsce − 91c KDZ „Wesołe Meteorki” obie ze Szczepu Lotniczego 
„Srebrzystych Ptaków”. Za sprawne zorganizowanie zawodów pochwałę 
w rozkazie komendanta chorągwi otrzymali hm. Leszek Watycha, pwd. 
Zbigniew Per i pwd. Krzysztof Poniedziałek.

1 V – Szczep objął swoją działalnością Szkołę Podstawową nr 51 
w Bronowicach Wielkich. Utworzono 19c/2 KDH-ską (drużynowy – pwd. 
Lech Stachura) i 19c KDZ próbną (drużynowa – Stanisława Sobczyk). 
1–25 VIII – Obóz stały w Powroźniku. Komendant – hm. Leszek Watycha, 
kwatermistrz – pwd. Krzysztof Poniedziałek, p.o. lekarza – pwd. Janusz 
Marcinkiewicz, komendant podobozu I – phm. Zbigniew Per, komendant 
podobozu II – pwd. Lech Stachura.
27 XII 1971−6 I 1972 – Obóz zimowy w Kościelisku-Pająkówce, komendant 
– phm. Zbigniew Per, kwatermistrz – pwd. Andrzej Krzysik. 

1972

1–22 VII – Obóz wędrowny w Beskidach Zachodnich, komendant – hm. 
Leszek Watycha, kwatermistrz – phm. Zbigniew Per.
29 VII–12 VIII – Obóz zagraniczny „Czechosłowacja–Węgry”, komendant 
– hm. Leszek Watycha, kwatermistrz – pwd. Andrzej Krzysik. 
27 XII 1971–5 I 1972 – Obóz zimowy w Kościelisku-Pająkówce, komendant 
– phm. Lech Stachura, kwatermistrz – pwd. Teresa Michalczyk.

1973

28 VI–23 VII – Obóz stały w Jaworkach (w zgrupowaniu Hufca Kraków-
Krowodrza). Komendant – phm. Zbigniew Per, zastępca komendanta – 
hm. Leszek Watycha, kwatermistrz – pwd. Andrzej Krzysik, oboźna – pwd. 
Teresa Michalczyk, instruktor modelarstwa – pwd. Janusz Per.
4–19 VIII – Obóz zagraniczny w Bułgarii, komendant – phm. Zbigniew 
Per, kwatermistrz – hm. Leszek Watycha.
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1974
7–25 VII 1974 – Obóz zagraniczny „Bułgaria – Węgry”, 
komendant – hm. Leszek Watycha, kwatermistrz – hm. 
Lech Stachura.
31 VII–16 VIII – Wycieczka instruktorów w Bieszczady. 
1–28 VIII – Obóz stały w Jaworkach (wspólny ze 
Szczepem „Żbicza Gromada).

1975
23 I–3 II – Obóz zimowy w Kościelisku-Pająkówce, Komendant – phm. 
Lech Stachura, kwatermistrz – org. Józef Krzysik, oboźna – org. Ewa Czaja. 
8 III – Bazą szczepu została nowopowstała Szkoła Podstawowa nr 145. 
27 VI–22 VII – Obóz stały w Jaśliskach. Komendant obozu i podobozu 
harcerskiego – hm. Leszek Watycha, kwatermistrz – phm. Zbigniew 
Per, zastępca komendanta podobozu harcerskiego – hm. Lech Stachura, 
oboźny – org. Jan Krzywda, komendantka kolonii zuchowej – phm. Barbara 
Stachura.

1976
17–30 I – Obóz zimowy w Nielepicach (wspólny ze Szczepem Lotniczym 
„Słonecznych Dróg”). 
24 VII–20 VIII – Obóz stały w Zawadach-Tworkach (w ramach 
zgrupowania Szczepów Lotniczych), komendant obozu – hm. Leszek 
Watycha, kwatermistrz – org. Marian Setkowicz, oboźny – org. Aleksander 
Wcisło. 

1977
27 VI–19 VII – Obóz stały w Świętouściu. Komendant – phm. Zbigniew 
Per, kwatermistrz – pwd. Jan Krzywda, komendant podobozu harcerzy 
– phm. Zbigniew Per, oboźny – pwd. Aleksander Wcisło, komendantka 
podobozu harcerek – pwd. Jolanta Per, oboźna – Danuta Wszołek odkr., 
komendant podobozu zuchowego – pwd. Bogdan Furmanik.
1 XII – Komendantką szczepu została mianowana phm. Jolanta Per.

1978
Lipiec – Obóz wędrowny wodny „Mazury”, komendant – phm. Zbigniew 
Per, kwatermistrz – pwd. Jan Krzywda.
24 VII–19 VIII – Obóz stały w Jaworkach, komendant – hm. Leszek 
Watycha, kwatermistrz – pwd. Jan Krzywda. 
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1979

27 VI–24 VII – Obóz stały w miejscowości Korne, komendantka − phm. 
Jolanta Per. Obóz wędrowny „Mazury” – komendant phm. Zbigniew Per. 
Wrzesień – Komendantem szczepu został hm. Marek Kudasiewicz.
16 XII – Reprezentacja szczepu zdobyła I miejsce w konkurencji 
zuchów w Jubileuszowych X Zawodach Modeli Kartonowych Chorągwi 
Krakowskiej.

1980

− Obóz stały w miejscowości Ryn. Komendant hm. Marek Kudasiewicz. 
Obóz wędrowny kajakowy „Mazury” – komendant phm. Zbigniew Per. 

1981

Styczeń – Obóz zimowy w Białym Dunajcu, komendant 
hm. Marek Kudasiewicz.
26 VI–23 VII –  Obóz stały w Suchych Rzekach, 
komendant hm. Marek Kudasiewicz (w ramach 
zgrupowania Szczepów Lotniczych).

1982

− Obóz stały w miejscowości Ryn, komendant hm. Marek Kudasiewicz. 

1983

− Obóz zimowy w Bukowinie Tatrzańskiej, komendant hm. Marek 
Kudasiewicz.
− Obóz stały w miejscowości Korne, komendant hm. Lech Stachura.

1984

− Zimowisko – Kurs Popularyzatorów Lotnictwa w Bezmiechowej, 
komendant hm. Marek Kudasiewicz22.
− W Przeglądzie Artystycznym Hufca I miejsce w konkursie zespołów 
instrumentalno-wokalnych zdobył Krąg Instruktorski Szczepu „Gniazdo”.
− Obóz stały w miejscowości Zawady-Tworki, komendant hm. Lech 
Stachura.
− Kolonia zuchowa w Jaroszówce, komendant pwd. Agata Burczyk.

22  Zob. Kudasiewicz M. Challenge w Bieszczadach”, „Dziewiętnastak” nr 3−4, s. 15−19.
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1985

− Komendant Szczepu Lotniczego „Srebrzystych Ptaków” hm. Marek 
Kudasiewicz w konkursie Harcerskiej Nagrody Myśli Twórczej w kategorii 
metodyki harcerskiej otrzymał I nagrodę za książkę Obrzędowy piec.
−  W Harcerskim Przeglądzie Artystycznym w konkursie rozśpiewanych 
drużyn harcerskich  I miejsce zdobyła 19 KLDH „Gwiazda Północy”.
− W wyniku wizytacji szczep jako jeden z pięciu w Hufcu Kraków-
Krowodrza otrzymał ocenę bardzo dobrą.
18 V – Komendantem szczepu został phm. Aleksander Wcisło.
− Obóz stały i kolonia zuchowa w miejscowości Wysoka, komendant obozu 
hm. Lech Stachura, komendantka kolonii phm. Agata Burczyk. 

1986

− Obozy zimowe szczepu: stały w Wierchomli – komendantka phm. 
Katarzyna Nowecka i wędrowny „Podhale” – komendant pwd. Marek 
Michalec.
− 27 IV – W Przeglądzie Artystycznym Hufca Puchar Komendanta Hufca 
zdobyła 91c Drużyna Harcerek „Gwiazda Północy”.
− Obóz stały w miejscowości Tchórzewo, komendant phm. Aleksander 
Wcisło.
− Obóz wędrowny na terenie województwa bydgoskiego, komendantka 
pwd. Agnieszka Mróz.
17–19 X – Krąg Instruktorski „Gniazdo” zdobył I miejsce w Jesiennym 
Złazie Instruktorskim.

1987

− Obóz zimowy w Sanoku, komendant hm. Marek Kudasiewicz. 
− Szczep Lotniczy „Srebrzystych Ptaków” zajął I miejsce we 
współzawodnictwie szczepów w roku harcerskim 1986/87. 
− Za zorganizowanie Dni Hufca i biwaku zastępów komendant hufca 
udzielił pochwały zespołowi instruktorskiemu Szczepu Lotniczego 
„Srebrzystych Ptaków”.
− Obóz stały w miejscowości Krzewiny, komendant phm. Aleksander 
Wcisło.
− Obóz wędrowny Bułgaria-Węgry-Czechosłowacja, komendant pwd. 
Marek Michalec.

1988

− Obóz zimowy w Jaworzynce, komendant pwd. Joanna Kujacz.
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1–28 VIII – Obóz stały w miejscowości Lubrza, komendant phm. 
Aleksander Wcisło.

1989

− Obóz zimowy w Wierchomli, komendant phm. Grażyna Baran.
− Obóz stały w miejscowości Słosinko, komendant hm. Aleksander Wcisło.

„Wierny Kot”
H m .  K R Z Y S Z T O F  P A W L U Ś

hm. Kazimierz Dziedzic

Krzysztof Pawluś (1934–2014), mgr inż. hydrogeologii, harcmistrz. 
Urodził się 27 X 1934 r. w Siedliskach pow. jasielski jako syn Jana 

(1900–1960, rolnika) i Anny (1902–1984).
W latach 1941–1948 uczęszczał do Szkoły Powszechnej im. Jana 

Kantego w Skołyszynie, a następnie w latach 1948–1952 do Liceum 
Ogólnokształcącego im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle. 
Studiował na Akademii Górniczo-Hutniczej  w Krakowie, uzyskując 
24 VI 1957 roku tytuł mgr inż. hydrogeologii

Do harcerstwa wstąpił w 17 VI 1945 roku, a przyrzeczenie harcerskie 
złożył 25 VII 1947 w Skalniku w powiecie Jasło. Zdobył stopnie harcerskie: 
młodzika (1947), wywiadowcy (1948) i ćwika (1949). W latach 70. 
początkowo działał w Kole Przyjaciół Harcerstwa w Szkole Podstawowej nr 
107, a następnie w 1979 roku wstąpił do Szczepu Lotniczego „Słonecznych 
Dróg”. Pełnił funkcje: drużynowego XIX KI (1979–1983) i komendanta 
Szczepu Lotniczego „Słonecznych Dróg” (1984–1989). Był komendantem 
11 obozów letnich i zimowych, członkiem Rady (1982–1989) i komendy 
(1982–1988) Hufca Kraków-Krowodrza oraz oboźnym podobozu 
„Małopolska” na Zlocie 70-lecia ZHP. W 1989 roku ze Szczepem 
Lotniczym „Gwiaździstego Szlaku” przeszedł do ZHP-1918, a następnie 
do Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej, gdzie przez kolejne lata pełnił 
różne funkcje instruktorskie.

Zdobył stopnie instruktorskie: w 1979 roku – organizatora, w 1980 – 
przewodnika, w 1981 − podharcmistrza, a w 1982 – harcmistrza. Zdobył 
również stopnie: Harcerza Orlego (1982) i Harcerza Rzeczypospolitej 
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(1986). W 1981 roku został przyjęty do Kręgu Puszczańskiego „Czarnego 
Dębu”, otrzymując miano „Wierny Kot”. 

Dnia 4 III 1957 roku zawarł związek małżeński 
z Heleną Mariańską. Miał dzieci: Adama (ur. 1957), 
Gerarda (1961–2002), Joannę (ur. 1963, zamężną 
Folfasińską) i Piotra (ur. 1965). Do Szczepu Lotniczego 
„Słonecznych Dróg” należeli córka Joanna i syn Piotr, 
obydwoje byli drużynowymi w stopniu przewodnika.

Został odznaczony Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem 
40-lecia Polski Ludowej, Złotym Medalem „Zasłużony dla Geologii 
Polskiej” (1986), Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”, Srebrną Odznaką 
„Zasłużony dla województwa rzeszowskiego”, Srebrną Odznaką „Za pracę 
społeczną dla Miasta Krakowa”, odznaką „Zasłużony dla miasta Leska”, 
odznaką „Zasłużony dla miasta Tarnobrzega”, Odznaką Zasłużonego 
Pracownika Przedsiębiorstwa Hydrogeologicznego w Krakowie, 
Odznaczeniem Szczepów Lotniczych III kl. (1981). Posiadał tytuły 
Dyrektora Górniczego I, II i III stopnia oraz Inżyniera Górniczego I, II 
i III stopnia. 

Zmarł 28 I 2014 roku i został pochowany w asyście sztandarów szeregu 
jednostek harcerskich na cmentarzu Batowickim (kw. CCC, rz. 5, gr. 6). 

Komorowski J., Niepokornych „Droga do Orłów”. Siedemdziesiąt lat krakowskiej 
„dziewiętnastki”, Kraków 2001, Wcisło R., Baziur G., Niestrudzonych „Droga do 
Orłów”. Cz. 2. 2001−2011. Jubileusz 80-lecia, Kraków 2011; Wojtycza K., Hu,ec 
Kraków-Krowodrza w latach 1973–1989, Kraków 2014; Archiwum Komendy 
Hufca ZHP Kraków-Krowodrza, Rozkazy Komendy Hufca Kraków-Krowodrza 

z lat 1973−1989; http://monogra<a19kldh.pl/www/articles.php?article_id=254.



Szczepy Lotnicze na uroczystości 50-lecia „Dziewiętnastki” na Dziedzińcu Wawelskim  
w dniu 15 maja 1981 roku. 
Szczepy Lotnicze na uroczystości 50-lecia „Dziewiętnastki” na Dziedzińcu Wawelskim 

Hm. Marek Kudasiewicz przekazuje sznur szczepowego phm. Aleksandrowi Wcisło.  
W głębi od lewej: hm. Zbigniew Sabiński, hm. Krzysztof Pawluś, pwd. Marek Michalec, 
hm. R yszard Wcisło.




