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R yc. 1. Wpis opiekuna z ramienia Aeroklubu Krakowskiego pilota Tadeusza 
Augustyniaka do „Czerwonej Kroniki”
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Jak ten czas szybko leci… Za dwa miesiące (6 czerwca) minie pół wieku 
od chwili wręczenia sztandaru Szczepowi Lotniczemu im. Żwirki i Wigury 
19 KDH. Otrzymał go po siedmiu latach pracy. Na jakże starych fotogra-
fiach, z których kilka przetrwało do dziś widać, jak na krakowskich Błoniach 
Szczep otrzymuje sztandar. W miesiąc później rozpoczął się nasz wspaniały 
bieszczadzki „Kosmodrom” w dolinie Wołosatki, o którym nawet pisała 
prasa, a my wspominaliśmy go w osobnym numerze „Dziewiętnastaka”. 
W dwa lata później w Dolinie Danielki w okresie obchodów 35-lecia „Dzie-
więtnastki” odbyło się zgrupowanie obozów „Kosmodrom 2”. 

Po kolejnych niespełna dwóch latach szczep przestał istnieć – podzie-
lony decyzją komendy hufca na szczepy przyszkolne. Tradycje Szczepu Lot-
niczego im. Żwirki i Wigury 19 KDH przejęły Szczep Lotniczy „Słonecz-
nych Dróg” przy Szkole Podstawowej nr 107, Szczep Lotniczy „Gwiaździ-
stego Szlaku” przy Szkole Podstawowej nr 119 i Szczep Lotniczy „Srebrzy-
stych Ptaków” przy Szkole Podstawowej nr 50.

O pozycji, jaką zajmował Szczep w tym czasie, może świadczyć to, że 
obszerna informacja o jego działalności jako o jednym z niewielu szczepów, 
znalazła się w Leksykonie harcerstwa. Także przyznane wyróżnienia i odzna-
czenia: Odznaka Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej (1966), Honorowa 
Odznaka Ofensywy Zuchowej (1968), Honorowa Odznaka Krwiodawstwa 
(1969) oraz Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” (1971), a później Medal Komi-
sji Edukacji Narodowej (1981), i Odznaka „Za zasługi dla Aeroklubu PRL” 
(1981) świadczą o wysokiej ocenie działalności Szczepu.

Historię Szczepu Lotniczego im. Żwirki i Wigury próbowano utrwalić 
w kolejnych wydawnictwach jubileuszowych, z których te pierwsze – z lat 
1964, 1971 i 1981 ‒ dziś są już niemal niedostępne. Nie są one pozbawione 
błędów, podobnie jak inne tego typu publikacje. Szczególnie dużo nieścisło-
ści, luk czy nawet przekłamań znalazło się w wydanej w roku 2001 publikacji 
pt. Niepokornych droga do orłów. Postanowiliśmy więc w kolejnym numerze 
„Dziewiętnastaka”, przypomnieć lata, kiedy Szczep był naszą wspólną jed-
nostką organizacyjną, przyjmując za główne źródło informacji tzw. Czer-
woną Kronikę 19 KDHL z lat 1957‒1966.

W numerze tym wspominamy też hm. Wojciecha Bąka, komendanta 
Szczepu „Słonecznych Dróg” w latach 1968–1971 i 1973–1976. 

I mamy nasz mały jubileusz – oto dziesiąty numer „Dziewiętnastaka”.

                                                      Chytry Kot

s ł o w o  w s t Ę p n e



Dziewiętnastak nr 10 • 2014

str. 4

 Słowo wstępne  /  3

 Spis treści  /  4

  Krzysztof Wojtycza   
Opowieści czerwonej kroniki /  5

  Marek Kudasiewicz 
Kalendarium (1957–1968) /  25

  Hm. Wojciech Bąk (1949–2013) /  38

Dwaj członkowie kręgu redakcyjnego „Dziewiętnastaka”:  
hm. Kazimierz Dziedzic i hm. Marek Kudasiewicz zostali w dniu 
15 października 2013 roku odznaczeni  Medalem Komisji Edukacji 
Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

S P I S  T R E ś C I

Redakcja składa serdeczne podziękowanie autorom za wkład pracy 
przy opracowywaniu powyższych artykułów oraz wszystkim innym  
osobom, które udzielają nam pomocy.
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O p o w i e ś c i  C z e r w o n e j  K r o n i k i

hm. Krzysztof Wojtycza

Czerwona Kronika” towarzyszyła nam przez pierwsze dziewięć lat 
istnienia „Dziewiętnastki”, pracującej pod komendą Marka Kudasiewicza 
– początkowo jako drużyny,  a potem szczepu. Odkąd powstała jako opa-
sły tom oprawny w czerwoną skórę, minęło wiele lat zanim zaczęła swoją 
służbę w „Dziewiętnastce”1. Dziś jest wiarygodnym źródłem wspomagają-
cym naszą pamięć. Wpisane w nią słowa, fotografie, rysunki zaczynają żyć 
– mówią, opowiadają, a za nimi pojawiają się jako tło harcerze z żółtymi 
chustami z szachownicą, obecni na wycieczkach, biegach na stopnie, obo-
zach. Zieleń namiotów i błękit nieba kontrastuje z bielą skał, a wieczorny 
mrok rozświetla płonące ognisko.

„Dziewiętnastka” powstała w styczniu 1957 roku przy Szkole Podsta-
wowej nr 33 w Krakowie i przejęła tradycje 19 Krakowskiej Drużyny Har-
cerzy im. Żwirki i Wigury, działającej na tym samym terenie przed wojną 
i w latach 1945–1949. Drużynowym jej został Marek Kudasiewicz wyw. 
– wówczas student Wydziału Ceramicznego AGH. Jak sam wspomina, 
specjalność którą drużyna przyjęła, była zgodna z jego zainteresowaniami 
lotniczymi, które miał już okresie dzieciństwa w czasie okupacji2.

On sam tak opisał w „Czerwonej Kronice” powstanie drużyny: Był to 
koniec stycznia 1957 roku. W któryś z mokrych, zimowych dni spotkałem się 
pierwszy raz z chłopcami ze Szkoły Podstawowej nr 33. Zgłaszali się klasami 
na umówioną godzinę, zgłaszali się z chęcią do pracy w przyszłej harcerskiej 
drużynie. Trudno było w ponury dzień zimowy nastroić moich przyszłych dru-
hów radością letnich wycieczek, wypraw, zbiórek; trudno było samymi słowami 
oddać urok harcerskiej „wielkiej przygody”. Mówiłem o tym, co sam przeżyłem, 
mówiłem jak umiałem o celach naszego Związku i… chłopcy zrozumieli. 

Mogę to stwierdzić dzisiaj, kiedy piszę te słowa do trwałego dokumentu 
naszego istnienia – kroniki, dzisiaj, kiedy codziennie spotykam uśmiechniętych 
druhów z żółtymi chustami i srebrnymi numerkami 19 na ramionach. 

Nie wierzyłem zbytnio wtedy, czy dojdziemy w swej pracy do widocznych 
efektów. Było nas trzech: ja mający pełnić z polecenia [komendy] hufca funkcję 
1 Zob. Kudasiewicz M., Czerwona kronika 19 KDHL, „Dziewiętnastak” nr 1, s. 5–9.
2 Zob. Kudasiewicz M., Trzecie narodziny krakowskiej „Dziewiętnastki”, 

„Dziewiętnastak” nr 5, s. 22–26.
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drużynowego oraz dwóch kolegów jako przyboczni: druhowie Solak Mieczysław 
i Twardowski Władysław.

Pierwsze zbiórki zastępów, drużyny, pierwsze nieśmiałe «wykapki» do 
Lasku Wolskiego, «wielka wyprawa» zastępu «Sokołów»… Dzisiaj po kilku 
miesiącach wydają się już dziwnie dalekie, niemal zapomniane. A dni szły… 
Ścieśniały się szeregi drużyny, składy zastępów zmalały. Wielu druhów prze-
stało uczęszczać na zbiórki; zarysowywać się zaczął «trzon» drużyny, harcerska 
postawa wielu chłopców.

Pierwszym wydarzeniem opisanym w kronice jest wycieczka do Skały 
Kmity (9 czerwca 1957 r.). Natomiast pierwszy bieg na stopnie i przy-
rzeczenie pierwszych „dziewiętnastaków” tak w niej przedstawił Andrzej 
Ciechanowski: Jest godzina siódma rano. Jesteśmy na stacji w Krakowie. Na 

twarzach widać lekkie zdenerwowanie. Niektórzy 
pogłębiają jeszcze swoje wiadomości. 

Jedziemy pociągiem do Zabierzowa, a stamtąd 
piechotą do doliny Bolechowickiej. W biegu oprócz 
nas ma wziąć udział 23 KDH. Przychodzimy na 
miejsce. Ostatnie przygotowania do biegu. Spraw-
dzenie czasu na zegarku i wyruszamy z punktu 

wyjściowego na pierwszy punkt, który bardzo trudno znaleźć. Jest to dość trudny 
odcinek biegu. Instruktor pyta nas sznurów harcerskich, pyta o krzyżu, lilijce, 
znajomości prawa i przyrzeczenia. Pierwszy punkt za nami.

Dochodzimy do drugiego. Pytania są łatwiejsze. Odpowiadamy gładko. 
Oprócz tego trzeba zrolować koc, powiedzieć, jak się pakuje plecak itp. Prze-
chodzimy na punkt następny. Jest tu trochę topografii. Orientacja w terenie, 
na mapie, kompas, busola i wyznaczanie stron świata w różnych warunkach. 
Następny punkt. Przechodzimy do niego przez gęste zarośla, według azymutu. 
Tu trzeba rozpalić ognisko od jednej zapałki, wymienić numery telefonów 
i adresy: pogotowia, milicji, straży pożarnej oraz wytłumaczyć jeden z punktów 
prawa. Do punktu piątego droga jest łatwa. Na punkcie tym podajemy życiorysy 
naszych patronów – Żwirki i Wigury oraz ich działalność i zasługi dla rozwoju 
lotnictwa. Bieg trwa.

Znów prawo na punktach kontrolnych, hymn państwowy i harcerski, 
działalność harcerstwa i jego założyciela. Punkt przedostatni to samarytanka 
i znajomość przyrody. Ostatni to piosenki: harcerskie, ludowe i wojskowe. Tańce 
i organizacje zabaw. Koniec biegu. Narada instruktorów i rozkaz przyznający 
nam wszystkim upragniony stopień „młodzika”.
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Ostatnie przygotowania do ogniska, błysk zapałki i ognisko płonie. Zbliża 
się najważniejsza chwila naszego harcerskiego życia – przyrzeczenie. Tryskają 
w górę iskry ogniska, trzaskiem przerywając uroczystą ciszę. Hymn harcerskiej 
braci „Wszystko co nasze” i znów cisza. Pięciu pierwszych druhów przystępuje 
do ogniska, ku któremu każdy z nich wyciąga dwa palce prawej ręki. Ciszę 
przerywają słowa przyrzeczenia „Mam szczerą wolę całym życiem..”. Uścisk 
ręki druha Godlewskiego przyjmującego przyrzeczenie i na piersiach już błysz-
czą krzyże harcerskie. Do ogniska przestępują następni i znów „Mam szczerą 
wolę…” przerywa ciszę. Przyrzeczenie złożone.

Wspólne piosenki, gawęda i modlitwa harcerska „Idzie noc”. Weseli i roze-
śmiani z pieśnią na ustach wracamy do Krakowa. Ta uroczysta chwila przyrze-
czenia pozostanie na zawsze w pamięci. Nikt o niej nie zapomni.  

We wrześniu drużyna przyjęła specjaliza-
cję lotniczą, na żółtych chustach pojawiła się 
biało-czerwona szachownica, a drużyna roz-
poczęła pracę jako pierwsza specjalistyczna 
drużyna lotnicza w Krakowie. W dwudzie-

stą piątą rocznicę śmierci patronów drużyny Żwirki i Wigury na lotni-
sku Rakowice 19 KDH została przyjęta jako koło lotnicze do Aeroklubu 
Krakowskie go. Opiekun z ramienia Aeroklubu pilot Tadeusz Augustyniak 
tak napisał w kronice: Wstępując w ślady naszych bohaterów przestworzy […] 
przyjęliście na siebie obowiązek podtrzymania i kontynuowania chlubnych tra-
dycji polskich skrzydeł. Bezpośrednio po tej uroczystości pierwsi druhowie 
wzbili się w przestworza na małych sportowych samolotach „Junak-3”. 
Natomiast nazajutrz delegacja drużyny wzięła udział 
w locie ekipy Aeroklubu Krakowskiego na uroczysto-
ści 25-lecia śmierci Żwirki i Wigury, odbywające się 
w Bielsku-Bia łej, Cieszynie i Cierlicku. 

Tydzień później miało miejsce rozpoczęcie roku 
harcerskiego 1957/58, które tak opisał w kronice Romu-
ald Kołsut: Ranek dnia 22 IX 1957 roku był dla całej dru-
żyny wielkim przeżyciem. Również i dni poprzedzające były 
pełne napięcia. Drużyna ćwiczy krok, uzupełnia umunduro-
wanie. W dniu tym ma się odbyć defilada Chorągwi Kra-
kowskiej. Nasza drużyna zbiera się na „polach cygańskich”. 
Ostatni przegląd mundurów i idziemy na Błonia, gdzie 
odbywa się koncentracja wszystkich drużyn. 
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Drużyny ustawiają się wzdłuż deptaku i dh hufcowy odbiera raport. 
Następnie hufcowi składają raport komendantowi chorągwi dhowi E. Fikowi. 
Powitanie drużyn przez dha komendanta i za chwilę wymarsz w stronę Uni-
wersytetu Jagiellońskiego. Idziemy ulicami Krakowa, a jak dało się zauważyć, 
jesteśmy niebywałą sensacją dla ludności. Ulice są zapełnione ludźmi, którzy 
z zainteresowaniem śledzą, jak maszerujemy. Nie szczędzą czasem krytycznych 
uwag, ale na ogół jest dobrze. Chłopcy starają się, jak mogą nie zawalić kroku, co 
ze względu na duże zdenerwowanie (pierwszy publiczny występ) nie zawsze 
się udaje. 

Naprawdę równy krok łapiemy dopiero na ulicy Basztowej, gdzie odbywa 
się defilada. W takt orkiestry chłopcy idą naprawdę dobrze. Defiladę odbiera dh 
Fik. Ostatnie nerwowe sprawdzenie szyku i komenda: „Baczność! Na prawo 
patrz!”. Wyprężeni przechodzimy 
przed trybuną. Brawa publiczności 
częściowo zagłuszają westchnienie 
ulgi z piersi drużynowego. Wszystko 
poszło dobrze i nie musi się wstydzić 
za drużynę. Po defiladzie krótki 
postój na placu Szczepańskim, parę 
piosenek i rozkaz rozejścia się.

Nasz hufiec nie rozchodzi się i całością maszerujemy na ulicę Łobzowską, 
gdzie odbędzie się odprawa drużynowych i pójdziemy na obiad. W czasie, gdy 
drużynowi muszą poważnie siedzieć na odprawie, my zabawiamy się wesoło 
i śpiewamy harcerskie piosenki pod przewodnictwem [z-cy hufcowego] dha 
[Zygmunta] Dyląga. Odprawa drużynowych już się skończyła i widzimy ich 
wychodzących z minami niezbyt wesołymi z budynku. Widocznie dostało im się 
za te długie spodnie. 19-tka nie ma się co wstydzić za swojego drużynowego. 
Jest on jak i my wszyscy w krótkich spodenkach. Za chwilę okrzyk pożegnalny 
i rozchodzimy się do domów na dobrze zasłużony obiad.

W kronice widać intensywną pracę drużyny: Andrzej Jastrzębski opisał 
kolejny bieg na stopnie, Jacek Pietrzyk – obóz kursu zastępowych na Pilsku, 
Romuald Kołsut – udział drużyny w konkursie śpiewu, a Marek Kudasie-
wicz swój udział w kursie podharcmistrzowskim instruktorów techniki. 

Odnotowano też, że z inicjatywy „Dziewiętnastki” powstała dru-
żyna harcerska w Ojcowie. Ważnym wydarzeniem była wizyta reporterów 
z Rozgłośni Harcerskiej z Warszawy na jednej ze zbiórek, aby porozmawiać 
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o pracy drużyny. W wyniku tej wizyty w dniu 20 III 1958 roku została 
nadana audycja „O drużynie, która przygotowuje się do lotów”.

Pierwszym sukcesem drużyny na polu 
działalności modelarskiej było zajęcie przez 
harcerzy 19 KDHL czołowych miejsc 
w kwietniu 1958 roku w zawodach modeli 
latających Aeroklubu Krakowskiego w klasie 
szkolnej i A-1.  Te same modele „naprędce zre-
perowane” po zawodach drużyna prezentowała 
w czasie pochodu pierwszomajowego.

Następnym godnym uwiecznienia w kro-
nice był udział zastępu „Jeleni” 24–25 V 1958 r. w II Zlocie Gwiaździstym 
Hufca Kraków-Łobzów w Dolinie Racławki, który tak opisał Andrzej 
Jastrzębski: Nasz zastęp, tj. „Jelenie” został wydelegowany na Zlot Gwiaź-
dzisty Hufca Kraków-Łobzów. Po półtoragodzinnym marszu dotarliśmy na 
miejsce. Bogdan zameldował druhowi komendantowi nasz zastęp i zabraliśmy 
się do rozbicia namiotu. Wkrótce dowiedzieliśmy się, że za godzinę trzeba być 
gotowym do apelu. „Picie” skończyło się (woda w rzece nie była bardzo czysta), 
a więc z pośpiechem ugotowaliśmy herbatę. Była gorąca, a Poldek „racjonaliza-
tor” podjął się ostudzić herbatę i wziął ją do rzeki. Poldek zagapił się, a kociołek 

uciekł, gdy chciał go złapać, herbata wylała 
się. Musieliśmy się zadowolić wodą z rzeki.

Po apelu poszliśmy na ognisko, gdzie 
zastępy występowały w skeczach, harcerki 
i harcerze wygłaszali wiersze i gadki. Nasz 
zastęp wypuścił balon, który przypominał 
satelitę i druhowie zanucili o nim piosenkę. 
O godz. 24 poszliśmy spać, o godz. 2 dały 

się słyszeć trzy strzały, a w chwilę potem alarm. Została przeprowadzona gra 
terenowa. Trzeba było znaleźć lotnika, a dojścia do niego strzegły druhny. Po 
zakończeniu gry poszliśmy spać. 

Po pobudce, gimnastyce i śniadaniu odbyła się druga gra o charakterze 
harcersko-sportowym, a więc skoki, czołganie, sprinty, strzelanie z KBKS-u. 
Zabawa przeciągnęła się dość długo i było mało czasu na ugotowanie obiadu 
i zwinięcie namiotu. Gotowaliśmy zupę ziemniaczano-jarzynową, ale nikt nie 
wziął tłuszczu i mąki. Popadliśmy w rozpacz, bo żołądki dawały znać o sobie, 
ale na szczęście u Poldka znalazł się kawałek kiełbasy. Zupa najlepiej smako-
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wała Ryśkowi, który zjadł pełną menażkę. Postawa i sprawność zastępu były 
punktowane, zajęliśmy trzecie miejsce. Trzeba dodać, że towarzyszyło nam 
szczęście, ponieważ zajęliśmy dobre miejsce i w obydwie strony, mimo naj-
szczerszych chęci, jechaliśmy bez biletów (nie było czasu na ich kupienie).

W czasie wakacji w 1958 roku 
drużyna wyjechała na swój pierwszy 
obóz w Robowie k. Kowańca. Obóz 
tłumnie odwiedzali rodzice, a pew-
nego dnia  nad teren obozu nadleciał 
samolot pilotowany przez Tadeusza 
Augustyniaka, który zrzucił harcerzom 
paczkę cukierków i pozdrowienia. 
Harcerze byli w czasie trwania obozu na wycieczce na lotnisku Aeroklubu 
w pobliskim Nowym Targu. Obóz ten został obszernie opisany i „odma-
lowany” w kronice. Po obozie pozostała piosenka, której jedna ze zwrotek 
brzmiała: Choć woda ich zalała i stale ich zalewa, drużyna się nie łamie, dru-
żyna stale śpiewa. 

Po obozie pełna energii kadra włączyła się w nurt pracy harcerskiej 
i lotniczej, gdyż drużyna prowadziła popularyzację lotnictwa już nie tylko 
na własnym terenie. We wrześniu zorganizowała na zlecenie Referatu 
Lotniczego GKH na lotnisku Rakowice I Turniej Harcerskich Drużyn 

Lotniczych dla drużyn z całej Polski. „19-tka” 
zajęła w tym turnieju zespo łowo III miejsce, 
a Bogdan Poniży za start balonem na ogrzane  
powietrze – II miejsce. 

Jesienią odbyły się manewry hufca, które tak opisał w kronice jeden 
z harcerzy: Rano słyszę natrętne dzwonienie. To budzik. Zrywam się i ubie-
ram pośpiesznie, bo to dzisiaj właśnie manewry hufca. Zbiórka przed [domem] 
Andrzeja M. Idziemy na stację, tu spotykamy inne drużyny. Część naszych dru-
hów wyjechała wczoraj, tj. w sobotę. Jak dowiedzieliśmy się później, pierwsza 
grupa zaczęła działać od razu. Podeszła kwaterę „wojsk rządowych”. Druhowie 
z 3-ki zdobyli nawet konia. My, tj. druga grupa jeszcze nie włączyliśmy się 
do akcji, siedzimy w pociągu i dojeżdżamy do Rudawy. Tu czekają już łącz-
nicy. Dostajemy opaski i wyruszamy do sztabu partyzantów. Dowódcą wojsk 
partyzanckich jest nasz Drużynowy [phm. Marek Kudasiewicz]. Do godziny 
11-tej mamy prawo „wojskom rządowym” zrywać opaski. Wkraczamy w akcję, 
„przeczesując” wyznaczone rejony lasu. Nikogo nie znajdujemy. 



Dziewiętnastak nr 10 • 2014

str. 11

Wreszcie godzina 11.00. Rozda-
nie zadań i wyruszamy na skrzyżowa-
nie dróg, gdzie cicho siedzimy i oczeku-
jemy wroga. Teraz my jesteśmy tropieni. 
Tylko niektórzy druhowie z czerwonymi 
opaskami mogą atakować przeciwnika. 
Nasze wojska mają przenieść ładunek 
poza obręb działania „wojsk rządowych”. 
Dalej siedzimy na skrzyżowaniu, aż 
w pewnej chwili pojawia się przeciwnik 
na szczęście mało spostrzegawczy. Nasza grupa przenosi się w inne miejsce. 
Tylko Stasiu i ja zostajemy. „Wróg” depta po nas, ale nie widzi nas. Ruch „wojsk 
rządowych” ustaje. Nastaje cisza. Z naszego stanowiska widać kwaterę „wrogich 
wojsk”. Ściąga tam już wojsko z jeńcami. Po chwili wychodzimy z lasu. Kwatera 
pusta. Zaczynamy gonić oddziały, dochodzimy do Skały Kmity, gdzie zatrzymał 
się cały hufiec i spotykamy się z naszymi. Dowiadujemy się, że manewry wygrali 
„partyzanci”. Ładunek w postaci worka z cukierkami został przeniesiony poza 
granicę manewrów.

W styczniu 1959 roku na łamach pisma „Drużyna” ukazał się artykuł 
Marka Kudasiewicza pt. Dziewiętnastka się nie łamie!, w którym w intere-
sujący sposób opisał pracę „Dziewiętnastki”, informując m.in., że ukazał 
się pierwszy numer „Cumulusa” – gazetki drużyny odbijanej na powielaczu. 

Jak wynika z kronikarskich zapisów ilu-
strowanych zdjęciami drużyna w kolej-
nym pochodzie pierwszomajowym także 
wystąpiła z modelami samolotów.

W czasie wakacji 1959 roku zor-
ganizowany został obóz w Wysowej, 
również obszernie opisany w kronice. 
Drużyna obozowa traktując obóz jako 
bazę wędrowała po okolicznym terenie 
Beskidu Niskiego, organizując między 

innymi trzydniową wycieczkę do  Krynicy i na Górę Parkową, a zorga-
nizowana przez nią wystawa pt. Kraków nasze miasto ukazała mieszkań-
com Wysowej oraz uczestnikom kolonii i wycieczek urok naszego miasta. 
W czasie obozu powstał zastęp instruktor ski „Czarne Koty”. 
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Po akcji letniej komenda chorągwi zorganizowała w Parku Jor-
dana wystawę poobozową. W prasie napisano m.in.: Licznie zwiedzającą 
wystawę młodzież męską interesują modele latające i silnikowe – dzieło znanej 
z nagród i dyplomów w całej Polsce 19 Krak. Drużyny Lotniczej. „Dziewięt-
nastka” zdobyła I miejsce wśród drużyn technicznych Krakowa i w nagrodę 
otrzymała namiot. 

Drużyna dobrze pracowała, rozrastała się i w nowym roku harcer-
skim stała się Szczepem Lotniczym im. Żwirki i Wigury, składającym się 
z dwóch drużyn zwanych dywizjonami: Dywizjonu „Słonecznych Dróg” 
(drużynowy pwd. Jacek Pietrzyk) i Dywizjonu „Gwiaździstego Szlaku” 
(drużynowy pwd. Roman Ślusarczyk). 

W czasie ferii zimowych zorganizowany został kurs zastępowych 
Szczepu w Szkole Podstawowej w Ojcowie. Na wiosnę „Dziewiętnastka” 

wzięła udział w kolejnym Kon-
kursie Śpiewu i w Mistrzostwach 
Narciarskich Hufca Kraków 
Kleparz-Łobzów, w których jej 
reprezentacja zdobyła II miejsce, 
a Jacek Pietrzyk indywidualnie 
w zjeździe i slalomie specjalnym 
dwa II miejsca. 

1 maja „Dziewiętnastka” wzięła udział w uroczystości wręczenia sztan-
daru Hufcowi Kraków Kleparz-Łobzów. Natomiast pewnej niedzieli har-
cerze pierwszy raz skakali z wieży spadochronowej w Nowej Hucie. 

W lipcu 1960 roku odbył się kolejny obóz letni – tym razem w Kor-
bielowie w Beskidzie Żywieckim. Jak zanotowano w kronice, w czasie trwa-
nia obozu odbyły się wycieczki na Pilsko 
i na Babią Górę oraz na Baranią Górę, ale 
fatalna pogoda nie pozwoliła na zorgani-
zowanie biegu na stopnie. Pamiątką po 
tym obozie jest też deszczowa piosenka, 
której pierwsza zwrotka brzmi: Smutna 
moja melodia, smutne są słowa też, jaka jest 
na to rada kiedy wciąż pada deszcz. 

Po krótkim okresie dobrej pracy szczep zmniejszył się do jednej dru-
żyny, chociaż formalnie nie przestał istnieć. Po obozie w Korbielowie, 
pod koniec 1960 roku, „Dziewiętnastka” przeżyła kryzys. Odeszli z pracy 
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harcerskiej instruktorzy mianowani, brakowało zastępowych, funkcyj-
nych. Brak jakiegokolwiek pomieszczenia utrudniał organizowanie zbio-
rek, a brak funduszy uniemożliwiał gromadzenie sprzętu obozowego. Jak 
napisał drużynowy, w artykule: Lotnicy bez „lotniska” [...] Największą naszą 
bolączką jest uciążliwy brak – od początku istnienia drużyny (styczeń 1957 r.)! 
– jakiegokolwiek własnego kąta. Tak więc lotnicy nie mają dotąd swego „lotni-
ska”... W szkole nauka odbywa się na dwie zmiany, budynek nieustannie prze-
pełniony jest młodzieżą – dla nas więc nie znalazła się najmniejsza izdebka czy 
choćby piwnica...3. W tym okresie często jedynym miejscem, gdzie drużyna 
mogła się zebrać, były „cygańskie pola”. 

Na szczęście po zimo-
wisku w Kamionkowie 
(komendant pwd. Andrzej 
Jastrzębski) rozpoczęła się 
„nowa era” w dziejach „Dzie-
więtnastki”, gdyż otrzymała 
ona na izbę harcerską schron przeciwatomowy w budynku Państwowego 
Przedszkola nr 75 przy ul. Grottgera 28. W ciągu kilku miesięcy została 
urządzona wspaniała harcówka4. Na capstrzyku „Dziewiętnastka” zapre-
zentowała rakietę z kosmonautą, którym był Wojtek Gawlik. 

W lecie drużyna wyjechała na obóz wędrowny „Bieszczady – Wysokie 
Tatry”, o którym tak napisał komendant obozu: Tak jak na podkrakowskich 
wsiach w ciągu całego roku, tak teraz na dzikich bieszczadzkich połoninach roz-
błysły żółte chusty, znak że 19-tka z Krakowa i tu dotarła w swojej pasji pozna-
wania kraju. A że nogi bolały nieraz okrutnie, oczy zamykały się ze zmęczenia, 
to mimo przeciwności losu szliśmy uparcie, wytrwale. Dwa tygodnie minęły 
nie wiadomo kiedy. Pozostały wspomnienia, niezapomniane przeżycia, kilka-
set zdjęć. Tak waśnie te zdjęcia opowiadają, Tobie czytelniku, historię tamtych 
przepięknych dni. Bieszczady i strefa konwencji turystycznej w ČSRS to tereny 

tegorocznej naszej letniej akcji obozowej. 
W następnym roku harcerskim 

powstała pierwsza modelarnia lotnicza 
(instruktor modelarski pwd. Andrzej Cie-
chanowski), a tradycyjne zawody karto-

3 Kudasiewicz M., Dziewiętnastka się nie łamie!”, „Drużyna” 1959, nr 1 (144) z 15 
I 1959 r., s. 10–11.

4 Zob. Wojtycza J., Po prostu harcówka, „Dziewiętnastak” nr 2, s. 24–26.
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nówek otrzymały oficjalny tytuł Mistrzostw Szczepu w Kartonówkach. 
W czasie ferii zimowych został zorganizowany w Ojcowie kurs zastępo-
wych, a w V Narciarskich Mistrzostwach Hufca reprezentacja szczepu 
zdobyła I miejsce w biegu patrolowym i III miejsce w punktacji łącznej. 
Natomiast w pochodzie pierwszomajowym wzbudzali sensację wśród 
widzów, przebrani za „kosmonautów”: Tadek Kasprzycki jako Herman 
Titow, Antek Maj jako Jurij Gagarin, Andrzej Imiałek jako John Glenn 
i Jacek Rutka jako Alan Shepard. Pisała też o tym krakowska prasa.

13 maja 1962 roku Główna Kwatera ZHP przyznała „Dziewiętnastce” 
prawo noszenia „husarskich skrzydeł” wokół lilijki na berecie. To najwyż-
sze wyróżnienie nadawane harcerskim jednostkom lotniczym „Dziewięt-
nastka” otrzymała w uznaniu osiągnięć w pracy popularyzacyjno-lotniczej. 
Została zorganizowana wystawa dorobku drużyny oraz występy arty-
styczne dla zaproszonych gości. Uroczystość wręczenia „husarskich skrzy-
deł” była połączona z oficjalnym otwarciem izby harcerskiej. Z tej okazji 
ukazał się spe cjalny okolicznościowy rozkaz komendy hufca, a kilka dni 
później można było przeczytać o tym także w „Echu Krakowa”. 

Mniej więcej w tym czasie drużyna wprowadziła 
jako mundurowe nakrycie głowy berety z „husarskimi 
skrzydłami” – podobne do noszonych przez wojska 
powietrzno-desantowe („Czerwone Berety”), zamiast 
dotychczas noszonych „cywilnych”. Zmiana ta wpłynęła 
bardzo korzystnie na umundurowanie drużyny.

 W roku harcerskim 1962/63 „Dziewiętnastce” przy-
dzielono jako teren działania Szkołę Podstawową i Liceum 
Ogólnokształcące nr 2 na Azorach.

W kronice zapisano: Ważny historycznie moment dla 
rozwoju organizacyjnego 19 KDHL – przybycie druha phm. 
Ryszarda Wcisło „Chytrego Jastrzębia”, tj. dnia 25 kwiet-
nia 1963 r. Był on chwilowo „bezrobotny”, po rezygna-
cji z funkcji szczepowego „Białego Szczepu” i instruktora 
komendy Hufca Kraków-Zwierzyniec. Objął funkcje 
zastępcy szczepowego oraz drużynowego Dywizjonu 
„Słonecznych Dróg”. Miało to miejsce dniu imienin 
szczepowego, o czym przypomina obok wpisana i podpi-
sana przez harcerzy Oda do Marka. 
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Po poprowadzonym przez niego bardzo udanym obozie w lipcu 1963 
roku w Gaboniu „Dziewiętnastka” bardzo efektownie zaprezentowała się na 

rozpoczęciu roku harcerskiego 1963/64. Wspaniale 
umundurowane dwa dywizjony harcerskie „Słonecz-
nych Dróg” i „Gwiaździstego Szlaku” oraz zuchowy 
„Kosmonauów” – w sumie około stu osób robiły duże 
wrażenie – w hufcu „żółtym błysnęło”.

Niedługo po tej imprezie dołączył do szczepu hm. Leszek Waty-
cha ze swoją 28 Krakowską Drużyną Harcerzy, która przed wakacjami 
wyodrębniła się z podziału prowadzo-
nej poprzednio przez niego 20 KDH.  
W czasie kilku lat pracy jakoś nie udało 
mu się stworzyć drużyny z tradycjami 
i mimo że początkowo wzbraniał się 
przed zmianą numeru, szybko dał się 
przekonać i dotychczasowa 28 KDH 
stała się trzecim dywizjonem „Dziewiętnastki”, któremu nadano nazwę 
„Srebrzystych Ptaków”. Równocześnie znalazła się w szczepie także męska 
drużyna zuchowa działająca przy Szkole Podstawowej nr 50 w Bronowi-
cach Małych jako dywizjon zuchowy „Aeronautów”. „Dziewiętnastka” stała 
się więc szczepem złożonym z pięciu dywizjonów.

W czasie ferii zimowych Szczep zorganizował zimowisko w szkole 
w Ślemieniu, z którego smętną refleksję na temat bezśnieżnej pogody zapi-
sano w kronice: Chodzili po Ślemieniu z deskami na ramieniu, pytali wszyst-

kich ludzi: „Gdzie tu śnieg, śnieg, śnieg…”. 
Po zimowisku dołączyłem do „Dzie-

więtnastki” i objąłem funkcję kwatermistrza 
szczepu. Wtedy to związałem swój harcerski 
los z drużyną pracującą „pod lilijki uskrzydlo-
nej znakiem”, tym chętniej, że miała również 
żółte barwy – tak jak moja macierzysta 23 
KDH. 

 Niedługo po zimowisku została rzucona 
myśl, że tak dynamiczna i wzorowo pracująca jednostka powinna posiadać 
sztandar. Szybko został powołany Komitet Fundacji Sztandaru, w skład 
którego wchodzili głównie rodzice harcerzy. Rozpoczęła się trwająca zale-
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dwie około dwóch miesięcy „akcja sztandarowa”, w czasie której kadra 
szczepu niemal nie zdejmowała mundurów. 

Sztandar zaprojektował Rysiek Wcisło, z zawodu architekt, który też 
dopilnował jego wykonania w najdrobniejszych szczegółach. A było to 
w czasach, kiedy o jakiekolwiek luksusowe dobra było bardzo trudno. Jeśli 
dobrze pamiętam, czerwony jedwab na sztandar tzw. mora został specjalnie 
sprowadzony z Londynu, a żółty kupiony za dolary w „Pewexie”.

Od pomysłu do jego realizacji minęło 
zaledwie ponad trzy miesiące. Imponujące 
tempo. Niemal kosmiczne. 6 czerwca 1964 r. 
na Błoniach Krakowskich odbyła się chyba 
najważniejsza uroczystość w dziejach „Dzie-
więtnastki” – w dniu tym Szczep Lotniczy 
im. Żwirki i Wigury 19 KDH otrzymał 
sztandar. 

Zbiórka przed uroczystością odbyła się 
na podwórku przedszkola przy ulicy Grot-
tgera, gdzie w schronie przeciwatomowym 

mieliśmy harcówkę. Po apelu w uroczystym nastroju pomaszerowaliśmy 
na Błonia. Tam już czekał na nas cały nasz Hufiec Kraków Kleparz-Łob-
zów, władze miasta i dzielnicy oraz dyrektorzy i przedstawiciele szkół, przy 
których działał nasz szczep. Szczepowemu hm. Markowi Kudasiewiczowi 
sztandar wręczył prezes Komitetu Honorowego a zarazem prezes WZSP 
mgr Jan Betlej. Następnie sztandar został przekazany pierwszemu pocz-
towi sztandarowemu. W czasie uroczystości nad Błoniami przelatywały 
samoloty. Nie wiem czy był to przypadek, czy celowe działanie dla uświet-
nienia naszej uroczystości. 

Odbyło się też uroczyste przyrzeczenie, które odbierali drużynowi. 
W czasie przemarszu szczepu wokół placu apelowego, utworzonego przez 
zgromadzone jednostki harcerskie, zaprezentowano sztandar zgromadzo-
nym gościom. Pochyliły się inne harcerskie sztandary5. 

W niespełna miesiąc po tej uroczystości szczep w prawie stuosobowym 
składzie wyjechał w Bieszczady na obóz, którego tematyka była związana 
z kosmonautyką. Cały obóz był „Kosmodromem”, z którego poszczególne 
stacje naukowo-badawcze (zastępów) otrzymywały instrukcje działania. 

5 Zob. Wojtycza K., 40-lecie sztandaru,  „Dziewiętnastak” nr 2, s. 7–11.
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Rosną szeregi 19-tki

Zaczynała garstka zapaleńców, przerzucana ze szkoły do szkoły, 
uwikłana w poważne kłopoty lokalowe. Z tym większą radością patrzy 
się dziś na liczne zastępy 19-tki, która tworzy już samodzielny szczep 
lotniczy im. Żwirki i Wigury. Profil lotniczo-kosmiczny zgodny jest  
w pełni z zainteresowaniami młodzieży. Pod sprawnym kierownictwem 
3 harcmistrzów: Kudasiewicza, Wcisły i Watychy (inżynierów w cywilu) 
drużyna dopracowała się własnej modelami, którą prowadzi jeden  
z pierwszych wychowanków drużyny - dziś student Politechniki.

Poprzez kontakty z Aeroklubem Krakowskim i jednostką lotniczą harcerze 
19-tki konfrontują swoje modelarskie zamiłowania, z życiem. Niedawno odbyła 
się na Błoniach przy udziale licznie zgromadzonych gości, wśród których nie 
zabrakło dowódcy jednostki lotniczej, wielka uroczystość 19-tki, wręczenie 
sztandaru.

 („Echo Krakowa”, czerwiec 1964 r.)

Stacje znajdowały się wokół 
„Kosmodromu”, a każda z nich 
prowadziła samodzielne badania. 

Kulminacyjnym punktem 
programu obozu była wielka 
gra terenowa pod kryptonimem 
„Godzina Zero”, w czasie której 
miał miejsce start, lot i szczę-
śliwe lądowanie statku kosmicz-
nego „Ada-19” z człowiekiem na 

pokładzie (Krzyśkiem Poniedziałkiem).
„Kosmodrom” odwiedził przewodniczący Rady Narodowej 

miasta Krakowa Zbigniew Skolicki, który razem z komendą 
chorągwi wizytował obozy harcerskie. Zwiedził „Szkołę kosmo-
nautów” i rozmawiał z kosmonautą. Były słowa uznania za 
pomysłowe i niezwykle kształcące obozowe zajęcia, a w poda-
runku „Dziewiętnastka” otrzymała radiowy aparat tranzystorowy 
„Eltra”. Obóz opisano w „Echu Krakowa”, a tygodnik „Przekrój” 
zamieścił notatkę pt. „Kosmonauta w Bieszczadach” ze zdjęciem 
naszego kosmonauty w pełnym wyposażeniu ze spadochronem6. 
6 Zob. „Dziewiętnastak” nr 6; cały numer poświęcony obozowi „Kosmodrom”.
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Statek kosmiczny „Ada 19” wylądował szczęśliwie…

Czas akcji: lipiec 1964 r. Miejsce: Bieszczady, Do lina Wołosatego, 4 km na 
południowy wschód od Ustrzyk Górnych, obóz letni Lotniczego Szczepu ZHP 
im. Żwirki i Wigury. Wzdłuż strumyka kilkanaście białych namiotów. Żółta 
flaga z biało-czerwoną szachownicą oznajmia, że komendant jest na miejscu. 
Ale co oznacza powiewający niżej czerwony proporzec z białym kółkiem  
w środku? Służbowy salutuje przy bramce. Szlaban idzie do góry i oto jesteśmy 
w... kosmodromie. Ruch tu panu je niebywały. Alarm. Zastę py harcerzy 
meldują się po spiesznie: „Jaskółki, Wilki”. Zastępowi zgłaszają komen dzie 
gotowość swoich jedno stek do wymarszu. Trafiliś my w samą porę. Przed chwi lą 
ogłoszono właśnie godzinę zero. Harcerze udają się do przygotowanych w pierw-
szych tygodniach obozowego żywota PNB, rozsianych wo kół kosmodromu w 
promie niu do 1,5 km. Ten tajemni czy kryptonim oznacza Pun kty Naukowo-
Badawcze, w których poszczególne zastępy prowadziły skrupulatne ob serwacje 
przyrodnicze, spo rządzano pomiary terenowe, wykonywano mapy meteoro-
logiczne i topograficzne. No, nie przy stołach oczywiście i nie przy użyciu 
precyzyjnych narzędzi, jako, że harcerskie PNB mieszczą się w zaimpro-
wizowanych szałasach, wyko nanych przez chłopców z fan tazją i pomysłowością. 
Kie rownik Punktu wyciągnięty na zielonej murawie i zbiera jący jagody wprost 
z krzaka do ust, duma poważnie nad mapą i czerwoną kreską kre śli tor lotu.

Tor lotu? – Przepraszam druhowie, ale kto tu ma latać i dokąd? I co to 
wszystko ma znaczyć, ten alarm, godzina zero, wasze PNB i śmiertel nie 
poważne i przejęte miny chłopców w zielonych mun durkach?

Otóż, tegoroczny obóz 19-tki lotniczej trwa pod hasłem „Akcja Kosmos”. 
Obozowi sko – to kosmodrom. W spe cjalnie wydzielonym namio cie szkoła 
kosmonautów. Po przez wstępne eliminacje w zajęciach saperskich i teore-
tycznych komenda kieruje tu 30 druhów. Dalsze eliminacje w dziedzinie: 
wiedza, pamięć, inteligencja pozostawiają na placu boju tylko 10. A pole-
cieć w Kosmos może tylko je den. To nic, że słońce praży niemiłosiernie. 
Szkoła kosmonautów nie ma wakacji. Kandydaci do lotu znają już na pamięć 
historię lotów kosmicznych. Ze „ścian” namio tu patrzą na nas uśmiechnię te 
twarze Tierieszkowej, Titowa, Gagarina, Sheparda i innych. Mapy, wykresy, 
przy rządy pomiarowe tablice. Tu lepiej nie zadawać pytań, bo nawet wobec 
dwunastolatków można pogrzebać się ignoran cją w dziedzinie kosmicznej. Oni 
mają to wszystko w ma łym palcu. A poza tym wszystko jak na prawdzi wym 
harcerskim obozie: ogni ska, wycieczki, kawały, kocówki, kąpiele w strumyku. 
Podczas gdy kandydaci do lotu przechodzą szkolenie teo retyczne i ćwiczenia 
kondy cyjne (nawet dodatkowe ra cje żywnościowe!), pozostali druhowie 
realizują czyn dwu dziestolecia. Naprawa drogi, oczyszczanie lasu.
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Alarm przygotowawczy trwał od 22 lipca. Ale życie obozowe toczyło 
się jeszcze normalnym trybem. W godzi nie zero przerywa się wszystkie 
zajęcia. Wygasza ogień w polowej kuchni. Kosmodrom pustoszeje. 
Zastępy zaopatrzone w żywność wyruszają w pełnym rynsztunku 
do swoich PNB. Znikają z kosmodromu kosmonauci. Jest ich już po 
ostatnich eliminacjach tylko 4. Za to gońcy mają teraz peł ne ręce roboty. Nawiązują 
łączność pomiędzy komendą a PNB. Płyną nieprzerwanie meldunki. Działa 
sygnalizacja chorągiewkowa. „Statek kosmiczny Ada 19 przygotowany do 
startu”. Wystrzał. Po wietrze zadrżało i echo parokrotnie obiło się o góry. 
Nad lasem smuga dymu. „Pirotechnicy” mogli wreszcie zupełnie legalnie 
wypróbować swoje, domowym sposobem przyrządzone, petardy.

„Ada 19 już na orbicie” – płynie kolejny meldunek. „Pi lot Ady 19, Krzysztof 
Ponie działek czuje się dobrze”.

Łączność z ziemią nawiązana. „Pilot spożywa właśnie śnia danie, czekoladę, 
mleko i ka kao z tuby” (naprawdę). Na strój napięcia i oczekiwania rośnie. Kiedy 
lądowanie? Czy aby w porę otworzy spado chron?”. Znany ze swego kry tycyzmu 
druh Julek zapytuje starszego kolegę, już studen ta Politechniki: „Słuchaj, 
ten kosmonauta to naprawdę wy leciał?...” Młodzieńcza fanta zja zaciera ślady 
pomiędzy rzeczywistością a zabawą.

Blisko 7 godzin trwało oczekiwanie na powrót kosmo nauty na ziemię. Na 
bieszczadzkiej połoninie plonie niedopalona kapsuła pojazdu kosmicznego. 
Ten ogień – to sygnał dla druhów zebranych w swoich Punktach Naukowo-
Badawczych, że kosmo nauta wylądował. Już wyru szyli. Idą na tzw. azymut, 
czyli wprost przed siebie. By le szybciej dotrzeć do bohate ra akcji – Kosmos. 
Komenda obozu – zespołowy autor tej wspaniałej zabawy legitymu je się 
trzema magisterskimi tytułami, ale to wcale nie przeszkadza, że i ci najstarsi są 
absolutnie i bez reszty zaangażowani i przejęci tą bądź co bądź dziejową chwi lą.

W samą porę trafił też do Kosmodromu niezwykły gość, przewodniczący 
Rady Nar. m. Krakowa – Zb. Skolicki, któ ry wespół z Komendą Chorą gwi 
wizytował właśnie obozy harcerskie. Zb. Skolicki zwie dził szkołę kosmonautów, 
rozmawiał z kosmonautą. Były więc słowa uznania od najwyższych czynników 
za pomysłowe i niezwykle kształcące obozowe zajęcia, a w podarunku dla 19-
tki apa rat tranzystorowy marki „Eltra”.

Po emocjach lotu kosmicz nego odbyła się, jak przysta ło, Obozowa Sesja 
Naukowa na temat: „Co obóz dał mnie i mojemu zastępowi? Co obóz zrobił dla 
środowiska? i Nasz obóz wkładem w czyn XX-lecia”.

Z nieoficjalnych źródeł do noszą, że mają być przyzna ne nieznane dotychczas 
w harcerskiej nomenklaturze stopnie: mgr spec i adiunkt nauk kosmicznych.

Szyszkowska W., Statek kosmiczny „Ada 19” wylądował szczęśliwe…, 
 „Echo Krakowa”  nr 185 (5921) z 9 VIII 1964 r., s. 3–4
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W październiku na krakowskich Błoniach naczelnik ZHP hm. Wik-
tor Kinecki wręczył dowódcy 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desanto-
wej („Czerwone Berety”) płk. dypl. Edwinowi Rozłubirskiemu Sztandar 
Przyjaźni – symbol współpracy przekazany przez Główną Kwaterę ZHP. 
Drużyną reprezentacyjną ZHP był w czasie tej uroczystości Szczep Lotni-
czy im. Żwirki i Wigury 19 KDH.

Jesienią 1964 roku szeregi „Dziewiętnastki” zasilili instruktorzy 
z Hufca Kraków-Zwierzyniec: phm. Łukasz Węsierski i pwd. Maria Stud-
nicka, rozpoczynając pracę z drużynami zuchowymi, które w tym czasie 
przeżywały swój renesans.

 W kwietniu 1965 roku odbył się największy bieg na stopnie w Lesie 
Wolskim.

Za przygotowanie i przeprowadzenie Ogólnopolskiego Dnia Kosmo-
nauty Radzieckiego instruktorzy szczepu: hm. Marek Kudasiewicz, hm. 
Ryszard Wcisło, hm. Leszek Watycha, phm. Łukasz Węsierski, pwd Woj-
ciech Bąk, pwd. Andrzej Ciechanowski, pwd. Maria Studnicka, Kazimierz 
Dziedzic i Janusz Wańczyk otrzymali pochwałę w rozkazie komendy cho-
rągwi.

W czasie następnej akcji letniej nasze obozy rozbiliśmy w Uściu Gor-
lickim i prowadziliśmy akcję „Lot-San”. W lipcu obozował tam dywi-
zjon „Słonecznych Dróg”, a w sierpniu dywizjony „Srebrzystych Ptaków” 
i „Gwiaździstego Szlaku”. „Na Przełaj” tak napisało o prowadzonej akcji: 
Obozy „Dziewiętnastek” przeprowadziły w porozumieniu z Aeroklubem Kra-
kowskim i Zespołem Lotnictwa Sanitarnego bardzo ciekawą akcję pod kryptoni-
mem „Lot-San”. Polegała ona na wyborze i przygotowaniu doraźnych lądowisk 
dla śmigłowców sanitarnych tak, aby je można było wykorzystać w wypadku 
konieczności szybkiej interwencji lekarskiej lub nagłej potrzeby transportu cho-
rego do szpitala. Akcję tę prowadzono właśnie tu, bo w niektórych okresach roku 

lub w warunkach złej pogody 
na terenie Beskidu Niskiego 
było wiele takich miejscowo-
ści, do których niemożliwy 
był dojazd karetki pogotowia 
ratunkowego7.

7 Dańkowska M., Lot-San, „Na Przełaj” nr 9 z 27 II 1966 r. s. 6–7; zob. także Wcisło R., 
Lot-San, „Dziewiętnastak” nr 3–4, s. 30–32.
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Pamiętam, że w czasie trwania obozu sierpniowego, pewnego ranka po 
nocnej ulewie, w czasie której wezbrała płynąca obok obozu rzeka Ropa, 
zauważyliśmy że „ubywa brzegu” w pobliżu naszej kuchni. Musieliśmy 
w pośpiechu usunąć namiot i zabrać jego wyposażenie, gdyż po chwili piec 
kuchenny i jego otoczenie zniknęły w otmętach spienionej Ropy.

Jesienią następnego roku zostały zorganizowane w Baczynie Manewry 
Jesienne Ośrodka Lotniczego, którego trzon stanowił Szczep Lotniczy. 

Kolejne zimowisko wspaniale opisał w kronice  „Chytry Kot”:
Niedaleko Poronina  – w stronę tę co  Bukowina, 
jeśli ktoś się dobrze drapie, za godzinę jest na Grapie! 
Potem jeszcze mały lasek  – no i już „Kraina czarów”:  
mili ludzie, śnieg, widoki. Jednym słowem, to: Gliczarów! 
W domu z dala już widocznym, z racji wieżyczki wysokiej... 
mieszkają przemili chłopcy, co chcą latać pod obłoki!...
Niestety kilka lat później dom z wieżyczką, w którym mieściła się 

szkoła, spłonął. 
W pochodzie pierwszomajowym szczep 

defilował z makietą rakiety „Woschod” 
z dwoma kosmonautami (zuchami), budząc 
aplauz widzów. Z kolei 16 maja 1966 roku 
odbył się w Dolinie Kluczwody kolejny Zlot 
Gwiaździsty Hufca, w czasie którego I i II 
miejsce zdobyły zastępy „Puchaczy” i „Soko-
łów” z Dywizjonu „Srebrzystych Ptaków”. 
Te same zastępy znalazły się na czołowych 
miejscach w konkursie wycieczkowym zorganizowanym przez komendę 
hufca. 

W tym roku harcerskim obchodziliśmy jubileusz 35-lecia „Dziewięt-
nastki”. W ramach obchodów zostało zorganizowane spotkanie dawnych 
„dziewiętnastaków” z Kręgiem Instruktorskim „Czarne Koty”. Obecni 

byli druhowie: hm. Bogusław 
Molenda (1945), phm. Wojciech 
Suchodolski (1945–1947), Zyg-
munt Słaby (1945), J. Borkowski 
(1945–1948) i Julian Pilch (1945–
1948). 



Dziewiętnastak nr 10 • 2014

str. 22

W czasie trwania roku jubileuszowego odbyło się zgrupowanie obo-
zów w Dolinie Danielki koło Ujsoł (komendant hm. Marek Kudasiewicz). 
W jego skład wchodziły obozy dywizjonów „Słonecznych Dróg”, „Gwiaź-

dzistego Szlaku” i „Srebrzystych Ptaków” 
oraz kurs drużynowych lotniczych zorga-
nizowany na zlecenie komendy chorągwi. 
Natomiast w pobliskiej Mładej Horze 
znajdowała się nasza kolonia zuchowa 
„Safari Watussi”. Jej komendantką była 
phm. Maria Studnicka, która pełniła 
funkcję szczepowego w roku harcerskim 
1966/67.

W sierpniu odbył się obóz wędrowny 
kręgu „Czarnych Kotów” (Węgry, Czechosłowacja).

I tutaj „Czerwona Kronika” kończy swoją „opowieść”. Przypomina 
jeszcze, że 11 września 1966 roku odszedł na 
„wieczną wartę” nasz instruktor pwd. Janusz 
Wańczyk, i tutaj „skończył się jej czas”. Na 
ostatniej stronie napisano: …Chcieliśmy poka-
zać światu i w tym była idea cała, że choć ciężko 
też bywało – drużyna się nie złamała! 

Ale Szczep pracował dalej. W październiku 1966 roku nasi instrukto-
rzy zorganizowali bieg na stopnie starszoharcerskie wędrownika i pioniera, 
nazywane u nas nadal stopniami Harcerza Orlego i Harcerza Rzeczpospo-
litej, dla instruktorów drużyn młodszoharcerskich Hufca Kraków Kleparz-

-Łobzów. Ten dwudniowy bieg 
odbył się na terenie dolinek pod-
krakowskich z noclegiem w schro-
nisku młodzieżowym w Bęble, 
gdzie uczestnicy dotarli, zgodnie 
z planem, dopiero późną nocą.

Nie zaniedbywano też działalności lotniczej. W sprawozdaniu dla 
komendy hufca napisano: W roku harcerskim 1966/67 zorganizowano nastę-
pujące poważniejsze imprezy lotnicze: zawody kartonówek o mistrzostwo 
szczepu z udziałem 90 zawodników, zawody balonowe z udziałem 20 balo-
nów, zorganizowano dzień kosmonauty (impreza dla drużyn lotniczych mia-
sta) oraz zorganizowano objazdową wystawę lotniczą. 
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W dniach 3–4 czerwca 1967 roku komenda hufca zor-
ganizowała jubileuszowy X Zlot Gwiaździsty... w Paryżu 
(nie chodziło jednak o stolicę Francji, ale o przysiółek wsi 
Ostrężnica). W zlocie wzięło udział czternaście zastępów. 
Pierwsze miejsce zdobył zastęp „Sokołów” z Dywizjonu 
„Srebrzystych Ptaków”, a drugie zastęp „Lwów” z Dywi-
zjonu „Słonecznych Dróg”.

W tym roku odszedł ze Szczepu hm. Ryszard Wcisło. 
Odniosłem wrażenie że coraz trudniej było mu znajdo-
wać wspólny język z innymi instruktorami, szczególnie 
młodymi – tymi, którzy u niego zdobywali „szlify instruktorskie”. Wpraw-
dzie znalazł się w „Dziewiętnastce” stosunkowo późno, ale nie można nie 
doceniać jego wielkiego wkładu pracy i uzyskanych dzięki niemu efektów, 
szczególnie kiedy w latach 1963–1965 Szczep wyraźnie „rósł w siłę” (wrę-
czenie sztandaru, obóz „Kosmodrom”, akcja „Lot-San”). Zwłaszcza nie do 
przecenienia była jego rola, jaką odegrał w czasie akcji sztandarowej. Jego 
przejście do „Huraganu”, było chyba pewnego rodzaju protestem. Objął 
tam funkcję szczepowego podszczepu „Huragan B”. Biorąc pod uwagę rolę, 
jaką pełnił przez poprzednie cztery lata, wydawało się aż dziwne, że jego 
nieobecności Szczep raczej nie odczuł.

Tymczasem dorastali 
nowi instruktorzy naszego 
własnego „dziewiętnastac-
kiego chowu”, którzy obej-
mowali funkcje w szczepie. 
To głównie oni w następnym 

roku prowadzili obozy na zgrupowaniu w Sukowie, gdzie także na zlecenie 
komendy chorągwi po raz drugi zorganizowano kurs drużynowych lotni-
czych. 

Ostatnim akcentem wspólnej pracy szczepu było zimowisko, zorgani-
zowane podobnie jak poprzednie na Gubałówce. Komendantem był phm. 
Łukasz Węsierski, który od września objął funkcję szczepowego.

Podsumowując ponad dziesięcioletnią pracę Szczepu, trzeba stwier-
dzić, że „Dziewiętnastka” niezależnie od tego, czy w danym momencie 
była drużyną czy szczepem, była wysoko oceniana przez władze harcer-
skie tak na szczeblu hufca i chorągwi, gdzie byliśmy wiodącą harcerską 
jednostką lotniczą, jak również w Głównej Kwaterze ZHP. Oceniając jej 
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pracę w tym okresie hm. Andrzej Glass napisał: Jednym z pierwszych dzia-
łań lotniczych 19 KDHL był udział we wrześniu 1957 r. w zlocie samolo-
towym do Cierlicka w 25-lecie śmierci Żwirki i Wigury. W 1958 r. drużyna 

była organizatorem I Harcerskiego Turnieju 
Lotniczego. Spośród akcji przeprowadzonych 
przez krakowskie Szczepy Lotnicze należy 
wymienić wielokrotne organizowanie 
zawodów kartonówek, latawców, modeli 
balonów i modeli szybowców oraz zbudo-
wanie w 1963 r. siłami 300 harcerzy pierw-

szego lądowiska śmigłowcowego przy schronisku na Turbaczu, a w 1965 r. 
akcji przygotowywania lądowisk dla lotnictwa sanitarnego pn. „Lot-San”. 
[…] Jedną z nowych form wyróżniania najlepszych drużyn i szczepów lotni-
czych było wprowadzone przez Kierownictwo Drużyn Lotniczych Głównej 
Kwatery ZHP wyróżnienie w formie „Skrzydeł husarskich”, przyznawane po 
spełnieniu odpowiednich warunków. Wyróżnione drużyny miały prawo nosić 
na beretach lilijkę okoloną husarskimi skrzydłami lotniczymi. W 1961 r. wyróż-
nienie takie otrzymała 19 KDHL im. Żwirki i Wigury, prowadzona przez 
phm. Marka Kudasiewicza8. 

Do naszych tradycji należała także współpraca z Aeroklubem Krakow-
skim, Muzeum Lotnictwa oraz organizowanie dorocznych imprez takich 
jak mistrzostwa chorągwi krakowskiej w kartonówkach, modeli balo-
nów, a także współorganizacja masowych imprez „Święta 
Latawca” i „Młodzi szybownicy na start”. Dzięki temu 
szczep cały czas zajmował wiodącą pozycję wśród jedno-
stek lotniczych Chorągwi Krakowskiej.

Za swą służbę nasi harcerze i instruktorzy byli wysoko 
cenieni, a osiemnastu z nich przyjęto do Instruktorskiego 
Kręgu Puszczańskiego „Czarnego Dębu”. Dokonania har-
cerzy i instruktorów „Dziewiętnastki” były wysoko cenione 
także na polu działalności lotniczej, bowiem w tym cza-
sie dwunastu z nich przyjęto do Kręgu Lotniczego przy 
Głównej Kwaterze ZHP. 

W lutym 1968 roku na skutek nacisków władz oświatowych i har-
cerskich komenda Hufca Kraków Kleparz-Łobzów rozkazem L. 4/67/68 
8 Zob. Glass A. Dla „Dziewiętnastki” nie ma rzeczy nicemożliwych, „Dziewiętnastak” nr 

9, s. 6.
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dokonała reorganizacji, rozwiązując 
dwa szczepy, działające każdy na tere-
nie czterech szkół: męski Szczep Lot-
niczy im Żwirki i Wigury 19 KDH 
oraz żeński Szczep „Słowianek”, two-

rząc w ich miejsce przyszkolne szczepy koedukacyjne. Trzy z nich: Szczep 
Lotniczy „Słonecznych Dróg” przy Szkole Podstawowej nr 107 (szczepowy 
phm. Wojciech Bąk), Szczep Lotniczy „Gwiaździstego Szlaku” przy Szkole 
Podstawowej nr 119 (szczepowy phm. Krzysztof Wojtycza) i Szczep Lotni-
czy „Srebrzystych Ptaków” przy Szkole Podstawowej nr 50 (szczepowy hm. 
Leszek Watycha), przejęły tradycje Szczepu Lotniczego im Żwirki i Wigury  
19 KDH9.

9 Zob. Wojtycza K., Podział Szczepu Lotniczego im. Żwirki i Wigury, „Dziewiętnastak”  
nr 5, s. 27–31.

k a l e n d a r i u m  ( 1 9 5 7 - 1 9 6 8 )

hm. Marek Kudasiewicz
1957

27 I ‒ Pierwsze spotkanie Marka Kudasiewicza wyw. i Mieczysława 
Solaka ćw. z uczniami klas V, VI i VII Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. 
Konarskie go 2.   

23 III ‒ Pierwszy rozkaz drużyny (jeszcze jako 33 KDH) L. 1/57, a w 
nim podział na zastę py i mianowanie pierwszych funkcyjnych.

25‒26 V ‒ Pierwsza dwudniowa wycieczka do Ojcowa.
11 VI ‒ 19 KDH po raz pierwszy 

wzięła udział w pracy społecznej przy porzą-
dkowaniu Parku Jordana.

16 VI ‒ Wspólny z 23 KDH bieg na 
stopień młodzika. Po biegu phm. Stanisław 
Godlewski przyjął przyrzeczenie od pierw-
szych „Dziewiętnastaków”: Zygmunta Chmielnickiego, Andrzeja Cie-
chanowskiego, Bolesława Jawora, Romualda Kołsuta, Jerzego 
Maciejewskiego, Bogusława Małeckiego, Jacka Pietrzyka, 
Bogdana Poniżego, Wojciecha Rozczynialskiego, Romana 
Ślusarczyka i Wojciecha Winiarczyka. Druh Marek Kudasie-
wicz zdobył stopień ćwika. 
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Lipiec-sierpień – Drużyna nie urządzała obozu.
7‒8 IX ‒ Zawiązanie pierwszego zastępu zastępo wych w czasie 

wycieczki szkoleniowej w Do linie Racławki.
13 IX ‒ Zbiórka na lotnisku Rakowice ‒ przyjęcie „Dziewiętnastki” 

jako koła lotniczego do Aeroklubu Krakowskie go. Drużyna przyjęła spe-
cjalizację lotniczą, a na jej żółtych chustach pojawiła się czerwono-biała 
szachownica.

14‒15 IX ‒ Udział reprezentacji drużyny w locie ekipy Aeroklubu 
Krakowskiego na uroczystości ku czci Żwirki i Wigury, odbywające się 
w Bielsku-Bia łej, Cieszynie i Cierlicku.

27 X ‒ II bieg na stopnie wokół kombinatu Huty im. Lenina. Przy-
rzeczenie złożyli: Andrzej Bauer, Andrzej Bronicki, Andrzej Jastrzębski, 
Marek Krzemień, Ja nusz Nowotnik, Janusz Wańczyk. 

27 XII–6 I 1958 ‒ Udział Andrzeja Ciechanowskiego, Jacka Pie trzyka 
i Jerzego Maciejewskiego w zimowisku dla zastępowych Hufca Kraków-
-Łobzów na Pilsku.

1958
26 I ‒ Założenie przez 19 KDHL drużyny harcerskiej w Szkole Pod-

stawowej w Ojcowie. 
20‒21 II ‒ Udział drużyny w I Konkursie Śpiewu Hufca Kraków-

-Łobzów.
8 III ‒ Zbiórka drużyny z udziałem reporterów Rozgłośni Harcerskiej 

z Warszawy. 
19 IV ‒ Zbiórka drużyny podsumowująca konkurs „Stary 

i nowy Kraków”, na której gościł komen dant chorągwi hm. 
Eugeniusz Fik.

24 IV ‒ Przyjęcie drużyny rozkazem komendy hufca L. 9/57/58 do 
ZHP i zatwierdzenie barw. 

Kwiecień ‒ Zawody modeli latających Aeroklubu Krakowskiego 
w klasie szkolnej i A-1, w których harcerze 19 KDHL zajęli miejsca: 1, 2, 
3, 5, 7, 10 i 12.

24-25 V ‒ udział zastępu „Jeleni” w II Zlocie Gwiaździstym Hufca 
w Dolinie Racławki. 

2‒29 VII ‒ Pierwszy obóz letni drużyny w Kowańcu-Robowie 
Komendant pwd. Marek Kudasiewicz ćw., oboźny Romuald  Kołsut 

wyw., kwatermistrz Andrzej Ciepiela. Na obozie przyrzecze nie złożyli: 
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Józef Augustyn, Franciszek Dziedzic, Krzysztof Galganek i Krzysztof  
Wierzewski. Stopień wywiadowcy zdobyło 5 harcerzy. Obóz otrzymał 
kategorię „A”.

20‒21 IX ‒ 19 KDHL zorganizowała na zlecenie Referatu Lotniczego 
GKH na lotnisku Rakowice I Turniej Harcerskich Drużyn Lotniczych dla 
drużyn harcerskich z całej Polski. W Turnieju zajęła zespo łowo III miejsce, 
a Bogdan Poniży za start balonem na ogrzane  powietrze ‒ II miejsce.

3 XI ‒ Bieg na stopnie i przyrzeczenie w kryp tach królewskich na 
Wawelu, które złożyli: Bolesław Chłopek, Aleksan der Fabisiak, Wojciech 
Gawlik, Zbigniew Giergielaniec, Andrzej Imiałek, Stanisław Maciejowski, 
Maciej Pietrzyk, Tadeusz Poniży, Apoloniusz Rzepecki, Marek Wypart.

1959
15 I ‒ Artykuł Marka Kudasiewicza Dziewiętnastka się nie łamie!, na 

łamach pisma „Drużyna” nr 1 (144) z 15 I 1959 r., s. 10‒11.
1 III ‒ Ukazał się pierwszy numer „Cumu-

lusa” ‒ powielanej gazetki drużyny.
Czerwiec ‒ Bieg na stopnie młodzika, wywia-

dowcy i po raz pierwszy – ćwika.
3‒30 VII ‒ Obóz letni drużyny w Wysowej pow. Gorlice.  

Komendant phm. Marek Kudasiewicz ćw., zastępca 
komendanta Roman Ślusarczyk ćw., kwatermistrz pani Wła-
dysława Trzos, gospodarz Andrzej Ciechanowski ćw., instruk-
torzy (dyżurni oboźni) Jacek Pietrzyk ćw. i Bogdan Poniży ćw. 
W czasie trwania obozu powstał zastęp instruktor ski „Czarne 
Koty”. Obóz otrzymał kategorię „A”.

Wrzesień ‒ 19 KDHL na Wystawie Dorobku Harcerskiego Chorą-
gwi zdobyła I miejsce wśród drużyn technicznych i w nagrodę otrzymała 
na miot.

15 IX ‒ Na bazie dotychczasowej 19 KDHL powstał Szczep Lotniczy 
im. Żwirki i Wigury 19 KDH z dywizjonami:

•	 Dywizjon „Słonecznych Dróg” 
                                                ‒ dru żynowy pwd. Jacek Pietrzyk, 
•	 Dywizjon „Gwiaździstego Szlaku” 
                                               ‒ drużynowy pwd. Roman Ślusarczyk.
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1960
16 I ‒ Kurs Zastępowych Szczepu Lotniczego w Szkole Podstawowej 

w Ojcowie
12 II ‒ Udział w Konkursie Śpiewu Hufca Kraków Kleparz-Łobzów.
3-6 III ‒ Mistrzostwa Narciarskie Hufca, w których reprezentacja 

Szczepu zdobyła II miejsce, a Jacek Pietrzyk indywidualnie w zjeździe i sla-
lomie specjalnym dwa II miejsca.

9 IV ‒ Pierwsze Mistrzostwa Kartonówek Szczepu.
11-12 VI ‒ Bieg na stopnie i przyrzeczenie w Dolinie Mnikowskiej 

druhów Kazimierza Dziedzica, Pawła Karaszkiewicza, Tadeusza Kasprzyc-
kiego, Krzysztofa Pietruszki i Wiesława Wandasa.

3‒31 VII ‒ Obóz letni szczepu w Korbielowie 
Komendant phm. Marek Kudasiewicz, instruktorzy: pwd. 

Jacek Pietrzyk, pwd. Roman Ślusarczyk, Andrzej Ciechanowski ćw.,  
Bogdan Poniży ćw.

W czasie obozu panowała fatalna deszczowa pogoda. Obóz otrzymał 
kategorię „A”.

Wrzesień‒grudzień ‒ Szczep przeżywa „ciężki okres”. Odchodzą 
z pra cy harcerskiej instruktorzy mianowani, brakuje zastępowych, funkcyj-
nych. Drużyna na swej drodze  na potyka ogromne trudności. Brak jakie-
gokolwiek pomieszczenia utrudnia organizowanie zbiorek, a brak funduszy 
uniemożliwia gromadzenie stanu sprzętu obozowego. Zapaleńcy postana-
wiają ratować „Dziewiętnastkę”, hasło: „Dziewiętnastka się nie łamie” ura-
sta do rangi drogowskazu.

26 XII 1960 – 5 I 1961 r. Obóz zimowy w Kamionkowie
Komendant pwd. Andrzej Jastrzębski, oboźny Ryszard Sobczyk wyw., 

kwatermistrz Bogdan Poniży ćw.

1961
25 II ‒ Szczep za zgodą kierowniczki Państwowego Przedszkola nr 

75 pani Genowefy Pach oraz Inspektoratu Oświaty Dzielnicy i Komen dy 
Miejskiej TOPL otrzymuje na izbę harcerską schron przeciwatomowy 
w budynku przedszkola (ul. Grottgera 28). Rozpoczyna się nowa era 
w dziejach „Dziewiętnastki”.

Marzec–maj ‒ Urządzanie izby i modelarni, reorganizacja za stępów. 
15–31 VIII – Obóz wędrowny „Bieszczady – Wysokie Tatry”
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Komendant: phm. Marek Kudasiewicz, zastępca komendanta pwd. 
Andrzej Jastrzębski, kwatermistrz pwd. Bogdan Poniży. Obóz wędrował 
trasą:

•	 Bieszczady: Komańcza – Duszatyn ‒ 
Chryszczata – Przełęcz 816 ‒ Jaworne 
‒ Wołosań ‒ Cisna ‒ Wetlina ‒ Dział ‒ 
Wielka Rawka ‒ Ustrzyki Górne ‒ Tarnica 
‒ Krzemień ‒ Halicz ‒ Bukowe Berdo ‒ 
Połonina Caryńska ‒ Berehy Górne ‒ Połonina Wetlińska ‒ Sme-
rek ‒ Kalnica ‒ Cisna ‒ Jabłonki – Zagórz; 

•	 Wysokie Tatry: Łysa Polana ‒ Tatranska Łomnica ‒ Strbske Pleso 
‒ Smokovec ‒ Tatranske Matliary ‒ Łysa Polana. 

15 X – Bieg na stopnie na trasie Pobiednik ‒ Szczyglice ‒ Skała Kmity. 
12 XI – Przyrzeczenie harcerskie na Glinniku.
12 XI – Tradycyjne zawody kartonówek otrzymają oficjalny tytuł 

Mistrzostw Szczepu w Kartonówkach na rok 
1961. Zwycięzcy otrzymują tytuły mistrzów 
Szczepu, nagrody książkowe i loty samolo-
tem.

1962
4‒7 I ‒ Kurs zastępowych w Szkole Podstawowej w Ojcowie. 
21 I ‒ „Wielkie wybory” zastępowych i funkcyjnych w szcze pie. Aktu-

alizacja planu pracy Szczepu, powołanie Komisji Konstytucyjnej zbierają-
cej wnioski do „Księgi Lotów”.

27 I ‒ Otwarcie modelarni lotniczej. Pierwsze zajęcia modelarskie.
23 II ‒ Udział w Konkursie Śpiewu Hufca.
23‒25 III ‒ V Narciarskie Mistrzostwa Hufca, w której reprezentacja 

szczepu zdobyła I miejsce w biegu patrolowym i III miejsce w punktacji 
łącznej.

3‒26 IV ‒ Bieg na stopnie na terenie miasta Krakowa.
1 V ‒ W pochodzie pierwszomajowym w pierwszej czwórce idą, 

wzbudzając sensację wśród widzów, przebrani za kosmonautów Tadeusz 
Kasprzycki jako Herman Titow, Antoni Maj jako Jurij Gagarin, Andrzej 
Imiałek jako John Glenn i Jacek Rutka jako Alan Shepard.

13 V ‒ „Dziewiętnastka” otrzymała „husarskie skrzydła”, przyznane 
w przez Centralny Harcerski Ośrodek Techniczny i Referat Lotniczy 



Dziewiętnastak nr 10 • 2014

str. 30

Głównej Kwatery Harcerstwa w uznaniu osiągnięć w pracy 
popularyzacyjno-lotniczej. Z tej okazji ukazał się specjalny 
okolicznościowy rozkaz komendy hufca L. 9/61/62, zawie-
rający mianowania na stopnie oraz przyznanie sprawności 
i Znaków Służby Technicznej i Lotniczej. Wystawa prac 
Szczepu, występy artystyczne dla zaproszonych gości. 

28 VI ‒ 23 VII ‒ Zgrupowanie Hufca w Białej Wodzie
W zgrupowaniu hufca wzięły udział dwa zas tępy „Dziewiętnastki” 

z zastępowymi Tadeuszem Kasprzyckim i Krzysztofem Wierzewskim.
31 VIII ‒  Capstrzyk z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej 

oraz warta honorowa przy Grobie Niezna nego Żołnierza.
20 X ‒ Pierwsze zajęcia z cyklu „Spotkań z lotnikiem”, które zapocząt-

kowało powtarzane odtąd spotkania z ludźmi lotnictwa i przedstawicielami 
Aeroklubu, połączone z pogadankami i wyświetlaniem filmów lotniczych.

12 XII ‒ Pierwsza zbiórka na terenie Szkoły Podstawowej i Liceum 
Ogólnokształcącego nr 2  na Azorach, przy jęcie małej grupki harcerzy 
z tamtejszej 38 KDH do Szczepu.

22 XII ‒ II Mistrzostwa Szczepu w Kartonówkach na rok 1962.

1963
24 II ‒ I Mistrzostwa Balonowe Szczepu
15 III ‒ Udział w VI Konkursie Śpiewu Hufca.
25 IV‒  Do „Dziewiętnastki” wstąpił phm. Ryszard Wcisło, dawniej 

pełniący funkcję szczepowego „Białego Szczepu” oraz instruktora komendy 
Hufca Kraków-Zwierzyniec. 

6 VII‒3 VIII ‒ Obóz letni szczepu w Gaboniu
Komendant phm. Ryszard Wcisło, oboźny Ryszard Sobczyk HO, 

kwatermistrz pwd. Wiliam Gumienny, instruktorzy: phm. Adam Rząsa, 
pwd. Andrzej Ciechanowski, Janusz Wańczyk HO.

15 X ‒ W szkole na Azorach powstał Dywi zjon Zuchowy, którego 
drużynową została druhna Krystyna Biń-
czycka, zmieniona wkrótce na tej funkcji przez 
druha Wojciecha Bąka; przyboczni Bogumił 
Dijuk i Marek Przybyłowicz.

14 X ‒ „Święto Latawca” współorganizowane przez Powszechną Spół-
dzielnię Spożywców, Aeroklub Krakowski i „Echo Krakowa”, a z ramie nia 
harcerstwa przez „Dziewiętnastkę”.
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Październik ‒ Do Szczepu Lotniczego przystąpiła 28 KDH przy 
Szkole Podstawowej nr 50, odtąd Szczep składał się z 5 dywizjonów:  
3 har cerskich i 2 zuchowych. Nowa drużyna otrzy mała nazwę Dywizjonu 
„Srebrzystych Ptaków”.

27 XII 1963–5 I 1964 r. Obóz zimowy w Ślemieniu  
Komendant hm. Marek Kudasiewicz HR, 

zastępca komendanta hm. Leszek Watycha 
HR, oboźny phm. Ryszard Wcisło HR, kwater-
mistrz pwd. Krzysztof Wojtycza ćw., instruktor 
pwd. Wiliam Gumienny. 

1964
22 I ‒ Uroczysta obietnica zuchowa Dywizjonu Zuchów „Kosmo-

nauci” ze szkoły na Azorach, prowadzonego przez druha Wojciecha Bąka.
Styczeń/luty  ‒ Rada szczepu podjęła decyzję o fundacji sztandaru. 
III Mistrzostwa Szczepu w Kartonówkach na rok 1964” przy udziale 

75 uczestników. 
28 II ‒ W VI Mistrzostwach Narciarskich 

Hufca w Suchej reprezentacja Szczepu, złożona 
z harcerzy Dywizjonu „Srebrzystych Ptaków” 
( Janusz Chucherko, Janusz Marcinkiewicz, 
Krzysztof Poniedziałek), zdobyła zespołowo 
I miejsce oraz I miejsca we wszystkich konku-
rencjach (slalom gigant, slalom specjalny, zjazd).

10 V ‒ Otwarcie izby harcerskiej Dywizjonu „Gwiaździstego Szlaku” 
w budynku Szkoły Podstawowej nr 113 na Azorach. 

 6 VI ‒ Na Błoniach odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru Szcze-
powi Lotniczemu im. Żwirki i Wigury 19 KDH. Sztandar szczepowemu 
wręczył przewodniczący Komitetu Honorowego prezes Wojewódzkiego 
Związku Spółdzielni Pracy mgr Jan Betlej. 

Pierwsi Honorowi Członkowie Pocztu Sztandarowego: Antoni Maj 
ćw., Jerzy Węgrzyn ćw., Andrzej Wypasek ćw.

3–31 VII – Obóz letni szczepu „Kosmodrom” w Wołosatem (Biesz-
czady)

Komendant hm. Marek Kudasiewicz, zastępca komendanta hm. 
Leszek Watycha, oboźny hm. Ryszard Wcisło, kwatermistrz pwd. Krzysz-
tof Wojtycza, zaopatrzeniowiec pwd. Andrzej Ciechanowski, magazy-
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nier Janusz Wańczyk HO, instruktorzy phm. Adam Rząsa, pwd. Wiliam 
Gumienny. 

Obóz wizytował Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej  
mgr Zbigniew Skolicki. Fabuła obozu związana była z kosmonautyką. Obóz 
był kosmodromem, a zastępy w swoich Stacjach Naukowo-
-Badawczych wokół obozu prowadziły badania z zakresu 
meteorologii, przyrody, terenoznawstwa i kosmiczno-lot-
nicze. Ponadto specjalne szkolenie przechodziła grupa 
najlepszych harcerzy ‒ kosmonautów. Kulminacyjnym 
punktem programu obozu była wielka gra pod kryptoni-
mem „Godzina Zero”, w czasie której odbył się start, lot oraz szczęśliwe 
lądowanie statku kosmicznego „ADA-19” z człowiekiem na pokładzie  
(K. Poniedziałkiem).

Październik – Szczep jako reprezentacyjna jednostka ZHP uczestni-
czył w uroczystości wręczenia 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desanto-
wej („Czerwone Berety”) sztandaru ufundowanego przez Główną Kwaterę 
ZHP.

W szeregi „Dziewiętnastki” wstąpiła pwd. Maria Studnicka, wcześniej 
drużynowa i szczepowa Szczepu „Żbicza Gromada”, która niebawem objęła 
funkcję drużynowej Dywizjonu Zuchowego „Skrzydlaci” przy Szkole Pod-
stawowej nr 50.

28 XII 1964–6 I 1965 r. – Obóz zimowy w Polanach Juszczyńskich
Komendant Janusz Wańczyk HO, oboźni Antoni Maj i Stanisław 

Kuc, kwatermistrz Marek Meinardi ćw., instruktorzy hm. Marek Kudasie-
wicz, hm. Leszek Watycha, pwd. Maria Studnicka.

1965
12 IV ‒ „Dzień Kosmonauty” ‒ wielkie zawody balonowe krakowskich 

drużyn harcerskich na lotnisku Rakowice. 
W programie telewizyjnego teleturnieju jako reprezentacja Aeroklubu 

Krakowskiego wystąpiła ekipa 19 KDHL w składzie Jerzy Łabęcki i Marek 
Wereta, zdobywając II miejsce wśród reprezentacji Gdańska, Krakowa, 
Śląska i Warszawy.

12 IV ‒ Bieg na stopnie w Lesie Wolskim, w którym wzięło udział 
24 kandydatów na stopień młodzika, 16 ‒ na stopień wywiadowcy i 8 ‒ na 
stopień ćwika oraz 15 instruktorów.
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6 VI ‒ Wszystkie drużyny zuchowe szczepu zdobyły 
tytuł Drużyny Mistrzowskiej 1964/65, były to:

19 a Drużyna Zuchów „Kosmonauci” –
       drużynowy pwd. Wojciech Bąk;
•	 19 b Drużyna Zuchów „Aeronauci” – 
       drużynowy phm. Łukasz Węsierski;
•	 19 c Drużyna Zuchów „Skrzydlaci” – 
       drużynowa pwd. Maria Studnicka.
1–27 VII ‒ Obóz letni Dywizjonu „Słonecznych Dróg” 

„Baza Lot-San” w Uściu Gorlickim
Komendant hm. Ryszard Wcisło, zastępca komendanta Janusz Wań-

czyk HO, oboźny pwd. Wiliam Gumienny, kwatermistrz phm. Maria 
Studnicka, instruktor phm Adam Rząsa.

Obóz prowadził bardzo pożyteczną i szeroko rozpropagowaną w póź-
niejszym okresie przez prasę harcerską akcję poszukiwania i ustalania loka-
lizacji lądowisk dla lotnictwa sanitarnego pn. „Lot-San” oraz popularyzację 
zagadnień związanych z lotnictwem sanitarnym wśród ludności. Przygoto-
wano 10 lądowisk.

27 VII–17 VIII – Obóz letni Dywizjonu „Srebrzystych Ptaków” 
„Baza Lot-San” w Uściu Gorlickim

Komendant hm. Leszek Watycha, zastępca komendanta phm. 
Krzysztof Wojtycza, oboźny pwd. Stanisław Kuc, kwatermistrz Janusz  
Chucherko ćw.

Obóz kontynuował akcję „Lot-San”. Zlokalizo-
wano 5 lądowisk. Polskie Radio podało komunikat 
o działalności obozów.

30 VII–9 VIII ‒ Obóz wędrowny Zastępu Zastę-
powych „Płomienie” z Dywizjonu „Słonecznych Dróg” 
w Sudetach

1 IX ‒ Szczep rozpoczyna swój „złoty okres”. 
Funkcje pełnią: szczepowy hm. Marek Kudasiewicz, zastępca szczepo-

wego hm. Ryszard Wcisło, instruktor lotniczy phm. Andrzej Ciechanow-
ski, kwatermistrz pwd. Janusz Wańczyk.

Nowy rok harcerski 1965/66 szczep rozpoczął jako jedno stka składa-
jąca się z 8 dywizjonów:

•	 Dywizjon harcerski „Słonecznych Dróg”, drużynowy pwd. Marek 
Meinardi (Szkoła Podstawowa nr 107);



Dziewiętnastak nr 10 • 2014

str. 34

•	 Dywizjon harcerski „Gwiaździstego Szlaku”, drużynowy pwd 
Wiliam Gumienny (Szko ła Podstawowa nr 2);

•	 Dywizjon harcerski „Srebrzystych Ptaków”, drużynowy hm. 
Leszek Watycha (Szkoła Podstawowa nr 50);

•	 Dywizjon harcerski „Zdobywców Kosmosu”, drużynowy phm. 
Krzysztof Wojtycza (Szkoła Podstawowa nr 58);

•	 Dywizjon zuchowy „Skrzydlaci”, drużynowa phm. Maria Stud-
nicka (Szkoła Podstawowa nr 107);

•	 Dywizjon zuchowy „Kosmonauci”, drużynowy pwd. Wojciech 
Bąk (Szkoła Podstawowa nr 2);

•	 Dywizjon zuchowy „Aeronauci”, drużynowy phm. Łukasz Węsier-
ski (Szkoła Podstawowa nr 50);

•	 Dywizjon zuchowy „Marsjanie”, drużynowa pwd Zofia Koźmiń-
ska (Szkoła Podstawowa nr 58).

24 X ‒ Manewry Jesienne w Baczynie Ośrodka Lotniczego, którego 
trzonem był Szczep Lotniczy im. Żwirki i Wigury 19 KDH.

27 XII 1965 r. – 5 I 1966 r.  – Zimowisko w Gliczarowie
Komendant phm. Krzysztof Wojtycza, oboźni pwd. Stanisław Kuc 

i Wojciech Gawlik, kwatermistrz phm. Maria Studnicka, instruktorzy  
hm. Marek Kudasiewicz, pwd. Edward Kaczmarz.

1966
29 ‒  Otwarcie izby w nowej, przydzielonej szczepowi jako teren działa-

nia Szkole Pod stawowej nr 113 przy ul. Stachiewicza (Azory).
1 V ‒  W pochodzie pierwszomajowym szczep defiluje 

z imponują cą makietą rakiety „Woschod” z dwoma kosmonau-
tami (zuchami), budząc aplauz widzów. 

9 V ‒  Szczep otrzymał Odznakę Opiekuna Miejsc 
Pamięci Narodowej za opiekę nad miejscem martyrologii przy 
ul. Pie lęgniarek. 

16 V ‒  Zlot Gwiaździsty Hufca w Dolinie Kluczwody, zakończony 
zwycięstwem i zajęciem I, II, III oraz VII miejsca przez zastępy Szczepu.

24 V ‒  Spotkanie dawnych „dziewiętnastaków” z Kręgiem Instruk-
torskim „Czarne Koty”. Obecni byli druhowie: hm. Bogusław Molenda 
(1945), phm. Wojciech Suchodolski (1945‒1947), Zygmunt Słaby (1945), 
J. Borkowski (1945‒1948), Julian Pilch (1945‒1948).

2‒30 VII ‒ Obóz letni „Kosmodrom II” w Dolinie Danielki (k. Ujsoł)
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Komendant zgrupowania hm. Marek Kudasiewicz, kwatermistrz 
zgrupowania Wojciech Gawlik.

•	 obóz Dywizjonu „Słonecznych Dróg” – komendant hm. Ryszard 
Wcisło, zastępca komendanta pwd. Marek Meinardi, instruktorzy 
pwd. Antoni Maj, pwd. Andrzej Michaliszyn;

•	 obóz Dywizjonu „Gwiaździstego Szlaku” – komendant   
pwd. Wiliam Gumienny, instruktorzy: phm. Adam Rząsa, Kazi-
mierz Dziedzic, Tadeusz Kasprzycki;

•	 obóz Dywizjonu „Srebrzystych Ptaków” – komendant hm. Leszek 
Watycha, instruktorzy: pwd. Stanisław Kuc, Marian Ryrak odkr.;

•	 kurs drużynowych lotniczych (zorganizowany na zlecenie 
komendy chorągwi) – komendant hm. Marek Kudasiewicz, oboźny  
phm. Krzysztof Wojtycza.

2‒30 VII ‒ Kolonia zuchowa w Mładej Horze – „Safari Watussi”
Komendantka phm. Maria Studnicka, kwatermistrz   Janusz Wojtycza 

odkr., oboźny pwd. Wojciech Bąk, instruktor Czesław Wsół. 
Program kolonii oparty był na fabule 

wielkiej wędrówki po Afryce, związanej ze 
zdobywaniem zuchowych sprawności.

30 VII ‒ Rada Szczepu wybrała na funk-
cję szczepowego phm. Marię Studnicką, inne funkcje objęli: zastępca 
szczepowego ds. organizacyjnych ‒ hm. Ryszard Wcisło, zastępca szczepo-
wego ds. programowych ‒ hm. Marek Kudasiewicz, zastępca szczepowego 
ds. lotniczych ‒ Tadeusz Kasprzycki, kwatermistrz phm. Łukasz Węsierski, 
instruktorzy kwatermistrzostwa pwd. Edward Kaczmarz i pwd. Zofia Koź-
mińska, instruktorzy modelarni phm. Andrzej Ciechanowski, Kazimierz 
Dziedzic i Wojciech Gawlik.

Szczep składał się z 4 dywizjonów harcerskich i 4 dywizjonów zucho-
wych. Funkcje w szczepie pełnili 3 harcmistrze, 4 podharcmistrze i 7 prze-
wodników. 

2 VIII–14 VIII ‒ Obóz wędrowny Kręgu „Czarne Koty” 
Komendant hm. Marek Kudasiewicz, kwatermistrz phm. Maria Stud-

nicka, a jako uczestnicy 11 instruktorów. Trasa obozu: Praga (CSRS) ‒ 
Budapeszt – Balatonlelle – Keszthely – Heviz ‒ Vindornyalak ‒ Sümeg 
‒ Siöfok Erd – Budapeszt ‒ Kraków.

11 IX ‒  Zmarł w wieku 21 lat instruktor szczepu, student Politechniki 
Krakowskiej pwd. Janusz Wańczyk.
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11 IX ‒  VI Mistrzostwa Szczepu Kartonówek z liczbą startujących 87.
26 XII–5 I 1967 r.  Obóz zimowy szczepu na Gubałówce
Podobozy:
•	 Dywizjonu „Słonecznych Dróg” – komendant pwd. Marek 

Meinardi;
•	 Dywizjonu „Gwiaździstego Szlaku” – komendant pwd. Antoni 

Maj;
•	 Dywizjonu „Zdobywców Kosmosu” – komendant pwd. Wojciech 

Bąk;
•	 kolonia zuchowa – komendantka Roma Jaźwiecka.
26 XII – 5 I 1967 r.  Obóz zimowy w Sopotni Wielkiej Dywizjonu 
„Srebrzystych Ptaków” – komendant phm. Krzysztof Wojtycza.

1967
3 VI ‒ Dywizjony zuchowe szczepu 19a „Skrzydlaci” 

(drużynowa hm. Maria Studnicka) i 19b „Kosmonauci” (dru-
żynowa Roma Jaźwiecka) zdobyły tytuły „Drużyny Kościusz-
kowskiej” i „Drużyny Mistrzowskiej” za rok 1966/67. Drużyny 
te zdobyły również I i II miejsce w punktacji drużyn zucho-
wych hufca. Natomiast miano „Drużyny Kościuszkowskiej” 
otrzymały wszystkie dywizjony „Dziewiętnastki”, zaś Dywi-
zjony „Srebrzystych Ptaków” i „Zdobywców Kosmosu” zdobyły 
również I i II miejsce w punktacji drużyn młodszoharcerskich 
hufca.

3–4 VI ‒  X Zlot Gwiaździsty Hufca w Paryżu (k. Krzeszowic) 
I miejsce ‒ zastęp „Sokoły” z Dywizjonu „Srebrzystych Ptaków”
II miejsce ‒ zastęp „Lwy” z Dywizjonu „Słonecznych Dróg”
26 VI‒17 VII ‒ Obóz letni stały w Sukowie k. Kielc
•	 obóz Dywizjonu „Słonecznych Dróg”; komendant pwd. Marek 

Meinardi, oboźny pwd. Stanisław Kuc, kwatermistrz pwd. Andrzej 
Michaliszyn;

•	 kurs drużynowych lotniczych (zorganizowany na zlecenie komendy 
chorągwi); komendant phm. Krzysztof Wojtycza, oboźny phm. 
Wojciech Bąk.   

26 VI‒17 VII – Kolonia zuchowa „Marsjanie” w Sukowie
Komendantka kolonii Roma Jaźwiecka, oboźny Czesław Wsół, kwa-

termistrz pwd. Tadeusz Kasprzycki
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3‒24 VIII ‒ Obóz letni w Sukowie
•	 obóz Dywizjonu „Zdobywców Kosmosu”; komendant phm. Woj-

ciech Bąk, oboźny Zygmunt Jelonkiewicz wędr., instruktor pwd. 
Kazimierz Dziedzic.

•	 obóz Dywizjonu „Srebrzystych Ptaków”, komendant hm. Leszek 
Watycha, oboźny Krzysztof Poniedziałek wędr., kwatermistrz 
Janusz Marcinkiewicz wędr., instruktorzy pwd. Stanisław Kuc 
i Marian Ryrak odkr.

2–16 IX –  Obóz wędrowny „Czarnych Kotów”
Komendant phm. Adam Rząsa, kwatermistrz phm. Łukasz Węsierski; 

18 uczestników.
Trasa: Budapeszt – Bukareszt – Sofia – Sozopol – Burgas – Słoneczny 

Brzeg – Neseber – Złote Piaski – Drużba – Warna. 
20‒31 VII –  Obóz wędrowny Dywizjonu „Srebrzystych Ptaków” 

w Sudetach
Komendant hm. Leszek Watycha, oboźny phm. Krzysztof Wojtycza.
1 X – Rada Szczepu wybrała na funkcję szczepowego phm. Łuka-

sza Węsierskiego. Powstał piąty dywizjon harcerski „Dziewiętnastki” pn. 
„Władcy Przestworzy” (nazwa tradycyjna od nazwy jednego z dawnych 
zastępów 19 KDHL). 

20 XI – Odszedł ze szczepu hm. Ryszard Wcisło, który objął funkcję 
komendanta Szczepu „Huragan B”.

27 XII 1967–5 I 1968  r. ‒  Zimowisko Szczepu na Gubałówce
Komendant phm. Łukasz Węsierski, komendanci obozów: hm. Leszek 

Watycha, phm. Wojciech Bąk, phm. Krzysztof Wojtycza, pwd. Marek 
Meinardi.

1968
8 II – Decyzją Komendy Hufca Kraków Kleparz-Łobzów (Rozkaz 

L. 4/67/68) dokonano podziału dotychczasowego Szczepu Lotniczego im. 
Żwirki i Wigury 19 KDH na trzy koedukacyjne szczepy. Od tego momentu 
jego tradycje przejęły: 

•	 Szczep Lotniczy „Słonecznych Dróg” 
przy Szkole Podstawowej nr 107,

•	 Szczep Lotniczy „Gwiaździstego 
Szlaku” przy Szkole Podstawowej nr 119,

•	 Szczep Lotniczy „Srebrzystych Ptaków” przy Szkole Podstawowej 
nr 50.
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Pierwszy komendant Szczepu „Słonecznych Dróg”

H m .  W O J C I E C H  B Ą K

hm. Janusz Wojtycza

Wojciech Józef Bąk (1949–2013) mgr inż. inżynierii środowiska (spe-
cjalność: zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów), 
harcmistrz, pilot balonowy, nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń mło-
dzieży. 

Urodził się 8 III 1949 r. w Krakowie jako syn Wojciecha Bąka (1914–
1984), specjalisty w zakresie produkcji kotwic wielkowymiarowych, spa-
wacza w stoczni krakowskiej, więźnia obozu hitlerowskiego i Heleny Bąk 
z domu Burtan (1918–2008), góralki z Lubnia. Miał siostrę Janinę (zamężną 
z malarzem pejzażystą Władysławem Zygmuntowiczem, mgr  ekonomii) 
i brata Mieczysława.

W latach 1956‒1963 uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 33 przy 
ul.  Konarskiego 2, a następnie w latach 1963–1969 do Zespołu Szkół 
Budowlanych nr 1 w Krakowie, gdzie zdał maturę. Następnie studiował 
na Politechnice Krakowskiej na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej 
(obecnie Wydział Inżynierii Środowiska), uzyskując w 1974 roku tytułu 
inżyniera, a w 1978 roku ‒ tytuł magistra inżyniera.

W 1959 r. wstąpił do 19 Krakowskiej Drużyny Zuchów „Spod Czar-
nego Żbika”; całą późniejszą służbę harcerską odbył w barwach „Dzie-
więtnastki”. Służbę instruktorską rozpoczął jako drużynowy 19 Drużyny 
Zuchów „Kosmonautów” (1964–1966), a następnie prowadził 19 Drużynę 
Harcerzy (1966–1969). W momencie reorganizacji Szczepu Lotniczego 
im. Żwirki i Wigury został komendantem Szczepu Lotniczego „Słonecz-
nych Dróg” (1968–1971, 1973–1976). Później pełnił funkcję drużynowego 
XIX Kręgu Instruktorskiego (1976–1979), a następnie funkcję kierownika 
referatu szczepów (1979/80) oraz członka Komisji Instruktorskiej (1983–
1987) Hufca Kraków-Krowodrza. Równolegle był kierownikiem Inspek-
toratu Lotniczego Krakowskiej Chorągwi ZHP (1983–1987), zastępcą 
przewodniczącego Społecznego Komitetu Popularyzacji Latania Balonem 
(od 1983) oraz współorganizatorem i sekretarzem Harcerskiego Klubu 
Balonowego. Przez 10 lat był członkiem zarządu ‒ sekretarzem Aeroklubu 
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Krakowskiego. Brał również udział w pracach wydawniczych Szczepów 
Lotniczych. Był jednym z głównych inicjatorów zakupu balonu SP – BZP 
„Harcerz”, jednego z pierwszych polskich i pierwszego harcerskiego balonu 
na ogrzane powietrze. Zainicjował fundację 
tablicy ku czci kapitana Mieczysława Medwec-
kiego na krakowskim lotnisku Balice. 

Uczestniczył wielokrotnie jako pilot w zawo-
dach balonów na ogrzane powietrze, a później 
pełnił także funkcję sędziego podczas zawodów 
balonowych na Błoniach krakowskich.

Zdobył stopnie instruktorskie: przewod-
nika (1965), podharcmistrza (1967) i harcmistrza 
(1971) oraz otrzymał honorowy stopień Harcmi-
strza Polski Ludowej (1981). Był komendantem 
wielu harcerskich obozów, w tym zagranicznych, m.in. obozu wędrownego 
w Bułgarii (1976) oraz obozów w Niemczech:  w Oybin (1987), Heiligen-
see (1991) i Kratzbergu (1992).

W latach 1969–1977 był pracownikiem naukowo-badawczym Poli-
techniki Krakowskiej, a następnie nauczycielem  Zespołu Szkół Budowla-
nych nr 1 w Krakowie (1975–2007), gdzie pełnił także funkcję dyrektora 
do spraw administracyjnych. Posiadał II stopień specjalizacji zawodowej 
z zakresu budownictwa. Uzyskał stopień nauczyciela dyplomowanego 
w 2001 roku. Był ponadto wieloletnim kierownikiem szkoleń szwajcarskiej 
firmy branży instalacyjnej Geberit. Był również metodykiem krakowskiego 
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli (gdzie pełnił funkcję dyrektora admi-
nistracyjnego), a następnie po jego reorganizacji Wojewódzkiego Ośrodka 
Metodycznego. Należał do Małopolskiej Izby Hotelarskiej „Gremium”, 
i był tam członkiem komisji rewizyjnej. 

Ukończył bardzo wiele szkoleń i kursów z branży zawodowej, a na 
emeryturze w ramach pasji kształcił się i rozwijał w branży turystyczno-
-hotelarskiej (m.in. uzyskał certyfikat nowoczesnego menedżera w tury-
styce i ukończył szkolenie w zakresie organizacji, marketingu i zarządzania 
gospodarką turystyczną i obiektami hotelarskimi). Uczył się i uczył innych 
do ostatnich swoich dni.

W 1976 roku zawarł związek małżeński z Elżbietą Grembowicz 
(ur. 1949, poznanianką, pochodzącą z rodziny o tradycjach wyzwoleńczo-
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-powstańczych, mgr inż. urządzeń sanitarnych, nauczycielem akademic-
kim w Politechnice Krakowskiej oraz nauczycielem Zespołu Szkół Geode-
zyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej w Krakowie). Miał córkę Joannę 
Magdalenę (ur. 1981 r., mgr inż. inżynierii środowiska, nauczyciela akade-
mickiego Politechniki Krakowskiej, harcerkę).

Został odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1989), Srebrnym 
Medalem „Za Zasługi dla obronności kraju” (1987), Krzyżem „Za Zasługi 
dla ZHP” (1989), odznaką Zasłużonego Działacza Lotnictwa Sporto-
wego, Odznaką „Za zasługi dla Aeroklubu PRL” (1988), Srebrną Odznaką 
„Za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej” (1977), Brązową Odznaką „Za pracę 
społeczną dla miasta Krakowa”, Honorową Odznaką Ofensywy Zuchowej, 
Złotą Honorową Odznaką Hufca Kraków-Krowodrza oraz Honorowym 
Odznaczeniem Szczepów Lotniczych (1981). 

Zmarł 21 VIII 2013 roku w Krakowie i został pochowany na cmenta-
rzu Rakowickim (kwatera X∆).

Wojtycza K., Hufiec Kraków Kleparz-Łobzów w latach 1957–1972, Kraków 2007; 
Wojtycza  K., Hufiec Kraków -Krowodrza w latach 1973–1989, Kraków 2014; Archiwum 
Komendy Hufca ZHP Kraków-Krowodrza, Rozkazy Komendy Hufca Kraków Kleparz-Łob-
zów z lat 1957–1972, Rozkazy Komendy Hufca Kraków-Krowodrza z lat 1973–1989; http://
monografia19kldh.pl/www/articles.php?article_id=181; informacje córki mgr inż. Joanny 
Bąk. 



R yc. 2. Komenda obozu Szczepu „Słonecznych Dróg” w Koninie w 1968 roku.  
Na pierwszym planie komendant phm. Wojciech Bąk. Stoją w szeregu od lewej:  
hm. Maria Studnicka, N N , Roma Jaźwiecka, pwd. Marek Meinardi,  
org. Leszek Błażewski, Paweł Ćwik

R yc. 3. Jubileuszowy Zlot Harcerstwa 1981 r. Od lewej: hm. Wojciech Bąk,  
hm. Marek Kudasiewicz, phm. Krzysztof Pawluś, hm. R yszard Wcisło



Z E S P Ó Ł  H I S T O R Y C Z N Y
19 i 91 Krakowskich Lotniczych Drużyn 

Harcerzy, Harcerek i Zuchów
im. F. Żwirki i S. Wigury w Krakowie


