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słowo wstĘpne
W 1968 roku z podziału Szczepu Lotniczego im. Żwirki i Wigury
powstał Szczep Lotniczy „Gwiaździstego Szlaku”. Działał on na osiedlu
Azory przy Szkole Podstawowej nr 119 (ul. Czerwińskiego 1) w latach
1968−1983, a od 1971 roku także przy Spółdzielni Mieszkaniowej
„Krakus”. Funkcję komendanta szczepu pełnili: hm. Krzysztof Wojtycza
(1968−1970, 1971−1974), hm. Irena Nowakowska (1970−1971),
hm. Janusz Wojtycza (1971 i 1975), hm. Ryszard Wcisło (1974−1975),
phm. Elżbieta Tyralska (1975−1978), hm. Łukasz Węsierski (1978−1980),
pwd. Iwona Rokosz (1980), pwd. Jerzy Maciuk (1980−1982).
Dzięki współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Krakus” Szczep
Lotniczy „Gwiaździstego Szlaku” miał od 1971 roku drugą harcówkę
i prowadził modelarnię lotniczą w zasobach spółdzielni na parterze bloku
przy ulicy Różyckiego 5. Modelarnia ta była bazą dla działalności Dywizjonu
Modelarskiego „Orle Loty”, mającego dzięki wsparciu materialnemu
spółdzielni znaczące osiągnięcia w dziedzinie modelarstwa lotniczego.
Szczep „Gwiaździstego Szlaku” był organizatorem wielu udanych akcji
obozowych, w tym także zagranicznych, zuchowych zimowisk i zimowego
obozu wędrownego.
W 1983 roku Szczep zaprzestał pracy, ale w dwa lata później został
reaktywowany przy Szkole Podstawowej nr 109 na Białym Prądniku (ul.
Fika 15, obecnie Cata-Mackiewicza) i działał do 5 III 1998 roku. W tym
czasie funkcję szczepowego pełnili: hm. Ryszard Wcisło (1985−1988),
phm. Artur Gortych (1988−1989), hm. Łukasz Węsierski (1989−1997).
W ubiegłym roku odeszli na Wieczną Wartę dwaj byli szczepowi
Szczepu „Gwiaździstego Szlaku”: hm. Łukasz Węsierski i hm. Ryszard
Wcisło. Ponad czterdziestoletnia działalność w „Dziewiętnastce” drugiego
z nich oraz jego niepodważalne osiągnięcia, pozwalają ocenić, że stał się
on, obok jej założyciela po odrodzeniu harcerstwa w 1957 r., a następnie
drużynowego i wieloletniego szczepowego hm. Marka Kudasiewicza,
drugim pod względem zasług instruktorem naszego środowiska.
Samotny Kozioł
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Wspomnienia z lat 1967−1976
hm. Krzysztof Wojtycza
Szkoła Podstawowa nr 119 powstawała wówczas, gdy budowano bloki
w zachodniej części osiedla Azory. W pierwszym roku swojej pracy, nie mając
jeszcze swojego budynku, szkoła ta korzystała na popołudniową zmianę
z budynku XIV Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Chełmońskiego.
Pamiętam, że właśnie tam we wrześniu 1967 roku zjawiliśmy się my −
szczepowa hm. Maria Studnicka i ja − kandydat na drużynowego − z misją
utworzenia drużyny harcerzy u pani dyrektor Czesławy Lewandowskiej.
Po pierwszych słowach przedstawienia się i sprawy, w której przyszliśmy,
otrzymaliśmy od niej bulwersującą ripostę: „U mnie w szkole harcerstwa
nie będzie”. Biorąc pod uwagę, że były to lata, kiedy każdy dyrektor szkoły
był zobligowany, żeby działały u niego drużyny harcerskie, jej odpowiedź
była co najmniej zaskakująca. Jednak w trakcie dalszej rozmowy okazało się,
że pani dyrektor nie jest jednak „antyharcerska”, tylko po prostu przy braku
budynku szkolnego uważa, że w tym roku szkolnym nie ma warunków
do pracy harcerskiej. Gdy jednak dowiedziała się, że początkowo ma być
organizowany tylko zastęp zastępowych dla przeszkolenia przyszłych
funkcyjnych, który będzie odbywał zbiórki w lokalu komendy hufca,
a właściwa drużyna ma powstać dopiero w następnym roku szkolnym, bez
trudności ustaliliśmy warunki mojej pracy na terenie szkoły. Powstała więc
kolejna „dziewiętnastka”, która początkowo miała
literę „e” (a czasem „f ” bo różnie była „literowana”
w rozkazach komendy hufca), a w pół roku później
przyjęła nr 19 b, przejmując tradycje Dywizjonu
„Gwiaździstego Szlaku”, pracującego wcześniej
przy Szkole Podstawowej nr 113 we wschodniej
części osiedla Azory.
Początkowo istniał zastęp zastępowych „Łaziki”, intensywnie szkolony
i korzystający w swojej pracy z lokalu komendy hufca (al. Słowackiego
66). Tymczasem nadszedł luty 1968 roku i Szczep Lotniczy 19 KDH im.
Żwirki i Wigury został podzielony przez komendę hufca na trzy szczepy.
Wtedy teren Szkoły Podstawowej nr 113, przy której działał Dywizjon
„Gwiaździstego Szlaku”, został przekazany Szczepowi „Słowian” (następcy
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„Słowianek”, które były „równoległym” do Szczepu Lotniczego im. Żwirki
i Wigury szczepem żeńskim). W związku z tym powstający szczep przy
Szkole Podstawowej nr 119 (też na Azorach, ale w ich zachodniej części)
przejął jego tradycje. I tak dniem 8 II 1968 r. powstał Szczep Lotniczy
„Gwiaździstego Szlaku”. Niedługo później rozpoczęła pracę w szczepie
91 b Krakowska Drużyna Harcerek, na której drużynową udało się
pozyskać phm. Irenę Nowakowską. Ta świetna instruktorka zorganizowała
i prowadziła wraz ze swoimi przybocznymi Krystyną Grandowską i Teresą
Gucą tę drużynę przez kolejne dwa lata.
W kolejnych latach w szczepie powstawały także
drużyny zuchowe. Najpierw 91b Drużyna Zuchowa
(żeńska) z drużynową pwd. Haliną Danielak i 19b
Drużyna Zuchowa (chłopców) „Kosmonauci”, której
drużynowym został Andrzej Misiaszek, starszy brat
jednego z młodszych harcerzy. Ale dopiero, gdy przeszła
do nas ze Szczepu „Słowianie” instruktorka zuchowa
pwd. Wiktoria (Isia) Kaczmarczyk, to zobaczyliśmy jak zuchy powinny
pracować. Później rozpoczęła pracę jeszcze druga drużyna zuchowa
męska, którą prowadził Wiesiek Tokarz, a gdy przeszedł do nas z „Czarnej
Trzynastki” jeszcze jeden zuchmistrz pwd. Wiesiek Godzic i poprowadził
19b KDZ „Astronauci” można było uznać, że podstawowa kadra drużyn
zuchowych szczepu została skompletowana.
Warto także wspomnieć o bardzo owocnej
dla szczepu współpracy z hm. Henrykiem
Cyrankiewiczem – byłym instruktorem
Chorągwi Olsztyńskiej, działaczem Spółdzielni
Mieszkaniowej „Krakus”, a równocześnie
ojcem dwóch naszych harcerzy, który był
inicjatorem podjęcia przez szczep współpracy
ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Krakus”.
Dzięki temu przy świetlicy spółdzielni przy
ulicy Różyckiego 5 od jej utworzenia przez
szereg lat korzystaliśmy z harcówki, modelarni,
przy której prężnie działał Dywizjon „Orle
Loty”1, i pracowni fotograficznej.
1

Zob. J. Wojtycza, Harcerska Modelarnia Lotnicza i Dywizjon Modelarski „Orle Loty” 1972−1977,
„Dziewiętnastak” 2008, nr 3−4, s. 20−24.
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Podobną rolę jaką „Czerwona Kronika” pełniła w Szczepie Lotniczym
im. Żwirki i Wigury 19 KDH, w naszym szczepie spełniła „Czarna
Kronika”. Założona została jako kronika 19b Dywizjonu „Gwiaździstego
Szlaku” i objęła okres do 1976 roku, pełniąc rolę kroniki szczepu. Ona to
właśnie wspomagała moją pamięć przy pisaniu tych wspomnień. Niestety
nie została ona wykonana w kapitalistycznym tylko w socjalistycznym
ustroju i mimo że krócej używana, jest równie mocno nadgryziona zębem
czasu.
Rok harcerski 1967/68
Pierwszym obozem, w którym wzięła udział nowopowstała drużyna,
a właściwie wówczas jeszcze zastęp zastępowych, było zimowisko Szczepu
Lotniczego im. Żwirki i Wigury 19 KDH zorganizowane na Gubałówce
na przełomie 1967 i 1968 roku. W kronice pozostały wspomnienia jego
uczestników z najważniejszych chwil: wycieczki do Zakopanego, biegu na
stopnie i Przyrzeczenia.
Na wiosnę przedstawiciele kilku szczepów pojechali na zwiad
kwatermistrzowski do Doliny Kamienicy, aby wybrać tereny dla obozów.
Pojechaliśmy samochodem załatwionym przez komendę hufca na czele
z druhem hm. Bogusławem Molendą, a po drodze zabraliśmy z Mszany
Dolnej tamtejszą komendantkę hufca druhnę hm. Barbarę Panaś.
Przez Dolinę Kamienicy w tym okresie przejeżdżała bardzo mała ilość
samochodów, gdyż droga pomiędzy Szczawą i Kamienicą nie była jeszcze
ukończona. Dzięki temu w dolinie, którą nazywano „Doliną Płonących
Ognisk”, były dobre warunki dla zorganizowania zgrupowania obozów.
Między Szczawą i Lubomierzem znalazły sobie miejsca na obozy szczepy:
„Puszcza”, „Harnasie”, „Huragan”, „Wagabundy”, „Czarna Trzynastka” oraz
obóz harcerzy Szczepów Lotniczych 19 KDH „Gwiaździstego Szlaku”
i „Srebrzystych Ptaków”.
My obozowaliśmy niedaleko przysiółka
Rzeki na polanie Wiatrówki. Byłem komendantem tego obozu, moim zastępcą był hm.
Leszek Watycha, oboźnym pwd. Janusz
Marcinkiewicz, a kwatermistrzem pwd.
Krzysztof Poniedziałek. Dwa zastępy: „Mew”
i „Żubrów” były z „Gwiaździstego Szlaku”, trzy pozostałe: „Sokoły”,
„Jastrzębie” i „Wilki” z „Srebrzystych Ptaków”. Obóz nosił nazwę „Szkoła
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Orląt”. Specjalność lotnicza była traktowana bardzo poważnie. W jednym
z namiotów działała nawet, pod kierunkiem Zbyszka Pera, modelarnia lotnicza. Ważnym elementem obozu były kilkudniowe piesze wycieczki po
Gorcach.
Z obozu tego pozostało mi takie wspomnienie. Pewnej nocy w drugiej
połowie sierpnia zostałem zbudzony dziwnym powtarzającym się
dźwiękiem. Bardzo wysoko nad nami kolejno przelatywały samoloty. Nie
była to jakaś grupa samolotów – tylko pojedyncze samoloty lecące tym
samym korytarzem powietrznym z północnego wschodu na południowy
zachód. Najpierw było słychać z daleka nadlatujący samolot, słychać go
było coraz głośniej, przelatywał nad nami, wreszcie na południowymzachodzie cichnął jego dźwięk i wtedy z północnego-wschodu zaczynało
być słychać następny. Był to tzw. most powietrzny. My, jak przystało na
prawdziwy obóz harcerski, nie mieliśmy radia i dlatego przez resztę nocy
nie bardzo wiedzieliśmy co się dzieje – ale zdawaliśmy sobie sprawę, że coś
jest nie w porządku.
Dopiero rano od bacy pasącego owce w pobliżu naszego obozu
dowiedzieliśmy się, że wojska Układu Warszawskiego wkroczyły
„z internacjonalistyczną pomocą” do Czechosłowacji. Groziło to oczywiście
wybuchem wojny między „wschodem” i „zachodem”. Którejś z następnych
nocy mieliśmy przyrzeczenie zorganizowane na polance powyżej obozu.
Sytuacja polityczna była na tyle niejasna, że mówiąc gawędę miałem
ochotę zadać retoryczne pytanie: „Czy to już koniec «naszego świata»?”.
Na szczęście po kilku dniach okazało się, że odpowiedź na to pytanie
brzmiałaby – „nie”.
Rok harcerski 1968/69
W czasie następnej akcji letniej nasza 19b KDHL zorganizowała obóz
w Nowej Wsi k. Krynicy, którego byłem komendantem. Oboźnym był pwd.
Janusz Wojtycza, a kwatermistrzem Leszek Błażewski – moi przyboczni.
Obóz składał się z czterech zastępów, których zastępowymi było dwóch
Dopierałów – Romek i Mariusz i dwóch Misiaszków – Andrzej i Tadek.
Obóz rozbity został w dolinie potoku Kryściów w pobliżu Nowej Wsi,
na polanie, na której cztery lata wcześniej obozował Szczep „Żurawie”.
Odziedziczyliśmy po nim solidny mostek nad potokiem, przez który
prowadziła ścieżka na teren obozu od drogi w dolinie. W pobliskim Kotowie
było zgrupowanie Czarnej Trzynastki pod komendą hm. Zygmunta
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Smolenia. Obóz nasz nosił nazwę „Astrobaza” i swoim programem
nawiązywał oczywiście do specjalności lotniczej.
Nie pamiętam przebiegu tego obozu, który chyba niczym się specjalnie
nie wyróżnił, oprócz jego zakończenia i prawie dramatycznego powrotu do
Krakowa. W czasie ostatnich dni obozu prawie nieustannie padał deszcz
– a jak wiadomo jest to poważny problem, bo grozi tym, że trzeba będzie
składać mokre namioty, które w Krakowie będzie musiało się rozbijać koło
szkoły i suszyć. Można powiedzieć, że tutaj po raz pierwszy mieliśmy
szczęście – po kilku dniach padającego niemal bez
przerwy deszczu – kilka godzin przed wyjazdem
zaświeciło mocne słońce. Namioty, które mokły
przez ostatnie kilka dni błyskawicznie wyschły.
Przyjechał samochód, na który władowaliśmy
sprzęt, który wraz z grupą kwatermistrzowską
pojechał do Krakowa.
Natomiast pozostała część obozu, w liczbie około dwudziestu osób
pod moją komendą miała wrócić do Krakowa autobusem PKS. Aby mieć
pewność, że w autobusie linii Krynica−Kraków będzie dla nas odpowiednia
ilość miejsc, kilka dni wcześniej w Orbisie w Krynicy wykupiłem bilety dla
naszej grupy i wysłałem kwatermistrza aby dopilnował, żeby na odcinku
Krynica-Nowa Wieś miejsca te nie zostały zajęte. Zgodnie z planem po
południu wsiedliśmy więc do autobusu w Nowej Wsi i spokojnie jechaliśmy
do Krakowa.
W czasie jazdy zapadł zmrok i pogoda się popsuła. Gdzieś między
Brzeskiem a Bochnią autobus nagle zatrzymał się „w polu”. Kierowca
poinformował pasażerów, że jest awaria silnika i dalej nie pojedziemy.
Dowiedziałem się, że za kilkanaście minut ma jechać autobus relacji
Muszyna-Kraków, ale szansa żeby wziął więcej niż kilka osób jest niewielka.
Trzeba było więc czekać na pomoc, a to mogło potrwać kilka godzin.
Okazało się, że nawet jadąc autobusem kursowym, można nie dojechać na
czas, a byłem pewny, że rodzice wiedząc o której mamy wrócić, na pewno
czekają tłumnie na swoich synów przed szkołą.
Przypominam sobie, że w ciemności, w siąpiącym deszczu wyszliśmy
z Januszem i zaczęliśmy „łapać” przejeżdżające samochody ciężarowe. Po
chwili zatrzymał się samochód z przyczepą, a kierowca zaprosił nas do
kabiny. Chętnie weszliśmy, chowając się w ten sposób przed deszczem.
Ale gdy powiedzieliśmy mu, ilu nas jest, w jakiej znaleźliśmy się sytuacji
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i że prosimy, żeby nas zawiózł do Krakowa oczywiście „na pace”, odmówił.
Powiedział, że na pace nie wolno mu wozić ludzi, a nie ma zamiaru
stracić prawa jazdy. Na nasze usilne prośby i obietnicę, że w razie kontroli
drogowej będziemy siedzieć jak przysłowiowa „mysz pod miotłą”, po
dłuższych namowach i „poparciu finansowym” zgodził się w końcu zabrać
całą naszą grupę i zawieźć na Mateczny. Tam przesiedliśmy się na autobus
MPK i tylko z godzinnym opóźnieniem dotarliśmy do stęsknionych
rodziców czekających na harcerzy przed szkołą. Jak widać był to bardzo
dobry dzień – dwa razy mieliśmy wyjątkowe szczęście. A nasze spóźnienie
miało pewną dobrą stronę. Gdy przyjechał nasz samochód ze sprzętem,
oczekujący rodzice, zmobilizowali się i pomogli grupie kwatermistrzowskiej
rozładować ciężarówkę oraz przenieść sprzęt do magazynu (a było tego
trochę – chłopcy pracowaliby pewnie ładne kilka godzin). Po przyjeździe
pozostało mi tylko podziękować im za pomoc.
Rok harcerski 1969/70
W Święto Zmarłych zorganizowaliśmy akcję zarobkową sprzedawania
świeczek i zniczy przed cmentarzami, którą prowadziliśmy także
w następnych latach. Towar dostawaliśmy ze sklepu „Caritas” mieszczącego
się przy ulicy Solskiego, od pana Świątkowskiego, który był znajomym phm.
Józka Wiatra. Dobrze zorganizowana akcja potrafiła dać dochód rzędu
kilku tysięcy złotych, co było poważnym zastrzykiem gotówki potrzebnej
przede wszystkim na organizację akcji obozowych.
Zgodnie z ustaleniami, jakie zapadły przy podziale Szczepu
Lotniczego, w roku 1970 po capstrzyku mieliśmy po raz pierwszy na okres
roku przejąć sztandar. Chcąc aby wystąpienia z nim miały odpowiednią
oprawę, postanowiliśmy sformować „orkiestrę”, składającą się z czterech
werblistów i czterech fanfarzystów. Wymagało to zakupu instrumentów
i uzupełnienia proporców. W tym celu zorganizowaliśmy całym szczepem
akcję zarobkową zbierania opakowań szklanych. Harcerze i zuchy w ciągu
dwóch dni zebrali ich tyle, że po oddaniu w skupie wystarczyły nam na
pokrycie tych wydatków. Dzięki temu szczep wspaniale prezentował się ze
sztandarem i „orkiestrą”. Akcję tę powtórzyliśmy rok później, jednak efekt
nie był już tak imponujący.
W czasie tej akcji letniej został zorganizowany obóz wędrowny
w Tatrach Słowackich pod komendą pwd. Janusza Wojtyczy. Najbardziej
„ambitny” dzień tego obozu tak został opisany w kronice przez pwd.
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Wiesława Godzica (obecnie prof. dr hab. w SWPS w Warszawie i członka
PAN): „Był to pierwszy dzień prawdziwie górski. Skoro świt – pobudka
(ok. 6.00). Wstajemy z łóżek (tak, tak spaliśmy w ośrodku sportowym na
łóżkach). Błyskawicznie (to trzeba widzieć, tego nie można opisać) pichcimy
śniadanie, a druh oboźny już trzyma gwizdek w zębach, żeby ogłosić wszem
wobec i każdemu z osobna, że apel tuż tuż… i na apelu «bomba»
– zwiedzamy Wielicki Staw i idziemy do Śląskiego Domu
(hotel nad Wielickim Stawem). Nareszcie wejdziemy na góry
(Niektórzy już myśleli: «Być w Tatrach Słowackich, a nie
być w Tatrach Słowackich»). Gdy wychodziliśmy w «ciurku»
z ośrodka – sensacja. Tłumów ubranych odświętnie, trybuny
honorowej, orkiestry wojskowej, huku armat, radia, telewizji
nie było wprawdzie, ale tę stratę załagodziła 20−30-osobowa
grupka Słowaków, którzy powitali nas uśmiechem na twarzy…
A potem dwugodzinna wspinaczka (pokonywaliśmy różnicę
poziomów – 700 m). Wielickie Pleso było bardzo ładne, a w
Śląskim Domu było wszystko bardzo drogie. Z Wielickiego
Plesa zeszliśmy do Starego Smokowca. Tam nareszcie zakupiliśmy kartki
kolorowe z Vysokich Tatr (á 1 kčs), żeby napisać do domu (i nie tylko):
«Na obozie bardzo dobrze, jedzenie bdb, wszystko bdb – do zobaczenia».
Potem obiad, leżenie brzuchem do góry (czytaj: cisza), spacer i kominek
kominków. Przybyli słowaccy skauci, była wymiana odznak, były bardzo
wesołe piosenki – raz oni – raz my, były wesołe zabawy, bo «najważniejsze,
aby skaut był wesoły i pogwizdywał z cicha», parafrazując słowa B.P. Po
wieczornicy nastąpiły wpisy – a jutro Tatrzańska Łomnica. I jeszcze jedno:
ze Słowakami żegnaliśmy się: «Ahoj»”2.
Natomiast obóz stały wchodził w skład zgrupowania obozów
Hufca Kraków-Kleparz, które podobnie jak sześć lat wcześniej, zostało
zorganizowane w Dolinie Wołosatki. Ale patrząc na tę piękną, rozległą
dolinę, trudno ją było poznać. Można powiedzieć, że była to już zupełnie
inna dolina, a bardzo szybko biegnący w Bieszczadach czas, pozostawił
na niej wyraźny znak. Z Ustrzyk Górnych poprowadzono nową drogę,
początkowo lewym (orograficznie) brzegiem Wołosatki, wchodzącą głęboko
w dolinę na tereny dawniej dostępne pieszym tylko wąską błotnistą ścieżką.
W ogóle to zbudowanie tej drogi prowadzącej aż na przełęcz Bukowską,
2

Szczep Lotniczy im. Żwirki i Wigury 19 KDH. Kronika 19b Gwiaździsty Szlak” 1968.
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gdzie także nikt nie mieszkał, w teren, na którym obowiązywał zakaz
wędrowania, wydawało się bardzo dziwne. Jak się później dowiedzieliśmy,
droga ta jednak była potrzebna, chociaż nie wszystkim. Umożliwiała
dojazd do miejsca polowań wysokiej rangi funkcjonariuszom ówczesnej
administracji, którzy „wypoczywali” w zamkniętym ośrodku w Mucznem.
Jak zorientowaliśmy się w czasie odbywanych wędrówek po Bieszczadach,
drogę tę wybudowali więźniowie.
Miejsca, na których rozbite były sześć lat temu nasze obozy, trudno
było poznać. Na przykład piękny teren, na którym w lipcu 1964 r. obozował
Szczep Lotniczy im. Żwirki i Wigury, a w sierpniu był obóz Szczepu
„Wagabundów”, został zdewastowany przez znajdujący się na nim mielesz
wypalający węgiel drzewny. W tym roku obozy zlokalizowane zostały
w środkowej części doliny, kilka kilometrów dalej od jej wylotu niż sześć lat
temu. W miejscu, gdzie przed wojną było centrum rozległej wsi Wołosate,
a w kilka lat później powstała osada o tej samej nazwie (a także schronisko
Bieszczadzkiego Parku Narodowego), znalazła się komenda zgrupowania.
W promieniu mniej więcej dwóch kilometrów wybrano miejsca, na których
przez dwa miesiące obozowały szczepy naszego hufca.
Nasz
obóz,
którego
byłem
komendantem, składał się z czterech
podobozów: 19b KDHL – komendant
pwd. Janusz Wojtycza, 20/21 KDH-rek –
komendantka org. Ewa Tomczyk, 44/46
KDH-rzy – komendant pwd. Krzysztof Krzyżanowski i 70/91b KDHL
– komendantka phm. Czesława Paluszkiewicz. Jak widać w obozie tym
uczestniczyli harcerki i harcerze z naszego szczepu, ze Szczepu „Słowików”
oraz harcerki ze Szczepu „Puszcza”.
Nad zgrupowaniem wznosiły się najwyższe szczyty polskich
Bieszczadów, wprost zachęcając do ich zdobywania. Jednak w tym czasie
szlak, prowadzący obecnie na nie z Wołosatego, nie był jeszcze wyznakowany.
Komenda obawiała się, że harcerze będą chodzić tą trasą, nawet w nocy,
aby z Tarnicy lub Halicza oglądać wschód słońca lub w pogodną noc
próbować zobaczyć światła Lwowa. Dlatego aby uniknąć niebezpieczeństw
(niewypały z okresu wojny, dziury w ziemi po istniejących dawniej
drewnianych studniach, w które łatwo było wpaść) został wyznakowany
szlak prowadzący od komendy zgrupowania na szczyt Tarnicy. Personalnie
dokonali tego piszący te słowa oraz pwd. Jan Bartosz.
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Z zaopatrzeniem w żywność
sprawa była o wiele prostsza niż sześć lat
wcześniej. Na wzór istniejącej w latach
sześćdziesiątych Poczty Samochodowej
„Bieszczady” działał sklep obwoźny, który dostarczał zamówioną żywność
wprost pod bramę obozu. Znajdującą się w komendzie zgrupowania
„Nyskę”, wypożyczoną z Instytutu Obróbki Skrawaniem, używaliśmy do
aprowizacji raczej tylko w sytuacjach awaryjnych.
Hm. Janusz Wojtycza, wówczas komendant podobozu 19b KDHL
w swoich wspomnieniach tak porównał ten obóz z obozem Szczepu
Lotniczego „Kosmodrom” sprzed sześciu lat: „Bieszczady były już inne.
Zgrupowanie znajdowało się daleko w dolinie Wołosatki u stóp Tarnicy.
Docierała do niego asfaltowa szosa, a na naszej starej polanie wypalano
węgiel drzewny. [...] Kiedyś trzy rzucone w dziką i pustą dolinę obozy,
sześć lat później zgrupowanie – telefony, samochody, dobra organizacja,
ale coraz mniej intymności, pionierki, puszczaństwa i ciszy niezbędnej do
wsłuchiwania się w rytm przyrody. [...] Inny obóz – inne doświadczenia,
musiałem na nim prawie przez cały czas czuć się tym «pierwszym po
Bogu». Musiałem ludzi chwycić w garść jak wtedy, kiedy trzeba było
wypchnąć w czasie deszczu z rzeki samochód lub w niepewnej pogodzie
zwinąć biwak nad Berehami Górnymi (Parku Narodowego jeszcze nie
było). Tak – Berehami a nie Brzegami, jak
większość przywiązanych do tych gór turystów
preferuję tę starą i rdzenną nazwę. […]
W tych nazwach: Stuposiany, Dołżyca, Prełuki,
Muczne czy Rabe jest dla mnie tyle poezji
czerwonozłotych Bieszczadów, tym bardziej że
są one ostatnimi bodaj symbolami istniejącej tu
żywej i dochodzącej aż po szczyty gór kultury
materialnej Karpat Wschodnich”3.
Także ówczesny komendant hufca hm. Bohdan Makary wspominał
bardzo dobrze to zgrupowanie: „Organizowaliśmy wtedy wspaniałe
obozy i zgrupowania hufca. Byłem komendantem zgrupowania w dolinie
Wołosatego w sierpniu, gdzie w poprzednim miesiącu szefował Andrzej
Ciechanowski. Wtedy w lipcu dostałem z komendy chorągwi «cynk»,
że następnego dnia przyjedzie na nasze obozy bardzo ważna wizytacja.
3

Wojtycza J., Moje Bieszczady, „Harcerz Rzeczpospolitej” 1985, nr 7, s. 16.

str. 15

Dziewiętnastak nr 12 • 2016

Nie było wtedy telefonów komórkowych, a więc po prostu wyjechałem
o czwartej rano z Krakowa na swoim skuterze marki «Osa», aby zdążyć
powiedzieć o tym Andrzejowi przed ich przyjazdem. Nasze obozy były
oczywiście na «niezapowiedzianą» wizytację przygotowane jak należy.
Zgrupowanie było również wizytowane w sierpniu przez
przewodniczącego Rady Narodowej Miasta Krakowa Jerzego Pękalę.
Oglądał nasze obozy, był na wspólnym apelu i ognisku. Zdecydowana
większość naszych obozów była naprawdę na wysokim poziomie, tak że
zbędne było nawet uprzedzanie o nadjeżdżającej partyjno-harcerskiej
wizytacji”4.
W czasie obozu przyjechał do nas „Chytry Lis” i kolejni instruktorzy
zostali przyjęci do „Kręgu Czarnego Dębu”.
Dobrze zapamiętałem wyjazd obozów sierpniowych z Wołosatego do
Krakowa w czasie wspaniałej słonecznej pogody. Samochody ze sprzętem
już odjechały. O wyznaczonej porze obozy meldowały się na miejscu,
gdzie znajdowała się komenda zgrupowania (komendant zgrupowania już
wyjechał), aby zająć miejsca w autobusach. Wyglądało na to, że wszystko
jest jak najlepiej dograne, bo przyjechały trzy autobusy, w których miejsca
zajęły drużyny obozowe z trzech szczepów. Tymczasem przyszli spóźnieni
«Słowianie»,dla których nie było autobusu.Konsternacja.Czekamy,a czwarty
autobus nie przyjeżdża. Kierowcy, których czeka trzystukilometrowa trasa,
zaczynają się niecierpliwić. Decyduję, żeby «Słowianie» podzielili się na
trzy grupy i zostali dokwaterowani do autobusów zajętych przez pozostałe
drużyny obozowe. Na to rezonuje Antek Maj, gdyż nie odpowiada mu to
rozwiązanie tym bardziej, że to jego mama załatwiała te autobusy w PKS.
Po chwili problem rozwiązał się sam, gdyż na drodze pojawił się czwarty
autobus.
Rok harcerski 1970/71
Dzięki współpracy z Spółdzielnią Mieszkaniową „Krakus”, w której
strukturach działał społecznie jako przewodniczący Rady Osiedla Azory
nasz instruktor i ojciec harcerzy hm. Henryk Cyrankiewicz, Szczep Lotniczy
„Gwiaździstego Szlaku” otrzymał 4 maja 1971 roku harcówkę i modelarnię
lotniczą w zasobach spółdzielni na parterze bloku przy ulicy Różyckiego
4

Wojtycza K., Hufiec Kraków Kleparz-Łobzów w latach 1957−1972, s. 182.
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5. Przez dłuższy czas gospodarowaliśmy również w zorganizowanej tam
pracowni fotograficznej.
6 czerwca 1971 roku, w siódmą rocznicę wręczenia sztandaru
Szczepowi Lotniczemu im. Żwirki i Wigury, odbył się apel z okazji 40-lecia
powstania 19 Krakowskiej Drużyny Harcerzy. O jubileuszowej imprezie
tak napisała „Skrzydlata Polska”: „W godzinach porannych uroczysty Apel
Jubileuszowy rozpoczyna «Lotniczą Niedzielę» w Krakowie. Sprawnie
ustawia się czworobok harcerek i harcerzy przed hangarem Muzeum
Lotnictwa. Druh hm. Łukasz Węsierski składa raport zastępcy komendanta
Chorągwi Krakowskiej hm. Tadeuszowi Prokopiukowi, są również
przedstawiciele szkolnictwa, władz miejskich, organizacji politycznych
oraz zarząd Aeroklubu Krakowskiego. Brzmią fanfary, sprężystym krokiem
dowództwo dokonuje przeglądu. Następnie moment najbardziej uroczysty
– dekoracja Sztandaru Drużyny [właściwie
Szczepu Lotniczego im. Żwirki i Wigury]
„Krzyżem za Zasługi dla ZHP” (najwyższe
odznaczenie harcerskie). Dalej uroczyste
rozkazy, odznaczenia, nagrody, dyplomy.
Następnie zasłużeni dla 19-tki działacze
udekorowani zostają odznaką pamiątkową.
Na koniec defilada. Przed zaimprowizowaną
trybuną maszerują dziarsko Szczepy z pocztami
sztandarowymi na czele”5.
Obóz stały szczepu, którego komendantem był phm. Janusz Wojtycza,
zorganizowany został w Jaworkach. Składał się on z dwóch podobozów:
męskiego (którego także był komendantem) i żeńskiego, którego
komendantką była phm. Krystyna Grandowska.W kronice oprócz wycieczek
i konkursu orkiestr obozowych opisano, jak przebiegały odwiedziny grupy
skautów francuskich. Była to jak na ówczesne czasy wielka atrakcja,
gdyż wtedy kontakty z ludźmi zza „żelaznej kurtyny” były raczej rzadkie,
a kontakty ze skautami to już w ogóle ewenement (zwłaszcza, że była to
organizacja jednoznacznie katolicka): „Już myśleliśmy, że nie przyjadą,
a tu nagle 10 VIII bomba – wprawdzie tylko na jedno popołudnie ale są.
«Scouts de France» byli mili i sympatyczni, obóz bardzo im się podobał
(jak również towarzyszącemu im dh-owi hm. PL F. Dębskiemu, który
5

Szymańska K., Niedziela na lotnisku, „Skrzydlata Polska” nr 31 (1047) z 1 VIII 1971, s. 11.
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stwierdził: «Uratowaliście honor chorągwi krakowskiej»). Był uroczysty
apel, mecz w siatkówkę kadra-kadra (międzypaństwowy) i w piłce nożnej.
I było oczywiście tradycyjne «change» (bluza za chustę, beret za czapkę,
lilia za długopis itp.) oraz ognisko, wymiana adresów. Philip powiedział:
«Jest wiele krajów i państw przedzielonych granicami, ale nasze listy
będą podróżować mimo granic», a Bernard: «To był bardzo miły dzień».
Natomiast komendanci (to jest ja i Georges)
uzgodniliśmy wspólnie, że: «We are going to
have a lot of friends» (będziemy mieli wielu
przyjaciół). A na koniec pożegnania i okrzyki:
«vive la France», «vive la Pologne», «niech
żyje pokój», «niech żyje przyjaźń» i wspólna
piosenka (po polsku i francusku) «Panie Janie»
i «Ogniska już dogasa blask». Największą
sympatią cieszył się «hippie» (czysty), który był
bardzo sympatyczny i wesoły” 6.
Stosunki między obydwoma komendantami podobozów były
porównywalne do zbrojnego zawieszenia broni, co na szczęście nie miało
przełożenia na atmosferę wewnątrz podobozów. Jednym ze skutków tej
sytuacji było odejście we wrześniu ze szczepu phm. Krystyny Grandowskiej.
Na nasze szczęście przyszła do nas ze szczepu „Puszcza” pwd. Jadwiga
Zdanecka, może nie tak przebojowa instruktorka jak tamta, ale za to
o wiele łatwiejsza we współpracy. Zresztą była ona w czasie trwania obozu
z rodziną na letnisku w Jaworkach i często brała udział w zajęciach drużyny
obozowej harcerek. Co prawda w szczepie objęła początkowo wakującą
funkcję kwatermistrza, ale pomagała systematycznie obydwu naszym
młodym drużynowym harcerek, którymi były instruktorki już naszego
„chowu”: org. Mirosława Czeczel (91b „Kwiaty Nieba”) i org. Janina Noga
(91b „Dalekie Orbity”).
W czasie tej akcji letniej szczep nasz zorganizował także kolonię
zuchową (komendant pwd. Wiesław Godzic), a ja poprowadziłem obóz
wędrowny „Bieszczady-Tatry”. Nazwa może być myląca. Nie był to bowiem
obóz, którego trasa prowadziłaby od Bieszczad do Tatr, lecz składał się
z dwóch etapów: pierwszy w Bieszczadach, drugi w Tatrach. Nawiązywał
6

Szczep Lotniczy im. Żwirki i Wigury 19 KDH. Kronika 19b Gwiaździsty Szlak” 1968.
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on swoją nazwą do obozu wędrownego 19-tki sprzed dziesięciu laty:
„Bieszczady-Wysokie Tatry”, prowadzonego przez Marka Kudasiewicza.
W pamięci zatarło się już wiele szczegółów, ale dotąd pamiętam jeden
dzień, który zresztą zaczął się bardzo wcześnie. Nocowaliśmy wtedy na
przełęczy, na wschód od Smreka (teraz nosi ona nazwę Przełęczy Orłowicza)
i o wschodzie słońca, właśnie na Smreku, a właściwie w znajdującej się
kilka metrów od szczytu rozpadlinie skalnej, zorganizowaliśmy uroczyste
przyrzeczenie harcerskie. Już pod koniec uroczystości zaczął wiać wiatr
i rozpadał się deszcz. Źdźbła wysokiej bieszczadzkiej trawy poruszane
wiatrem tarły o brzegi naszych namiotów, które zaczęły przepuszczać wodę
do środka. W tej sytuacji po kilkugodzinnym bezskutecznym oczekiwaniu na
poprawę pogody, około południa zlikwidowaliśmy biwak i powędrowaliśmy
grzbietem do schroniska „Chatka Puchatka” na Połoninie Wetlińskiej.
Wiejący z dużą siłą wiatr i zacinający deszcz, utrudniał nam pokonanie tej
trasy, która w pogodny dzień jest jedną z najbardziej widokowych w naszych
górach. Trasa nie była długa, ale z powodu panujących warunków, dłużyła
się nam niemiłosiernie. Dojście do gościnnego schroniska, w którym
gospodarzył wtedy Lutek Pińczuk,
powitaliśmy z wielką ulgą. Pozostało
przebrać się i wysuszyć oraz przynieść
na plecach wodę z dość odległego
źródła. Ale po tym, co przeszliśmy na
grani, mimo nadal padającego deszczu,
był to naprawdę zaledwie niewielki
spacer.
Rok harcerski 1971/72
W czasie akcji letniej 1972 zorganizowaliśmy zgrupowanie
w Leluchowie, w skład którego weszły obóz 19b Drużyn Harcerzy
– komendant phm. Janusz Wojtycza, obóz 91b Drużyn Harcerek –
komendantka phm. Jadwiga Zdanecka i kolonia zuchowa – komendant
phm. Wiesław Godzic. Obozy zostały rozbite w dolinie między wioskami
Leluchów i Dubne, na prawym brzegu potoku Smereczek, którego lewy
brzeg leży już po stronie słowackiej (granica biegnie nurtem potoku).
Kolonię zuchową zorganizowaliśmy w niewielkiej szkole w Leluchowie.
Spodziewaliśmy się trudności, bo chodziły wieści, że kierownik tej szkoły
nie zwykł zgadzać się na organizację w jego szkole obozów harcerskich.
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Będąc na kwatermistrzostwie zwierzyliśmy się z tego Józkowi Wiatrowi,
u którego nocowaliśmy w Domu Wczasowym „Zosieńka” w Żegiestowie.
Powiedział nam wtedy „Nie martwcie się – ja to załatwię”.
Następnego dnia pojechaliśmy wraz z nim jego służbowym
samochodem. Zatrzymaliśmy się przed szkołą, weszliśmy do budynku
i po krótkim rozeznaniu miejsca Józek stwierdził, że to będzie dobre
miejsce dla kolonii zuchowej. Kierownik szkoły, ku naszemu zaskoczeniu,
nie wyraził sprzeciwu tylko potwierdził nam kwestionariusz obozowy,
tym samym wyrażając zgodę. Prawdopodobnie uznał, że przyjechał jakiś
ważny urzędnik (np. funkcjonariusz partyjny) z powiatu, a może nawet
z województwa i sprzeciw byłby nie na miejscu. Utwierdziłem się w tym
przekonaniu, gdy w czasie trwania obozu dopytywał się o niego. Oczywiście
nie wyprowadziłem go z błędu.
O tym, że dobre harcerskie tradycje były kontynuowane w naszym
szczepie, świadczyć może tytuł w kronice: 24 godziny bez słów i zapis: „Jak
co roku «odważni» i oczywiście dopuszczeni wystartowali na «Trzy pióra»
− sprawność, o której śni się w czasie obozowych nocy. Najwięcej odpadło
oczywiście w czasie próby milczenia (nazwiska
tych ofiar nie podajemy, aby oglądając tę kronikę
z wnukami nie musieli się pod długą brodą rumienić),
niektórzy na próbie głodu (a były akurat „podeszwy”
tzn. schabowe rozmiar ok. 43,5). Jednemu nawet
ostatnie pióro byłoby się przez Basię wymknęło, ale
jednak tych dwóch «Trzy pióra» zdobyło. Byli to:
Andrzej Cyrankiewicz wędr. i Krzysztof Gębczyński
wędr. Aby tych innych pocieszyć dodamy, że «Trzy
pióra» zdobywali po raz drugi”7.
W czasie tej akcji letniej zorganizowaliśmy jeszcze dwa obozy
wędrowne: w Sudetach (komendant hm. Krzysztof Wojtycza)
i w Bieszczadach (komendant phm. Janusz Wojtycza).
Obóz w Sudetach poprowadziłem w kierunku ze wschodu na zachód,
czyli odwrotnie w stosunku do obozu „Srebrzystych Ptaków” sprzed pięciu
lat8. Zaczęliśmy więc wędrówkę w Kotlinie Kłodzkiej, a skończyliśmy
w Karkonoszach. Ważniejsze miejsca na naszej trasie to: Śnieżnik Kłodzki
(1425), „Kaplica Czaszek” w Czermnej koło Kudowy Zdroju, rezerwaty
7
8
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„Błędne Skały” i „Skalne Grzyby”, Szczeliniec Wielki (919) w Górach
Stołowych, Kolorowe Jeziorka koło Wieściszowic, Zamek Chojnik.
W Karkonoszach wędrowaliśmy trasą: Sobieszów, rezerwat „Śnieżne
Kotły”, Hala Szrenicka i dalej ich głównym grzbietem: Szrenica (1362),
schronisko nad Śnieżnymi Kotłami, Wielki Szyszak (1508), przełęcz
Karkonoska, Mały Szyszak (1436), Równia pod Śnieżką, Śnieżka (1603) –
na szczycie której powstawało właśnie schronisko w kształcie kompozycji
z wielkich spodków, Czarny Grzbiet, Czarna Kopa (1407), przełęcz
Okraj. W przedostatnim dniu, po wyjeździe wyciągiem krzesełkowym
na Kopę zeszliśmy przez ogromne łany kosodrzewiny koło schroniska
„Strzecha Akademicka” nad Mały
Staw. Odpoczywając koło schroniska
„Samotnia”, widzieliśmy ludzi idących
grzbietowym szlakiem, którym szliśmy
dwa dni wcześniej. Po zejściu do
Karpacza zwiedziliśmy jeszcze słynny
Kościółek Wang, a w ostatnim dniu
Jelenią Górę.
Rok harcerski 1972/73
Odbyły się zimowisko harcerskie (komendant phm. Janusz Wojtycza)
i zimowa kolonia zuchowa (komendantka phm. Wiktoria Kaczmarczyk) –
obydwa w Kisielówce oraz zimowy obóz wędrowny – w Beskidzie Śląskim
(komendant hm. Krzysztof Wojtycza).
Po różnych eksperymentach obozowych wpadłem na pomysł, żeby
zorganizować zimowy obóz wędrowny. Pomysł może był i dobry, ale nie
mając w tym doświadczenia pewnie niezbyt fortunnie wybrałem Beskid
Śląski jako jego teren. Wadami tej lokalizacji okazały się: stosunkowo
mała ilość śniegu i problemy z miejscami noclegowymi w czasie ferii w tak
popularnym terenie rekreacyjnym. Jednak udało nam się przewędrować,
częściowo na nartach, grzbietami gór, na których leżał śnieg, a częściowo
z nartami na ramieniu – z Bielska Białej przez Szyndzielnię, Klimczok,
Szczyrk, Skrzyczne, Malinowską Skałę, przełęcz Samopolską do Wisły.
Oczywiście ułatwialiśmy sobie podejścia, korzystając z kolejki na
Szyndzielnię i wyciągu krzesełkowego na Skrzyczne. Jeździliśmy na nartach
na pólkach narciarskich na Klimczoku, stoku Skrzycznego, pod przełęczą
Salmopolską i w innych miejscach, gdzie leżał śnieg. W kolejnych dniach
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wędrowaliśmy po Beskidzie Śląskim z rejonu przełęczy Salmopolskiej, gdzie
w maleńkim pokoju udało nam się zdobyć nocleg. Zrobiliśmy wycieczkę
na Kotarz, pojechaliśmy wyciągiem krzesełkowym na Czantorię z zejściem
przez przełęcz Beskidek do Wisły, a także powędrowaliśmy na nartach przez
Malinowską Skałę i Zielony Kopiec na Baranią
Górę. Z niej zeszliśmy do schroniska pod Baranią
Górą, w którym wszystkie miejsca noclegowe
były zajęte. Zmęczeni po całym dniu wędrówki
na nartach chcieliśmy nawet zgodzić się przespać
w jadalni, ale kierownik schroniska zaproponował
nam, że załatwi nam nocleg w Wiśle. Niechętnie
przystaliśmy na to, odstraszeni perspektywą
dalszej trasy. Okazało się, że w „załatwienie” wkalkulowane było również
podwiezienie nas do miejsca noclegu samochodem schroniskowym, który
akurat jechał do Wisły. Kierowca dowiózł nas do Domu Turysty PTTK
„Nad Zaporą” w Wiśle-Czarne. Dostaliśmy pokój ośmioosobowy, większy
chyba niż w sumie wszystkie dotychczasowe klitki w których spaliśmy,
a w dodatku po rewelacyjnie niskiej cenie. Zmęczeni poszukiwaniem
noclegów zakotwiczyliśmy więc w nim na ostatnie dni obozu.
Gdy
w latach
siedemdziesiątych
nadeszła moda na organizowanie obozów
zagranicznych, także i my przygotowaliśmy
obóz wędrowny do Bułgarii. Niestety
w ostatniej chwili, zabroniono wyjazdu kadrze
obozu, traktując to jako karę za przynależność
do Kręgu Czarnego Dębu (który nie był
formalnie zarejestrowany). Dlatego też obóz ten nie doszedł do skutku.
Tylko kadra pojechała na prywatną wędrówkę po górach Bułgarii, a część
harcerzy na obóz wędrowny. W czasie akcji letniej zorganizowaliśmy więc
trzy jednostki obozowe: obóz stały w Dolinie Białej Wody k. Jaworek –
(komendant hm. Janusz Wojtycza), kolonię zuchową – w miejscowości
Szyk (komendantka phm. Wiktoria Kaczmarczyk) oraz obóz wędrowny
w Beskidach (komendant hm. Janusz Wojtycza). Obóz stały w sierpniu
był − wyjątkowo − koedukacyjny. Program był oparty na elementach
działalności Szarych Szeregów. Przez cały obóz nie padał deszcz (może
jeden czy dwa razy była rano mgła), podczas, kiedy na odbywającym się
w tym samym miejscu w poprzednim miesiącu obozie „Żbiczej Gromady”
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padało podobno codziennie, czego dowodem nieprawdopodobne błoto
na terenie, który „odziedziczyliśmy” po nim. Ale na szczęście problemy
były tylko na początku obozu, o czym tak napisano w kronice pod hasłem
„Fatalny przyjazd”: „Już koło mleczarni okazało się, że dalej nie pojedziemy.
Nikt w okolicy nie wiedział, gdzie był obóz «Żbiczej Gromady». Wreszcie
ruszyliśmy. Niedużo nam brakowało do miejsca obozu, kiedy kwatermistrz
twierdząc, że to nie nasz obóz («Żbiczej Gromady»), a «Srebrzystych
Ptaków» zaczął rozładowywać samochód. Ledwo weszliśmy na teren
kuchni – lunęło. Przykryliśmy bety zadaszeniami i zgromadziliśmy się
pod dachem kuchni. Obejrzeliśmy defiladę wyjeżdżających – zabłoconych
harcerzy i harcerek «Żbiczej». Wyjaśniono nam, że oni mieli tylko 6 dni bez
deszczu. Błoto w najpłytszym miejscu było po kostki. Prawie nikt nie miał
kurtki, nikt – cholewów. Nasze plecaki zostały na ul. Różyckiego [i miały
przyjechać ze sprzętem]. Po żywność poszło kilku
druhów (na całe szczęście). Na kolację był chleb
z rybkami i letnia woda z sokiem pita przez około
50 harcerzy z 4 kubków. Potem każdy dostał śpiwór
wojskowy lub 4 koce i po ciemku (były tylko
2 latarki) poszliśmy do obozu – kawałek pod górkę
i po błocie. Około 2.00 przybył do obozu łącznik –
kwatermistrz utknął samochodem w rzece kawałek
od obozu. Zastęp służbowy, oboźny i instruktor
poszli z pomocą. Nam na 24 dni ani razu nie lało,
a obóz do końca był bombowy” 9.
Rok harcerski 1973/74
Współpraca z dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 119 układała się
jak najlepiej, ale istniały też inne instytucje, które starały się czasem
harcerzy „wrabiać” w różnego rodzaju czyny społeczne, czy „łatać dziury”
w frekwencji na imprezach. Dobrze zorganizowana grupa harcerska,
sensownie kierowana, była zawsze mile widziana jako sztafaż albo siła
robocza. Czasem starano się nawet traktować harcerzy jak „chłopców na
posyłki”. Taka sytuacja zaistniała jeden raz i u nas.
Zaczęło się od tego, że pewnego popołudnia przyszedł do naszej
harcówki pan Z., który stwierdził, że reprezentuje Osiedlowy Komitet
9
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Frontu Jedności Narodu i chciałby „dostać grupę harcerzy do pracy
społecznej”. Chodziło o wykonanie jakichś prac ziemnych na terenie
osiedla. Odmówiłem mu grzecznie, informując przy okazji, że celem pracy
harcerskiej jest wychowanie, które prowadzone jest w harcerstwie w sposób
planowy, a nie przez otrzymywanie impulsów z zewnątrz do podejmowania
prac w charakterze „straży pożarnej”, gdy zagrożone są jakieś terminy. Na
tym nasza rozmowa skończyła się, ale jak się okazało nie był to koniec całej
sprawy.
Po kilku dniach dowiedziałem się, że przyszedł on przed południem
do szkoły i powołując się na moją zgodę, zwolnił harcerzy z lekcji i zatrudnił
ich przy tych pracach. W dodatku wykazał się wyjątkową indolencją
w dziedzinie organizacji pracy, bo dla kilkudziesięcioosobowej grupy
zabezpieczył tylko kilka łopat. Reszta harcerzy obijała się, jak na większości
często wówczas podejmowanych „czynów społecznych”, w czasie których
organizacja pracy nie była zwykle najmocniejszą stroną. Zagotowało się we
mnie. Uznałem powołanie się na moją zgodę w celu zwolnienia harcerzy
z lekcji za bezczelność połączoną w dodatku z kompletną ignorancją
w zakresie organizacji pracy. Opisałem więc zaistniałą sytuację w liście,
który posłałem do władz dzielnicowych, a także do „Radia Kraków”,
gdzie następnego dnia został on przeczytany na antenie i odpowiednio
skomentowany.
Wybuchła bomba! Osiedlowy Komitet Frontu Jedności Narodu
zwołał zebranie, na którym, stając „równym frontem” przeciw mnie,
usiłował wymusić wycofanie listu i opublikowanie korzystnego dla nich
sprostowania. Mimo atmosfery nagonki i szalonego nacisku kolejnych
„mówców” nie ugiąłem się. Na zakończenie zebrania stwierdziłem jeszcze
raz, że wszystko co napisałem, jest prawdą i że nie podejmę żadnych
dalszych działań. Zagrożono mi skierowaniem sprawy do Komitetu
Wojewódzkiego PZPR. Odpowiedziałem, że niezależnie od tego, iż nie
jestem członkiem partii, arbitrażu komitetu się nie obawiam, bo nic nie
mogą mi zarzucić z wyjątkiem nagłośnienia tak skandalicznej organizacji
pracy. Na tym sprawa się zakończyła. Kosztowało mnie to trochę nerwów,
ale wyszedłem z tej potyczki zwycięsko, chociaż od tej pory niektórzy
„towarzysze” przestali mnie zauważać, inni natomiast uśmiechali się do
mnie znacząco.
Część obozów letnich naszego hufca wzięła udział w rozpoczynającej
się w tym roku operacji „Bieszczady-40”. Na terenie nieistniejącej wsi Łuh
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k. Kalnicy w dolinie potoku Wetlina, zlokalizowane zostało zgrupowanie
obozów Hufca Kraków-Krowodrza (komendant: druh „Puchacz” –
hm. Antoni Gryglowski), w skład którego wchodził m.in. obóz Szczepu
„Gwiaździstego Szlaku”, którego byłem komendantem. Składał się
on z dwóch podobozów: męskiego 19 Drużyn Harcerzy i żeńskiego
91 Drużyn Harcerek. Tak w jednym, jak i w drugim podobozie, część
uczestników pochodziła z Bydgoszczy, ze Szczepu Lotniczego „Gwiazda
Północy” 19 Pomorskich Drużyn Harcerskich. Szczep ten został
założony przez naszego harcerza – pwd. Mariusza Dopierałę, który, gdy
z rodzicami przeprowadził się do Bydgoszczy, założył tam 19 Pomorską
Drużynę Harcerzy, dość szybko rozwiniętą w szczep. Przez kilka lat
współpracowaliśmy z nimi w czasie akcji obozowych
i ten obóz też był efektem takiej współpracy. Mariusz
Dopierała był komendantem podobozu harcerzy,
a komendantką podobozu harcerek − phm. Jadwiga
Zdanecka. Kwatermistrzostwo obozu było wspólne,
a wzajemną pomoc i współpracę tak na szczeblu obozu
jak i zgrupowania mogę uznać za wzorową. Po latach
zatarły się szczegóły, ale niektórych się nie zapomina.
Tereny obydwu podobozów położone były po dwóch stronach
niewielkiego strumienia, obok którego znalazła swoje miejsce kuchnia.
Kiedy planowaliśmy rozmieszczenie urządzeń obozowych, będąc wiosną na
kwatermistrzostwie, polanki, na których miały stanąć podobozy, wyglądały
jak zwyczajne łąki porośnięte trawą. Tymczasem, kiedy przyjechaliśmy
w czerwcu na teren obozu, czekała nas niemiła niespodzianka. Okazało
się, że nasze polanki zarośnięte są pokrzywami wysokimi „na chłopa”.
Oczywiście musieliśmy zacząć od ich wykoszenia, co nie było specjalnie
przyjemną pracą, i dopiero wtedy można było zacząć stawiać namioty.
Natomiast druga niespodzianka była o wiele przyjemniejsza. Przy kopaniu
dołu na śmieci nieopodal kuchni, odkryliśmy, że znajdujący się obok
pagórek kryje podmurówkę istniejącego tu kiedyś domu, którego piwnica
była tak duża, że mogła służyć jako dół na śmieci pewnie nawet dla
całego zgrupowania. Wystarczyło tylko wybić nieduży otwór w jej stropie
i zabezpieczyć go, żeby przez nieuwagę ktoś do niej nie wpadł.
Zwykle w czasie trwania naszych obozów zastępy wychodziły na
wycieczki. Uznaliśmy, że niestety w Bieszczadach pozostało zbyt dużo
niebezpiecznych pozostałości z czasów, „gdy wojna trwała tu trzy lata
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dłużej niż w całej Europie” i nie możemy pozwolić zastępom wyruszyć
na samodzielne wycieczki. W zamian za to podobozy wychodziły na
kilkudniowe wędrówki pod komendą instruktorów. Były takie dwa kiedy
dni, kiedy terminy wędrówek podobozów pokrywały się i na terenie obozu
pozostało niewiele osób. Ponieważ w tych dniach grupa kwatermistrzowska
nie była potrzebna w obozie, postanowiłem w nagrodę za dobrą pracę
wziąć ich na dwudniową wycieczkę. Wcześniej czytali oni książkę Jana
Gerharda Łuny w Bieszczadach, której znaczna część akcji rozgrywa się
w masywie Chryszczatej i prosili, żebyśmy właśnie tam poszli. Wzięliśmy
więc sprzęt biwakowy i wyruszyliśmy z obozu, niestety nie tak wcześnie, jak
to było planowane. Dlatego dopiero około południa dojechaliśmy okazją
do Majdanu, przysiółka za Cisną, gdzie znajduje się stacja kolejki leśnej.
Stamtąd rozpoczęliśmy strome podejście na Hon, aby wejść na grzbiet,
ciągnący się od Chryszczatej przez Jaworne i Wołosań do Cisnej. Teraz tym
grzbietem, zwanym kiedyś Wielkim Działem, prowadzi czerwony szlak
z Wołosania do Cisnej, który wówczas omijał tę część grzbietu. Po zejściu
z Wołosania, za szczytem Sasów, odbijał w lewo i schodził do Habkowców,
a dalej wzdłuż drogi prowadził do Cisnej.
Z pewnym trudem wdrapaliśmy się na ten porośnięty lasem grzbiet,
którym prowadziła tylko miejscami dość słabo widoczna ścieżka. Poszliśmy
nią w lewo przez Osinę i Berest, do miejsca, gdzie postanowiliśmy schować
nasze plecaki, aby dalej iść „na lekko”. Po zjedzeniu zaimprowizowanego
obiadu ukryliśmy nasze rzeczy, biorąc tylko trochę jedzenia na podwieczorek.
Była godzina druga po południu i liczyłem, że powinniśmy bez problemu
dojść na Chryszczatą, do Jeziorek Duszatyńskich i z powrotem wrócić
przed zmrokiem, aby zabiwakować w tej okolicy.
Przeszliśmy jeszcze krótki kawałek grzbietem, który doprowadził
nas do szlaku i dalej idąc przez Wołosań, Jaworne, przełęcz 816 (obecnie
nazywaną przełęcz Żebrak), a potem dość długo grzbietem w górę,
dotarliśmy na Chryszczatą. Prowadząca nim trasa jest interesująca, chociaż
nie tak widokowa, jak w innych częściach Bieszczadów. Znając jednak
wydarzenia, które miały tutaj miejsce, w pewien charakterystyczny
sposób chłonie się tę tajemniczość Steciw Lasu, przez który wśród bujnej
roślinności prowadzi wąska ścieżka.
Jeszcze krótki odpoczynek przy betonowym słupie triangulacyjnym na
szczycie Chryszczatej i pozostało już tylko zejście do Jeziorek Duszatyńskich,
tworzących wraz z otaczającym terenem rezerwat „Zwiezło”. Jeziorka te
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powstały w kwietniu 1907 r., gdy ze stoków Chryszczatej, po długotrwałych
deszczach runęło osuwisko, blokując wypływ wody z Olchowatego Potoku.
Nad taflą każdego z istniejących dwóch jeziorek sterczą dotąd kikuty
zatopionych drzew.
Aby nie stracić tak atrakcyjnego celu wycieczki, nie chciałem jej
skracać, chociaż właściwie należało to zrobić. Już na szczycie Chryszczatej
obliczyłem, że realizując w pełni założony program w zasadzie nie mamy
szans dojść za dnia do pozostawionego sprzętu. Przyczyna była bardzo
prozaiczna. Od ostatnich opadów deszczu na grzbiecie, którym prowadzi
szlak, pozostały błotniste kałuże. Było ich bardzo dużo. Omijając je traciliśmy
sporo czasu i stąd się wzięło opóźnienie. Gdybym wcześniej to przewidział,
wzięlibyśmy przynajmniej latarki. Powiedziałem o tym chłopcom, ale oni za
nic nie chcieli „odpuścić” i zrezygnować z „jeziorek”. Wierzyli, że pomimo
moich obaw sprzęt uda się jakoś odnaleźć. W najgorszym wypadku groził
nam nocleg bez kolacji, ciepłego okrycia i... znalezienie sprzętu dopiero
o świcie. Na szczęście noc zapowiadała się, podobnie jak poprzednie, raczej
dość ciepła.
W czasie powrotu już dobrze po zmroku przeszliśmy przez Jaworne
i Wołosań. Przy dość jasno świecącym księżycu udało nam się poznać
miejsce, z którego trzeba było zacząć iść ścieżką bez szlaku. Szliśmy więc.
Oczy przyzwyczajone do zmroku widzą dość dobrze, chociaż w lesie światło
księżyca jest jeszcze słabsze. Ostrożnie idziemy powoli. Trzeba przecież
poznać miejsce, gdzie w zaroślach nieopodal ścieżki pozostawiliśmy plecaki,
a nie przejść obok nich. Jeden zakręt ścieżki, drugi, za nim trochę w dół.
Wreszcie jest to miejsce – plecaki też. Teraz tylko pozostaje na pobliskiej
polance rozbić namioty i zrobić kolację.
Jako komendant obozu nie miałem zbyt dużo czasu na turystykę, ale
mimo to chętnie w ramach pomocy jednemu z obozów wyrwałem się na
wycieczkę na Połoninę Wetlińską, aby poprowadzić tam grupę, której brak
było kwalifikowanego przewodnika. Pogoda na taką wycieczkę była wprost
wymarzona, słońce, wiatr i wspaniała widoczność. Przeszliśmy po kładce nad
potokiem Wetlina i szlakiem wolnościowym czerwono-biało-czerwonym
(w latach dziewięćdziesiątych został on przeznakowany na kolor czarny)
długim podejściem przez Krysową i Wysokie Berdo doszliśmy na przełęcz
między Smerekiem i Połoniną Wetlińską, która obecnie nosi nazwę
przełęczy Orłowicza. Tutaj dłuższy odpoczynek, a dla chętnych wypad na
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wznoszący się w pobliżu Smerek. Z tego szczytu roztacza się wspaniała
panorama na prawie całą polską część Bieszczadów.
Po odpoczynku lekko wznoszącym się czerwonym szlakiem
przeszliśmy prawie bez wysiłku grzbietem na Połoninę Wetlińską, mając
po obydwu stronach wspaniałą panoramę. Po ponad godzinnej wędrówce,
ścieżką wijącą się wśród wysokich traw, doszliśmy do najbardziej znanego
schroniska w Bieszczadach, znajdującego się obok ostatniego wierzchołka
Połoniny Wetlińskiej. Tu przywitałem się
ze znajomym gospodarzem schroniska,
któremu przypomniałem, że trzy lata
temu tą samą trasą dotarłem tu z obozem
wędrownym w czasie zacinającego
deszczu i wiatru.
Po długim odpoczynku, połączonym z podziwianiem panoramy,
zarządziłem powrót. W czasie drogi grzbietem połoniny słońce nie świeciło
już tak mocno, ale za to często wprost w twarz. Po trzygodzinnym marszu
bez przeszkód przed wieczorem dotarliśmy do obozu.
W tym roku postanowiliśmy powetować sobie to, że w ubiegłym
roku nie odbył się nasz obóz wędrowny do Bułgarii i pojechać na obóz
do Jugosławii. Udział w obozie został potraktowany jako nagroda za
pracę śródroczną dla instruktorów i harcerzy pełniących wzorowo funkcje.
W tym czasie wyjazd do Jugosławii to było coś o wiele więcej niż wyjazd
do Bułgarii, ponieważ Jugosławia należała do strefy dolarowej. Praktyczną
konsekwencją tego było, że wszystko było tam dla nas bardzo drogie. Dlatego
aby nie głodować, prawie całą żywność wzięliśmy z Polski. Przyjechała ona
za nami do Jugosławii samochodem ojca jednej z harcerek pana Zbyszka
Jankowskiego, który przez cały czas towarzyszył nam samochodem, wożąc
żywność i namioty z miejsca na miejsce. Natomiast uczestnicy obozu
jeździli pociągami i autobusami, gdyż dla naszej około 20-osobowej grupy
nie opłaciło się wynajmować autokaru.
W czasie tego obozu trwającego około miesiąca byliśmy w Jugosławii
(Chorwacja i Słowenia) oraz na Węgrzech (Budapeszt), w Słowacji
(Bratysława) i w Czechach (Ostrawa). Najdłużej bo prawie tydzień
biwakowaliśmy w Cesaricy (niewielka miejscowość w Chorwacji nad
Adriatykiem na południe od Karlobagu). W Jugosławii zwiedziliśmy
Zagrzeb, Lublanę, Park Narodowy Plitwickie Jeziora, Jaskinie w Postojnej
oraz zahaczyliśmy o Alpy Julijskie. Gdy większa część obozu zwiedzała
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Kranjską Gorę, gdzie oglądała słynną „mamucią”
skocznię, najbardziej ambitni turyści zdobyli
w ciągu dwóch dni najwyższy szczyt Alp Julijskich
– Triglav (2863 m n.p.m.).
Czując się członkami
wielkiej rodziny skautowej, do
której zresztą formalnie ZHP
w tym czasie nie należał, nawiązywaliśmy także kontakty
z izwidjačami (w Słowenii nazywali się oni tabornikami).
W drodze powrotnej spędziliśmy pięć dni
w Budapeszcie. Byliśmy oczarowani tym miastem. Odbyliśmy wycieczkę
w Góry Budańskie, w czasie której jechaliśmy kolejką pionierską.
W Budapeszcie spotkaliśmy obóz wędrowny „Białego Szczepu”, prowadzony
przez hm. Piotra Niwińskiego i na jego propozycję zorganizowaliśmy
wspólny apel połączony ze złożeniem kwiatów pod pomnikiem gen.
Józefa Bema. Spotkaliśmy tam również obóz wędrowny „Szarej Siódemki”.
Wracając do Polski, chcieliśmy jeszcze zwiedzić Bratysławę, co nie całkiem
się udało. Ponieważ na Słowacji był to dzień świąteczny – rocznica wybuchu
Słowackiego Powstania Narodowego – banki były zamknięte i nie mogliśmy
wymienić pieniędzy. Pojechaliśmy więc dalej w stronę Polski – do Ostrawy,
która jest na terenie Czech, a tam był to zwykły dzień pracy10.
Obóz ten udał się nadspodziewanie dobrze i postanowiliśmy
w następnych latach organizować podobne obozy.
Rok harcerski 1974/75
Po siedmiu latach pracy w szczepie, działającym przy Szkole
Podstawowej nr 119 i Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus”, najpierw
jako drużynowy a potem szczepowy, byłem już zmęczony i marzyłem,
żeby funkcję szczepowego przekazać komuś młodszemu, np. mojemu
bratu Januszowi. Akurat hm. Ryszard Wcisło po odejściu z „Huraganu”
kolejny raz był „bezrobotny” i w tej sytuacji rada szczepu postanowiła
zaproponować mu funkcję szczepowego. Szczerze mówiąc, uważałem, że
trudno mu się będzie dogadać z naszą kadrą, ale nie chciałem zapeszyć
i nic nie mówiłem. Zresztą byłem bardzo zadowolony, kiedy przez pierwsze
kilka miesięcy moje przewidywania się nie sprawdziły. Nawet usłyszałem
od niego, że nie liczył na tak dobrą współpracę z naszą kadrą. Odbyły się

10 Opracowano na podstawie pamiętnika hm. Jadwigi Zdaneckiej.
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zimowiska: harcerzy w Zębie (komendant hm. Ryszard Wcisło) i harcerek
w Bukowinie Tatrzańskiej (komendantka hm. Jadwiga Zdanecka). Po
zimowisku Rysiek powiedział na spotkaniu rady szczepu, że życzy sobie,
żeby wszystkie zastępy miały zbiórki w harcówce na terenie szkoły, bo jak
dotąd część z nich miała zbiórki w harcówce na terenie świetlicy spółdzielni
mieszkaniowej (ul. Różyckiego 5). Miał problemy, kiedy chciał zwizytować
zbiórkę zastępu, bo nie wiedział, gdzie go trzeba szukać. Tłumaczyliśmy
mu, że harcówka w szkole jest zbyt mała na tak dużą liczbę zastępów. Nic
do niego nie docierało. Wprost przeciwnie powiedział, że ze współpracy ze
Spółdzielnią Mieszkaniową „Krakus” trzeba się wycofać, bo ona nam nic
nie daje. Nasze uwagi, że tam mamy tam do użytku harcówkę, modelarnię
i ciemnię fotograficzną, także do niego nie trafiały niego. Na tym skończyło
się posiedzenie rady szczepu i ja osobiście liczyłem że sprawa „przyschnie”
i nie będzie się już do niej wracać. Tymczasem niespodzianie na następnym
spotkaniu rady szczepu Rysiek złożył rezygnację z funkcji i znów żadne
argumenty do niego nie docierały. Po pewnym okresie „bezkrólewia”
funkcję szczepowego okresowo „komisarycznie” objął hm. Janusz Wojtycza.
W lipcu został zorganizowany w oparciu o bacówkę pod Durbaszką obóz
stały 91b KDHL (komendantka hm. Jadwiga Zdanecka) z wykorzystaniem
podestów zbudowanych w poprzednim roku przez Szczep „Żbicza
Gromada”. Natomiast w Jaworkach obozował Szczep Lotniczy „Gwiazda
Północy” z Bydgoszczy (komendant phm. Mariusz Dopierała). Odbyła się
także kolonia zuchowa w Zębie (komendantka pwd. Elżbieta Tyralska).
Natomiast Dywizjon modelarski „Orle Loty” zorganizował dwa obozy
wędrowne (komendantem obydwu był hm. Janusz Wojtycza):
− „Trop – Jaworki – 1975” – z bazą w schronisku pod Durbaszką – po
Beskidzie Sądeckim, Pieninach i Gorcach dla 13 uczestników;
− „Lokomotiv – 75” – zagraniczny przez Rumunię, Węgry
i Czechosłowację, trwający 32 dni dla 15 uczestników.
W czasie tego rekordowo długiego (32-dniowego) obozu byliśmy
w Rumunii (Bukowina i Siedmiogród), na Węgrzech (Debreczyn
i Budapeszt) oraz na Słowacji (Koszyce). Zaczęliśmy od największej atrakcji
turystycznej rumuńskiej Bukowiny – słynnych malowanych monasterów
(Voronet, Humor, Sucevita), które zachwycają bogactwem na ogół dobrze
zachowanych fresków, zdobiących zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne
ściany tych świątyń. Zaskoczyły nas zresztą także pięknymi zdobieniami,
estetyczną kolorystyką i czystością… domy w bukowińskich wsiach.
str. 30

Dziewiętnastak nr 12 • 2016

Kłopoty, wynikające z nieznajomości języka rumuńskiego, często pomagali
nam rozwiązywać… Polacy mieszkający tam od wieków.
Potem pojechaliśmy do Bukaresztu, który zresztą nie zrobił na nas
wrażenia. Chyba jedyny obiekt, który pozostaje w pamięci to łuk triumfalny.
Interesujący okazał się zabytkowy
Braszów z Czarnym Kościołem (Biserica
Neagră), podobno największą gotycką
budowlą pomiędzy Wiedniem a Stambułem.
Następnego dnia, startując z najbardziej
znanego rumuńskiego kurortu Sinaia,
powędrowaliśmy po trawiastym płaskowyżu
Gór Bucegi, podziwiając interesujące formy
skalne, spośród których największe wrażenie robi Sfinks, przypominający
tego spod piramid egipskich. Kilka dni później nasza najbardziej ambitna
dwójka, zaatakowała – niestety ze względu na brak aklimatyzacji bez
powodzenia – najwyższe szczyty Gór Fogaraskich. Po drodze, zmierzając
już w kierunku granicy węgierskiej, zwiedziliśmy jeszcze zabytkowe miasta
Kluż (Cluj Napoca) z konnym pomnikiem węgierskiego króla Macieja
Korwina i znajdującą się w pobliżu granicy Oradeę.
Na Węgrzech jeden dzień spędziliśmy w Debreczynie, ale pomni
wrażenia jakie zrobił na nas w ubiegłym roku Budapeszt – cały tydzień
przeznaczyliśmy na pobyt w nim i zwiedzanie.Warto zauważyć, że szczególną
atrakcją dla większości były pierwsze w życiu przejazdy metrem. W tym
czasie w Budapeszcie były dwie linie metra: stara powstała jeszcze w XIX
wieku z oryginalnymi starymi wagonami i nowa, imponująca szybkością
przenoszenia się (także pod Dunajem) z jednej strony miasta na drugą.
Byliśmy na wycieczce w Górach Budańskich, połączonej z przejazdem
kolejką pionierską. Wybraliśmy się także do pobliskiej miejscowości
Solymár, aby odwiedzić groby lotników polskich poległych w czasie
II wojny światowej. Wracając do Polski zatrzymaliśmy się w słowackich
Koszycach, gdzie biwakowaliśmy na terenie
basenu kąpielowego i odbyliśmy przejażdżkę
konną w Huculskim Klubie, prowadzonym
przez dawnego instruktora skautowego11.
11 Opracowano na podstawie pamiętnika hm. Jadwigi Zdaneckiej.
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Kalendarium Szczepu Lotniczego
„Gwiaździstego Szlaku” (1967−1989)
hm. Janusz Wojtycza
1967
1 X – Komenda Hufca Kraków Kleparz-Łobzów rozkazem L. 1/67/68
powołała do życia 19e Krakowską Drużynę Harcerzy Lotniczą przy Szkole
Podstawowej nr 119 (od 8 II 1968 r. – 19b KDHL) − Dywizjon „Władcy
Przestworzy” (nazwa od jednego z dawnych zastępów „19-tki”).
8 X – Udział w uroczystości nadania imienia Tadeusza
Kościuszki i wręczenia sztandaru Krakowskiej
Chorągwi ZHP.
12 XI – pierwsza wycieczka drużyny na trasie:
Zabierzów – Dolina Kluczwody – Wierzchowie – Groty
Wierzchowskie – Zelków – Dolina Bolechowicka –
Bolechowice – Zabierzów.
18 XI – Rozpoczęcie kursu zastępowych, zakończonego
na zimowisku
17 XII – Mistrzostwa Kartonówek Szczepu Lotniczego, ekipa drużyny
zajęła III miejsce zespołowo.
27 XII 1967–4 I 1968 – Zimowisko Szczepu Lotniczego na Gubałówce
– komendant obozu phm. Łukasz Węsierski, komendant podobozu hm.
Krzysztof Wojtycza.
1968
8 II – Rozkazem L. 4/67/68 komendy Hufca Kraków Kleparz-Łobzów
został powołany Szczep Lotniczy „Gwiaździstego Szlaku” przy Szkole
Podstawowej nr 119. Komendantem Szczepu został phm Krzysztof
Wojtycza. Drużyny żeńskie szczepu przyjęły numery 91.
2 III – W Konkursie Śpiewu Hufca 19b KDHL zajęła ex equo I−V miejsce.
24 III – Wspólny ze Szczepem „Srebrzystych
Ptaków” II Wiosenny Trop, później powtarzany
corocznie już jako impreza własna.
12 V − W ramach IV Alertu ZHP 19b KDHL
wzięła udział w rajdzie PTTK – „IV Wyprawa
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do siedmiu dolin”, przebywając trasę 28 km. W nagrodę za dobrą postawę
otrzymała kocher „Beskid” i chlebak.
VII – Harcerki 91b KDHL uczestniczyły w obozie 1 KDH-rek w Rzekach.
1–24 VIII – Obóz stały w Rzekach (wspólnie z 19c KDHL ze Szczepu
Lotniczego „Srebrzystych Ptaków”) − komendant – hm. Krzysztof
Wojtycza, zastępca komendanta – hm. Leszek Watycha, oboźny – pwd.
Janusz Marcinkiewicz, kwatermistrz – pwd. Krzysztof Poniedziałek. Z 19b
KDHL w obozie brały udział zastępy „Mewy” i „Żubry”.
31 VIII – Udział 19b KDHL w Centralnej Akademii Lotniczej Dnia
Lotnictwa Polskiego oraz uroczystości wręczenia sztandaru Aeroklubowi
Krakowskiemu z okazji jego 40-lecia.
7−8 IX – Ekipa 19b KDHL wzięła udział w VII Harcerskim Turnieju
Lotniczym „Ikar”, odbytym w Krakowie.
15 IX – Utworzono pierwszą w szczepie drużynę zuchów-chłopców –
19b KDZ „Kosmonauci” (nazwa nawiązywała do istniejącej od 1963 r. na
Azorach drużyny zuchowej „19-tki”), p.o. drużynowym został Andrzej
Misiaszek.
20 XI – Powstała pierwsza drużyna zuchów-dziewcząt – 91 b KDZ „Osy”
z drużynową pwd. Haliną Danielak.
27 XII 1968–5 I 1969 – Obóz zimowy
„Eskimosi w Tatrach” w Kościelisku-Blachówce
w zgrupowaniu ze Szczepem Lotniczym
„Srebrzystych Ptaków”, komendant podobozu
19b KDHL – hm. Krzysztof Wojtycza; obok
zimowisko 91b KDHL – komendantka
podobozu hm. Irena Nowakowska.
1969
19 I – w VIII Zawodach Kartonówek o Mistrzostwo Szefostwa Lotniczego
Hufca Kraków Kleparz-Łobzów 19b KDHL zajęła drużynowo I miejsce,
91b KDHL − V miejsce, natomiast indywidualnie I miejsce zdobył Mariusz
Dopierała, a III miejsce − Tadeusz Misiaszek.
IV – w I Zawodach Modeli Balonów Chorągwi Krakowskiej II miejsce
zdobył zastęp III 91b KDHL; drużynowa – hm. Irena Nowakowska.
30 IV – Szczep „Gwiaździstego Szlaku” na okres roku przejął pod
opiekę sztandar Szczepu Lotniczego im. Żwirki i Wigury. W dniu tym
sztandar został udekorowany Honorową Odznaką Krwiodawstwa za akcję
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oddawania krwi w czasie choroby pwd. Janusza Wańczyka. Mianowano
pierwszych pięciu Honorowych Członków Pocztu Sztandarowego.
7–8 VI – W Dolinie Kluczwody odbył się XI Zlot Gwiaździsty Hufca
Kraków Kleparz-Łobzów, na którym drugie miejsce zajął zastęp „Orląt”
z 91b KDHL.
1−29 VII − Obóz stały 91b KDHL „Szkoła Orląt” w zgrupowaniu Szczepu
„Żurawie” w Wołosatem – komendantka hm. Irena Nowakowska.
31 VII–27 VIII – Obóz stały 19b KDHL „Astrobaza” w Nowej Wsi –
komendant hm. Krzysztof Wojtycza. W obozie uczestniczyły 4 zastępy:
„Mewy”, „Kosmonauci”, „Waganci” i „Żurawie”.
IX − Nawiązanie współpracy ze Spółdzielnią
Mieszkaniową „Krakus” – dzięki przewodniczącemu
Rady Osiedla Azory hm. Henrykowi Cyrankiewiczowi.
X – Funkcje drużynowych drużyn harcerskich pełnili:
− 19 b/1 KDHL – pwd. Janusz Wojtycza,
− 19 b/2 KDHL – Leszek Błażewski wędr.,
− 91 b KDHL – pwd. Krystyna Grandowska.
21 XI – Powstała 19b KDZ „Astronauci”; drużynowy
pwd. Wiesław Godzic.
XII – W IX Zawodach Kartonówek Hufca Kraków Kleparz-Łobzów 19b
KDHL „Władcy Przestworzy” zajęła drużynowo I miejsce, a 19b KDHL
„Zdobywcy Kosmosu” – II miejsce.
27 XII 1969 – 4 I 1970 – Zgrupowanie obozów zimowych szczepu
w Sopotni Wielkiej – komendant hm.
Krzysztof Wojtycza; komendanci obozów −
pwd. Wiesław Godzic i pwd. Janusz Wojtycza.
Zima 1969/1970 − Obóz zimowy 91b KDHL
w Bukowinie Tatrzańskiej – komendantka
pwd. Krystyna Grandowska.
1970
12 IV – w II Zawodach Modeli Balonów Chorągwi Krakowskiej I miejsce
w kategorii zuchów zdobyła 19b KDZ „Astronauci”; drużynowy – pwd.
Wiesław Godzic.
V − W cyklu „Spotkań z historią 19-tki” odbyły się spotkania
z Honorowymi Instruktorami Hufca: hm. Markiem Kudasiewiczem (4 V)
i hm. Bogusławem Molendą (11 V).
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11−12 V – W ramach VI Alertu ZHP pn. „Alert Zwycięstwa” w harcówce
została zorganizowana czasowa Izba Pamięci Narodowej, na której
zaprezentowano ok. 120 eksponatów, w większości militariów.
VI – 19 b KDHL zdobywa I miejsce w punktacji drużyn młodszoharcerskich
Hufca Kraków-Kleparz.
24−29 VII − Obóz wędrowny w Tatrach Słowackich – komendant pwd.
Janusz Wojtycza, kwatermistrz phm. Andrzej Kacperski.
30 VII – 26 VIII – Obóz stały w Wołosatem w zgrupowaniu Hufca KrakówKleparz − komendant hm. Krzysztof Wojtycza, komendanci podobozów:
19b KDHL – pwd. Janusz Wojtycza, 70/91b KDHL – phm. Czesława
Paluszkiewicz, 21/20 KDH-rek – org. Ewa Tomczyk, 44/46 KDH-rzy –
pwd. Krzysztof Krzyżanowski.
10 IX – Funkcję komendantki szczepu objęła hm. Irena Nowakowska
IX – Powstała 91b DZ „Zefirki”; drużynowa pwd.
Wiktoria Kaczmarczyk
27 XII 1970 – 5 I 1971 – Obozy zimowe w Bukowinie
Tatrzańskiej: 19b KDHL – „Klondike – 71” −
komendant phm. Janusz Wojtycza i 91b KDHL –
„Astroekspedycja” − komendantka phm. Krystyna
Grandowska.
1971
1 II – Funkcję komendanta szczepu objął phm. Janusz Wojtycza. Drużyny
harcerzy prowadzili − Andrzej Cyrankiewicz przod., Zbigniew Dudek
wędr. i Krzysztof Gębczyński przod.; drużyny harcerek – Bożena Czeczel
odkr., org.. Mirosława Czeczel i org. Janina Noga.
21 II – Rozpoczęcie obchodów roku jubileuszowego 40-lecia 19 KDH
w szczepie − uroczyste przyrzecznie harcerskie i zobowiązanie instruktorskie
w Sali Senatorskiej na Wawelu.
27 − 28 III – W Festiwalu Artystycznym Hufca 19
KDZ „Astronauci” ze spektaklem „Mały Książę –
Astronauta” zajęli I miejsce w kategorii teatrzyków,
zespół z 91b KDHL – II miejsce w kategorii
zespołów śpiewających, 19b/2 KDHL „Orle Loty” −
III miejsce w kategorii rozśpiewania drużyn harcerzy,
a 91 b KDHL − IV miejsce w kategorii rozśpiewania
drużyn harcerek.
str. 35

Dziewiętnastak nr 12 • 2016

4 IV – W Podgórkach odbył się V Wiosenny Trop szczepu. Obecnych
było 117 harcerek, harcerzy i zuchów. I miejsce zajął zastęp „Mewy” z 19b
KDHL „Latające Pantery”.
18 IV – Z okazji zakończenia IV etapu Ofensywy Zuchowej
szczep został wyróżniony Honorową Odznaką Ofensywy
Zuchowej.
4 V – W ramach współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową
„Krakus” otrzymaliśmy harcówkę i modelarnię przy świetlicy
osiedlowej (ul. Różyckiego 5). Jako pierwsza podjęła pracę
na terenie świetlicy 19 KDHL „Władcy Przestworzy”.
6 VI – Uroczysty apel jubileuszowy z okazji 40-lecia
powstania 19 Krakowskiej Drużyny Harcerzy przed
Muzeum Lotnictwa z udziałem szeregu szczepów Hufca
Kraków-Kleparz. Z okazji jubileuszu Sztandar Szczepu
Lotniczego został udekorowany Krzyżem „Za Zasługi dla
ZHP”.
27 VI − 22 VII − Obóz wędrowny 19 KDHL „Zdobywców
Kosmosu” Bieszczady−Tatry Słowackie – hm. Krzysztof
Wojtycza.
VII – Indiańska kolonia zuchowa w Słopnicach –
komendant pwd. Wiesław Godzic.
30 VII – 26 VIII – Obóz stały „Zielony Poligon” w Jaworkach. Komendant
– phm. Janusz Wojtycza.
3 X – Funkcję szczepowego objął hm. Krzysztof Wojtycza, a hm. Marek
Kudasiewicz funkcję drużynowego K.I. „Róża Wiatrów”.
XII – W Mistrzostwach Kartonówek Chorągwi Krakowskiej ekipa drużyn
harcerzy szczepu zdobyła pierwsze miejsce zespołowo oraz pięć pierwszych
miejsc indywidualnie.
27 XII 1971 − 9 I 1972 – Obóz zimowy na Kurucowym Wierchu
w Bukowinie Tatrzańskiej. Komendant – hm.
Krzysztof Wojtycza; w skład obozu wchodziły
trzy podobozy: 19b KDHL – komendant phm.
Janusz Wojtycza, 91b KDH – komendantka
– pwd. Jadwiga Zdanecka i kolonia zuchowa –
komendantka phm. Wiktoria Kaczmarczyk.
1972
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6 II – W Niepołomicach odbył się kulig szczepu.
3−4 VI – W Dolinie Kobylańskiej miał miejsce Polowy Przegląd Hufca
Kraków-Kleparz. W czasie apelu sztandar hufca został udekorowany
Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”.
11−25 VII − Obóz wędrowny w Sudetach – komendant hm. Krzysztof
Wojtycza.
17−29 VII – Obóz wędrowny w Bieszczadach – komendant phm. Janusz
Wojtycza.
1−26 VIII – Zgrupowanie obozów szczepu w Leluchowie. Komendant
– hm. Krzysztof Wojtycza, komendanci podobozów: 19b KDHL – phm.
Janusz Wojtycza, 91b KDHL – phm. Jadwiga Zdanecka, kolonia zuchowa
– phm. Wiesław Godzic.
IX – Kierownictwo modelarni lotniczej objął phm. Janusz Wojtycza, a kółka
fotograficznego – phm. Wiesław Godzic.
26 XII 1972 − 6 I 1973 – Zimowisko szczepu „Koliba 73” w Kisielówce –
komendant phm. Janusz Wojtycza, kwatermistrz phm. Marian Jaskuła.
26 XII 1972 − 6 I 1973 – Kolonia zuchowa szczepu w Kisielówce –
komendantka phm. Wiktoria Kaczmarczyk.
27 XII 1972 − 6 I 1973 − Obóz wędrowny
w Beskidzie Śląskim – komendant hm. Krzysztof
Wojtycza.
1973
W wyniku zmian dzielnic miasta Krakowa
nastąpiły zmiany w organizacji hufców
miejskich; wskutek tego szczep przeszedł do nowopowstałego Hufca
Kraków-Krowodrza.
Wiosna – Zlot drużyn szczepu w Korzkwi, porządkowanie terenu (wówczas
w administracji PTTK).
Osiągnięcia Harcerskiej Modelarni Lotniczej − Dywizjon Modelarski
„Orle Loty” w sezonie wiosennym:
13 V – Wojewódzkie Zawody Modeli na uwięzi
LOK:
− 6 m-ce zespołowo,
− 6 miejsce w klasie F2S − Piotr Tomczyk;
20 V – III Wojewódzkie Zawody CZSBM:
− 2 m-ce zespołowo,
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− 2 m-ce w klasie F1C − Tadeusz Sikorski,
− 3 m-ce w klasie F2B − Piotr Tomczyk,
− 4 m-ce w klasie F1A1 − Marek Dziedzic,
− 8 m-ce w klasie F1A1/2 − Władysław Papierz;
3 VI – „Młodzi szybownicy na start” Aeroklub
Krakowski klasa F1A1/2:
− 1 m-ce zespołowo,
− 1 m-ce Robert Górnicki,
− 3 m-ce Marek Dziedzic,
− 6 m-ce Wiesław Szczurek.
9−10 VI – VIII Ogólnopolskie Zawody Modeli
Latających
Spółdzielni
Mieszkaniowych
w Płocku − 6 m-ce w klasie F1A1/2 – Władysław Papierz
2−25 VII − Obóz wędrowny „Trop 73” w Beskidach – komendant hm.
Janusz Wojtycza
1−25 VIII − Kolonia zuchowa szczepu w Szyku – komendantka phm.
Wiktoria Kaczmarczyk, kwatermistrz phm. Jadwiga Zdanecka.
2−25 VIII – Obóz stały „Pasieka” w Jaworkach w zgrupowaniu Hufca
Kraków-Krowodrza − komendant hm. Janusz Wojtycza, kwatermistrz kpt.
Jan Łyszkiewicz.
IX – Powstał Dywizjon Modelarski „Orle Loty”, złożony z 3 kluczy
(zastępów).
IX – „Święto Latawca” – 1 miejsce w klasie szybowców „Jaskółka” zdobył
Władysław Papierz z Dywizjonu „Orle
Loty”.
29 IX – W czasie uroczystości
rozpoczęcia roku harcerskiego szczep
pełnił obowiązki szczepu sztandarowego
hufca.
6−7 X – Władysław Papierz w kategorii „Jaskółka” i Jacek Deręgowski
w latawcach płaskich jako zwycięzcy swoich konkurencji reprezentowali
Kraków na XI Krajowych Zawodach Latawcowych w Olsztynie.
− W IV Mistrzostwach Kartonówek Chorągwi ekipa Dywizjonu „Orle
Loty” zajęła II miejsce, ponadto reprezentujący szczep harcerze i zuchy
chłopcy zajęli miejsca 1−3 w konkurencji indywidualnej.
27 XII 1973− 5 I 1974 – Zimowisko szczepu „Zaspa 74” w Szyku z udziałem
11 harcerek i harcerzy z 19 Pomorskiej KDHL − komendant hm. Janusz
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Wojtycza, kwatermistrz Barbara Bierca wędr. W czasie obozu odbywały się
zajęcia kursu zastępowych.
27 XII 1973− 5 I 1974 – Kolonia zuchowa szczepu „Bajkowisko” w Szyku
– komendantka phm. Wiktoria Kaczmarczyk, kwatermistrz org. Wiesław
Tokarz.
27 XII 1973− 5 I 1974 − Zimowisko 91b KDHL w Grabiu Uznańskim –
komendantka phm. Jadwiga Zdanecka.
1974
6 I – Spotkanie uczestników zimowiska „Zaspa 74” z hm. Markiem
Kudasiewiczem.
7 IV – w VI Zawodach Modeli Balonów Chorągwi Krakowskiej I miejsce
w kategorii zuchów zdobyła 91b KDZ „Zefirki”; drużynowa – org. Elżbieta
Tyralska.
4−5 V – Udział szczepu w imprezach Dni Sztandarowych Hufca
i uroczystości nadania imion oraz wręczenia sztandaru Hufcowi KrakówKrowodrza. W ramach pracy kołka fotograficznego została przygotowana
wystawa fotograficzna na Błoniach.
2 VI – W zawodach Aeroklubu Krakowskiego pn. „Młodzi szybownicy
na start” I miejsce zespołowo zajęła ekipa Dywizjonu „Orle Loty”,
a indywidualnie I miejsce Maciej Brylla, II – Henryk Pawlik, a V − Bogusław
Szmidt, wszyscy z tego dywizjonu.
22 VI–26 VII – Obóz stały w Bieszczadach w miejscowości Łuh
w zgrupowaniu Hufca Kraków-Krowodrza; komendant – hm. Krzysztof
Wojtycza, komendanci podobozów: 19b KDHL – pwd. Mariusz Dopierała,
91b KDHL – phm. Jadwiga Zdanecka.
26 VI−17 VII – Kolonia zuchowa szczepu „Zielony Poligon” w Szyku –
komendantka hm. Wiktoria Kaczmarczyk
10−26 VII − Obóz wędrowny Dywizjonu „Orle Loty” w Bieszczadach –
hm. Janusz Wojtycza.
31 VII−30 VIII − Obóz wędrowny szczepu po Jugosławii – komendant
hm. Krzysztof Wojtycza, kwatermistrz phm. Jadwiga Zdanecka.
19 IX – Komendantem szczepu został wybrany hm. Ryszard Wcisło.
19 IX – Loty pasażerskie samolotami sportowymi na lotnisku Pobiednik.
28 IX – Szczep Lotniczy „Gwiaździstego Szlaku” zdobył III miejsce
we współzawodnictwie szczepów Hufca Kraków-Krowodrza w roku
harcerskim 1973/74
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IX – „Święto Latawca” – „Orle Loty” – zespołowo II miejsce, Jacek
Deręgowski – II miejsce w kategorii latawców płaskich, a Sławomir Buśko
– III miejsce w „Jaskółkach”.
28−29 IX – Udział Władysława Papierza i Zbigniewa Kamińskiego
z „Orlich Lotów” w XXXIX Mistrzostwach Polski Młodzików w Lisich
Kątach.
22 XII – W V Mistrzostwach Modeli Kartonowych Chorągwi I miejsce
w kategorii harcerzy zdobył W. Papierz, II – J. Deręgowski, a III – S. Buśko,
wszyscy z Dywizjonu „Orle Loty”, a w kategorii zuchów – zuch „Astronauta”
B. Panuś.
1975
19 I – Spotkanie ze zwycięzcą zawodów Challange w 1934 r. Gustawem
Pokrzywką, który sukces ten odniósł wspólnie z kpt. pil. Jerzym Bajanem.
22 I−1 II – Zimowisko 19b KDHL „Ślizg 75” w Zębie – komendant hm.
Ryszard Wcisło, kwatermistrz hm. Krzysztof Wojtycza.
22 I−1 II − Zimowisko 91b KDHL „Kwiaty Nieba” w Bukowinie
Tatrzańskiej – komendantka hm. Jadwiga Zdanecka.
II – hm. Ryszard Wcisło zrezygnował z funkcji komendanta szczepu, którą
objął hm. Janusz Wojtycza.
III/ IV − Obozy wiosenne w Jaworkach w schronisku pod Durbaszką:
„Niedźwiedzie Mięso” Dywizjonu „Orle Loty” − komendant hm. Janusz
Wojtycza, zastępu zastępowych „Podróżniczki” 91b KDH-rek „Kwiaty
Nieba” − komendantka hm. Jadwiga Zdanecka.
20 IV – Chorągwiane Manewry TechnicznoObronne – „Orle Loty” zespołowo I miejsce
w grupie HSPS i II miejsce w grupie harcerzy
młodszych, indywidualnie I miejsce w akrobacji
na uwięzi w grupie HSPS – Jerzy Nogieć,
I miejsce w akrobacji na uwięzi w grupie
harcerzy młodszych – Robert Górnicki.
7−15 V − Udział ekipy Dywizjonu „Orle Loty” w V Centralnych Manewrach
Techniczno-Obronnych w Warszawie, zespołowo – III miejsce; w akrobacji
na uwięzi w grupie harcerzy młodszych I miejsce – W. Papierz, II –
R. Górnicki.
V – V Wojewódzkie Zwody Modeli Latających WZSBM – zespołowo
III miejsce, indywidualnie w akrobacji na uwięzi – II miejsce Władysław
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Papierz, w kat. F1C – III miejsce Marek Dziedzic, w kat. A 1 – III miejsce
Bogusław Szmidt.
1 VI – W zawodach „Młodzi szybownicy na start” – zespołowo I miejsce,
indywidualnie − I i II miejsce.
22 VI – 20 VII – Obóz stały 91b KDHL w Jaworkach – komendantka
hm. Jadwiga Wojtycza; kwatermistrz org. Jadwiga Jankowska.
7−23 VII – Obóz wędrowny „Trop-Jaworki 1975” Dywizjonu „Orle Loty”
z bazą w Jaworkach – komendant hm. Janusz Wojtycza.
26 VII − 15 VIII − Kolonia zuchowa szczepu „Leśne Mrowisko” w Zębie –
komendantka pwd. Elżbieta Tyralska, kwatermistrz org. Barbara Czepiec.
29 VII − 29 VIII – Obóz wędrowny zagraniczny „Lokomotiv 1975”
Dywizjonu „Orle Loty” Rumunia-Węgry; komendant hm. Janusz Wojtycza;
kwatermistrz hm. Jadwiga Wojtycza.
IX – Obsada funkcji w szczepie:
− komendantka szczepu – pwd. Elżbieta Tyralska
− zastępca komendanta ds. program – pwd. Danuta Gębczyńska
− kwatermistrz – hm. Stanisław Mitkowski
− szef wyszkolenia lotniczego – hm. Janusz Wojtycza
− XIX Krąg Instruktorski – hm. Łukasz Węsierski
− Dywizjon Modelarski „Orle Loty” – hm. Janusz Wojtycza
− 19 b KDH-rzy – org. Barbara Czepiec
− 91b KDH-rek „Dalekie Orbity” – org. Jadwiga Jankowska
− 91b KDH-rek „Kwiaty Nieba” – hm. Jadwiga Wojtycza
− 19b KDZ „Astronauci” – Zbigniew Gadzała odkr.
− 91b KDZ „Osy” – Barbara Butryn och.
IX – Jacek Deręgowski zdobył II miejsce w „Święcie Latawca” w kategorii
latawców płaskich.
21 XI – Powołanie Komandorii Szczepów Lotniczych z udziałem
komendantki szczepu pwd. Elżbiety Tyralskiej.
30 XI – Szczep Lotniczy „Gwiaździstego Szlaku” zdobył II miejsce
we współzawodnictwie szczepów Hufca Kraków-Krowodrza w roku
harcerskim 1974/75.
− VI Mistrzostwa Modeli Kartonowych Chorągwi: zespołowo w kategorii
modelarzy i w kategorii harcerzy I miejsce „Orle Loty”, indywidualnie
w kategorii modelarzy i w kategorii harcerzy miejsca I−III harcerze ze
szczepu.
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1976
19−31 I 1976 – Zimowisko szczepu w Zębie – komendantka pwd. Elżbieta
Tyralska.
II – Mistrzostwa Narciarskie Hufca: ekipa szczepu zespołowo II miejsce,
indywidualnie w kategorii do 16 lat I miejsce w slalomie gigancie, slalomie
specjalnym i dwukombinacji – Piotr Kalczyński, w kat. powyżej 16 lat V
miejsce w slalomie specjalnym – Jacek Deręgowski.
− W turnieju Rozśpiewanych drużyn hufca 91b KDHL – IV miejsce.
12−13 VI – XI Ogólnopolskie Zawody Modeli Latających Spółdzielczości
Mieszkaniowej w Olsztynie w kategorii akrobacji na uwięzi I miejsce – W.
Papierz, III – R. Górnicki.
1−20 VIII – Obóz wędrowny „Trop 76” Dywizjonu „Orle Loty” w Sudetach.
24 VII−21 VIII – Obóz stały szczepu w ramach zgrupowania wszystkich
krakowskich Szczepów Lotniczych „Olimpiados” w Zawadach-Tworkach
– komendantka phm. Elżbieta Tyralska.
1977
I – Dywizjon Modelarski „Orle Loty” przeszedł do Szczepu „Hubalczycy”.
1 VI – Szczepy Lotnicze otrzymały wyróżnienie redakcji „Skrzydlatej
Polski” – „Błękitne Skrzydła”
27 VI−20 VII – Obóz stały w Świętouściu (Wolin) − komendantka – phm.
Elżbieta Tyralska.
30 VII – Zmarła hm. Jadwiga Wojtycza (z d. Zdanecka), długoletnia
instruktorka szczepu.
1978
22 IV – Inauguracyjne posiedzenie Komandorii Szczepów Lotniczych
w krakowskim Ratuszu.
VII/VIII – Obóz stały w Kornem. Komendantka – phm. Dorota
Ptaszyńska. Obóz wędrowny w Bieszczadach – pwd. Marek Koman.
IX – komendantem szczepu został hm. Łukasz Węsierski.
1979
24 I–2 II – Zimowisko szczepu w Zębie – komendantka pwd. Maria
Łyszkiewicz.
27 VI–24 VII – Obóz stały w Wejdykach – komendant hm. Stanisław
Mitkowski.
1980
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21 I – komendantką szczepu została pwd. Iwona Rokosz.
4–13 II – Zimowisko szczepu w Zębie – komendantka phm. Dorota
Ptaszyńska.
27 VI–24 VII – Obóz stały w Jaworkach – komendantka pwd. Iwona
Rokosz.
15 IX – komendantem szczepu został pwd. Jerzy Maciuk.
1981
15 II – Przyjęcie do Komandorii Szczepów Lotniczych 19 Szczepu
Lotniczego „Gwiazda Północy” z Bydgoszczy, którego założycielem
i szczepowym był wychowanek Szczepu „Gwiaździstego Szlaku” hm.
Mariusz Dopierała.
15 V – Rozpoczęcie obchodów jubileuszu 50-lecia „Dziewiętnastki” −
uroczysty apel na Dziedzińcu Wawelskim.
26 VI–23 VII – Obóz stały w Suchych Rzekach, komendant pwd. Jerzy
Maciuk (w ramach zgrupowania Szczepów Lotniczych). Jubileuszowy
Zlot w 50. rocznicę powstania 19 KDH w Bieszczadach, a w Krakowie
wystawa i ognisko.
18−20 IX – Jubileuszowy Zlot 70-lecia Harcerstwa.
1982
Trudna sytuacja kadrowa skłoniła Komandorię do
wycofania Szczepu Lotniczego „Gwiaździstego
Szlaku” z terenu Szkoły Podstawowej nr 119 na
Azorach i zawieszenia jego działalności. Część
młodych instruktorów przeszła do Szczepu
„Słonecznych Dróg.
1985
11 IX – Reaktywowanie Szczepu Lotniczego „Gwiaździstego Szlaku” na
terenie Szkoły Podstawowej nr 109 na Białym Prądniku. Komendantem
szczepu został hm. Ryszard Wcisło.
23 IX – Objęcie funkcji przez komendę szczepu:
− szczepowy – hm. Ryszard Wcisło,
− zastępca szczepowego – hm. Łukasz Węsierski
− kwatermistrz – hm. Wojciech Bąk
− szef wyszkolenia lotniczego – hm. Marian Orczykowski
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− drużynowy XIX KI „Róża Wiatrów” – pwd. Antoni Kwarciak
28 IX – Udział instruktorów szczepu w rozpoczęciu roku harcerskiego
1985/86 jako ekipy naziemnej pola wzlotów balonu „Harcerz”.
14 X – Pierwsze ognisko kursu zastępowych „Ogień 1” w Witkowicach.
30 X – Formalne powołanie do życia Szczepu 19 KLDH „Gwiaździsty
Szlak”.
8 XI – Szczepowym został mianowany hm. Ryszard Wcisło.
1986
1–8 II – Obóz zimowy szczepu w Zębie k. Zakopanego – komendant
hm. Ryszard Wcisło. Na obozie był prowadzony kurs zastępowych II
stopnia.
19 III – Pierwsza zbiórka zaciągu, po którym powstało 6 zastępów harcerzy.
12 IV – Udział zastępowych w historycznym rajdzie po Krakowie z okazji
75-lecia harcerstwa.
21 IV – Pierwsze przyrzeczenie młodzików „nowej ery” w Langmanówce.
28 IV – I miejsce drużyny w Harcerskim Przeglądzie Artystycznym Hufca.
22 V – Udział ekipy drużyny w 4 Puszczańskich Harcach Szczepu „Puszcza”
w Pionkach.
5−30 VII – Obóz stały „Gniazdo” w Czarnoszycach – komendant
hm. Ryszard Wcisło.
12−14 IX – Udział drużyny w Harcerskiej Pielgrzymce na Jasną Górę
11 X – Pierwsza zbiórka zastępu zastępowych „Żagwie” przy ognisku
w Olszanicy.
1987
15 I – Rajd zastępów na ulicę Grabowskiego, pod tablicę pamięci
A. Małkowskiego z okazji rocznicy jego śmierci.
II 1987 – Obóz zimowy w Czarnej Górze – komendant hm. Ryszard
Wcisło, kwatermistrz hm. Łukasz Węsierski
16−17 V – Zwycięstwo zastępu „Szpaków” w Zlocie Najlepszych Zastępów
19-tki.
5−7 VI – W Ogólnopolskim Turnieju Drużyn Lotniczych „Ikar’87”,
odbytym w Krakowie, reprezentacja szczepu zajęła II miejsce.
10 VI – Udział harcerzy pod komendą hm. R. Wcisły w spotkaniu
z papieżem Janem Pawłem II w Tarnowie.
24 VII−27 VIII – Obóz stały w miejscowości Konarzyny – komendant hm.
Ryszard Wcisło.
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25−26 IX – Jarmark oraz Biwak Zastępów Hufca, na którym zastęp
„Szpaków” zdobył II miejsce.
17−18 X – Krąg Instruktorski „Róża Wiatrów” zdobył III miejsce
w V Zlocie Instruktorskim im hm. Władysława Pilińskiego „Pucka”.
11 XI – Podjęto decyzję o realizacji Akcji Komandorii Szczepów Lotniczych
„Droga do Orłów”.
1988
22 I – W nadal budowanej szkole nr 109 szczep otrzymał harcówkę, którą
nazwano „Koliba”.
1−13 II – Obóz zimowy „Biały Kieł 88” w Czarnej Górze – komendant hm.
Ryszard Wcisło.
13−15 V – II Harce o Tytuł Najlepszego Zastępu 19 Krakowskich Lotniczych
Drużyn Harcerskich, zorganizowane przez szczep, dwa pierwsze miejsca
zdobyły zastępy harcerzy ze szczepu „Gwiaździstego Szlaku”
VII – Obóz stały w miejscowości Rozstajne – komendant hm. Ryszard
Wcisło.
6−29 VIII – Obóz XIX KI „Róża Wiatrów” w Gaming w Austrii –
komendant hm. Łukasz Węsierski. W czasie obozu odbywano wędrówki
po Alpach.
16 X – Szczep Lotniczy „Gwiaździstego Szlaku” zdobył I miejsce
we współzawodnictwie szczepów Hufca Kraków-Krowodrza w roku
harcerskim 1987/88.
IX – Komendantem szczepu wybrany został phm. Artur Gortych.
1989
II – Obóz zimowy w Nysie – komendant phm. Artur Gortych.
II – Komendantem szczepu został hm. Łukasz Węsierski.
III – Szczep Lotniczy „Gwiaździstego Szlaku”, podobnie jak Szczep
Lotniczy „Srebrzystych Ptaków”, wystąpił z ZHP i wstąpił do Związku
Harcerstwa Polskiego r. zał. 1918 (ZHP 1918).
Lata 1989−1998
Szczep „Gwiaździstego Szlaku” działał w ZHP-1918, a następnie
w Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej, w latach 1989−1998. W 1998 r.
został rozwiązany, a z drużyn harcerzy tego szczepu powstał Szczep
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19 Krakowskich Drużyn Lotniczych im. Fr. Żwirki i St. Wigury. Okres ten
został szczegółowo opisany w publikacjach: Komorowski J., Niepokornych
„Droga do Orłów”. Siedemdziesiąt lat krakowskiej „dziewiętnastki”, Kraków
2001, nie ma więc potrzeby informacji tych powtarzać.
Kalendarium opracowano na podstawie: Komorowski J., Niepokornych „Droga do
Orłów”. Siedemdziesiąt lat krakowskiej „dziewiętnastki”, Kraków 2001; Kronika 19 b
Gwiaździsty Szlak 1968−1976, rkps.; Monografia 19 Krakowskiej Drużyny Harcerzy,
[red.] Bąk W. [et al.], Kraków 1971; dokumenty osobiste hm. E.Tyralskiej-Wojtyczy,
hm. J. Zdaneckiej-Wojtyczy oraz archiwum autora.

Odeszli na wieczną wartę
hm. Janusz Wojtycza
9 X 2015 r. − hm. dr hab. inż. Łukasz Węsierski HR „Kormoran Samotnik”,
profesor kilku uczelni, harcerz od 1957 roku, drużynowy w Szczepie „Leśni
Ludzie”, drużynowy i szczepowy (1967−1968) w Szczepie Lotniczym im.
Żwirki i Wigury 19 KDH, szczepowy Szczepu Lotniczego „Gwiaździstego
Szlaku” (1978–1980, 1989−1997)
25 X 2015 r. − hm. mgr inż. arch. Ryszard Wcisło HR „Chytry Jastrząb”,
harcerz od 1944 roku, długoletni drużynowy i szczepowy „Białego Szczepu”,
szczepu „Huragan B”, Szczepu Lotniczego „Gwiaździstego Szlaku”
i Szczepu Lotniczego „Słonecznych Dróg”, komendant kilkudziesięciu
obozów harcerskich oraz Jubileuszowego Zlotu Harcerstwa na Błoniach
krakowskich (1981), komendant Małopolskiej Chorągwi Harcerzy
(1989−1990) i Naczelnik Harcerzy ZHP-1918 (1990−1993)

str. 46

Szczep „Gwiaździstego Szlaku” ze sztandarem Hufca Kraków Kleparz-Łobzów i sztandarem
Szczepu Lotniczego im. Żwirki i Wigury w czasie uroczystej inauguracji roku harcerskiego
Chorągwi Krakowskiej na R ynku Głównym 3 X 1971 r. W pierwszym rzędzie stoją od lewej:
hm. Bohdan Makary, hm. Antoni Weyssenhoff, hm. R yszard Wcisło, hm. Łukasz Węsierski,
org. Krzysztof Gębczyński, phm. Janusz Wojtycza, Dariusz Ł yszkiewicz, org. Barbara Bierca,
Leszek Krzyżanowski

Apel w czasie koloni zuchowej Szczepu Lotniczego „Gwiaździstego Szlaku” w Szyku w lipcu
1973 r. Stoją od prawej strony: komendantka phm. Wiktoria Kaczmarczyk, kwatermistrzyni
phm. Jadwiga Zdanecka, instruktorka org. Elżbieta Tyralska. Meldujący: pwd. Wiesława
Stojek, org. Wiesław Tokarz

