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słowo wstĘpne
Od 1968 roku do chwili obecnej przy Szkole Podstawowej nr 107 (ul.
Zdrowa 6) działa nieprzerwanie Szczep Lotniczy „Słonecznych Dróg”,
powstały w wyniku podziału Szczepu Lotniczego im. Żwirki i Wigury.
Funkcję komendanta szczepu pełniło w tym czasie trzynastu instruktorów:
hm. Wojciech Bąk (1968–1971 i 1972–1976), phm. Marek Meinardi
(1971–1972), hm. Tadeusz Kasprzycki (1976–1980), hm. Ryszard Wcisło
(1980–1981), pwd. Jan Lalik (1981–1982), hm. Ryszard Malinowski
(1982–1983), hm. Andrzej Marszałek (1983–1984), hm. Krzysztof Pawluś
(1984–1987 i 1987–1989), hm. Kazimierz Dziedzic (1987), phm. Robert
Kowalski (1989–1990 i 1997–1999), pwd. Tomasz Jaroszewski (1990–
1997), phm. Tomasz Gniadek (2007–2013), hm. Czesław Przybytek
(1999–2007 i od 2013).
Dzięki temu, że w kadrze instruktorskiej Szczepu Lotniczego
„Słonecznych Dróg” przez bardzo wiele lat byli tacy instruktorzy jak: hm.
Tadeusz Kasprzycki, hm. Kazimierz Dziedzic, hm. Wojciech Bąk, hm.
Czesław Przybytek i wielu innych, szczep ten przodował w działalności
lotniczej wśród szczepów lotniczych „Dziewiętnastki”. Mocną stroną
szczepu było baloniarstwo, a także modelarstwo kosmiczne. Zaczęło
się ono w 1983 r. organizacją Zawodów Modeli Rakiet o mistrzostwo
szczepu, które rozpoczęły „nową erę” specjalizacji lotniczej (modelarstwo
kosmiczne). W latach 1986–1998
pracownia modelarska szczepu
we współpracy z Inspektoratem Lotniczym Krakowskiej Chorągwi
ZHP zorganizowała 13 edycji Ogólnopolskich Harcerskich Zawodów
Modeli Kosmicznych, a wychowanek szczepu – Krzysztof Przybytek
jest jednym z najwybitniejszych polskich modelarzy w tej dyscyplinie.
Z inicjatywy instruktorów szczepu w 1985 r. powstał także, dotąd istniejący,
Harcerski Klub Balonowy, który doprowadził do zakupu pierwszego
harcerskiego balonu i prowadzący nadal aktywną działalność sportową.
W tym numerze „Dziewiętnastaka”, poświęconym Szczepowi
„Słonecznych Dróg”, publikujemy wspomnienia harcerzy i instruktorów
związanych z tym szczepem. Znalazły się w nim również biogramy dwóch
dziewiętnastaków, którzy pod koniec ubiegłego roku odeszli na Wieczną
Wartę.
Samotny Kozioł
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Rodowód szczepu
hm. Kazimierz Dziedzic
Formalnie Szczep „Słonecznych Dróg” powstał powołany rozkazem
komendanta Hufca Kraków Kleparz-Łobzów w dniu 8 lutego 1968
roku jako działający przy Szkole Podstawowej nr 107 przy ul. Zdrowej 6
w Krakowie, z podziału męskiego Szczepu Lotniczego 19 KDH i żeńskiego
Szczepu „Słowianek”, działającego równolegle w tych samych szkołach co
Szczep Lotniczy im. Żwirki i Wigury 19 KDH. Jednak tradycja nazwy
„Słoneczne Drogi”, którą początkowo nosił jeden z dywizjonów (drużyn)
Szczepu Lotniczego im. Żwirki i Wigury sięga roku 1959 roku. Odtąd
pomimo różnych zmian organizacyjnych nazwa ta cały czas identyfikowała
środowisko i określała jego tożsamość. Spróbujmy prześledzić dzieje tego
środowiska na podstawie zachowanych dokumentów, gdyż bez nich pamięć
ludzka jest zawodna.
19 Krakowska Drużyna Harcerzy im. Żwirki i Wigury od lat 30.
ubiegłego wieku istniała przy Szkole Powszechnej Mieszanej nr 33 im.
króla Stefana Batorego, mieszczącej się przy ulicy Konarskiego 2. Drużyna
została reaktywowana po odrodzeniu harcerstwa w 1956 r. na terenie tej
samej szkoły, noszącej wówczas nazwę Szkoła Podstawowa nr 33.
Na początku roku harcerskiego 1959/60 został powołany Szczep
Lotniczy im. Żwirki i Wigury składający się z dwóch drużyn, nazywanych
dywizjonami: Dywizjonu „Słonecznych Dróg” z drużynowym pwd. Jackiem
Pietrzykiem i Dywizjonu „Gwiaździstego Szlaku” z drużynowym pwd.
Romanem Ślusarczykiem. (Rozkaz L. 1/59/60 z dnia 15 września 1959).
Podział ten trwał tylko do 9 lutego 1960 roku, kiedy dywizjony połączono
w jedną 19 KDH z drużynowym phm. Markiem Kudasiewiczem. Pomimo
tego drużyna działa nadal nieformalnie podzielona na dwa plutony –
dywizjony.
Po opuszczeniu terenu szkoły w wyniku zabrania wyremontowanej
przez harcerzy harcówki, mieszczącej się w odkopanych piwnicach szkoły,
na stołówką szkolną drużyna przeżywała trudny okres. Jednak dzięki temu
że od września 1957 roku 19 KDH była drużyną specjalnościową lotniczą
i równocześnie stanowiła koło lotnicze Aeroklubu Krakowskiego otrzymała
do dyspozycji w 1961 r. izbę harcerską w schronie przeciwatomowym
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znajdującym się w przedszkolu nr 75 przy ul. Grottgera 28. Niewątpliwie
nie bez znaczenia było, to że ojciec jednego z harcerzy Jurka Łabęckiego
był w tym czasie szefem T.O.P.L. Z kolei 24 listopada 1962 r. (Rozkaz L.
3/62/63) 19 KDHL przydzielono jako teren działania Szkołę Podstawową
i Liceum nr 2 (dziś nazwalibyśmy taką strukturę zespołem szkół) na
Azorach przy ul. Chełmońskiego 24 (obecnie XIV LO), tam kontynuowano
równolegle pracę drużyny.

Ponowny formalny podział drużyny nastąpił we wrześniu 1963 r., gdy
do 19 KDHL trafił phm. Ryszard Wcisło. Wówczas nastąpiła gruntowna
reorganizacja jej struktur. Rozkazem komendy Hufca Kraków KleparzŁobzów (L. 1/63/64 z 5 września 1963) powołano „Szczep Lotniczy” przy
Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Podstawowej nr 2 na Azorach przy
ulicy Chełmońskiego. Mianowano szczepowym hm. Marka Kudasiewicza,
a drużynowym 19a KDH-rzy Dywizjon „Słonecznych Dróg” − phm.
Ryszarda Wcisło, dywizjon miał charakter międzyszkolny z siedzibą przy ul
Grottgera. Na Azorach powołano 19b KDH-rzy Dywizjon „Gwiaździstego
Szlaku” z drużynowym pwd. Wiliamem (Leszkiem) Gumiennym.
W Dywizjonie „Słonecznych Dróg” funkcje przybocznych pełnili Marek
Meinardi i Antoni Maj.
Z dniem 20 września 1964 roku utworzono w Hufcu Kraków KleparzŁobzów tzw. ośrodki. Ośrodek II otrzymał nazwę „Lotniczy”, a jego
komendantem mianowano hm. Marka Kudasiewicza. W skład ośrodka
wchodziły jednostki harcerskie działające przy Szkołach Podstawowych nr
50 i 58 oraz przy Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Podstawowej nr 2.
W rozkazie KH L. 3/64/65 z dnia 5 XI 1964 roku podano w wykazie
jednostek organizacyjnych hufca trzy szczepy przyszkolne w ramach
ośrodka „Lotniczego” (bez formalnego rozwiązania Szczepu Lotniczego),
których szczepowymi zostali mianowani: hm. Marek Kudasiewicz (Szk.
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Podst. i LO nr 2), hm. Leszek Watycha (Szk. Podst. nr 50) i hm. Ryszard
Wcisło (Szk. Podst. nr 58). Były to tylko zabiegi formalne, w rzeczywistości
działał nadal wspólny męski Szczep Lotniczy im. Żwirki i Wigury, a o
wymienionych decyzjach harcerze nic nie wiedzieli. W Szkole Podstawowej
nr 50 w Bronowicach działał 19c KDH Dywizjon „Srebrzystych Ptaków”,
na terenie Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej nr 2 na
Azorach – 19b KDH Dywizjon „Gwiaździstego Szlaku”, a na terenie
Szkoły Podstawowej nr 58 na Białym Prądniku przy ul Zielińskiej 30 −
19a KDH Dywizjon „Słonecznych Dróg”. Na terenie Szkoły Podstawowej
nr 58 działały: 19a KDH-rzy „Słonecznych Dróg” (drużynowy hm.
Ryszard Wcisło), 71 KDH-rek (drużynowa phm. Jadwiga Wrona) i nowo
powołana 19c DZ, później przemianowana na 19a KLDZ „Skrzydlaci”
(p.o. drużynowy Marek Przybyłowicz). Dywizjon „Słonecznych Dróg”
z międzyszkolnego stał się drużyną przyszkolną, w skład której weszli także
dotychczasowi harcerze.
W lipcu 1965 roku Dywizjon „Słonecznych Dróg zorganizował swój
pierwszy obóz harcerski „Baza Lot-San” w Uściu Gorlickim, w którym
wzięli również udział harcerze Dywizjonu „Gwiaździstego Szlaku”.
Komendantem obozu był hm. Ryszard Wcisło, jego zastępcą i zastępowym
zastępu instruktorskiego − pwd. Janusz Wańczyk, drużynowy Dywizjonu
„Gwiaździstego Szlaku”, kwatermistrzynią − drużynowa zuchowa pwd.
Maria Studnicka, a instruktorem-gościem − phm. Adam Rząsa z Rzeszowa.
Od 19 września 1965 roku (Rozkaz L1/65/66) Szczepowi Lotniczemu
przydzielono nowopowstałą Szkołę Podstawową nr 107 przy ul. Zdrowej
6 oraz utworzono równoległy szczep żeński, który potem przyjął nazwę
Szczepu „Słowianek”. Nastąpiła zmiana na funkcji drużynowego
„Słonecznych Dróg”, został nim dotychczasowy przyboczny pwd. Marek
Meinardi, a hm. R. Wcisło objął funkcję zastępcy szczepowego Szczepu
Lotniczego. Drużynową Dywizjonu Zuchowego „Skrzydlaci” została phm.
Maria Studnicka. Na teren Szkoły Podstawowej nr 107, gdzie przewidziano
w planach piękną izbę harcerską z samodzielnym wejściem, przeszła część
drużyny (będąca wcześniej uczniami Szkoły Podstawowej nr 58). Przeniosły
się tam 19a KDHL Dywizjon „Słonecznych Dróg” i 19a DZ Dywizjon
„Skrzydlaci”, natomiast przy Szkole Podstawowej nr 58 utworzono nowe
drużyny: harcerską i zuchową, o numerach 19d KDHL i 19d DZ.
Z dniem 25 IX 1966 r. rozkazem komendy hufca L. 1/66/67 w miejsce
„Ośrodka Lotniczego” powołano „Ośrodek Inspekcyjny Łobzów”,
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w skład którego weszły podszczepy. Powstał podszczep Łobzów I przy
Szk. Podst. nr 107 z podszczepową phm. Marią Studnicką, w składzie:
19a KDHL (drużynowy pwd. Antoni Maj), 19a DZm (drużynowa phm.
Maria Studnicka), żeńska 77 KDH-ek (czasowo bez drużynowej) oraz
nowopowołana 77 KDZż (również bez drużynowej). Pomimo nie użycia
w rozkazie nazwy „Słoneczne Drogi” wyróżnik „a” przy numerze drużyny
oznaczał że były to te same drużyny, które tradycyjnie używały tej nazwy
w Szczepie Lotniczym im. Żwirki i Wigury, nadal funkcjonującym jako
szczep męski. Natomiast przy Szkole Podstawowej nr 58 utworzono
podszczep Łobzów IV z podszczepowym pwd. Wojciechem Bąkiem,
składający się z jednej tylko 19d KDHL (drużynowy pwd. Wojciech Bąk).
Utworzono także podszczepy: Łobzów II przy Szk. Podst. nr 113, gdzie
działał m.in. 19b Dywizjon „Gwiaździstego Szlaku” – podszczepowa
pwd. Beata Willim, Łobzów III przy Szk. Podst. nr 50, gdzie działał 19c
Dywizjon „Srebrzystych Ptaków” – podszczepowy hm. Leszek Watycha.
W tym samym rozkazie szczepową, nadal męskiego Szczepu Lotniczego
im. Żwirki i Wigury, została mianowana phm. Maria Studnicka.
Na przełomie 1966 i 1967 roku podczas zimowiska Szczepu
Lotniczego w Zakopanem odbytego w dniach 27 XII 1966−5 I 1967 r.
„Słoneczne Drogi” zorganizowały własny podobóz z komendantem pwd.
Markiem Meinardim. Latem w Sukowie koło Kielc w dniach 27 VI−17 VII
1967 r. odbył się obóz stały „Słonecznych Dróg”, a przy nim chorągwiany
kurs drużynowych drużyn lotniczych i kolonia zuchowa w budynku szkoły.
Komendantem obozu był pwd. Marek Meinardi, komendantką kolonii
zuchowej − pwd. Romana Jaźwiecka, a komendantem kursu drużynowych
− phm. Krzysztof Wojtycza.
Formalnie „podszczepy” przy szkołach, w których działały szczepy:
Szczep Lotniczy im. Żwirki i Wigury i Szczep „Słowianek”, istniały
jeszcze przez prawie dwa następne lata, obejmując także swoim działaniem
nowopowstałą Szkołę Podstawową nr 119 na Azorach (okresowo
korzystającą z budynku LO). Na początku 1968 roku, w porozumieniu
z kadrą instruktorską rozkazem komendy hufca L. 4/67/68 z dnia 8
II 1968 roku dokonano formalnego podziału Szczepu Lotniczego im.
Żwirki i Wigury 19 KDH. W tym momencie powstał Szczep Lotniczy
„Słonecznych Dróg” 1.
1 Por: K. Wojtycza, Podział Szczepu Lotniczego im. Żwirki i Wigury, „Dziewiętnastak” nr 5, s. 27−31.
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Zastęp „Pod rozgadanym ptakiem”
Anna Cheńska
Na zastępową wybrały Magdę. Po pierwsze dlatego, że była z nich
najstarsza. Po drugie – wydawała się im wesoła i... trochę śmieszna z takimi
odstającymi kucykami. A po trzecie – Małgorzata była z Magdą na
zimowisku i zrobiła jej taaką reklamę. Postanowiły więc zaryzykować.
Tak właśnie narodziły się „Papugi”. Skąd ta nazwa? Szczep „Słonecznych
Dróg”, działający przy szkole podstawowej nr 107 w Krakowie jest szczepem
lotniczym. Dlatego każdy zastęp musi mieć ptasie imię. Też – „latające”. Są
„Słowiki”, są „Łabędzie”...
Zaraz na początku „Papugi” ułożyły swój hymn: Zastęp nasz, cóż to
za draka! Na swe godło wybrał ptaka, Co kolorów tysiąc ma. Kto to? Nie
wiesz? PA-PU-GA!
Było ich sześć: Magda, dwie Małgorzaty, Bożena, Dorota i Monika.
Trzy lata temu – opowiada Magda – byłyśmy najmłodszym zastępem
w szkole i strasznie chciałyśmy wszystkim udowodnić, że wcale nie
takie z nas smarkule. Kiedy podano zadanie TWO, [Turnieju Wiedzy
Obywatelskiej] postanowiłyśmy pokazać innym, gdzie „raki zimują”.
Robiłyśmy przewodnik po Krakowie i okolicach. Ogarniał nas istotny szał
szperania po antykwariatach i bibliotekach – rodzice byli źli, że prawie nie
ma nas w domu, a zbiórki odbywały się po 4 razy w tygodniu. No, ale udało
się, zajęłyśmy l miejsce w szkole! To był nasz pierwszy sukces. Od tamtej
pory jakoś inaczej już na nas patrzyli mniej pobłażliwie.
Kiedyś pod wrażeniem nadawanej w TV „Odysei” postanowiły
odegrać przygody Odysa. Dorota, jako Penelopa, zasiadła do warsztatu
tkackiego, na którym rozpostarto... zdjęte z okien harcówki zasłony. Reszta
przeistoczyła się w Odysa i jego towarzyszy. Wrzaski „Papug” zwabiły
do harcówki drużynowego. Wykazał on całkowity brak zrozumienia dla
sztuki, widział tylko te nieszczęsne zasłony... To był ich pierwszy i do tego
nieudany występ. Następne były już dużo lepsze. Kilka razy wystawiły
dla młodszych klas przedstawienie kukiełkowe, wyświetlały przeźrocza,
urządzały zabawy...
Najmilej ze wszystkich wspólnych przeżyć wspominają obóz
w Zawadach-Tworkach. Pojechały w komplecie. Obóz nosił nazwę
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„Olimpiados”, a każdy zastęp reprezentował jakiś kraj. „Papugi” wybrały
Meksyk. Przed ich namiotem powiewała flaga tego kraju, na stoliku leżały
prospekty, albumy i przewodniki (wszystkie te
„skarby” otrzymały z Ambasady Meksykańskiej
do której napisały długi list). Każda z „Papug”
zmieniła także imię i nazwisko na... bardziej
meksykańskie. Dorota Rewera została Dolores
Rewertis, Bożenę Targosz przechrzczono na Bożenhunę Targoszuitę...
Podczas „defilady narodów”jaka odbyła się przed zawodami sportowymi
„Papugi” wystąpiły w ogromnych kapeluszach i kolorowych ponczach.
Zgromadzonej publiczności zaprezentowały przez siebie ułożony taniec.
Pamiętam z tego obozu – mówi Dorota – naszą wartę tzn. Bożeny
i moją. Bałyśmy się tak okropnie, że aż wstyd się przyznać! Sparaliżowane
strachem dreptałyśmy w pobliżu masztu. Nagle rozległ się przeraźliwy
krzyk. Zanim oprzytomniałyśmy cały obóz stał już na nogach. Okazało
się, że to jedna z „Papug” – Monika urządziła ten alarm. A najlepsze było
to, że ona sama nie miała o tym zielonego pojęcia, bo spała... Wrzeszczała
przez sen i była autentycznie zdziwiona, kiedy zobaczyła dokoła pryczy
zgromadzony cały obóz. Któregoś dnia Magda kazała im iść do lasu
i poszukać ciekawych korzeni. Gdyby nie trafiły wtedy na malinisko, na
pewno by polecenie wykonały. Niestety! Maliny były ogromne jak truskawki
i słodkie jak landrynki. Przesiedziały w ich towarzystwie chyba ze dwie
godziny. Nieźle im się wtedy oberwało. No i słusznie.
W samym Krakowie „Papugi” też nigdy się nie nudzą. Często urządzają
dla wszystkich zastępów kominki z atrakcjami, opiekują się małymi dziećmi.
Od chwili powstania ich zastępu wszystkie zimowe ferie spędzają
razem. Często jeżdżą do Nielepic. Okolice stworzone do jazdy na sankach!
Miały tam taką swoją „zaklepaną” górkę. Niestety, u jej podnóża płynął
strumyk i Bożena z Małgorzatą za każdym zjazdem moczyły w nim nogi.
W końcu Magda zdenerwowała się : „Jesteśmy ciapy! Ja wam zaraz pokażę
jak się jeździ. Tylko Patrzcie! To powiedziawszy, chwyciła sanki i puściła
się w dół. Mknęła jak burza. „Papugi” aż zamknęły oczy z wrażenia. Kiedy
je otworzyły, zobaczyły swoją zastępową... siedzącą spokojnie w rzece. Do
dzisiaj pękają ze śmiechu. Magda też.
Wszystko to jednak już historia.„Papugi”przestały istnieć. Przynajmniej
formalnie. Kiedy Magda usłyszała od drużynowej, że przyznano jej funkcję
przybocznej rozpłakała się: Jak to?! Ja nie chcę! Życie bez „Papug”...
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Kiedy Dorota dostała swój zastęp „Słowików”, a Bożenie przydzielono
„Łabędzie”, Małgorzata postanowiła ratować „Papugi”. Zwerbowała trzy
dziewczyny ze swojej klasy: Gośkę, Jolę i Marysię. Wszystkie jednak zgodnie
twierdzą, że to już nie to samo. Dlaczego? Nie potrafią odpowiedzieć. Może
po prostu aż tak dorosły? W każdym razie postanowiły, że „żeby nie wiem
co”, „stare Papugi” będą spotykać się raz w tygodniu na takim prywatnym
zlocie. Chyba dotrzymają słowa...
„Świat Młodych” nr 18, marzec 1977 r.
Zastępową opisanego w powyższym artykule zastępu „Papug” była druhna
Magdalena Kudasiewicz.

pogłaskać las
Katarzyna Żaczkiewicz
Wysokość - 21metrów, czyli prawie siedem pięter,
średnica w najszerszym miejscu - 17,6 metrów.
W środku rozgrzane powietrze.
To wszystko pilot ma nad głową,
a pod nogami - dachy domów, drzewa, pola,
jeziora...
Balon „Harcerz” z Harcerskiego Klubu Balonowego w Krakowie lata już
trzeci rok. Ma na swoim koncie największą częstotliwość startów w Polsce
- średnio dwa na tydzień. Dość sfatygowany, jak na balon, osiąga jeszcze
sukcesy międzynarodowe. Tej jesieni zdobył drugie miejsce w Zawodach
o Puchar Przyjaźni. w Czechosłowacji.
ZŁE TRAKTOWANIE
W tym roku „Harcerz” pierwszy raz wyjechał za granicę. Z przebyciem
granicy państwa, nie w górze, lecz w samochodzie balon miał wiele trudności.
Urzędnicy celni jeszcze w Krakowie nie wiedzieli w jaką rubrykę go wpisać,
podobnie jak fachowcy od ubezpieczeń. Kwalifikują więc jako kuriozum
najwyższego rzędu.„Harcerz”płaci zatem najdroższe,ze wszystkich obiektów
latających nad naszym krajem, ubezpieczenie. Jego opiekunowie, udając się
do Czechosłowacji byli przekonani że zostanie warunkowo odprawiony na
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granicy. Tam powiedziano ekipie obsługującej „Harcerza”, że powinni byli
załatwić celne formalności w Krakowie. Postali trochę, pogadali, jak rodak
z rodakiem, i w końcu „Harcerza” odprawiono, ale nie do Krakowa tylko
dalej do kolegów – Czechów. Czesi elegancko zasalutowali, nie wydziwiali
nad balonem, tylko kazali sobie zapłacić 300 koron za obsługę radiostacji.
Ekipa wyciągnęła swoje kieszonkowe, zarobione w pocie czoła w czasie
pokazów tej staroświeckiej, nadmuchiwanej zabawki.
Nad Pragą harcerze z „Harcerza” ujrzeli dwa kolorowe balony. Pilot
– Marek Michalec zadrżał: „Czyżby zaszła pomyłka w zaproszeniu?”
Zawody miały, odbyć się w Taborze, nie w Pradze. Gdy dojechali na miejsce
startu okazało się, że te dwa balony właśnie spokojnie zdążały na lotnisko
taborskiego aeroklubu. „Harcerz”, choć staruszek dał radę sześciu innym,
młodszym balonom. Oczywiście polska załoga bardzo przyczyniła się do
sukcesu. – Nie chwaląc się jesteśmy chyba najodważniejszym narodem
zwierza się Marek kwatermistrz Klubu, kwestor i pilot zarazem. - Granica
ryzyka została przez nas przesunięta niemal do punktu niemożności.
Wybraliśmy właściwą wysokość, czyli dostaliśmy się w strefę wiatru,
którego kierunek nam odpowiadał. Rzucaliśmy markery z wysokości
500 metrów ż dokładnością do 13 metrów do
celu. Utrzymywaliśmy się podczas zawodów
stale na drugiej pozycji, więc zwycięstwo nie było
przypadkowe.
Wcześniej, przed sukcesem w Czechosłowacji;
„Harcerz” zapraszany był na zawody do RFN
i do Szwecji, ale nie znalazł się w puli dewizowej
Wydziału Zagranicznego Głównej Kwatery
ZHP. Cóż, wydział planuje na rok, a zaproszenia
przychodzą zaledwie dwa miesiące przed imprezą.
STRACH
Czy bali się kiedykolwiek? Stale boją się, żeby widzowie na pokazach
nie podeszli zbyt blisko, gdy ogień palnika zionie na pięć metrów. Boją
się, by nie spalić powłoki, gdyby obsługujący przez moment zainteresował
się pytaniami gapiów. Marek Michalec, zanim pierwszy raz wsiadł do
kosza, czuł lęk wysokości. Gdy popatrzył w dół, wydawało się jakby stał na
balkonie, strach minął. Kiedyś wsiadł do balonu wytrawny pilot, latający na
myśliwcach i przez cały lot siedział na dnie kosza blady i niemal zemdlony.
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W samolocie nie można nigdy popatrzeć bezpośrednio w dół. W kabinie
ogląda się tylko horyzont dookoła kadłuba.
Najniebezpieczniejsze dla balonów są druty wysokiego napięcia,
zwłaszcza gdy lata się nisko. Ale to niskie latanie sprawia największą
przyjemność.
„Można dłonią pogłaskać wierzchołki drzew” - stwierdza Czesław
Przybytek, należący do starej kadry klubowiczów.
- Tysiąc, nawet tysiąc pięćset metrów to wysokość na której może
się coś stać, może ale nie musi, nie powinno. Wypadki w tym sporcie też
się zdarzają. Rozdarcie powłoki, pęknięcie lin.
Nawet ze spadochronem trudno wyobrazić
sobie, że człowiek wyjdzie cało bo przecież
balon nie ma właściwie prędkości początkowej,
skaczącemu brakuje „rozbiegu”. Gdy lata
się na wysokości 300 metrów, wtedy ryzyko
polega na tym, że do końca, trzeba trzymać się
balonu. Spadochron na pewno się nie rozłoży.
Najczęściej lata się spokojnie, jeśli wiatr za
bardzo nie wieje, nie kołysze koszem. Ciszy nie
ma, gdyż prawie cały czas pracują palniki.
BEZ AROGANCJI
Załoga rozkładająca „Harcerza” zawsze
ubrana jest w mundury, dla podkreślenia
przynależności. Ludzie z Klubu są dumni, że wysiłkiem i uporem zdobyli
balon, że potrafią go obsługiwać i utrzymać w dobrym stanie. Owa duma
to nie pycha, jak część widzów z ziemi mogłaby sądzić. Wojtek Bąk ten
najważniejszy z baloniarzy, wyraźnie powtarza „Ci którzy zostają na ziemi,
nie rozumieją, ile pracy musimy włożyć by balon latał”. Patrząc z boku
wydaje się. Że ekipa napełniająca ciepłym powietrzem powłokę, nie chce
rozmawiać, bo zarozumialstwo ją rozpiera. Odmawia pokazania „Harcerza”,
czy lotu, bo ma takie widzimisię. Padały wielokrotnie oskarżenia o arogancję.
Na przykład na zbiórce pod Grunwaldem w zeszłym roku. Rozłożyli
wprawdzie sprzęt, ale szybko go zwinęli i wrócili do siebie. Wtedy, pod
Grunwaldem zrobiliśmy wszystko, co było w naszej mocy. Pokazaliśmy
balon, zgłosiliśmy do lotu pół godziny przed startem ale nie uzyskaliśmy
zgody, z powodu złych warunków atmosferycznych. Czekaliśmy pół dnia
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i dopiero wtedy ruszyliśmy do Krakowa na kolejną zaplanowaną imprezę.
Sama benzyna kosztowała prawie 6 tysięcy złotych, przejechaliśmy około
tysiąca kilometrów, nie spaliśmy dwie doby, zatwierdzaliśmy plan pokazu
w Warszawie. Nie mogliśmy złamać przepisów tłumaczy z emfazą Wojtek
Bąk szef inspektoratu lotniczego Krakowskiej Komendy ZHP. Każdy
start musi być ponadto zatwierdzony dwa tygodnie wcześniej przez
Ministerstwo Komunikacji. Godziny i miejsca startu nie wolno zmieniać.
Jeśli ktokolwiek zaprasza „Harcerza” z ekipą na pokaz, powinien zgłosić się
do Klubu przynajmniej 15 dni przed planowanym widowiskiem. Inaczej
spotka się z odmową. Oprócz zezwolenia ministerialnego należy postarać
się także o zgodę właściciela terenu, obowiązkowo załatwić trzeba podpis
i opiekę Straży Pożarnej, służb porządkowych, pogotowia ratunkowego
i kilka innych „papierów”. Balon – zdawałoby się – zabawka dla harcerzy,
a każde niedopatrzenie może skończyć się tragicznie. Dlatego o wypadku
w Bielsku-Białej instruktorzy mówią niechętnie.
XII Festiwal Teatru Lalek przebiegał spokojnie przez dwa dni.
Trzeciego ranka w czasie ostatniego lotu, już po osiągnięciu sporej wysokości
ekipa zauważyła, że do jednej z ozdobnych szarf przyczepiła się mała
dziewczynka. Znajdowali się w środku miasta nad
dachami i nigdzie nie mogli lądować. Krzyczeli
tylko do małej, żeby trzymała się z całych sił. Gdy
znaleźli się nad dużym płaskim dachem, pozwolili
dziewczynce skoczyć. Tej, 6-letniej smarkuli
zachciało się zostać drugą Pipi. Nic się jej nie stało,
była bardzo szczęśliwa, w przeciwieństwie do
pilota i reszty załogi. Lokalna prasa rozdmuchała
sprawę, rozpisywano się „co by było, gdyby”
i winiono za incydent krakowski Klub. A przecież
to służba porządkowa nie dopilnowała miejsca
startu. Zbyt blisko dopuściła widzów.
POMYSŁY
Dlaczego krakowscy harcerze wybrali ze wszystkich latających
zabawek właśnie balon? Odpowiadają na to pytanie różnie. „lotnie już były,
to jest coś ciekawego, innego”, „pozazdrościliśmy jedynego wówczas balonu
– „Canon”, Wojtek Bąk wymyślił...” I to wszystko jest prawda, ale dorzucić
należy do pełnego obrazu narodzin „Harcerza” kilka ważnych szczegółów.
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Otóż na jednym z sejmików lotniczych w 1983 roku, pułkownik w stanie
spoczynku – druh Świątek zaproponował, aby zainteresowano się 30 rocznicą
śmierci sławnego pilota balonowego – Franciszka Hynka. Zginął w 1958
roku pod Gdańskiem, urodził się w Krakowie i dlatego te dwa środowiska
rozpoczęły harcerską rywalizację kto szybciej, lepiej, dokładniej zdobędzie,
zrobi czy kupi balon i ułoży interesujący program imprez. Krakusy zbierali
„cegiełki” – darowizny i bardzo intensywnie pracowali przez cały 1982 i 83
rok, by w ciągu kilkunastu miesięcy zamówić i kupić u Węgrów wymarzony
montgolfier. Latają nim już trzy lata, jak się rzekło, a Gdańsk sprawi sobie
własny „pojazd” dopiero w początkach przyszłego roku.
Największym sukcesem Harcerskiego Klubu Balonowego jest po
prostu latanie. Zwykłe, treningowe i jak to nazywają „ojcowie” „Harcerza” –
latanie propagatorskie. Bo nie o wyniki sportowe chodzi, ale o popularyzację
zapomnianego sportu, a może lepiej – rozrywki.
Drużynowi, harcerze szeregowi, instruktorzy z Klubu Balonowego
to uczniowie, studenci, dyrektorzy, nauczyciele. Mają kilka niewinnych
marzeń: przelecieć nad Tatrami (z okazji przelotu balonu „Gwiazda
Polski”), wziąć udział w maratonie balonowym w Czechosłowacji nad
Bałtyk, spotkać się z czołówką światową na wielkiej imprezie Mistrzostw
Europejskich Balonów na ogrzane powietrze, gdzie będzie startowało nie
7 jak w Czechosłowacji, nie 12 jak na Święcie „Głosu Robotniczego”, ale
200, może 500 latających pojazdów z całego kontynentu. I nie mają tu na
myśli najsłynniejszych zawodów o puchar Gordon Benetta w USA, lecz
Mistrzostwa organizowane w Lesznie, w przyszłym roku. I jeszcze jedno,
zbliża się odejście „Harcerza” na emeryturę. Wojtek Bąk i jego koledzy
mówią już o „następcy”. Mają dla niego imię zwyczajne – „Kraków”…
„Na przełaj” - 6 XII 1987 r.
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WSPOMNIENIe OBOZOWE
hm. Kazimierz Dziedzic
To był już mój dokładnie 44. obóz, lecz był tak
nietypowy, że jest wart chociaż krótkiej wzmianki. Po
raz pierwszy znalazłem się w na terenie zachodniej
Europy, a ściślej na jej północy. Była to rewizyta
po wizycie w poprzednim roku grupy norweskich
skautów KFUM z Halden w Polsce. Byli oni
zszokowani niską jakością naszego poziomu życia. Według ich szefów był
on na poziomie ich życia z lat pięćdziesiątych, stąd byłem zaciekawiony, jak
oni tam też mogą żyć. Skauci KFUM to norweska organizacja skautowa
męska działająca pod opieką YMCA. Po długotrwałych perypetiach
z załatwieniem paszportów a następnie wiz norweskich, dewiz i ubezpieczeń
oraz tym podobnych „drobiazgów”, którymi głównie zajmowali się Krzysiek
Pawluś jako komendant i Tadek Kasprzycki jako kwatermistrz (praktycznie
jedyny z nas sprawnie posługujący się językiem angielskim powszechnie tam
znanym), obóz rozpoczął się podróżą PKP do Świnoujścia, skąd odpływał
„nasz” prom do Ystad. Już wyjście na ląd w tym szwedzkim porcie było
zasadniczo inne (wrażenie porządniejszego od naszego portu). Po powitaniu
z naszymi Norwegami nastąpił załadunek do autobusu i podróż przez
południe Szwecji do Norweskiego Halden. Wrażenia były wręcz szokujące
− wszędzie wzorowy porządek, przed prawie każdym domem maszt z flagą
państwową (czystą i wyprasowaną). Widoki z okien zadziwiały swoim
przedziwnym ładem i harmonią. Większość budowli i innych obiektów, co
zauważaliśmy i później już w Norwegii, była wtopiona w krajobraz, jakby
to było ich naturalne miejsce. Były one też proporcjonalne do otoczenia. Po
całodniowej podróży przekroczyliśmy praktycznie bez problemów granicę
szwedzko-norweską – oni bez żadnych dokumentów, nasze paszporty
zostały do wbicia stempla przekroczenia granicy (nasi Norwedzy odebrali
je później i następnego dnia nam je dostarczyli). Zostaliśmy zakwaterowani
w Halden w domu YMCA, oddanym nam do użytkowania na czas pobytu
(łącznie z zapełnioną żywnością lodówką, a właściwie pokojem-chłodnią
i instrukcjami obsługi ważniejszych urządzeń). Jak to się miało do naszych
ówczesnych możliwości, które im zaoferowaliśmy w Polsce?
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Po kilkudniowym pobycie w Halden i zwiedzeniu jego najbliższych
okolic, łącznie z kajakowymi wędrówkami po jeziorach i zatokach morskich,
pojechaliśmy na międzynarodowy zlot skautów w Mandal. Pomimo że nie
było to daleko, nasi gospodarze niejako w rewanżu za naszą ubiegłoroczną
zorganizowaną dla nich turystyczną wyprawę
po najpiękniejszych miejscach południowej
Polski, zafundowali nam autobusową
wycieczkę okrężną tygodniową trasą przez
pół Norwegii. Dotarliśmy do granic Laponii,
jadąc przez bardzo ciekawe geograficznie
regiony, mijając przy tym liczne niebotyczne
kilkusetmetrowe
wodospady
spadające
z ostrych krawędzi skalnych. Inną atrakcją były
biegnące krawędziami fiordów wąskie drogi wykute w zboczach skalnych,
nad i pod którymi widać było pionowe urwiska. Po około tygodniu
dotarliśmy wreszcie na południowe wybrzeże Norwegii nad Morze
Północne do kampingu koło Mandal, gdzie miał się odbyć zlot. Sam teren
zlotu obejmował urozmaicony porośnięty lasami nadmorski obszar dobrze
zagospodarowanego kampingu, w skład którego wchodziły jednak znaczne
obszary „dzikiego” lasu.
Po szybkim załatwieniu formalności zaprowadzono nas na miejsce
naszego biwaku wyznaczonego zwykłym sznurkiem, który jak się okazało
był dla uczestników zlotu podstawowym materiałem „budowlanym”, za
pomocą którego skauci pilnie całymi godzinami urządzali swoje obozowiska,
wykorzystując umiejętności wiązania węzłów u nas nieco lekceważone.
Drewno było używane sporadycznie − głównie przewiezione z „domu”
przez poszczególne ekipy. Wówczas wyjaśniła się przyczyna wiezienia
przez naszych Norwegów kilkunastu ponumerowanych belek ze śladami
wcześniejszego użycia, z których potem zbudowaliśmy jadalnię. Nasze
zdumienie i podziw budził zbudowany obok nas przez skautów angielskich
ogromny kopulasty namiot składający się z pospinanych na guziki typowych
pałatek wojskowych, mieszczący kilkudziesięcioosobowy „obóz”. Kolejną
niespodzianką była niezrozumiała początkowo prośba o wskazanie tzw.
„liderów” oraz „rowersów”, bo wszyscy byliśmy instruktorami, podaliśmy
więc jako liderów ścisłą komendę. Po rozpoczęciu zajęć zlotowych okazało
się, że każda kategoria uczestników ma odrębne zajęcia i nie może w nich
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praktycznie uczestniczyć nikt spoza danej kategorii, w ten sposób jako
liderzy zostaliśmy pozbawieni możliwości udziału w wielu ciekawych
zajęciach, w zamian za to mogliśmy uczestniczyć w różnych formach
życia „towarzyskiego”. Artykuły spożywcze do przygotowania posiłków
otrzymywaliśmy razem z dokładną instrukcją ich wykorzystania, np. jajka
były oddzielnie opakowane wraz z instrukcją gotowania ich na twardo,
zaczynającą się od polecenia wyjęcia z opakowania, włożenia do wody
itd. Również soki miały precyzyjną instrukcję proporcji rozcieńczania. Na
pewno było to pożyteczne dla osób nigdy niczego nie gotujących, ale nas
bawiło. Nasi Norwedzy ściśle się do tych przepisów stosowali, a my niestety
budziliśmy przerażenie stosując inne receptury i metody gotowania, bo
jak można było zrobić z jajek jajecznicę, skoro powinny być na twardo.
Potwierdzało to narodowe cechy − u nas innowacyjność i niesforność,
a u Norwegów skrupulatne przestrzeganie przepisów. Spędziliśmy tydzień,
wypełniony oprócz zajęć plażowaniem i kąpielami w Morzu Północnym.
Było ono o wiele cieplejsze niż Bałtyk, pomimo tego, że Mandal znajdujące
się na samym południu Norwegii, leży znacznie dalej na północ od naszego
wybrzeża. Potem wróciliśmy najbliższą drogą do gościnnego Halden.
Stąd po krótkim pobycie i odpoczynku, połączonym ze zwiedzaniem
miasta, z powodu końca norweskich wakacji szkolnych (15 VIII) udaliśmy
poprzez szwedzkie Ystad w drogę powrotną do Krakowa. Zabraliśmy ze
sobą spory bagaż doświadczeń do przemyśleń nad różnicami w działaniu
i życiu skautów. Współpracę tą przez kolejne lata z powodzeniem
kontynuowaliśmy.

KALENDARIUM Szczepu Lotniczego
„Słonecznych Dróg” (1968−1989)
hm. Krzysztof Wojtycza
1968
8 II – Decyzją komendy Hufca Kraków Kleparz-Łobzów (Rozkaz L.
4/67/68) powstał Szczep Lotniczy „Słonecznych Dróg” przy Szkole
Podstawowej nr 107. Komendantem szczepu został mianowany phm.
Wojciech Bąk.
str. 20

Dziewiętnastak nr 13 • 2016

1–26 VI – Obóz stały w Koninie k. Poręby Wielkiej, komendant – phm.
Wojciech Bąk, komendantka podobozu 91a KDH-rek – hm. Maria
Studnicka, kwatermistrz – Paweł Ćwik.
15 IX – I Jesienny Zlot Zastępów Szczepu Lotniczego „Słonecznych Dróg”.
27 XII 1968–4 I 1969 – Obozy zimowe w Sopotni Wielkiej: 19a KDHrzy, komendant – phm. Wojciech Bąk, 91a KDH-rek, komendantka – hm.
Maria Studnicka, kwatermistrz – Paweł Ćwik.
1969
IV – w I Zawodach Chorągwianych Modeli Balonów
I miejsce zajął zastęp „Jaskółek”, a III miejsce zastęp
„Czapli” – obydwa z 91a KDH-rek. Pochwałę za
sprawne zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów
otrzymali: hm. Andrzej Ciechanowski i pwd. Tadeusz
Kasprzycki.
3–28 VII – Obóz stały w Targoszowie, komendantka
– hm. Maria Studnicka, oboźny – org. Franciszek Dziedzic, kwatermistrz
– Paweł Ćwik.
28 VII–13 VIII – Kurs drużynowych lotniczych „Przelot” zorganizowany
na zlecenie komendy chorągwi. Komendant – hm. Łukasz Węgierski,
oboźny – pwd. Marek Meinardi, kwatermistrz – Paweł Ćwik.
1 IX – funkcje drużynowych objęła nowo wyszkolona kadra szczepu:
91a KDHL-rek Dywizjon „Wietrznych Mgławic” – Grażyna Martyna
91a KDHL-rek Dywizjon „Wielkiej Niedźwiedzicy” – Celina Kudłek
19a KDZm
Dywizjon „Skrzydlaci” – Jerzy Wiecheć
19a KDZm
Dywizjon „Selenonauci” – Elżbieta Chelińska
91a KDZż
Dywizjon „Marsjanie” – Grażyna Laszczyk
91a KDZż
Dywizjon „Wenusjanie” – Marta Derewlaniuk
19–22 IX – W VIII Ogólnopolskim Turnieju Drużyn Lotniczych „Ikar69” w Gdańsku ekipy reprezentujące szczep zajęły II i III miejsce w grupie
A, III miejsce − w grupie B oraz II miejsce w zawodach balonowych.
W strzelaniu z kbks II miejsce zdobył phm. Tadeusz Kasprzycki, a III
miejsce − dh Franciszek Dziedzic.
25 XII 1969–4 I 1970 – Obóz zimowy na Gubałówce, komendant –
phm. Wojciech Bąk: podobóz 19a KDH-rzy, komendant – pwd. Marek
Meinardi, podobóz 91a KDH-rek, komendantka – hm. Maria Studnicka,
kwatermistrz – pwd. Romana Jaźwiecka.
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1970
12 IV – W II Zawodach Modeli Balonów Chorągwi Krakowskiej I miejsce
zajął zastęp „Żurawie” z 91a KDH-rek, II miejsce zastęp „Czaple”
z 91a KDH-rek, III miejsce zastęp „Mewy” z 19a KDH-rzy. Za sprawne
zorganizowanie pochwałę w rozkazie komendanta
chorągwi otrzymali: phm. Tadeusz Kasprzycki,
pwd. Marek Meinardi i org. Franciszek Dziedzic.
6–7 VI – W II Manewrach TechnicznoObronnych reprezentacja szczepu zajęła I miejsce
wśród drużyn lotniczych.
4–31 VII – Obóz stały w Wołosatem, komendant
– phm. Wojciech Bąk, kwatermistrz – hm. Maria Studnicka, komendanci
podobozów: 19a KDH-rzy – phm. Marek Meinardi, 91a KDH-rek – hm.
Maria Ciechanowska, kurs lotniczy – phm. Tadeusz Kasprzycki.
26 XII 1970–2 I 1971 – Obóz zimowy na Gubałówce, komendant – hm.
Wojciech Bąk, kwatermistrz – pwd. Kazimierz Dziedzic.
1971
18 IV – Główna Kwatera ZHP przyznała szczepowi
Honorową Odznakę Ofensywy Zuchowej.
2 IV – Funkcję komendanta szczepu
objął phm. Marek Meinardi.
6 VI – Uroczysty apel jubileuszowy
z okazji 40-lecia powstania 19
Krakowskiej Drużyny Harcerzy przed
Muzeum Lotnictwa i Astronautyki z udziałem szeregu
szczepów Hufca Kraków-Kleparz. Z okazji jubileuszu
Sztandar Szczepu Lotniczego został udekorowany
Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”.
15 VI – W XIII Zlocie Gwiaździstym Hufca II miejsce zajął zastęp
„Perkozy” z 91a KDH-rek, a IV miejsce zastęp „Orły” z 19a KDH-rzy.
2–29 VII – Obóz stały w Ujsołach komendant – phm. Tadeusz Kasprzycki,
kwatermistrz – org. Jerzy Jastrzębski. Kolonia zuchowa w Mładej Horze –
komendantka kolonii zuchowej – pwd. Elżbieta Chelińska, kwatermistrz
– org. Marta Derewlaniuk.
27 XII 1971–8 I 1972 – Obóz zimowy na Gubałówce, komendant – phm.
Marek Meinardi, kwatermistrz – pwd. Celina Kudłek.
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1972
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”.
22 II – Funkcję komendanta szczepu objął ponownie hm.
Wojciech Bąk.
1–26 VII – Obóz stały w Rekownicy, komendant –
hm. Wojciech Bąk, kwatermistrz – org. Roland
Ćwikła.
26 XII 1972–6 I 1973 – Obóz zimowy
w Gruszowcu, komendant – hm. Wojciech Bąk,
kwatermistrz – Ryszard Lupa.
1973
W wyniku zmian dzielnic miasta Krakowa nastąpiły
zmiany w organizacji hufców miejskich – szczep
przeszedł do nowopowstałego Hufca KrakówKrowodrza.
2–18 VII – Obóz stały w Jaworkach, komendant –
hm. Tadeusz Kasprzycki, kwatermistrz – Ryszard
Lupa.
3–29 VII – Kolonia zuchowa w Szyku, komendant – pwd. Jerzy Sowa,
kwatermistrz – pwd. Kazimierz Dziedzic.
26 XII 1973–4 I 1974 – Obóz zimowy w Żegocinie, komendant – hm.
Wojciech Bąk, kwatermistrz – Roland Ćwikła wędr.
1974
4−5 V – Udział szczepu w imprezach Dni
Sztandarowych Hufca i uroczystości nadania
imion oraz wręczenia sztandaru Hufcowi
Kraków-Krowodrza.
25 VI–15 VII – Obóz stały w Świętouściu,
komendant – hm. Marek Kudasiewicz,
kwatermistrz – hm. Wojciech Bąk.
27 VII–5 VIII – Obóz wędrowny na Węgrzech,
komendant – hm. Wojciech Bąk, kwatermistrz
– Krystyna Grzywalska wędr.
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1975
22 I–2 II – Obóz zimowy w Rupniowie, komendant – hm. Wojciech Bąk,
kwatermistrz – org. Maria Ziernicka.
25 VI–24 VII − Obóz stały w Kutach, komendant – hm. Wojciech Bąk,
kwatermistrz – org. Ryszard Lupa, komendanci podobozów – org. Jan
Lalik i org. Dorota Ptaszyńska.
1976
18–30 I – Obóz zimowy w Nielepicach (wspólny ze Szczepem Lotniczym
„Srebrzystych Ptaków”), komendant – org. Ewa Bizoń, kwatermistrz –
pwd. Kazimierz Dziedzic.
30 IV − Komendant Hufca podał do wiadomości w swoim rozkazie,
iż komenda hufca na posiedzeniu w dniu 16 XII 1975 r. powołała
Komandorię drużyn lotniczych specjalnościowych, podległą bezpośrednio
zastępcy komendanta hufca ds. programowych. Szefem
Komandorii mianowano hm. Marka Kudasiewicza.
4–20 VI – Obóz wędrowny w Bułgarii, komendant – hm.
Wojciech Bąk, kwatermistrz – org. Andrzej Marszałek.
24 VII–20 VIII – Obóz stały w Zawadach-Tworkach,
komendant – hm. Ryszard Wcisło, kwatermistrz – phm.
Kazimierz Dziedzic.
18 IX – Funkcję komendanta szczepu objął hm. Tadeusz
Kasprzycki.
1977
27 VI–20 VII – Obóz stały w Świętouściu, komendant – hm. Wojciech
Bąk, kwatermistrz – phm. Kazimi
erz Dziedzic.
VIII – Obóz wędrowny na Węgrzech, komendant – hm. Wojciech Bąk,
oboźny – pwd. Zbigniew Rapciak, kwatermistrz – org. Andrzej Marszałek.
11 IX – W 45. rocznicę tragicznej śmierci F. Żwirki i S. Wigury Komandoria
szczepów lotniczych zorganizowała uroczysty apel instruktorski pod
pomnikiem w Cierlicku Górnym.
1978
22 I–2 II – Obóz zimowy w Okleśnej (wspólny ze Szczepem „Srebrzystych
Ptaków), komendant – hm. Tadeusz Kasprzycki, kwatermistrz – pwd. Jan
Krzywda.
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28 VI–24 VII – Obóz stały w Jaworkach, komendant – hm. Tadeusz
Kasprzycki, kwatermistrz – phm. Kazimierz Dziedzic, komendanci
podobozów – hm. Ryszard Wcisło, pwd. Bożena Marszałek, pwd. Danuta
Stypuła. Podobóz pionierów z NRD – komendant hm. Marek Kudasiewicz.
31 VII–15 VIII – Obóz wędrowny w NRD, komendant – hm. Marek
Kudasiewicz, oboźny-kwatermistrz – pwd. Ryszard Malinowski.
– Szczep Lotniczy „Słonecznych Dróg” zajął II miejsce we
współzawodnictwie szczepów w roku harcerskim 1977/78.
1979
4–13 II – Obóz zimowy w Zębie, komendantka – pwd. Bożena Marszałek,
kwatermistrz – pwd. Zbigniew Rapciak. Szczep prowadził także
Nieobozową Akcję Zimową.
1 V – Szczep otrzymał specjalny proporzec ISO „Za Zasługi dla Obrony
Cywilnej regionu krakowskiego”.
26 VI–24 VII – Obóz stały w Kornem, komendant – phm. Kazimierz
Dziedzic, kwatermistrz – pwd. Maria Łyszkiewicz, komendanci podobozów
– pwd. Mariusz Ogonowski, phm. Ewa Bizoń, pwd. Renata Miśkiewicz.
16 XII – Szczep przy współudziale przedstawicieli Aeroklubu Krakowskiego
zorganizował Jubileuszowe X Zawody Modeli Kartonowych Chorągwi
Krakowskiej.
1980
20 I–2 II – Obóz zimowy w Zębie, komendant – hm Ryszard Wcisło,
kwatermistrz – hm. Łukasz Węsierski.
28 VI–14 VII – Obóz wędrowny w Bieszczadach, komendant – hm. Leszek
Watycha, kwatermistrz – pwd. Krzysztof Pawluś.
25 VII–17 VII – Obóz stały w miejscowości Ryn-Wejdyki, komendant –
hm. Ryszard Wcisło, kwatermistrz – phm. Kazimierz Dziedzic.
– Szczep Lotniczy „Słonecznych Dróg”zajął I miejsce we współzawodnictwie
szczepów w roku harcerskim 1979/80.
4 X – Funkcję komendanta szczepu objął hm. Ryszard Wcisło.
1981
19–31 I – Obóz zimowy w Zębie (I turnus), komendant – hm Ryszard
Wcisło, kwatermistrz – hm. Leszek Watycha.
2–14 II – Obóz zimowy w Zębie (II turnus), komendant – pwd. Jan Lalik,
kwatermistrz – phm. Ryszard Malinowski.
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15 V – Rozpoczęcie obchodów jubileuszu 50-lecia „Dziewiętnastki” −
uroczysty apel na Dziedzińcu Wawelskim.
26 VI–23 VII – Obóz stały w Suchych Rzekach,
komendant – hm. Ryszard Wcisło, kwatermistrz –
phm. Andrzej Marszałek (w ramach zgrupowania
Szczepów Lotniczych). 28 VII–10 VIII – Obóz
wędrowny na Węgrzech, komendant – hm. Leszek
Watycha.
1980/81 – Tytuł Drużyny Sztandarowej zdobyły
cztery drużyny ze Szczepu Lotniczego „Słonecznych Dróg”.
– Szczep Lotniczy „Słonecznych Dróg”
zajął I miejsce we współzawodnictwie
szczepów w roku harcerskim 1980/81.
18−20 IX – W Zlocie 70-lecia Harcerstwa
uczestniczył zastęp „Kruków”, który zajął
I miejsce w zgrupowaniu „Małopolska”,
a przy obsłudze zlotu służbę pełniły jeszcze
dwa zastępy.
1 X – Funkcję komendanta szczepu objął pwd. Jan Lalik.
1982
16–21 II – Obóz zimowy w Furmanowej, komendant – hm. Andrzej
Marszałek, kwatermistrz – hm. Ryszard Malinowski.
7–8 V – Zlot hufca w Dolinie Karniowickiej. I miejsce wśród drużyn żeńskich
zdobyła 91/2 KDHL „Wielka Niedźwiedzica”.
1–25 VII – Zgrupowanie obozów w Suchych Rzekach,
komendant – hm. Kazimierz Dziedzic kwatermistrz
– hm. Tadeusz Kasprzycki, komendanci podobozów:
hm. Ryszard Wcisło, pwd. Teresa Bukowska.
31 VII–17 VIII – Obóz wędrowny w Bieszczadach,
komendant – hm. Leszek Watycha.
2–15 VIII – Obóz wędrowny w Tatrach, komendant –
hm. Andrzej Marszałek.
16–28 VIII – Kolonia zuchowa w Furmanowej, komendantka – pwd. Anna
Zwolan, kwatermistrz – pwd. Mirosław Flak.
– Szczep Lotniczy „Słonecznych Dróg” zajął III miejsce we
współzawodnictwie szczepów w roku harcerskim 1981/82.
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9 IX – Funkcję komendanta szczepu objął hm. Ryszard Malinowski.
29 XII–6 I 1983 – Obóz zimowy w Furmanowej, komendant – hm. Andrzej
Marszałek, kwatermistrz – hm. Ryszard Malinowski.
1983
24 I – Funkcję komendanta szczepu objął hm. Andrzej Marszałek.
29 I–6 II – Obóz zimowy w Furmanowej, komendant
– hm. Krzysztof Pawluś, kwatermistrz – hm.
Kazimierz Dziedzic.
3–5 VI – W IX Harcerskim Turnieju Lotniczym
„IKAR” w Krakowie II miejsce w klasyfikacji
zespołowej zdobyła 91a KDH-rek, a III miejsce 19a
KDH-rzy.
30 VI–30 VII – Obóz stały Zawady-Tworki, komendant – hm. Tadeusz
Kasprzycki, kwatermistrz – hm. Kazimierz Dziedzic.
30 VI–20 VII – Kolonia zuchowa w Jaworkach, komendant – pwd.
Mirosław Flak, kwatermistrz – pwd. Wiesława Niemiec.
31 VII–14 VIII – Obóz wędrowny w Górach Świętokrzyskich, komendant
– phm. Adam Rząsa, kwatermistrz – pwd. Czesław Przybytek.
23 IX – Rozkazem Komendanta Chorągwi Krakowskiej została powołana
Poczta Harcerska Szczepu Lotniczego „Słonecznych Dróg”19 KDHL.
Naczelnikiem poczty został mianowany hm. Kazimierz Dziedzic.
27 XI – I Zawody Modeli Rakiet o mistrzostwo szczepu, w których
startowało 14 zawodników. Rozpoczęły one „nową erę” specjalizacji lotniczej
− modelarstwo rakietowe. W ogólnopolskich
Harcerskich Zawodach Modeli Kosmicznych, które
były organizowane przez pracownię modelarską
szczepu we współpracy z Inspektoratem Lotniczym
Krakowskiej Chorągwi ZHP w latach 1986–1998
(13 edycji), zawodnicy reprezentujący szczep zdobyli:
8 medali złotych, 13 srebrnych i 6 brązowych.
1984
30 I–11 II – Obóz zimowy w Furmanowej, komendant – hm. Krzysztof
Pawluś, kwatermistrz – hm. Kazimierz Dziedzic.
2–14 VII – Obóz wędrowny po Ziemi Kłodzkiej, komendant – org. Piotr
Pawluś, kwatermistrz – pwd. Piotr Żmudka.
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28 VII–28 VIII – Obóz stały w Jordanowie, komendant – hm. Krzysztof
Pawluś, kwatermistrz – hm. Kazimierz Dziedzic.
29 IX – Pierwszy wzlot harcerskiego balonu SP-BZP „Harcerz”
z krakowskich Błoń.
– funkcję komendanta szczepu objął hm. Krzysztof Pawluś.
1985
27 I–1 II – Obóz zimowy w Skołyszynie, komendant – hm. Krzysztof
Pawluś, kwatermistrz – hm. Kazimierz Dziedzic.
1 V – Komenda Chorągwi powołała Harcerski Klub Balonowy, który po
kilku latach stał się jednostką organizacyjną szczepu.
V – W wyniku wizytacji przeprowadzonej przez komendę hufca szczep
otrzymał ocenę bardzo dobrą, jako jeden z pięciu szczepów hufca.
7–9 VI – W XI Harcerskim Turnieju Lotniczym „IKAR” w Mielcu II
miejsce w klasyfikacji zespołowej zdobyła 19 KDH „Zdobywcy Kosmosu”,
a I miejsce indywidualnie w kategorii S3A (modele rakiet czasowych ze
spadochronem) Marta Flejszar.
28 VI–27 VII – Obóz stały w Zawadach–Tworkach, komendant – hm.
Krzysztof Pawluś, kwatermistrz – hm. Kazimierz Dziedzic, komendanci
podobozów: pwd. Piotr Pawluś, phm Teresa Bukowska, phm. Wiesława
Niemiec (kolonia zuchowa).
4–17 VIII – Obóz wędrowny po Roztoczu, komendant – pwd. Piotr
Pawluś, kwatermistrz – pwd. Piotr Żmudka.
– Szczep Lotniczy „Słonecznych Dróg” zajął III miejsce we
współzawodnictwie szczepów w roku harcerskim 1984/85.
1986
2–15 II – Obóz zimowy w Harklowej – komendant − hm. Krzysztof Pawluś,
kwatermistrz − hm. Kazimierz Dziedzic.
13 IV– I Ogólnopolskie Harcerskie Zawody Modeli Kosmicznych
w Krakowie – w kategorii S3A I miejsce zdobyła Sabina Bugajska, a II
miejsce − Katarzyna Spodniewska.
VII – Obóz wędrowny w Beskidzie Niskim i Bieszczadach, komendant –
hm. Leszek Watycha, kwatermistrz – Tomasz Zalewski.
28 VII–28 VIII – Obóz stały w Lubrzy, komendant – hm. Krzysztof
Pawluś, kwatermistrz – hm. Kazimierz Dziedzic, komendanci podobozów:
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pwd. Tomasz Grabowski, pwd. Robert Kowalski, Elżbieta Tutak, Danuta
Sulich, phm. Wiesława Niemiec (kolonia zuchowa).
– Szczep Lotniczy „Słonecznych Dróg” zajął II miejsce we
współzawodnictwie szczepów w roku harcerskim 1985/86.
1987
– Funkcję p.o. komendanta szczepu objął hm. Kazimierz Dziedzic.
1–14 II – Obóz zimowy w Skołyszynie, komendant – pwd. Piotr Pawluś,
kwatermistrz – hm. Kazimierz Dziedzic.
8 III - W Mistrzostwach Narciarskich Hufca reprezentacja szczepu zajęła
III miejsce.
7 VI – W XIII Harcerskim Turnieju Lotniczym „IKAR” w Krakowie
w konkurencjach indywidualnych czołowe miejsca uzyskali: w kategorii
S3A młodzików I miejsce – Olimpiusz Paul, w kategorii S3A juniorów
I miejsce Monika Konior.
26 VI–9 VII – Obóz wędrowny w Beskidzie Śląskim i Żywieckim,
komendant – hm. Leszek Watycha.
1–28 VII Obóz stały w Lubrzy, komendant – hm. Kazimierz Dziedzic,
kwatermistrz – phm. Czesław Przybytek, komendanci podobozów: pwd.
Piotr Pawluś, pwd. Robert Kowalski, pwd. Monika Konior, pwd. Marta
Oszczypko, pwd. Tomasz Zalewski (kolonia zuchowa).
– Szczep Lotniczy „Słonecznych Dróg” zajął III miejsce we
współzawodnictwie szczepów w roku harcerskim 1986/87.
20 IX – Funkcję komendanta szczepu objął ponownie hm. Krzysztof
Pawluś.
1988
1–13 II – Obóz zimowy w Zbylitowskiej Górze, komendant – hm.
Krzysztof Pawluś, kwatermistrz – hm. Kazimierz Dziedzic.
1–28 VII – Obóz stały w Borowym Młynie, komendant – hm. Krzysztof
Pawluś, kwatermistrz – hm. Kazimierz Dziedzic, komendanci podobozów:
pwd. Tomasz Wyżga, pwd. Marta Oszczypko, Laura Włodarczyk, pwd.
Małgorzata Okrzesik (kolonia zuchowa).
VIII – Obóz wędrowny w Beskidzie Niskim, komendant − pwd. Tomasz
Zalewski.
1989
26 I–12 II – Obóz zimowy w Sanoku, komendant – hm. Krzysztof Pawluś,
kwatermistrz – hm. Kazimierz Dziedzic.
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26 VI–26 VII – Obóz stały w Ołoboku, komendant – hm. Krzysztof Pawluś,
kwatermistrz – hm. Kazimierz Dziedzic, komendant koloni zuchowej –
pwd. Tomasz Zalewski.
5–24 VIII – Obóz stały w Szklanej Hucie, komendant – hm. Kazimierz
Dziedzic, kwatermistrz – phm. Czesław Przybytek, komendantka koloni
zuchowej – pwd. Małgorzata Okrzesik.
12–28 VIII – Obóz wędrowny w Beskidzie Niskim, komendant – hm.
Leszek Watycha, kwatermistrz – pwd. Marcin Czubek.
„Chytry Jastrząb”

HM. RYSZARD WCISŁO
hm. Krzysztof Wojtycza

Ryszard Wcisło, (1933–2015), magister inżynier architekt, harcmistrz,
wybitny instruktor harcerski działający nieprzerwanie przez ponad
pięćdziesiąt lat.
Urodził się 8 kwietnia 1933 roku w Zakopanem jako syn Kazimierza
Wcisło (1905−1978, elektroinstalatora, właściciela prywatnego zakładu
usługowego) i Zofii Tekli z domu Magryś (1905−1975). Miał brata
Wiesława (ur. 1935 r., prawnika, instruktora harcerskiego w stopniu
podharcmistrza, Harcerza Rzeczypospolitej).
Dzieciństwo spędził w Zakopanem, gdzie uczęszczał do Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum im. Oswalda Balzera. Następnie wraz z rodziną
przeniósł się do Rzeszowa, gdzie uczył się w Liceum Ogólnokształcącym
im. Stanisława Konarskiego, w którym zdał maturę w 1950 r. Studia odbył
na Politechnice Krakowskiej na Wydziale Architektury, uzyskując w 1957
r. tytuł mgr inż. architekta.
Pracę zawodową rozpoczął w krakowskim „Miastoprojekcie”,
uczestnicząc w projektowaniu i projektując samodzielnie obiekty
budownictwa miejskiego m.in.: elewację Hotelu „Cracovia” oraz budynki
mieszkalne np.: róg ul. Kościuszki i Włóczków oraz w Podgórzu przy
ul. św. Kingi, które otrzymały tytuł Mister Roku. Przeszedłszy do Biura
Przemysłowego Budownictwa został m.in. autorem projektu największej
w Polsce „Cementowni Nowiny”, garbarni w Wałczu, Fabryki Obuwia
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Sportowego w Wałbrzychu, a z ramienia Stowarzyszenia Architektów
Polskich – projektu Szkoły Podstawowej w Lipnicy Wielkiej.
Z harcerstwem zetknął się 2 VIII 1944 roku na konspiracyjnej zbiórce
późniejszej 3 Rzeszowskiej Drużyny Harcerzy, natomiast po przeniesieniu
się do Zakopanego wraz z bratem Wiesławem wstąpił w dniu 8 IX 1945
r. do 2 Zakopiańskiej Drużyny Harcerzy im. Andrzeja Małkowskiego.
W następnym roku, po powrocie do Rzeszowa, w dniu 1 październiku 1946
roku został przyjęty do 3 Rzeszowskiej Drużyny Harcerzy im. Stefana
Czarnieckiego, gdzie w dniu poświęcenia sztandaru drużyny 5 I 1947 roku
złożył Przyrzeczenie Harcerskie na ręce hm. Stanisława Sokołowskiego.
Będąc harcerzem 3 RDH wziął udział w trzech obozach stałych, obozie
wędrownym, zimowisku i z wyróżnieniem ukończył obozowy kurs
zastępowych w Kasince Małej. W 3 RDH tej pełnił funkcję gospodarza
harcówki,założył zastęp „Lwów”(składający się z 10 harcerzy),a w przededniu
likwidacji harcerstwa objął funkcję przybocznego. Tak wspomina go z tego
okresu jeden z instruktorów: „Byłem szeregowym harcerzem, który był
dobrze szkolony właśnie przez Ryśka Wcisłę w zakresie terenoznawstwa (co
mi pozostało do dnia dzisiejszego), samarytanki i łączności (rzecz jasna przy
zastosowaniu alfabetu Morse’a, co mi też pozostało do dnia dzisiejszego).
Był bardzo wymagający i rygorystyczny wobec nas młodzików, ale też ich
nagradzał, chyba za sumienność i pilność”. W tym czasie zdobył stopnie:
młodzika (1 XII 1946), wywiadowcy (31 VII 1947) i ćwika (20 XI 1948).
Ze środowiskiem rzeszowskim związany był do likwidacji ZHP, tj. do dnia
1 czerwca 1950 r.
Po reaktywowaniu ZHP w 1956 roku został drużynowym 14
Krakowskiej Drużyny Harcerzy przy Technikum Energetycznym w Hufcu
Kraków-Zwierzyniec, która jako jedna z pierwszych w hufcu w dniu 22
V 1957 r. została przyjęta do ZHP z jednoczesnym nadaniem jej jako
patrona hetmana Stefana Czarnieckiego. Na jej bazie 28 IX 1958 r. powstał
„Biały Szczep” 14 i 18 KDH – jeden z najbardziej znanych szczepów
starszoharcerskich w Chorągwi Krakowskiej, który otrzymał sztandar 25
V 1960 r. na Dziedzińcu Wawelskim. Sztandar ten zaprojektował phm.
Ryszard Wcisło; stał się on pierwszym z serii 16 zaprojektowanych przez
niego sztandarów dla różnych jednostek harcerskich. Biały Szczep posiadał
konspiracyjną kopię swojego sztandaru, sporządzoną na wypadek ponownej
likwidacji ZHP. O jej istnieniu wiedzieli jedynie instruktorzy Szczepu,
a kopia ta została ujawniona dopiero w 2006 r. Był szczepowym „Białego
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Szczepu” do 1962 r. W trakcie służby w Białym Szczepie był komendantem
pięciu obozów stałych: w Sopotni Wielkiej (1957), Wetlinie (1958),
Nasicznem (1960), Kluszkowcach (1961) i Sulęczynie (1962), zimowiska
w Jaszczurówce (1957/58) oraz kursu zastępowych w Bukowinie Tatrzańskiej
(1959/60). Ponadto w komendzie Hufca Kraków-Zwierzyniec w roku
harcerskim 1959/60 roku pełnił funkcję sekretarza, a w roku harcerskim
1962/63 − kierownika referatu starszoharcerskiego. W tym czasie zdobył
stopnie instruktorskie: przewodnika (2 VI 1957) i podharcmistrza (1 IV
1959) oraz stopień Harcerza Orlego (3 XI 1959).
W 1963 roku przeniósł się do Szczepu Lotniczego im. Żwirki
i Wigury 19 KDH w Hufcu Kraków Kleparz-Łobzów, gdzie objął funkcję
zastępcy szczepowego ds. organizacyjnych i drużynowego jednej z dwóch
drużyn harcerzy (Dywizjonu „Słonecznych Dróg”). Tak wspominał wizytę
Marka Kudasiewicza, od której wszystko się zaczęło: „Długo siedzieliśmy
i rozmawialiśmy. Następnego dnia po wizycie Marka poszedłem do szafy
i chciałem założyć mundur. Patrzę, a na mundurze żółta chusta zamiast
białej! […] I tak rozpoczęła się moja przygoda z «dziewiętnastką»”.
Razem z nim trafiła do Szczepu Lotniczego jego legenda: wspaniałego
organizatora i nieprzeciętnego instruktora wymagającego dużo od siebie
i od innych, u którego na obozie w „Białym Szczepie” przy przekazywaniu
służby w kuchni sprawdzano czystość przeciągając przez komin białą
chustę. Po kilku miesiącach pracy w szczepie poprowadził bardzo udany
obóz w Gaboniu, który był wzorem wspaniałej pionierki. Po nim na
rozpoczęciu roku harcerskiego „Dziewiętnastka” bardzo efektownie
zaprezentowała wspaniale umundurowane dwie drużyny (nazywane
dywizjonami) harcerskie „Słonecznych Dróg” i „Gwiaździstego Szlaku”
oraz dywizjon zuchowy „Kosmonauci” – w sumie około stu osób. To zrobiło
wrażenie – w Hufcu Kraków Kleparz-Łobzów „żółtym błysnęło”. Niedługo
później w szczepie powstał prężny zespół instruktorski, w którym obok
mającego świetne pomysły hm. Marka Kudasiewicza, znalazł się umiejący
je wspaniale wcielać w życie doskonały organizator phm. Ryszard Wcisło.
Ten zespół nadał szczepowi pewien specyficzny styl pracy i spowodował, że
„Dziewiętnastka” zaczęła być jednym z wiodących szczepów hufca. Trzeba
przyznać, że to właśnie Rysiek nadał „Dziewiętnastce” taki zewnętrzny
szlif, którego jej dotąd brakowało, a który potem naśladowały z większym
lub mniejszym powodzeniem także inne „kleparskie” szczepy. Szczep
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Lotniczy otrzymał w dniu 6 VI 1964 r. sztandar, zaprojektowany przez
phm. Ryszarda Wcisłę, który 22 VII t.r. zdobył stopień harcmistrza.
Będąc Szczepie Lotniczym 19 KDH, pełnił funkcję komendanta
trzech obozów stałych: w Gaboniu (1963), Uściu Gorlickim (1965)
i Ujsołach (1966 − w zgrupowaniu szczepu) oraz obozu wędrownego
w Sudetach (1965). Ponadto 30 IV 1966 r. był komendantem 1-majowego
capstrzyku hufca, a od 25 IX 1966 do 25 III 1967 r. pełnił funkcję zastępcy
komendanta hufca ds. organizacyjnych w Hufcu Kraków Kleparz-Łobzów.
W roku harcerskim 1967/68 przeniósł się do Szczepu „Huragan”,
w którym od 20 XI 1967 do 15 VI 1968 r. pełnił funkcję komendanta
Szczepu „Huragan B”, a od 15 VI 1969 do 11 IV 1970 roku – drużynowego
28 Krakowskiej Drużyny Harcerzy. W tym czasie poprowadził jako
komendant obóz stały w Jarosławcu (1969), dwa zimowiska: w Zębie
(1970/71) i Moszczenicy (1971/72) oraz obóz
wędrowny po Jugosławii (1972). Ponadto w latach
1965–1967 był członkiem Rady Hufca, a w latach
1967–1971 − członkiem Komisji Rewizyjnej
Hufca Kraków Kleparz-Łobzów. W rozkazie
komendanta chorągwi z dnia 1 I 1968 r. otrzymał
pochwałę za pracę przy przygotowaniu Wystawy
Dorobku Harcerskiego Chorągwi Krakowskiej.
W 1960 r. został przyjęty do Kręgu
Puszczańskiego „Czarnego Dębu” jako jeden z pierwszych instruktorów
krakowskich, otrzymując miano „Chytry Jastrząb”. Krąg ten powstał
w Rzeszowie, a jego wodzem jego był phm. Adam Rząsa. Zrzeszał
wyróżniających się instruktorów harcerskich, kontynuował, a zarazem
przywracał tradycje przedwojennego harcerstwa, a szczególnie ideę
„puszczaństwa”. Wielu należących do niego instruktorów było nastawionych
opozycyjnie do oficjalnych władz harcerskich, będąc zwolennikami
harcerstwa w jego przedwojennym kształcie. Spotkania kręgu otoczone
były tajemnicą, obowiązywały zaproszenia, wybierano także na spotkania
niezwykłe miejsca, ale Służbie Bezpieczeństwa udało się rozpracować
instruktorów należących do Kręgu. Podjęta przez nią operacja o kryptonimie
„Skaut” miała na celu doprowadzenie do zaprzestania przez instruktorów
działalności określanej przez SB jako „wroga i nielegalna”, a także
zahamowanie ich wpływu na młodzież. W związku z tą operacją w 1973
r. hm. Ryszard Wcisło został aresztowany, przesłuchiwany i zatrzymany na
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48 godzin. Jednym z zarzutów przedstawionych mu było organizowanie
obozów wędrownych zagranicą mających na celu nawiązywanie kontaktów
z Polonią i dostarczanie im różnego rodzaju nielegalnej literatury. Ponadto
latach 1960−1995 był pod ciągłą inwigilacją Służby Bezpieczeństwa jako
jeden z „niepokornych” stanowiących zagrożenie dla ówczesnych władz.
W 2003 r. po ujawnieniu przez Instytut Pamięci Narodowej teczek
i dokumentów operacyjnych Służby Bezpieczeństwa dotyczących jego
działalności harcerskiej na mocy art. 6 pkt. 1 ustawy o Instytucie Pamięci
Narodowej został uznany za osobę pokrzywdzoną i represjonowaną.
W roku harcerskim 1973/74 był kierownikiem referatu organizacyjnego
Komendy Hufca Kraków-Krowodrza, w którym aktywnie włączył się
w akcję sztandarową m.in. projektując sztandar i wchodząc w skład redakcji
okolicznościowego wydawnictwa Rok sztandarowy Hufca ZHP KrakówKrowodrza ([Kraków] 1974).
W następnym roku powrócił do pracy w szczepach lotniczych.
Początkowo na krótko został komendantem Szczepu „Gwiaździstego
Szlaku” (1974–1975), w latach 1976–1979 był zastępcą komendanta
Szczepu Lotniczego „Słonecznych Dróg”, a w latach 1979–1981 −
komendantem tego szczepu. Był też współautorem broszury Komandoria
– harcmistrze dziewiętnastki (Kraków 1983).
22 lipca 1977 r. otrzymał honorowy stopień harcmistrza Polski
Ludowej, a w 1978 r. w gronie pięciu instruktorów tego hufca, przyznaną
przez Wydział Organizacji Wypoczynku Głównej Kwatery ZHP − Złotą
Odznakę Komendanta Obozu.
W latach 80-tych XX wieku czynnie włączył się w działalność
Porozumienia Kręgów Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja
Małkowskiego (KIHAM). W ramach tej działalności był inicjatorem
i komendantem Jubileuszowego Zlotu Harcerstwa na Błoniach
krakowskich w 70-lecie jego powstania (18−20 IX 1981). Zwrócił się
wtedy do instruktorów z apelem: „Już za parę tygodni odbędzie się
«Jubileuszowy Zlot Harcerstwa», zlot poświęcony 70 rocznicy powstania
harcerstwa. To niecodzienne spotkanie harcerskie będzie miało miejsce
w czasie 18 do 20 września br. na Błoniach Krakowskich. Jeśli to
niewątpliwie wielkie wydarzenie Związku organizowane z inicjatywy
Kręgu Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego z Krakowa,
ma być potwierdzeniem wiernego stania na straży naszej przeszłości – to
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każdy z Was, zaproszony do współpracy, musi zdać sobie z tego sprawę, że
przyjął na siebie obowiązek o randze historycznej.
Będzie to Zlot o randze ogólnopolskiej, Zlot oczekiwanych marzeń
o prawdzie i prawach naszego Związku, Zlot nadziei i manifestacji
siły naszego harcerstwa. Będzie Zlot taki, jakim my go przygotujemy
– a przygotować go ma doborowa Kadra Instruktorów harcerstwa
krakowskiego, która często jest stawiana w różnych środowiskach za wzór
harcerskich postaw, wzór godny naśladowania”.
I tak się stało. Ten wspaniały zlot, dzięki zaangażowaniu jego
komendanta i umiejętnie dobranej przez niego kadry, też stał się wzorem
godnym naśladowania.
Był także komendantem „Pogotowia Zimowego Harcerek
i Harcerzy” zorganizowanego w 1982 r. przez Radę Porozumienia Kręgów
Instruktorskich im. Andrzeja Małkowskiego, a od 1983 roku czynnie
uczestniczył w działaniach niejawnego Ruchu Harcerskiego. Był jednym
z organizatorów ogólnopolskiego spotkania harcerzy z papieżem Janem
Pawłem II w Tarnowie w dniu 9 czerwca 1987 r. oraz sygnatariuszem
„Listu otwartego do społeczeństwa polskiego” z 22 maja 1988 roku.
Po reaktywowaniu Szczepu Lotniczego „Gwiaździstego Szlaku”
na terenie Szkoły Podstawowej nr 109 na Białym Prądniku został jego
komendantem (1985–1988). Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji
Stopni Harcerskich (1983–1985), zastępcy komendanta hufca (1988/89),
a w latach 1985–1989 był członkiem Rady Hufca Kraków-Krowodrza. Był
w tym czasie także komendantem obozów letnich stałych: w Czarnoszycach
(1986), Konarzynach (1987), Rozstajnem (1988), Słosinku (1989) oraz
zimowych: wędrownego po Podhalu (1986) i w Czarnej Górze (1987
i 1988).
Współtworzył w 1989 roku Związek Harcerstwa Polskiego rok
założenia 1918. W dniu 11 IX 1989 roku został p.o. hufcowego Hufca
Harcerzy Kraków IV. Rozkazem L 1/89 GK Harcerzy ZHP-1918 z 24
IX 1989 roku został mianowany komendantem Małopolskiej Chorągwi
Harcerzy. 15 XII 1990 roku Rada Naczelna ZHP-1918 wybrała go
Naczelnikiem Harcerzy, którym został mianowany rozkazem L 1/91 z 16
I 1991 roku. Funkcję tę pełnił do lutego 1993 roku. W tym czasie brał czynny
udział w rozmowach mających na celu połączenie ZHP rok założenia 1918
z Związkiem Harcerstwa Rzeczpospolitej. Po połączeniu ZHR i ZHPstr. 35
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1918 w 1992 roku, działał w Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej, aż do
śmierci.
W czasie Jubileuszowego Zlotu 80-lecia Harcerstwa w Olsztynie
k. Częstochowy (1991) pełnił z ramienia ZHP-1918 funkcję zastępcy
komendanta zlotu. W dniu 28 II 1993 roku, już w ZHR, został mianowany
kierownikiem Wydziału Starszyzny Głównej Kwatery Harcerzy. W 1998
roku objął funkcję przewodniczącego Komisji Instruktorskiej Małopolskiej
Chorągwi Harcerzy.
W 1994 r. w 50-lecie swojej działalności harcerskiej hm. Ryszard Wcisło
zorganizował wystawę autorską. Od 1998 do 2012 r. był szczepowym
Szczepu 19 Krakowskich Drużyn Lotniczych im. Fr. Żwirki i St. Wigury
(ZHR), będącego kontynuacją męskich drużyn Szczepu „Gwiaździstego
Szlaku”.
Sprawując najważniejsze funkcje w harcerstwie, nigdy nie zapomniał
o podstawowej jednostce Związku, czyli drużynie. To właśnie w niej działał
po 1995 roku, będąc przejściowo drużynowym 19 KLDH „Ptaki Polskie” i 19
KLDH „Orli Szaniec” oraz pełniąc w tym czasie także funkcję szczepowego
Szczepu 19 KDL. Wraz ze swoim środowiskiem harcerskim uczestniczył
w obozach i zimowiskach jako komendant i kwatermistrz, towarzyszył mu
też na w Zlocie X‑lecia ZHR w Lednicy, III Narodowym Zlocie Harcerzy
w 60. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, Zlocie XX-lecia ZHR
w Koronowie, Zlocie 100-lecia Harcerstwa w Krakowie-Łagiewnikach,
w „Białych Służbach”, na biwakach, wędrówkach, wycieczkach i rajdach.
Miał wyjątkowy talent – pięknie rysował, rzeźbił, miał łatwość
projektowania i doskonałą wyobraźnię przestrzenną pozwalającą na
uzyskiwanie właściwej, odpowiadającej otoczeniu
formy obiektu
i gwarantującą wizualny efekt. Wykorzystywał swoje umiejętności
w projektowaniu elementów architektonicznych obozów harcerskich
jak maszty, bramy, kładki, konstrukcje zagospodarowania i otoczenia
namiotów – wszystkie proste i estetyczne. w konstrukcji i architekturze.
Jego dziełem jest także wystrój wielu izb harcerskich oraz niezliczona ilość
proporców, odznak, medali, plakietek i innych symboli harcerskich w tym
biało-czerwona plakietka ZHR i klamra pasa harcerskiego ZHR. Włączał
się też społecznie w zamierzenia, które tylko dość luźnie wiązały się z pracą
harcerską, jak: adaptacja Fortu 39 Olszanica na Schronisko Młodzieżowe,
patronat nad rozbudową siedziby Klubu Turystyki Konnej w Olszanicy czy
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opracowanie koncepcji rozbudowy MDK „Dom Harcerza” (ul. Reymonta
18).
W 2011 roku, roku Jubileuszu 100-lecia Harcerstwa, spełniło się
jego marzenie o odsłonięciu pomnika Andrzeja Małkowskiego w Parku
im. Henryka Jordana oraz została otwarta wystawa dorobku najstarszych
szczepów krakowskich w sali „Sokoła” przy ul.
Piłsudskiego (przy którym sto lat wcześniej powstały).
Obie te inicjatywy były jego pomysłem, dla których
realizacji poświęcił wiele czasu i wysiłku. W ostatnich
latach włączył się także w działalność krakowskiego
Oddziału Stowarzyszenia Szarych Szeregów, będąc
kanclerzem kapituły Młodzieżowej Odznaki „Szare
Szeregi – więź pokoleń”.
Spędził setki dni pod namiotami na harcerskich
obozach i na zimowiskach w ukochanych górach.
Niezwykle dbał o schludność harcerskiego munduru,
będąc wzorem dla wszystkich.
W dniu 25 października 2015 r. odszedł na Wieczną
Wartę. W jego pogrzebie wzięło udział kilkuset harcerzy i instruktorów
z obydwu Związków oraz około czterdziestu pocztów sztandarowych.
Pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu
Odrodzenia Polski przez Prezydenta RP Andrzej Dudę, który przesłał
także wieniec, a w czasie mszy żałobnej odczytano list biskupa Kazimierza
Górnego. Został pochowany na cmentarzu Rakowickim w grobie
rodzinnym na płycie którego On sam zaprojektował krzyż harcerski.
Został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski
(2008), Srebrnym Medalem Senatu RP (2013), Krzyżem Wolności
i Solidarności (2012), Srebrnym Krzyżem Zasługi (1981), Medalem
Komisji Edukacji Narodowej (2008), Odznaką 1000-lecia Państwa
Polskiego (1966), Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej
(2014), Odznaką „Zasłużonego Działacza Lotnictwa Sportowego” (1980),
Krzyżem Honorowym ZHR „Semper Fidelis” (2008), Krzyżem „Za
Zasługi dla ZHP” (1972), Odznaką „Za Zasługi dla Aeroklubu PRL”
(1976), Plakietką Stowarzyszenia Szarych Szeregów „Szare Szeregi –
Więź Pokoleń” (2012), Złotą i Srebrną Odznaką „Za pracę społeczną
dla miasta Krakowa” (1972, 1970), Odznaką „Honoris Gratia” (2013),
Złotym Medalem Harcerskiej Wdzięczności Małopolskiej Chorągwi
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Harcerzy im. Andrzeja Małkowskiego, Medalem 50-lecia Aeroklubu
Krakowskiego (1978) oraz Odznaczeniem Szczepów Lotniczych I kl.
(1981), Złotą Odznaką 35-lecia 19 KDH (1966), Honorową Odznaką
XXV-lecia „Huraganu” I stopnia (1970). W uznaniu świetniej organizacji
obozu w Bieszczadach w czasie akcji letniej 1958 r. otrzymał „Odznakę
Kościuszkowską Lenino-Berlin 1943−1945” 1 Warszawskiej Dywizji
Piechoty im. T. Kościuszki (1958), którą z dumą nosił. W 2013 r. w okresie
obchodów 80-tych urodzin otrzymał Apostolskie Błogosławieństwo Ojca
Świętego Franciszka.
W Jego nekrologu napisano: „Dla harcerzy ze Szczepu 19 KDL był
«dziewiętnastakiem», druhem drużynowym, druhem szczepowym, druhem
komendantem. Prawdziwym Wodzem. Takim, który potrafił dać przegon,
ale i który był mistrzem harcerskich zabaw i okrzyków, nosił jak my
zielony plecak wojskowy z szarym kocem, budował bramę, spał na pryczy,
z którym w spiekotę dnia i śnieżną zawieruchę maszerowaliśmy razem
kolumną. Wzorem instruktora i wzorem człowieka, który nigdy się nie
wywyższał, potrafiącym porozmawiać zarówno z druhem Naczelnikiem,
jak i najmłodszym zuchem”.
29 VII 1959 r. zawarł związek małżeński z Ewą Kowalczyk (ur. 1935,
inż. budownictwa wodnego). Miał córkę Monikę (ur. 1960, zamężną
Cynk), która idąc w ślady ojca ukończyła Politechnikę Krakowską na
Wydziale Architektury zdobywając tytuł mgr inż. architekta. Doczekał się
trojga wnuków i czworga prawnuków. Najbliższa rodzina druha Ryszarda
mieszka w Krakowie, zaś jego brat w Sopocie.
Źródła: Kapusta M., Sprawa operacyjnego sprawdzenia kryptonim „Skaut”. Z dziejów
niezależnego ruchu harcerskiego”, „Krakowski Rocznik Historii Harcerstwa” t. I/2005,
s. 37-38 i 72-73; Komorowski J., Niepokornych „Droga do Orłów”. Siedemdziesiąt lat
krakowskiej „dziewiętnastki”, Kraków 2001, s. 80-86; Monografia 19 KDHL, http://
monografia19kldh.pl/st/index_8_kroniki_5766.htm /1 XII 2015; Ryszard Wcisło,
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ryszard_Wcisło /1 XII 2015; Watycha L., Opowieści
Chytrego Żubra, Kraków 2004, s. 68; Raport zlotowy, [zebrał Wcisło R.], [Kraków
1981]; Wcisło R., Baziur G., Niestrudzonych „Droga do Orłów”. Część II 2001–2011.
Jubileusz 80-lecia, Kraków 2011; WH [Hausner W.] Odeszli razem, „Krakowski
Rocznik Historii Harcerstwa” t. XI/2015, s. 109-110; Wojtycza K., Hufiec Kraków
Kleparz-Łobzów w latach 1957–1972, Kraków 2007; Wojtycza K., Hufiec KrakówKrowodrza w latach 1973–1989, Kraków 2014; Wojtycza K., Hufiec Krakówstr. 38
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Zwierzyniec w latach 1957–1972, Kraków 2011; książeczka służbowa Ryszarda
Wcisło ser. XIII nr 0603 wydana 27 IX 1947 r., nekrolog, http://malopolanie.zhr.
pl /1 XII 2015; informacje żony Ewy Wcisło, bratanka phm. Marcina Wcisło, hm.
Marcina Kapusty, hm. Ryszarda Korskiego, hm. Zbigniewa Sabińskiego.

„Kormoran Samotnik”

HM. Łukasz węsierski
hm. Janusz Wojtycza

Łukasz Norbert Węsierski (1943–2015), dr hab. inż., pracownik
naukowo-dydaktyczny AGH, profesor nadzwyczajny m.in. Politechniki
Rzeszowskiej i PWSW w Przemyślu, harcmistrz.
Urodził się 18 października 1943 roku w Tarnowie jako syn
Rajmunda Węsierskiego (1914−1998, dr. nauk filozoficznych) i Krystyny
Dmochowskiej (1919−2003). Miał braci Wiktora Marię (ur. 1942, mgr inż.
elektronika, harcmistrza) i Jacka Szczepana (ur. 1952, mgr inż. elektronika,
instruktora harcerskiego w stopniu podharcmistrza) oraz siostry Marię
Krystynę (ur. 1944, mgr inż. geofizyk), Józefę Antoninę (ur. 1951, dr hab.
n. med., zamężną Gądek-Węsierską) i Ewę Martę (ur. 1962, zamężną
Cechosz, pielęgniarkę).
W latach 1950−1957 uczęszczał w Krakowie do Szkoły Podstawowej
im. św. Wojciecha, a następnie w latach 1957−1962 do II Liceum
Ogólnokształcącego im. króla Jana III Sobieskiego. W latach 1962−1967
ukończył studia na kierunku budowa i eksploatacja maszyn na Wydziale
Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH, a w roku 1975 obronił rozprawę
doktorską, otrzymując stopień doktora nauk technicznych. Pracował
w Katedrze Maszyn Hutniczych, a następnie w Katedrze Automatyzacji
Procesów na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH,
którą współtworzył. W dniu 30 X 1995 r. Rada Wydziału Inżynierii
Mechanicznej i Robotyki nadała mu stopień doktora habilitowanego
nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn, specjalność:
napęd i sterowanie pneumatyczne na podstawie pracy „Projektowanie
pneumatycznych układów napędowych i sterujących”. W latach 1996−2012
był profesorem i kierownikiem Zakładu Mechaniki Płynów i Aerodynamiki
na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej im.
str. 39
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Ignacego Łukasiewicza. Od roku 2012 był również profesorem i w latach
2010−2012 dyrektorem Instytutu Mechatroniki Państwowej Wyższej
Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, gdzie był pomysłodawcą
i twórcą kierunku studiów mechatro
nika. W latach 2012−2013 pełnił
funkcję rektora tej uczelni. Pracował również jako profesor w Katedrze
Informatyki i Inżynierii Wiedzy na Wydziale Zarządzania i Administracji
Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz w Instytucie
Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka
w Sanoku. Wykładał także na Uniwersytecie Rzeszowskim, Politechnice
Świętokrzyskiej w Kielcach, Politechnice Krakowskiej i Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej w Tarnobrzegu. Od 1988 r. był przewodniczącym Rady
Naukowej Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Elementów i Układów
Pneumatyki w Kielcach. Od 1996 r. był konsultantem naukowym
Komitetu Naukowo-Technicznego kwartalnika „Pneumatyka”, był także
członkiem Rady Programowej i Zespołu Redakcyjnego kwartalnika
naukowo-technicznego TIAM – Technologia i Automatyzacja Montażu.
Był współpracownikiem Centrum Produkcyjnego Pneumatyki PREMA
w Kielcach i firmy FESTO w Warszawie. Był promotorem i recenzentem
prac doktorskich oraz kierował szeregiem prac naukowo-badawczych
z zakresu budowy modeli i pomiaru przepływu w układach płynowych.
Z pasją zajmował się projektowaniem układów mechatronicznych
z wykorzystaniem napędów pneumatycznych.
Do Związku Harcerstwa Polskiego wstąpił w roku 1957 do
3 Krakowskiej Drużyny Harcerzy im. Kazimierza Pułaskiego w Krakowie.
Pracę instruktorską rozpoczął w roku 1958 r. jako drużynowy zuchowy
w Hufcu Kraków-Stare Miasto, a następnie w Szczepie „Leśnych Ludzi”
6 KDH w Hufcu Kraków-Zwierzyniec. Zdobył stopnie instruktorskie:
przewodnika (18 IX 1960) i podharcmistrza (1 V 1963). W komendzie
Hufca Kraków-Zwierzyniec pełnił funkcję kierownika referatu drużyn
zuchowych (1962–1963). W 1964 roku przeniósł się do Szczepu Lotniczego
im. Żwirki i Wigury 19 KDH, gdzie objął funkcję zastępcy szczepowego
ds. zuchowych oraz drużynowego 19 Drużyny Zuchów „Aeronauci”.
Następnie był kwatermistrzem Szczepu, a w 1967 roku został wybrany
komendantem szczepu. Wraz z innymi instruktorami Szczepu Lotniczego
im. Żwirki i Wigury otrzymał pochwałę za wkład pracy w przygotowanie
i przeprowadzenie Ogólnopolskiego Dnia Kosmonauty Radzieckiego
(1965) oraz VII Harcerskiego Turnieju Drużyn Lotniczych (1968). 1 V
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1968 roku zdobył stopień harcmistrza, a w sierpniu 1969 r. został przyjęty
do Kręgu Puszczańskiego „Czarnego Dębu” i otrzymał miano „Kormoran
Samotnik”. W 1973 r. był przesłuchiwany w związku
z operacją o kryptonimie „Skaut”, prowadzoną przeciwko
instruktorom związanym z kręgiem puszczańskim.
Po podziale Szczepu Lotniczego im. Żwirki i Wigury,
dokonanym w roku 1968, pozostał w składzie komendy
Hufca Kraków Kleparz-Łobzów, gdzie pełnił funkcje:
szefa drużyn lotniczych (1968), kierownika referatu
zuchowego (1968–1969), sekretarza (1969–1971)
i przewodniczącego Komisji Kształcenia i Prób Instruktorskich (1971–
1972) oraz przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (1971–1972). Był także
członkiem Rady Hufca (1965−1971). Był komendantem kolonii zuchowej
w Krempachach (1965) i zimowiska Szczepu Lotniczego na Gubałówce
(1967/68) oraz obozu wędrownego Szczepu „Huragan” do Bułgarii (1971).
Po kilku latach przerwy w pracy harcerskiej został komendantem
Szczepu Lotniczego „Gwiaździstego Szlaku” (1978–1980). W tym czasie
otrzymał honorowy stopień harcmistrza Polski Ludowej (22 VII 1980).
Podczas Zlotu 70-lecia Harcerstwa był szefem Biura Zlotowego, a później
zastępcą komendanta Pogotowia Zimowego Harcerek i Harcerzy oraz
przewodniczącym powołanej przez KIHAM Komisji Stopni Harcerskich,
której celem było m.in. przywrócenie po latach stopnia Harcerza
Rzeczpospolitej.
Był redaktorem wydawnictwa okolicznościowego Szczepów
Lotniczych 19 Krakowska Drużyna Harcerzy – Lotnicza im. F. Żwirki
i St. Wigury w Krakowie (Kraków1981) oraz współautorem broszury
Komandoria – harcmistrze dziewiętnastki (Kraków 1983). Pełnił funkcje
członka Komisji Instruktorskiej (1982–1984) oraz przewodniczącego
Komisji Stopni Harcerskich (1985–1989) w Hufcu Kraków-Krowodrza.
Był komendantem obozu wędrownego Szczepu Lotniczego
„Gwiaździstego Szlaku” do Austrii (1988). W latach 1985−1989 był
zastępcą szczepowego, a w 1989 r. został szczepowym tego szczepu
i w tym samym roku wraz z tym szczepem znalazł się w strukturach
ZHP-1918, a następnie ZHR. Funkcję szczepowego pełnił do chwili, gdy
przeprowadził się do Łańcuta (1997 r.).
W latach 2001−2011 był dyrektorem Fundacji Ośrodka Akademickiego
w Rzeszowie, a w latach 2014−2015 – przewodniczącym Rady Programowej
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Łańcuckiej Resursy Kultury Pamięci. Należał do Zrzeszenia Studentów
Polskich (1961−1967) oraz Aeroklubu (od 1965).
Zmarł 9 października 2015 r. w Lublinie. Został pochowany na
cmentarzu komunalnym w Łańcucie w obecności władz miasta i powiatu,
delegacji uczelni i fundacji oraz ZHR ze sztandarami z Krakowa, Rzeszowa
i Łańcuta.
Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1989), Medalem Komisji
Edukacji Narodowej (1995), Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP” (1980),
Medalem 50-lecia Aeroklubu Krakowskiego (1978) i Odznaczeniem
Szczepów Lotniczych im. Żwirki i Wigury I kl. (1981).
27 VI 1970 r. zawarł związek małżeński z Zofią Koźmińską (ur. 1947,
mgr towaroznawstwa, instruktorką harcerską w stopniu przewodnika).
Miał córki Katarzynę Kingę (ur. 1973, mgr sztuki, zamężną Banaszewską)
i Marię Cecylię (ur. 1987, mgr sztuki, zamężną Kwiatkowską) oraz synów
Tomasza Konrada (ur. 1976, mgr inż. mechanika) i Jana Kazimierza
(ur. 1981, licencjata w zakresie sztuki).
Źródła: Kapusta M., Sprawa operacyjnego sprawdzenia kryptonim „Skaut”. Z dziejów
niezależnego ruchu harcerskiego”, „Krakowski Rocznik Historii Harcerstwa”
t. I/2005, s. 68-71; Komorowski J., Niepokornych „Droga do Orłów”. Siedemdziesiąt
lat krakowskiej „dziewiętnastki”, Kraków 2001, s. 109, 139; Monografia 19 KDHL,
http://monografia19kldh.pl/www/articles.php?article_id=206/ 1 XII 2015; Wcisło
R., Baziur G., Niestrudzonych „Droga do Orłów”. Część II 2001-2011. Jubileusz
80-lecia, Kraków 2011; WH [Hausner W.] Odeszli razem, „Krakowski Rocznik
Historii Harcerstwa” t. XI/2015, s. 109; Wojtycza K., Hufiec Kraków KleparzŁobzów w latach 1957–1972, Kraków 2007; Wojtycza K., Hufiec Kraków-Krowodrza
w latach 1973–1989, Kraków 2014; Wojtycza K., Hufiec Kraków-Zwierzyniec
w latach 1957–1972, Kraków 2011: bazy danych Nauka Polska, http://naukapolska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=18827&lang=pl;
informacje żony Zofii; nekrologi.
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Raport komendantów szczepów na Zlocie Hufca w Dolinie Kobylańskiej 3-4 VI 1972 r.
Od lewej stoją: przyjmujący raport hm. A. Weyssenhoff, meldujący: Szczep „Puszcza”
hm. C. Paluszkiewicz, Szczep „Harnasie” hm. M. Pieniążek, Szczep Lotniczy „Gwiaździstego
Szlaku” hm. K. Wojtycza, Szczep Lotniczy „Srebrzystych Ptaków” hm. L. Watycha, N N ,
Szczep „Czarna Trzynastka Krakowska” hm. A. Kacperski, N N , Szczep „Czerwone Berety
pwd. T. Bysiek, Szczep Lotniczy „Słonecznych Dróg” hm. W. Bąk, Szczep „Słowianie”
phm. A. Maj.

Pamiątkowe zdjęcie przed budynkiem IMCA w Halden, w którym mieszkaliśmy. Do zdjęcia
mamy zamienione chusty– Norwedzy w naszych żółtych, my w ich niebieskich. Opisani zostali
tylko Polacy. W górnym rzędzie po lewej proporzec wyprawy. Od lewej: phm. R. Kowalski,
pwd. M. Kremer, pwd. J. Kwadrans, hm. T. Kasprzycki, ks. pwd. M. Dębski; w środkowym rzędzie: hm. K. Pawluś, szef Norwegów, hm. K. Dziedzic, pwd. M. Dziedzic, phm.
K. Przybytek; w dolnym rzędzie: pwd. A. Matykiewicz, dh. M. Kurkiewicz, pwd. A. Cienciała,
phm. K. Migas, pwd. M. Molik, phm. E. Dudziak-Przybytek.

