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słowo wstĘpne

Minęło półtora roku…
od momentu, kiedy usiedliśmy grupą instruktorów „19-tki” aby z mgły
minionych dni wydobyć i przypomnieć lata świetności naszej „dziewiętnastki”.
Po roku pracy – spotkań, zaprosiliśmy grono „dziewiętnastaków” by
przy wspólnym kominku pokazać efekt naszych starań – Pierwszy Numer
„Dziewiętnastka”. Chcieliśmy równocześnie zachęcić obecnych w kręgu
do współpracy przy odkrywaniu bądź uzupełnianiu wielu nieznanych,
zapomnianych lub zaginionych kart z naszych Kronik.
Cóż, rozmowy były obiecujące ale efekty niezadowalające. Czy są to
kłopoty dnia codziennego, czy była to tylko euforia tego spotkania, ale
zainteresowanie nie zaowocowało kontaktami z Zespołem Historycznym.
Być może nasz optymizm jest większy niż zaciekawienie powrotem do dni
własnej młodości.
My jednak nadal szukamy materiałów a jednocześnie zastanawiamy
się nad innymi formami przekazania tego co zgromadziliśmy. Myślimy
o dotarciu z naszymi opracowaniami do obecnie działających środowisk
„19-tki”, licząc na ich zainteresowanie i ewentualną współprace przy
dokumentowaniu chwil obecnych.
Podsumowując ten okres to … mamy już drugi numer „Dziewiętnastaka” poświęcony jednemu z istotniejszych momentów w dziejach
„19-tki” – SZTANDAROWI.
Nadal oczekujemy na komentarze, opinie, materiały…
CZUWAJ!

Kozioł Stanowczy
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IX Spotkanie
phm Agnieszka Biernacka pion.
Pod koniec 2003 roku, na kolejnym, spotkaniu Zespołu Historycznego,
zapadła decyzja, że ukazanie się pierwszego numeru „Dziewiętnastaka”
zbiegnie się z obchodami Dnia Myśli Braterskiej. Może jednak było
odwrotnie? Dzień Myśli Braterskiej wydał się zebranym jak najbardziej
odpowiednim terminem na przedstawienie rocznej pracy owocującej
wydaniem pierwszego zeszytu. Rozpoczęto przygotowania.
Do szeregu Instruktorów działających kiedyś i obecnie w „19-stce”
przesłano lub osobiście dostarczono (poprzez członków Zespołu Historycznego) zaproszenia na spotkanie w dniu 20 lutego 2004 r.
Sala w siedzibie hufca Krowodrza przy ul. Reymonta 18 (dzięki uprzejmości Dyrektora MDK Dom Harcerzha – dh hm Zbigniewa Sabińskiego)
wypełniła się i o godz. 19.15 dh Lech Stachura powitał zebranych,
rozpalono świecę (dh Marek Meinardi ) i popłynęła tradycyjna pieśń
„Płonie ognisko”.
Na początku wspomniano i uczczono pamięć tych z „19”, którzy
odeszli na wieczną wartę: dh dh Mariana Ryszkę, Antoniego Kwarciaka,
Bogusława Molendę, Jadwigę Zdanecką-Wojtyczę, Janusza Wańczyka
i naszego honorowego członka dh Adama Rząsę.
Z kolei nastąpiło krótkie „resume” ostatnich lat działalności szczepów
lotniczych, które obecnie pracują jako drużyny – niestety już nie tak liczne
jak dawniej.
Kolejnym punktem programu było odsłonięcie i prezentacja „logo”
Zespołu Historycznego a zaraz potem przedstawienie pierwszego numeru
„Dziewiętnastaka” i rozdanie go wszystkim zebranym.
Po kilku piosenkach (czas na przeglądnięcie pisemka) nastąpił „integracyjny” punkt programu. Jako, że w spotkaniu uczestniczyli harcerze
z różnych lat działalności „19”, każdy z obecnych krótko przedstawiał się,
przypominał swoją harcerską drogę i miał okazję dokonać pamiątkowego
wpisu do kroniki Kręgu Instruktorskiego „Gniazdo” (dawniej w „Srebrzystych Ptakach”), która obecnie pełni rolę kroniki ZH.
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Przeplatając wypowiedzi piosenkami opowiadały o sobie następujące
osoby: Marek Michalec, Marek Meinardi, Andrzej Ciechanowski, Janusz
Wojtycza, Krzysztof Wojtycza, Kazimierz Dziedzic, Andrzej Marszałek,
Magdalena Furmańska, Agnieszka Biernacka, Magda Baran, Ewa
Stachura, Czesław Przybytek, Dorota Ziarkowska, Grzegorz Hojnik,
Łukasz Tylek, Renata Tylek, Tadeusz Kasprzycki, Michał Ruciński,
Grażyna Baran, Maria Miętus, Aleksander Broda, Paweł Gantkowski,
Grzegorz Bobrowicz, Marek Kudasiewicz, Lech Stachura i Leszek
Watycha.
Choć niektórzy druhowie – „chodzące legendy 19” mogliby snuć
harcerskie wspomnienia przez wiele wieczorów, a wszyscy słuchaliby
ich widząc oczyma wyobraźni swoje obozy, zimowiska czy zbiórki czas
spotkania był ograniczony i niestety trzeba było dość szybko oddawać głos
następnej osobie.
Część drugą spotkania rozpoczął dh Marek Kudasiewicz wspomnieniowo, przechodząc powoli w stronę tematu Zespołu Historycznego, jego
genezy, formy pracy, kończąc apelem o współpracę i pomoc wszystkich,
którym bliskie sercu są wspólnie przeżyte lata, a które warto byłoby ocalić
od zapomnienia (dla siebie i dla swoich bliskich).
Z kolei głos zabrał dh Lech Stachura, który wręczył „Akty Nadania
Członkostwa Zespołu Historycznego” Członkom Założycielom i Członkom Stałym, zaś najmłodszy uczestnik spotkania, działający obecnie
w drużynie 19 KLDH „Srebrzyste Ptaki” Łukasz Tylek obdarował ich
żółtymi tulipanami. Po czym wszyscy powstali i odśpiewali hymn
Dziewiętnastki.
Spotkanie zbliżało się ku końcowi, zaśpiewano jeszcze kilka piosenek
i prowadzący cały program dh Grażyna Baran i Michał Ruciński zaprosili
zebranych do kręgu, zabrzmiała pieśń „Idzie noc”.

  

Po zakończeniu trwały jeszcze rozmowy, przekazywanie adresów
mailowych (znak czasu) i wszędzie można było usłyszeć „miło się znów
spotkać”. Może więc, do następnego razu druhny i druhowie! – przecież
„19-tka się nie łamie!”
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40-lecie sztandaru
hm Krzysztof Wojtycza HR
6 czerwca 1964 r. na Błoniach Krakowskich odbyła się chyba
najważniejsza uroczystość w dziejach „Dziewiętnastki” – w dniu tym
Szczep Lotniczy im. Żwirki i Wigury 19 KDH otrzymał sztandar.
Jak do tego doszło?
Mniej więcej w połowie marca tegoż roku została rzucona myśl, że
taka prężna i wzorowo zorganizowana jednostka, jakim był nasz szczep,
powinna posiadać sztandar. Propozycja wyszła najprawdopodobniej od
zastępcy szczepowego ds. organizacyjnych phm Ryszarda Wcisło. On
to właśnie przekonał szczepowego hm Marka Kudasiewicza, że jest to
zamierzenie realne. Gdy na propozycję Ryśka, żeby rozpocząć akcję
sztandarową – wspomina M. Kudasiewicz – odpowiedziałem, że nie
mamy na to pieniędzy, wręczył mi książeczkę PKO z wkładem 30 tys.
zł (wtedy pensja wynosiła ok. 2 tys. zł), mówiąc: „Są tutaj.” Na moje
pytanie: „Co powie Ewa (żona)?”, stwierdził: „Biorę to na siebie”. Nie miał
przy tym żadnej gwarancji, że te pieniądze do niego wrócą, jeśliby akcja
zakończyła się ﬁnansową plajtą.
Został powołany Komitet Fundacji Sztandaru w składzie:
przewodniczący – ppłk Władysław (?) Łabęcki, p. Józef Gumienny –
skarbnik, mgr Mikołaj Wańczyk – sekretarz oraz inż. Włodzimierz
Kudasiewicz (sen.), p. Stanisław Kasprzycki, pani Majowa, pani
Węgrzynowa, hm. Marek Kudasiewicz i phm. Ryszard Wcisło –
członkowie.
Godność członka Komitetu Honorowego przyjęli: mgr Jan Betlej –
prezes WZSP, Jan Bryniarski – kierownik Aeroklubu Krakowskiego, mgr
Leopold Chrobak – przewodniczący DRN Kleparz, Władysław Dzierwa
– przewodniczący Rady Zakładowej WZSP, Edward Góra – zastępca
przewodniczącego Prezydium Rady Narodowej miasta Krakowa, hm.
Mieczysław Kucharski – komendant Krakowskiej Chorągwi Harcerstwa,
mgr Irena Matyjowa – inspektor Wydziału Oświaty DRN Kleparz, hm.
mgr Bogusław Molenda – komendant Hufca Kraków Kleparz–Łobzów,
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mgr Krystyna Moskalikowa – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 50, płk dypl.
Edwin Rozłubirski – dowódca Garnizonu Krakowskiego, phm. Zygmunt
Słaby – pierwszy drużynowy zuchów 19-tki, Adam Skwarczyński –
sekretarz Komitetu Dzielnicowego Kraków-Kleparz, mgr S. Walentoski
– dyrektor Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego nr 2.
Rozpoczęła się trwająca zaledwie około dwóch miesięcy „akcja sztandarowa”, w czasie której kadra szczepu niemal nie zdejmowała mundurów.
Było do załatwienia mnóstwo spraw. Ja jako zastępca szczepowego ds.
gospodarczych zajmowałem się głównie sprawami ﬁnansowymi. Od
pomysłu do jego realizacji minęło niecałe trzy miesiące. Imponujące
tempo. Niemal kosmiczne. A było to w czasach, kiedy o jakiekolwiek
luksusowe dobra było bardzo trudno. Jeśli dobrze pamiętam, czerwony
jedwab tzw. mora na sztandar został specjalnie sprowadzony z Londynu,
a żółty kupiony za dolary w „Pewexie”.
Sztandar zaprojektował Rysiek Wcisło, z zawodu architekt, który też
dopilnował jego wykonania w najdrobniejszych szczegółach. Nie był to
pierwszy, ani ostatni sztandar, jaki zaprojektował, pod tym względem
jest chyba rekordzistą i to nie tylko w skali Krakowa, ale całego ZHP.
Drzewce i specjalne zwieńczenie sztandaru w formie lilijki z husarskimi
skrzydłami wykonała ﬁrma brązownicza pana Batko, mieszcząca się przy
ulicy Grodzkiej.
Mieliśmy poważne wątpliwości, czy projekt sztandaru, którego żółta
strona była oparta na motywie krzyża kawalerskiego, zgodnie z tradycjami
międzywojennych sztandarów wojskowych, zostanie zatwierdzony przez
władze. Dlatego zawczasu przygotowaliśmy wytłumaczenie, że umieszczone w rogach lilie to rakiety, a i tak na wszelki wypadek zostały one
naszyte na wierzchu, aby je można było wypruć w przypadku takiej
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potrzeby. Wraz ze sztandarem wykonany został
komplet proporców do 4 fanfar i 4 werbli oraz
gablota do przechowywania sztandaru, a nawet
specjalny młotek do wbijania w drzewiec gwoździ.
Kilka dni przed oﬁcjalnym wręczeniem, sztandar
został potajemnie poświęcony w kościele św.
Szczepana. Problemy z projektem sztandaru i jego
konspiracyjnym poświęceniem, o czym przez
wiele lat nawet nie wspominano, dobrze ilustrują
restrykcje władz z tamtych czasów.
Zbiórka przed uroczystością odbyła się na
podwórku przedszkola przy ulicy Grottgera 28, gdzie w schronie TOPL
(przeciwatomowym) mieliśmy harcówkę. Po apelu, w uroczystym nastroju,
pomaszerowaliśmy na Błonia. Tam już czekał na nas cały nasz Huﬁec
Kraków Kleparz–Łobzów, a także władze miasta i dzielnicy oraz dyrektorzy i przedstawiciele szkół, przy których działał nasz szczep.
Sztandar szczepowemu hm Markowi Kudasiewiczowi wręczył prezes
Komitetu Honorowego mgr Jan Betlej. Następnie został on przekazany
pierwszemu pocztowi sztandarowemu, w skład którego wchodzili
Antoni Maj ćw. (chorąży) oraz Jerzy Węgrzyn ćw. i Andrzej Wypasek
wyw. Ponadto honorowymi członkami pocztu sztandarowego Szczepu
Lotniczego im. Żwirki i Wigury 19 KDHL zostali mianowani Tadeusz
Kasprzycki ćw. i Stanisław Kuc wyw. W czasie przemarszu całym
szczepem wokół placu apelowego, utworzonego przez zgromadzone
jednostki harcerskie, zaprezentowano Sztandar zgromadzonym gościom.
Pochyliły się inne harcerskie sztandary.
Odbyło się też uroczyste przyrzeczenie, które odbierali drużynowi.
Na jednym z zachowanych zdjęć składa je Krzysztof Olszak, a odbiera
phm Ryszard Wcisło (niebawem 22 VII 1964 r. otrzymał stopień
harcmistrza). Zapamiętałem, że w czasie wręczenia sztandaru nad
Błoniami przelatywały samoloty. Nie wiem, czy był to przypadek, czy
celowe działanie dla uświetnienia uroczystości.
W tym czasie w skład szczepu wchodziło pięć drużyn, nazywanych
w naszym szczepie dywizjonami: trzy harcerskie; „Słonecznych Dróg”
(międzyszkolny), „Gwiaździstego Szlaku” (przy Szkole Podstawowej
i Liceum Ogólnokształcącym nr 2 na Azorach – obecnie XIV LO)
i „Srebrzystych Ptaków” (przy Szkole Podstawowej nr 50 w Bronowicach
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Małych) oraz dwa zuchowe; „Kosmonauci” (przy Szk. Podst. nr 2)
i „Astronauci” (przy Szk. Podst. nr 50).
Teraz wrócę do spraw ﬁnansowych. Z datków otrzymanych za
rozprowadzone „gwoździe” wbijane później w drzewce sztandaru pokryto
wszelkie koszta związane z wykonaniem sztandaru, proporców, gabloty
itp., oczywiście łącznie ze zwrotem zaciągniętego długu. Z pozostałego
zysku zostało sﬁnansowane położenie parkietu w głównej salce naszej
harcówki pod przedszkolem przy ul. Grottgera. Jak widać akcja
sztandarowa okazała się w pełni udana, nie tylko w sferze wychowawczoorganizacyjnej, ale również ﬁnansowo-gospodarczej.
O tej uroczystości napisało „Echo Krakowa” w artykule „Rosną szeregi
19-tki”:
Zaczynała garstka zapaleńców, przerzucana ze szkoły do szkoły,
uwikłana w poważne kłopoty lokalowe. Z tym większą radością patrzy
się dziś na liczne zastępy 19-tki, która tworzy już samodzielny szczep
lotniczy im. Żwirki i Wigury. Proﬁl lotniczo-kosmiczny zgodny jest
w pełni z zainteresowaniami młodzieży. Pod sprawnym kierownictwem
3 harcmistrzów: Kudasiewicza, Wcisły i Watychy (inżynierów w cywilu)
drużyna dopracowała się własnej modelarni, którą prowadzi jeden
z pierwszych wychowanków drużyny – dziś student Politechniki.
[Andrzej Ciechanowski]
Przez kontakty z Aeroklubem Krakowskim i jednostką lotniczą harcerze
19-tki konfrontują swoje modelarskie zamiłowania z życiem. Niedawno
odbyła się na Błoniach przy udziale licznie zgromadzonych gości, wśród
których nie zabrakło dowódcy jednostki lotniczej wielka uroczystość
19-tki, wręczenie sztandaru.
W zwieńczeniu sztandaru, w podstawie husarskich skrzydeł,
umieszczono dokument następującej treści:
ZHP Szczep Lotniczy im. Żwirki i Wigury
19 Krakowskiej Drużyny Harcerzy
Huﬁec Kraków Kleparz-Łobzów – Kraków, 7 VI 1964.
Na pamiątkę dla dalszych pokoleń Szczepu – w okresie jego świetności
wmontowała ten dokument aktualna na ten czas Rada Szczepu
działająca w składzie:
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Szczepowy: hm. Marek Kudasiewicz HR „Chytry Kot”,
Zastępca Szczepowego d/s Organizacyjnych: hm. Ryszard Wcisło HR
„Chytry Jastrząb”, drużynowy dywizjonu (I) „Słonecznych Dróg”,
Zastępca Szczepowego d/s Programowych: hm. Leszek Watycha HR,
drużynowy dywizjonu (III) „Srebrzystych Ptaków”,
Zastępca Szczepowego d/s Lotniczych: pwd. Andrzej Ciechanowski HO
„Biały Wielbłąd”,
Zastępca Szczepowego d/s Gospodarczych: pwd. Krzysztof Wojtycza ćw.
Dlaczego wręczenie sztandaru było takie ważne? Czy nie ważniejszy
był sam początek „19-tki” w 1931 r., lub jej odrodzenie w 1957 r.? Otóż
dlatego, że od tego czasu Szczep Lotniczy im. Żwirki i Wigury zaczął
być widoczny i to nie tylko na terenie hufca. Ktoś wtedy powiedział,
że „w hufcu żółtym błysnęło”. Poważny wkład w to wyjście szczepu na
szersze forum miał hm. Ryszard Wcisło, który potraﬁł nie tylko dobrze
zorganizować różne imprezy, ale także nadać im pewną klasę, fason,
błysk, czy jak to jeszcze inaczej można by nazwać. Od tego czasu przez
dziewiętnaste (i dziewięćdziesiąte pierwsze) drużyny przeszło pewnie
kilkanaście tysięcy młodych chłopców i dziewcząt. Na każdym pobyt
w „19-tce” pozostawił większy lub mniejszy ślad.
Sam Sztandar był zawsze najważniejszy dla wszystkich
dziewiętnastaków. Świadczy o tym choćby i to, że od czasu kiedy w cztery
lata później Szczep Lotniczy 19 KDHL im. Żwirki i Wigury został
podzielony na trzy szczepy lotnicze: „Słonecznych Dróg”, „Gwiaździstego
Szlaku”, „Srebrzystych Ptaków”, żaden z tych szczepów nie ufundował
sobie nowego sztandaru, ponieważ wszyscy uważali że mają sztandar
– właśnie ten, wręczony nam 6 VI 1964 r.
W niespełna miesiąc po wręczeniu sztandaru szczep w prawie
100-osobowym składzie wyjechał na obóz w Bieszczady. Był to wspaniały
obóz, który nosił nazwę „Kosmodrom”, a komendę jego stanowiła ww.
Rada Szczepu uzupełniona o dwóch instruktorów. Ale to już zupełnie
inna historia.
Samotny Kozioł
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kartka z pamiętnika
W sierpniu 2003 roku nasz szczepowy Wojtek Przybylski zorganizował
dla „Srebrzystych Ptaków” obóz harcerski w Niemczech i Wielkiej
Brytanii.
Pierwszego dnia o świcie mieliśmy spakowane plecaki i byliśmy
gotowi do 32 godzinnej podróży. Niestety okazało się, że autobus którym
mieliśmy jechać, zepsuł się. Wyjechaliśmy dopiero o godz. 19:00 i na
granicy niemieckiej byliśmy około 4:23. Potem jechaliśmy bez przeszkód.
Zmęczeni ale pełni ciekawości wysiedliśmy z autobusu. Ujrzeliśmy
olbrzymi prom, który poruszał się wolno i podróż nim zajęła nam dwie
godziny. Na promie było wiele sklepów i restauracji oraz… ludzi. Po
długiej podróży dotarliśmy do obozu skautowego oddalonego o kilka
kilometrów od portu Dover i zaczęliśmy rozbijać namioty.
W trakcie rozbijania obozowiska okazało się, że nie wzięliśmy siedmiu
namiotów! Było nam ciasno ale poradziliśmy sobie. W kolejnych dniach
poznawaliśmy skautów z Niemiec, Anglii i Francji. Byli oni w różnym
wieku, a najmłodszy z nich miał cztery lata.
Pewnego dnia drużynowy powiedział: „Jedziemy na BROWNSEA”
– i w ciągu pół godziny byliśmy gotowi by wyruszyć w drogę. W latach
1907–1909 na wyspie tej Baden-Powell zorganizował pierwszy obóz
skautowy. Widzieliśmy tam wiele ciekawych roślin, ptaków i zwierząt,
m.in. wiewiórki, zające, bażanty. Były tam również sklepiki z pamiątkami,
w których można było kupić nawet dywaniki z twarzą Baden-Powella. Jest
tam utworzony mini park narodowy i nocować mogą tylko skauci.
Z wyspy wróciliśmy zadowoleni i szczęśliwi. Na drugi dzień pojechaliśmy do najlepiej zachowanego na świecie kręgu kamiennego
w Stonehenge i zwiedzaliśmy Londyn. Płynęliśmy statkiem po Tamizie.
Po pięciu dniach pojechaliśmy do Niemiec. Byliśmy w Norymbergii.
Jest to ładne miasto, a uroku dodają mu stare kamieniczki. Potem
pojechaliśmy do Coburga i spotkaliśmy się z burmistrzem, który zaprosił
nas na lemoniadę! Powiedział nam co warto zwiedzić. Były to wspaniałe
propozycje, takie jak zwiedzanie muzeum armat i broni nawet z XIV
wieku.
cd. ➤ str. 21
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Fotograﬁ a 2 – Niektórzy członkowie Komitetu Fundacji Sztandaru 19 KDHL
(od lewej J. Bryniarski kierownik Aeroklubu Krakowskiego; mgr J. Betlej;
ppłk W. Łabędzki; mgr Walentoski dyrektor SP i LO nr 2; mgr M. Wańczyk).

Fotograﬁ a 3 – Z gromadzenie drużyn harcerskich na wręczenie Sztandaru
19KDHL na Błoniach Krakowskich – fragment z 2/3 frontu dwuszeregu Szczepu
„Dziewiętnastka” im. F. Żwirki i S. Wigury.
str. 13
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Fotograﬁ a 4 – Dh. phm Marek Meinardii otwiera pierwsze zewnętrzne
spotkanie Zespołu Historycznego dn. 20.02.2004 r., tradycyjnym rozpaleniem
obrzędowej świecy

Fotograﬁ a 5 – Członkowie Zespołu Historycznego 19 i 91 K LDH.
Od lewej stoją: hm K. Wojtycza; hm M. Furmańska; phm A. Biernacka;
phm M. Meinardii; hm K. Dziedzic, poniżej: hm L. Stachura;
hm T. Kasprzycki; hm M. Kudasiewicz. (20.02.2004 r.)
str. 14
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Fotograﬁ a 6 – Wspólne zdjęcie byłych członków 19 i 91 KDHL
oraz sympatyków i gości w lokalu MDK „Dom Harcerza”, tj. dawnej
siedzibie KH (20.02.2004 r.)

Fotograﬁ a 7 – XI Spotkanie robocze członków ZH w Jugowicach.
Obecni: tyłem M. Kudasiewicz, od lewej: L. Stachura, M. Furmańska,
K. Pawluś, W. Kurzyński, A. Biernacka, K. Wojtycza.

str. 15

Dziewitnastak nr 2 • 2004

Fotograﬁ a 8 – Proporzec 19 KDHL , wykonany w jesieni 1958 r., wg projektu
Włodzimierza (ojca) przez Jadwigę (matkę) – rodziców dh. M. Kudasiewicza.
UWAGA: w zbiorach znajduje się jeszcze jeden, wcześniejszy, proporzec 19 KDH
z lat 1945–48; na razie niedostępny (archiwum Szczepu ZHR 19 KDL
„Ptaki Polskie”)

Fotograﬁ a 9 – Sztandar
Szczepu (awers)
19 KDHL im. Żwirki
i Wigury w Krakowie,
ufundowany na wiosnę
1964 r. Projekt:
hm R. Wcisło.
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Fotograﬁ a 10 –
– Sztandar Szczepu
(rewers) 19 KDHL ;
zwieńczenie drzewca
w kształcie „Husarskich
Skrzydeł” – projekt:
hm R. Wcisło.

Fotograﬁ a 11 – Szczepowy hm M. Kudasiewicz, składa raport zgłaszający
gotowość Szczepu 19 KDHL , komendantowi hufca Kraków Krowodrza
hm B. Molendzie, do uroczystości wręczenia Sztandaru.
str. 17
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Fotograﬁ a 12 – Tradycyjne i obrzędowe zaprzysiężenie pierwszego Pocztu
Sztandarowego 19 KDHL.

Fotograﬁ a 13 – Kamień
pamiątkowy w miejscu
pierwszego obozu skautowego
w Brownsea z napisem: „Ten
kamień upamiętnia założenie
pierwszego doświadczalnego
obozu dla 20 chłopców,
przebywających w tym miejscu
od 1 do 9 sierpnia 1907 roku,
przez Roberta Baden-Powella
późniejszego Lorda Roberta
Baden-Powella of Gilwell,
twórcy ruchu Skautów
i Przewodniczek”.
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Fotograﬁ a 14 – Pomnik
Pierwszego Naczelnego
Skauta, Lorda Roberta
Baden-Powella of Gilwell,
przed gmachem Biura
Skautowego w Londynie.

Fotograﬁ a 15 – Druhna phm
Dorota Ptaszyńska (data
wstąpienia do ZHP: 1.09.1964 r.,
data złożenia Zobowiązania
Instruktorskiego 8.05.1973r.,
stopnie instruktorskie: organizator
01.1974, przewodnik 10.1976,
phm 12.1977 r., drużynowa
91a „Wietrzne Mgławice”,
91b „Dalekie Orbity”; z-ca
komendanta Szczepu „Gwiaździsty
Szlak”; udział w 16 obozach
stałych, zimowiskach i kursach
instruktorskich) mgr ekonomii.
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Fotograﬁ a 16 – Sąsiadka hm M. Kudasiewicza, Pani Eugenia Pach, pełniąca
obowiązki kierowniczki przedszkola nr. 75 przy ul. Grottgera 28 w Krakowie, będąc
wielką sympatyczką harcerstwa, udostępniła do bezpłatnego użytkowania część schronu
przeciwatomowego – ilustracja to karta z „Czerwonej Kroniki” upamiętniająca to
wydarzenie zapisem z dn. 25.II.1961 r.
str. 20
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Również zwiedziliśmy zamek, w którym była wielka sala tortur. Była
ona okropna i szybko wyszliśmy z niej. Potem mieliśmy czas wolny,
chodziliśmy po mieście i było bardzo przyjemnie. Niestety obóz dobiegał
końca.
Pogoda i humory dopisywały cały czas. Szczęśliwie wróciliśmy do
domów. Wszyscy byli zadowoleni z udanego obozu harcerskiego. Może
w przyszłym roku też nam się uda wyjechać za granicę.
CZUWAJ!
Łukasz TYLEK
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ŻÓłta

KLEPSYDRA

Wspominając dawne lata, kiedy to razem z innymi znanymi,
krakowskimi instruktorami współpracowałem z dużym zaangażowaniem
w kształceniu kadr instruktorskich, odtwarzam sobie szczególnie
te momenty, gdy pod różnymi pretekstami sięgaliśmy do dorobku
teoretyków harcerstwa i skautingu – w tym oczywiście i podstawowych
myśli Pierwszego Naczelnego Skauta.
Przypominam tu sobie szczególnie ciekawy temat z zajęć hm.
B.R., który w reﬂeksyjno-historycznym kontekście rozważał jedną
z podstawowych myśli Baden-Powella, uważaną zresztą przez niektórych
teoretyków nauk o wychowaniu za tzw. Idea ﬁxe, której sens można by
streścić w dowolnej interpretacji, słowami:
Jeżeli wszyscy młodzi ludzie poznają się wzajemnie i zaprzyjaźnią – nie
będą mieli powodów, by do siebie wzajemnie strzelać. Wtedy też nastanie
prawdziwy pokój między narodami...
Nasz skromny periodyk, nie został powołany jako dziennik aktualnych
wydarzeń, ukazujący się z rytmiczną częstotliwością, toteż nie odnotowuje
on żadnych faktów - nawet tak istotnych i o historycznym znaczeniu jak
wejście Polski w dniu 1 maja 2004 r. do Unii Europejskiej.
Mało prawdopodobne też jest, że wszyscy (a zwłaszcza starsi członkowie ZH!) doczekają w swym życiu dobrobytu europejskiego, gdyż świadkami tych korzyści mogą stać się dopiero ci, których wiek oscyluje obecnie
wokół tzw. „okresu studenckiego”.
Z tego powodu nie zastanawiam się dzisiaj nad problemami materialnych korzyści wynikających z połączenia naszej ojczyzny z innymi
dwudziestoma pięcioma państwami w „Wielką Europę”.
Jako instruktor, wychowawca i metodyk harcerski staram się dociec
jednak, czy w nowych warunkach, tak silnie akcentowanych dziś europejskich ideałów, znajdzie jakieś właściwe miejsce przypominana tu myśl
Roberta Baden-Powella. Z historycznych notatek wiemy, że On sam
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– u kresu swej „ziemskiej służby” - obserwował skutki rozszerzającej się
II wojny światowej z osobistą goryczą - i, być może, ze smutkiem zdawał
sobie sprawę z „niespełniania się” Jego oczekiwań i naiwnych jednak
marzeń o lepszym, spokojniejszym świecie...
Myśląc o tym, zawężam swe zadumanie w niniejszej „żółtej kolumnie”
tylko do naszych polskich i aktualnych problemów – będących domeną
działalności wychowawczej harcerstwa.
Patrząc bowiem na efekty działalności harcerskiej ostatnich i bieżących lat w kontekście pro publico bono – staję się sceptykiem (chociaż
z charakteru jestem niepoprawnym optymistą, wierzącym w wartość tej
metody wychowawczej!), gdyż NIE dostrzegam wśród potencjalnych
członków wszystkich opcji organizacji harcerskich zbyt entuzjastycznego
zainteresowania tym, co proponują one do realizacji i przeżywania
– w powstających właśnie, nowych warunkach funkcjonowania Zjednoczonej Europy.
Nie dziwię się temu stanowi rzeczy, widząc ogrom niedostatków
organizacyjnych i ﬁnansowych państwa, związanych ze sferą życia
obywateli, brak dążeń do zmian odpowiadających za taki stan rzeczy
kolejnych ekip rządowych, a zwłaszcza zupełne niedostrzeganie
potrzeby stworzenia chociażby namiastki, podstawowego „koszyka dóbr”
kulturalnych, w którym mieści się przecież także i podstawowa troska
o wychowanie młodego pokolenia – naszych dzieci i wnuków!
Tu – wracając na chwilę, do czasów „obozowych wizytacji”, będących
podsumowaniem pracy każdej z drużyn, szczepów – oceniam nasze
„komendy” (tak „rządowe” jak i „harcerskie”!) na kategorię maksimum:
C – z ostrzeżeniem (!), czyli nie udzieleniem zgody na prowadzenie
kolejnego obozu czy zimowiska! Szkoda, że o tak prostej, szybkiej
i skutecznej metodzie weryﬁkacji kadr – zapomniano!
Czy więc naczelnym motywem wychowania polskiego harcerstwa nie
powinien się stać wspólny współczesny program, podobny do wspaniałego
i wizjonerskiego, szaroszeregowego: „Dziś – Jutro – Pojutrze”, ukierunkowany szczególnie na prawdziwe, wielostopniowe wychowanie dzieci
i młodzieży do życia w pokojowej egzystencji, w szerokim znaczeniu tego
słowa?
Myślę tu tak o zgodnej grupie rówieśniczej, klasie szkolnej, zastępie
i drużynie, jak i o jedności wychowawczej „dla pokoju” naszych organizacji harcerskich czy wywodzących się z nich opcji stowarzyszeń
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młodzieżowych, a wreszcie także i wszystkich innych organizacji
i stowarzyszeń wychowawczych polskiej „młodej generacji”. Czy w takim
„ruchu pokoleniowym” wspólnie przyjętych „kanonów wychowawczych”
nie wypadałoby, aby „zaczyn” takiej inicjatywy wyszedł z najstarszej (bo
niedługo już stuletniej !), jakże zasłużonej organizacji wywodzącej się ze
skautingu polskiego?
Może w ten właśnie sposób wszyscy „polscy skauci” XXI wieku zaistnieliby swoją ideą pozytywistycznej służby na polu ogromnej światowej
wspólnoty i spełnili moralne zobowiązania w stosunku do pierwszego
Naczelnego Skauta.
Horoskopos
(Horoskopos)

po prostu harcówka

Aby wrócić do mrocznej krainy mojego harcerskiego dzieciństwa,
schodzę kilka stopni w dół i oto na zakręcie schodów z mroku wyłania
się lilia z lotniczą szachownicą. Czerwone pola to „oczy” – znajdują się
w poziomie. Jeszcze kilka schodów i dotykam ręką korby, otwierającej
drzwi do królestwa moich wspomnień. Mógłbym łatwo, zamknąwszy
oczy, wyobrazić sobie, że jestem na pokładzie łodzi podwodnej lub statku
kosmicznego.
Oto wchodzę do użytkowanego przez nas schronu pod przedszkolem
przy ul. Grottgera, jakich wiele służyło w latach sześćdziesiątych
drużynom za harcówki. Pamiętam ją jeszcze z czasów, zanim nasz
drużynowy – architekt przeprojektował pierwsze pomieszczenie na „salon”
z parkietem, ale to było później, już po wręczeniu szczepowi sztandaru,
który tam na najbardziej honorowym miejscu wisi w gablocie. Z kąta
patrzą na mnie godła zastępów, umieszczone na białych i czarnych polach
wokół kominka. Malowanie to przypomina „karawan” lotniskowy, służący
na lotniskach sportowych kierownikowi lotów. Kwadraty przechodzą na
ścianach w pasy. Pod ścianami lawy. Może za chwilę wejdzie tu zastęp, aby
odbyć obrzędową zbiórkę lub kominek. To tu wręczono mi kiedyś chustę
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i kartonik, na którym obok kawałka wstążki w kolorze drużyny i jej hasła
sztandarowego napisano:
„Żyjesz w szczepie i pracujesz dla szczepu, twoje radości są radościami
twoich braci a twoje smutki ich smutkami. Wszystko, co jest niewygodą,
przykrością, cierpieniem to próba naszego uśmiechu. Nie bądź dla szczepu
uciążliwym intruzem”.
Reﬂektor pamięci odsłania jedne partie ścian, inne zaś pomija. Gdzie
wisiały orzeł, krzyż harcerski, portrety założycieli czy bohaterów – nie
pamiętam, znikły gdzieś w mroku niepamięci.
Chodźmy dalej. Środek następnej sali zajmują stoły pokryte gumolitem.
Razem z towarzyszącymi im taboretami stanowią jej najważniejsze wyposażenie. Na ścianach miękkie plansze, a na nich plany i nowości z zakresu
techniki lotniczej. Wiszą tu także szafki z narzędziami modelarskimi,
stoi regał z półkami. Gotowe modele leżą na rozciągniętych pod suﬁtem
od ściany do ściany żyłkach. Na jednej ze ścian plansza, obrazująca trasę
zwycięskiego lotu bohaterów szczepu. Służy ona jednocześnie jako tablica
punktacji zastępów oznaczonych na niej kolorowymi samolocikami. Tu
następowało pierwsze spotkanie z małym lotnictwem, ale tu także
rezydował sklepik z umundurowaniem. Tu przed uroczystą zbiórką można
było zajrzeć do opasłej kroniki i chłonąć strzępki historii
szczepu zawartej w komentarzach starszych druhów.
Tu odbywał się niemal obrzęd przygotowania do wyprowadzenia sztandaru. Wypraszano postronnych. Honorowi
członkowie pocztu rozkładali na stołach białe prześcieradło,
a dopiero potem cały czas w białych rękawiczkach wyjmowali
z gabloty sztandar i skręcali drzewce. Sztandar był zawsze
otoczony najwyższym szacunkiem. Ze wszystkiego: od
sprowadzonych z zagranicy materiałów i całych korowodów
z jego wykonaniem, aż do specjalnego zwężającego się ku
górze drzewca i zwieńczenia zawierającego akt fundacji
tchnęło jakąś wyjątkowością i nieprzemijającą wartością.
Może właśnie dzięki temu, kiedy szczep uległ podziałowi,
żadna z powstałych w ten sposób jednostek nie zmieniła barw,
ani nie ufundowała sobie nowego sztandaru, przekazując co
roku sztandar w dniu 30 kwietnia po capstrzyku kolejnemu
z trzech szczepów. Zakładano też proporce na werble i do
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fanfar. Ambicją szczepu było posiadanie orkiestry złożonej z minimum 4
fanfarzystów i 4 werblistów. Tymczasem na podwórku zbierał się szczep
– 3 drużyny harcerskie i 3 zuchowe –zawsze ponad 120 harcerzy i zuchów.
Do tradycji należało, że wszyscy – od najstarszych do najmłodszych byli
umundurowani w mundury polowe, tj. z krótkimi spodniami, a harcerze
posiadali białe rękawiczki.
Następne pomieszczenie zajmował magazyn z regałem, jakiego nie
powstydziłby się najlepszy „puszczański” obóz. Wzorowo ułożony sprzęt
dobrze świadczył o realizowanym w praktyce wychowaniu gospodarczym.
Mieściła się tu też biblioteka i był przechowywany sklepik. Od regału
pilnowanego przez totem pachniało obozem, wojskowymi tornistrami,
w które był wyposażony cały szczep i przygodą. Obozy też były wtedy
trochę inne. Ale to już zupełnie inna historia.
Z pomieszczenia magazynu wychodził wówczas już nie używany tunel
do awaryjnego wyjścia, zakończony studzienką na środku podwórka. Jaką
atrakcją było takie wejście do harcówki dla nowo przyjmowanych do
drużyny zuchów, sami możecie sobie wyobrazić. Tędy więc, wspinając się
po klamrach studzienki, jak tatrzańską granią wracam do obszaru szarej
dorosłości, gdzie z całą bezwzględnością panuje rozsądek, praktycyzm
i czas.
hm. Janusz Wojtycza HR
„Wytrwała Mewa”
Artykuł był publikowany w „Na Tropie” 1985, nr 1, s. 20–21.
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nasi instruktorzy
moja pierwsza drużynowa
Moje życie było związane z harcerstwem „od zawsze” – a to za przyczyną
Taty, hm Marka Kudasiewicz, który od najmłodszych lat zabierał mnie na
wszelkie wyjazdy, wycieczki, biegi i apele harcerskie. Jednak dopiero, gdy
przeszłam do kl. V miałam zostać „prawdziwą” harcerką, systematycznie
uczęszczającą na zbiórki, zdobywającą stopnie i sprawności. Niestety,
w mojej szkole harcerstwo „kulało”, a zresztą chciałam – tak jak Tata
– nosić żółtą chustę z szachownicą. Mieszkaliśmy jednak na Dębnikach
a szkoły, przy których działała „Dziewiętnastka”, były dokładnie na
drugim końcu miasta. Zdecydowałam się jednak na to, chociaż droga na
zbiórkę trwała często prawie godzinę.
Traﬁłam do drużyny „Wietrzne Mgławice”, prowadzonej wówczas
przez druhnę Dorotę Ptaszyńską, uczennicę VII LO. Drużynowa przyjęła
mnie i kilka innych „nowych” bardzo serdecznie. Pamiętam, że na pierwszą zbiórkę drużyny „stare” harcerki przygotowały dla nas prawdziwy
występ powitalny! A potem… było już tylko lepiej i lepiej…
Drużyna prowadzona przez Dorotę była zorganizowana i prowadzona
perfekcyjnie. Byłyśmy wzorowo umundurowane, świetnie przygotowane
do zdobywania stopni i sprawności, ale i do trudów obozowych, do
Harcerskich Przeglądów Artystycznych – ale i do zawodów balonowych
i kartonówkowych.
Dorota umiała wszystkich zmobilizować, zachęcić do wysiłku, a jednocześnie uczynić z tego wszystkiego wspaniałą zabawę. Przy tym nie miała
w sobie nic z dowódcy – tyrana, przeciwnie, atmosfera w drużynie była
niezwykle ciepła, serdeczna, rodzinna, taka… babska.
Jednak gdy stawałyśmy w szranki z chłopakam i, okazywało się, że
lepiej znamy musztrę, sprawniej sygnalizujemy chorągiewkami, szybciej
i solidniej budujemy prycze i bramki obozowe.
Potem, gdy już zostałam zastępową w drużynie Doroty, przekonałam
się jak świetnie radziła sobie ona z organizacją pracy, z „ustawianiem”
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nas, funkcyjnych, abyśmy z kolei przekazywały naszym podopiecznym te
wartości, które tworzyły ówczesne harcerstwo.
Dorota była pełna sprzeczności: ciepła i kobieca – a równocześnie
bardzo stanowcza i konkretna, spokojna, nawet trochę nieśmiała – ale
potraﬁła twardo bronić swego zdania, gdy zaszła taka potrzeba.
Na koniec przytoczę tu opowieść o mojej drużynowej, którą można
znaleźć na kartach „Obrzędowego pieca”, a która – myślę – dobrze dopełni
jej obraz:
W ostatnich dniach obozu w Jaworkach w 1973 roku harcerze dosłownie
tonęli w deszczu. Biorąc pod uwagę względy zdrowotne komenda
zdecydowała, aby wracać do Krakowa o jeden dzień wcześniej. Mimo
to Dorota podjęła (zaproponowaną jej wcześniej ) próbę „Trzech Piór”.
Przeżyła mokrą noc w samotności, pokonała o głodzie dobę, pozostała
ostatnia próba – milczenia. Wtedy nagle dotarła do nas wiadomość, że
autokar przyjechał wcześniej i za dwie godziny możemy jechać. Alarm
w obozie! Pozostawiamy grupę kwatermistrzowską do przesuszenia
i złożenia sprzętu i wyruszamy! Przemoczeni docieramy do autobusu
i już po chwili wszyscy zasypiają. Na przednim siedzeniu Dorota
walcząc ze snem czuwa, by nieopatrznie nie odezwać się przez sen.
Na drugi dzień pytamy, jak powiodła się próba (przekonani o jej
powodzeniu) a Dorota przecząco kręci głową: nie wykonałam! Dopiero
z relacji mamy dowiedzieliśmy się, jak wyglądały ostatnie chwile
nieudanej próby. Otóż Dorota wróciła do domu i natychmiast na kawałku
papieru napisała: „Mamo, kończę próbę Trzech Piór i do godziny 22.00
nie mogę mówić”. Mama, „uharcerzona” pani, wiedziała czym jest taka
próba charakteru, ale po jakimś czasie zapomniała o tym. Chcąc się czegoś
dowiedzieć o obozie zawołała do córki, myjącej się w łazience:
- Dorotko!
- Słucham? – odpowiedziała Dorota, a potem
zapadła cisza. Mama wchodzi do łazienki.
Na podłodze, z głową wspartą o brzeg wanny
klęczy Dorota i ze łzami w oczach mówi
smutno, bez wyrzutu:
- Mamo! Brakowało mi dwadzieścia minut!
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Druhna Dorota, doskonała instruktorka, nie pracuje dzisiaj w
harcerstwie. Chociaż zdobyła stopień podharcmistrza i wspaniale radziła
sobie z różnymi funkcjami, to do dzisiaj nie ma Trzech Piór!”
Taka właśnie była moja pierwsza drużynowa – solidna, uczciwa,
stuprocentowo realizująca w życiu Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie.
Wychowała mnie na porządną zastępową, potem przyboczną, aż wreszcie
przejęłam po niej granatowy sznur drużynowej „Wietrznych Mgławic”.
Ale to już zupełnie inna historia…
hm Magda Furmańska wędr.

biulet yn in fo r macyjny
Nr 2/2004

za okres 20 II – 20 IX 2004 r.

20.02.2004 r. Spotkanie Zespołu Historycznego 19 i 91 KLDH na
terenie MDK przy ul. Reymonta 18 z zaproszonymi, byłymi instruktorami
„19”, połączone z prezentacją pierwszego numeru „Dziewiętnastka”.
Przybyło ok. 45 sympatyków.
28.05.2004 r. W jednej z sal MDK przy Reymonta 18, odbyła się
miła jubileuszowa impreza z okazji pięćdziesięciolecia działalności
harcerskiej hm Leszka Watychy HR, połączona z promocją Jego książki
p.t. „Opowieści Chytrego Żubra” Było ok. 50 osób.
29.05.2004 r. W MDK przy ul. Reymonta 18 zaproszone grono
instruktorów ZHR, w ramach Rady Programowej Krakowskiego Ośrodka
Studiów nad dziejami harcerstwa Przy Zarządzie Okręgu Małopolskiego
ZHR, dyskutowało na pierwszej konferencji z cyklu „Album Historyczny”
karta pierwsza = ROK OSTATNI – ROK PIERWSZY.
Uczestniczyło ok. 25 harcerzy, harcerek i instruktorów.
20.06.2004 r. W Męcinie k. Limanowej spotkało się liczne grono (ok.
500 osób) przyjaciół i znajomych z całej Polski na uroczystości związanej
z 50-leciem kapłaństwa o. Dominika (hm Marian Orczykowski HR).
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17–18.07 2004 r. Na terenie obozu ZHR 19 KDL spotkali się instruktorzy Kręgu Czarnego Dębu (pierwsze spotkanie po śmierci Chytrego
Lisa). Przybyło na zaproszenie 13-tu instruktorów.
06.09.2004 r. Na terenie Fortu „Olszanica” (teren MDK) w skromnym
gronie – na zaproszenie o. Dominika – spotkali się uczestnicy pielgrzymki
z 1984 r. Okazją była 20-ta rocznica ogniska z udziałem Jana Pawła II
w ogrodach Castell Gandolfo.

SPIS fotografii
Fotograﬁa  Prezes WZSP mgr J. Betlej, przewodniczący Komitetu
Honorowego Fundacji Sztandaru 19KDHL, wręcza Sztandar Szczepowemu hm Markowi Kudasiewiczowi – Błonia Krakowskie dn. 6 czerwca
1964 roku.
Fotograﬁa  Niektórzy członkowie Komitetu Fundacji Sztandaru
19 KDHL (od lewej J. Bryniarski kierownik Aeroklubu Krakowskiego;
mgr J. Betlej; ppłk W. Łabędzki; mgr Walentoski dyrektor SP i LO nr 2;
mgr M. Wańczyk).
Fotograﬁa  Zgromadzenie drużyn harcerskich na wręczenie
Sztandaru 19KDHL na Błoniach Krakowskich – fragment z 2/3 frontu
dwuszeregu Szczepu „dziewiętnastka” im. F. Żwirki i S. Wigury.
Fotograﬁa  Dh. phm Marek Meinardii otwiera pierwsze zewnętrzne
spotkanie Zespołu Historycznego dn. 20.02.2004 r., tradycyjnym
rozpaleniem obrzędowej świecy.
Fotograﬁa  Członkowie Zespołu Historycznego 19 i 91 KLDH.
Od lewej stoją: hm K. Wojtycza; hm M. Furmańska; hm K. Dziedzic,
poniżej: hm L. Stachura; hm T. Kasprzycki; hm M. Kudasiewicz.
(20.02.2004 r.).
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Fotograﬁa  Wspólne zdjęcie byłych członków 19 i 91 KDHL oraz
sympatyków i gości w lokalu MDK „Dom Harcerza”, tj. dawnej siedzibie
KH (20.02.2004 r.).
Fotograﬁa  XI Spotkanie robocze członków ZH w Jugowicach.
Obecni: tyłem (w niebieskiej koszulce) M. Kudasiewicz, od lewej:
L. Stachura, M. Furmańska, K. Pawluś, W. Kurzyński, A. Biernacka,
K. Wojtycza.
Fotograﬁa  Proporzec 19 KDHL, wykonany w jesieni 1958 r.,
wg projektu Włodzimierza (ojca) przez Jadwigę (matkę) – rodziców
dh. M. Kudasiewicza. UWAGA: w zbiorach znajduje się jeszcze jeden,
wcześniejszy, proporzec 19 KDH z lat 1945–48; na razie niedostępny
(archiwum Szczepu ZHR 19 KDL „Ptaki Polskie”).
Fotograﬁa  Sztandar Szczepu (awers) 19 KDHL im. Żwirki
i Wigury w Krakowie, ufundowany na wiosnę 1964 r.
Projekt: hm R. Wcisło.
Fotograﬁa  Sztandar Szczepu (rewers) 19 KDHL; zwieńczenie
drzewca w kształcie „Husarskich Skrzydeł” – projekt: hm R. Wcisło.
Fotograﬁa  Szczepowy hm M. Kudasiewicz, składa raport
zgłaszający gotowość Szczepu 19 KDHL komendantowi hufca Kraków
Krowodrza hm B. Molendzie.
Fotograﬁa  Tradycyjne i obrzędowe zaprzysiężenie pierwszego
Pocztu Sztandarowego 19 KDHL.
Fotograﬁa  Kamień pamiątkowy w miejscu pierwszego obozu
skautowego w Brownsea z napisem: Ten kamień upamiętnia założenie
pierwszego doświadczalnego obozu dla 20 chłopców, przebywających
w tym miejscu od 1 do 9 sierpnia 1907 roku, przez Roberta
Baden-Powella, późniejszego Lorda Roberta Baden-Powella of Gilwell,
twórcy ruchu Skautów i Przewodniczek.
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Fotograﬁa  Pomnik Pierwszego Naczelnego Skauta, Lorda
Roberta Baden-Powella of Gilwell, przed gmachem Biura Skautowego
w Londynie.
Fotograﬁa  Druhna phm Dorota Ptaszyńska (data wstąpienia
do ZHP: 1.09.1964 r., data złożenia Zobowiązania Instruktorskiego
8.05.1973 r., stopnie instruktorskie: organizator 01.1974 r., przewodnik
10.1976 r., phm 12.1977 r., drużynowa 91a „Wietrzne Mgławice”, 91b
„Dalekie Orbity”; z-ca komendanta Szczepu „Gwiaździsty Szlak”;
udział w 16 obozach stałych, zimowiskach i kursach instruktorskich)
mgr ekonomii.
Fotograﬁa  Sąsiadka hm M. Kudasiewicza, Pani Eugenia Pach,
pełniąca obowiązki kierowniczki przedszkola nr. 75 przy ul. Grottgera
28 w Krakowie, będąc wielką sympatyczką harcerstwa, udostępniła do
bezpłatnego użytkowania część schronu przeciwatomowego – ilustracja
to karta z „Czerwonej Kroniki” upamiętniająca to wydarzenie zapisem
z dn. 25.II.1961 r.
Fotograﬁa  Szczepowy hm Marek Kudasiewicz przekazuje
Sztandar w ręce Pierwszego Chorążego dh-a ćwika Antoniego Maja.
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Fotograﬁa 17 – Szczepowy hm Marek Kudasiewicz przekazuje
Sztandar w ręce Pierwszego Chorążego dh-a ćwika Antoniego Maja

ZESPÓŁ HISTORYCZ N Y

19 i 91 KRAKOWSKICH LOTNICZYCH DRUŻYN
HARCERZY, HARCEREK I ZUCHÓW
im. F. Żwirki i S. Wigury w Krakowie

