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Rysunk i:

hm. Marek KUDASIEWICZ

O pr acowanie

typogr aficzne , skł ad , ł amanie
Jolanta Wojtycza

W ydanie I K raków, listopad 2011 r.
Na okładce – strona tytułowa Czerwonej Kroniki

słowo wstĘpne
Przekazujemy do rąk Czytelników drugi w roku osiemdziesięciolecia „Dziewiętnastki” numer „Dziewiętnastaka”. Wspominamy w nim tych
instruktorów, którzy odeszli na wieczną wartę, a było im dane odegrać
w „Dziewiętnastce” pewną rolę i bez których pracy prawdopodobnie nie
obchodzilibyśmy tej rocznicy.
Staramy się upamiętnić przede wszystkim drużynowych, których łącznie w okresie przedwojennym i powojennym (do 1949 roku) w „Dziewiętnastce” było siedmiu. Tylko jeden z nich, jej założyciel – Marian Ryszka
pełnił tę funkcję przez kilka lat. Dla pozostałych czas pełnienia tej funkcji
zwykle nie przekraczał roku.
Wyjątkowo tragiczne były losy pierwszych trzech drużynowych.
Pierwszy z nich dpp. Marian Ryszka jako żołnierz poległ w pierwszym
dniu II wojny światowej w czasie bombardowania lotniska w Rakowicach.
Drugi – phm. Franciszek Baraniuk pełniąc czołowe funkcje w „Ulu Smok”
(chorągwi krakowskiej Szarych Szeregów) został rozstrzelany przez Niemców w 1943 roku. Trzeci z nich phm. Zbigniew Sanakiewicz za działalność
w Szarych Szeregach był więziony w obozach koncentracyjnych.
Lata 1945−1949 to następny etap naszej „prehistorii”. W tym czasie
„Dziewiętnastka” miała kolejno czterech drużynowych. Byli to: Tadeusz
Heimrath, phm. Wojciech Suchodolski, Janusz Weiss ćw. oraz phm. Kazimierz Gołdas.
Wśród naszych wybitnych instruktorów, którzy odeszli, wspominamy
też hm. Bogusława Molendę, wieloletniego komendanta Hufca Kraków
Kleparz-Łobzów, wcześniej przybocznego „Dziewiętnastki”. A także hm.
Mariusza Dopierałę, harcerza z Dywizjonu „Gwiaździstego Szlaku”, który
po przeprowadzeniu się do Bydgoszczy – wzorując się na krakowskiej
„Dziewiętnastce”, tam założył 19 Pomorską Drużynę Harcerzy Lotniczą,
którą następnie rozwinął w Szczep Lotniczy „Gwiazda Północy”. Wspominamy także dwóch wypróbowanych przyjaciół naszego Szczepu – jego
honorowych członków, którzy współpracowali z nami przez wiele lat hm.
Adama Rząsę „Chytrego Lisa” i hm. Kazimierza Wnętrzyckiego.
I wreszcie pragniemy przypomnieć też sylwetki innych naszych
instruktorów, którzy odeszli na wieczną wartę, a działali wspólnie z nami,
pamiętając nasze tradycyjne hasło „19-tka się nie łamie…”
Samotny Kozioł
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Nasz pierwszy drużynowy − zginął w pierwszym dniu wojny…

dpp. M a ria n Rys zk a
 Słowo wstępne / 3
	pis treści / 4
 dpp. Marian Ryszka (1910-1939) / 5
 phm. Franciszek Baraniuk (1923-1943) / 6
 phm. Zbigniew Sanakiewicz (1924-1986) / 8
 Tadeusz Heimrath (1927-2007) / 10
 phm. Wojciech Suchodolski (1914-1997) / 11
 Janusz Weiss / 13
9 phm. Kazimierz Gołdas (1928-2009) / 14
a0 phm. Antoni Kwarciak (1919-1997) / 16
aa hm. Kazimierz Wnętrzycki (1921-2009) / 19
as hm. Adam Rząsa (1921-2003) / 21
ae hm. Bogusław Molenda (1928-1996) / 23
ar hm. Leszek Watycha (1931-2010) / 28
ag pwd. Janusz Wańczyk (1945-1966) / 31
ah hm. Antoni Maj (1948-2004) / 33
aj pwd. Krzysztof Poniedziałek (1951-2006) / 35
ak hm. Jadwiga Zdanecka (1951-1977) / 36
al hm. Mariusz Dopierała (1955-1991) / 38
sp pwd. Magdalena Olkuśnik (1970-2006) / 40
Redakcja składa serdeczne podziękowanie za wkład pracy przy opracowywaniu biogramów druhnom i druhom phm. Agnieszce Biernackiej, hm.
Kazimierzowi Dziedzicowi, hm. Markowi Kudasiewiczowi, hm. Bogusławie Pasiece-Butkiewicz, hm. Czesławowi Przybytkowi, hm. Lechowi Stachurze i hm. Januszowi Wojtyczy oraz dziękuje wszystkim osobom, które
udzieliły wielu cennych informacji o naszych instruktorach.

str. 4

hm. Krzysztof Wojtycza
Marian Ryszka (1910−1939) szeregowy rezerwy – założyciel i w latach
1931–1937 drużynowy 19 Krakowskiej Drużyny Harcerzy im. Żwirki
i Wigury. Mechanik samolotowy z krakowskiego lotniska w Rakowicach.
Urodził się w Krakowie dnia 12 X 1910 r. w dzielnicy Nowa Wieś przy
ul. Juliusza Lea. Rodzeństwem jego byli nieżyjący już młodszy brat Włodzimierz i starsza siostra Józefa, mieszkająca do chwili śmierci w Łodzi.
Marian Ryszka ukończył Państwową Szkołę Przemysłową o kierunku
mechanicznym w Krakowie.
W latach 1929–1930 przejął przewodnictwo nad spontanicznie
i samorzutnie powstałą grupą chłopców, „dzikim zastępem”, wzorującym
się po trosze na bohaterach książek Karola Maya i bawiącym się w „dzikich
i krwiożerczych Indian”, a częściowo czerpiącym wzory z „Lata leśnych
ludzi” Marii Rodziewiczówny. Zastęp z czasem przeobraził się w gromadę
„Wybranieckich”, której wodzem został przyboczny XIII KDH druh
Marian Ryszka pseud. „Źróbek” i „Pełka-Zagończyk”. Funkcję drużynowego XIII KDH im. Zawiszy Czarnego pełnił wówczas phm. Stanisław
Kazimierz Stanek HR. Marian Ryszka został założycielem i pierwszym
drużynowym XIX KDH im. Żwirki i Wigury przy Szkole Powszechnej
im. Stefana Batorego w Krakowie przy ul. Konarskiego 33 (w latach 1931–
1937). Drużyna należała do IV Hufca Harcerzy w Krakowie. 29 XI 1933 r.
rozkazem L. 41 druhowi Marianowi Ryszce przyznano próbę drużynowego. 12 XI 1937 r. został drużynowym XXVIII Krak. Drużyny Harcerzy „Łobzowskie Dzieci” im. Kazimierza Wielkiego. 1 II 1938 r. (R L.
1-38) ukończył teoretyczny kurs podharcmistrzowski w Górkach Wielkich
w Beskidzie Śląskim (pod Równicą).
30 VIII 1939 r. został zmobilizowany do służby wojskowej w 2. Pułku
Lotniczym, stacjonującym na lotnisku w Rakowicach. 1 września 1939 r.
we wczesnych godzinach porannych zginął w hangarze lotniska wojskowego podczas pierwszego nalotu bombowego samolotów niemieckich.
Jego grób, ozdobiony wizerunkiem krzyża harcerskiego, znajduje się
w kwaterze żołnierzy polskich poległych we wrześniu 1939 roku, a upastr. 5
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miętniająca go tablica została odsłonięta 15 V 1991 r. w kościele św. Idziego
przy ul. Grodzkiej 67.
Źródła: Cumft O, Kujawa H. K., Księga lotników polskich poległych, zmarłych i zaginionych 1939-1945, Warszawa 1989, s. 147; Kwarciak A. 19 Krakowskie Drużyny
Lotnicze im. F. Żwirki i St. Wigury, http://dziewietnastakldh.republika.pl/ 15 I 2010 [błędny rok urodzenia];
Archiwum Komisji Historycznej Krakowskiej Chorągwi
ZHP, Rozkazy Komend Chorągwi z lat 1922–1939.

Drugi Drużynowy – został rozstrzelany…

phm. Franciszek Baraniuk
hm. Krzysztof Wojtycza

Franciszek Baraniuk ps. „Franek”, „Szulce” (1923–1943), podharcmistrz, drużynowy XIX KDH (1937–1938), żołnierz Szarych Szeregów.
Urodzony w 1923 r. Absolwent V Gimnazjum im. J. Kochanowskiego
przy ul. Kochanowskiego 5 i VIII Liceum w Krakowie.
Należał do V Krakowskiej Drużyny Harcerzy. W 1937 r. w czasie
obozu letniego w Błotach Karwieńskich został przyjęty do Kręgu Totemowego Synów i Dzieci Pioruna, otrzymując miano „Pawik”. Ponieważ starsi
harcerze i instruktorzy „Piątki” angażowali się także w pracę harcerską poza
macierzystą drużyną, został drużynowym XIX KDH (od 12 XI 1937 do
28 XI 1938 r.). 1 II 1938 r. rozkazem Komendanta Chorągwi Harcerzy L.
1-38 druhowi Franciszkowi Baraniukowi przyznano próbę drużynowego,
natomiast 1 XI 1938 r. rozkazem L.6 stopień Harcerza Rzeczpospolitej.
W sierpniu 1939 r. uczestniczył w budowie umocnień koło Pszczyny,
a we wrześniu walczył w Batalionach Obrony Narodowej na Śląsku.
W czasie okupacji należał do Szarych Szeregów. W 1941 r. był komendantem Hufca Podgórze, a od marca 1942 r. zastępcą komendanta Chorągwi Krakowskiej. W drugiej połowie 1942 r. organizował z ramienia
komendy chorągwi szkolenie starszych harcerzy na Kursach Podchorążych
Rezerwy Piechoty. Jako kpr. pchor. był dowódcą plutonu „Cecylia” w kompanii Grup Szturmowych Szarych Szeregów „Maciek”. Został przeszkolony w dywersji przez cichociemnego por. Ryszarda Nuszkiewicza na kursie,
który odbywał się w Rynku Podgórskim 9. W sierpniu 1942 r. zorganizował
str. 6
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szkolenie wojskowe na kursach podoficerskich i podchorążackich. W porozumieniu z porucznikiem Jesionowskim, oficerem szkoleniowym komendy
miasta AK wytypował trzy „piątki” harcerzy po kursach podoficerskich na
kurs podchorążych. W lipcu 1943 przekazał pluton do dyspozycji Kedywu
AK, pod rozkazy Ryszarda Nuszkiewicza „Powolnego”. W kwietniu 1943 r.
współorganizował kompanię „Bartek”, a od maja 1943 r. był dowódcą plutonu „Alicja”. 4 lipca 1943 r. ukończył konspiracyjną podchorążówkę i kurs
instruktorów „Szkoła za lasem” (rozkazem L. 3 z 3 V 1943 r. przyznano mu
stopień podharcmistrza).
Przez cały okres okupacji był pracownikiem Zarządu Miejskiego,
a pracując w Wodociągach zdobył plany sieci kanalizacyjnej rejonów
Wawelu i Akademii Górniczej, gdzie w okresie okupacji znajdowały się
siedziby głównych urzędów niemieckich Generalnej Guberni. Niejednokrotnie też wspólnie z pracownikami wodociągów konserwującymi kanały
brał udział w ich pracy, pragnąc osobiście je rozpoznać. Zdobyte wiadomości przydatne były do zlokalizowania skrytek, gdzie przechowywano broń,
amunicję i inne materiały konspiracyjne.
We wrześniu 1943 r. został aresztowany i osadzony na Montelupich.
Jego aresztowanie i śmierć były ciosem nie tylko dla plutonu „Alicja” ale
także dla całych krakowskich Grup Szturmowych, których był głównym
organizatorem. Równocześnie upadła koncepcja powołania kompanii
„Wojtek” i Maciek”, których organizacją zajmował się do samego końca.
Skazano go wyrokiem Sądu Specjalnego na karę śmierci i rozstrzelano 28
października 1943 r. w egzekucji publicznej przed Starą Bożnicą przy ul.
Szerokiej (inne źródła podają daty śmierci 20 lub
22 października 1943 r.). Miejsce pochówku pozostaje nieznane.
Został wymieniony wśród poległych harcerzy plutonu „Alicja” na pomniku obok kościoła św.
Józefa oraz na tablicy upamiętniającej pracowników Magistratu przy pl. Wszystkich Świętych, na
klatce schodowej Urzędu Miasta Krakowa.
Źródła: Jarzębowski K., Instruktorzy ZHP mianowani w okresie II wojny światowej, „Harcerstwo” nr 7-8, s. 38; Kuler A,
Małopolski słownik biograficzny uczestników działań niepodległościowych 1939−1956, [red.] Gąsiorowski T., [i in.] t. 1.
s. 17−18; Miłobęcki P., Harcerze w okupowanym Krakowie,
str. 7
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Kraków 2005; Monografia „Piątki Krakowskiej”. Dzieje drużyny z lat 1911−2001, [red.]
Hajos W., Stachura M., Kraków 2001, s. 18, 52, 53, 54; Porębski S., Krakowskie Szare Szeregi, Kraków 1985.; Bohater Hufca „Podgórze” http://www.krakowpodgorze.zhp.pl/bohater_hufca,15.htm; Archiwum Komisji Historycznej Krakowskiej Chorągwi ZHP, Rozkazy
Komend Chorągwi z lat 1922–1939.

Kolejny drużynowy, przeżył obozy koncentracyjne…

phm. Zbigniew Sanakiewicz
hm. Krzysztof Wojtycza
Zbigniew Sanakiewicz „Toporski” (1924–1986), ekonomista, pchor.
AK, podharcmistrz, drużynowy 19 KDH im. Żwirki i Wigury w latach
1938–1939.
Urodził się 17 II 1924 r. w Krakowie. Jego ojciec Stanisław, mechanik
lotnictwa, zawodowy wojskowy służył w dywizjonie krakowskim. Po wybuchu wojny z swoją jednostką znalazł się w Anglii, gdzie ożenił się po raz
drugi ze Szkotką Adeliną Chilli. Po wojnie wrócił do Polski, ale po kilku
latach znów wyjechał do Anglii, gdzie zmarł i został pochowany w Glasgow.
Matka Emilia z d. Stoszko (1893–1938) prowadziła sklep ogólnospożywczy
przy ul. Czarnowiejskiej 95. Jeden z wujów był w lotnictwie we Francji. Miał
młodszą siostrę Elżbietę (ur. 1927) zam. Blicharz.
Uczęszczał do IV Gimnazjum i Liceum Męskiego, w którym przed
wojną nie zdążył zdać matury.
Z dniem 28 XI 1938 r. (RL 7) objął funkcję drużynowego XIX KDH,
zastępując Franciszka Baraniuka HR, (który wyjechał na Śląsk w ramach
przysposobienia wojskowego). 1 V 1939 r. rozkazem L. 8. przyznano mu
próbę drużynowego, a prowadzona przez niego drużyna sklasyfikowana
została jako przodująca.
W czasie okupacji szkolony był w 1942 r. razem z Franciszkiem
Baraniukiem w pierwszej „piątce” kursu podchorążych krakowskich
Szarych Szeregów (rozkazem L. 3 z 3 V 1943 r. przyznano mu stopień
podharcmistrza). Podczas manewrów szkoleniowych na szczeblu plutonów zorganizowanych we wrześniu 1943 r. w okolicy Kostrzy i Tyńca
był dowódcą „grupy atakującej”. Później jako podchorąży był od listopada
1943 r. dowódcą plutonu „Felicja” (wg stanu kompanii „Bartek” na czerstr. 8
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wiec 1944 r.). Przyczynił się do włączenie się do Szarych Szeregów grupy
harcerzy wywodzących się z XXIV KDH.
Został aresztowany w sierpniu 1944 r. w okresie
wielkich aresztowań po wybuchu powstania warszawskiego.
Tak napisała o pierwszym spotkaniu z nim jego
żona: „zauważyłam stojącego w końcu jadalni młodego
człowieka w okularach i angielskim battle dressie. Miał
opaloną twarz i wijące się ciemne włosy, był średniego
wzrostu i średniej postury. Niskim, melodyjnym głosem mówił coś do
mojego ojca, ale gdy weszłam – zamilkł. Przedstawiono nas sobie. Poznałam podchorążego Zbigniewa Sanakiewicza, który dopiero co wrócił
z angielskiej strefy okupacyjnej w Niemczech. Znalazł się tam w kwietniu
1945 r. po ucieczce z transportu wiezionego na stracenie już na terenie
Niemiec z ostatniego z sześciu obozów koncentracyjnych, które kolejno
przebył. Padały złowrogie nazwy: Płaszów… Gross Rosen… Fűnfteichen… Dyherenfurt… Mittelbau-Dora… Wolfleben B 12… Po dwóch
tygodniach nocnego przedzierania się w pasiaku przez wrogi kraj, dotarł
do jednostek kanadyjskich, będących szpicą frontu zachodniego. Potem
było długie leczenie szpitalne i służba w angielskich jednostkach armii
okupacyjnych w charakterze tłumacza angielsko-niemieckiego (znał
biegle oba te języki) przy sądzie denazyfikacyjnym. Mimo, że w Niemczech planował studia, a w Anglii przebywał jego ojciec służący w RAF-ie
i macocha Angielka (matka nie żyła) – wrócił do kraju, bo jak powiedział
z uśmiechem «nie mógł żyć bez widoku Wieży Mariackiej»”.
Studiował na Akademii Handlowej i z zawodu był ekonomistą, m.in.
pełnił funkcję głównego księgowego w przemyśle węglowym.
Działał społecznie przy organizacji rajdów samochodowych. Do
końca życia utrzymywał kontakt z harcerstwem. Pozostał człowiekiem
skromnym, który nigdy nie chwalił się przeszłością i nie eksponował swoich zasług.
W 1948 roku zawarł związek małżeński z Zofią z d. Kolarzowską (ur.
1921), z którą miał synów Tadeusza (ur. 1949, operator filmowy) i Pawła
(ur. 1954, aktor).
Zmarł w Krakowie 11 VI 1986 r. i został pochowany na cmentarzu
Rakowickim – Prandoty. (kw. 8, wsch. gr. 5).
str. 9
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Źródła: Jarzębowski K., Instruktorzy ZHP mianowani w okresie II wojny światowej, „Harcerstwo” nr 7-8, s. 38; Miłobęcki P., Harcerze w okupowanym Krakowie, Kraków 2005;
Porębski S., Krakowskie Szare Szeregi, Kraków 1985, s. 24!; Szare Szeregi Harcerze 19391945 [red.] Jabrzemski J., Warszawa 1988; Archiwum Komisji Historycznej Krakowskiej
Chorągwi ZHP, Rozkazy Komend Chorągwi z lat 1922–1939.; Publiczna Szkoła Podstawowa w Łoniowej im. Jana Pawła II http://sploniowa.edupage.org/text1/?subpage=4 23 XI
2011 r.; wspomnienia i konsultacje z żoną Zofią Sanakiewicz; inskrypcja nagrobna.

Drużynowy – profesor medycyny…

Tadeusz Heimrath
hm. Krzysztof Wojtycza
Tadeusz Heimrath (1927–2007), profesor zwyczajny dr hab. medycyny, harcerz Szarych Szeregów ps. „Hardy”, drużynowy 19 KDH w latach
1945–46.
Urodził się 2 XII 1927 r. w Poznaniu. Jego ojcem był Mieczysław
Heimrath (1895–1973), absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu, nauczyciel w II Korpusie Kadetów w Rawiczu, a po wojnie nauczyciel
w Liceum w Rawiczu. Jego matką była Stanisława z d. Kazik (1902–1967).
Nie miał rodzeństwa.
Dzieciństwo spędził w Rawiczu, skąd w 1939 r. wraz z rodziną został
wysiedlony przez Niemców do Tarnobrzega (po odmowie podpisania
volkslisty). Następnie rodzina przeprowadziła się do Krakowa, gdzie Tadeusz rozpoczął naukę w szkole zawodowej handlowej, uczęszczając równocześnie na tajne komplety.
Był harcerzem Szarych Szeregów, a po zakończeniu okupacji drużynowym 19 Krakowskiej Drużyny Harcerzy. Następnie powrócił wraz
z rodziną do Rawicza, gdzie kontynuował działalność harcerską, pełniąc
również funkcję drużynowego.
Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu w 1947 r. i Wydział
Lekarski Akademii Medycznej we Wrocławiu w 1952 r. Został profesorem zwyczajnym dr hab. med., będąc od 1952 r. długoletnim pracownikiem
I Katedry i Kliniki Położnictwa i Chorób Kobiecych oraz w latach 1993–
1998 kierownikiem I Katedry i Kliniki Ginekologii Akademii Medycznej
we Wrocławiu. Pełnił również funkcję prorektora Akademii Medycznej
w latach 1990–1993 oraz był rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej
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Dolnośląskiej Izby Lekarskiej pierwszej kadencji. Był honorowym członkiem Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny
i Farmacji oraz Stowarzyszenia Lekarzy Dolnośląskich i Wychowanków Medycyny Wrocławskiej.
Zmarł 11 listopada 2007 we Wrocławiu. Został pochowany na
cmentarzu parafialnym Świętej Rodziny we Wrocławiu. W pogrzebie
uczestniczyli przedstawiciele władz Akademii Medycznej we Wrocławiu, Dolnośląskiej Izby Lekarskiej i ZHP.
Był wielokrotnie odznaczany m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski (1983), Złotym Krzyżem Zasługi (1975), Medalem
Wojska, Krzyżem Armii Krajowej (1988), Medalem Komisji Edukacji
Narodowej (1997), Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP” z „Rozetą-Mieczami”
(1988). Otrzymał także Honorowe Odznaczenie Szczepów Lotniczych –
13 V 1981 r.
W 1954 r. zawarł związek małżeński z Zofią Spatz (ur. 1929, doktor
nauk medycznych). Miał synów Adama (ur. 1955) i Jerzego (ur. 1958).
Źródła: Dr med. Tadeusz Heimrath, http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35779,5871989,
Ktorzy_odeszli. html?as=4; konsultacje z żoną – Zofią Heimrath i synem Adamem Heimrathem.

Drużynowy – historyk sztuki

phm. Wojciech Suchodolski
hm. Krzysztof Wojtycza
Wojciech Suchodolski, pierwotnie do 1949 roku Wojciech Sudół
(1914–1997), historyk sztuki, podharcmistrz, drużynowy 19 KDH w latach
1945-1947.
Urodzony 17 IX 1914 r. Miał zdolności artystyczne, był marszandem,
miał dobre kontakty w sferach kościelnych. Mieszkanie jego przypominało
muzeum.
Został drużynowym 19-tki w 1946 r. Tak wspominał go Bogusław
Molenda, wówczas jego przyboczny: „Drużynowym był phm. Wojciech
Sudół (później zmienił nazwisko na Suchodolski) student Wydziału
Humanistycznego UJ. […] Humanista z zamiłowania i wykształcenia
str. 11
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o dużym zacięciu artystycznym, wymyślił dla drużyny herb, wydrukowany
na papierze firmowym drużyny i drukach zaproszeń. Na tarczy herbowej
skośnie podzielonej na kolory niebieski i czerwony (niebo i krew) pośrodku
było złote śmigło. Herb uwieńczony był szyszakiem
rycerskim i otoczony liśćmi akantu. […] W dniach 22−23
kwietnia 1946 (poniedziałek Wielkanocny – wtorek po
świętach, Dzień św. Jerzego) 19 KDH niemal całością
wzięła udział w I Zlocie Gwiaździstym Hufca w Dolinie
Będkowskiej. Na ognisku drużynowy produkował się ze
swym nieśmiertelnym rybakiem”.
5 X 1945 r. rozkazem komendy chorągwi L. 6 przyznano mu próbę
drużynowego, a 15 III 1947 r. rozkazem Naczelnika Harcerzy L. 3 został
mianowany podharcmistrzem.
Phm. Wojciech Sudół wraz z 19-ką był na zgrupowaniu obozów
Hufca Krowodrza-Łobzów im. Zawiszy Czarnego nad jeziorem Rajgrodzkim w 1948 r. Był barwną i lubianą postacią w środowisku instruktorskim,
gdzie nosił przezwisko „Staruszek”, które wynikało niekoniecznie z racji
wieku, ale raczej z jego usposobienia i sposobu poruszania się. W kręgach
harcerskich opowiadano o nim różne historie. Phm. Marian Młynarski
wspomina, że w czasie tego obozu przyszedł na ognisko owinięty prześcieradłem, w którym wyglądał jak Ghandi, kiedy komendant druh „Miś”
Tadeusz Rokossowski wygłaszał zgodną z dyrektywami władz „państwowotwórczą” gawędę o etosie pracy. W pewnej chwili druh Wojciech wszedł
mu w słowo, mówiąc że „to nieprawda, bo praca jest karą za grzechy” i w ten
sposób podsumował tę wspaniałą gawędę.
Po odrodzeniu harcerstwa pod koniec 1956 r. phm. Wojciech Suchodolski reaktywował 23 Krakowską Drużynę Harcerzy przy Szkole Podstawowej nr 6 (ul. Szujskiego 2), którą prowadził do 1958 roku. Podobno
został zwolniony z przyczyn politycznych, co było dla niego dużą przykrością.
W 1957 roku w okolicy Zabierzowa został zorganizowany wspólnie
przez 19 i 23 Drużyny Harcerzy bieg na stopnie. Po nim phm. Wojciech
Suchodolski odebrał pierwsze przyrzeczenie w odrodzonej „Dziewiętnastce” (jej drużynowy Marek Kudasiewicz zdobył na tym biegu stopień
ćwika). W czasie akcji letniej 1958 był komendantem obozu 10 i 23 Drużyn Harcerzy w Nowej Wsi.
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Inny epizod związany z prześcieradłem druha Suchodolskiego wspomina niżej podpisany jako dawny harcerz 23 KDH-rzy: „Druha drużynowego widywałem rzadko, a na co dzień miałem do czynienia z niewiele
starszymi ode mnie zastępowym i przybocznym. Wspomnienie o nim łączy
się z wycieczką w rejon Kopca Kościuszki. Chyba gdzieś w okolicy Lisiego
Wąwozu druh drużynowy wysłał nas na poszukiwanie Araba, który miał
się znajdować w pobliżu. Z niedowierzaniem rozbiegliśmy się po okolicy,
szukając zupełnie bez przekonania tego Araba, bo skąd miałby się tutaj
taki znaleźć. A jednak po dłuższym czasie znaleźliśmy „Araba” mówiącego
jakimś niezrozumiałym językiem w długiej białej szacie z turbanem na głowie, którym okazał się… nasz drużynowy”.
Otrzymał Honorowe Odznaczenie Szczepów Lotniczych – 13 V
1981 r.
Zmarł 27 VII 1997 r. i został pochowany na cmentarzu w Batowicach
(kw. CVIII, rz. 4, gr. 18).
Źródła: Kudasiewicz M., Dziewiętnastka w latach 1946-1949, „Dziewiętnastak” 2009, nr 5,
s. 21; Molenda B., Z mojej pamięci, [w:] 19 Krakowska Drużyna Harcerzy – Lotnicza im. F.
Żwirki i St. Wigury w Krakowie, [red.] Węsierski Ł., Kraków 1931-50 lat-1981, s. 17-18;
Wojtycza K., Hufiec Kraków Kleparz-Łobzów w latach 1957-1972, Kraków 2007; Archiwum
Komisji Historycznej Krakowskiej Chorągwi ZHP, Rozkazy Komend Chorągwi; Rozkaz
Naczelnika Harcerzy L. 3 z 15 III 1947 r., „Wiadomości Urzędowe 1947, nr 1-12”; relacja
phm. Mariana Młynarskiego; wspomnienie autora; inskrypcja nagrobna.

„Niedźwiedź” – do „Dziewiętnastki” przyszedł z „Piątki”

Janusz Weiss
hm. Krzysztof Wojtycza
Janusz Weiss drużynowy 19 KDH (1947–1948). Należał do V Krakowskiej Drużyny Harcerzy, o czym świadczy jego zdjęcie z poświęcenia
sztandaru 5 KDH na Wawelu w 1946 r. Został przyjęty do Kręgu Totemowego Synów i Dzieci Pioruna i otrzymał miano „Niedźwiedź”. W chwili
rozwiązania Szczepu 5 KDH w dniu 26 II 1947 r. i podziału na 3 drużyny
harcerskie, przeszedł do XIX KDH im. Żwirki i Wigury, obejmując funkcję
drużynowego (1947–1948).
Po reaktywowaniu harcerstwa w 1956 r. przez wiele lat był nadal związany z „Piątką”, uczestnicząc np. w dniu 22 VII 1957 r. w czasie obozu
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w Zawoi w uroczystym ognisku, na którym miało miejsce przekazanie barw,
numeru, hymnu, tradycji i nazwy 5 KDH „Dzieci Pioruna” przez członków
Kręgu Totemowego i harcerzy drużyny z okresu międzywojennego V Męskiej Drużynie Łączności w Krakowie. Wtedy to znów na długie lata związał się z tą
drużyną, stając się jednym z łączników między „starą”
i „nową Piątką”.
Zmarł 18 VII 1992 r. i został pochowany na cmentarzu w Podgórzu (kw. IVb, rz. 9, gr. 21).
Źródła: Monografia „Piątki Krakowskiej”. Dzieje drużyny z lat 1911-2001, [red.] Hajos W.,
Stachura M., Kraków 2001, s. 23, 26, 40, 55, 61, 67, 69, 75.

Jego pasją życiową był śpiew…

phm. Kazimierz Gołdas
hm. Krzysztof Wojtycza
Kazimierz Gołdas (1928–2009), absolwent WSWF, harcerz Szarych
Szeregów ps. „Bartosz”, podharcmistrz, drużynowy 19 KDH (1949).
Urodził się 3 III 1928 r. w Krakowie jako syn Andrzeja (1900–1945),
woźnego i zarazem laboranta Wyższego Studium Handlowego i Magdaleny z Haracińskich (1904–1975) także pracownicy tej szkoły. Jego ojciec
zginął, zastrzelony przez rosyjskiego żołnierza w czasie wejścia wojsk
radzieckich do Krakowa.
W 1938 r. wstąpił do harcerstwa, do 19 KDH im. Żwirki i Wigury, do
której należał do wybuchu wojny. W okresie okupacji mieszkał w dzielnicy
niemieckiej przy ul. Sienkiewicza, w pobliżu budynku gestapo, gdzie przesłuchiwano i torturowano wielu Polaków. Jako lider kilkunastoosobowej
gromady inicjował liczne bójki z chłopakami z Hitlerjugend i z volksdeutschami. Uczęszczał do szkoły powszechnej. W 1943 r. wstąpił do Szarych
Szeregów do kompanii „Zawisza Czarny”, w której służył do 1945 r., tj.
do chwili demobilizacji. Miał pseudonim „Bartosz” nawiązujący do tradycji rodzinnych i stopień wojskowy starszego strzelca. Po ukończeniu nauki
pracował w Wyższym Studium Handlowym, będącym wówczas pod administracją niemiecką.
str. 14
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W sierpniu 1945 r. odbył szkolenie instruktorskie na kursie w Szklarskiej Porębie Górnej. W latach 1945–1948 pełnił funkcję przybocznego 18
KDH przy gimnazjum oo. Pijarów, a od 1948 r. był członkiem komendy
Hufca Kraków Krowodrza-Łobzów. W 1949 r. został drużynowym macierzystej 19 KDH.
W roku 1949 r. został skierowany przez komendę chorągwi na trzymiesięczny kurs ideologiczny dla instruktorów ZHP zorganizowany przez
Wojewódzki Komitet PZPR. W tym samym roku wycofał się z harcerstwa
z przyczyn osobistych, gdyż musiał podjąć naukę i pracę zawodową, a równocześnie wraz z matką utrzymywał troje młodszego rodzeństwa.
W październiku 1956 r. wrócił do reaktywowanego ZHP i objął funkcję zastępcy hufcowego Hufca Kraków-Grzegórzki (1957), organizując go
od podstaw i bez wyszkolonych instruktorów. Zorganizował Akademicką
Drużynę Instruktorską im. Tadeusza Zawadzkiego ps. „Zośka” przy Wyższej Szkole Ekonomicznej i 71 KDH-rzy przy Technikum Górnictwa
Odkrywkowego przy ulicy Rzeźniczej. W 1958 r. zdobył stopień przewodnika. Przez kilka lat współpracował z 11 KDH-rzy, udzielając jej pomocy
w wielu ważnych przedsięwzięciach.
Po wojnie pracował nadal w Wyższym Studium Handlowym, gdzie po zdaniu matury został przeniesiony do administracji. W latach 1964–1980 był kierownikiem Domu Studenckiego „Fafik”, a w latach 1980–1998 – kierownikiem Działu
Administracyjno-Gospodarczego Akademii Ekonomicznej
w Krakowie. Niezależnie od pełnionych funkcji, czuł się zawsze odpowiedzialny za uczelnię i dbał o jej interesy. Z Akademią Ekonomiczną (obecnie
Uniwersytet Ekonomiczny) związany był przez całe swoje życie, a zawodowo przez blisko 60 lat (w podziękowaniu za 55 lat ofiarnej pracy otrzymał „łańcuch rektorski”).
Śpiewanie było jedną z jego życiowych pasji; był głównym inicjatorem i członkiem-założycielem Akademickiego Chóru „Dominanta” Uniwersytetu Ekonomicznego. Śpiewał w kilku chórach, m.in. męskim chórze
„Echo” i Chórze Katedralnym.
Był organizatorem wielu spotkań kombatanckich w rektorskim patio
AE z udziałem weteranów walk o niepodległość, a w 1994 r. włączył się
aktywnie w organizację Apelu Poległych z okazji 50. rocznicy egzekucji
przy ulicy Botanicznej. Będąc członkiem Harcerskiego Kręgu Seniorów-Kombatantów zdobył stopień podharcmistrza (1997). W ostatnich latach
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życia współpracował ze Szczepem Lotniczym „Słonecznych Dróg”, którego
harcerzy angażował do imprez patriotycznych organizowanych w Muzeum
Armii Krajowej, wart przy pomniku pomordowanych przy ulicy Grottgera
oraz uroczystości przy tablicy poległych w czasie wojny w gmachu głównym AE.
W małżeństwie z Teresą z d. Juszczakiewicz (ur. 1934, technik chemik
analityk) miał dwie córki Grażynę (ur. 1960, mgr wych. fiz., zam. Zeloch)
i Elżbietę (ur. 1963, nauczycielkę wych. początkowego, zam. Sojka).
Został odznaczony został m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1986), Krzyżem Armii Krajowej (1995), Medalem 40-lecia
Polski Ludowej (1984), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2000),
Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej (2004), Odznaką
„Honoris Gratia” (2006), dwukrotnie Złotą Odznaką „Za pracę społeczną
dla miasta Krakowa” (1979 i 1989), Honorowym Odznaczeniem Szczepów
Lotniczych (1981).
Zmarł 8 IX 2009 r. i został pochowany na cmentarzu Rakowickim (kw.
XXVIII rz. 4. gr. 19).
Źródła: Dziedzic K., Wojenne losy harcerzy 19-tki, „Dziewiętnastak” 2009, nr 5, s. 19; [Gołdas K.], Harcerstwo – własny biogram harcerski [kserokopia]; Kasperek E., Chłopiec z Inwalidenplatz, „Gazeta Krakowska” z 15 VI 2003 r., s.11; Dziennik Polski, z 11 IX 2009, s. A14;
Małecki J. M., O Kazimierzu Gołdasie wspomnienie, „Kurier UEK”, s. 4; Zelin P. (wnuczka),
Gotów!!, Na podstawie opowieści Kazimierza Gołdasa, wydruk komputerowy; klepsydra;
nekrologi, konsultacja: informacje phm. prof. dr hab. M. Młynarskiego, hm. R. Korskiego.

„Lis Stanowczy”

phm. Antoni Kwarciak
hm. Krzysztof Wojtycza
Antoni Czesław Kwarciak (1919–1997), mgr inż. geodezji, ochotnik
kampanii wrześniowej 1939 r., podharcmistrz.
Urodzony 18 października 1919 r. w Krakowie, jako syn Stanisława
(zm. 1946, malarza) i Stanisławy z d. Gwóźdź (zm. 1945, pracownicy
Zakładów Tytoniowych). Miał siostrę Kamilę (1913–1970, absolwentkę.
Szkoły Handlowej, prac. Huty im. Lenina, zamężną Sikora). Ukończył
Szkołę Powszechną im. króla Stefana Batorego, a następnie uczęszczał do
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Gimnazjum Elektrycznego Państwowej Szkoły Przemysłowej. W tym czasie wstąpił do 19. Krakowskiej Drużyny Harcerzy im. Żwirki i Wigury,
gdzie był zastępowym i przybocznym. Należał do Sodalicji Mariańskiej. Na
początku sierpnia 1939 r., jako uczeń IV klasy Państwowej Szkoły Przemysłowej i członek szkolnej drużyny PW, został wezwany przez dyrekcję
szkoły do zgłoszenia się do punktu zbornego PW znajdującego się w hali
sportowej przy ul. Zwierzynieckiej. Tam zgłaszający się zostali podzieleni
na 20-osobowe plutony junaków PW z przydziałem do wykonywania okre
ślonych zadań. Zaopatrzono ich w mundury, maski przeciwgazowe i uzbrojono w Mausery. Plutony junaków weszły w skład 20. pp Ziemi Krakowskiej
jako kompania wartownicza. Pierwszym ich zadaniem było kopanie rowów
przeciwlotniczych na Plantach krakowskich. Następnie pełnili służbę wartowniczą w placówkach wojskowych w fortach w Dłubni, Mistrzejowicach
i na Pasterniku. Zadania te wykonywali do 30 sierpnia 1939 r.
1 września 1939 r., po pierwszym nalocie, jego pluton wyruszył do Tarnowa w celu zarejestrowania się w Rejonowej Komisji Uzupełnień (RKU),
która opuściła już Kraków. Pociągiem towarowym dojechał do stacji Podłęże, gdzie dołączył do oddziałów wojskowych maszerujących w kierunku
wschodnim. Z Podłęża przez Niepołomice, z przeprawami wpław przez
Rabę i Dunajec, dotarli do Żabna, gdzie pluton dołączył do oddziału broniącego ogniem ckm odcinka drogi. Po wymianie ognia oddział wycofał
się do lasu, następnie z Żabna przez Radomyśl przeszedł do Puszczy Sandomierskiej, a następnie do Mielca. Przez Kolbuszową, Raniżów, Sokołów,
bombardowani i ostrzeliwani przez Luftwaffe dotarli do Leżajska, gdzie
przeżyli kolejny nalot. Maszerując nocami, doszli do Narola, na skraju
Puszczy Solskiej, gdzie odbywał się trzydniowy pojedynek artyleryjski.
W marszu na wschód dotarli do obozowiska grupy oficerów, którzy bezskutecznie przekonywali junaków do powrotu do Krakowa. W czasie jazdy
podwodami natknęli się na zwiad niemiecki złożony z dwóch motocykli,
który zlikwidowali. Jadącą za nim kolumnę czołgów udało im się wyminąć.
Uzyskawszy informację, że Rawa Ruska jest już zajęta przez wojska niemieckie, skręcili na południe, w kierunku linii kolejowej Kraków-Lwów. Po
drodze zakopali broń. Niedługo potem zostali zatrzymani przez żołnierzy
Wehrmachtu i osadzeni w obozie jenieckim, z którego uciekli i przez Jaworów dotarli do Sądowej Wiszni, skąd pociągiem pojechali do Lwowa. Do
miasta przybyli tuż przed jego kapitulacją. Po demobilizacji ruszył w stronę
Krakowa, przechodząc przez granicę na Sanie w przebraniu cieśli budująstr. 17
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cego most. Do Krakowa wrócił 10 października 1939 r. W 1943 r. ukończył
Szkołę Techniczną Akademii Górniczej na Krzemionkach w Krakowie,
która realizowała także program tajnego nauczania. Po odbytych w latach
1945–1950 studiach na Politechnice Krakowskiej uzyskał dyplom mgr.
inż. geodezji. W latach 1950–1953 pracował w Dyrekcji Budowy Miasta
Nowa Huta. W 1953 r. otrzymał stopień chorążego rez., a w 1962 r. został
mianowany podporucznikiem. Od 1954 r. był zatrudniony w Biurze Projektów „Miastoprojekt” Kraków na stanowisku starszego projektanta dróg.
Od 1971 r. pracował w biurze projektów Budownictwa Przemysłowego na
podobnym stanowisku. Od 1979 r. uczestniczył w pracach inżynieryjno-technicznych przy rewaloryzacji kopca J. Piłsudskiego, będąc członkiem
Komitetu Opieki nad Kopcem J. Piłsudskiego. W 1980 r.
zaangażował się w tworzenie NSZZ „Solidarność” w Biurze Projektów Budownictwa Przemysłowego Kraków-Łęg.
W 1987 r. przeszedł na emeryturę.
Od 1980 r. współpracował z duszpasterstwem harcerskim. Był przybocznym Kręgu Instruktorskiego w Szczepie „Słonecznych
Dróg” (1984), jednym z instruktorów którzy reaktywowali Szczep „Gwiaździstego Szlaku” (1985) oraz instruktorem Inspektoratu Lotniczego
Komendy Chorągwi (1988). Następnie działał w 19. Krakowskiej Lotniczej Drużynie Harcerzy ZHR „Ptaki Polskie”, gdzie uzyskał stopień podharcmistrza, a także został przyjęty do Kręgu Puszczańskiego „Czarnego
Dębu”, otrzymując miano „Lis Stanowczy”. Otrzymał Honorowe Odznaczenie Szczepów Lotniczych – 13 V 1981 r.
Od 1957 r. był członkiem PTTK i przodownikiem Górskiej Odznaki
Turystycznej, należał także do Stowarzyszenia Inżynierów i Techników
Komunika
cji, Towarzystwa Miłośników Astronomii i Krakowskiego
Towarzystwa Fotograficznego.
Zmarł 6 września 1997 r. w Krakowie, został pochowany z harcerskim
ceremoniałem na cmentarzu Rakowickim (kw. 13, rz. wsch. gr. 15).
Od 14 października 1950 r. był żonaty z Heleną Płażek (ur. 1923,
mgr farmacji). Miał córkę Barbarę (ur. 1953, mgr inż. architekta, zamężną
Bator) oraz syna Jacka (ur. 1955, pracownika firmy „Bayer”, zamieszkałego
w Niemczech).
Źródła: Na podstawie biogramu K. Grabowskiej opublikowanego [w:] Małopolskim słowniku biograficznym uczestników działań niepodległościowych 1939-1956, [red.] Gąsiorowski
T., Kuler A., Zagórski A., t. 10, s. 88–89.
str. 18

Dziewiętnastak nr 8 • 2011

Patronował nam przez wiele lat…

hm. Kazimierz Wnętrzycki
hm. Marek Kudasiewicz
Kazimierz Wnętrzycki (1921–2009), mgr ekonomii (nauk ekonomiczno-handlowych), harcerz Szarych Szeregów ps. „Szary”, „Orzech”,
„Błękitny”, harcmistrz, instruktor harcerski czynny przez ponad pięćdziesiąt lat.
Urodził się 2 I 1921 r. w Żywcu jako syn Antoniego Wnętrzyckiego
i Marii z d. Kochmańskiej.
Do harcerstwa wstąpił 1 IX 1929 r. do gromady wilcząt przy Szkole
Powszechnej w Hajnówce. W latach 1929–1939 mieszkając kolejno w Hajnówce, Żywcu, Bielsku Podlaskim i ponownie w Hajnówce, do roku 1932
należał do gromady zuchów, następnie do I MDH w Żywcu, I MDH
w Bielsku Podlaskim i II MDH w Hajnówce, gdzie pełnił m. in. funkcje zastępowego, przybocznego, drużynowego oraz wodza dwóch gromad
zuchowych. Brał udział, a także później prowadził, obozy stałe i wędrowne,
zimowiska oraz spływy i rejsy harcerskie. W roku 1938 zdobył stopień Harcerza Rzeczpospolitej oraz ukończył kurs podharcmistrzowski, zorganizowany przez Białostocką Chorągiew Harcerzy w ośrodku wojskowym nad
Niemnem, koło Grodna.
W okresie okupacji był harcerzem Szarych Szeregów kolejno w Bielsku Podlaskim, w Żywcu, w Krakowie i w Hajnówce (nosząc pseudonimy
„Szary”, „Orzech”, „Błękitny”). Od 1942 roku był hufcowym Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim, a w roku 1944/45 hufcowym hufca Bielsk
Podlaski.
Po wojnie powrócił do Krakowa i do harcerstwa, w którym zainteresował się lotnictwem. Odbył pełne szkolenie szybowcowe, uzyskując uprawnienia pilota szybowcowego, co pozwoliło mu potem podjąć pracę w Szkole
Lotnictwa Szybowcowego na Dolnym Śląsku w Grunowie (w pobliżu
Jeżowa Sudeckiego), a następnie w Głównej Szkole Lotnictwa Szybowcowego na Żarze w Międzybrodziu Żywieckim na stanowisku kierownika
biura szkolenia szybowcowego.
W 1949 roku ukończył studia ekonomiczne w Akademii Handlowej
w Krakowie, uzyskując tytuł magistra nauk ekonomiczno-handlowych.
str. 19
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Najdłużej pracował w różnych instytucjach związanych z przemysłem naftowym m.in. w Biurze Projektów i Realizacji Inwestycji Rafinerii Nafty
„Bipronaft”, Instytucie Technologii Nafty i Zjednoczeniu „Petrochemia”.
Po reaktywowaniu harcerstwa podjął służbę instruktorską w komendzie Chorągwi Krakowskiej, w której do 1978 roku pełnił funkcje kierownika inspektoratów: pożarniczego oraz lotniczego i astronautycznego. Była to praca prowadzona na wysokim poziomie, a jej znaczenie wykraczało często poza teren chorągwi
(np. organizacja ogólnopolskich zawodów „Ikar”). Później
był sekretarzem Komisji Historycznej
Chorągwi (1980−1987).
W 1958 roku został zweryfikowany w stopniu
podharcmistrza, w 1960 zdobył stopień harcmistrza,
a w 1970 otrzymał honorowy stopień harcmistrza Polski Ludowej. Był również działaczem PTTK i Aeroklubu Krakowskiego. Opublikował szereg artykułów
w „Harcerzu Rzeczpospolitej” (1983), oraz opracowania Gawędy lotnicze (Kraków 1984), Zuchowe lotnictwo
(Kraków 1984), Zuchowe pożarnictwo (Kraków 1986) i Regulaminy harcerskich i zuchowych imprez lotniczych (Kraków 1982).
W 1982 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Ponadto otrzymał: Srebrny Krzyż Zasługi (1962), Brązowy
Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju” (1986), Złoty Krzyż „Za Zasługi
dla ZHP” (1985), Honorową Odznakę „Za Zasługi dla ZHP” (1967),
Odznakę „Zasłużonego Działacza Lotnictwa Sportowego (1972), Odznakę
„Za Zasługi dla Aeroklubu PRL” (1986), Odznakę „Przyjaciela Dziecka”
TPD (1965), Złotą Odznakę „Za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej” (1969),
Złotą Odznakę „Za pracę społeczną dla miasta Krakowa (1968), Srebrną
(1978) i Złotą (1981) Odznakę „Zasłużonego Działacza Turystyki”, Medal
50-lecia Polskiego Lotnictwa Sportowego (1969), Medal 50-lecia Aeroklubu Krakowskiego (1978), Medal Chorągwi Krakowskiej „Za Zasługi”
(1987), „Błękitne Skrzydła” – nagrodę redakcji tygodnika „Skrzydlata Polska” (1978) oraz Honorowe Odznaczenie Szczepów Lotniczych (1981).
Zmarł 24 VIII 2009 roku i został pochowany na cmentarzu Rakowickim w Krakowie (kwatera CC, wsch. 9 gr. Mitschków).
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Źródła: Kudasiewicz M., [wspomnienie]; Archiwum Komisji Historycznej Chorągwi Krakowskiej: wniosek o przyznanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej, ankiety osobowe
instruktora.

„Chytry Lis”

hm. Adam Rząsa
hm. Janusz Wojtycza

Adam Rząsa (1921–2003), uczestnik kampanii wrześniowej i konspiracji, harcmistrz.
Urodził się 18 XII 1921 w Staroniwie k. Rzeszowa w rodzinie Józefa
i Marii z d. Konkol. Miał trzech braci, w tym najstarszego przyrodniego
Leopolda (ps. „Jesiotr”, „Augustyn”, „Wacław”, 1918–1949, prawnika, żołnierza ZWZ-AK, działacza WiN, skazanego na karę śmierci i rozstrzelanego).
W kwietniu 1933 r. wstąpił do harcerstwa, z którym związał się na całe
życie. Należał do VII i I Rzeszowskich Drużyn Harcerzy. W lipcu 1935 r.
wziął udział w Jubileuszowym Zlocie Harcerstwa Polskiego w Spale, a w
kolejnych latach w obozach harcerskich: wędrownym Gdynia–Hel (1936),
w Czarnej (1937), Worochcie (1938), Poroninie i wędrownym w Pieniny
(1939). W roku 1939 zdobył stopień ćwika.
W sierpniu 1939 r. brał czynny udział w przygotowaniach i szkoleniu służb Pogotowia Harcerzy Hufca w Rzeszowie, a od 29 VIII 1939 r.
do czasu wkroczenia Niemców do Rzeszowa był członkiem służby OPL
(punkt kontrolny OPL Rzeszów – wieża zamku). Następnie został ewakuowany. W czasie okupacji uczestniczył w konspiracji w szeregach organizacji Biały Orzeł, a potem ZWZ-AK. Po wyzwoleniu Rzeszowa w 1944 r.
został powołany do służby wojskowej, którą zakończył w 1947 r. w stopniu
porucznika.
Od maja 1947 r. pełnił funkcję przybocznego w komendzie Hufca Harcerzy Rzeszów, a od grudnia 1947 do września 1949 r. był hufcowym Hufca
Harcerzy Rzeszów. W tym czasie poprowadził obozy: w 1948 r. wędrowny
Zakopane–Jelenia Góra–Gdynia, stały w Kasince Małej i wędrowny Pieniny–Tatry, zimą 1948/1949 zimowisko w Poroninie, a w 1949 r. obóz stały
w Rzucewie i wędrowny w Beskid Śląski. W tym okresie zdobył stopnie
Harcerza Orlego i Harcerza Rzeczypospolitej (1947).
str. 21
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W grudniu 1956 r. ponownie został hufcowym Hufca w Rzeszowie,
organizując na nowo pracę harcerską w mieście. Funkcję hufcowego pełnił
do grudnia 1958 r. W tym czasie zorganizował obozy hufca: stały w Zagórzu (1957), stały w Krajowicach i wędrowny Pieniny–Tatry (1958). Zdobył stopnie instruktorskie przewodnika (1957) i podharcmistrza (1958).
Wziął także udział jako członek kadry i współorganizator obozów stałych
w Nasicznem (1959) i Dwerniku (1960). Z przyczyn politycznych zaprzestał swojej działalności instruktorskiej, utrzymując od lat sześćdziesiątych
kontakty z licznymi środowiskami harcerskimi w Polsce, zwłaszcza z Krakowem i uczestnicząc w ich obozach. Łącznie odbył ich 65.
Na obozie w Poroninie w 1939 roku został
przyjęty przez hm. Antoniego Gromskiego „Samotnego Żubra” do Rodziny Puszczańskiej – „Żubrzej
Gromady” działającej przy Komendzie Hufca
Harcerzy w Rzeszowie. Po wojnie wraz z ponownym półlegalnym wprowadzeniem puszczaństwa
do pracy harcerskiej został Wodzem Instruktorskiego Kręgu Totemowo-Puszczańskiego „Czarnego Dębu”. Z wielkim zaangażowaniem jako „Chytry Lis” propagował
w harcerstwie ideę puszczaństwa, którą twórczo rozszerzał współtworząc
gromady w Rzeszowie (Gromada Lisów) i w Krakowie (Gromada Orłów).
Propagował też puszczaństwo na terenie Gdyni, Gdańska oraz organizując
ośrodki w Stalowej Woli, Poznaniu, Łańcucie i Jarosławiu.
Współorganizował Ruch „Płaskiego Węzła”, ZHP–1918 oraz uczestniczył w Ruchu Odrodzenia Harcerstwa i w ZHR. Mimo tego opowiadał
się konsekwentnie za jednością organizacyjną harcerstwa. W roku 1984
otrzymał stopień harcmistrza.
Zmarł 10 sierpnia 2003 r. w Rzeszowie. Został pochowany 13 VIII
2003 r. na cmentarzu w Rzeszowie na Staroniwie przy skrzyżowaniu
al. Witosa i ul. Panoramicznej.
Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Krzyżem Kampanii Wrześniowej, Medalem „Za Udział w Wojnie Obronnej 1939”, Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Partyzanckim, Medalem
Wojska (czterokrotnie), Orderem Męczeństwa i Zwycięstwa dla Represjonowanych, Krzyżem WiN, Złotym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP” oraz
Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP” z „Rozetą-Mieczami”, a także Honorostr. 22
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wym Odznaczeniem Szczepów Lotniczych. Miał stopień wojskowy kapitana rezerwy.
W małżeństwie z Janiną z d. Pieniążek miał synów Krzysztofa
i Wacława.
Źródła: Chytry Kot [pseud.] [Kudasiewicz M.], Ś.p. hm. Adam Rząsa, „Dziewiętnastak”
2004, nr 1, s. 24-28; Ostasz G., Rząsa Leopold „Jesiotr”, „Augustyn”, „Wacław” (1918-1949),
[w:] Małopolski słownik uczestników działań niepodległościowych 1939-1956, t. 4, Kraków
1999, s. 152-154; Rząsa A., Życiorys harcerski, „IJB. Biuletyn Harcerskiego Kręgu Morskiego im. gen. M. Zaruskiego przy Podkarpackiej KCh w Rzeszowie” 2005, nr 23, s. 41-44
[kserokopia rękopisu z 10 VIII 1984 r.]; Wojtycza K., Hufiec Kraków Kleparz-Łobzów
w latach 1957–1972, Kraków 2007; klepsydra; informacje syna Krzysztofa.

„Kot Ojciec”

hm. Bogusław Molenda
hm. Krzysztof Wojtycza
Bogusław Molenda (1928–1996), mgr prawa, harcmistrz, przyboczny
19 Krakowskiej Drużyny Harcerzy im. Żwirki i Wigury.
Urodził się 15 maja 1928 r. w Krakowie jako syn Jana Molendy
(1903–1946, architekta) i Jadwigi z d. Zimmer (1905–1967, nauczycielki). Miał młodszą siostrę Barbarę (zamężną Zając). Ukończył
Szkołę Powszechną im. św. Floriana, a następnie Liceum Administracyjne przy ul. Loretańskiej, maturę zdał w Gimnazjum B. Nowodworskiego w 1948 r. W tymże roku rozpoczął studia na Wydziale Prawa
Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończone w 1952 r.
uzyskaniem specjalizacji w zakresie prawa cywilnego i karnego. Dyplom
magistra uzyskał w 1960 r. ze specjalizacją w zakresie prawa cywilnego.
Pracę zawodową rozpoczął w 1952 r. w administracji Fabryki Supertomasyny „Bonarka” w Krakowie, a następnie pracował w Wydziale Kultury Prezydium Rady Narodowej m. Krakowa (nadzorował wówczas m.in.
budowę tzw. „Drobnerówki” – obecnie „Bunkra Sztuki”). Od 1960 r. pracował kolejno jako radca prawny w Państwowym Przedsiębiorstwie „Wars”,
w Fabryce Kosmetyków „Miraculum”, w Krakowskim Przedsiębiorstwie
Produkcji Materiałów Budowlanych oraz w Instytucie Farmakologii PAN.
Do harcerstwa wstąpił w 1938 roku, najpierw do drużyny zuchowej,
a następnie do 13. Krakowskiej Drużyny Harcerzy. Przyrzeczenie Harcerstr. 23
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skie złożył dopiero po wojnie, w 1945 r. W grudniu 1945 Komenda IV Hufca
Harcerzy przeniosła go do 19. Krakowskiej Drużyny Harcerzy na funkcję przybocznego, do której ściągnął kilku starszych harcerzy 13 KDH, wzmacniając kadrę
drużyny.W dniach 22–23 IV 1946 r. drużyna wzięła udział niemal w całości w I Zlocie Gwiaździstym Hufca w Dolinie Będkowskiej. Na obozie hufca w sierpniu
1947 r. był zastępowym zastępu „Orląt”, złożonego z funkcyjnych 19 KDH.
Chłopcy z jego zastępu obozowego pozostali w drużynie i działali w niej do 1949 r.
Natomiast on sam z powodu źle układającej się współpracy z drużynowym
odszedł z drużyny, przechodząc od września do 12 KDH, która istniała także
tylko do 1949 r.
W listopadzie 1947 objął funkcję sekretarza Komendy IV Hufca (od
1947 r. Krowodrza-Łobzów) Harcerzy w Krakowie. W komendzie hufca
działał do końca 1949 r., tj. do chwili likwidacji ZHP. Nawiązał w tym czasie
węzy przyjaźni z wieloma instruktorami, m.in. z „Czarnej Trzynastki”, z której
się wywodził, a które przetrwały do końca jego życia. W okresie likwidacji
ZHP wraz z innymi instruktorami starał się zabezpieczyć majątek harcerski
(m.in. książki), który okazał się nieoceniony po kilku latach w chwili reaktywowania Związku.
Oprócz pracy społecznej w harcerstwie drugą jego pasją była turystyka.
Dlatego podobnie jak wielu innych instruktorów i starszych harcerzy wstąpił i działał w latach 1950–1956 w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym, gdzie jako aktywny turysta został przodownikiem Górskiej
Odznaki Turystycznej. Wędrował po górach, pływał po jeziorach, w Polsce
i w innych krajach, często w grupie instruktorów harcerskich, którzy dotąd
wspominają te wędrówki i jego wspaniałe poczucie humoru.
Po odrodzeniu harcerstwa w 1957 r. został instruktorem komendy
Hufca Kraków-Zwierzyniec, następnie zastępcą komendanta Hufca Kraków-Łobzów, a w 1959 r. komendantem Hufca Kraków Kleparz-Łobzów.
Hufiec ten istniał w latach 1957–1972 i w dużej mierze było jego zasługą, że
przez ten stosunkowo długi okres czasu kultywował tradycje dobrej pracy
harcerskiej, mimo nacisków ze strony instancji partyjnych i władz oświatowych, próbujących ingerować w pracę harcerską. W hufcu tym panował
charakterystyczny styl pracy i niepowtarzalna atmosfera.
W latach sześćdziesiątych chcąc uniknąć wymuszenia przez władze
zmian personalnych w komendzie hufca, zainicjował powstanie zespołu
partyjnego złożonego z instruktorów należących do partii, a także sam
zgłosił się jako kandydat do PZPR, zostając też członkiem tego zespołu.
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Zadowoliło to władze i przez kilka następnych lat hufiec funkcjonował bez
ingerencji władz w skład komendy. Na poświęconym jego pamięci spotkaniu instruktorów hm. Janusz Orkisz tak to skomentował: „to był jakiś dylemat wewnętrzny dla druha Bogusia, który swoimi przekonaniami daleko
odbiegał od tego, co reprezentowała partia, a z drugiej strony miał spojrzenie
realisty. No i ta jego sytuacja, nazwijmy to Konrada Wallenroda, przeszkadzała mu przez całe życie. Z drugiej strony trzeba powiedzieć, że my dzięki
temu mieliśmy «parasol ochronny» pełniący rolę piorunochronu. Bardzo
wielu z nas mogło robić to, cośmy chcieli i tak jak chcieliśmy, ponieważ
wszystkie ciosy przejmował Boguś i do nas to nie dochodziło. Z naszego
punktu widzenia była to wielka sprawa”.
Jako komendant hufca był wszędzie tam, gdzie działo się coś ważnego:
jeździł na manewry, rajdy drużynowych, zloty gwiaździste, kwatermistrzostwa i wizytacje obozów. Znaczna część sukcesów hufca była efektem jego
pracy, gdyż działał w nim przez ponad dwanaście lat, w tym przez ponad
dziewięć pełniąc funkcję jego komendanta. Ze środowiska instruktorskiego
tego hufca wyszła liczna grupa wybitnych i zasłużonych dla krakowskiego
harcerstwa instruktorów, którzy często pod jego fachowym okiem zaczynali
swoją służbę instruktorską.
21 II 1968 r. na skutek nacisku władz nastąpiła zmiana na funkcji
komendanta Hufca Kraków Kleparz-Łobzów. Instruktorzy byli zaskoczeni
nagłym odejściem z funkcji powszechnie lubianego i cenionego hufcowego. Prawie nie wyobrażano sobie hufca bez niego. Odchodząc z funkcji
i żegnając instruktorów w swoim ostatnim rozkazie napisał:
„Kończąc wieloletnią działalność na tym odcinku pracy harcerskiej pragnę gorąco podziękować gronu instruktorskiemu
Hufca za współpracę, której wynikiem były nasze osiągnięcia, wysoko oceniane przez władze zwierzchnie. Panujące
przez całe lata atmosfera przyjaźni i współpracy między
gronem instruktorskim wszystkich szczebli oraz odpowiedzialność za powierzony nam przez społeczeństwo odcinek
pracy wychowawczej, były magnesem, który trzymał nas
wszystkich mocno w Kręgu – dając dużo radości w chwilach sukcesów i siły
do przetrwania chwilowych niepowodzeń”.
Jako doskonały organizator często kierował akcjami harcerskimi prowadzonymi na dużą skalę, był m.in. komendantem krakowskiego zgrupowania na ogólnopolskiej akcji „Grunwald” w 1960 r. Brał udział w imprestr. 25
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zach jubileuszowego zlotu z okazji 70-lecia harcerstwa w 1981 r. W 1984 r.
uczestniczył w harcerskiej pielgrzymce do Rzymu połączonej z audiencją u Ojca Świętego Jana Pawła II.
Bywał także na Litwie, gdzie starał się doprowadzić do ożywienia
pracy harcerskiej wśród zamieszkałych tam Polaków. Tamtejsza młodzież harcerska wzięła udział w Zlocie 80-lecia Harcerstwa w Olsztynie k. Częstochowy w ramach Papieskich Dni Spotkań z Młodzieżą,
w którym również wziął udział. Zainicjował odsłonięcie tablicy pamięci
Józefa Grzesiaka „Czarnego” w Krakowie przy ul. Szujskiego, gdzie
przed wojną mieściła się pierwsza harcówka 13. Krakowskiej Drużyny
Harcerzy zwana „Marny Widok”.
W latach był 1981–1992 przewodniczącym Komisji Historycznej
Chorągwi Krakowskiej ZHP. Opracował Historię harcerstwa 1947–
1983 do Informatora harcerskiego (Kraków 1985), a także opublikował
na łamach „Harcerza Rzeczpospolitej” wspólnie z hm. Andrzejem
Bukowskim artykuł pt. Reaktywowanie ZHP w Krakowie w 1956 roku
(„HR” 1984, nr 12), opisując jako pierwszy ten ważny moment w dziejach harcerstwa krakowskiego. O wielu ważnych sprawach harcerstwa
wypowiadał się również na łamach prasy codziennej i harcerskiej.
Przyjaciele wspominają jego znakomitą pamięć, dlatego w jubileuszowych wydawnictwach znajdują się często jego wspomnienia dotyczące
historii bliskich mu drużyn i szczepów.
Miał wielu przyjaciół, a jeszcze większą grupę wychowanków, dla
której stanowił wzór instruktora harcerskiego. Zaprzyjaźniony z wieloma
instruktorami harcerskimi, oddziaływał na środowisko harcerskie swoim
autorytetem utrwalonym w czasie długoletniej
służby harcerskiej. Wraz z innymi instruktorami
bywał na pasterce w drewnianym kościele na Woli
Justowskiej, po której wraz z innymi odbywał
nocną wycieczkę na Kopiec Piłsudskiego. Jako
„Kot Ojciec” był przewodnikiem Gromady „Orłów” Totemowo-Puszczańskiego Instruktorskiego Kręgu „Czarnego Dębu”. W 1989 r. wszedł
w skład tymczasowego Zarządu ZHP-1918. Do ostatnich chwil życia był
związany z harcerstwem, a szczególnie z jego macierzystą Czarną Trzynastką Krakowską, gdzie nosił miano Wodzisław XIII Roztropny.
Zdobył stopnie instruktorskie: podharcmistrza 1 III 1958 r. (Rozk.
GKH L. 3/58), harcmistrza 1 II 1959 r. (Rozk. GKH L. 1/59) i harcmistr. 26
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strza PL 22 VII 1984 r. Za swoją pracę, w uznaniu jego zasług dla hufca,
został mianowany w 1970 r. Honorowym Instruktorem Hufca Kraków
Kleparz-Łobzów. Za działalność społeczną był wielokrotnie wyróżniany
i odznaczony m.in. Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP” (1982), a pośmiertnie
Złotym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP” (2010). Był również honorowym
członkiem wielu jednostek harcerskich. 13 V 1981 r. otrzymał Honorowe
Odznaczenie Szczepów Lotniczych.
Zmarł 19 III 1996 r. Został pochowany 25 III w asyście harcerskich
szeregów i sztandarów jednostek harcerskich na cmentarzu Rakowickim
(kw. XIA, rz. 20, gr. 2).
W nekrologu podpisanym przez Krąg Seniorów Krakowskiego Harcerstwa napisano m.in. „Był jednym z instruktorów, którzy po roku 1956,
po nie do końca spełnionych nadziejach pamiętnego Zjazdu Łódzkiego
nadali swą nieustępliwą postawą i wytrwałym działaniem właściwe treści
wychowawcze krakowskiemu harcerstwu, stwarzając bazę późniejszego
działania w odrodzonym Ruchu Harcerskim RP i gwarantując trwałe
zachowanie harcerskich ideałów w pracy szczepów, drużyn i zastępów.
Jego rozsądek, wiedza i żarliwość w działaniu stawiały Go zawsze w gronie
czołowych instruktorów Krakowa i wybitnych instruktorów Związku”.
W 1954 r. zawarł związek małżeński z Marią z d.
Świerzowicz, z którą miał
syna Jacka (1955–2009)
i córkę Annę (ur. 1969, zam.
Molenda-Skowronek). Jego
syn był również instruktorem harcerskim, m.in. pełnił funkcję komendanta szczepu „Pomarańczowej Dziewiątki” w Hufcu Kraków-Podgórze.
Źródła: Bibliografia: 19 Krakowska Drużyna Harcerzy – Lotnicza im. F. Żwirki i St. Wigury
w Krakowie, Kraków 1931 50 lat 1981 [wydawnictwo jubileuszowe]; Gaweł T., Hm Bogusław Molenda (1928–1996) „Kot Ojciec” Wodzisław XIII Roztropny, Kraków 1997; Gaweł
T. Pokłon Tym, którzy tworzyli…, Kraków 1999; Molenda B., 65 lat CTK, „Harcerz Rzeczypospolitej” 1983, nr 2, s. 24–25; Wojtycza K., Hufiec Kraków Kleparz-Łobzów w latach
1957–1972, Kraków 2007; Wojtycza K., Harcmistrz Bogusław Molenda. Wspomnienie
(1928–1996), „Gazeta Wyborcza” z 28 III 2006, s. 8; Archiwum Komisji Historycznej Krakowskiej Chorągwi ZHP, Rozkazy Komendy Chorągwi 1957-1992; Archiwum Komendy
Hufca ZHP Kraków-Krowodrza, Rozkazy Komendy Hufca Kraków Kleparz-Łobzów z lat
1957-1972, inskrypcje nagrobne, nekrologi prasowe.
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„Chytry Żubr”

hm. Leszek Watycha
hm. Krzysztof Wojtycza
Leszek Watycha (1931–2010), mgr inż. rolnik, harcmistrz, instruktor
harcerski przez ponad pięćdziesiąt lat.
Urodził się 24 V 1931 r. w Krakowie w rodzinie nauczycielskiej. Ojcem
jego był Stanisław Watycha (1906–1941, nauczyciel i instruktor harcerski,
żołnierz ZWZ zamordowany w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu),
matką Wanda z d. Krzywda (1909–1972, nauczycielka).
Uczęszczał do Szkoły Powszechnej nr 2 w Krakowie, a następnie do
IV Gimnazjum i Liceum im. Henryka Sienkiewicza w Krakowie przy ulicy
Krupniczej, które ukończył w czerwcu 1950 r.
Do harcerstwa wstąpił 24 V 1947 r. do 49 KDH im. R. Baden-Powella
w Krakowie. W lipcu tego roku uczestniczył w obozie IV Hufca Harcerzy w Zwierzyńcu k. Prudnika, gdzie zdobył stopień młodzika i złożył
Przyrzeczenie Harcerskie. Po obozie przeniósł się do 4 KDH im. Jerzego
Grodyńskiego działającej przy IV Gimnazjum i Liceum, w której wkrótce
objął funkcję zastępowego zastępu „Orłów”. W lipcu 1948 roku wraz z kilkoma harcerzami z tej drużyny uczestniczył w obozie 29 KDH „Huragan”
w Falsztynie, na którym zdobył stopień wywiadowcy. Doskonale zorganizowany obóz i wspaniała atmosfera w tej drużynie spowodowały, że
przeniósł się do tej drużyny, prowadzonej przez Jerzego Parzyńskiego ćw.
W następnym roku uczestniczył w obozie 29 KDH w Czorsztynie.
Studia pierwszego stopnia na Wydziale Rolnym UJ, przekształconym
w tym czasie w Wyższą Szkołę Rolniczą, ukończył w lutym 1955 r., uzyskując tytuł inżyniera rolnika, a drugiego stopnia – w kwietniu 1959 r. jako
magister nauk agrotechnicznych.
Równocześnie z działalnością harcerską uprawiał sport – najpierw
w sekcji koszykówki, a później w sekcji lekkoatletycznej TS „Wisła”. Natomiast podczas studiów, w tym czasie, kiedy nie działało harcerstwo, występował w zespole teatralnym uczelni, a później w zespołach recytatorskim
i teatralnym Wojewódzkiego Domu Kultury w Krakowie. Grał na fortepianie i gitarze.
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Po reaktywowaniu harcerstwa podjął ponownie pracę harcerską
w Szczepie „Huragan”, w którym pełnił kolejno funkcje przybocznego
i drużynowego 40 KDH (1957–1959). Pełnił również funkcje zastępcy
komendanta na obozach letnich: w 1957 roku w Łącku i w 1958 r. na zagranicznym obozie „Huraganu” w Budvie w Jugosławii.
W czasie akcji letniej w 1957 r. był uczestnikiem kursu drużynowych
w Piwnicznej, a w lutym 1959 r. kursu podharcmistrzowskiego w Krościenku
nad Dunajcem. W tym też czasie odszedł z „Huraganu” i objął funkcję drużynowego 20 KDH przy Szkole Podstawowej nr 2 (1959–1963). W styczniu 1963 r. rozszerzył działalność 20 KDH na teren Szkoły Podstawowej
nr 50 w Bronowicach Małych, gdzie zorganizował II pluton drużyny. Po
kilku miesiącach pluton ten wyodrębnił się w samodzielną 28 KDH, której
został drużynowym (1963–1969). Drużyna ta w październiku t.r. weszła
w skład Szczepu Lotniczego im. Żwirki i Wigury 19 KDH jako Dywizjon
„Srebrzystych Ptaków”. Od tego czasu związał swą działalność harcerską
na stałe z „Dziewiętnastką”. W szczepie tym początkowo pełnił też funkcję
zastępcy szczepowego (1963–1965).
W 1958 r. rozpoczął pracę etatową w komendzie chorągwi, w której
pracował do września 1960 r. najpierw w Wydziale Finansowym, a następnie
w Wydziale Obozów. Od września 1959 r. pełnił społecznie w komendzie
hufca Kraków Kleparz-Łobzów funkcje kierownika referatu: organizacyjnego (1959–1960), obozów (1960–1962), programowego (1962), szkolenia
(1962–1963), a następnie instruktora referatu drużyn młodszoharcerskich
(1963–1964) oraz sekretarza Dzielnicowej Rady Przyjaciół Harcerstwa
(1968–1969), był również w członkiem komisji rewizyjnej hufca (1965–1969).
Zdobył kolejne stopnie instruktorskie: w 1957 r.
– przewodnika, w 1959 r. – podharcmistrza, w 1962 r.
– harcmistrza, a w 1976 r. otrzymał honorowy stopień
Harcmistrza Polski Ludowej. W 1966 r. został przyjęty
do Kręgu Puszczańskiego „Czarnego Dębu”, otrzymując miano „Chytrego Żubra”.
Gdy w 1968 roku dokonano podziału Szczepu Lotniczego im. Żwirki
i Wigury na trzy samodzielne szczepy, został komendantem Szczepu Lotniczego „Srebrzystych Ptaków” (1968–1977). Następnie przeniósł się do
Szczepu Lotniczego „Słonecznych Dróg”, w którym przez wiele lat pełnił
różne funkcje instruktorskie.
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Podczas trwającej ponad pół wieku służby w harcerstwie wziął udział
w ponad dziewięćdziesięciu obozach harcerskich – stałych, wędrownych
i zimowych, z których na pięćdziesięciu pełnił funkcję komendanta. Był
również niezmordowanym organizatorem wycieczek i obozów wędrownych krajowych i zagranicznych.
W 1969 r. ukończył kurs przodowników Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK uzyskując uprawnienia przodownika na Beskid Zachodni, był
też przodownikiem turystyki pieszej i przewodnikiem po Krakowie. Turystyka, którą umiejętnie łączył z działalnością harcerską, była ważnym polem
jego aktywności do ostatnich lat życia.
Pracował w różnych instytucjach związanych z produkcją rolną i przetwórstwem artykułów spożywczych – najdłużej w Centralnym Związku
Spółdzielni Mleczarskich, a przez wiele lat na stanowisku starszego specjalisty w Krakowskim Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, z którego
w 1996 roku przeszedł na emeryturę.
Hm. Leszek Watycha w 2004 roku, w pięćdziesięciolecie swojej działalności harcerskiej, wydał swoje wspomnienia, nadając im tytuł Opowieści
Chytrego Żubra, w których opisał swoją harcerską drogę. Stwierdził, że jego
harcerską osobowość ukształtował druh Jerzy Parzyński, a wychował go
na wszechstronnego instruktora hufcowy Hufca Kraków Kleparz-Łobzów
hm. Bogusław Molenda. 28 maja 2004 r. na promocji jego książki spotkało
się liczne grono jego harcerskich przyjaciół i wychowanków.
Zmarł 10 VIII 2010 roku, został pochowany na cmentarzu parafialnym w Krzeszowicach. W imieniu zebranych pożegnał go były harcerz
20. KDH, profesor krakowskiej ASP Piotr Kunce.
Został odznaczony: Złotym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP” (1994),
Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP” (1972), Odznaką
1000-lecia Państwa Polskiego (1966), Odznaką
„Za zasługi dla APRL” (1974), Srebrną Odznaką
„Za pracę społeczną dla miasta Krakowa”, dyplomem i medalem 600-lecia Kleparza (1966),
Odznaką Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej,
odznaką Harcerskiego Instruktora Lotniczego
(1967), Złotą Odznaką Jubileuszową 35-lecia 19
KDHL (1966), Odznaczeniem Szczepów Lotniczych I kl. (1981).
str. 30

Dziewiętnastak nr 8 • 2011

W 1966 roku zawarł związek małżeński z Anną Ryllman nauczycielką zawodu pielęgniarskiego, która choć sama nie była harcerską, pełniła
obowiązki p.o. lekarza na kilkunastu prowadzonych przez niego obozach
oraz brała udział w szkoleniu harcerzy w zakresie samarytanki. Mieli córkę
Marię (ur. 1967 r. mgr slawistyki, zam. Banach) oraz wychowywali jako
rodzina zastępcza Dariusza Szweda.

Źródła: Watycha L., Opowieści Chytrego Żubra, Kraków 2004; Druh Watycha! 50 lat działalności harcerskiej , „Gazeta Krakowska” z 1 VI 2004 r., s. 24; Wojtycza K., Hufiec Kraków
Kleparz-Łobzów w latach 1957–1972, Kraków 2007; Archiwum Komendy Hufca ZHP
Kraków-Krowodrza, Rozkazy Komendy Hufca Kraków Kleparz-Łobzów z lat 1957-1972;
Harcmistrz Leszek Watycha HR, 18 IV 2001 roku [biogram]; kartoteka instruktorska z dokumentacji Hufca Kraków Kleparz-Łobzów; klepsydra.

„Żółty Wilk”

pwd. Janusz Wańczyk
hm. Krzysztof Wojtycza
Janusz Wańczyk (1945-1966), student III roku Politechniki Krakowskiej, przewodnik.
Urodził się 17 V 1945 r. w Łukowej, powiat Leżajsk, województwo rzeszowskie jako syn Mikołaja Wańczyka (1913–2005), absolwenta Wydziału
Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, uczestnika kampanii
wrześniowej w szeregach 5 Pułku Strzelców Podhalańskich, po wojnie
pracownika Prokuratury Wojewódzkiej w Krakowie, członka Związku
Prawników Polskich, członka Komitetu Fundacji Sztandaru Szczepu Lotniczego im. Żwirki i Wigury, odznaczonego Honorowym Odznaczeniem
Szczepów Lotniczych i Jadwigi z d. Żuraw (ur. 1927), pracownicy krakowskiego PCK.
Miał młodsze siostry: Marię (ur. 1953, mgr biologii, instruktorkę
Szczepu „Północna Gwiazda”, zam. Bałazy) i Barbarę (ur. 1954, lek. med.,
instruktorkę Szczepu „Północna Gwiazda”, zam. Kot) oraz młodszego
brata Bogdana (ur. 1956, absolwenta Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, sternika jachtowego, harcerza Szczepu „Północna Gwiazda”).
W 1959 r. po ukończeniu Szkoły Podstawowej nr 33 w Krakowie zdał
egzamin do II Liceum Ogólnokształcącego im. króla Jana Sobieskiego.
W tym okresie korespondował z Wydawnictwem „Filomata”. W jednym
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z numerów tego pisma zamieszczono jego przekład z łaciny opisujący wierszem historię Dedala i Ikara. Był członkiem Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, Dyskusyjnego Klubu Filmowego, Klubu Czerwonych
Tarcz i Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Śpiewał
w chórze Filharmonii Krakowskiej. Był też zawodnikiem judo.
W 1963 r. zdał maturę w II Liceum Ogólnokształcącym im. króla Jana
Sobieskiego w Krakowie i został przyjęty na Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej. Był bardzo dobrym studentem i miał stypendium
naukowe. W czasie studiów należał do Zrzeszenia Studentów Polskich.
Uczestniczył w życiu studenckim, a zwłaszcza w rajdach turystycznych.
Uczył się języków obcych i stenografii. W 1965 r. w czasie wakacji odbył
ćwiczenia wojskowe i złożył przysięgę w jednostce wojskowej w Warszawie.
Do harcerstwa wstąpił w 1957 r., do 19 Krakowskiej Drużyny Harcerzy. Przyrzeczenie harcerskie złożył po biegu na stopień młodzika 27 XI
1957 r., a w następnych latach zdobył stopnie wywiadowcy (1958) i ćwika
(1961). Pełnił funkcje: zastępowego (1957–1961), przybocznego (1962)
i drużynowego Dywizjonu „Gwiaździstego Szlaku” (1962/63 i 1964/65).
Uczestniczył w kolejnych obozach stałych letnich 19 KDHL
w Kowańcu-Robowie (1958), w Wysowej (1959)
i w Korbielowie (1960) oraz w obozie wędrownym
Bieszczady – Wysokie Tatry (1961). Pełnił funkcje
instruktorskie na obozach: w Wołosatem (1964),
komendanta zimowiska w Polanach Juszczyńskich
(1964/65) i zastępcy komendanta w Uściu Gorlickim
(1965).
Z okazji nadania 13 maja 1962 r. Szczepowi Lotniczemu 19 KDH tzw. Husarskich
Skrzydeł – wyróżnienia przyznawanego
czołowym harcerskim drużynom lotniczym
– otrzymał w rozkazie hufca pochwałę za
długoletnią i owocną służbę w 19 KDHL
oraz stopień Harcerza Orlego i brązowy
Znak Służby Lotniczej. Zdobył również
stopień Harcerza Rzeczypospolitej oraz
stopień instruktorski przewodnika (1965),
a także został przyjęty do Kręgu Puszczaństr. 32
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skiego „Czarnego Dębu” (Wołosate VII 1964), otrzymując miano „Żółtego
Wilka”.
Zmarł po długiej chorobie 11 IX 1966 r. W pogrzebie na cmentarzu
Rakowickim (kw. XIVB, rz. 22, gr. 10) wziął udział Szczep Lotniczy im.
Żwirki i Wigury, inne szczepy Hufca Kraków Kleparz-Łobzów, a także
przedstawiciele władz i liczni studenci Politechniki Krakowskiej. Nad grobem pożegnali go szczepowy hm. Marek Kudasiewicz i jeden z profesorów
Politechniki Krakowskiej. Harcerze „Dziewiętnastki” przez wiele lat trzymali wartę honorową na jego grobie w Dniu Wszystkich Świętych.
Źródła: Wojtycza K., Hufiec Kraków Kleparz-Łobzów w latach 1957–1972, Kraków 2007;
Wojtycza J. Janusz Wańczyk (1945–1966). Wspomnienie w 70. rocznicę śmierci, „Gazeta
Wyborcza” 2006, nr 211, dod. „Kraków” s. 8; Archiwum Komendy Hufca ZHP Kraków-Krowodrza, Rozkazy Komendy Hufca Kraków Kleparz-Łobzów z lat 1957-1972; książeczka
służbowa instruktorska, książeczki zastępu; wspomnienia matki Jadwigi Wańczyk; wspomnienia i konsultacja brata Bogdana Wańczyka.

„Napięta Strzała”

hm. Antoni Maj
hm. Kazimierz Dziedzic
Antoni Maj (1948–2004) mgr inż. metalurg, harcmistrz.
Urodził się 15 III 1948 r. w Krakowie jako syn Józefa Maja z zawodu
kierowcy i Antoniny z domu Pietruszka. Miał starszą siostrę Cecylię (mgr
psychologii).
W latach 1954–1961 uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 33 im.
króla Stefana Batorego przy ul. Konarskiego 2, a następnie do II Liceum
Ogólnokształcącego im. Króla Jana Sobieskiego, w którym zdał maturę
w 1967 r. Następnie studiował w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, uzyskując w 1973 r. tytuł mgr inż. metalurga.
Do harcerstwa wstąpił do 19. Krakowskiej Drużyny Harcerzy. Pełnił funkcje: zastępowego „Lisów” (1963–1964), przybocznego 19a KDHL
„Słonecznych Dróg” (1964–1966) i drużynowego 19a KDHL (1966/67).
4 VI 1964 r. został mianowany pierwszym chorążym pocztu sztandarowego Szczepu Lotniczego 19 KDHL.
W chwili reorganizacji Szczepu Lotniczego im. Żwirki i Wigury
przeszedł do Szczepu „Słowian”, w którym pełnił funkcję drużynowego 67
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KD Harcerzy (1968–1969) i szczepowego (1971–1973). Po rozwiązaniu
Szczepu „Słowian” przeszedł do Szczepu „Dzieci Świętowida”, gdzie pełnił funkcję szczepowego w latach 1973–1976 i 1977–1981. Pełnił także
funkcję kierownika referatu sportu i turystyki (1973/74) oraz był członkiem Rady Hufca Kraków-Krowodrza (1973–1980). Uczestniczył w ponad
dwudziestu obozach. W latach 1968–1980 był komendantem kilkunastu
obozów: stałych, wędrownych i zimowych.
Zdobył stopnie: przewodnika (1965), podharcmistrza (1971) i harcmistrza (1973). W 1965 roku został przyjęty do
Kręgu Puszczańskiego „Czarnego Dębu”, otrzymując miano „Napięta Strzała”.
Po ukończeniu studiów odbył staż w Wytwórni
Sprzętu Komunikacyjnego w Krakowie, a następnie był projektantem w Biurze Projektów Pieców Tunelowych „Piec-Bud”. Po trzyletniej pracy
w Niemczech podejmował się różnych prac: był agentem w sklepie Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu Wewnętrznego, współwłaścicielem
chłodni i dojrzewalni bananów w Zasławicach, rzemieślnikiem-producentem drobnych wyrobów użytkowo-ozdobnych w firmie „Maxpol”, a ostatnio właścicielem Biura Usług Księgowych w Dębnikach. W latach 90. był
radnym dzielnicy V miasta Krakowa.
Został odznaczony Krzyżem
„Za Zasługi dla ZHP” (1977), Złotą
Odznaką „Za pracę społeczną dla
miasta Krakowa” oraz Honorowym
Odznaczeniem Szczepów Lotniczych (1981).
8 V 1979 roku zawarł związek małżeński z Aleksandrą Grelowską (nauczycielka), z którą miał córkę
Agnieszkę (studentka pedagogiki).
Zmarł 6 XII 2004 roku i został pochowany na cmentarzu Batowickim
(kwatera A5, rz.5, gr. 5).
Źródła: Wojtycza K., Hufiec Kraków Kleparz-Łobzów w latach 1957–1972, Kraków 2007;
Archiwum Komendy Hufca ZHP Kraków-Krowodrza, Rozkazy Komendy Hufca Kraków
Kleparz-Łobzów z lat 1957-1972, Rozkazy Komendy Hufca Kraków- Krowodrza z lat 19731989; inskrypcja nagrobna.
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„Kosmonauta” z obozu w Wołosatem…

pwd. Krzysztof Poniedziałek
hm. Lech Stachura

Krzysztof Poniedziałek (1951–2006), mgr inż. energetyk, przewodnik.
Urodził się 3 III 1951 r. w Krakowie. Ojcem jego był Stanisław Poniedziałek (1916–2007), matką Józefa z d. Krystian (1922–2007). Krzysiek
z dumą mówił o ojcu, że jest bezpartyjny, pełni funkcję mistrza w „Budostalu” na terenie Huty im. Lenina (obecnie Huta im. Tadeusza Sędzimira),
jest wymagającym przełożonym i nie ulega naciskom towarzyszy partyjnych.
Miał starsze rodzeństwo: brata Stanisława (ur. 1942, kpt. lotnictwa)
i siostrę Teresę (ur. 1945, nauczycielkę, drużynową 72 KDH-rek 1962/63
i 1964/65, zam. Lis).
W latach 1958–1966 uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 50 w Krakowie, a następnie w latach 1966–1970 do Technikum Mechanicznego nr 1
(Kraków al. Mickiewicza 5), w którym zdał maturę w 1970 r. Studiował na
Wydziale Maszyn GiH Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, uzyskując tytuł mgr inż. energetyka w 1975 r.
Do harcerstwa wstąpił w 1963 r. do 28. Krakowskiej Drużyny Harcerzy (później przemianowanej na 19c KDHL Dywizjon „Srebrzystych
Ptaków”), w której w tym samym roku złożył Przyrzeczenie Harcerskie.
Pełnił funkcje: zastępowego zastępu „Puchaczy” (1963–1965), a następnie
przybocznego Dywizjonu „Srebrzystych Ptaków”. Uczestniczył w obozach letnich: wędrownym Gorce-Pieniny-Beskid Sądecki (1963) i stałych: w Wołosatem (1964), Uściu Gorlickim (1965), Ujsołach (1966) oraz
w zimowiskach. Na kolejnych obozach pełnił funkcje instruktorskie: oboźnego w Sukowie (1967) i na obozach wędrownych w Beskidach (1968
i 1971), kwatermistrza na obozie w Rzekach (1968) i w Powroźniku (1971)
oraz komendanta podobozu na zimowisku na Gubałówce (1967/68). Pełnił także funkcje z-cy szczepowego Szczepu „Srebrzystych
Ptaków” (1970/71) oraz magazyniera Hufca Kraków Kleparz-Łobzów (1971).
Był wyróżniającym się harcerzem bardzo zainteresowanym problematyką lotniczą, o czym świadczy fakt
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zostania „kosmonautą” na obozie „Kosmodrom” w 1964 roku. Jeździł również dobrze na nartach, reprezentując z powodzeniem swoją drużynę na
Mistrzostwach Narciarskich Hufca Kraków Kleparz-Łobzów. W 1967
roku zdobył stopień przewodnika. Otrzymał Honorowe Odznaczenie
Szczepów Lotniczych nadane z okazji 50-lecia 19-tki (13 V 1981).
W latach 1975–1981 pracował w Biurze Projektów i Dostaw Pieców
Tunelowych „Bipropiec”. Od 1981 roku był kierownikiem działu technicznego, a następnie prezesem Technicznej Spółdzielni Pracy w Krakowie.
29 VI 1974 roku zawarł związek małżeński z Jolantą Komorowską (ur.
1952), z którą miał syna Macieja (ur. 1984, mgr inż. informatyka).
Zmarł 24 marca 2006 r. i został pochowany na cmentarzu Rakowickim
(kw. LXXVIII rz. 12. gr. 36).
Źródła: Archiwum Komendy Hufca ZHP Kraków-Krowodrza, Rozkazy Komendy Hufca
Kraków Kleparz-Łobzów z lat 1957-1972, inskrypcje na grobach Krzysztofa Ponioedziałka
oraz jego rodziców; wywiad z siostrą Teresą Lis.

Przyszła do „Dziewiętnastki” ze Szczepu „Puszcza”

hm. Jadwiga Zdanecka
hm. Krzysztof Wojtycza
Jadwiga Zdanecka zam. Wojtycza (1951–1977) absolwentka WSP,
harcmistrzyni.
Urodziła się 14 VIII 1951 r. w Krakowie jako córka Józefa Zdaneckiego (1920–1990) inżyniera drogowego i Reginy z domu Zdanowicz
(1922–2008). Miała młodsze rodzeństwo: siostrę Elżbietę (1954−1972)
i brata Zdzisława (ur. 1958, mgr inż. chemik). Po ukończeniu IX Liceum
Ogólnokształcącego w Krakowie studiowała na Wydziale
Matematyczno-Fizyczno-Technicznym Wyższej Szkoły
Pedagogicznej w Krakowie. Studia ukończyła, ale nie zdążyła obronić przyjętej pracy magisterskiej.
W roku 1963 wstąpiła do Związku Harcerstwa Polskiego do 70. Krakowskiej Drużyny Harcerek „Puszczańska Brać” (Szczep „Puszcza”). Pełniła kolejno funkcje: zastępowej (1965–1967), przybocznej (1967–1969)
i drużynowej (1969–1971), a w 1971 r. była komendantką
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obozu Szczepu „Puszcza” w Szlachtowej. W tym czasie zdobyła stopnie:
organizatora (1970) i przewodnika (1971).
Od 1971 roku związała się ze Szczepem Lotniczym „Gwiaździstego Szlaku”, gdzie pełniła funkcje: kwatermistrza (1971–1973), zastępcy
komendanta szczepu ds. harcerskich (1973–1975) i drużynowej 91b Krakowskiej Drużyny Harcerek Lotniczej „Kwiaty Nieba” (1973–1975). W tym
czasie zdobyła stopnie: podharcmistrzyni (1972) i harcmistrzyni (1975).
Uczestniczyła w dwudziestu obozach. W czternastu z nich brała udział
w ich organizacji, w tym dwóch obozach wędrownych zagranicznych
( Jugosławia, Rumunia-Węgry). Na siedmiu obozach pełniła funkcję
komendantki.
Zawarła związek małżeński z Krzysztofem Wojtyczą (ur. 1946, mgr
inż. elektryk), z którym miała córkę Annę (ur. 1977, mgr pedagogiki).
Zmarła po krótkiej chorobie 30 VII 1977 r. Została
pochowana na cmentarzu Rakowickim – Prandoty (pas 102,
rz. 3, gr. 3). W następnych latach w Dniu Wszystkich Świętych harcerki trzymały wartę honorową przy jej grobie.
Będąc instruktorką w Hufcu Kraków-Kleparz, a następnie Kraków-Krowodrza otrzymała wiele pochwał, a także
dyplom uznania za długoletnią działalność, zaangażowanie i osiągnięcia w pracy harcerskiej. Była również poważnie zaangażowana w pracach przy organizacji harcerskiego
schroniska Hufca Kraków-Krowodrza pod Durbaszką.
W Przewodniku Sztabu Harcerskiej Akcji Schronisko we wspomnieniu pośmiertnym napisano: „zespół poniósł bolesną
stratę – odeszła od nas na wieczną wartę hm. Jadwiga Wojtycza, prawa harcerka, wzorowa instruktorka, świetna turystka,
niestrudzona w pracach podejmowanych przy Schronisku
od pierwszych chwil jego istnienia”.
Źródła: Harcerska Akcja Schronisko. Przewodnik, [red.] Wybraniec K., Zorski T., [Kraków]
1979; Wojtycza K., Hufiec Kraków Kleparz-Łobzów w latach 1957–1972, Kraków 2007;
Wojtycza K., Wspomnienie w rocznicę śmierci. Harcmistrz Jadwiga Wojtycza (1951–1977),
„Gazeta Wyborcza” z 6 IX 2005; Archiwum Komendy Hufca ZHP Kraków-Krowodrza,
Rozkazy Komendy Hufca Kraków Kleparz-Łobzów z lat 1957-1972; książeczki harcerska
i instruktorska hm. J. Zdaneckiej; dokumenty osobiste.
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Założył w Bydgoszczy 19 PDHL i Szczep „Gwiazda Północy”…

hm. Mariusz Dopierała
hm. Bogusława Pasieka-Butkiewicz
Mariusz Dopierała (1955–1991), technik mechanik, harcmistrz.
Urodził się 27 IV 1955 r. w Bydgoszczy w rodzinie Bronisława
(ur. 1935, podpułkownik pilot) i Cecylii z d. Wieczorek (ur. 1933). Miał
starszego brata Romualda (ur. 1954, mgr geografii).
Jego ojciec jako oficer zawodowy i pilot często był przenoszony służbowo do różnych jednostek na terenie Polski. Miało to wpływ na zmiany
miejsca zamieszkania Mariusza i jego rodziny. W latach 1962–1970
początkowo uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 2 w Witkowie, a później w związku ze zmianą miejsca zamieszkania kontynuował ją w Szkole
Podstawowej nr 119 w Krakowie. Tam 15 X 1967 r. wstąpił do Szczepu
Lotniczego im. Żwirki i Wigury 19 KDH, w którym 3 I 1968 r. złożył
Przyrzeczenie Harcerskie. Pełnił funkcję zastępowego zastępu „Wagantów”
oraz brał udział w obozach drużyny. W roku 1970 opuścił Kraków i przeprowadził się wraz z rodziną do Bydgoszczy.
W latach 1970–1973 uczęszczał do Zasadniczej Szkoły Zawodowej
(kierunek mechaniczny), w latach 1973–1975 do Technikum Mechanicznego w Bydgoszczy, a następnie do Technikum Mechanicznego
w Grudziądzu, w którym zdał maturę w 1976 roku.
W dniu 6 II 1972 r. wzorując się na tradycji
i specialności 19 KDHL, założył w Bydgoszczy
drużynę harcerską o nazwie 19 Pomorska Drużyna
Harcerzy Lotnicza im Żwirki i Wigury „Gwiazda
Północy”. Drużyna początkowo działała przy
Szkole Podstawowej nr 13, a następnie przy Szkole
Podstawowej nr 61. Ze względu na wysoki poziom
pracy i ciekawe formy działania, nawiązujące do
tradycyjnego harcerstwa, drużyna przyciągała coraz więcej członków. Po
kilku latach działalności przekształciła się organizacyjnie w szczep.
Do 1985 roku wziął udział w ponad dwudziestu obozach stałych,
wędrownych i zimowiskach, których w większości był organizatorem
i pełnił funkcję komendanta obozu lub podobozu. Ze względu na
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wrogie nastawienie władz hufca ZHP Bydgoszcz-miasto przez kilka lat
współpracował w organizacji obozów i zimowisk z krakowskimi szczepami:
Lotniczymi 19 KDH i „Żbicza Gromada”.
W latach 1980−1982 pełnił funkcję przewodniczącego Kręgu im.
Andrzeja Małkowskiego w Bydgoszczy. O jego działaniach i wpływie
na odnowę harcerstwa w Bydgoszczy może świadczyć taka opinia: „Taki
krąg powstał również w Bydgoszczy z inicjatywy głównie instruktorów
skupionych wokół 19 Pomorskiej Drużyny Harcerzy Lotniczej im. Żwirki
i Wigury − szczepu prowadzonego przez hm. Mariusza Dopierałę. Drużyna
ta współpracowała z «19» krakowskimi i nadawała wówczas w Bydgoszczy
ton tradycyjnemu harcerstwu. Wokół wspomnianego kręgu zgromadzili się
instruktorzy również z innych środowisk”.
Jego zaangażowanie w odnowę harcerstwa dało się zauważyć także
w okresie stanu wojennego. Pomimo problemów, jakie to rodziło, pozostał
wierny swoim przekonaniom, będąc dla wielu harcerzy i instruktorów
przykładem do naśladowania.
W roku 1979 odbywał służbę wojskową w jednostce Marynarki
Wojennej w Ustce. Był zatrudniony kolejno w Wojewódzkim Domu
Kultury w Bydgoszczy, Osiedlowym Domu Kultury „Modraczek”, Domu
Harcerza i Biurze Turystyki Międzynarodowej „Esperantotur”.
W czasie swojej służby instruktorskiej zdobył kolejno stopnie:
przewodnika, podharcmistrza i harcmistrza. Za działalność harcerską
w szczepach lotniczych 13 V 1981 r. otrzymał Odznaczenie Szczepów
Lotniczych I kl.
Jego aktywne życie przerwała w dniu 16 IX 1991 r. tragiczna śmierć.
Zginął w wypadku samochodowym w okolicach miejscowości Jaksice
na trasie Inowrocław – Bydgoszcz. Został pochowany na cmentarzu
komunalnym w Bydgoszczy przy ul. Kcyńskiej. Nad grobem w imieniu
środowiska harcerskiego pożegnał go były komendant hufca Bydgoszczmiasto i jego przyjaciel hm. Janusz Pruski.
29 XII 1983 roku zawarł związek małżeński z Magdaleną Glesmer
(ur. 1966, instruktorką ZHP), z którą miał córkę Inez (ur. 1984, studentka
oceanografii na Uniwersytecie Gdańskim).
Źródła: Archiwum Zespołu Historycznego 19 i 91 KDHL, Kronika 19b Krak. Druż. Harcerzy [1968–1976]; wywiad z rodziną i instruktorami z Bydgoszczy; http://zjawa.zhr.pl/
historia1.html 6 X 2011 r.
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Drużynowa 19 KDHL „Wędrujące Plejady”

pwd. Magdalena Olkuśnik
phm. Agnieszka Biernacka
Magdalena Hanna Olkuśnik (1970–2006) mgr historii, przewodnik.
Urodziła się 29 IV 1970 r. w Krakowie jako córka Ludomira Olkuśnika
(ur. 1934, inż. elektryka) i Łucji z domu Pachel Pławecka (1937–2007, inż.
rolnika). Nie miała rodzeństwa.
Po ukończeniu w 1985 r.oku Szkoły Podstawowej nr 145 i w 1989
roku X Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie studiowała w latach
1989–1995 na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, uzyskując tytuł magistra historii.
W roku 1980 wstąpiła do Związku Harcerstwa Polskiego do 91 KDHL
„Wędrujące Plejady” w Szczepie Lotniczym „Srebrzystych Ptaków”. Pełniła
kolejno funkcje: zastępowej (1982–1984), przybocznej (1984–1986) i drużynowej (1986–1989). Uczestniczyła w szesnastu obozach i zimowiskach,
a w 1988 r. na obozie stałym w Lubrzy pełniła funkcję oboźnej. Była wyróżniającą się harcerką i zastępową. W 1987 roku ukończyła kurs instruktorski
I stopnia, a 22 VII 1988 roku zdobyła stopień przewodnika. Otrzymała
Honorowe Odznaczenie Szczepów Lotniczych III klasy (22 II 1988).
Pracowała: jako sprzedawca w firmie Mikołajczyki Gallery (1995–
1996), jako redaktor-korektor w Oficynie Wydawniczej „Fogra” (1996–
2006), a następnie założyła własną firmę Usługi Edytorskie „Meritum”.
Zginęła tragicznie 22 VII 2006 r. porażona piorunem w Małej
Fatrze w pobliżu miejscowości Terchová (Republika Słowacka) i została
pochowana na cmentarzu Batowickim (kw. H-CLVIII, rz. pd II, gr. 11).
W pogrzebie, pomimo okresu wakacyjnego, uczestniczyło bardzo wiele
osób, w tym spora grupa ze Szczepu „Srebrzystych Ptaków”.
Roman Hnatowicz, w ostatnim pożegnaniu powiedział: „Niezwykle
intensywne zamiłowania podróżnicze Magdy przejawiały się w odbytych
w latach 1998−2005 licznych wyprawach – do Hiszpanii, Tunezji, Syrii,
Libanu, Jordanii, Laosu, Wietnamu, Kuby, Syjamu, Chin i Chorwacji.
Przygotowania do wyprawy do Ugandy w Afryce przerwała tragiczna
śmierć w górach Słowacji...”.
Źródła: Horská Záchranná Služba. Smrtel’né nehody – Malá Fatra, www.hzs.sk/index.php,
10 II 2012; Hnatowicz R. [ostatnie pożegnanie]; dokumenty osobiste, konsultacje z ojcem
Ludomirem Olkuśnikiem.
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hm. Adam Rząsa

hm. Bogusław Molenda

hm. Leszek Watycha

pwd. Janusz Wańczyk

hm. Antoni Maj

pwd. Krzysztof Poniedziałek

hm. Jadwiga Zdanecka

hm. Mariusz Dopierała

pwd. Magdalena Olkuśnik

