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Fot. 1. Herb 19 KDH z lat 1945–1949, projekt drużynowego W. Suchodolskiego.

Fot. 2. Szczep Lotniczy „Gwiaździstego Szlaku” jako szczep sztandarowy Hufca
Kraków Kleparz-Łobzów.
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Fot. 12. Apel 70-lecia przy grobie pierwszego drużynowego 19 KDH Mariana
R yszki H.O. (2001).

Fot. 13. Spotkanie w Olszanicy z okazji jubileuszu 80-lecia (2011).

Kraków

Dziewiętnastak nr 9 • 2013
W ydawca

ZESPÓŁ HISTORYCZNY 19 i 91 KDHL

im. F. Żwirki i S. Wigury
adres tymczasowy:
ul. Na Błonie 10,
30-147 KRAKÓW,
dopisek:
Lech Stachura

S kład K ręgu R edakcyjnego

hm. Krzysztof WOJTYCZA HR (SAMOTNY KOZIOŁ)
phm. Agnieszka BIERNACKA pion. (roztropna przepiórka)
hm. Kazimierz DZIEDZIC HR (ŻÓŁTY BUK)
hm. Magdalena FURMAŃSKA wędr. (SARNA WIERNA),
hm. Tadeusz KASPRZYCKI HR (SPOKOJNY NIEDŹWIEDŹ)
hm. Marek KUDASIEWICZ HR (CHYTRY KOT)
hm. Lech STACHURA HR (KOZIOŁ STANOWCZY )

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji
oraz zmiany tytułów zamieszczonych artykułów.
Wykorzystanie zdjęć i tekstów możliwe
pod warunkiem podania: źródła, nazwiska autora i tytułu artykułu.

Rysunk i:

hm. Marek KUDASIEWICZ

O pr acowanie

typogr aficzne , skł ad , ł amanie
Jolanta Wojtycza

K raków, lut y 2013 r.
Na okładce – strona tytułowa Czerwonej Kroniki

słowo wstĘpne
Niniejszy numer „Dziewiętnastaka” ukazuje się w dziesiątą rocznicę
powstania Zespołu Historycznego 19 i 91 Krakowskich Lotniczych Drużyn Harcerek, Harcerzy i Zuchów im. Żwirki i Wigury. Zespół redakcyjny
postanowił poświęcić go tematyce jubileuszy 19-tki. Są one widocznym
symbolem trwania. Już sam fakt obchodzenia (lub nie) rocznicy jakiegoś
wydarzenia, które to wydarzenie symbolizuje, dowodzi uznania pewnych
wartości za ważne i może być uznane nawet za pewną deklarację polityczną.
Przez wiele lat obchodzenie rocznic powstania drużyn harcerskich było
przez władze źle widziane, gdyż nawiązywało do „niepoprawnych politycznie” korzeni harcerstwa. Dziś, na szczęście, tak już nie jest.
Działalność zespołów takich jak nasz Zespół
Historyczny 19 i 91 KLDH należy powitać z uznaniem, gdyż są to kroki w kierunku syntezy dziejów harcerstwa na przestrzeni minionego stulecia.
Co prawda dokonania zespołu koncentrują się na
porządkowaniu i utrwalaniu dokonań tylko jednego środowiska, ale było to środowisko przodujące i twórcze, czego dowodzą osiągnięte wyniki
organizacyjne i wychowawcze, nieprzerwane trwanie oraz wierność ideałom harcerskim, wyrażone w haśle „Dziewiętnastka się nie łamie”. A bez
zrobienia tego pierwszego, choćby małego, kroku nie dojdzie się do celu.
W bieżącym numerze zamieszczono artykuły opisujące obchody jubileuszowe w Krakowie i na obozach oraz działalność szczepów powstałych
w Bydgoszczy i Pionkach w wyniku kontaktów innych środowisk, a nawet
poszczególnych harcerzy, z krakowskim „gniazdem” 19-tki. Na szczególną
uwagę zasługuje artykuł hm. Andrzeja Glassa, naszego przełożonego z Kierownictwa Drużyn Lotniczych GKH oraz wypróbowanego przyjaciela,
podsumowujący działalność Szczepów Lotniczych im. Żwirki i Wigury
na przestrzeni jego wieloletniej działalności, któremu w imieniu redakcji
dziękuję za nieustającą sympatię do żółtych chust z szachownicą i moralne
wsparcie.
Wytrwała Mewa
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DLA „DZIEWIĘTNASTKI”
NIE MA RZECZY NIEMOŻLIWYCH
hm. Andrzej Glass „Wytrwały Wiatr”
W dniach 13–14 kwietnia 1957 r., na ogólnopolskiej Harcerskiej Konferencji Lotniczej w Warszawie, gdzie omawiano problemy wskrzeszenia i rozwijania harcerskiej działalności lotniczej, harcerka, szybowniczka
i pisarka Maria Kann przytoczyła wydarzenie z 1940 r. gdy upadała Francja
i Anglii groził atak niemiecki. Wtedy brytyjski minister Produkcji Lotniczej lord Beaverbrook otrzymał zadanie: jak najszybciej podwoić produkcję samolotów myśliwskich. Jego realizację rozpoczął od wywieszenia
w ministerstwie i zakładach produkujących samoloty hasła: Rzeczy niemożliwe załatwiamy natychmiast – cuda zabierają nam trochę czasu. I produkcję
zwiększył w takim tempie, że w jesieni 1940 r. brytyjskie lotnictwo wygrało
Bitwę o Anglię.
W dziejach naszego harcerstwa są dwie drużyny, które realizowały to
hasło w praktyce. Pierwszą była Wileńska Czarna Trzynastka hm. Józefa
Grzesiaka „Czarnego”. Druga to Krakowska Lotnicza „Dziewiętnastka”
wskrzeszona w 1957 roku przez Marka Kudasiewicza „Chytrego Kota”.
Spośród harcerskich środowisk lotniczych, które rozwinęły działalność
lotniczą trzeba wymienić najsilniejsze środowiska: Kraków, Gdańsk, Wrocław, Poznań i Złotoryję. Osiągnięcia każdego z tych środowisk wiązały się
z ich liderami, którzy umieli wychować nową kadrę i skupić ją wokół siebie.
Przede wszystkim trzeba tu wskazać krakowski Szczep Lotniczy
(a następnie szczepy) 19 KDHL im. Żwirki i Wigury. Ten rozkwit działalności i rozrost od drużyny do komandorii szczepów należy uznać za
sukces przekraczający osiągnięcia innych harcerskich jednostek lotniczych.
19 Krakowska Drużyna Harcerzy Lotnicza im. Żwirki i Wigury rozpoczęła swą działalność lotniczą w 1957 r. pod kierunkiem Marka Kudasiewicza. 9 IX 1959 r. stała się szczepem, w skład którego weszły drużyny
(dywizjony) „Słoneczne Drogi” i „Gwiaździsty Szlak”, a następnie drużyny zuchowe i w 1963 r. – drużyna „Srebrzyste Ptaki”. Szczepowymi byli
kolejno: hm. Marek Kudasiewicz, phm. Maria Studnicka i hm. Łukasz
Węsierski. W 1968 r. ze szczepu powstały trzy szczepy, w których pojawiły
się drużyny harcerek nr 91 (odwrotność 19). Wreszcie w 1975 r. powstała
str. 5
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Komandoria Szczepów Lotniczych im. Żwirki i Wigury, której Komandorem został hm. Marek Kudasiewicz tzw. „Dziadek”.
Jednym z pierwszych działań lotniczych 19 KDHL był udział we
wrześniu 1957 r. w zlocie samolotowym do Cierlicka w 25-lecie śmierci
Żwirki i Wigury. W 1958 r. drużyna była organizatorem I Harcerskiego
Turnieju Lotniczego. Spośród akcji przeprowadzonych przez krakowskie
Szczepy Lotnicze należy wymienić wielokrotne organizowanie zawodów
kartonówek, latawców, modeli balonów i modeli szybowców oraz zbudowanie w 1963 r. siłami 300 harcerzy pierwszego lądowiska śmigłowcowego
przy schronisku na Turbaczu, a w 1965 r. akcji przygotowywania lądowisk
dla lotnictwa sanitarnego pn. „Lot-San”. Szczepy prowadziły także działalność wydawniczą. W 1967 r. wydały 52-stronnicowy tomik Mój zastęp
zawierający harcerskie i lotnicze materiały kursu zastępowych. W 1974 r.
ukazało się Vademecum zastępowego, a w 1979 r. drugie jego wydanie
o objętości 300 stron i nakładzie 3 tys. egz. W 1980 r., powstał Regulamin mundurowy Szczepów Lotniczych 19 KDHL, a w 1981 r. przewodnik historyczny, z zakresu zdobnictwa obozowego Bieszczadzki Trop oraz
Monografia 19 Krakowskiej Drużyny Harcerzy Lotniczej im. Żwirki i Wigury
w Krakowie, wydana z okazji jubileuszu 50-lecia Szczepów Lotniczych oraz
tablice szkoleniowe „Budowa latawców”, „Budowa balonów” i „Budowa
kartonówek” oraz materiały programowe kursu popularyzatorów lotnictwa
„Challenge”.
Spośród licznego grona instruktorów dla rozwoju pracy lotniczej
w szczepach położyli szczególne zasługi: hm. Marek Kudasiewicz, hm.
Andrzej Ciechanowski, hm. Tadeusz Kasprzycki, hm. Maria Studnicka-Ciechanowska, hm. Wojciech Bąk, hm Ryszard Wcisło, hm. Łukasz
Węsierski, hm. Kazimierz Dziedzic, hm. Janusz Wojtycza, phm. Zbigniew
Per i inni. Na 50-lecie 19 KDHL została wydana odznaka jubileuszowa,
zaś Komandoria Szczepów Lotniczych im. Żwirki i Wigury wprowadziła
numerowane odznaczenie szczepów.
Jedną z nowych form wyróżniania najlepszych drużyn i szczepów
lotniczych było wprowadzone przez Kierownictwo Drużyn Lotniczych
Głównej Kwatery ZHP wyróżnienie w formie „Skrzydeł husarskich”,
przyznawane po spełnieniu odpowiednich warunków. Wyróżnione drużyny miały prawo nosić na beretach lilijkę okoloną husarskimi skrzydłami
lotniczymi. W 1961 r. wyróżnienie takie otrzymała 19 KDHL im. Żwirki
i Wigury, prowadzona przez phm. Marka Kudasiewicza.
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W czasach gdy władze harcerskie zaczęły
przyznawać stopnie instruktorskie księgowym
i magazynierom, w celu wyróżnienia harcerskich
instruktorów lotniczych zasługujących na miano
doświadczonych wychowawców harcersko-lotniczych, utworzono w 1961 r. Harcerski Krąg Lotniczy (HKL), którego numerowane odznaki kapituła
HKL przyznała około 75 instruktorom, w tym 21
instruktorom „Dziewiętnastki”. Otrzymali je: hm.
Marek Kudasiewicz, hm Andrzej Ciechanowski,
hm Leszek Watycha, hm. Tadeusz Kasprzycki, hm. Maria Ciechanowska-Studnicka, hm. Wojciech Bąk, hm. Ryszard Wcisło, hm. Krzysztof Wojtycza, hm. Łukasz Węsierski, phm. Zbigniew Per, hm. Janusz Wojtycza, hm.
Kazimierz Dziedzic, hm. Andrzej Woźniczka, phm. Magdalena Kudasiewicz, hm. Andrzej Marszałek, hm. Lech Stachura, phm. Aleksander Wcisło, phm. Józef Trybała, hm. Dominik Orczykowski, hm. Czesław Przybytek, phm. Krzysztof Przybytek.
W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych,
gdy naczelne władze harcerskie zwalczały tradycje
harcerskie, szczepy „Dziewiętnastki” kultywowały
tradycyjne metody pracy harcerskiej i dawny system stopni harcerskich. W tym okresie większość
drużyn lotniczych w kraju ograniczyła działalność
lotniczą lub jej zaprzestała. Najwięcej autonomii
wywalczył Kraków. Gdy komendy chorągwi otrzymały nakaz likwidacji
drużyn lotniczych, kierownik Referatu Lotniczego Krakowskiej Komendy
Chorągwi, usłyszał od ówczesnego komendanta chorągwi hm. Władysława
Pancerza: „Ja służyłem w lotnictwie i nie każę wam likwidować drużyn,
gdyż są do tego przy szkołach podstawowych, lecz nie rzucajcie się w oczy.
Ja będę udawał, że o was nie wiem”.
Na uroczystości 50-lecia drużyny w 1981 r. na Wawelu stanęło 620
zuchów, harcerek i harcerzy oraz ponad 30 instruktorów. Dziś byłby to
raczej hufiec niż szczep.
Marek Kudasiewicz rozwinął metodykę pracy lotniczej, np. dla harcerek stworzył sprawności związane z historią lotnictwa, medycyną lotniczą
a nawet prawem lotniczym. Zwieńczeniem jego dorobku był Obrzędowy
piec. Dzięki organizowaniu własnych kursów zastępowych i kursów drużystr. 7
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nowych oraz serii cennych podręczników szczepy dorobiły się licznej kadry,
co było podstawą liczebnego ich rozwoju.
Było to bardzo mocne środowisko realizujące tradycyjne harcerstwo
w takim stopniu, w jakim to było możliwe. Na wiosnę 1981 r. w utworzeniu
KIHAM-u czynny udział wzięli z 19 KDHL Marek Kudasiewicz, Stanisław Mitkowski, Leszek Watycha, Ryszard Wcisło i Łukasz Węsierski.
Później instruktorzy „Dziewiętnastki” działali w NRH oraz współtworzyli
ZHP–18 i ZHR. W 19 KDHL nastąpił powrót do tradycyjnej roty Przyrzeczenia Harcerskiego. W maju 1981 r. odbyła się uroczysta msza święta
za zmarłych i żyjących członków 19 KDHL. Warto podkreślić, że jeden
ze szczepowych 19 KDHL hm. Ryszard Wcisło był komendantem Jubileuszowego Zlotu 70-lecia harcerstwa na Krakowskich Błoniach, zorganizowanego przy dużej pomocy instruktorów 19 KDHL, należącej do Ruchu
Płaskiego Węzła. Wiemy, jaką ten Zlot był solą w oku dla partyjnych władz
ZHP.
W związku z apelami instruktorów harcerskich o zwołanie narady drużyn lotniczych krakowskie Szczepy Lotnicze zwołały do Krakowa w dniach
14–15 XI 1981 r. I Harcerski Sejmik Lotniczy, na którym został ustalony
kierunek rozwoju prac programowo-metodycznych i kierunki działania
drużyn lotniczych oraz została wybrana Rada Wychowania Lotniczego
i jej przewodniczący hm. Andrzej Glass. Ustalono, że do zakresu prac Rady
należą sprawy programowo-metodyczne, a do Inspektoratu Lotniczego –
sprawy organizacyjne. Rada i Inspektorat opracowały „Zasady pracy lotniczej w ZHP” zawierające ustalenia organizacyjne oraz 19 sprawności lotniczych.
W 19 KDHL wskrzeszono zdobywanie stopnia Harcerza Rzeczypospolitej, który stał się miarą zaangażowania w odnowę harcerstwa. W jesieni
1981 r. na zorganizowanym przez 19 KDHL ogólnopolskim I Sejmiku
Drużyn Lotniczych powierzono funkcję kapelana tych drużyn o. Dominikowi Orczykowskiemu, a w grudniu tegoż roku został on kapelanem 19
KDHL.
Podczas stanu wojennego w 1982 r. została rzucona myśl podjęcia dość
trudnego zadania, pozyskania harcerskiego balonu na grzane powietrze, bo
właśnie takie balony pojawiły się na świecie. Inicjatywę tę podjęły krakowskie Szczepy Lotnicze. Okazało się jednak, że takie balony budowane są
na Zachodzie i nabyć je można za dolary, wówczas nieosiągalne. Nawet
Aeroklub PRL nie był w stanie kupić takiego balonu. Dowiedziałem się,
str. 8
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że balony na grzane powietrze budują też Węgrzy, lecz Centrala Handlowa
PEZETEL otrzymała informację, że Węgrzy sprzedają je tylko za dolary.
Jednak „Dziewiętnastka się nie łamie” i „Rzeczy niemożliwe załatwiamy
natychmiast”.
Hm. Wojciech Bąk zorganizował w 1983 r. wyjazd rekonesansowy
na Węgry do wytwórni balonów w Budaörs. Tam spotkał byłych skautów
węgierskich, którzy pamiętali, że w 1938 r. polscy harcerze ofiarowali im
szybowiec „Salamandra” z napisem „Czuwaj”. Zadziałało braterstwo skautowe. Umożliwili oni krakowskim harcerzom zakup balonu za ruble transferowe, które można było uzyskać za złotówki. Społeczny Komitet ZHP
Popularyzacji Latania Balonem zebrał ponad 1,5 mln złotych i 29 września 1984 roku na Błoniach krakowskich, w obecności 25 tysięcy widzów,
wzniósł się w powietrze pierwszy harcerski balon SP-BZP „Harcerz”.
Obecnie kontynuację tej inicjatywy prowadzi Harcerski Klub Balonowy
działający w gnieździe 19 KDHL „Słonecznych Dróg”, należącym do
ZHP. Piloci Klubu odbyli już setki lotów i uczestniczyli w wielu imprezach
i zawodach, organizowanych w Polsce i Europie. Wyszkolono ponad 100
pilotów, nie tylko harcerzy.
We wrześniu 1983 r. Krakowskie
Szczepy Lotnicze uczestniczyły w Jubileuszowym Zlocie 50-lecia harcerskiego szybownictwa w Krośnie.
W tym samym roku 19 KDHL
wzięła udział w Białej Służbie w związku
z II Pielgrzymką Jana Pawła II do Ojczyzny,
komendantem tej służby był hm. R. Wcisło. W 1984 r. harcerze z 19 KDHL złożyli
wizytę u Jana Pawła II w Castel Gandolfo,
a w 1986 r. zorganizowali pielgrzymkę do
Lourdes i Fatimy. 19 KDHL biorąc na
swe kursy harcerzy z innych środowisk (np. z Pionek) przyczyniła się do
powrotu szeregu środowisk do tradycyjnych korzeni harcerskich. Instruktorzy 19 KDHL w latach 80-tych prowadzili kursy podharcmistrzowskie
„niepokornego” harcerstwa. A także uczyli Węgrów jak odtwarzać skauting.
Szczepy i drużyny 19-tki realizowały pełne, prawdziwe harcerstwo –
oparte na służbie Bogu, Polsce i bliźnim – nawet w najtrudniejszych okresach.
str. 9
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Na 80-lecie „Dziewiętnastki” napisałem: „Przechowaliście jego ideę
oraz promieniowaliście nią na całą Polskę. Niejedno środowisko od Was
nauczyło się baden-powellowskiego harcerstwa. Cześć za to Waszym
instruktorom.
Możecie być z tego dumni. Wierzę, że nadal będziecie kontynuować
chlubne tradycje – służąc Bogu, Polsce i bliźnim”.
Jan Paweł II w „Tryptyku rzymskim” napisał:
„Jeśli chcesz znaleźć źródło
musisz iść do góry pod prąd.
Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj.
Wiesz, że ono musi tu gdzieś być...”
Życzę Wam wytrwałego wspinania się pod prąd ku źródłu, z którego
płynie chrześcijańska Miłość, fundament harcerstwa”.

kowie, ale był wynikiem mądrej i skutecznej współpracy naszych Szczepów z działalnością kilku starszych wiekiem instruktorów, którzy dzięki
szczęśliwemu losowi znaleźli się w wykonawczych strukturach w okresie
żywiołowego wskrzeszania tradycyjnych form organizacyjnych. Nasza
«dziewiętnastka» po swym odrodzeniu w 1957 roku – była prowadzona
właściwie pod względem wychowawczo-ideowym i metodycznym już od
samego początku. To ważne, moje stwierdzenie – gdyż okres ten był jak
wiadomo, pełen różnych, odważnych i trudnych decyzji wychowawczych,
ale decyzje te nie były takie same w różnych środowiskach, gdyż społeczne
warunki nie pozwalały na to, a jeśli nawet były podejmowane – nie były
prowadzone z taką samą konsekwencją”.

O autorze: Hm. dr inż. Andrzej Glass
(ur. 1930), konstruktor lotniczy, historyk
lotnictwa, autor kilkunastu książek i licznych artykułów o harcerstwie, szereg razy
opisywał tradycje harcerskich drużyn lotniczych, istniejących w Polsce od 1929 r.,
wspominając m.in. o tym, że już w 1933 r.
polscy harcerze jako pierwsi, z dużym sukcesem dali pokazy szybowcowe na Jamboree Skautowym w Gödöllő na Węgrzech,
a następnie powtórzyli je w 1937 r. na Jamboree w Vogelenzang w Holandii. Do jego
najbardziej znanych pozycji z tego zakresu
należą Dzieje harcerskich skrzydeł (1984)
oraz Niepokorni harcerze lotniczy (2009).
Natomiast w publikacjach o wychowaniu jak Wielka przygoda życia (1996,
1997, 1999), Harcerstwo dziś i jutro (1998) czy Harcerska droga do szczęścia
(2009) wskazywał walory wychowawcze działalności lotniczej w drużynach
harcerskich.
Hm. Marek Kudasiewicz w swoich Refleksjach krakowskich tak pisze
o książce hm. Andrzeja Glassa Niepokorni harcerze lotniczy: „Autor przedstawia rzetelnie, krok po kroku – sytuację «niepokorności» harcerstwa lotniczego, uświadamiając nam dobitnie, że ruch ten nie powstał li tylko w Kra-

hm. Janusz Wojtycza
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Nasze jubileusze

35-lecie „Dziewiętnastki” (1966/67)
W roku jubileuszu 35-lecia 19 KDH funkcję szczepowego Szczepu
Lotniczego im. Żwirki i Wigury pełnił hm. Marek Kudasiewicz. W dniu
25 V 1966 r. odbyło się spotkanie seniorów-dziewiętnastaków z lat 1945–
1948 z Kręgiem Instruktorskim „Czarne Koty”. Wzięli w nim udział
druhowie hm. Bogusław Molenda,
phm. Wojciech Suchodolski, Zygmunt
Słaby, J. Borkowski i J. Pilch. Przekazali
oni w nasze ręce proporczyk drużyny z
lat czterdziestych z charakterystycznym
herbem drużyny. Spotkanie to
rozpoczęło bliższe kontakty naszych
seniorów ze szczepem.
W atmosferze jubileuszu odbyło
się zgrupowanie obozów w dolinie
Danielki – Ujsołach pn. „Kosmodrom
II”, którego komendantem był hm.
Marek Kudasiewicz, a komendantami
obozów: „Słonecznych Dróg” – hm.
Ryszard
Wcisło,
„Gwiaździstego
str. 11
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Szlaku” – pwd. Wiliam Gumienny, „Srebrzystych Ptaków” – hm. Leszek
Watycha, koloni zuchowej – phm. Maria Studnicka, a obozu Szczepu
„Słowianek” – pwd. Beata Willim. Łącznie z kolonią zuchową „Safari
Watussi”, w czasie której zuchy wędrowały po Czarnym Lądzie, w akcji
letniej szczepu wraz z kursem drużynowych lotniczych chorągwi wzięło
udział ok. 100 uczestników. 19 VII 1966 r. zasłużonym instruktorom i
przyjaciołom szczepu nadano odznaki jubileuszowe
w stopniu złotym (21) i srebrnym (18), zostały także
wybite odznaki pamiątkowe (nie ażurowane). Na
zakończenie roku jubileuszowego 11 VI 1967 r.
przyznano kolejne odznaki złote (9) i srebrne (6).
Wykaz odznaczonych zamieszczono w Księdze
Lotów.
40-lecie „Dziewiętnastki” (1971)
W okresie jubileuszu komendantami szczepów lotniczych byli:
„Słonecznych Dróg” – hm. Wojciech Bąk, „Gwiaździstego Szlaku” –
phm. Janusz Wojtycza, a „Srebrzystych Ptaków” – hm. Leszek Watycha.
Głównym akcentem jubileuszu był uroczysty apel, który odbył się 6 VI
1971 r. na terenie Muzeum Lotnictwa i Astronautyki w Czyżynach w
ramach obchodów tzw. „Lotniczej Niedzieli” z udziałem ok. 600 harcerzy i
zuchów Szczepów Lotniczych. Wzięły w nim także udział zaprzyjaźnione
szczepy Hufca Kraków Kleparz-Łobzów.
Z okazji jubileuszu sztandar Szczepu Lotniczego im. Żwirki i
Wigury, w którego poczcie byli instruktorzy trzech szczepów: phm.
Tadeusz Kasprzycki, pwd. Wiesław Godzic i pwd. Krzysztof Poniedziałek,
został udekorowany Krzyżem „Za Zasługi dla
ZHP”, przyznanym mu jako jednej z pierwszych
jednostek chorągwi. Dekoracji dokonał zastępca
komendanta chorągwi hm. Tadeusz Prokopiuk.
Potem na płycie lotniska odbyła się defilada.
Apel na łamach „Skrzydlatej Polski” opisała
zaprzyjaźniona z nami sekretarz Aeroklubu
Krakowskiego druhna Krystyna Szymańska.
Przyznano odznaki jubileuszowe I stopnia
(żółte) – 26 instruktorom oraz II stopnia
str. 12
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(zielone) – 30 instruktorom i harcerzom Szczepów Lotniczych. Odznaka
pamiątkowa miała jako podstawowy kolor brązowy. Została opracowana
i wydrukowana na offsecie Monografia 19 Krakowskiej Drużyny Harcerzy
(druga po powielonej na ozalicie w 1964 r. Monografii 19 KDHL).
50-lecie „Dziewiętnastki” (1981)
Jubileusz 50-lecia powstania drużyny miał najbardziej uroczysty
charakter spośród dotychczasowych z powodu okrągłej rocznicy, ale także
dlatego, że odbywał się w krótkim okresie pomiędzy Sierpniem 1980 r.
i ogłoszeniem stanu wojennego w grudniu 1981 r.
W okresie jubileuszu 50-lecia komandorem, powstałej w 1975 r.
Komandorii Szczepów Lotniczych im. Żwirki i Wigury, był hm. PL
Marek Kudasiewicz, a komendantami szczepów: „Słonecznych Dróg” –
hm. PL Ryszard Wcisło, „Gwiaździstego Szlaku” – pwd. Jerzy Maciuk,
„Srebrzystych Ptaków” – hm. PL Marek Kudasiewicz, a „Gwiazdy Północy”
(Bydgoszcz) hm. Mariusz Dopierała. Przygotowanie do jubileuszu
rozpoczęło się w poszczególnych jednostkach akcją programową, w czasie
której harcerki i harcerze poznawali historię „19-stki”. Odnaleziono wtedy
grób pierwszego drużynowego 19 Krakowskiej Drużyny Harcerzy druha
Mariana Ryszki.
15 maja 1981 roku odbył się uroczysty apel na dziedzińcu wawelskim.
W ogromnym czworoboku stanęły cztery Szczepy Lotnicze, w tym
reprezentacja szczepu „Gwiazda Północy” 19 PDHL z Bydgoszczy oraz 15
zaprzyjaźnionych szczepów. Po raporcie odczytano Odezwę Komandora,
otwierającą rok jubileuszowy.
Z okazji tego jubileuszu Szczepy Lotnicze zostały odznaczone
Medalem Komisji Edukacji Narodowej,
nadanym za wkład w wychowanie
młodzieży oraz Odznaką „Za Zasługi
dla Aeroklubu PRL”. Hm. PL Marek
Kudasiewicz został odznaczony Złotym
Krzyżem Zasługi, a hm. PL Ryszard
Wcisło – Srebrnym Krzyżem Zasługi;
hm. Kazimierz Dziedzic i hm. Tadeusz
Kasprzycki otrzymali Brązowe Medale
„Za Zasługi dla Obronności Kraju”.
str. 13
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Przyznano Odznaczenia Szczepów Lotniczych, nawiązujące w swoim
kształcie do lotniczej gapy: honorowe – 46 – instruktorom i przyjaciołom
szczepów, I klasy – 7 instruktorom, II
klasy – 10 instruktorom, a III klasy –
15 instruktorom i harcerzom szczepów.
Odznaki pamiątkowe miały kształt
szachownicy.
Następnego dnia w kościele
p.w. św. Szczepana odbyła się msza
święta w intencji wszystkich harcerzy 19 KDH i Szczepów Lotniczych,
zarówno zmarłych jak i żyjących. Po mszy świętej w Młodzieżowym
Domu Kultury „Dom Harcerza” Kraków-Krowodrza dokonano otwarcia
wystawy obrazującej dorobek Szczepów Lotniczych. Znalazły się na niej
cenne pamiątki: kroniki, fotografie oraz modele latające. A wieczorem w
„Langmanówce” odbyło się spotkanie pokoleń.
Zgrupowanie obozów Szczepów Lotniczych z Krakowa i
Bydgoszczy, skupionych w Komandorii, odbyło się w Suchych Rzekach.
Komendantem zgrupowania i obozu Szczepu „Srebrzystych Ptaków” był
hm. PL Marek Kudasiewicz, obozu Szczepu „Słonecznych Dróg” – hm. PL
Ryszard Wcisło, Szczepu „Gwiaździstego Szlaku” – pwd. Jerzy Maciuk,
a Szczepu „Gwiazdy Północy” 19 PDH z Bydgoszczy – hm. Mariusz
Dopierała.
Wydano kolejne opracowanie historyczne pt. 19 Krakowska Drużyna
Harcerzy – Lotnicza im. F. Żwirki i St. Wigury w Krakowie pod redakcją
hm. PL Łukasza Węsierskiego.
W ciąg jubileuszów 19-tki wpisuje się też Jubileuszowy Zlot 70-lecia
Harcerstwa w Krakowie, którego inicjatorem i komendantem był
hm. PL Ryszard Wcisło, a przy jego organizacji brali udział też liczni
„dziewiętnastacy”: hm. PL Maria Ciechanowska – oboźna, hm. PL Marek
Kudasiewicz – głoszący gawędę podczas akcji „tropami harcówek”, hm. PL
Leszek Watycha – szef akcji „Zwiad
szlakiem królewskim”, hm. Stanisław
Mitkowski – twórca jubileuszowego
stempla pocztowego, hm. PL Łukasz
Węsierski – szef biura zlotowego oraz
phm. Krzysztof Pawluś – oboźny
w Zgrupowaniu Małopolskim. We
str. 14
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współzawodnictwie zastępów Zgrupowania Małopolskiego I miejsce w
zajął zastęp „Kruków” ze Szczepu Lotniczego „Słonecznych Dróg”. Zlot
ten pod względem organizacyjnym i metodycznym pozostaje niedościgłym
wzorem.
70-lecie „Dziewiętnastki” (2001)
Jubileusz 70-lecia Szczepu 19 Krakowskich Drużyn Lotniczych
Harcerzy im. F. Żwirki i S. Wigury rozpoczął się mszą św. celebrowaną
przez o. hm. Adama Studzińskiego i o. hm. Dominika Orczykowskiego.
Następnie na cmentarzu Rakowickim w kwaterze żołnierzy polskich
poległych we wrześniu 1939 r. odbył się uroczysty apel przy grobie druha
Mariana Ryszki HO, a wieczorem ognisko na polanie przy Langmanówce.
Gawędę wygłosił hm. Ryszard Wcisło HR.

OBCHODY JUBILEUSZOWE 80-LECIA
19 -TKI W S ZCZEPIE 19 K DHL ( ZH R )
hm. Krzysztof Pawluś, hm. Marek Kudasiewicz
Obecnie krakowscy „lotnicy” działają w dwu jednostkach harcerskich:
Szczepie Lotniczym 19 KDHL „Słoneczne Drogi”, działający od początku
istnienia w ZHP oraz Szczepie Lotniczym 19 KDHL należącym do ZHR,
odtworzonym w 2001 roku przez hm. Ryszarda Wcisło, a kierowanym od
grudnia 2011 roku przez komendanta szczepu phm. Grzegorza Baziura.
Zadeklarował on chęć powrotu do dawnych tradycji, przywracając nazwę
szczepu „Gwiaździsty Szlak”.
Ponadto od 10 już lat działa Zespół Historyczny 19 i 91 Krakowskich
Lotniczych Drużyn Harcerzy, Harcerek i Zuchów im. kpt. pil. F. Żwirki
i inż. pil. S. Wigury w Krakowie, skupiający aktualnie, stałą grupę seniorów
19-tki, którzy starają się swą żmudną pracą chronić i upowszechniać dorobek 19 KDHL i powstałych w wyniku jej rozwoju Szczepów Lotniczych
im. Żwirki i Wigury.
W ramach działań dokumentujących dzieje naszego środowiska staramy się odnotowywać wszystkie działania podejmowane w ramach jubileuszu. Dlatego poniżej zamieszczamy program obchodów, które miały
miejsce w Szczepie 19 Krakowskich Drużyn Lotniczych ZHR.
str. 15
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Fot. 3. Uroczysty apel na jubileuszowym zgrupowaniu szczepu w Dolnie Danielki (1966).

Fot. 4. Kolonia zuchowa „Safari Watussi” w Mładej Horze (1966).
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Fot. 5. Apel 40-lecia przed Muzeum Lotnictwa i Astronautyki (1971).

Fot. 6. Apel 40-lecia przed Muzeum Lotnictwa i Astronautyki (1971).
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Fot. 7-8. Z-ca komendanta chorągwi hm. Tadeusz Prokopiuk dekoruje sztandar
szczepu Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP” (1971).

Fot. 9. Fanfarzyści Szczepów Lotniczych na apelu 40-lecia przed Muzeum Lotnictwa.
str. 19
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Fot 10. Uroczysty apel na zgrupowaniu Szczepów Lotniczych w Suchych Rzekach (1981).

WSPOMNIENIA PRZY GOŚCINNEJ WATRZE
hm. Marek Kudasiewicz

Fot. 11. Obóz Szczepu „Gwiazda Północy” 19 PDHL na zgrupowaniu w Suchych
Rzekach (1981).
str. 20

Tradycyjnym okresem obchodów jubileuszy „Dziewiętnastki” jest czas
najdogodniejszej pogodowo pory – majowej „wiosennej pełni”. Jest to czas
odradzania się życia w przyrodzie a także różnych sezonowych rozrywek,
jak wycieczki, koleżeńskie spotkania i zabawy na świeżym powietrzu. Dla
wytrawnych turystów i miłośników przyrody to pora radości i zachwytów
nad każdą kwitnącą roślinką, śpiewającym pisklęciem lub zobaczonym
znowu po zimie ulubionym pejzażem. To czas na spacery i wycieczki z szerokim, swobodnym uśmiechem na twarzy. Znam te sygnały wiosny, które
mają wpływ na lepsze zachowanie w zastępach i sprawniejszą organizację,
dopełnione ciekawym bo realizowanym w terenie programem.
Na pierwszych harcerskich „wykapkach” zastępów czy wycieczkach
drużyn instruktorzy przypominają, pokazują, uczą swych młodszych funkcyjnych, jak te elementy metodyki mają współgrać, by zajęcia terenowe
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łączyły określone skautowe bractwo, puszczańską gromadę lub krąg instruktorski, aby po ich zakończeniu dało się odczuć satysfakcję, radość „bycia razem”, poczucie siły i braterstwa oraz nadziei, bez których tak trudno
nam żyć pożytecznie, z typowym, baden-powellowskim keep smiling czyli
z uśmiechem…
* * *
Jubileusz 80-lecia „Dziewiętnastki” – rocznica tak wysokiej rangi nie odbywała się niestety
i tym razem jako uroczystość wspólna wszystkich
„żółtych chust”, lecz nadal jako szczepowe, „wyobcowane” z tradycji braterstwa skautowego dwie
imprezy w środowiskach instruktorów o odmiennych poglądach – de facto tylko niektórych instruktorów.
Zespół Historyczny 19 i 91 KDHL, skupiający ośmioosobową grupę
byłych instruktorów, tak z ZHP jak i ZHR, na jednym ze swoich okresowych spotkań postanowił skoncentrować się na zorganizowaniu Jubileuszowego Spotkania Pokoleń dla harcerzy i instruktorów. Miało się ono
składać z wystawy archiwaliów – głównie fotografii i kronik oraz wspólnego ogniska we wszystkim znanym, tradycyjnym
miejscu czyli w poaustriackim „Forcie 39” w Olszanicy. Głównym celem imprezy było jubileuszowe
spotkanie wychowanków oraz seniorów z tym, który
w 1957 roku reaktywował przedwojenną XIX KDH,
a więc pośrednio też jubilatem, „Dziadkiem” – inaczej
„Chytrym Kotem”.
Ta oczekiwana radość z bezpośrednich spotkań po latach zaczęła się
już w momencie pojawienia się pierwszych gości w wymienionym miejscu. Były szczere uśmiechy, okrzyki radości i szeroko rozłożone ramiona.
Powszechnie wypowiadanym znakiem rozpoznawczym było hasło „Dziewiętnastka się nie łamie!” Były wybuchy uczuć, uściski, całusy i poklepywania lub grzecznościowe powitania: „Naprawdę nic się nie zmieniłaś”,
„Dziadku – ty jesteś wiecznie młody”, obiektywne: „Ale kupa lat minęła!”,
czy szczere: „Jezu, jak się cieszę…”
Na spotkanie przybyła spora gromada (około stu) byłych harcerek
i harcerzy, dziś już miłych znajomych, młodych dorosłych ludzi, którym
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w sercach „coś pozostało” z tych pięknie przeżytych w naszej „Dziewiętnastce” młodych lat.
Nagle i niespodziewanie pokropił deszcz, który po chwili zaczął po
prostu lać… Jednak i on nie przeszkodził w uroczystości, gdyż momentalnie, niemal odruchowo wszyscy szybko schronili się pod ogromnym
namiotem, rozłożonym tam na stałe. Tam też po chwili ułożono stos ogniskowy i wszyscy usiedli w ogromnym kręgu przyjaźni.
Zebranych powitał tradycyjnie „Dziadek”, który po ogólnych informacjach o przebiegu odnowy i przemianach ideowych oraz podziale
harcerstwa, przypomniał w swej gawędzie najważniejsze etapy rozwoju
„Dziewiętnastki”.
W międzyczasie – pod stałym, drewnianym zadaszeniem, w tzw. kręgu
watry, wzniesionym już dawno obok zabytkowego fortu – ekipa pomocnicza zaczęła przygotowania do grilla z kiełbaskami i herbatką. Można
było wykonać sobie „fotkę” w mundurze, wkładając głowę w otwór planszy wyobrażającej harcerza lub harcerkę na przygotowanym „odpustowym”
stanowisku. Potem nastąpiło indywidualne zwiedzanie wystawki fotografii
i wertowanie starych kronik drużyn i szczepów, wywodzących się z 19
KDHL, z najważniejszą słynną historyczną „Czerwoną Kroniką” 19-tki
(z lat 1957–1968) na czele.
* * *
Na zakończenie opisu jubileuszowych obchodów 80-lecia „Dziewiętnastki” w imieniu Zespołu Historycznego dziękuję Wam, Drodzy Goście,
wychowankowie krakowskiej Lotniczej Dziewiętnastki za zachowywanie
nadal w swym dorosłym, prywatnym życiu pięknej idei Braterstwa Skautowego, przejętej od Roberta Baden-Powella i „pierwszej rodziny harcerskiej”
Olgi i Andrzeja Makowskich. Mam wciąż ogromną nadzieję i wiarę, że
Polskie Harcerstwo, będzie
się stabilizować, odradzać
i trwać nadal w naszej Ojczyźnie – niezależnie od tego, czy
będzie to jeden Związek czy
też kilka różnych Organizacji Harcerskich (jak to jest
w wielu krajach, np. Francji
i Niemczech).
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Istotą działalności harcerskiej jest wychowanie młodzieży uczciwej,
szlachetnej i w pełni oddanej dobru wspólnemu. Wierzę, że widniejące
na naszej podstawowej odznace, tj. Lilijce Harcerskiej, z której korzystają
dziś różne organizacje, towarzystwa czy związki harcerskie, litery stanowiące tradycyjny skrót „triady wychowawczej” – ONC – Ojczyzna-Nauka-Cnota, stosowanej już na początku XIX wieku w Wilnie przez Filaretów
(tajną organizację młodzieży polskiej, której członkiem był m.in. Adam
Mickiewicz), od której przejęła to hasło organizacja „Zet”, a od niej harcerstwo w Galicji – symbolizują dążenia do realizacji wspólnych ideałów,
co może być podstawą porozumienia wszystkich organizacji harcerskich
w naszej Ojczyźnie.

„Gwiazda Północy”
Alicja Polewska, Andrzej Matusewicz
W wyniku pierwszego zaciągu, który odbył sie we wrześniu 1967 roku
w Szkole Podstawowej nr 119 w Krakowie – na os. Azory, do powstającej
właśnie 19 b Krakowskiej Drużyny Harcerzy Lotniczej trafiło dwóch braci
Dopierałów: starszy Romek (Romuald) i młodszy Mariusz. Obaj jeszcze
w tym samym roku harcerskim ukończyli kurs zastępowych, po którym
Romek objął zastęp „Mew”, a Mariusz znalazł się w zastępie „Żubrów”. Po
mniej więcej trzech latach wraz z całą rodziną przeprowadzili się do Bydgoszczy (ojciec był pilotem wojskowym i został tam przeniesiony).
I tutaj dopiero Mariusz rozwinął na szeroką skalę swoją harcerską
działalność. Korzystając z zdobytych w Krakowie doświadczeń, założył
na bazie Szkoły Podstawowej nr 60 w Bydgoszczy 19. Pomorską Drużynę
Harcerzy Lotniczą im. Żwirki i Wigury. W krótkim czasie skupił wokół
siebie silny zespół harcerski – tak powstał
Szczep Lotniczy „Gwiazda Północy”. Na
tle ówczesnego bydgoskiego harcerstwa
drużyny należące do szczepu, porządnie
umundurowane i wymusztrowane, robiły
duże wrażenie. Nawiązując do przedwojennych tradycji, harcerze uczęszczali do kościoła garnizonowego, m.in.
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na Pasterkę (podczas mszy harcerskich przed ołtarzem wystawiana była
makieta krzyża harcerskiego)1.
Pojawienie się w szkołach, na ulicach, a także
w kościołach młodych ludzi w harcerskich mundurach, zapinanych na metalowe guziki z lilijką oraz
w czarnych beretach z husarskimi skrzydłami i żółtych
chustach z lotniczą szachownicą – robiło na mieszkańcach Bydgoszczy w tamtych latach ogromne wrażenie. Zawsze, w słońce czy deszcz, wszyscy jednolicie umundurowani, maszerujący równym wojskowym
krokiem zyskiwali szacunek i zaufanie. Bez tego ostatniego żaden rodzic nie puściłby swojego nastolatka na
wędrówkę, biwak czy obóz w nieznane, pod opieką
przybysza z Krakowa – Mariusza. To dzięki niemu,
wielu przeżyło wyjątkowe chwile, poznało wspaniałych ludzi, doświadczyło niebywałych przeżyć.
Do pierwszej drużyny należeli m.in.: Leszek
Kozak, Wojtek Starostecki, Adam Kaczmarek,
Jurek Kowalski, Sławomir Babiński.
W następnym roku szkolnym nabór prowadzony był w szkołach podstawowych nr 13 i 61.
W lecie pierwsi „dziewiętnastacy” z 19 PDHL
uczestniczyli w obozie stałym w Białej Wodzie pn. „Pasieka 1973”, a zimą
w zimowisku w Szyku pn. „Zaspa’74” wzięły udział także harcerki z Bydgoszczy: Jolanta Głowacka, Małgorzata Goncerzewicz i Ewa Gajewska,
które ukończyły kurs zastępowych.
Latem 1974 roku harcerze byli na obozie stałym Szczepu Lotniczego
„Gwiaździstego Szlaku” w Bieszczadach w Łuhu k. Kalnicy, tworząc wspólnie z harcerzami z Krakowa podobóz męski „Wzlot-74”, a zastęp harcerek
wchodził w skład podobozu żeńskiego pn. „Grodzisko”. Wakacje zakończyła pięciodniowa wędrówka po Bieszczadach i wspólny z harcerzami
z Krakowa obóz wędrowny po Jugosławii.
„Dziewiętnastka” w Bydgoszczy na dobre zadomowiła się w Szkole
Podstawowej nr 61 na Szwederowie. Jesienią 1974 roku Adam Kaczmarek, korzystając z doświadczeń krakowskiego Dywizjonu Modelarskiego
1

Dla Harcerek i Harcerzy ZHR, Dla Bydgoskiego Środowiska ZHR http://www.zhr.fora.pl/
pytania-do-harcerzy,7/kosciol-garnizonowy,295.html / 7 X 2011.
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„Orlich Lotów”, założył zastęp modelarski. Oprócz mundurów magnesem
były latające modele szybowców czy choćby małych kartonówek. Do dyspozycji był magazyn na szkolnym korytarzu zaadaptowany z nauczycielskiej toalety i pracownia zajęć praktyczno-technicznych w piwnicy szkoły.
To był raj dla chłopaków. Wreszcie mogli robić to, co ich kręciło – samoloty, a nie laleczki do kluczy z wiskozy, jak chciała pani nauczycielka. Choć
sukcesów modelarskich nie było wiele, wzleciało w niebo kilka „Jaskółek”
i „Dzięciołów”, a każdy pewnie z sentymentem wspomina rywalizację kartonowych modeli na szkolnym korytarzu czy na sali gimnastycznej. Emocje bywały większe niż na niejednym air show.
Tradycją tego okresu były niedzielne wędrówki w nieznane – na azymut.
Poznawaliśmy okolice Bydgoszczy. Nauczyliśmy się właściwie ubierać,
a przede wszystkim realnie oceniać, co przy danej pogodzie powinniśmy
mieć w swoim ekwipunku.
W tygodniu, podczas zbiórek, oprócz musztry na szkolnym trawniku
rozbijaliśmy biwaki, uczyliśmy się codziennej zaradności. Naszymi idolem
był Baden-Powell – ten z literatury i Mariusz – starszy kolega z Krakowa.
Do obozu wędrownego w lipcu 1975 r. pn. „Orlot-75” byliśmy dobrze
przygotowani. Wyżynę Krakowsko-Częstochowską przeszło 19 śmiałków.
To była szkoła życia i pierwszy samodzielny obóz 19 PDHL. W sierpniu,
idąc za ciosem, wędrowaliśmy po Sudetach na obozie „Sudeti Montes”.
Po udanych wakacjach uwierzyliśmy w siebie, to co robiliśmy – doceniali
rodzice i rówieśnicy; w mniejszym stopniu nauczyciele, którym nie bardzo
mieściło się to w głowach.
Latem następnego roku pojechaliśmy nad jeziora Trzebucza do Starej
Huty w Borach Tucholskich na pierwszy samodzielny obóz stały. Brak
było bieżącej wody, prądu, ale za to mieliśmy kilka wysłużonych namiotów,
parnik do ziemniaków, dwa toporki, piłę „twoja-moja” i garść gwoździ oraz
przychylność natury i mieszkańców Osia. To wszystko zapewniło nam
wspaniałe wakacje.
Dalej było już prościej. Po każdym obozie dziwnym trafem przybywało
drużynie sprzętu, a przede wszystkim ludzi. Nabieraliśmy pewności
w działaniu i wzajemnego zaufania. Wiedzieliśmy kogo na co stać.
Zimą 1977 byliśmy w Białej Wodzie k. Jaworek na „Chlapie”.
Pojechali z nami harcerze z Szkoły Podstawowej nr 61 – szkoły, w której
zadomowiliśmy się już na dobre.
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Latem tego roku nasza ogromna żółta flaga załopotała nad polaną –
również w Jaworkach, na „Rozdrapie”. Nazwa odzwierciedlała rywalizację
z drużynami krakowskimi, z którymi tworzyliśmy zgrupowanie. Czy
i dziś wypasa się tam owce, jak podczas naszego obozu? Bo choć byliśmy
umówieni z juhasami, że baranki nie będą chodziły przez nasze obozowisko
– zwierzyna i tak robiła co chciała.
Rok 1978 rozpoczęliśmy zimowiskiem w Szczawnicy Wyżnej. To
jeden z nielicznych wyjazdów bez Mariusza.
Wspaniale zastąpiła go Władysława Marszałek.
Codzienne wędrówki po Pieninach i Gorcach
prowadził gościnnie hm. Krzysztof Wojtycza.
Latem nasze namioty rozbiliśmy nad
stromym brzegiem jeziora w Kornem k.
Kościerzyny na „Scout Jamboree” z krakowskim
szczepem „Wichry 35”. Tam stanął nasz
najwyższy obozowy maszt. Wakacje część z nas
kończyła wędrówką przez Bieszczady – na
obozie „Karawan ’78”.
Zima stulecia 1979 roku zastała nas w Starej Hucie. Z radością
przyjęliśmy informację o zamknięciu szkół i dłuższym pobycie w Borach
Tucholskich.
Latem 1979 na pierwszy obóz do Starej Huty pojechała grupa
dziewcząt ze Szkoły Podstawowej nr 46 (Małgorzata Kruczkowska, Alicja
Polewska, Elżbieta Rakowska, Barbara Donat). Obóz żeński nosił nazwę
„Babskie gniazdo”, kierowała nim Krystyna Nogaj, zaś komendantką
kolonii zuchowej i kwatermistrzynią była Bogusława Pasieka. Dziewczyny
zostały w drużynie żeńskiej i w kolejnym roku ponownie uczestniczyły
w obozie. W roku harcerskim 1980/81 – zdobyły szlify instruktorskie.
Był to ważny okres przełomu w Polsce i w harcerstwie. Z inicjatywy naszej
„Dziewiętnastki” i osobiście hm. Mariusza Dopierały powstał bydgoski
KIHAM, którego Mariusz był komendantem. Odegrał on kluczową rolę
w propagowaniu tradycyjnego harcerstwa wśród wielu bydgoskich drużyn.
Instruktorki i instruktorzy 19 PDHL angażowali się także w ogólnopolskie
działania Kręgów. Bogusława Pasieka została wybrana w skład Rady
Porozumienia KIHAM, zaś w marcu 1981 roku dzięki zaangażowaniu
„Dziewiętnastki” i innych kihamowskich drużyn, odbyła się w Bydgoszczy
zbiórka Rady Porozumienia KIHAM. Pamiętne było zwłaszcza spotkanie
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w siedzibie Hufca Bydgoszcz-Miasto z Mariuszem Łabendowiczem tuż
po sławnej akcji w budynku Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy
oraz przemarsz ulicami miasta na ul. Dworcową do strajkujących w siedzibie
ZSL rolników, którym przewodził Roman Bartoszcze. W grudniu 1981 r.
Alicja Polewska z „Dziewiętnastki” i Piotr Grądziel z 9. Bydgoskiej
Wodnej Drużyny Harcerzy pojechali do Krakowa na spotkanie KIHAM
i wrócili do domu ostatnim pociągiem, już po ogłoszeniu stanu wojennego.
Szczep „Gwiazda Północy” został przyjęty uchwałą nr 7 z dnia 15 II
1981 roku do Komandorii Szczepów Lotniczych im. Żwirki i Wigury, co
świadczy o wysokiej ocenie jego pracy oraz uznaniu go za równorzędnego
partnera dla szczepów krakowskich. W uzasadnieniu decyzji napisano, iż
„jest kontynuatorem tradycji 19 Krakowskiej Drużyny Harcerzy i pragnie
te tradycje chronić i rozwijać”, a hm. Mariusz Dopierała został członkiem
Komandorii. Duża odległość i stosunkowo rzadkie kontakty nie sprzyjały
ścisłej współpracy.
Reprezentacja szczepu wzięła udział w uroczystym apelu na dziedzińcu
wawelskim, odbytym w dniu 15 maja 1981 roku, który rozpoczął rok
jubileuszowy 50-lecia 19-tki2. Obóz Szczepu „Gwiazda Północy”
uczestniczył także w jubileuszowym zgrupowaniu Szczepów Lotniczych
w Suchych Rzekach (Bieszczady) w lipcu 1981 r., gdzie prezentował się
bardzo dobrze na tle obozów pozostałych szczepów.
W lipcu 1982 r. odbyło się zgrupowanie obozów nad Trzebuczami
pod komendą hm. Mariusza Dopierały; obóz męski prowadzili Andrzej
Matusewicz i Krzysztof Pasieka; żeński – Barbara Donat i Alicja Polewska;
a kolonię zuchową – Małgorzata Kruczkowska i Elżbieta Rakowska.
Ważnym wydarzeniem tego lata był wspólny wymarsz na mszę świętą
do Osia. Na nasz widok – kiedy wchodziliśmy w dwuszeregu między
ławkami, ubrani jednakowo, krokiem marszowym i na skinienie Mariusza
klęknęliśmy na prawe kolano – wielu ludzi miało łzy w oczach.
W sierpniu 1982 r. instruktorzy wrócili nad Trzebucza na wyjątkowy
puszczański obóz „Lato leśnych ludzi”. Pomysł był prosty – z cywilizacji
zabieramy tylko namioty i odzież, po lesie chodzimy boso, gotujemy na
kuchni huculskiej, utrzymując przez cały dzień ogień, jemy własnoręcznie
wystruganymi łyżkami ze wspólnego kociołka. Decyzje podejmowało całe
plemię podczas obrad, stojąc po ramiona w wodzie jeziora (zamoczenie
2

„Chytry Jastrząb” [Wcisło R.], „Kormoran Samotnik” [Węsierski Ł.], Komandoria –
harcmistrze dziewiętnastki, Kraków 1983, s. 11–12.
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głowy powodowało utratę prawa głosu). Jedzeniem były grzyby i leśne
owoce oraz makaron, twaróg i świeże mleko. Kiedy chcieliśmy jeść chleb,
trzeba było iść do wsi z drożdżami i „odrobić” w polu u gospodarzy
upieczenie bochenka.
Podczas tego obozu zaczęliśmy realizować idée fixe Mariusza –
budowę ziemianki na wzór tych, o których opowiadał nam pan Andrzej
– zaprzyjaźniony ze szczepem żołnierz AK z pomorskiego zgrupowania
„Świerki”, wcześniej przedwojenny harcerz, a po wojnie w czasach
stalinowskich – więzień. Wydrążyliśmy wielką jamę w skarpie nad jeziorem,
ale ściany zaczęły się osypywać, zanim
umocniliśmy je stemplami. Dziura w ziemi
jednak pozostała, a po latach przy niej pojawił
się pamiątkowy kamień z tablicą ufundowaną
przez lokalne władze ku pamięci… tutejszych
partyzantów! Taktownie nie wyprowadzaliśmy
nikogo z błędu, bo przecież rzeczywiście
w tej okolicy działało i kwaterowało akowskie
zgrupowanie por. „Graba”.
Lato 1982 roku to także dwa równoległe obozy wędrowne od Bieszczad
po Tatry. Jeden prowadził Mariusz, drugi pod nazwą „Drzazga” – Andrzej
Matusewicz. Tylko ten drugi dotarł do mety w Zakopanem z wejściem na
Kasprowy i Świnicę; uczestnicy pierwszego zrezygnowali z wędrówki po
przejściu z Bieszczad w Pieniny.
Przełom lat 1982/1983 oznaczał odpływ ze szczepu kolejnych osób –
z powodu studiów podjętych poza Bydgoszczą, ale także coraz większych
różnic poglądów wewnątrz szczepu na temat tego, jakie podejmować
kierunki działania „Dziewiętnastki” w tym bardzo trudnym dla bydgoskiego
harcerstwa okresie: przygotowań do przejęcia władzy w bydgoskim
hufcu przez środowiska niezależnego harcerstwa, wprowadzenia przez
komendę chorągwi komisarycznego komendanta hufca, nacisków i represji
wobec instruktorów ze strony aparatu harcerskiego, władz oświatowych
i funkcjonariuszy SB.
Po roku 1984 Szczep 19 PDHL zaczął przeżywać trudności. Brak
kadry, zmieniający się często komendanci szczepu i coraz słabsze drużyny
doprowadziły do jego stopniowej marginalizacji, a w perspektywie kolejnych
trzech lat do zakończenia działalności.
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Z tego okresu pozostały nie tylko wieloletnie przyjaźnie i kontakty
oraz wspomnienia biwakowych i obozowych przygód, ale także zasiane
w Bydgoszczy ziarno „tradycyjnego harcerstwa”. Bowiem działalność
„Lotników” w Bydgoszczy pozostawiła po sobie trwałe efekty, o czym
można tak przeczytać w Internecie: „Wspominając rok 89 w harcerstwie
trzeba sobie uświadomić sytuację, która istniała już wcześniej w latach 80.
Jak wiemy w latach 1980–81 na bazie zrywu solidarnościowego powstały
Kręgi Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego (KIHAM).
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. Podjęli oni próbę uzdrowienia
sytuacji w harcerstwie, w tym zwłaszcza poprawienia poziomu pracy drużyn.
Wprowadzony stan wojenny stłumił wszelkie niezależne inicjatywy:
w 1982 roku nastąpiło samorozwiązanie większości KIHAM-ów, a wraz
z nimi kręgu bydgoskiego. Istnienie tradycyjnego harcerstwa w Bydgoszczy
nie zakończyło się jednak w roku 1982. […]
Mowa tu o takich drużynach jak 9 BWDH-y i 9 BWDH-ek, 10
BDH-y i 10 BDH-ek, 34 BDH-y, 68 BDH-y, 95 BDH-y. Funkcjonowały
one w ramach niezależnego, «postkihamowskiego» harcerstwa, które
dzisiaj jest nazywane Ruchem Harcerskim czy Ruchem Harcerskim
Rzeczypospolitej”3.
Historia 19 PDHL ma też swój romantyczny wątek. Z przyjaźni
i koleżeństwa narodziła się miłość i kilka małżeństw: Jola Głowacka
i Jurek Kowalski, Małgosia Kubicka i Grzegorz Świtała, Dorota Piszczek
i Jacek Tomczak, Beata Boruch i Romek Szopiński, Ala Polewska
i Andrzej Matusewicz, Magdalena Glesmer i Mariusz Dopierała. Dzisiaj
porozrzucani jesteśmy po świecie, różnie też plotą się rodzinne losy, ale
„dziewiętnastakami” jesteśmy cały czas!
W artykule wykorzystano dane z powstającego pod kierunkiem Krystyny
Mikulskiej kalendarium działań 19 PDHL „Gwiazda Północy”.
3

hm. Michał Butkiewicz, ZHR w Bydgoszczy, http://zjawa.zhr.pl/historia1.html / 7 X
2011.
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Szczep „Puszcza” w Pionkach*1
hm. Marek Kudasiewicz
Szczep Drużyn Środowiskowych „Puszcza” powstał w okresie stanu
wojennego. 28 sierpnia 1982 roku odbyła się pierwsza zbiórka. Środowiskowej Drużyny Harcerskiej. Jej założycielem był phm. Romuald Zawodnik,
23-letni mieszkaniec Pionek, wówczas student Politechniki Krakowskiej.
Od początku – dla najmłodszych i najstarszych – był po prostu Aldkiem.
Studiując w Krakowie Aldek uczęszczał na spotkania Duszpasterstwa
Akademickiego zwanego „Beczką”. Duszpasterstwo to odegrało szczególną
rolę w kształtowaniu świadomości społecznej i politycznej Aldka. Znane do
dziś jest powiedzenie, że „1. Pionkowska Drużyna Harcerska narodziła się
w beczce”.
Szok spowodowany ogłoszeniem stanu wojennego spełnił rolę bodźca
popychającego Aldka do działania. Nawiązał kontakt z krakowskimi
instruktorami Kręgów Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego. Zobaczył po raz pierwszy w życiu obrzędowo urządzoną harcówkę,
tętniące życiem kroniki, przepiękne proporce i totemy.
Pojawienie się nowej drużyny stało się w Pionkach dużą sensacją.
Powodem tak silnego oddźwięku społecznego była nie tyle liczba (35 osób)
ile jakość pracy nowoutworzonej jednostki. Wyróżniała się ona wzorowym
umundurowaniem, instruktorzy nosili harcerskie mundury z wyszywaną
dziesiątką na rękawie, co oznaczało, że przestrzegają wszystkich punktów
Prawa Harcerskiego z abstynencją od alkoholu i tytoniu włącznie. Mieszkańcy szybko dowiedzieli się, że w tej drużynie „robi się prawdziwe harcerstwo”: harcerze uczą się prawdziwej historii Polski, śpiewają zakazane
piosenki, kultywują polskie tradycje narodowe, otwarcie przyznają się do
więzi z Kościołem, składają Przyrzeczenie Harcerskie w przedwojennym
brzmieniu, tj. zawierające służbę Bogu, Polsce i bliźnim. Duża część mieszkańców przyjęła tę działalność z sympatią i życzliwością. Starsze pokolenie
porównywało harcerzy w zielonych chustach (1 ŚDH przyjęła obrzędowość leśną i biało-zielone barwy) do ich przedwojennych poprzedników.
*

Opracowano na podstawie wydawnictwa jubileuszowego Z Jodlijką na rękawach…
30 lat służby, Szczep Drużyn Środowiskowych „Puszcza” w Pionkach 1982–2012, [red.]
A. Wyroślak, T. Wyroślak, M. Maciejewska, Pionki 2012, s. 3, 9, 15, 36, 47, 63, 91.
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Od początku działalność Aldka i jego drużyny, oparta na wzorcach
przedwojennego harcerstwa, budziła zaniepokojenie władz pionkowskiego
hufca ZHP.
W latach osiemdziesiątych Szczep „Puszcza”, określany nazwą „Zielonego harcerstwa” oraz jego instruktorzy byli inwigilowani przez Służbę
Bezpieczeństwa.
Od pierwszych dni swojej działalności Aldek przywiązywał ogromną
wagę do współpracy z rodzicami. Pozyskiwał ich do Koła Przyjaciół Harcerstwa. Już 11 listopada 1982 roku harcerze z rąk rodziców odebrali flagę
narodową i godło państwowe. Od tamtej pory do dzisiaj pomoc rodziców wielokrotnie okazywała się bezcenna. To dzięki protestom rodziców komendant Hufca ZHP nie rozwiązał drużyny, a następnie szczepu.
Rodzice zawsze byli blisko harcerzy, darzyli ich ogromnym zaufaniem,
wierzyli, że pełnią wspaniałą służbę i czuwali zawsze
gotowi do walki o harcerskie ideały.
W latach 1983–1985 drużyna przechodziła
okres intensywnego rozwoju organizacyjnego. Już
28 sierpnia 1983 roku, po podziale drużyny, powstał
Szczep Drużyn Środowiskowych. Składał się wówczas z 1. Pionkowskiej Leśnej Drużyny Harcerzy, 2.
Pionkowskiej Leśnej Drużyny Harcerek, Drużyny
Zuchowej „Leśne Skrzaty” i Kręgu Instruktorskiego „Gajówka”. Dla podkreślenia zainteresowania Puszczą Kozienicką i przyrodą w ogóle, szczep
otrzymał nazwę „Puszcza”, a drużynom przyznano miana leśnych.
28 lipca 1984 roku powstała 3. Pionkowska Leśna Drużyna Harcerzy, a dokładnie dwa lata później 4. Pionkowska Leśna Drużyna Harcerzy
i 5. Pionkowska Leśna Drużyna Harcerek. Na początku 1986 roku szczep
liczył już około 200 członków. W szczepie rozpoczęła działalność komisja
stopni harcerskich, poczta harcerska, biblioteczka, sklepik harcerski i ciemnia fotograficzna.
Szczep „Puszcza” organizuje zloty zastępów „Puszczańskie Harce
o Puszczański Proporzec” (w tym roku odbył się trzydziesty). W czasie
Puszczańskich Harców w 1987 roku Szczep otrzymał sztandar, uprzednio
potajemnie poświęcony przy trumnie Marszałka Józefa Piłsudskiego.
W Szczepie „Puszcza” istnieje tradycja obierania jako bohaterów drużyn osób zasłużonych dla regionu. Szczep opiekuje się miejscami walki
i męczeństwa, a od kilku lat przeprowadza kampanię programową „Wzór
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patriotyzmu i oddania ukochanej Ojczyźnie”. Jednym z jej owoców są
tablice edukacyjno-informacyjne ustawione w miejscach historycznych na
terenie miasta i Puszczy Kozienickiej. Za tę działalność Szczep „Puszcza”
otrzymał w 2004 roku Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.
Od początku istnienia szczep organizuje co roku samodzielne obozy
w różnych rejonach naszej Ojczyzny. W środowisku panuje zasada, że kadra
szczepu swoim zaangażowaniem i wysiłkiem chce i potrafi organizować
letnie obozy, pokazywać harcerzom zakątki Polski, jej tradycje, historie
i kulturę. „Puszcza” organizuje także zimowiska narciarskie w atrakcyjnych
górskich miejscowościach, obozy wędrowne, spływy kajakowe, wycieczki.
Odbyły się również wyprawy zagraniczne.
Dnia 2 kwietnia 1989 roku Szczep „Puszcza” wraz ze Szczepem 41
Pionkowskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Rzeczpospolita Skautowa” i Samodzielnym Zastępem „Cichociemni” powołał w Pionkach drugi
Hufiec ZHP, który przyjął nazwę Pionki II. Po półtora roku działalności
w ramach ZHP, 9 grudnia 1990 r., nie widząc możliwości przeprowadzenia autentycznej odnowy ZHP, hufiec podjął decyzję o wystąpieniu z ZHP
i wstąpieniu w szeregi Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, gdzie Szczep
„Puszcza” pozostaje do dnia dzisiejszego.
Bardzo ceni ich działalność i postawy
ideowe sam „Chytry Kot”, podkreślając że „Puszcza” jest zawsze otwarta
i gościnna dla wszystkich. Nawet w trudnych czasach, na Puszczańskich Harcach organizatorzy gościli zastępy;
ZHP, ZHR, KIHAM, NRH, SHK „Zawisza”, POH, czy „Leśnej Szkółki”.
Bez względu na kolor chust czy przynależność organizacyjną każdy czuje
się tu dobrze. Tę tradycję Szczep „Puszcza” pragnie zachować na zawsze.
Przy okazji obchodzonego jubileuszu instruktorzy z Pionek nie zapomnieli o „Chytrym Kocie” i „Koźle Stanowczym”, których zaproszono
na 30. Jubileuszowe Harce, jako gości honorowych. Komenda Zlotu obu
naszym harcmistrzom-seniorom wręczyła dyplomy uznania i piękne, jubileuszowe opracowanie pt. Z Jodlijką na rękawach… 30 lat służby, Szczep
Drużyn Środowiskowych „Puszcza” w Pionkach 1982–2012, podsumowujące
historycznie i refleksyjnie wszystkie, dotąd już odbyte „puszczańsko-harcowe” przeżycia, zawsze odbywane w pięknych przyrodniczych plenerach
Puszczy Kozienickiej.
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* * *
W tym miejscu w imieniu instruktorów działających w Zespole Historycznym 19 i 91 KDHL im. F. Żwirki i S. Wigury w Krakowie autor niniejszego podsumowania przesyła Szczepowi „Puszcza” słowami tradycyjnego
pozdrowienia „Darz Bór!” serdeczne pozdrowienia i życzenia dalszych
harcowo-puszczańskich dokonań oraz zapewnia Całą Familię, wszystkie Drużyny Harcerek, Harcerzy i Zuszków oraz seniorów i wspaniałe
Grono Rodziców – gościnnych Dorosłych Gospodarzy i Współorganizatorów, oczekujących Nas zawsze serdecznie w swych gościnnych i uroczych
matecznikach „Przyjaźni Waszych Serc” – Niech dobry Pan Bóg błogosławi Wam na dalszych szlakach życia pełnego Waszej Dobrej Woli – Czuwaj – Czuwajcie!!!
Kochamy Pionki, kochamy dwie Puszcze: tę harcerską i tę Kozienicką. Nigdy nie zapomnimy Wam tych „Darów Braterstwa”. Żyjcie długo
i zdrowo! Wszyscy Krakowianie duchowo bliscy z 19 KDHL.

BIULET YN IN FO R MACYJNY
Zmarł pil. Tadeusz Augustyniak, opiekun 19 KDHL z ramienia
Aeroklubu. Dnia 6 stycznia 2011 roku odszedł na Wieczną Wartę w wieku
niespełna 81 lat wspaniały pilot, wychowawca, ratownik TOPR, Wielki
Przyjaciel Młodzieży, wytypowany przez Zarząd Aeroklubu Krakowskiego
do funkcji opiekuna 19 KDHL Śp. Tadeusz AUGUSTYNIAK.
Nieodżałowany szlachetny Człowiek i nasz serdeczny Opiekun
z grona Braci Lotników, który w czasie uroczystej zbiórki na krakowskim
Lotnisku Rakowice w dniu 13 września 1957 r. przyjmował do Aeroklubu
Krakowskiego nas – harcerzy „19-ki”, a jednocześnie członków nowoutworzonego Koła Lotniczego Aeroklubu jako tzw. członka zbiorowego. To od
tego momentu – pamiętnej uroczystej chwili nazywaliśmy się już oficjalnie:
„19 Krakowska Lotnicza Drużyna Harcerzy im. Żwirki i Wigury w Krakowie”.
26–28.08.2012 r. W 80. rocznicę zwycięstwa kpt. pil. F Żwirki i inż.
pil. S. Wigury w „Challenge 1932” w Berlinie oraz ich śmierci w katastrofie
samolotu RWD-6 pod Cierlickiem odbył się pod honorowym protektoratem Prezydenta RP Światowy Zjazd Lotnictwa Polskiego.
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We wspaniałych i godnych obchodach wzięła udział delegacja drużyn
harcerek i harcerzy ze Szczepu Lotniczego 19 KDH (ZHR) z komendantem szczepu phm. Grzegorzem Baziurem oraz zaproszonymi Druhami-Seniorami hm. Krzysztofem Pawlusiem i hm. Markiem Kudasiewiczem. Łącznie delegacja liczyła ok. 40 osób. W uroczystościach wziął
udział w mundurze także o. hm. Dominik Orczykowski, długoletni kapelan
„Dziewiętnastki”.

Lista obecności na jubileuszu
80-lecia 19 KDHL
Harcerki

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

BANKOWICZ Beata
pwd.
BIBRZYCKA Grażyna (z d. Baran)
phm.
BIELISZCZUK Anna
phm.
BIERNACKA Agnieszka
phm.
DZIEDZIC Danuta
org.
FURMAŃSKA Magdalena HO
hm.
KASPRZYCKA Bożena
pwd.
KOWALSKA Dorota
trop.
LACH Katarzyna
phm.
MAJEWSKA Magdalena (z d. Borelowska)
trop.
MARSZAŁEK Aleksandra
phm.
MARUŃCZAK-KUĆ Katarzyna		
MATYSIK Katarzyna (z d. Ślusarczyk)
pwd.
MYŚLAK Barbara		
NARĘBSKA Agnieszka (z d. Kaczmarczyk)
pwd.
PAWLUŚ Elżbieta		
RASZEWSKA Agnieszka		
PEWILAK Katarzyna (z d. Jasińska)		
RUSEK Renata
		
SNOPKIEWICZ Celina
pwd.
STACHURA Ewa (z d. Czaja)
org.
TYLEK Renata (z d. Kurtyka)		
WYŻGA Monika
pwd.
ZALESKA Dorota pion.
pwd.
ŻULICHOWSKA Monika
pwd.

Harcerze
1.
2.

BOBROWICZ Ryszard		
CETERA Bartłomiej
pwd.

1983 – 1987
1982 – 1992
1976 – 1982
1976 – 2011
1968 – 1980
1973 – 1986/2011
1966 – 1982
1983 – ?
1976 –1991
1979 –1991
1973 – ?
lata 80-te
1988 – 1997
1980 – 1987
1988 – 1997
1982 – 1989
1979 – 1988
1981 –1984
1981 – 1989
1970 – 1976
1976 – 1984
1981 – ?
1989 – 1997
2005 – 2011
1983 – 1986
1980 – 1990
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3. CIECHANOWSKI Andrzej
hm.
1957 – 1973
4. DZIEDZIC Franciszek
pwd.
1957 – 1983
5. DZIEDZIC Kazimierz
hm.
1957 – 2000
6. FURMAŃSKI Marek
pwd.
1980 – 1986
7. GANTKOWSKI Paweł		
1982 – 1993
8. GOŁĄBEK Tomasz		
1985 – 1993
9. GOTFRYD Jacek
org.
1964 – 1968
10. GRABOWSKI Tomasz ćwik
pwd.
1981 – 1985
11. KACZMARZ Edward
phm.
1965 – 1978
12. KASPRZYCKI Tadeusz HR
hm.
1957 – 2011
13. KOWALSKI Robert HR
phm.
1676 – 2011
14. KUC Stanisław
phm.
1963 – 1972
15. KUDASIEWICZ Marek
hm.
1945 – 1948, 1957– 2011
16. KUBIK Piotr
pwd.
1990 – 2000
17. KULIK Krzysztof
ćw.
1981 – 1989
18. LALIK Jan
pwd.
1973 – 1982
19. LISAK Radosław
wyw.
1977 – 1988
20. ŁĄBĘCKI Jerzy HO
pwd.
1962 – 1972
21. MARSZAŁEK Andrzej HO
hm.
1966 – ?
22.
MEINARDI
Marek
phm.
1961
–1972
Fot. 1. Herb 19 KDH z lat 1945–1949, projekt drużynowego W. Suchodolskiego.
23. NIEWODOWSKI Grzegorz
pwd.
1980 –1990
24. NOWOTNIK Janusz		
1956 –1960
25. PAWLUŚ Piotr HO
pwd.
1978 – ?
26. PATRASZEWSKI Tadeusz
pwd.
1957 – ?
27. PIENIĄŻEK Tomasz		
1983 – 1985
28. PONIEWIERSKI Marek		
lata 70-te
29. SOBCZYK Ryszard HO		
1956 – 1963
30. SOLARSKI Zbigniew
pwd.
1984 – 1995
31. STACHURA Lech
hm.
1964 – 2011
32. TYLEK Robert
org.
1974 – 1985
33. WOJTYCZA Krzysztof HR
hm.
1958 – 2011
34. WÓJCIK Marcin
wyw.
1987 – 1999
35. WÓJTOWICZ Michał
wyw.
1987 –1995
36. WOŁOCZNIK Jarosław		
1987 – 2000
37. WYŻGA Tomasz
pwd.
1969 – ?
38. ZALEWSKI Tomasz ćw.
pwd.
1980 – 1988
39. ZATORSKI Marcin
pwd.
1985 – 1996

Fot. 12. Apel 70-lecia przy grobie pierwszego drużynowego 19 KDH Mariana
R yszki H.O. (2001).

Około 10 osób nie wpisało się na listę.
Wszystkim serdecznie i szczerze dziękujemy!
Csztandarowy
z u w a j ! Hufca
Fot. 2. Szczep Lotniczy „Gwiaździstego Szlaku” jako szczep
ZESPÓŁ HISTORYCZNY 19 i 91
Kraków Kleparz-Łobzów.
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Fot. 13. Spotkanie w Olszanicy z okazji jubileuszu 80-lecia (2011).

