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Druhny i Druhowie! 

Szanowni Sympatycy! 

„Ludzie odchodzą a papiery zostają....” — ta myśl jest efektem mojej 
obserwacji mijającego czasu. Przeszłych wydarzeń, których byłem świad- 

kiem i uczestnikiem a czasami też i współtwórcą a powracających przy 

okazji przypadkowych spotkań z ludźmi, z którymi przeżyłem swoje 
najlepsze dni młodości i dorosłego życia. 

A był to czas — kiedy zafascynowany harcerstwem — uczyłem się 

zabawy, odpowiedzialności i pracy w zespole. 

Wielkie dzięki Losowi, że dał mi możliwość kontaktu na tej drodze 
z Instruktorami przesiąkniętymi na wskroś ideałami braterstwa i służby 
harcerskiej. 

Po latach, kiedy już opuściłem szeregi czynnie działających instruktorów 

— bardzo często wracałem myślą do tego okresu mojego życia. Wszystkie 

te wspomnienia i obecne spotkania, zrodziły myśl by spróbować ocalić ten 
dorobek od zupełnego zapomnienia-zatarcia w pamięci wszystkich tych, 
którzy w minionych latach działali w 19 191 KLDH, a obecnie działający 
mogliby wykorzystać jako materiał inspirujący. 

W rozmowach, spotkaniach szukałem możliwości stworzenia ze- 

społu, który wydobyłby na „Światło dzienne” elementy historii „19” 

tkwiące w zakamarkach starych kronik, książek pracy obozów i drużyn 
i wspomnieniach byłych harcerek i harcerzy. 

W lutym 2003 roku spotkał się taki Zespół a efektem jest ten pierwszy 
numer „Dziewiętnastaka”. 

Czy ta forma będzie miała sens? — odpowiedź mamy nadzieje otrzymać 
od tych do których dotrze ten Zeszyt. Będziemy wdzięczni za Wasze 
opinie, sugestie a jednocześnie zachęcamy do współpracy. 

CZUWAJ! 

Kozioł Stanowczy  
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oraz Ewie i Lechowi Stachurom, 
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sponsorowanie i pomoc techniczną 

przy powstaniu tego Zeszytu 

CZUWAJ! 

str. 4 

archiwum 
harcerskie. 

  

DziEwIĘTNASTAK NR 1 * 2004 

CZERWONA KRONIKA 19 KDHL 
ad my nieg id 

Marek Kudasiewicz 

W dziewiętnastym zeszycie tzw. „Kalendarium bieżących dni”, które 
prowadzę od 1989 roku znajduje się zapis odnoszący się do Czerwonej 
Kroniki, który brzmi dosłownie: 

„.czy zobaczę jeszcze w życiu, dotknę, może nawet sentymentalnie 

przytulę do serca pierwszą księgę skrupulatnie opisywanych wydarzeń 

powracającej do życia „dziewiętnastki”, czy dowiem się w jakich to 

okolicznościach zaginęła nam przed 37 laty. 

Ta księga ma dla mnie osobiście większe znaczenie uczuciowe niż same 

dokonane w niej zapisy, bo związana jest z nią tylko mnie znana historia 
sprzed 65 lat! Historia, która wiąże wspomnieniami losy mojej rodziny, 
chociaż były to losy wcale nie nadzwyczajne... 

To tą księgę pamiętam już od momentu gdy miałem pięć lat i którą 

czasem pozwalano mi obejrzeć. Była to księga wykonana na specjalne 
zamówienie Towarzystwa Muzyczno-Śpiewaczego „Lutnia” w Dąbrowie 

Górniczej, za horrendalną kwotę ówczesnych 110 złotych. 
W tamtych „przedwojennych” czasach była to suma równa trzem 

miesięcznym poborom naszej służącej, czy sklepowej a dla innych bied- 
niejszych, kwotą miesięcznego utrzymania rodziny. Jajko kosztowało 

wówczas 6 groszy a od „wiejskiej baby” (jak mówiły wówczas mieszczuchy!) 
można je było mieć nawet za 3 grosze. Ceny bułek były od 25 do 50 groszy 
— więc wspomniana kwota była faktycznie ogromna. 

Księga kosztowała tak dużo dlatego, że była wykonana ze świetnego 

brystolu, najwyższej jakości (może firmy „Scheleshammer” lub innej 
równie znamienitej wytwórni), oraz została oprawiona w atłasową koźlą 

skórę specjalnie barwioną na czerwony kolor. Na okładce miała złocony 
i wytłaczany napis: Kronika — i dalej nazwa już wyżej przedstawionego 
muzycznego towarzystwa. Była w niej zapisana pierwsza stronica i to 

tylko częściowo, gdyż znajdował się na niej finezyjny rysunek „ramki” 
wykonany chińskim tuszem i wodnym roztworem do lawowania cieni 
— przez mojego Tatę, ówczesnego kronikarza chóru. Lubił to zajęcie 
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i jeszcze wielokrotnie, po latach, przebywając już w Krakowie zajmował 
się społecznie pilnym notowaniem bieżących wydarzeń, zawsze związa- 
nych z śpiewaczą profesją. Myślę, że i w moich genach pozostało coś 
z tych umiejętności i sentymentów, chociaż nie dorównywałem nigdy 
starannością, konsekwencją i artystycznym zdolnością memu ojcu 

W ramce miała być wpisana uroczysta dedykacja Prezesa (który 
nazywał się chyba: Profesor Karol Guzikowski i był wielkim miłośnikiem 
pieśni górniczych i śląskich, kompozytorem i jednocześnie dyrygentem), 
a może jakiejś innej godnej osoby. Księga miała „przechowywać” na swych 

stronicach pamięć o znaczących momentach działalności towarzystwa, ale 

i prowadzić grono członków do dalszych artystycznych sukcesów, ale... 
Nadszedł pamiętny dzień 1 września1939 roku i wybuchła wojna 

światowa która przerwała wszelkie, nie tylko kulturalne plany, a którą 
(wierząc zapewnieniom i ogólnym przeświadczeniom społecznym) trzeba 
było tylko przeczekać! 

Niemcy mieli być pokonani z pomocą Wielkiej Republiki Francuskiej 
i jeszcze potężniejszej Anglii z królem na czele, w ciągu kilku tygodni. 
Byliśmy przecież: „Silni, zwarci i gotowi” no i mieliśmy „nie oddać ani 
guzika”, jak zapewniały słowa agitacji naszych wodzów... 

Kto dziś o tym pamięta, gdy już drugą noc lecą bomby na Bagdad, Irak 
i schedę po współczesnym Hitlerze — arabskiego narodu. 

Kilka dni po wkroczeniu Niemców przeprowadziliśmy się do „Dziad- 
ków Kęsików” mieszkających 
w drewnianym domku na 
peryferiach miasta, tzw. 
Dębnikach. Dom stał na 

dość dużej posesji, której 
większą częśćzajmowałwielo- 

owocowy sad z krzakami po- 
rzeczek i agrestu oraz ogród 
warzywny, ale za nim był 
wybudowany mały budynek 
z pralnią, WC, stryszkiem 
i kilkoma komórkami. 

* Któregośdnia,gdyokupacja 
stawała się faktem, Zarząd 
"Towarzystwa podjął decyzję, 
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która musiała brzmieć jakoś tak: — Ocalimy sztandar Towarzystwa bo jest 
na nim godło Najjaśniejszej — Biały Orzeł w koronie! Zachowamy, przed 
konfiskatą i zniszczeniem dokumenty, pieczęcie, protokoły i oczywiście 
nowy, cenny, składkowy nabytek Czerwoną Kronikę. Za „niedługo”, po 
wojnie wszystko się uporządkuje, opisze, uzupełni... 

Wkrótce potem, wieczorową porą odwiedzili nas znajomi, których 

już widziałem i znałem. Zachowywali się dziwnie. Nikt nie siadał „na 

herbatkę”, mało się uśmiechali a za kilka minut gwałtownie wybiegli, bo 

(jak zapamiętałem!) ktoś krzyknął — Dorożka już przyjechała! 

Nie kojarzyłem wydarzeń! Ale był to dalszy ciąg podjętej decyzji. Otóż 

wszystkie cenne rzeczy Towarzystwa opakowano w obrus, ceratę (nie 

było wtedy jeszcze plastikowych worków czy innych zabezpieczeń!) i od 

zewnątrz w stary dywanik „sprzed łóżka”. Sztandar zrolowany i podobnie 

zabezpieczony wciśnięto do dużego, blaszanego opakowania po kostkach 

Maggi czyli puszki z deklem. Wszystko to ułożono w dość głębokim 

dołku wygrzebanym naprędce w podłożu i przysypano ziemią przed 

chwilą odspojoną oraz zasypano węglem, który zwykle zalegał to małe 

i ciemne pomieszczenie. 

Od września 1940 roku zaczynam chodzić do szkoły. Ojciec przez 

1,5 roku jest więziony w obozach koncentracyjnych Dachau i Sachsen- 

hausen czyli w Oranienburgu. Mama wychowuje mnie z pomocą dziad- 

ków a ja, co jakiś czas zadaje stale te same dwa pytania. Pierwsze: — Kiedy 

wróci tata od babci?, oraz drugie: — Gdzie jest kronika? Za każdym razem 

otrzymuję te same odpowiedzi. Pierwszą: — Mówiłam ci tyle razy, że 

tata jest u chorej „Babci Kudy” w Krakowie (gdyż pod takim mianem 

utworzonym od skrótu nazwiska Kudasiewicz, ją kojarzyłem!). Oraz 

drugą: — Nie wiem gdzie się kronika zapodziała?, do czasu gdy pewnego 

dnia odpowiedziała nieco inaczej, to jest: — Myślę, że zabrali ją Niemcy 

(gdyż wahała się czy nie zdradzić mi obu tajemnic!). Nie wierzyłem ani 
w jedną, ani w drugą odpowiedź, ale nie odzywałem się, nie dociekałem 
prawdy, widząc smutne i zmartwione oblicze mamy. 

Dni były trudne i monotonne, kłopoty życia codziennego uciążliwe 
i coraz bardziej przygnębiające, ale nadszedł wreszcie dzień 17 stycznia 
1945 roku, gdy z radością i łzami w oczach, ludzie witali wkraczające 
oddziały Armii Czerwonej i Wojska Polskiego w naszym mieście. Ojciec 
powrócił już wcześniej nim pewnego słonecznego, styczniowego dnia, 

pojawiła się gromada dobrze mi znanych chórzystów, dziwnie radosna 
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i uśmiechnięta. I w tym to dniu poznałem wreszcie tajemnicę ukrytych 
„Skarbów” Towarzystwa, wśród których byłą także Czerwona Kronika. 

Ale Towarzystwo Muzyczno-Śpiewacze im. F. Chopina nie wróciło do 
swej normalnej działalności. Wojna rozpędziła ludzi po świecie, problemy 
codziennego życia trudno było związać „od nowa” z sentymentami 
artystycznymi a i repertuar (zwykle rozpoczynany takim narodowymi 
pieśniami jak: „Boże coś Polskę”, „Nie rzucim ziemi” czy „Legiony to” 
— nie uzyskał akceptacji nowej „ludowej władzy”. 

Mijały lata. Po wielu perypetiach znalazłem się wraz z rodzicami 
w Krakowie. Byłem studentem ostatniego roku na Wydziale Ceramiki 
AGH gdy nadszedł „Polski październik”, czas budzenia się świadomości 
społeczeństwa udręczonego stalinowskimi realiami. Idąc na wykłady, 

zobaczyłem pewnego dnia na drzwiach uczelni wieki plakat z harcerskim 
krzyżem, wzywający byłych harcerzy do spotkania się w związku 
z reaktywowaniem ZHP. W latach 1945 — 1948 byłem harcerzem 
83 Zagłębiowskiej DH w Dąbrowie Górniczej i 107 Warszawskiej DH 

we Włochach koło Warszawy, byłem kiedyś zastępowym i miałem 
stopień wywiadowcy — więc z radością zgłosiłem się na spotkanie. Po 
weryfikacji danych z dawnej Służby, zostałem drużynowym drużyny 
którą z początku oznaczono jako 33 KDH (od numeru Szkoły Podsta- 

wowej), ale po „awanturach tradycjonalistów” w Komendzie Hufca 
odzyskaliśmy tradycyjną, przedwojenną numerację. Rodzice przyjęli 
to z ogromną radością a ojciec natychmiast „zmusił” mnie bym pilnie 
notował następujące szybko po sobie fakty z działalności drużyny, „dla 
potomności”, co w pełni akceptowałem. Ale do poprawnej działalności 

w tym względzie brakowało mi odpowiedniej kroniki, której nigdzie nie 

mogłem kupić. I wówczas w czasie „Nocnej narady” członków byłego, 
omawianego tu Towarzystwa (w składzie moja mama i tata!) zapadła 
decyzja ofiarowania mi „patriotycznej schedy” po dawnych latach działal- 
ności „ku chwale polskiej tradycji” — czyli Czerwonej Kroniki. O świcie 
następnego dnia wzruszeni rodzice zbudzili mnie i odczytali wpis do, 
bezużytecznej przez lata „ramki” o treści, którą nocą wykaligrafował mój 

tata. Oto on: 

|. Gromadkce chłopców z pod znaku żółtych chust harcerzy, która w szeregach 

19 drużyny harcerskiej zobowiązała się dążyć do realizacji celów ZHP 

— ofiaruję tę księgę — w której oprócz ważnych dni drużyny, winny być 
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notowane i piękne jej dni, a dobry uczynek zajmować winien pierwsze 

miejsce. Oby po latach — słowa tu wpisane wywołały łzę wzruszenia Na 

wspomnienie tych najpiękniejszych dni młodości. 

Kraków, dn. 3 maja 1957 r. W. Kudasiewicz 

(podpis nieczytelny) 

Kronika służyła nam 9 lat (do roku 1966), ale w miarę rozrostu w szczep 

a potem aż w trzy szczepy lotnicze, przybywało drużyn harcerskich 
i zuchowych (także żeńskich), które zakładały nowe liczne kroniki dla 

utrwalania swej działalności. O Czerwonej Kronice odłożonej do szafy 
zwolna zapominano, a gdy z okazji jakiegoś jubileuszu szukano jej, nikt nie 
wiedział gdzie była „ostatni raz”. Wydarzenie z początku żenujące stawało 
się powoli „wstydliwą tragedią” aż wreszcie zapomniano o Niej — Wielkiej 

Damie naszej dumy i tradycji. Wstyd nam było „patrzeć sobie w oczy” 
gdy ją wspominaliśmy i każdy czuł się tak jakby na jego sumieniu tkwiła 

„plama winy” za niedopilnowanie wspaniałej kronik i jej zaginięcie. 

Mijały lata, zmieniali się funkcyjni, „szło nowe” a wstyd wspólny 

trwał! Ja osobiście zwątpiłem w odnalezienie tej największej „dziejowej 

pamiątki” z czasów rozrostu „korzeni”, naszej „dziewiętnastki”. I było tak 

aż do chwili gdy odszedłem z czynnej Służby... 
W momencie, gdy w gronie „byłych”, z żółtych szeregów „zaiskrzyła 

idea” powołania raz jeszcze, chętnych do współdziałania na rzecz ocalenia 

dorobku z lat wspólnej pracy i powołaliśmy Zespół Historyczny — Dama 
Naszej Tradycji powróciła wraz z nami do swej Służby, by potwierdzić 

słuszność naszej inicjatywy. Dziękujemy JEJ, serdecznie a wszystkich 

o nadal otwartych sercach, na prawdę, braterstwo i „Wielką Grę” 

— ZAPRASZAMY DO SIEBIE !!! 
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|KLEPSYDRA 
Rozpoczynając inicjatywę wydawania „Dziewiętnastaka”, zastanawia- 

liśmy się nad słusznością tej decyzji. Być może okaże się ona zasadną 

w aspekcie ponownego nawiązania kontaktów z byłymi wychowankami 

19 i 91 drużyn — dla ocalenia ich historycznego dorobku. Patrząc jednak 
na ten pomysł, nie sposób pominąć faktu, że od okresu naszych „górnych 
lotów” upłynęło już sporo czasu i podejmowana aktualnie inicjatywa jest 
zamiarem na tyle szlachetnym, co i mocno spóźnionym... 

Nie jest to zarzut, gdyż w odróżnieniu od organizacyjnych schematów 
obowiązujących np. w BSA (Boy Scout of America), w strukturach jednostek 

polskich harcowników nigdy nie była przewidywana w postaci „etatowej” 

— funkcja jaka jest tam praktykowana przez istnienie tzw. Troop Historian 

czyli funkcyjnych specjalnie zajmujących się utrwalaniem faktów już 
przeżytych, a ważność ich roli podkreśla ich bezpośrednia podległość 
asystentowi (przybocznemu) samego Scouśmastera. 

Nie znaczy to, że w naszych harcerskich szeregach nie mieliśmy 

tradycji trwałego dokumentowania bieżących przeżyć czy działalności 

drużyn i szczepów oraz kronikarzy—amatorów którzy swą konsekwencją 

i pasją gromadzili „na piśmie” wszystko to co przeszłość organizacji doku- 
mentuje. 

Przeważająca ilość dobrze pracujących jednostek posiada wspaniałe 

przykłady dorobku archiwizacyjnego, co można doskonale zaobserwować 
w wielu krakowskich szczepach o bogatej tradycji a także i wśród krakow- 

skich lotników spod znaku żółtej chusty. 

Problemem zasadniczym jest tu dostępność do tych bogatych zbiorów, 
dla których nie wypraktykowaliśmy regulaminowych zasad lub chociażby 
kulturalnych manier, przekazywania archiwów w chwili odejścia z funkcji. 

Przykładem niech będzie chociażby omawiana w tym zeszycie historia 

naszej Czerwonej Kroniki — która na szczęście, wyjątkowo, kończy się 

dobrze dla „sprawy”. Ale ileż takich wspaniałych kronik, książek pracy, 

opasłych segregatorów raportów organizacyjnych, rozkazów, protokołów 
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różnych posiedzeń i niezwykłych stosów zdjęć — oczekuje na ich pożyte- 
czne wykorzystanie. 

Nie wspominam tu już o bogatej treści myśli metodyczno — wycho- 
wawczej czy organizacyjno — programowej wypracowanych w każdym 
środowisku. Naturalnym sposobem ulegają te cenne materiały zniszczeniu 

przez zaleganie w rozlatujących się szafach, zawilgoconych magazynach 

czy, co gorsza — w przypadkowych pudłach prywatnych mieszkań byłych 
harcerzy. 

Żaden z tych dokumentów nie wzbogaca praktycznie bieżącej jakości 
pracy „kulejącego” harcerskiego środowiska drużyn czy szczepów. Tysiące 

planów zbiórek drużyn, wspaniale koncepcyjnie opracowanych rajdów 
i wycieczek czy też genialnych kursów instruktorskich w których szkolenie 
umiejętnie wykorzystano do praktycznego poznania zasad metodyki i per- 
cepcji wychowawczej młodzieży (szczególnie zuchów!), zostało bezpowro- 

tnie straconych. 
My, członkowie ZH, stawiamy sobie za cel odszukanie takich zbiorów, 

odtworzenie dla przyszłych pokoleń opisów programów i przeżyć uczest- 

ników, wielu wydarzeń z poprzednich lat, pragniemy to czynić przez 
wydawanie „Dziewiętnastaka” jak i w przyszłości monograficznych zeszy- 

tów opisujących i analizujących walory i błędy odbytych imprez i zbiórek. 

Marzeniem, byłoby opracowanie udokumentowanych wniosków wycho- 
wawczych i metodyczno — programowych, które w współczesnych latach 

harcerskiej służby, mogłyby podpowiedzieć jak walczyć z codziennymi 
problemami, trudnego przecież, choć swobodniejszego, czasu naszej 

III Rzeczypospolitej. 

Niniejszy „kącik” pod mianem „Żółtej Klepsydry” ma być miejscem na 

wszelaką, anonimową, wymianę poglądów z wszystkimi, którym 

wspomniane cele wydają się być alternatywą dla radosnego życia dzieci i 
młodzieży szukającej miejsca spełnienia swych marzeń w harcerskich 

szeregach. 

Zapraszając Was do wymiany myśli w naszej „żółtej” szpalcie, 

powierzamy opiekę nad życzliwymi wypowiedziami — „badaczowi 

dziejów” przywołanemu z greckiego aeropagu, mitologicznego świata, 

który zgodził się „firmować” nasze myśli swym wielce szacownym 

mianem: 

Hopookonoo 

(Horoskopos)  
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NASZ DMB'87 - WTEDY... 

Zimą 1987 roku w ramach próby na stopień HR postanowiłam przygo- 
tować wieczornicę z okazji Dnia Myśli Braterskiej. Nie byłoby w tym 

nic nadzwyczajnego, ponieważ kilka razy co roku na przeróżne okazje 
opracowywałam takie spektakle słowno-muzyczne dla Kręgu, drużyny 
czy szczepu, tym razem jednak wieczornica miała być przygotowana ze 

znacznie większym rozmachem. Chciałam na nią zaprosić instruktorów 
seniorów środowiska krakowskiego, skupionych wokół Duszpasterstwa 
Harcerskiego przy kościółku św. Idziego. 

Przygotowania rozpoczęłam na trzy miesiące wcześniej — szperałam 
w starych „Skautach” i licznych książkach, sięgnęłam do materiałów 
przedwojennych i w końcu opracowałam scenariusz oparty na nieznanych APG 30% — NP 
lub mało znanych tekstach z lat 1929 — 1935. Jotografia 2 — Uczestnicy pierwszego biegu i przyrzeczenia harcerskiego, 

+ śg3 , ; ż : po reaktywowaniu 19 KDHĘ, 
Przydzieliłam role i na zimowisku w Sanoku rozpoczęłam próby. 

Młodzi ludzie wspaniali wczuli się w atmosferę programu, mówili pięknie, 

z uczuciem — w tym chyba trzynastoletni Bartek (nie pamiętam nazwiska), 
przyboczny zuchowy, który deklamował piękny wiersz z 1935 roku: 

„Nie po to przypiąłem harcerski krzyż by błyszczał mi na piersi, 

Lecz bym pamiętał, że w drodze wzwyż barcerze idą pierwsi..." 

18 lutego wszystko było „zapięte na ostatni guzik”, zaproszenia roze- 
słane i wtedy... okazało się nagle, że zarezerwowana sala w Dworku 
Białoprądnickim nie może być udostępniona z jakichś tam powodów, 

a inna, proponowana w zastępstwie (kawiarnia!) jest nie do przyjęcia. 
Ale od czego człowiek ma przyjaciół! Wystarczył jeden rozpaczliwy 

telefon do księdza Rysia Honkisza i udało się załatwić wspaniałe kamie- 
niołomy Jana Pawła II przy kościele w Rynku Podgórskim. 

Tak więc 19 lutego oczekiwaliśmy w pełnej gotowości na zaproszonych 
gości (uprzedzonych o zmianie miejsca) w pięknie oświetlonej świecami 
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i Ą ) Foto naa 3 — Pierwsze szkolenie kadry 19 KD'H£,w modelarni lotniczej 
Powella. Niestety, na 120 zaproszonych osób przybyło... 42. | ta 4 okasichiee 
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Sali, udekorowanej wielkim krzyżem harcerskim i popiersiem Baden- 
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JFotografia 7 — Pierwszy kosmonauta z „Dziewiętnastki"! 

Jotografia 6 — Niedziela na wieży spadochronowej w Nowej Hucie 
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Fotografia 10 — £ grupowanie 19 KDH[w Ujsołach — kolonia zuchowa 
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Było nam trochę przykro, chociaż występ wypadł świetnie. I tu na 
wspaniały pomysl wpadł przewodniczący Komisji Historycznej druh hm 
Boguś Molenda — poprosił o powtórzenie programu w niedzielę 22 lutego 
po mszy o godz. 9.00 w krypcie klasztoru OO. Dominikanów. 

Zgodziliśmy się z entuzjazmem! 
W niedzielę gdy zeszliśmy do krypty — szok! Ogromne pomieszczenie 

„pęka w szwach”! 
Rozpoczyna się program... 
To był dopiero autentyczny sukces! Po występie seniorzy ze łzami 

wzruszenia w oczach dziękowali „za wszystko”: za teksty tak świetnie 

dobrane, za nastrój, za wspaniałe wykonanie... Pamiętam jak bardzo 

byłam szczęśliwa — ja i cały zespół: Lilka Etterle, Bartek Cetera, Alek 

Wcisło, Magda Olkuśnik, Monika Kapłon, Aśka Adamska, Rafał Siudak 

i inni, których nazwisk już dziś nie pamiętam. 

b * 
Przedstawione wspomnienia, poprzedzam w tytule celowo użytym 

zaimkiem „wtedy”! Jako młodsza-Seniorka wśród krakowskich harcmis- 
trzyń, wydobyłam z pamięci ten fragment mojej harcerskiej przeszłości, 
bo wiąże się on datą z powstającą „nową tradycją” naszego małego, choć 

sympatycznego Zespołu Historycznego. 
W dniu tym, co roku zamierzamy „rozliczać się” z nowej formy naszej 

Instruktorskiej Służby, jaką podjęliśmy rok temu. 
Wspomnienie to, co jest rzeczą zrozumiałą, jest dla mnie ważne, 

wzruszające i nieco sentymentalne. Przypomina ono bowiem, że WTEDY 
— przeżywałam swe beztroskie studenckie lata, bogate w atrakcyjne 

przeżycia ale i pożyteczne dla innych w duchu ideałów: Ojczyzna — Nauka 

— Cnota, które świadomie przyjęłam jako swój styl życia. 
Ale jest jeszcze inny powód do zadumy nad słowem „wtedy 

Wtedy bowiem przeżywaliśmy czas ożywienia wewnętrznego, czas 

próby wyzwolenia się społeczeństwa z okowów „czerwonego marazmu” 
— a w naszych harcerskich szeregach, czas głębokiej refleksji i trudnych 
decyzji. Nasze środowisko „dziewiętnastki”, jak i innych tradycyjnych 
krakowskich Szczepów, „brało w skrzydła” ożywcze podmuchy wolności 
i starało się w bezpieczny sposób omijać tendencje prosocjalistycznych 

ideałów wychowawczych. 

» 
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Dlatego, to wszystko co szło za pojęciami: „braterstwa”, „otwarcia” 
na inne środowiska w kraju, tradycji wydobywanej z świetlanych Kart 
Historii i doświadczenia ówczesnych Seniorek i Seniorów Harcerstwa 

oraz „patriotyzmu” w rozumieniu naszych rodziców i dziadków — było nam 
bliskie. W praktycznym działaniu miało się wkrótce rozwinąć w nowym, 
uczciwym i jawnym działaniu, w prawości charakterów i służbie Bogu, 
Ojczyźnie i Bliźnim. 

Staraliśmy się nie uronić, w miarę możliwości, żadnej z ważnych 

rocznic i okazji, które dawały okazję przeżycia wspaniałej atmosfery: 
szczerości, zaufania, wzajemnego szacunku i braterstwa. Stąd też nasz 
aktywny udział w warszawskich spotkaniach „Akcji pod Arsenałem”, 
obchodów patriotycznych różnych organizacji niepodległościowych, 
kursach instruktorskich, wspólnie z „braćmi uciśnionymi” z Chorągwi 

„wiernych”, uciążliwym zaleceniom propartyjnych wychowawców. 

To z takich przekonań rozwinęły się duszpasterstwa harcerskie, 

pielgrzymki, „Biała Służba” w czasie kolejnych pielgrzymek Ojca Świę- 

tego, wspólne z AK-owcami spotkania u stóp Najświętszej Panienki 
w Częstochowie czy organizowanie podobnych, do wspomnianego Dnia 
Myśli Braterskiej, imprez. 

Każda, każdy ceniący prawdę i ideały: O-N-C, pragnął nawet indywi- 

dualnie, w Dniu Myśli Braterskiej przesłać komuś drugiemu obrzędowe 

pozdrowienia, liściki, „wici przyjaźni” czy choćby płomyk „ nadziei”, który 

niósł krzepiące przesłania: — Nie jesteś sam, pamiętam o Tobie! Myślę jak 

Ty! Wytrwaj!!. 
* Dzisiaj obserwując harcerskie szeregi, nie widzimy tych gestów, 

pragnień i pamięci — chociaż już wiele wolno, chociaż nikt nie zakazuje 

a i technicznie łatwiej to wykonać. 
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Przykro, że Komendy dawnych drużyn, szczepów, kręgów instruktor- 

skich czy związków (tak ZHP, ZHR czy innych opcji proharcerskich) nie 

podejmują odczuwalnych inicjatyw, w stosunku do tych wszystkich, którzy 

oddali choćby część swojego serca by było „ciut lepiej” — niezależnie od 
tego, do czego doszliśmy wspólnie wszyscy w roku 2004, już trzynastym 
roku III Rzeczypospolitej. 

Szkoda, że minęły tamte dni... 

Czuwaj! 

bm Magda Furmańska wędr. 

Wszystkim Drogim Druknom i Drukbom, Sympatykom i Przyjaciołom 

z dawnych, szczęsnych barcowych lat — ale i tym wytrwałym w Służbie 

w szeregach ZHP, ZHR i innych opcjach wywodzących się z polskiego 

skautingu i harcerstwa, Szanownym Seniorom i najmłodszym Zuszkom !!! 

NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA 

Rapości I WsPANIAŁYCH OSIĄGNIĘĆ, 

ZDROWIA I ZADOWOLENIA 

z okazji nadejścia kolejnego, tradycyjnego 

Dnia MyśLi BRATERSKIEJ 2004 Roku 

Zyczą słowem tradycyjnego pozdrowienia Czuwaj! 

Członkowie ZEspoŁu HISTORYCZNEGO 

19 191 KDHL im. F. Żwirki i S$. Wigury 

archiwum 
harcerskie.pl    
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NASI INSTRUKTORZY 
+ E 

  

hm. Adam Rząsa 
  

To nie był formalnie „nasz” instruktor, chociaż przez wiele lat cieszył 

się naszymi sukcesami, ale był także z nami i w chwilach trudniejszych. 

Lubiany przez młodzież i instruktorów, bezpośredni i serdeczny, witał 

się z autentyczną radością wymieniając po staropolsku, „z dubeltówki” 

siarczyste pocałunki. Uczynny i uśmiechnięty, umiał rozjaśniać chwile 

trudne, nagle zanuconym fragmentem harcerskiej piosenki. 

Doświadczony instruktor i uczestnik wojny obronnej w 1939 roku, 

potrafił być zawsze opiekuńczym „Tatą Nitką”, jak go zwano — chociaż 

nikt z nas nie ośmielił się „tykać go” zrównaniem do swojego poziomu. 

Nie był „nasz” na wyłączność, bo był bratem skautowym wszystkich, 

każdej i każdego, który nosił harcerski mundur lub choćby lilijkę blisko 

swego serca. Jego, małą lilijkę z klapy cywilnej marynarki, oceniono 

kiedyś w protokole przesłuchania przez funkcjonariusza SB jako zarzut 

winy: „nosi w klapie odwróconą kotwiczkę”! 
Urodzony dnia 18 grudnia 1921 roku w Staroniwie koło Rzeszowa do 

harcerstwa wstąpił poprzez 7 Rzeszowską DH z dniem 1 kwietnia 1933 

roku. Potem członek 1 Rzeszowkiej DH — Przyrzeczenie Harcerskie 
złożył dnia 2 listopada 1937 roku , na ręce phm A. Gromskiego. 

Zdobywał systematycznie kolejne stopnie harcerskie po odbyciu 
solidnych prób, zdobywaniu sprawności i aktywnym uczestniczeniu 
w koloniach, obozach stałych i wędrownych — których odbył począwszy 
od lat trzydziestych do późnej starości aż 65. Wymieńmy dla pamięci daty 
tych „kamieni milowych” harcerskiej Służby, które były jednocześnie Jego 
konsekwentnym dążeniem do utrwalenia swego harcerskiego, radosnego 
losu jako życiowej postawy. 
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A więc: — młodzik zdobyty dnia 12 maja 1935 roku, — wywiadowca 21 
sierpień 1937 r.,—ćwik 29 lipca 1939 r. oraz HO i HR, których zatwierdzenie 

otrzymał rozkazem KHH L. 8 — 47. Stopniowo, zgodnie z założonymi 
wymaganiami instruktorskich prób osiągał także coraz wyższe stopnie 
instruktorskie, jak: — przewodnik w 1957 r., — podharcmistrz w r. 1958, 

— harcmistrz w 1984 roku. 

W czasie II Wojny Światowej jej uczestnik, także potem działa 

w pracy konspiracyjnej. Należał w kolejnych latach swego „wojennego 
żywota” do Wojennego Pogotowia tajnego harcerstwa, organizacji: 

Biały Orzeł, SZP, ZWZ, AK — potem Wojsko Polskie. Miał także swe 

epizody w organizacjach: „Nie” i WIN. Po latach, w grudniu 1992 roku 
uzyskał oficjalne poświadczenie swej trudnej i żmudnej „wojennej drogi” 

stosownym poświadczeniem oficjalnych władz. 
Wielokrotnie odznaczany 18 medalami, orderami i krzyżami nadawa- 

nymi przez władze krajowe (Warszawa) jaki naemigracji (Londyn) uzyskał 

między innymi: czterokrotnie Medal Wojska Polskiego (Londyn), Krzyż 

Kampanii Wrześniowej (Londyn), Medal za udział w Wojnie Obronnej 
1939 r.(Warszawa), Krzyż Partyzancki (Warszawa), Order Męczeństwa 

i Zwycięstwa dla Represjonowanych od 1939 do 1989 roku (Warszawa), 

Krzyż Armii Krajowej (Londyn), Krzyż WIN (Warszawa), Krzyż 

Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (Warszawa). Bogatą i szczytną 
Służbę doceniły też władze harcerskie. Główna Kwatera ZHP wyróżniła 
Druha Adama przyznaniem Złotego Krzyża za Zasługi z Mieczami. Nie 
licząc dyplomów, listów uznaniowych oraz nominacji — w tym ostatniej na 

stopień Kapitana WP. 

Po wojnie pełnił funkcje: Komendanta Hufca Harcerzy w Rzeszowie (w 
okresie 23 grudzień 1947 r. — 15 wrzesień 1949 r.) oraz Komendanta Hufca 

Harcerskiego Rzeszów (od 28 grudnia 1956 r. — do 1 grudnia 1958 r.). 

Członek i przewodniczący różnych komisji. 
W okresie bliższych nam lat udzielał się poza 

swym środowiskiem, współpracą ze szczepami 

na terenie Krakowa i Gdyni, współorganizując 
Ruch „Płaskiego Węzła”, ZHP-1918 oraz 

udzielając się w Ruchu Odrodzenia Harcerstwa 

iw ZHR — na różnych funkcjach, zawsze 
społecznie i bezinteresownie. 

archiwum 
harcerskie.pl  
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Jego miłością, pasją i wyzwaniem był udział a potem 

aktywne kierowanie i rozpowszechnianie ruchu pusz- 
czańskiego. Wstępując do Rodziny Puszczańskiej 
— tzw. „Zubrzej Gromady” działającej przy KHH 
w Rzeszowie (przyjmowany przez haremistrza Anto- 

niego Gromskiego — Samotnego Żubra, na obozie 
w Poroninie w roku 1939), po odbyciu niezbędnych 
prób, zadań i sprawności puszczańskich otrzymał 
miano: Chytry Lis. 

Po wojnie wraz z ponownym półlegalnym wprowa- 
dzaniem puszczaństwa do pracy drużyn, zostaje Wodzem Instruktorskiego 
Kręgu Totemowo-Puszczańskiego „Czarnego Dębu”. 

'Twórczo rozszerza idee puszczaństwa współtworząc gromady: 

w Rzeszowie (Gromada Lisów) oraz Krakowie (Gromada Orłów, którą 

prowadził druh hm Bogusław Molenda), sięgał z umiłowaną ideą i na 

inne tereny. Propagował puszczaństwo na terenie Gdyni, Gdańska 
oraz organizując ośrodki w Stalowej Woli i Poznaniu, Łańcucie 

i Jarosławiu. 

Współpracując blisko i aktywnie ze środowiskiem naszych trzech 
Szczepów Lotniczych 19 KDHL, przyjął do Kręgu i nadał miana 
puszczańskie wielu naszym starszym a z czasem i ich młodszym współ- 

pracownikom. 

Nieprzejednany zwolennik jedności harcerstwa (mimoudziałuw przeło- 

mowych wydarzeniach jego odnowy!) śmiało wygłaszał swoje poglądy 
i racje wychowawcze. Ostatnie moje dłuższe z nim spotkanie pamiętam 
zczasu Zlotu Jubileuszowego w Olsztynie koło Częstochowy, który 
towarzyszył Papieskim Dniom Spotkań z Młodzieżą. Potem były to już 

tylko listy lub przelotne kontakty przy okazji różnych harcerskich 
imprez. 

Zajmując się ostatnio bardziej zagadnieniami historii harcerstwa (od 

czasu mojego przejścia do rezerwy instruktorów ZHR), otrzymywałem od 

niego sporo informacji, wyjaśnień, ale i refleksyjnych opinii o smutniejszych 

wątkach. W maju 2000 roku przesłał mi szczegółowe wyjaśnienia 

o aktualnej sytuacji puszczaństwa, z wyraźnym gorzkim komentarzem, 

ale i nurtującymi go sprawami nieporozumień z niektórymi instruktorami 

z naszego, puszczańskiego środowiska. Coraz częściej wspominał też 
o tzw. „nawiedzonych”, o rozluźnianiu się dawnych braterskich więzi, „nie 
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utrzymywaniu kontaktów” (z pewnych zaistniałych powodów), które tak 
wiele dla niego znaczyły. 

Wtedy też poinformował mnie o odbytym w Rzeszowie (jeszcze 
w dniu 22 lutego 1997 roku) spotkaniu, na którym byli obecni instruktorzy 
z Rzeszowa (Drapieżny Szpak i Jasny Grom) oraz Krakowa (Chytry 

Jastrząb, Myszołów Spostrzegawczy, Pogodny Orlik i Wierny Kot). 
Otrzymali oni z rąk Chytrego Lisa pokaźne odpisy z Ksiegi Kręgu, wraz 
z Zapisami Totemowymi i opisem zwyczajów puszczańskich - czyli całą 
schedę Jego ogromnej pasji. Odniosłem wrażenie, że ten fakt uspokoił 
nieco hm. Adama, ale w następnych listach nie znalazłem potwierdzenia 

takiego stanu ducha. Nadal wyraźnymi były obawy, niespokojne 
przemyślenia, pełne smutku i wątpliwych nadziei. 

W jednym z kolejnych listów pisał bardzo wzburzony: 
„Puszczaństwo zostało wyrzucone i jest niszczone jak harcerstwo a jego 

historię pisze dziś każdy dla swych potrzeb! A Patriotyzm — Ojczyzna 
- Służba zostały zastąpione wygodnictwem 
i interesem osobistym!!!”. Swe myśli kończył 
swoim, charakterystycznym, „ostrym” stylem 
wypowiedzi: „a na odstawianie „lipy” to już się 

nie będę patrzył i brał w tym udziału!” 
To gorzkie słowa, choć zbyt zwięzłe 

by można było je właściwie skomentować 
i wyjaśnić. W każdym razie wspaniały, 
pogodny duch skautowy został w naszym 
Tacie-Nitce jakoś przygaszony. 

Moje odstąpienie od czynnej służby 
instruktorskiej, stan przy-należności do ZHR 
jako instruktora „w rezerwie” nie stwarzały już 
okazji do bliższych kontaktów z Tatą. Dopiero 
w bieżącym, 2003 roku — kiedy to powołaliśmy 

Zespół Historyczny i rozważaliśmy wstępne 

zarysy i możliwości jego działania, powróciło 
jako jedno z głównych, zagadnienie ocalenia 
pamięci o wielu starszych a bliskich nam 

$eniorach Harcerstwa. Z pełnym entuzjazmem 

(i jako pierwsze!) zaplanowaliśmy spotkanie 

zChytrym Lisem w Rzeszowie. Miało być 
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ono zrealizowane w drugiej połowie miesiąca września b.r. Niestety 

tragiczna wiadomość nadeszła wcześniej! 

Kreśląc te słowa, czuję się dłużnikiem „puszczańskich przeżyć” lecz 

pozostaję przy nadziei na szlachetne i nie przekształcone na „miarę czasu” 

kontynuowanie pięknej idei puszczaństwa w dzisiejszym harcerstwie. 

W liście Krzysztofa Rząsy, syna — czytam znamienne, pełne troski 

i nadziei słowa skierowane do nas, którzy nadal szczycimy się prawem 

noszenia puszczańskich mian Totemowego Kręgu „Czarnego Dębu”: 

„Życie to ma do siebie, że człowiek dorasta, starzeje się a w końcu 

odchodzi zaś na jego miejsce winni pojawić się młodzi — jego następcy... 

przygotowani do pełnienia swej roli” , Czy znajdą się tacy? — to pytanie 

niestety retoryczne w moich ustach. Więc niech chociaż niniejsze 

wspomnienie pozostanie jako wyraz szacunku, żalu i „jedności myśli” ze 

Zmarłym, który kiedyś zgodził się zaszczycić Nas, „dziewiętnastaków” 

przyjęciem Honorowego Członkostwa naszych Lotniczych Szczepów 

19 KDHL. 
Chytry Kot 

i Są WIECZNĄ WIĘTĘ 
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BIULETYN INFORMACYJNY 
icz i A a 

Nr 1/2004 za okres 22.11.2003 — 22.11.2004 

W dniu 22 lutego 2003 r., po półtorarocznych rozmowach przygoto- 
wawczych został powołany przez Grupę lInicjatywną składającą się 
z byłych instruktorek i instruktorów: Szczepów Lotniczych 19 KLDH 
— Zespół historyczny — który do dnia wydania niniejszej publikacji odbył 
8 spotkań roboczych. Ustalono wstępne zasady organizacji, zasad działania 
i celów ideowych pracy ww. Zespołu. Zespół jest stowarzyszeniem niesta- 

tutowym, otwartym dla wszystkich chętnych i zainteresowanych ocaleniem 
dorobku byłych 19 Drużyn Harcerzy, 91 Drużyn Harcerek oraz Zuchów 
za okres działalności od roku 1931 do chwili bieżącej. Zespół Historyczny 

jest forma otwartą bez żadnych wstępnych uwarunkowań. 

Przewidywane są cztery formy członkostwa, a to: 
— Członkowie Stali, 
— Członkowie Współpracujący, 
— Członkowie Okazjonalni, 

— Członkowie Wspierający. 
Członkami jak dotychczas zostali dh.dh. pnm Agnieszka Biernacka 

(Mróz), hm Magdalena Furmańska (Kudasiewicz), hm Kinga Adamusik 

(Raczkowska), hm Wojciech Bąk, hm Kazimierz Dziedzic, hm Tadeusz 

Kasprzycki, hm Marek Kudasiewicz, hm Lech Stachura, hm Krzysztof 
Wojtycza. 

w b * 
W okresie pierwszego roku pracy, decydujemy się na pracę społeczną 

i wolontariat Członków. 

Przewidujemy jednak możliwość, że zespół przekształci się w organi- 

zacje statutową, zatwierdzoną zgodnie Przepisami i prawem państwowym 

zawartym w Ustawie o stowarzyszeniach. 

W chwili obecnej dla rozruchu naszej działalności powierzono 
pełnienie niezbędnych funkcji: 

— Prowadzący ZH hm Lech Stachura 

— Sekretarza i jego zastępcy: hm Magdalena Furmańska 

i phm Agnieszka Biernacka  
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Polecono także pierwszą skonkretyzowaną funkcje Instruktora-Koor- 
dynatora prac ZH hm Markowi Kudasiewiczowi. 

b * 
Do grudnia 2003 otrzymaliśmy do wglądu kilka Kronik 19 KLDH 

(np. „Czerwoną Kronikę 19-tki”, Kronikę Dywizjonu Modelarskiego 
„Orle Loty”, 3 Kroniki „Słonecznych Dróg”). Materiały po ich zdokumen- 
towaniu zwracamy lub na prośbę Właściciela zachowujemy. Oczekujemy 
na wszystkich Tych, którzy posiadają jakiekolwiek materiały związane 
z działalnością 19 i91 KLDH (książki pracy drużyn, książeczki zastępów, 

książeczki harcerskie, instruktorskie, okolicznościowe zawiadomienia, 

dyplomy, itp.). 

b b * 
Od października 2003 r. rozpoczęliśmy archiwizację dokumentów 

i zdjęć na płytach CD. 

b b * 
W pierwszej połowie 2004 roku, spodziewane jest ukazanie się książki 

pod redakcją hm Andrzeja Glassa, pt: „Na harcerskich skrzydłach”. Jest 

to zapowiadana kilka lat temu — ale nie zrealizowana — praca zbiorowa 

o działalności harcerskich środowisk lotniczych w Polsce. 
Autorami artykułów są: A. Glass, M. Kann, M. Kudasiewicz, Z. ]. Mi- 

lewski, R. Stochyra, W. Szydłowski, P. Tyrała, R. Wcisło. 

Zespół Historyczny podjął współpracę z hm. Glassem, szczególnie 
w zakresie uaktualnienia dawnych materiałów dotyczących naszego, 
krakowskiego środowiska. 

Przewiduje się także współprace w rozpowszechnianiu książki. 

Zainteresowanych nabyciem tej pozycji — prosimy o kontakt telefoniczny 
z ZH (L. Stachura 6378745; M. Kudasiewicz 266 93 64) z powodu ogra- 

niczonego nakładu. 

b * 
Po przeglądnięciu niniejszego zeszytu „Dziewietnastaka” gorąco zapra- 

szamy do wyrażenia swojej opinii lub sugestii co do formy jak i tematów 
w nim zawartych. Będziemy wdzięczni za każdą pomoc w ocaleniu od 
zapomnienia minionych lat 19 i 19 KLDH. 
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SPIS FOTOGRAFII 

roza Z iw a a)   

Fotografia Uroczystość wręczenia sztandaru 19 KDHL 
na Błoniach w Krakowie (dnia 6 czerwca 1964 roku): Pierwszy 

Szczepowy hm. Marek KUDASIEWICZ, wręcza sztandar pierwszemu 
Pocztowi Sztandarowemu, który tworzyli - Chorąży: Antoni MAJ 

ćwik, Towarzyszący: Janusz WYPASEK ćwik (pierwszy z prawej, 

niewidoczny!) i Andrzej IMIAŁEK. 

Fotografia Harcerze, już „lotniczej” — „dziewiętnastki”, przed 

pierwszym swym Biegiem na stopień; MŁODZIKA i Przyrzeczeniem 

Harcerskim (dnia 16 czerwca 1957 roku) na trasie Zabierzów — Dolina 

Bolechowicka). Stoją od lewej: dh. Mieczysław SOLAK ćwik (nie 
umundurowany) — pełniący funkcję pierwszego przybocznego, Jacek 

PIETRZYK, Bolesław JAWOR, Bogusław MAŁECKI, Bogdan 

PONIŻY, Roman ŚLUSARCZYK, Wojciech WINIARCZYK, nie 

umundurowany Druh? (może dlatego „zapomniany”), Zygmunt 
CHMIELNICKI, Andrzej CIECHANOWSKI, Wojciech 

ROZCZYNIALSKI. 

Fotografia Pierwsze szkolenie kadry 19 KDHL. Dla rozpoczęcia 
podstawowych zajęć modelarskich, drużynowy i przyboczni przeszli 
(w r. 1958) szybkie, uproszczone szkolenie pod wyrozumiałą opieką 

doświadczonego Instruktora Aeroklubu Krakowskiego. 

Fotografia Pierwszą harcerską rywalizację lotniczą w Polsce, na 

polecenie Wydźiału Lotniczego GK ZHP , zorganizowała (w maju 

roku 1959) „krakowska dziewiętnastka” — a zdjęcie pokazuje nasz 

reprezentacyjny zespół przy szybowcu, który uświetnił zawody 
akrobatycznymi ewolucjami w locie... 

Fotografia El Otwarcie roku harcerskiego 1959/60 na krakowskich 
błoniach — wystawa 19 KDHL. Każda z uczestniczących w święcie 
drużyn miała jeden namiot na „przedstawienie się”— nasza „jedyna 
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lotnicza” pokazała , nieliczne jeszcze i proste osiągnięcia z modelarstwa 
lotniczego... 

Fotografia E] Niedziela na wieży spadochronowej w Nowej Hucie. 
Jako kolejne doświadczenie lotnicze, najodważniejsi z naszej 19 KDHL, 
odbyli wykonując po kilka skoków, na podwieszonej „na lince” czaszy 
spadochronu — to była dla nas wielka próba odwagi i emocji! 

Fotografia Pierwszy kosmonauta z „dziewiętnastki”! W tamtych 
latach (zdjęcie z roku 1961!) , okazją do pokazania się były 

Pierwszomajowe Manifestacje! Także dla 19 KDHL, jak i dla pierwszego 
„kosmonauty”, z naszej „dziewietnastki” — druha Wojtka GAWLIKA. 

Fotografia El] _ „Przymuszane uczestnictwo” w Pierwszomajowym 
Pochodzie „Czterech Kosmonautów”, mogło być wesołe! Stoją od lewej”: 

TITOW (T. Kasprzycki), SHEPPARD (J. Rutka), GAGARIN (A. Maj), 

GLENN (A. Imiałek). 

Fotografia E] Letnie zgrupowanie obozowe 19 KDHL w Ujsołach — to 
także obchody naszego 35-lecia. Apel Jubileuszowy, wówczas jeszcze 
tylko męskiego zgrupowania (składającego się z trzech podobozów 
dywizjonów oraz kolonii zuchowej), w Dolinie Danielki k. Rajczy) 
— w lipcu 1966 roku. 

Fotografia BM) Zgrupowanie 19 KDHL w Ujsołach — kolonia 
zuchowa. Zlokalizowana w odległości ok.2,5 km od obozu, na terenie 
leśniczówki, w przygranicznej Mladej Horze — Kolonia Zuchowa 
„Watussi” prowadzona przez Żeńskiego Wodza „Czanda-Shee”- Druhnę 
phm. Marię STUDNICKĄ (obecnie Ciechanowską), pomyślana 
była jako „murzyńska” osada, dzielnych łowczych „grubego zwierza” 
i wojowników. Na zdjęciu: obrzędowe wyjście na łowy! 

Fotografia Zagraniczny Obóz Kręgu Instruktorskiego „Czarne 

Koty” po trasach Bułgarii, Rumunii i Węgier (w sierpniu 1967 roku) Fotografia 11 — hm. <Adam Rząsa i „£apiduch” drubna „Balbina” 

— prowadził jako Komendant, jeszcze w stopniu phm. Druh „Tata-Nitka”. 
Szczytny obowiązek dbania o „ochronę oblicza” Wodza przed słone- 
cznym żarem, pełniła więc służbowo — obozowa „służba zdrowia”... 
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ZESPÓŁ HISTORYCZNY 
19191 KRAKOWSKICH LOTNICZYCH [DRUŻYN 

HARCERZY, HARCEREK I ZŻUCHÓW 

im. F. Żwirkii S. Wigury w Krakowie 

w archiwum 
EH harcerskie.pl  


