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POMOCNE RĘCE
G

dy w 1976 roku, grono młodych ludzi tworzyło Szczep
„Puszcza”, mimo braku doświadczenia, oczywiste były dla nich
dwa punkty odniesienia. Pierwszy
to Puszcza Niepołomicka – nasz
historyczny kompleks leśny, stanowiący wielką skarbnicę symboli,
tradycji, zwyczajów, wyznaczający
w naturalny sposób formy harcerskiej pracy i pola aktywności. Drugi to lokalna społeczność w której
należało osadzić budowaną dopiero
harcerską wspólnotę.
Od Niepołomickiej Puszczy nasza
Puszcza wzięła barwy, symbol żubra, zwyczaje (np. Swięto Wiosny),
obrzędy (np. Noc Świętojańska), nazewnictwo (np. Niepołomni, Gawra,
Osmundy, Gibiele, Buki, Matecznik), formy aktywności (złazy zastępów na Hysnym, wędrówki, wypady
do żubrowiska, gajówki na Poszynce czy domku „pszczelarzy”), aż po
puszczaństwo jako charakterystyczna dziś dla naszego Szczepu metodę
obozowania. Przy wojennych mogiłach w sercu Puszczy odbyły się
pierwsze w Szczepie przyrzeczenia.
Natomiast szukając obszarów
harcerskiej służby w lokalnej społeczności, idea niesienia pomocy
osobom starszym, chorym i samotnym, przyjęta została jako naturalne
i oczywiste zadanie dla młodzieży
wchodzącej dopiero na swą harcerską drogę życia.
W dniu 10 marca 1979 roku, rozkazem ówczesnego Komendanta
Szczepu phm. Wojciecha Wróblewskiego, został powołany Sztab Kampanii „Pomocne Ręce” z org. Leszkiem Węgrzynem jako szefem. Po
pierwszym etapie zakończonym 5
maja po raz pierwszy przyznano odznakę „Pomocne Ręce”. Otrzymali
ją: Leszek Węgrzyn, Jolanta Wywiał, Maria Donatowicz, Józef Bugajski, Zbigniew Dyjach i Krzysz-

tof Lysek. Natomiast najbardziej
zaangażowane harcerki i harcerze
wyróżnieni zostali pochwałami.
Byli to: Grzegorz Biernat, Monika
Stachaczyk, Anna Chmura, Paweł
Giejdasz, Monika Pichór, Iwona
Kluzik, Bogdan Horowitz, Dariusz Paliński, Anna Wrotny, Adam
Szymczyk, Marzena Grabska i Małgorzata Lipowska. W następnych
miesiącach a nawet latach, kontakt
młodzieży ze swoimi podopiecznymi trwał nadal, natomiast Rada
Szczepu uznała odznakę „Pomocne
Ręce” za honorowe odznaczenie,
przyznawane osobom, szczególnie
zasłużonym dla rozwoju i działalności środowiska Szczepu „Puszcza”.
Od tego czasu odznaczenie przyznaje Kapituła Szczepu – Krąg Strażników Ognia, a jej decyzje ogłasza
rozkazem Komendant Szczepu.
Uroczystości wręczenia odbywają
się przeważnie w rocznicę powstania naszego Szczepu.
Po trzydziestu latach, jakie minęły od maja 1979 roku, grono laureatów odznaki „Pomocne Ręce”
liczy dziś prawie dziewięćdziesiąt
osób. To oni stanowią i stanowili,
pamiętamy bowiem również o tych
którzy odeszli już na wieczną wartę, główne oparcie, zarówno w sensie moralnym jak i metodycznym,
organizacyjnym oraz ﬁnansowym
dla kolejnych pokoleń dzieci i młodzieży kontynuujących harcerskie
tradycje w zielonych barwach Puszczy z symbolem królewskiego żubra na rękawie munduru.
Wspólnie tworzymy w niepołomickim środowisku, unikalną,
wielopokoleniową wspólnotę, dającą powody do uzasadnionej dumy
i satysfakcji, że mimo upływu czasu
i zmieniających się realiów społecznych i politycznych, wciąż realizujemy w praktyce ideały harcerskiej
służby Bogu, Polsce i Bliźnim.

5 maja 1979

Leszek WĘGRZYN

Zbigniew DYJACH

Krzysztof ŁYSEK

Leszek WĘGRZYN – przewodnik,
należał do grona założycieli Szczepu, pełnił funkcje instruktorskie
na obozach letnich, członek KPH.
Z wykształcenia technik – mechanik, z zamiłowania i wykonywanego zawodu leśnik. Aktualnie
główny mechanik w ﬁrmie PHARMA-C-FOOD.
Józef BUGAJSKI – harcerz w
pierwszych latach istnienia Szczepu. Z zawodu frezer, pracuje w zawodzie do dnia dzisiejszego.
Zbigniew DYJACH – ibs, harcerz,
pełnił funkcję przybocznego i drużynowego 2 NDH „Leśni Ludzie”
oraz magazyniera Szczepu. Funkcjonariusz policji, pracuje w Komisariacie Policji w Niepołomicach.
Krzysztof ŁYSEK – przewodnik,
zastępowy, przyboczny 2 NDH „Leśni Ludzie” i 3 NDH „Niepołomni”,
magazynier i kwatermistrz Szczepu,
w kadrze akcji obozowych. Szczepowy kierowca („złożył” pierwszego szczepowego „Uaza”).
Maria DONATOWICZ–KUHL –
harcerka, przyboczna i drużynowa
DZ „Krasnale”. Pracuje i mieszka
w Niepołomicach.
Jolanta WYWIAŁ-SZEWCZYK
– harcerka, przyboczna i drużynowa DZ „Wesołe Misie”, drużynowa DZ „Słoneczna Gromada”.
Prowadzi działalność handlową
w Krakowie.

22 grudnia 1979

Jolanta WYWIAŁ-SZEWCZYK

Józef HELIASZ – pedagog i społecznik. Dyrektor Zbiorczej Szkoły
Gminnej w Niepołomicach przy
której pod Jego opieka powstał nasz
Szczep. Zmarł po wieloletniej chorobie w marcu 2009 r.
Janina LISIECKA – pełniła funkcję szefa kuchni na naszych pierwszych zimowiskach i obozach.
Zmarła w październiku 1987 r.
Wiesław ŻARNIK – absolwent
Wydziału Ciepłownictwa AGH, dyrektor Krakowskich Zakładów Drobiarskich, aktywnie wspierał budowę i działania naszego środowiska.
Zmarł w styczniu 2006 r.

1 marca 1980

Józef HELIASZ

Janina LISIECKA

Wiesław ŻARNIK

Wojciech WRÓBLEWSKI – harcmistrz, Harcerz Rzeczpospolitej, założyciel Szczepu „Puszcza”, komendant Szczepu (1976–1986),czynny
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instruktor szczepu (1976–1990),
pełnił funkcje we władzach Hufca,
Chorągwi Krakowskiej oraz Radzie
Naczelnej ZHP, członek KIHAM,
tworzył konspiracyjne struktury
„ruchu harcerskiego” (1982–1988),
reprezentował niezależne harcerstwo w obradach „okrągłego stołu”
(1989), współzałożyciel Związku
Harcerstwa Rzeczpospolitej, Przewodniczący i członek Prezydium
Stowarzyszenia KPH (1995–2009).
Socjolog, dyplomata. Absolwent
Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
Przewodniczący Komitetu Obywatelskiego (1989–1990) i Przewodniczący Rady Miejskiej w Niepołomicach (1990–1994). Pracownik
naukowy w Instytucie Socjologii
UJ, Doradca w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych, Radca Ambasady
RP w Wilnie, Dyrektor Instytutu
Polskiego w Wilnie, Ambasador
RP w Estonii, Doradca ds. Strategii
w PKN ORLEN.
Ewa KLUZIK-SKORUPSKA –
podharcmistrz, harcerka, przyboczna i drużynowa 1NDH „Watra”,
drużynowa DZ „Leśne Skrzaty”,
zastępca komendanta Szczepu, pełniła funkcje instruktorskie na obozach i zimowiskach. Absolwentka
Akademii Pedagogicznej w Kielcach, od lat pracuje jako pedagog
w Szkole Muzycznej w Elblągu.
Celina GUCWA-WOJAS – harcerka, zastępowa, przyboczna i drużynowa 5 NDH „Gawra”, instruktor
programowy Komendy Szczepu, instruktorka na obozach i zimowiskach.
Z wykształcenia technik odzieżowy.
Józef BOCIM – zuch i harcerz,
uczestnik pierwszych akcji obozowych Szczepu. Aktualnie pracownik Działu Sprzedaży w Żywiec
Trade w Krakowie.
Marta SIWEK-STACHURA –
harcerka. Absolwentka Liceum
Ogólnokształcącego w Niepołomicach, prowadzi gospodarstwo domowe, aktualnie pracuje w sklepie
z porcelaną w Niepołomicach.
Beata MAZUR-ŚLIWIŃSKA –
przewodnik, zastępowa, przyboczna i drużynowa 5 NDH „Gawra”,
instruktorka na obozach i zimowiskach. Absolwentka Uniwersytetu
Łódzkiego Kierunek Wychowanie
Muzyczne, nauczycielka muzyki
i plastyki w szkołach Tomaszowa
Mazowieckiego.
Marek ŚLUSARCZYK – przewodnik, harcerz, zaopatrzeniowiec
i szef kuchni na obozach i zimowiskach, przyboczny Kręgu Instruktorskiego i Komendy Szczepu.
Członek KPH. Prowadzi własną
działalność gospodarczą.

Paweł MIROCHNA/MIRO –
przewodnik, harcerz, magazynier
i kwatermistrz Szczepu, drużynowy
Kręgu Instruktorskiego, przyboczny 3 NDH „Niepołomni”. W kadrze
obozów i innych akcji szczepu Prowadzi własną działalność produkcyjno-handlową. Członek KPH.

21 września 1981
Wojciech WRÓBLEWSKI

Marek ŚLUSARCZYK

Ewa KLUZIK-SKORUPSKA

Mariola WRÓBLEWSKA-RABIEJ

Celina GUCWA-WOJAS

Paweł MIROCHNA/MIRO

Józef BOCIM

Anna SZYWAŁA

Marta SIWEK-STACHURA

Grzegorz DUDZIK

21 września 1980
Mariola WRÓBLEWSKA-RABIEJ – przewodnik, współzałożyciel Szczepu, drużynowa drużyny „Leśni Ludzie”, kwatermistrz
Szczepu, instruktor na pierwszych
obozach Szczepu. Członek KPH.
Absolwent Wydziału Technologii Zywności Akademii Rolniczej
w Krakowie. Pracuje jako Dyrektor ds. Wdrożeń i Kontroli Jakości
w ﬁrmie PHARMA-C-FOOD.

Anna SZYWAŁA – harcmistrz,
wędrowniczka, harcerka, drużynowa DZ „Polne Kwiatki”, drużynowa 1 NDH „Watra”, w kadrze
obozów i kolonii zuchowych, także instruktorka Szczepu „Puszcza”
z Krakowa, komendantka Chorągwi Harcerek ZHR. Ukończyła
Akademię Pedagogiczną w Krakowie. Pracuje w Ośrodku Wychowawczym im. Siostry Faustyny
w Łagiewnikach.
Grzegorz DUDZIK – przewodnik, Harcerz Orli, harcerz, zastępowy zastępu „Gibiele”, drużynowy
2 NDH „Leśni Ludzie”, instruktor na obozach i zimowiskach.
Członek KPH, magazynier sprzętu, obecnie wiceprzewodniczący
ds. gospodarczych. Absolwent
Zootechniki na Akademii Rolniczej w Krakowie, ze specjalnością
ogrodnik. Prowadzi własną działalność handlową.
Zygmunt RABECKI – harcmistrz,
przyboczny Komendy Szczepu,
drużynowy 3 NDZ „Mróweczki”,
zastępca komendanta Szczepu ds.
organizacyjnych, instruktor na
obozach i zimowiskach. Członek
KPH. Pełnił obowiązki magazyniera. Emerytowany oﬁcer wojsk
powietrzno-desantowych.
Beata SIWEK-HODUREK –
przewodnik, zuchna i harcerka,
przyboczna i drużynowa w 1 NDZ
„Muchomorki”, instruktorka w kadrze kolonii zuchowych. Absolwentka Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Kielcach ze
specjalnością resocjalizacja i proﬁlaktyka społeczna. Pracuje w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Niepołomicach.
Ewa FIEMA-KORABIK – harcerka, aktywna w Szczepie w latach
1976–1986. Członek KPH, były sekretarz Stowarzyszenia. Pracuje jako
bibliotekarka w bibliotece im. Tadeusza Biernata w Niepołomicach.
Tadeusz BIERNAT – pedagog
i społecznik, przedwojenny harcerz,
wieloletni Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Niepołomicach.
Wspierał nasze środowisko od jego
powstania, uczestniczył w imprezach i uroczystościach Szczepu.
Zmarł w maju 1988 r.

21 września 1982

Beata MAZUR-ŚLIWIŃSKA

Zygmunt RABECKI

Bronisław WĘGRZYN – organizator, harcerz, przyboczny Komendy Szczepu, magazynier Szczepu.
Członek KPH. Do 2000 roku pracował w zawodzie leśnika, obecnie
w Żywiec Trade w Krakowie.
Joanna PIETRZYK – przewodnik, harcerka, przyboczna i drużynowa 5 NDZ „Zielone Iskierki”.
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23 września 1982
Ryszard ZIELONKA – podharcmistrz, Harcerz Orli, harcerz, zastępowy zastępu „Buki”, przyboczny
i drużynowy 3 NDH „Niepołomni”,
komendant licznych akcji obozowych drużyny i Szczepu. Członek
KPH, były przewodniczący Stowarzyszenia (2002–2005). Z wykształcenia technik-mechanik.
Beata SIWEK-HODUREK

23 września 1983

Daniela ŁYSEK

Aniela KLUZIK

Janusz BIERNAT

Marian FERSTER

Andrzej KLIMA

Wiesław BIENIASZ

Krystyna DUDZIK

Henryk ARLET

Emilia TRYJAŃSKA

Tadeusz JASONEK

Elżbieta (Chyra) ZIMNAL

Mirosław KUDELSKI

Daniela ŁYSEK – szefowa kuchni na obozach letnich i zimowych
Szczepu. Obecnie na emeryturze.

20 września 1986

Bronisław WĘGRZYN

Ewa FIEMA-KORABIK

Tadeusz BIERNAT

Joanna PIETRZYK

Ryszard ZIELONKA

Janusz BIERNAT – pierwszy przewodniczący KPH, współorganizator
akcji wręczenia sztandaru Szczepowi w 1986 roku. Przez wiele lat prowadził w Niepołomicach księgarnię.
Andrzej KLIMA – z zawodu ekonomista, członek KPH, wręczał
sztandar Szczepowi.
Krystyna DUDZIK – aktywnie
wspierała środowisko od jego początków. Wiceprzewodnicząca KPH, w
trakcie Kampanii Sztandarowej. Technik-ogrodnik, obecnie na emeryturze.
Emilia TRYJAŃSKA – członek
KPH. Aktywna w trakcie Kampanii
Sztandarowej. Organizowała m.in.
odwiedziny rodziców na obozach
szczepu. Z zawodu fryzjerka. Prowadzi własny sklep pasmanteryjno-odzieżowy.
Elżbieta (Chyra) ZIMNAL – aktywna członkini KPH, była harcerka. Zmarła w lipcu 1997 r.
Aniela KLUZIK – były członek
KPH. Wspierała m.in. jako szef
kuchni organizację akcji obozowych. Wieloletni pedagog. Obecnie
na emeryturze.
Marian FERSTER – harcerz krakowskiej „Czarnej 13-tki”. Były
dyrektor Zakładu Transportu Przemysłu Drobiarskiego w Niepołomicach (od 1979 r. zakładu opiekuńczego Szczepu Puszcza).
Wiesław BIENIASZ – były wicedyrektor Zakładu Transportu Przemysłu Drobiarskiego. Zapalony turysta,
kajakarz i wędkarz. Zmarł w 2001 r.
Henryk ARLET – leśnik, przedwojenny harcerz, złożył przyrzeczenie
w drużynie harcerskiej w Bielsku,
zastępowy. Leśniczy w Leśnictwie
Hysne, gdzie od 1979 r. rozpoczęliśmy organizować Złazy Zastępów.
Udostępnił również Szczepowi gajówkę na Poszynce. W 1990 r. przeszedł na emeryturę.
Tadeusz JASONEK – podharcmistrz, p.o komendanta Hufca ZHP
Niepołomice (1979–1980). Opiekun
z ramienia szkoły pierwszych imprez
Szczepu, w tym zimowiska w Stróży. Członek Zarządu KPH. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, nauczyciel historii
w niepołomickich szkołach. Radny
Rady Miejskiej w Niepołomicach.
Mirosław KUDELSKI – żołnierz
zawodowy, członek KPH wspierający organizację akcji obozowych
i innych imprez Szczepu jako kie-
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Iwona KAROLCZYK-KLUZIK

Małgorzata MAZUR-MIROCHA

Dorota KLIMA-ZIELONKA
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rowca i zaopatrzeniowiec. Wręczał
Szczepowi sztandar.
Iwona KAROLCZYK-KLUZIK
– przewodnik, zuchna, harcerka,
zastępowa, drużynowa gromady zuchowej „Muchomorki”, kwatermistrz
Szczepu, komendant Szczepu (1988–
–1990). W kadrze licznych obozów
i zimowisk. Członek KPH. Technik-ekonomista. Pracuje jako inspektor
ds. płac w UMiG Niepołomice.
Małgorzata MAZUR-MIROCHA
– podharcmistrz, harcerka, zastępowa, drużynowa, zastępca komendanta Szczepu ds. programowych,
Komendant Szczepu (1986–1988).
Absolwentka Wydziału Chemii
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracuje jako kierownik Działu Zapewnienia Jakości w ﬁrmie Coca-Cola
HBC Polska w Niepołomicach.
Dorota KLIMA-ZIELONKA –
podharcmistrz, wędrowniczka, harcerka, zastępowa zastępu „Knieje”,
przyboczna i drużynowa 5 NDH
„Gawra”. W kadrze wielu zimowisk
i obozów Szczepu i drużyny, członek KPH. Absolwentka Pedagogiki
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracuje jako nauczyciel wychowania
przedszkolnego w Niepołomicach.
Mariusz KLUZIK – przewodnik,
ćwik, harcerz, zastępowy, magazynier
Szczepu. W kadrze obozów. Absolwent Zarządzania i Marketingu Wyższej Szkoły Działalności Gospodarczej.
Pracuje jako szef produkcji w PHARMA-C-FOOD w Niepołomicach.
Leszek WOJAS – przewodnik,
harcerz, drużynowy 3 NDH „Niepołomni” i 1 NDW „Watra”. Technik-elektronik, prowadzi własną
ﬁrmę budowlaną.
Piotr GUCWA – ćwik, zuch w DZ
„Wesołe Misie”, harcerz, zastępowy zastępu „Wilki”. Drużynowy
3 NDH „Niepołomni”. W kadrze
obozów letnich i zimowych. Z wykształcenia technik budowlany.
Prowadzi własna ﬁrmę budowlaną.

Stanisław KRACIK

Jadwiga KRACIK

Barbara POST

23 września 1991
Mariusz KLUZIK

Leszek WOJAS

Piotr GUCWA

Stanisław KRACIK – przewodniczący KPH (1990–1992), inżynier-elektronik, Burmistrz Miasta
i Gminy Niepołomice.
Jadwiga KRACIK – przewodnicząca KPH (1992–1994).
Barbara POST – były członek
KPH. Absolwentka Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauczycielka języka polskiego
w Gimnazjum w Niepołomicach.
Ks. Józef RZADKOSZ – dziekan
Dekanatu Niepołomickiego i Proboszcz Paraﬁi w Niepołomicach.
Były członek KPH. Zmarł w październiku 2004 roku.
Wanda PILCH-DOBROWIECKA – były członek KPH, prowadziła księgowość Stowarzyszenia.
Janina WCISŁÓWNA-CIOŚ –
zuchna w gromadzie zuchowej
„Słoneczne Promyki”, w 1938 r.
złożyła przyrzeczenie harcerskie
w drużynie im. Emilii Plater. Członek KPH, pełniła funkcję sekretarza Stowarzyszenia. Z wykształcenia księgowa, pracowała w Banku
Spółdzielczym w Niepołomicach,
obecnie na emeryturze.

Ks. Józef RZADKOSZ

Maria SONDEL – przewodnik,
drużynowa VII drużyny harcerek im.
Narcyzy Żmichowskiej (1963–67).
Pedagog, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Niepołomicach. Członek KPH. Zmarła w lipcu 2007 r.
Dorota HELIASZ – przewodnik,
pionierka, harcerka, drużynowa
2 NDH „Leśni Ludzie”, drużynowa
Kręgu Instruktorskiego, zastępca
komendanta Szczepu ds. programowych, kronikarz Szczepu, w kadrze
licznych akcji obozowych. Autorka
większości plakietek obozowych
i innych znaków graﬁcznych, m.in.
symbolu sprawności „Biała Służba”. Członek KPH. Absolwentka
Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracuje jako zastępca dyrektora Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Tomasz PORĄBKA – przewodnik, harcerz, drużynowy 1 NDW
„Watra”. Inżynier budowlany, aktualnie pracuje przy budowie campusu Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Ks. Ryszard HONKISZ – podharcmistrz, zuch i harcerz w drużynie
w Kobiernicach, przyboczny, drużynowy drużyny wodnej w Kętach,
komendant Szczepu „Karpaty”. Od
1984 r. prowadził Duszpasterstwo
Harcerek i Harcerzy w Krakowie
– Podgórzu, był sekretarzem Krajowego Duszpasterza Harcerek i Harcerzy ks. biskupa Kazimierza Górnego. Członek KPH, duszpasterz
środowiska Szczepu Puszcza. Pracował jako wikariusz w paraﬁach
w Podgórzu, Prądniku Białym,
w Wydawnictwie Krakowskiej Kurii. Od 1996 r. proboszcz paraﬁi św.
Jakuba w Więcławicach.
Bogdan SERAFIN – ćwik, zastępowy zastępu „Koty”, przyboczny
3 NDH „Niepolomni”, wędrownik
w 1NDW „Watra”. Wykształcenie
średnie techniczne. Prowadzi własna działalność gospodarczą – konstrukcje kominków.
Justyna KLIMA – pionierka, zuchna w drużynie „Zielone Iskierki”,
harcerka 5 NDH „Gawra”, zastępowa zastępu „Wiewióry”, przyboczna i drużynowa 5 NDZ „Zielone
Iskierki”, komendantka kolonii zuchowych. Członek KPH.

Rok 1992

Wanda PILCH-DOBROWIECKA

Andrzej TKACZYK – wspierał
pion kwatermistrzowski na obozach
Szczepu jako kierowca i zaopatrzeniowiec. Pracuje w PKP jako dyżurny
ruchu na stacji Mydlniki-Batowice.
Grzegorz FIEMA – harcerz w zastępie „Koty”. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
Dorota OLEKSIAK-PATRAJ –
przewodnik, harcerka, zastępowa
zastępów „Maruchy”, „Wiewióry”
i „Olszynki”, przyboczna i drużynowa 5 NDH „Gawra”. Z wykształcenia ekonomista, pracuje w branży
reklamowej.

Rok 1996
Janina WCISŁÓWNA-CIOŚ

Leszek CIAPAŁA – kierowca
w Zakładzie Transportu Przemysłu
Drobiarskiego, wielokrotnie trans-
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Maria SONDEL

Grzegorz FIEMA

Dorota HELIASZ

Dorota OLEKSIAK-PATRAJ

Tomasz PORĄBKA

Jakub PALUCH

portował sprzęt na obozy Szczepu.
Obecnie na rencie.
Jakub PALUCH – członek KPH,
obecnie Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej Stowarzyszenia. Z zawodu handlowiec, obecnie Prezes
Zarządu Trans Trade w Żywcu.
Włodzimierz SZRENIAWA – były
członek Stowarzyszenia i wiceprzewodniczący ds. gospodarczych.
Krystyna KRACIK – były członek KPH, sekretarz Stowarzyszenia, opiekun kolonii zuchowych.
Pedagog, aktualnie Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Niepołomicach.
Halina PORĄBKA – organizowała
w minionych latach różne działania
wspierające nasze środowisko harcerskie. Znana w Niepołomicach ze
swej działalności społecznej i zaangażowania w różne przedsięwzięcia
służące lokalnej społeczności.
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Małgorzata KUBAS

23 września 2001
Małgorzata KUBAS – członek
KPH, pełniła funkcję sekretarza Stowarzyszenia. Radca prawny. Prowadzi własną kancelarię prawniczą.
Małgorzata KUBAS – szefowa
kuchni na obozach Szczepu, pełniła
również funkcje kwatermistrza i magazyniera na obozie. Pracuje w agencji
ubezpieczeniowej w Niepołomicach.
Eligiusz RABIEJ – członek KPH.
Z wykształcenia inżynier-chemik,
absolwent Wydziału Technologii Żywności Akademii Rolniczej
w Krakowie. Prezes ﬁrmy kosmetycznej
PHARMA-C-FOOD
w Niepołomicach.

Małgorzata KUBAS

Eligiusz RABIEJ

22 wrzesnia 2007

Ks. Ryszard HONKISZ

Włodzimierz SZRENIAWA

Bogdan SERAFIN

Krystyna KRACIK

Justyna KLIMA

Halina PORĄBKA

Dominik ORCZYKOWSKI – harcmistrz, Harcerz Rzeczpospolitej, duszpasterz środowiska Szczepu Puszcza,
honorowy członek Szczepu. Zakonnik
Zgromadzenia Ojców Kapucynów.
Kapelan harcerzy i lotników.
Danuta
NOSZKA-LEŚNIEWSKA – harcmistrz, drużynowa
SŻDH w Wadowicach, instruktor Komendy Hufca Wadowice
i Chorągwianej Komisji Kształcenia, komendantka Chorągwi ZHP
w Krakowie (1981–1984), przewodnicząca Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie. Absolwentka Pedagogiki Uniwersytetu
Jagiellońskiego, pedagog szkolny,
zastępca dyrektora szkoły, pełniła
również obowiązki Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie,
obecnie na emeryturze.
Kazimierz WRÓBLEWSKI –
Harcerz Rzeczpospolitej, w ZHP
(1937–1947), w latach 1941–1945
w Szarych Szeregach, drużynowy
(1945–1947). Od 1993 r. zastępca
komendanta Kręgu Szarych Szeregów w Mielcu. Absolwent Wydziału Leśnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracował w leśnictwie do
przejścia na emeryturę w 1991 r.
Członek KPH.
Ewa WĘGRZYN – organizator,
kwatermistrz Szczepu, instruktor
w kadrze obozów. Z wykształcenia zootechnik. Pracowała w Kra-

Dominik ORCZYKOWSKI

Danuta NOSZKA-LEŚNIEWSKA

Kazimierz WRÓBLEWSKI
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kowskich Zakładach Drobiarskich
i UMiG Niepołomice. Obecnie kierownik Kontroli Jakości w PHARMA-C-FOOD.
Józef TRZOS – członek KPH, były
wiceprzewodniczący Stowarzyszenia. Absolwent Akademii Rolniczej
w Krakowie, specjalizacja Mechanizacja Rolnictwa, rzeczoznawca majątkowy. Aktualnie odpowiedzialny
za inwestycje majątkowe w ﬁrmie
PHARMA-C-FOOD. Radny Rady
Miejskiej w Niepołomicach.
Zygmunt PONIKIEWICZ –
członek KPH. Absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie, pracował jako nauczyciel w Liceum
Zawodowym w Niepołomicach
oraz Ośrodku Postępu Rolniczego. Prowadzi ﬁrmę pośrednictwa
w obrocie nieruchomościami. Radny Rady Miejskiej (1990–1994
i 2002–2006).
Tomasz GANCARCZYK – ćwik,
zuch w DZ „Wesołe Misie”, zastępowy zastępu „Osmundy”,
przyboczny 3 NDH „Niepołomni”
i 5 NDZ „Zielone Iskierki”. Członek KPH. Aktualnie Przewodniczący Stowarzyszenia. Absolwent
Liceum Ogólnokształcącego w Niepołomicach. Pracuje jako menager
ds. serwisu w Carlsberg Polska.
Andrzej KORABIK – członek
KPH. Prowadzi własną ﬁrmę
„Ogród-Dom s.c.”
Paulina SZEWCZYK – członek
KPH. Wspierała organizację licznych obozów jako szef kuchni.
Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracuje jako polonistka
w Zespole Szkół w Niepołomicach.
Józef SZEWCZYK – członek
KPH. Wspierał organizację licznych
obozów w pionie kwatermistrzowskim. Pracował w UMiG Niepołomice, obecnie na emeryturze.
Andrzej AUGUSTYNEK – harcerz, uczestnik pierwszych akcji
obozowych. Członek KPH. Pracuje
w Carlsberg Polska jako specjalista
d)s serwisu.
Andrzej POLAK – podharcmistrz,
współzałożyciel Szczepu, instruktor
na obozach, pierwszy drużynowy
Kręgu Instruktorskiego. Absolwent
Wydziału Lekarskiego Akademii
Medycznej w Krakowie, doktor nauk medycznych, specjalista
w zakresie chorób wewnętrznych
i reumatologii. Pracuje jako lekarz
rodzinny i specjalista w poradniach
w Baranowie Sandomierskim, Tarnobrzegu i Sandomierzu.
Leszek KOMAJDA – przewodnik,
ćwik, zuch, harcerz, przyboczny
3 NDH „Niepołomni” i 1 NDW
„Watra”. W kadrze obozów i zimowisk. Członek KPH. Absolwent
Technikum Elektrotechnicznego.
Zajmuje się zawodowo serwisowaniem kserokopiarek.
Halina PIERÓG-HOFMANN –
przewodnik, harcerka i drużynowa
DZ „Stokrotki”. Członek KPH. Od
kilku kadencji księgowa i skarbnik
Stowarzyszenia. Absolwentka Akademii Krakowskiej im.Frycza Modrzewskiego, Wydział Zarządzanie
i Marketing, specjalizacja rachunkowość i podatki. Pracuje jako
księgowa w Centrum Księgowym
„Enter” w Krakowie.

Ewa WĘGRZYN

Józef SZEWCZYK

Józef TRZOS

Andrzej AUGUSTYNEK

Zygmunt PONIKIEWICZ

Andrzej POLAK

Tomasz GANCARCZYK

Leszek KOMAJDA

Andrzej KORABIK

Halina PIERÓG-HOFMANN

Paulina SZEWCZYK

Karolina RABIEJ

Karolina RABIEJ – przewodnik,
samarytanka, zuchna i harcerka,
zastępowa, drużynowa 7 NDH
„Szatra”, 7 NDW „Tropy” i 9 NGZ
„Podróżnicy”, w kadrze obozów
i kolonii zuchowych. Absolwentka
Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie studiuje i pracuje
w Wielkiej Brytanii.
Marta GÓRSKA-NOGALSKA –
podharcmistrz, harcerka, zastępowa
zastępu „Koniczyny”, przyboczna
w 5 NDH „Gawra”, Komendant
Szczepu (1997–2003). W kadrze
obozów i zimowisk. Z wykształcenia wizażystka i charakteryzator
ﬁlmowy. Prowadzi własną działalność gospodarczą.
Maciej KLIMA – podharcmistrz,
zuch, harcerz, przyboczny i drużynowy komendant Szczepu (2003–2005).
W kadrze licznych obozów letnich i
zimowych. Z zawodu pedagog szkolny. Pracuje w Gimnazjum Niepublicznym im. ks. Jana Twardowskiego w Zabierzowie Bocheńskim.
Krzysztof BULKA – podharcmistrz, Harcerz Rzeczpospolitej,
przyboczny i drużynowy 3 NDH
„Niepołomni”, przyboczny 9 NDZ
„Podróżnicy”, komendant Szczepu
(2005–2007). W kadrze obozów
letnich i zimowych. Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki
Krakowskiej i Zarządzania Funduszami Europejskimi AGH. Logistyk
w ﬁrmie IKAR-PLEX.

14 września 2008
Paweł RABIEJ – przewodnik,
Harcerz Orli, zastępowy zastępów
„Koty” i „Osmundy”, przyboczny
3 NDH „Niepołomni”, kwatermistrz Szczepu. W kadrze wielu obozów. Aktualnie studiuje na
V roku AGH na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.
Marek SEKUŁA – przewodnik, zastępowy zastępu „Wilki”,
przyboczny i drużynowy 3 NDH
„Niepołomni”, w kadrze obozów
i kolonii zuchowych. Komendant
Niepołomickiego Związku Drużyn ZHR. Student V roku AGH na
Wydziale Inżynierii Mechanicznej
i Robotyki.
Piotr NESCIERUK – przewodnik, pełnił funkcje instruktorskie
w Szczepie „Czarnolas” i Szczepie
przy Zespole Szkół Geologiczno-Górniczych w Bochni. Członek
KPH, w poprzedniej kadencji Sekretarz Stowarzyszenia. Absolwent
Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk geologicznych, pracownik
Państwowego Instytutu Geologicznego Oddział Karpacki w Krakowie. Koordynator szczegółowej
mapy geologicznej Polski.
Biogramy mogą być niekomletne
lub zawierać nieścisłości, dlatego
prosimy o zgłoszenie poprawek
i uzupełnień. Prezentacja laureatów
odznaki „Pomocne Ręce” stanowi
rozdział przygotowywanej do druku monograﬁi środowiska i chcielibyśmy, aby znalazła się w niej bez
błędów.
Redakcja
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SZCZEPOWE DZIEDZICTWO
Początki, założyciele
S

Marta GÓRSKA-NOGALSKA

Maciej KLIMA

Krzysztof BULKA

Paweł RABIEJ

Marek SEKUŁA

zczep został założony przez
pwd. Wojciecha Wróblewskiego, który po obozie Hufca Niepołomice w Jasieńczyku, k/Muszyny,
gdzie pełnił funkcję komendanta, zebrał młodzież z Niepołomic
uczestniczącą w tym obozie. Formalnie szczep powołano 23 sierpnia 1976 roku. W pierwszych pracach tworzonego środowiska udział
brali: pwd. Wojciech Wróblewski
– komendant szczepu, pwd. Aleksander Musiał – kwatermistrz,
org. Leszek Węgrzyn – magazynier, pwd. Janusz Łapaj – drużynowy drużyny „Watra”, org. Mariola
Wróblewska – drużynowa drużyny
„Leśni Ludzie”, pwd. Andrzej Polak – drużynowy drużyny „Dzieci
Wilkołaka”. Drużyna ta nie wyszła
poza stadium wstępnej organizacji,
a Andrzej Polak objął obowiązki
pierwszego drużynowego Kręgu
Instruktorskiego. Drużyny zuchowe
organizowali: hm. M. Borkowska –
„Niepołomickie Zuchy”, org. Grzegorz Augustynek – „Słoneczne
Promyki”. Pierwszym kronikarzem
szczepu została Danuta Duda. Kolejną drużynę zuchową „Wesołe
Misie” tworzyły: Katarzyna Wójtowicz i Wioletta Matura. Powstał
również klub fotograﬁczny, którym
kierował org. Ludwik Benedyczak.
Kolejne funkcje instruktorskie
w szczepie podjęli: Marek Lisiecki, Marek Zając, Anna Szywała,
Mariola Gębicka, Justyna Gaudyn,
Dorota Iwulska, Lidia Iwulska,
Ewa Kluzik, Anna Szewczyk, Bogusława Misiorowska, Małgorzata
Mazur, Dorota Heliasz i Paweł Mirochna. To grono można uznać za
założycieli szczepu.
Pierwsze zbiórki odbywały się na
korytarzu Zbiorczej Szkoły Gminnej i na szkolnym boisku. Wkrótce
szczep zagospodarował dawny gabinet dentystyczny w bramie zamku,
na pierwszą harcówkę. Pierwsze zimowisko „Początek szlaku” odbyło
się w Stróży k. Myślenic w 1977,
a jego opiekunem z ramienia szkoły był Tadeusz Jasonek. Pierwszy
obóz letni „Słowiańska osada”
został zorganizowany w Śnietnicy k. Grybowa. We wrześniu 1977
roku na Święcie Chorągwi Krakowskiej szczep wystąpił po raz pierwszy z plakietkami na mundurach.
Plakietka szczepu została zaprojektowana przez W. Wróblewskiego
i L. Benedyczaka.

Szczep
w niepołomickim
środowisku

Piotr NESCIERUK

Mimo że szczep powstał przy
Zbiorczej Szkole Gminnej, do której zaprosił nas jej dyrektor Józef
Heliasz, to jednak od samego początku był jednostką środowiskową.
W następnych latach działał już całkowicie poza szkołami. Od począt-

ku w pracy wychowawczej starano
się umieszczać działania społecznie
użyteczne. Już jesienią 1976 roku
zastępy i drużyny organizowały dożywianie leśnych zwierząt. Każdy
złaz zastępów (organizowany od
1979 roku pod opieką leśniczego
Henryka Arleta koło leśniczówki
Hysne) miał w programie prace w
lesie. Szczep rozpoczął coroczne
sprzątanie skraju Puszczy Niepołomickiej. Organizował działania
na rzecz osób samotnych i chorych
(„Pomocne ręce”, „Pogotowie Zimowe”). Młodzież harcerska pomagała nadleśnictwu w sadzeniu
lasu. Systematycznie porządkowano wojenne mogiły w Puszczy
Niepołomickiej i kwaterę wojskową na cmentarzu w Niepołomicach,
gdzie co roku w Święto Zmarłych
wystawiane są harcerskie warty honorowe.
Szczep organizował zbiórki środków na rzecz powodzian (pierwszy
raz w 1982 roku). Przekazywał
sprzęt (koce i materace) dla uchodźców z Kosowa. Wysłał zgromadzone zabawki dla dzieci z ośrodka
chorych na trąd w Indiach (1987).
Od 1982 roku szczep włączył się
w organizację wart przy Grobie
Pańskim. W 1988 roku na procesji
Bożego Ciała po raz pierwszy pojawił się nasz harcerski ołtarz, co
stało się już tradycją. W 1989 roku
harcerze rozpoczęli zarobkowo
sprzątać miasto. Po odrodzeniu się
samorządu lokalnego system ten
został przejęty przez Gminę.
Instruktorzy, starsi harcerze oraz
grono naszych sympatyków powołali do życia Komitet Obywatelski
w Niepołomicach (1989–1990),
wydawali gazetę komitetu, a później redagowali „Gazetę Niepołomicką” (Mariola Rabiej i Ewa
Węgrzyn). Brali aktywny udział w
organizacji pierwszych wolnych
wyborów do sejmu i senatu (1989)
oraz wyborów do odrodzonego sa-

morządu (1990). Funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej w latach
1990–1994 pełnił hm. Wojciech
Wróblewski, a burmistrzem został
członek KPH Stanisław Kracik.
W 1998 roku środowisko szczepu
po raz pierwszy wystawiło własną
listę do Rady Miejskiej w Niepołomicach wprowadzając do Rady
Miejskiej Tadeusza Jasonka.
W programach prób na stopnie,
w zadaniach drużyn i zastępów
wymagana jest wiedza o mieście
i Puszczy Niepołomickiej. Harcerze
organizowali zwiady historyczne na
temat historii Niepołomic. Szczep
wydał plon tych zwiadów w formie
broszury „Niepołomice – miasto,
w którym żyjemy. Sprawozdania ze
zwiadów” (Niepołomice 1986, nakładem KPH z funduszu Kampanii
Sztandarowej).
Szczep przygotowywał imprezy
i akcje dla dzieci niezrzeszonych.
W ostatnich latach dużą popularnością cieszą się stanice w ośrodku Szczepu, prowadzone metodą
zuchową. W tym roku odbędzie się
jubileuszowa dziesiąta stanica.
Szczep bierze od lat udział
w gminnych uroczystościach i obchodach świąt państwowych. Środowisko organizowało m.in. Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
Najogólniej mówiąc, praca wychowawcza ukierunkowana jest na
lokalne środowisko, a równocześnie aktywność i dorobek szczepu
sprawiły, iż on sam stał się po ponad 32 latach istotnym elementem
niepołomickiej społeczności.
Dla niepołomiczan harcerze to
zielone chusty i getry oraz plakietka z żubrem na rękawie zielonego
czy szarego munduru. Wotywna
tablica wmurowana w ścianę niepołomickiego kościoła w 25 rocznicę powstania Szczepu „Puszcza”
jest symbolicznym aktem udziału
harcerskiego środowiska w życiu
lokalnej wspólnoty.
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NASZE DUSZPASTERSTWO
W

1982 roku obóz nad jeziorem Zdrójno zakończyliśmy po raz pierwszy mszą polową.
Odprawił ją na prośbę Komendy
obozu miejscowy proboszcz, dla
którego było to równie wielkie
przeżycie, jak dla nas, bo jak się
przyznał, mszę w lesie odprawiał
po raz pierwszy. Od tego roku
rozpoczęły się nocne msze św.
w Puszczy Niepołomickiej w kolejne rocznice powstania szczepu.
Pierwszą we wrześniu 1982 roku
w sercu Puszczy Niepołomickiej,
koło domku „pszczelarzy” o 12
w nocy odprawił hm. Dominik
Orczykowski. We mszy uczestniczyła cała kadra szczepu (około
40 osób). Mimo chłodnej nocy

BRZASK

ojca Dominika na miejsce mszy
dowiózł na motocyklu ze stacji kolejowej w Cikowicach pwd Leszek
Węgrzyn.
Od tego czasu, co rok we wrześniu odbywają się msze polowe w Puszczy Niepołomickiej.
Odprawiali je głównie Ojciec
D. Orczykowski, ks. R. Honkisz
i ś.p. ks. J. Rzadkosz. D. Orczykowski jest honorowym członkiem szczepu, a wszyscy trzej
wymienieni księża odznaczeni
zostali odznaką „Pomocne Ręce”.
Dzięki naszym kapelanom na złazach, obozach i ważnych spotkaniach szczepu odbywają się od
lat polowe msze św. Na obozach
odwiedzali nas: ojciec Domi-

nik, ks, Ryszard, a także ojciec
Stanisław Paliński. Ś.p. ks. Józef Rzadkosz, gdy objął paraﬁę
w Niepołomicach, odwiedził obóz
3 NDH „Niepołomni” w Piekle
(1987). Organizowane były również przez szczep dni skupienia
np. w Tarnowie, które w 1989 roku
prowadził ks. F. Płonka, a w 1990
ks. prof. A. Boniecki.
Szczep czynnie uczestniczył
w harcerskich służbach w czasie
wizyt Ojca Świętego w Polsce. Hm.
Wojciech Wróblewski był współorganizatorem pierwszej Białej
Służby, w której brała udział liczna
reprezentacja Szczepu. W 1983 roku dary Ojcu Świętemu na Jasnej Górze wręczała instruktorka

szczepu pwd Beata Mazur. Tablica
przekazana Ojcu Świętemu została
wykonana w Niepołomicach przez
instruktorów szczepu: I. Karolczyk,
K. Łysek, L. Węgrzyn, B. Węgrzyn. Reprezentacja szczepu brała
udział w corocznych pielgrzymkach harcerzy i kombatantów na
Jasną Górę.
Przedstawiciele szczepu: Wojciech Wróblewski i Ewa Kluzik,
brali udział w pierwszej harcerskiej
pielgrzymce do Rzymu (1984).
Gdy na spotkaniu z Ojcem Świętym w Tarnowie (1987) udało się
W. Wróblewskiemu wprowadzić
dwie najmłodsze harcerki w najbliższe otoczenie Papieża, wcisnęły
one Ojcu Św. w dłoń zwitki kory
brzozowej ze swoimi zobowiązaniami, które zapisały tam przygotowując się do tej wizyty (nasz udział
w Białych Służbach opisany jest
w specjalnym wydaniu „Brzasku”
– „Harcerskie spotkania z Ojcem
Świętym”, który ukazał się w sierpniu 2002 r.)
Od wielu lat odbywa się raz
w miesiącu harcerska msza w paraﬁalnym kościele, a harcerze stanowią oprawę najważniejszych uroczystości religijnych. Od 1982 roku
harcerze pełnią warty przy Grobie
Pańskim, a od 1988 roku ołtarz harcerski stanowi stały element procesji Bożego Ciała.
Wychowanie religijne to ważny element pracy wychowawczej
szczepu. Nie sprowadza się on jednak tylko do zewnętrznych form,
ale zawsze pogłębiany jest przez
metodyczne zadania, przygotowujące najmłodszych do zrozumienia i świadomego zaakceptowania
przekazywanych wartości.
Do dziś systematycznie otaczają nas swoją opieką i wsparciem,
działając w Kole Przyjaciół Harcerstwa: ojciec Dominik Orczykowski i ks. Ryszard Honkisz, których
traktujemy jako kapelanów naszego
środowiska.

Jednodniowka wydana przez Kolo Przyjaciół Harcerstwa, Stowarzyszenie Byłych Instruktorow Wychowanków i Sympatyków Szczepu „Puszcza”
z okazji XXX-lecia ustanowienia honorowej odznaki Szczepu „Pomocne Ręce”

