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XLIV. PAMIĘTAMY - DZIĘKUJEMY. 

 

Pragniemy okazać, przy okazji niniejszego wydawnictwa, nasze podziękowania osobom, harcerkom i 

harcerzom, którzy przyczynili się do tego, aby ta Drużyna przetrwała. Pomagali nam pośrednio (bez 

widocznego udziału), nie oczekując żadnych podziękowań. Nie chcemy o was zapomnieć, choć ząb czasu 

zawsze narusza nakaz pamięci historycznej następnym pokoleniom harcerzy naszej Drużyny. 

Uwieczniamy, zatem tylko kilka nazwisk pamiętając i dziękując wszystkim za okazane serce i przyjaźń: 

 

 

- Ambasadzie Republiki Węgier za okazywaną pomoc i życzliwość. 

 

 

- Towarzystwu Przyjaźni Polsko Węgierskiej z jej Prezesem Pania Ewą Peplińską - Chałaj za okazywanie 

dużo ciepła i ciągłe wspieranie. 

 

 

- phm. Lucjanowi Muszyńskiemu byłemu Radnemu z Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Łodzi za 

okazywaną pomoc i życzliwość, zdecydowaną obronę Drużyny w trudnych dniach złośliwego wyrzucenia z  

terenu 58 S.P. 

 

 

- Przewodniczącej Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich hmarcmistrzyni Barbarze Bogdańskiej - 

Pawłowskiej (Olsztyn) za mobilizowanie do działań i obronę Drużyny w trudnych sytuacjach. 

 

 

- Dyrektorowi Radia Manhatan Mariuszowi Woźniczko za realizację dwóch audycji radiowych 

ukazujących konflikt Dyrekcji 58 S.P. z Drużyną. 

 

 

- Dyrekcji i Radzie Pedagogicznej XXXV L.O. w Łodzi za okazanie pomocy podczas organizacji 

Jubileuszu 70 - lecia Drużyny. 

 

- Dyrekcji 92 S.P. za okazywanie szczególnego poparcia dla działalności programowej i organizacyjnej 

Drużyny. 

 

-Pani Dyrektor 153 S.P. mgr Małgorzacie Romańskiej za okazywanie przyjaźni, wsparcia oraz 

zrozumienia dla spraw Drużyny nie przerwanie od 1982 roku. 

 

- Komendzie Hufca Łódź - Bałuty za fachową pomoc do drugiego wydania w 1996 roku. 

 

- dr harcmistrzowi Bogusławowi Śliwerskiemu Drużynowemu XIII Ł.D.H - rzy za próby przywrócenia 

tradycji w trudnych latach 70-tych, rozpropagowanie swoich doświadczeń z Drużyną  w różnorodnych 

wydawnictwach i periodykach. 

 

- Komitetowi Osiedlowemu Bałuty Stare za wspieranie działań Drużyny. 

 

- Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Organizacji WiN 52 za okazywaną życzliwość, cierpliwość i pomoc 

harcerzom Drużyny. 

 

- podharcmistrzowi Pawłowi Gieryńskiemu Drużynowemu XIII ŁDH – rzy, za przeprowadzenie Drużyny 

przez trudny okres historycznych zakrętów. 

 

- podharcmistrzowi Jarosławowi Prusiowi Drużynowemu XIII Ł.D.H-rzy, za utrzymanie ciągłości pracy 

Drużyny. 
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XLV. ZASŁUŻENI DLA DRUŻYNY! 

 

 

                    Każda  drużyna potrzebuje pomocy, wsparcia , dobrych rad i wskazania kierunku służby. Do 

realizacji tych potrzeb drużynowi starają się organizować Koła Przyjaciół Harcerstwa lub drużyny. 

Szybki styl życia i narastające problemy społeczno- polityczne ostatnich lat spowodowały zawieszenie 

zorganizowanej działalności kół przyjaciół. Nie brakuje jednak społeczników, ludzi chętnych do 

udzielania pomocy    i wsparcia trudnych do pokonania podstawowych zadań realizowanych przez 

drużyny.   W ostatnim 10-leciu służby Drużynie nie udało się powołać do życia prężnego Koła Przyjaciół. 

Nie przykładano do tego specjalnego znaczenia, ponieważ istnieje grono ludzi, którzy swoją osobą zawsze 

spieszą z pomocą, radą i przyjaźnią. W naszej jednodniówce wymieniamy tylko kilka zasłużonych 

nazwisk. Jednak lista przyjaciół jest znacznie dłuższa. 

 

 

Towarzystwo Przyjaźni Polsko - Węgierskiej w Łodzi. 

 

Od 1983 roku Drużyna poszukiwała kontaktów z TPPW w Łodzi. Pierwsze kontakty w siedzibie 

towarzystwa przy ul. Pojezierskiej nie rokowały nadziei na długotrwała współpracę. Po przeniesieniu 

siedziby towarzystwa podejmowaliśmy próby odnalezienia „zakonspirowanej” bazy. Pracownik 

Telekomunikacji podawał nam wciąż ten sam numer telefonu do TPPW, pod którym urzędowało bardzo 

chętne do współpracy, wciąż namawiające nas do działań Towarzystwo Przyjaźni Polsko - Radzieckiej. 

Ten wybór był dla nas nie do przyjęcia. Jak to w bajkach bywa szara codzienność przyniosła nam 

niespodziankę. W czwartkowe popołudnia u „Mecha” zbiera się cała śmietanka harcerskiej Łodzi, ludzie 

zaangażowani w służbie dla Ojczyzny, Łodzi i Związku. Jeden z drużynowych hufca Śródmieście 

poinformował, że Prezes TPPW poszukuje kontaktu z drużynami, których patronem jest gen. Józef Bem. 

Po otrzymaniu adresu siedziby Towarzystwa, która mieściła się przy ul. Piotrkowskiej nawiązaliśmy 

kontakt z Panią Prezes Ewą Peplińską - Chałaj. Tak zaczęła się wspaniała przygoda poznawania 

zwyczajów, kultury i tradycji węgierskiej. Praca z bohaterem była teraz wzbogacona o zrozumienie 

problemów Jego drugiej Ojczyzny - Węgier. Obecnie siedziba TPPW mieści się przy ul Traugutta 8 a 

Drużyna posiada członkostwo zbiorowe.  

 

Prezes Towarzystwa Przyjaźni Polsko - Węgierskiej Ewa Peplińska - Chałaj. 

 

Za górami, za lasami, w chatce z czekolady mieszkała wspaniała, serdeczna i przyjazna nam „dobra 

wróżka”. Nasza droga Pani Prezes stara się spełniać nasze najskrytsze marzenia, zachcianki i wymysły. 

Podejmuje się zadań nierealnych, niemożliwych do wykonania, sięga dla nas po przysłowiową gwiazdkę z 

nieba. Opiekuje się harcerzami Drużyny wspierając ich w poszukiwaniu pracy, organizuje dotacje i 

dofinansowania, martwi się każdym niepowodzeniem. Traktuje nas jak swoich (dorosłych już) synów, 

którzy ciągle przysparzają Jej kłopotów i zmartwień. 

13 lipca 1995 roku w Szarospotoku na Węgrzech Decyzją Rady i Kapituły Drużyny wręczono Pani Prezes 

Odznakę Honorową Drużyny, która jest tylko skromnym podziękowaniem za okazywaną pomoc. Nie 

odzwierciedla to jednak naszej wdzięczności za ogrom przedsięwzięć zrealizowanych w Drużynie 

inspirowanych przez „Panią Ewę”. Podczas obchodów Jubileuszu Drużyny wyróżniliśmy Panią Prezes 

najwyższym stopniem ODZNAKI HONOROWEJ „ZA ZASŁUGĘ”. 

 

Dziękujemy!!! 
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Dh harcmistrz H.R. Bolesław Zajączkowski ''Mech'' 

                      

 

Druh Zajączkowski urodził się 26.09.1923 roku w Łodzi w rodzinie inteligenckiej. 

Przed wybuchem wojny działał w 16 Łódzkiej Drużynie Harcerzy im. Kazimierza 

Puławskiego. W tym okresie utrwalił swoje zainteresowania historią kraju. 

Czynnie uczestniczył w Wojnie Obronnej 1939 roku pełniąc służbę przy sztabie 

Dowódcy Armii Łódź. Z większością łodzian wyruszył 6.09.39 roku bronić stolicy. 

Po powrocie z Warszawy działał w podziemnej organizacji Legion Wyzwolenia 

składającej się z harcerzy Bałut. Po wojnie pracownik łódzkiego ośrodka Telewizji 

Polskiej. W 1981 roku przechodzi na emeryturę. Od tego czasu cały swój wolny 

czas poświęca na wyszukiwanie i utrwalenie historii Polski i Związku Harcerstwa 

Polskiego. W 1982 wstępuje do naszej Drużyny, z którą przyjazne kontakty 

utrzymywał jeszcze przed wybuchem wojny. Obejmując funkcję 

Przewodniczącego Komisji Historycznej Drużyny. Był głównym organizatorem 

obchodów 60-tej rocznicy powstania Drużyny. Przygotowanie wystawy historycznej Drużyny jest Jego 

pierwszym dziełem rozpoczynającym szereg inicjatyw i wystaw historycznych. Czynny instruktor Komisji 

Historycznej Komendy Chorągwi Łódzkiej ZHP. Współtwórca Kręgów Instruktorskich im. Andrzeja 

Małkowskiego w 1980 roku, których celem było wprowadzenie przemian w ówczesnym ZHP. 

Współtwórca Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej - organizacji, która postanowiła powrócić do 

tradycyjnych form pracy harcerskiej na drodze odłączenia się od struktur ZHP. Od 1985 roku druh 

Bolesław rozpoczyna inicjowanie fundacji szeregu tablic pamiątkowych. Z powodu braku dostatecznych 

środków finansowych sam projektuje, wykonuje matryce i prototypy szeregu tablic. Upamiętnił 

następujące miejsca historii Kraju: 

- Tablica pamiątkowa Poległych i Pomordowanych Harcerzy 16 Łódzkiej Drużyny Harcerzy, umieszczona 

na murze kościelnym przy ul. Skarbowej. 

- Tablica pamiątkowa upamiętniająca miejsce zrzutu mjr Jana Pilnika „Ponurego”. 

- Tablica Poległych i Pomordowanych Harcerzy XIII Łódzkiej Drużyny Harcerskiej umieszczona w 

budynku 58 Szkoły Podstawowej. 

- Tablica upamiętniająca rodzinę Wocalewskich, oraz budynek pierwszej komendy skautowej w Łodzi 

przy ul. Legionów 51. 

- Tablica upamiętniająca Wandę Węgierską umieszczona na murze kościelnym w Zgierzu. 

- Tablica upamiętniająca okupacyjną drukarnię pisma „Na Zachodnim Szańcu” umieszczona w kaplicy 

cmentarza Doły. 

- Tablice znajdujące się na placu Wolności i Dworcu Łódź - Fabrycznym. 

- Tablica upamiętniające poległe harcerki pełniące służbę na stacji Łódź - Widzew 

- Odszukanie, rejestracja i upamiętnienie przez umieszczenie odlewów Krzyży Harcerskich lub 

odpowiednich tablic miejsc wiecznego spoczynku poległych, pomordowanych i zmarłych harcerzy i 

żołnierzy AK na terenie wszystkich łódzkich cmentarzy. 

- Autor szeregu opracowań historycznych dot. zagadnień legionowych i szaroszeregowych. 

Największym osiągnięciem Druha Bolesława jest geneza historyczna miejsca pamięci kilku tysięcy 

Polaków zamordowanych i pogrzebanych w zbiorowych mogiłach na terenie Cmentarza Żydowskiego 

przy ul. Brackiej. Tam też przy pomocy kilku przyjaciół wykonał pomnik z tablicą pamiątkową. Na 

zlecenie poloni amerykańskiej zaprojektował i wykonał tablicę pamiątkową poświęconą Harcerzom 

Polskim Zamordowanych W Obozach Koncentracyjnych - umieszczoną w obozie Mathausen. Matrycę 

w/w tablicy podarował Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Radogoszczu. Od dyrekcji tegoż 

muzeum otrzymał serdeczne podziękowanie za przygotowanie wystawy zorganizowanej na podstawie 

własnych zbiorów  

„Harcerze Chorągwi Łódzkiej 1939 - 1945”. 

Poświęcił Drużynie całego siebie, całą swoją energię i zaangażowanie, wspierając w chwilach trudnych i 

ganiąc w chwilach dobrobytu. Nigdy nie odmówił pomocy wykonując każdą rzecz z zegarmistrzowską 

precyzją. Odkrywa elementy układanki historycznej tworząc ten obraz, który jeszcze parę lat temu nie 

mógł ujrzeć światła wydawnictw i periodyków. Druh „Mech” to przede wszystkim historyk harcerstwa. 

W 1994 roku Drużyna wystąpiła do Wojewódzkiego Komitetu Opieki, Walk Pamięci i Męczeństwa o 

przyznanie Druhowi „Mechowi” odznaki Opiekuna Miejsc Pamięci, którą otrzymał w 1995 roku. Druhu 

„Mechu”. Drużyna zawdzięcza Ci przyjaźń, ale i twardą rękę często przywołującą do utrzymania 

charakteru i zadań harcerskiej Drużyny. Bez Twoich rad i wsparcia bylibyśmy tylko przeciętną, nic 
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nieznaczącą grupą ludzi bez potrzeby patrzenia w przyszłość, z której inni nie potrafią wyciągnąć 

właściwych wniosków do pracy w przyszłości! 

 

Gorąco Ci za to dziękujemy!!! 

 

Dh harcmistrz Andrzej Marjański HR „Pstrąg”- Honorowy Harcerz Drużyny. 

 

Najtrudniej dziękować za realizację spraw i zadań oczywistych do wykonania. Tę samą 

czynność można wykonać na kilka sposobów: bardzo źle, źle, słabo, dostatecznie, dobrze, 

bardzo dobrze i najlepiej. Dh „Pstrąg” starał się w Drużynie tylko realizować takie 

zadania, które można wykonać perfekcyjnie, z dużą dokładnością i precyzją. Nauczył nas 

dużo wymagać od siebie i innych. W najtrudniejszych chwilach lat stanu wojennego 

stanowił swoistą tarczę osłaniając Drużynę przed całkowitym rozwiązaniem. O długoletniej 

miłości „Pstrąga” do Drużyny można by zapisać niejedną księgę, lecz dla nas 

najważniejsze jest Jego serce, serdeczność i pomoc. Niesprawiedliwością, jaką zdaniem 

„Pstrąga”, było wręczenie „Honorowej Odznaki Zasłużony dla Chorągwi Łódzkiej” dla 

Niego, a nie Drużyny wynagrodził dekorując swoją Odznaką sztandar Drużyny. Dziś 

Drużyna posiada to odznaczenie, nigdy jednak takiej potrzeby serca się nie zapomina. W 

latach 80-tych poświęcił się całkowicie walcząc ze wszystkimi ówczesnymi przeciwnościami chroniąc swoją 

osobą Drużynę przed rozwiązaniem. Pozostając w cieniu harcerskiej służby Drużyny będzie na zawsze 

Drużynowym trzech pokoleń Drużynowych Stalowej Trzynastki. Był głównym sponsorem 60 i 65 lecia 

powstania Drużyny, oraz wielu innych imprez. 

 

Dh harcmistrz Krzysztof Kujawiak - honorowy harcerz Drużyny. 

 

Drużyna ceni przede wszystkim tych, którzy niosą pomoc w chwilach trudnych. Druh Krzysztof zawsze 

wyciągał do nas pomocną dłoń w chwilach potrzeby, kryzysu czy odbudowy. Pomagał jako Komendant 

hufca Głowno, gdy nasza macierzysta komenda rzucała nam kłody pod nogi, pomagał później jako z-ca 

komendanta CSIH Załęcze Wielkie. Przy tej okazji pragniemy Ci za to gorąco podziękować. 

 

Dh przewodnik HR Piotr Mielczarek „Łapa” 

 

Służy w drużynie od 1981 roku. Od 1985 roku (przez 11 lat!) pełni nieprzerwanie funkcję Przybocznego 

Drużyny, co stanowi w skali związku, pewnego rodzaju, precedens. Przez cały czas przekazuje Drużynie 

swój czas, wspomaga finansowo, duchowo, ale przede wszystkim organizacyjnie. Sam skromnie usuwa się 

na drugi plan pozwalając zbierać plony swojej pomocy innym. Potrafi wytworzyć nieprawdopodobną 

atmosferę, promieniując na innych swoim nietypowym podejściem i zrozumieniem. Zawsze potrafi 

rozładować najcięższą sytuację. Drużyna zawdzięcza Mu nie tylko troskę o budynek „Bałuciarzy” przy ul. 

Ołowianej, lecz również o wysłużonego „gazika” Drużyny, który wymaga wręcz „pieszczoty” w 

utrzymaniu. 

 

Dh wędrownik Jacek Mielczarek „Kukuradziak” 

 

Przyjaciel Drużyny czynnie włączając się w życie i służbę „STALOWEJ TRZYNASTKI”. Wspólnie z 

bratem i kilkoma przyjaciółmi (również byłymi harcerzami Drużyny) starają się o przygotowanie 

zaplecza gospodarczego, bez którego niemożliwa byłaby jakakolwiek organizacja imprez i obozownictwo. 

Jest wiernym przyjacielem Drużyny, na którego można liczyć w chwilach szczególnie trudnych, 

wymagających szybkich i zdecydowanych działań - jest swoistą „ostatnią deską ratunku”. 
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XLVI. NASI SPONSORZY: 

 

Szereg osób i instytucji w okresie ostatniego 20 lecia pomagało nam i sponsorowało, pragniemy przy tej 

okazji i nie zapominać o tych, bez których nasza służba byłaby dużo trudniejsza. 

 

Wydawnictwa pierwsze, drugie i trzecie, oraz Jubileusze 60, 65 i 70 lecia sponsorowało: 

 

- Przedsiębiorstwo „DREMAR” i była Spółka z o.o. „DREMAR”  

Jeżów, ul. Łowicka 85/87 

pomoc przy organizacji HAL i HAZ  

i remoncie "Szuwarka" 

 

- Druh hm. Bolesław Zajączkowski HR. 

 

- Pani Ewa Peplińska Chałaj 

 

- EXSODUS Biuro Informatyczne 

Łódź, ul. Fabryczna 9 

(42) 630-78-77 

zaopatruje drużynę w sprzęt komputerowy 

 

- LASER S.A. 

Łódź, ul. Traugutta 25 

użyczenie modemu, podłączenie lini dzierżawionej,  

utrzymanie naszego serwisu w domenie 

http://www.laser.pl 

 

- BAŁ-SAT Telewizja Kablowa 

Łódź, ul. Org. Win 52 

dostarczenie sygnału telewizji kablowej 

 

- ALTEL s.c. 

Łódź, ul. Kościuszki 21 

(42) 630-57-06  

darowizna centralki telefonicznej 

 

- Towarzystwo Przyjaźni Polsko Węgierskiej 

im. Sandora Petefiego 

90-107 Łódź, ul. Traugutta 8 

(42) 630-48-84 

darowizyny finansowe i rzeczowe. 
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- Urząd Miasta Łodzi 

darowizna sprzętu komputerowego 

 

TELEKOM PL 

autoryzowany przedstawiciel PLUS GSM 

umożliwienie zakupu w szczególnej promocji  

telefonów komórkowych 

 i darowizna anteny GSM do odbioru sygnału  

radiotelefonicznego w harcówce. 

Łódź, ul. Piotrkowska 193 

(601) 32-37-53 

 

- Współnota Mieszkaniowa Org. WiN 52 

darowizna i podłączenie domofonu 

 

- Podziękowania dla Dyrekcji Łódzkiego Okręgu TP S.A. 

i Działu Obsługi Klienta 

za podłączenie w harcówce telefonu na kartę magnetyczną, 

dużą życzliwoś i natychmiastowe zestawienie łącza 

lini dzierżawionej pomimo braku 

możliwości technicznych. 

 

- i wielu bezimiennym darczyńcom, 

osobom fizycznym i instytucjom, 

 jednostkom organizacyjnym ZHP  

przychodzącym z pomocą w trudnych sytuacjach. 

 

Pomocy organizacyjnej udzielili: 

 

- Komendant Garnizonu Łódź 

   Pan pułkownik Karkoszka, 

- Koło Frywolitki 

- Komenda Hufca Łódź - Bałuty 

- Pan Grzegorz Sandelewski 

- Pani Ewa Peplińska – Chałaj 

- hm Bolesław Zajączkowski „Mech” H.R. 

- Państwo Tomaszewscy 

- Państwo Milczewscy 

- Pan Bohdan Własenko 

- Pani Teresa Sadowska 

- Pani Alicja Kukuła 
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