
Starogardzcy Komendanci

Bogata historia harcerstwa starogardzkiego rozpoczyna się wiosną 1921
roku. Historię tą można przekazać na wiele różnych sposobów, ja w tym
opracowaniu pisanym jako praca harcmistrzowska, chciałbym pokazać ją
poprzez  historię  Komendantów  Hufców.  Hufców,  bo  do  1949  roku  ze
względu na rozdzielność organizacji dla harcerek i harcerzy, funkcjonowały
dwa Hufce, powołany w 1924 roku Hufiec Harcerzy, oraz powołany w 1936
Hufiec Harcerek. Chcę pokazać tą historię również w zebranych różnych
materiałach i dokumentach. Niektóre z nich były publikowane, ale niektóre
to  wspomnienia,  które  znajdują  się  w  rękopisach  w  posiadaniu  rodzin
naszych  bohaterów,  część  to  autobiografie.  Istotnymi  dokumentami  są
rozkazy  i  protokoły  znajdujące  się  w  archiwum  Komendy  Chorągwi
w Gdańsku, gdzie najstarszym jest rozkaz L 5/59 z dnia 16 czerwca 1956
roku  podpisany  przez  Hufcowego  -  phm.  Franciszka  Piechowskiego.
Niestety nie  wszystkie fakty udało się potwierdzić  i  dlatego traktuję tą
pracę  jako  rozpoczęcie  systematyzowania  informacji  o  starogardzkich
Hufcowych i w miarę uzyskiwania kolejnych informacji będę je uzupełniał.

phm. Wojciech Mokwa

    Komendant Hufca

Starogard Gdański 6 listopada 2015 roku.



KOMENDANCI HUFCA HARCERZY

Zygmunt Prusinkiewicz  od lutego do września 1924

ks. hm. Franciszek Kirstein  prawdopodobnie na przełomie 1924 - 1925

prof. Górski  prawdopodobnie w okresie 1924 - 1925

ks. Jan Cyrankowski prawdopodobnie w okresie 1924 - 1926

Zygmunt Kurowski od września 1926 do listopada 1928

ks. phm. A. Kluck od listopada 1928 do listopada 1932 

Czesław Klafkowski od listopada 1932  do 1935

Wacław Kwiczor komisaryczny kom. od marca do października 1935

Józef Bielecki od października 1935 do września 1939

KOMENDANTKI HUFCA HARCEREK

Małgorzata Masiak od 1936 do 1 września 1937  

Zofia Kopeciówna od 1 września1937 do 1939  

1939 - 1945 II Wojna Światowa

Małgorzata Raszeja (z d. Masiak) od maja 1945 do marca 1949 

Brunon Richter od 25 maja do sierpnia 1945

Bernard Klinkosz od sierpnia 1945 do lutego 1946 

Franciszek Piechowski od lutego 1946  do czerwca 1948

Gerard Lubiński od czerwca do 1 października 1948

Hubert Żądłowski od 1 października 1948 do 20 marca 1949



1949  -  1956  Bezprawna  likwidacja  ZHP  w  okresie
stalinowskim

KOMENDANT POWIATOWY

ORGANIZACJI HARCERSKIEJ POLSKI LUDOWEJ

Jan Cesarz  od 1956 do powołania Hufca ZHP

1958 - rozpoczyna działalność Hufiec ZHP 

KOMENDANCI HUFCA STAROGARD GDAŃSKI

Franciszek Piechowski od 21 stycznia 1958 do października 1972

Gerard Jeliński od października 1972 do 24 kwietnia 1974

Gizela Dembińska od 24 kwietnia 1974 do 30 lipca 1975

Krystyna Puścikowska p.o. kom. od 30 lipca 1975 do 31 sierpnia 1977 

Franciszek Smukała p.o. kom. od 15 września 1977 do 15 marca 1978

Edmund Falkowski p.o. kom. od 15 marca 1978 do 27 listopada 1980

Adam Olżyński od 27 listopada 1980 do  6 marca 1991

Grzegorz Karwowski od 6 marca 1991 roku do 17 czerwca 1991

Marek Potocki p.o. kom. od 17 czerwca 1991 do 15 listopada 1991

Adam Olżyński od 15 listopada 1991 do 26 listopada 1996

Elżbieta Gliniecka od 26 listopada 1996 roku do 7 listopada 1997 

Artur Dróżkowski od 7 listopada 1997 do 21 stycznia 2006

Angelika Gałkowska od 21 stycznia 2006 do 10 listopada 2007    

Wojciech Mokwa od 10 listopada 2007 do 13 listopada 2015



Pierwsze  publikacje  mówiące  o  harcerstwie  w  Starogardzie  pokazują
atmosferę  euforii  po  odzyskaniu  przez  Polskę  niepodległości  po  latach
zaborów. To ten okres ukształtował ruch harcerski  w Polsce,  tak trafnie
scharakteryzowany  przez  twórcę  harcerstwa  Andrzeja  Małkowskiego:
harcerstwo to skauting plus niepodległość. 

w 1921 roku powstaje I Drużyna Harcerska w Starogardzie

Pierwsza  istotna  wzmianka  o  starogardzkich  harcerzach  pojawia  się
w książce  Jana  Bucholza  i  Andrzeja  Szklarskiego  "Królewskie  Miasto
Starogard" wydanej w Starogardzie w 1929 roku. Książka posiada osobny
rozdział "Nasi harcerze" tak opisujący działalność harcerską:

Gdy Polska w listopadzie 1918 roku odzyskała wolność i niepodległość, Pomorze
jęczało wciąż jeszcze w strasznej niewoli niemieckiej. Ale prysły haniebne okowy
i wróciliśmy na łono Macierzy. Nieopisana radość rozpierała nasze serca, ze łzami
i z entuzjazmem witaliśmy polskie wojsko i polskie urzędy.

Ta  serdeczna  radość  z  odzyskanej  Ojczyzny  udzieliła  się  przede  wszystkim
młodemu pokoleniu młodzieży polskiej, która całymi potokami żywej, radosnej
i twórczej młodzieńczości rwała się w szeregi różnych związków patriotycznych.

W  Starogardzie  na  pierwszy  plan  wysunęła  się  młodzież  gimnazjalna.  Za
inicjatywa prof. Puppela, ówczesnego dyrektora tutejszego gimnazjum, powstała
1  Drużyna Harcerska  już  na wiosnę  1921 roku.  Nagle  więc  na  bruku  stolicy
kociewskiej  stanął  nieznany  tu  dotąd  młody  harcerz  polski  w  zielonawym,
strojnym mundurze. Postawa jego dziarska, zamaszysta mina,  pogodne czoło,
uśmiechnięte usta a z jasnych jego oczu sypią się iskry zapału i czynu! Wszyscy
patrzą a on zaciska w dłoni prostą laskę harcerską, nogi mu się prężą a pierś
poczyna coraz  szybciej  falować.  Ludziom zdaje się,  że gotuje  się do jakiegoś
skoku. Ale on stoi dalej, gotowy w każdej chwili do walki bezkrwawej, do walki na
wartość  pracy  i  twórczość  polską,  gotowy  nawet  złożyć  swe młode  życie  na
ofiarnym ołtarzu Ojczyzny.

Toteż  nic  dziwnego,  że  ten  idealny  typ  polskiego  młodzieńca  o  dziarskiej
postawie i szlachetnej duszy od razu zainteresował obywatelstwo naszego grodu
i uzyskał sobie ogólną sympatię i poparcie tak moralne, jak i materialne.

Szeregi  zwolenników  ducha  harcerskiego  prężniały  prawie  z  każdym  dniem!
Powstała wkrótce 2 Drużyna przy Szkole Wydziałowej i 3 Drużyna Rzemieślnicza.
Komenda Chorągwi pomorskiej, widząc ten potężny odruch harcerski w grodzie
Kociewia,  postanowiła  utworzyć  tu  Komendę  Hufca,  powołując  na  stanowisko
pierwszego komendanta druha  Prusinkiewicza.

Obecnie  hufiec  starogardzki  obejmuje  drużyny  w  powiatach:  starogardzkim,
tczewskim, gniewskim, i częściowo kościerskim.

Wykładnikiem ducha harcerskiego i pracy w Komendzie Hufca niechaj będzie ten
krótki urywek z rozkazu nr 7 z roku 1928:



Harcerze! Długie lata żyliśmy w niewoli. Maleńkie kraje Belgia, Holandia, Szwecja
miały  własne  państwa  i  rządy.  Myśmy  musieli  wysługiwać  się  obcym!  Dziki
Moskal panował nad nami a Niemiec pluł na w twarz. Lecz zginęli ci, co gnębili
nas  całe  wieki,  trzymali  w  niewoli  i  wbijali  gwoździe  do  naszej  trumny.  Jak
w starożytności Cyncynat, rolnik na 4 morgach, powołany od pługa do obrony
ojczyzny, gromił wrogów jako wódz naczelny i okrył się sławą a potem skromny
i ubogi wrócił  do pługa, nic dla siebie nie żądając – tak i  harcerz, jako młody
rycerz Polski, wszystko poświęca dla Wiary i  Ojczyzny, nie żądając żadnej dla
siebie  nagrody.  Nagroda  dla  niego  jest  poczucie  spełnionego  obowiązku
i świadomość służenia dobrej sprawie. Harcerz raduje się z odzyskanej Ojczyzny
i Jej niepodległość pragnie utrzymać za wszelką cenę. Dumny jest z tego, czego
Polska  dokonała  w  10  latach  swego  istnienia.  Mamy  bitne  wojsko,  mamy
sprawne  urzędy,  koleje,  mamy  ład  i  porządek.  Brak  nam  tylko  dzielnych
obywateli, którzy by potrafili to ocenić – obywateli dzielnych wiarą, patriotyzmem
i pracą... Naród polski – jeden, wielki i dzielny – oto hasło polskiego harcerza...
Wstępuj gromadnie w szeregi harcerstwa i organizuj się w drużynach!

Harcerz  wśród  szarej  masy  ludzi  to  oficer  na  pozycji,  świadomy  swych
obowiązków i władzy.

Czuwaj!

Okres  tren  wspominał  również  druh  Zygmunt  Prusinkiewicz  w  książce
Józefa Milewskiego "Z dziejów i Tradycji Harcerstwa Starogardzkiego 1921-
1985" na str. 5:

…  Z  inicjatywy  dyrektora  gimnazjum,  Jana  Puppla  powstała  w  Starogardzie
I drużyna  Harcerska  im.  T.  Kościuszki  w  dniu  14  kwietnia  1921  roku  /.../,
ukierunkowanie drużyny było na paramilitarną organizację pod kierownictwem
b. wojskowego, ucznia klasy VII, Józefa Siemianowskiego. Prawidłowa działalność
w  I  drużynie  zaczęła  się  z  chwilą  powołania  w  1921  roku  na  drużynowego
Aleksandra Lammka,  który  po kursie  w Sobiejuchach przekazał  drużynie  cele
i zadania  /.../.  W  okresie  działalności  Lammka  /.../  drużyna  liczyła  około  100
druhów...   Dla  zdobycia  funduszy  na  potrzeby  drużyny  zorganizowano
w Gimnazjum pod opieką prof.. Golgera introligatornię książek, która odpłatnie
oprawiała książki dla Czytelni Ludowej /.../ Na początku 1923 roku dh Lammek,
w związku z przygotowaniem się do matury, przekazał drużynę mnie"  

Cennym źródłem jest też jednodniówka "Czuj - Duch" wydana  17 maja
1931 roku z okazji 10-lecia Harcerstwa w Starogardzie. Jest to dokument,
który wskazuje kilku komendantów hufca do 1931 roku i ze względu na
odstęp kilku lat od wydania do okresu który opisuje, należy je uznać za
bardzo  wiarygodne.  W  artykule  pod  tytułem  "Historja  Harcerstwa
w Starogardzie"  możemy przeczytać:

...  w  r.  1921  powstała  I.  Drużyna  gimnazjalna,  założona  przez  druha
Siemianowskiego.  Wnet też widzimy II.  Drużynę przy Szkole Wydziałowej i  III.
Drużynę pozaszkolną. na razie należały Drużyny do Hufca Kościerskiego, lecz już
w  roku  1924  powstaje  samodzielny  Hufiec  Starogardzki.  Komendantem



mianowany  został  dh.  Prusinkiewicz  Zygmunt,  który  z  Hufcem  bierze  udział
w I. Narodowym  Zlocie  Harcerskim  w  Warszawie.  Później  obejmują  urząd
Komendanta Hufca druhowie Kirstein, prof. Górski, Cyrankowski i Kurowski. Praca
idzie  żywem  tempem.  Powstają  drużyny  w  Tczewie,  Pelplinie,  Gniewie,
Skarszewach i Kocborowie. ... Przy końcu roku 1928 został Komendantem Hufca
Ks.  Prof.  Kluck,  który ten urząd piastuje  do dnia dzisiejszego.  Powstają nowe
drużyny w Skórczu, Lubichowie, Opaleniu i Nowem, a na II. Zlot Narodowy Z.H.P.
W r.  1929 do Poznania pojechaliśmy już w sile 127 uczestników. .....  Obecnie
Hufiec  Starogardzki,  do  którego  należą  powiaty  :  Starogardzki,  Tczewski
i Gniewski liczy w 18 drużynach 628 harcerzy. …

w 1924 roku powstaje Hufiec Harcerzy w Starogardzie

I  tak  rozpoczyna  się  historia  Komendantów  Starogardzkich  Hufców,
najpierw  od  1924  roku  Hufca  Harcerzy  a  od  1936  roku  również  Hufca
Harcerek.

Pierwszym  Komendantem  Hufca  Harcerzy  w  Starogardzie  zgodnie
z informacją z Czuj Duch, potwierdzoną również w opracowaniach Józefa
Milewskiego  był  Zygmunt  Prusinkiewicz.  Funkcję  komendanta  Hufca
sprawuje od lutego do września 1924 . /wg. Józefa Milewskiego "Z dziejów
i Tradycji Harcerstwa Starogardzkiego 1921-1985", rok 1989 str. 62/

Zygmunt Prusinkiewicz Komendant Hufca - luty - wrzesień 1924

Zygmunt  Prusinkiewicz  urodził  się  14  grudnia  1905  roku
w Starogardzie.  Tutaj uczęszczał do szkoły powszechnej a następnie
do gimnazjum. Jako dziesięcioletni chłopiec wstąpił do antypruskiej



organizacji  -  filomackiego  Towarzystwa  Tomasza  Zana,  w  którym
działał  do  1919  roku.  Będąc  uczniem starogardzkiego  gimnazjum
Zygmunt aktywnie włączył się w rozwój powstałej 14 kwietnia 1921
roku pierwszej Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki.  W roku
1922 Zygmunt Prusinkiewicz zostaje drużynowym tej drużyny.  Od
wczesnych  lat  Zygmunt  pasjonuje  się  sportem,  który  propagował
w pracy drużyn harcerskich.  W 1923 roku utworzył  Harcerski Klub
Sportowy dla młodzieży harcerskiej powyżej szesnastego roku życia.
W ramach tego klubu organizował zawody sportowe w gimnastce
i lekkiej atletyce. Biorąc udział w I Zlocie Pomorskiej Chorągwi ZHP
w Toruniu, w dniach od 15 do 22 maja 1923 roku, Zygmunt zdobywa
I miejsce w skoku wzwyż. 

W  związku  z  dynamicznym  rozwojem  harcerstwa  w  Starogardzie
i powstaniem  kolejnych  drużyn  Pomorska  Chorągiew  Harcerzy
postanawia  powołać  w  1924  roku  Hufiec  ZHP  w  Starogardzie,
którego  pierwszym  komendantem  zostaje  dh  Zygmunt
Prusinkiewicz.  W roku 1924 Zygmunt kończy naukę w gimnazjum
Starogardzie i uzyskuje świadectwo maturalne. 

W okresie od 15 lipca 1925 roku do 16 kwietnia 1926 roku odbywał
służbę  wojskowa  w  3  Szwadronie  Szkolnym  Kawalerii  Szkoły
Podchorążych  Rezerwy  w  Biedrusku.  Szkołę  ukończył  w  stopniu
kaprala  podchorążego  i  następnie  powrócił  do  Starogardu  gdzie
pracował w Państwowym Monopolu Spirytusowym.  

W  roku  1927  na  bazie  Harcerskiego  Klubu  Sportowego  powstaje
Starogardzki  Klub Sportowy,  którego pierwszym prezesem zostaje
Zygmunt Prusinkiewicz. W tym samym 1927 roku przeniósł się do
Poznania  gdzie  pracował  dwa  lata  w  szwedzkiej  firmie  "Rego-
Olimpic".  

W roku 1929 w okresie od 1 lipca do 10 sierpnia odbył  praktykę
w Szwadronie C.K.M. w 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich,  którą
ukończył z wynikiem bardzo dobrym i 1 stycznia 1930 roku został
awansowany na podporucznika rezerwy. 

W roku 1933 podjął studia w Wyższej Szkole Handlowej i po pięciu
latach  uzyskuje  tytuł  magistra  ekonomii.   W  kolejnych  latach
uczestniczy  w  kursach  i  ćwiczeniach  wojskowych  2  Pułku
Szwoleżerów  kończonych  z  ocenami  bardzo  dobrymi.  W  rocznym
formularzu  listy  kwalifikacyjnej  znajduje  się  następująca  opinia
o Zygmuncie  Prusinkiewiczu:  bardzo  energiczny  oficer,  o  dużej
inicjatywie i wysokim poczuciu honoru i godności osobistej. Bardzo
opanowany, pilny, punktualny i bardzo obowiązkowy. Bardzo dobrze
wyrobiony towarzysko,  koleżeński.  Bardzo wielkie  zamiłowanie do
służby wojskowej, bardzo zdyscyplinowany.



Po studiach w 1938 roku pracował jako kierownik reklamy w firmie
"Blask" a później do 1939 roku zajmował się marketingem w firmie
"Knorr".

Na wieść o grożącym wybuchu wojny dnia 26 sierpnia zgłosił się jako
ochotnik  do  2  Pułku  Szwoleżerów  Rokitniańskich  w  Starogardzie
i został skierowany do Ośrodka Koncentracji Kawalerii w Głoskowie.
Otrzymał  tam  przydział  do  Pułku  Ułanów,  gdzie  został  dowódcą
plutonu.  Wraz z pułkiem brał udział 19 września w nocnym natarciu
na Krasnystaw, a kilka dni później 22 września dostał się do niewoli.
Został  umieszczony w obozie jenieckim z którego po kilku dniach
ucieka.  Przedostaje się do Warszawy gdzie  spotyka się ze swoimi
siostrami.  Od  tego  czasu  do  zakończenia  wojny  bierze  na  siebie
utrzymanie sióstr z synami. 

Po  zakończeniu  wojny  wraca  wraz  z  siostrami  do  Starogardu.  Po
krótkim czasie przenosi się na Śląsk, gdzie żeni się z Ewą Podolską.
Do  1958  roku  pracuje  jako  kierownik  w  Zakładach  Mięsnych  we
Wrocławiu,  a  do  1971  roku  jako  dyrektor  w  Zakładach  Mięsnych
w Elblągu.

W 1972 roku przenosi się do Starogardu i zaczyna aktywnie działać
społecznie  w  Starogardzkim  Klubie  Sportowym,  Towarzystwie
Miłośników  Ziemi  Kociewskiej.  Stara  się  również  podtrzymywać
tradycje 2 Pułku Szwoleżerów. Doprowadził do dużych uroczystości
i odsłonięcia  2  września  1972  roku  tablicy  ku  czci  poległych
szwoleżerów.  Do  śmierci  organizował  liczne  spotkania  rodzin
szwoleżerskich. Zmarł 11 sierpnia 1983 roku i został pochowany na
starym cmentarzu w Starogardzie. 

/na podstawie artykułu Adama Linsenbartha w Roczniku "Rydwan" nr 9/ 2014 rok/

Kolejnym  Komendantem  Hufca  wymienionym  przez  Czuj  Duch  jest
Kirstein,  najprawdopodobniej  to  ksiądz  harcmistrz  Franciszek  Kirstein.
W jego biografii nie znajdujemy informacji o pełnieniu funkcji Komendanta
Hufca, jest jednak zapis, że był następcą druha Prusinkiewicza na funkcji
drużynowego I Drużyny Harcerskiej.



ks. hm. Franciszek Kirstein  Komendant Hufca  prawdopodobnie  
przełom 1924 - 1925

Ks.  hm.  Franciszek  Kirstein  urodził  się  22  stycznia  1908  roku
w Berlinie.  Po powrocie z rodziną do Polski  w latach 1914 -  1922
uczęszcza  do  szkoły  powszechnej  w  Skarszewach,  gdzie  działa
w Katolickim  Stowarzyszeniu  Młodzieży  Polskiej.  Następnie
kontynuuje  naukę  w  Gimnazjum  Klasycznym  w  Starogardzie
w którym  od  początku  włącza  się  w  działalność  I  Drużyny  im.
Tadeusza  Kościuszki.  W  drużynie  w  okresie  od  30  stycznia  do
czerwca 1925 roku pełnił  funkcję drużynowego.  Po zdaniu matury
w 1926 roku wstępuje do Seminarium Duchownego w Pelplinie. Cały
czas  działa  również  w  harcerstwie  i  w  roku  1929  uczestniczy
w Jamboree  w  Anglii.  Po  Święceniach  kapłańskich  w  1930  roku
pracuje  na  parafiach  w  Rumi,  Wygodzie,  Łasinie  i  w  Chojnicach.
Dalej działa harcersko i uczestniczy w Ogólnopolskim Zlocie w Spale
w 1935 roku. W 1939 roku zostaje administratorem parafii w Rumi-
Zagórzu a w 1940 administratorem parafii w Gniewie, gdzie opiekuje
pozbawionymi księży się okolicznymi parafiami. W lutym 1945 roku
przenosi się do Pinczyna gdzie w 1947 roku zostaje proboszczem.
W Pinczynie aktywnie działa społecznie, organizuje punkt apteczny,
Caritas,  chór,  bibliotekę  parafialną  i  Gimnazjum  dla  dorosłych.
Jednocześnie  nie  zaprzestaje  działalności  harcerskiej  i  jest
instruktorem  i  kapelanem  starogardzkiego  hufca  w  stopniu
harcmistrza.  W 1957 roku przechodzi  do parafii  w Gdyni  Chyloni,
gdzie umiera 2 marca 1968 roku. Został pochowany na cmentarzu
w Gdyni Witominie. Przez lata prócz harcerstwa i sportu był również
zainteresowany ruchem abstynenckim i na ten temat napisał wiele
prac.  Uzyskał  stopień doktora pisząc  prace na temat  alkoholizmu
młodzieży. 

/na podstawie biogramu w "Słowniku biograficznym Kociewia" R. Szwocha Tom 2/



Kolejnym Komendantem Hufca wymienionym przez Czuj  Duch jest  prof.
Górski.  Chodzi  tu  najprawdopodobniej  o  profesora  starogardzkiego
gimnazjum, wokół którego w tym okresie rozwija się działalność harcerska,
Konrada Górskiego.

prof. Konrad Górski  Komendant Hufca  prawdopodobnie w okresie
1924 - 1925

Profesor  łaciny  i  greki  Konrad  Górski,  był  pierwszym opiekunem
powstałej w 1921 roku I Drużyny Harcerzy im. Tadeusza Kościuszki.
W 1920 roku według książki  Buchholza i  Szklarskiego "Królewskie
miasto Starogard",  jednym z profesorów Gimnazjum Państwowego
przy ul.  Hallera.  Zgodnie z tym samy opracowaniem, prof.  Górski
w 1926  roku  został  wiceprzewodniczącym  starogardzkiego  koła
Towarzystwa  Gimnastycznego  "Sokół".  Na  walnym  Zebraniu  dnia
7 lutego  1928  roku,  został  ponownie  wybrany  na
wiceprzewodniczącego na kadencję 1928 - 1930.

Następnym  Komendantem  Hufca  Harcerzy  w  Starogardzie  zgodnie
z informacją z Czuj Duch, potwierdzoną również w opracowaniach Józefa
Milewskiego  i  Słowniku  Biograficznym  Ryszarda  Szwocha  był Jan
Cyrankowski.   Funkcje  pełnił  w  okresie   wrzesień-  luty  1926  /wg
J. Milewskiego "Z dziejów i Tradycji Harcerstwa Starogardzkiego 1921-1985", rok
1989  str.  62/  lub  latach  1924  -  1925  /wg  Ryszarda  Szwocha  "Słownik
biograficzny Kociewia" Tom 1, z roku 2005/

ks. Jan Cyrankowski Komendant Hufca 

   prawdopodobnie okresie 1924 - 1926



Ks. Jan Cyrankowski urodził się 10 listopada 1907 roku w Osowie.
Uczył  się  najpierw w Colegium Marianum w Pelplinie  a  następnie
w Państwowym Gimnazjum w Starogardzie. Tutaj dział w I drużynie
(był drużynowym od 16 V 1925 do 7 I 1926 ). W latach 1924 - 1925,
(lub  do  lutego  1926  roku  wg.  Milewskiego)  pełnił  funkcję
Komendanta  Hufca.  Maturę  zdał  w  1926  roku  i  wstąpił  do
seminarium duchownego w Pelplinie. Święcenia kapłańskie otrzymał
20  grudnia  1930  roku  i  następnie  został  wikariuszem w  Toruniu.
W 1932  został  prefektem  w  Gimnazjum  Humanistycznym
w Chełmży,  a  w  1936  roku  profesorem  Colegium  Marianum
w Pelplinie.  Wydał  wiele  opracowań  oraz  organizował  liczne
konferencje  i  odczyty  na  tematy  religijne.  Pełnił  też  obowiązki
kierownika  Sodalicji  Mariańskiej  i  urzędnika  Kurii  Biskupiej
w Pelplinie.

Po wybuchu wojny został 20 października  wezwany wraz  z innymi
księżmi  pelplińskimi  przez  Niemców  do  gmachu  seminarium
duchownego,  gdzie  z  czterema  innymi  został  odłączony  od
pozostałych, którzy zostali  tego dnia rozstrzelani.  Ks. Cyrankowski
został skierowany do prac selekcyjno-porządkowych w Kurii Biskupiej
i bibliotece seminaryjnej. Dnia 28 października wraz z dwoma innymi
księżmi  został  wywieziony prawdopodobnie  do  Szpęgawska i  tam
rozstrzelany. 

/na podstawie biogramu w "Słowniku biograficznym Kociewia" R. Szwocha Tom 1/

Kolejnym Komendantem /wg Czuj  Duch i  wg  J.  Milewskiego "Z dziejów
i Tradycji  Harcerstwa Starogardzkiego 1921-1985",  rok 1989  str.  62/ był
Zygmunt Kurowski.

Zygmunt  Kurowski Komendant  Hufca  - wrzesień  1926  -  listopad
1928

Ostatnim z  wymienionych przez Czuj  Duch Komendantów jest  Ks.  prof.
Kluck.  W  jednodniówce  wydanej  w  1931  roku  jest  on  wskazany  jako
aktualnie sprawujący funkcję komendant. Funkcję pełnił od listopada 1928
do listopada  1932 roku  /wg Czuj  Duch  i  wg  J.  Milewskiego  "Z  dziejów
i Tradycji Harcerstwa Starogardzkiego 1921-1985", rok 1989 str. 62/



Ks. prof.  phm. Aleksander Kluck Komendant  Hufca  -  listopad
1928 - listopad 1932

Ks.  phm.  Aleksander  Kluck  urodził  się  12  grudnia  1886  roku
w miejscowości  Junkrowy.  W  latach  1901  -  1906  uczył  się
w Collegium Marianum w Pelplinie, a następnie naukę kontynuował
w Berlinie.  Maturę  uzyskał  w  1915  roku  w Lęborku  i  wstąpił  do
Seminarium  Duchownego  w  Pelplinie.  W  czasie  pierwszej  wojny
światowej został zmobilizowany do armii niemieckiej i skierowany na
front. Po powrocie z wojny kończy naukę i w 1922 roku otrzymuje
Święcenia kapłańskie. Po święceniach pracuje w Toruniu a od 1925
roku  w  Starogardzie.  Pracuje  tu  jako  katecheta  w  Państwowym
Gimnazjum Klasycznym oraz uczy łaciny i propedeutyki filozofii i jest
prefektem  bursy  gimnazjalnej.  Pracując  w  gimnazjum  reaktywuje
Sodalicję  Mariańską  i  zostaje  opiekunem  w  latach  1929-1931
I Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki. Dnia 12 maja 1929
roku poświęcił  sztandar drużyny.  W okresie  od listopada 1928 do
listopada  1932  pełnił  funkcję  komendanta  Hufca  Starogard  (od
grudnia 1931 roku po zmianie nazwy - Hufca Kociewskiego). W 1929
roku,  23  czerwca  poświęcił  sztandar  hufca.  W  tym  samym  roku
zorganizował  wyjazd  harcerzy  na  Zlot  Narodowy  Harcerzy
w Poznaniu w dniach 12 do 23 lipca. W 1931 roku w maju organizuje
zlot  harcerski  w  10  lecie  harcerstwa  w  Starogardzie.  Na  tą
uroczystość doprowadza do wydania jednodniówki "Czuj Duch". Dnia
1 września  1932 roku  zostaje  przeniesiony  do parafii  Szczepaniki
koło  Łasina.  Po  wybuchu  II  wojny  ukrywa  się  przed  Niemcami
w Gdańsku Św. Wojciech. Po zakończeniu rozpoczyna pracę w parafii
Wielki Garc, a od lipca 1945 roku w Łasinie. Od lutego 1954 roku
zostaje proboszczem w Gniewie. Zmarł 10 marca 1965 roku i został
pochowany na cmentarzu w Gniewie.   

/na podstawie biogramu w "Słowniku biograficznym Kociewia" R. Szwocha Tom 3/



w 1931 roku Hufiec Harcerzy otrzymuje nazwę       

Hufiec Kociewski

W  czasie  gdy  Komendantem  był  ks.  phm.  Aleksander  Kluck,  podczas
reorganizacji Chorągwi Pomorskiej z siedzibą  w Toruniu, w grudniu 1931 roku
hufiec  otrzymuje  nazwę  Hufiec  Kociewski.  Również  wtedy  zmieniona  zostaje
numeracja drużyn zgodnie z kolejnością powstawania na terenie Chorągwi i tak
1,  2,  3  i  drużyna  z  Kocborowa  zostają  kolejno  20,  32,  41  i  58  Pomorskimi
Drużynami Harcerskimi. /mil str. 8/

Następnym Komendantem Hufca  od listopada 1932  do 1935 roku był
Czesław Klafkowski /wg Czuj Duch i wg J. Milewskiego "Z dziejów i Tradycji
Harcerstwa  Starogardzkiego  1921-1985",  rok  1989  str.  62/  Również
Kronika  Grona  Przyjaciół  przy  32  i  58  drużynach  wymienia  druha
Klafkowskiego jako Komendanta Hufca w 1934 roku.

Czesław Klafkowski  Komendant Hufca - listopad 1932  - 1935

W marcu komisarycznym Komendantem Hufca na czas od marca 1935 do
października  1935  roku  został  Wacław  Kwiczor  /wg  Czuj  Duch  i  wg  J.
Milewskiego "Z dziejów i Tradycji Harcerstwa Starogardzkiego 1921-1985",
rok 1989 str. 62/

Wacław  Kwiczor komisaryczny  Komendant  -  marzec  1935  -
październik 1935

Od października 1935 do września 1939 roku funkcję Komendanta Hufca
pełnił Józef Bielecki /wg Czuj Duch i wg J. Milewskiego "Z dziejów i Tradycji
Harcerstwa  Starogardzkiego  1921-1985",  rok  1989  str.  62/  Również
Kronika  Grona  Przyjaciół  przy  32  i  58  drużynach  wymienia  druha
Bieleckiego jako Komendanta Hufca w 1936 roku.



Józef Bielecki Komendant Hufca - październik 1935 - wrzesień 1939

Józef  Bielecki  urodził  się  w  Nowej  Cerkwi   6  stycznia  1906 roku.
Ukończył  szkołę  powszechną  a  następnie  Collegium  Marianum
w Pelplinie.  Po  ukończeniu  nauki  w  1924  roku  pomagał  ojcu
w prowadzeniu  gospodarstwa.  Następnie  przeprowadził  się  do
Starogardu,  gdzie  rozpoczął  pracę  jako  pomocnik  biurowy
w magistracie.  Od  1927  roku  pracował  jako  urzędnik  biura
meldunkowego. Od młodości uprawiał lekką atletykę i sporty wodne
i wygrywał wiele zawodów. Włączył się też w organizację harcerstwa
w Starogardzie. Działał w 3 Drużynie Harcerskiej im. króla Jana III
Sobieskiego oraz w powołanym w 1925 roku (zgodnie z informacja
u Szklarskiego I Buchholza str. 86) Harcerskim Klubie Sportowym. Po
przekształceniu HKS-u w Starogardzki Klub Sportowy w 1927 roku
działa w tym klubie. Równolegle działa na polu harcerskim i w 1929
roku uczestniczy z przedstawicielami Hufca w II Narodowym Zlocie
Harcerzy w Poznaniu.  W okresie  od lipca 1933 do września  1935
roku  był  drużynowym  3  Drużyny,  wówczas  już  o  specjalności
żeglarskiej. W październiku 1935 roku zostaje Komendantem Hufca
i pełni tą funkcję do wybuchu wojny. Na 29 sierpnia 1939 roku zwołał
ostatnią  przed  wojną  odprawę  w  stanicy  nad  Wierzycą,  w  której
uczestniczyło  300  osób  (Milewski,  "Harcerze  Starogardzcy  1939-
1915").

Po wybuchu wojny roku ukrywa się w Łodzi, a w 1943 roku zostaje
aresztowany  i  osadzony  w  łódzkim  więzieniu.  Zostaje  uwolniony
dzięki  staraniom rodziny  i  w 1944 roku wraca  do Starogardu.  Po
zakończeniu wojny pracuje w administracji miejskiej a od 1954 do
1971  roku  był  dyrektorem  Miejskiego  Zarządu  Budynków
Mieszkalnych.  Trzykrotnie  zostawał  radnym  Miejskiej  Rady
Narodowej. Również od razu po wojnie włącza się w odbudowę ruchu
harcerskiego i sportowego. Przystępuje do wznowienia działalności
i zostaje prezesem Harcerskiego Klubu Sportowego.  W 1961 roku



zostaje  członkiem  zarządu  Koła  Przyjaciół  Harcerstwa  i  był
współorganizatorem uroczystości  otwarcia  Stanicy  Harcerskiej  nad
Wierzycą 13 maja tego roku. W późniejszym czasie był członkiem
Kręgu Instruktorskiego im. Zygmunta Bączkowskiego.

Dział  również  w  Zrzeszeniu  Sportowym,  Starogardzkim  Klubie
Sportowym  i  Towarzystwie  Krzewienia  Kultury  Fizycznej.  Działał
również w samorządzie osiedlowym i Towarzystwie Przyjaciół Dzieci.
Należał  również  do  Zrzeszenia  Kociewskiego,  Towarzystwa
Miłośników  Ziemi  Kociewskiej,  Polskiej  Zjednoczonej  Partii
Robotniczej i Frontu Jedności Narodu.

Zmarł  22  stycznia  1994  roku  i  został  pochowany  na  "starym"
cmentarzu w Starogardzie.

/na podstawie biogramu w "Słowniku biograficznym Kociewia" R. Szwocha Tom 4 /

w 1936 roku powstaje Hufiec Harcerek w Starogardzie

Równolegle  do  drużyn  męskich,  jednak  nieco  później  rozwijają  się
w Starogardzie  drużyny  żeńskie.  Początkowo  przynależą  do  Hufca
Harcerek w Tczewie, lecz w  lecie 1936 roku powstaje żeński Hufiec ZHP
w Starogardzie  /wg Czuj  Duch i  wg  J.  Milewskiego "Z dziejów i  Tradycji
Harcerstwa Starogardzkiego 1921-1985", rok 1989 str. 10/

A tak rozwój harcerstwa żeńskiego opisują same harcerki w Kronice Hufca
Harcerek w 1938 roku:

/pisownia oryginalna/

Gdy Polska w listopadzie 1918 r. odzyskała wolność i niepodległość i Pomorze
wróciło  do  Macierzy,  nieopisana  radość  rozpierała  nasze  serca  i  ze  łzami
w oczach witaliśmy polskie wojsko i polskie urzędy.

Ta  serdeczna  radość  z  odzyskanej  ojczyzny  udzieliła  się  przedewszystkiem
młodemu pokoleniu, które z całym potokiem radosnej i twórczej młodzieńczości
rwała się do związków patriotycznych.

W Starogardzie także na pierwszy plan wysunęła się młodzież. Tak więc w roku
1921 stanął tu nieznany dotąd harcerz polski w zielonym mundurze. A kilka lat
po tym pierwszy nasz szary mundurek ukazał się na ulicach miasta.

Tak więc z biegiem czasu utworzyły się w Starogardzie cztery żeńskie drużyny
i to:  I  gimnazjalna  [Klaudyny  Potockiej  z  drużynową  Heleną  Żukotyńską],
II E. Plater pozaszkolna, III i IV przy szkołach powszechnych.

Powstały  też  z  inicjatywy  druhny  Gosi  Raszejanki  [Masiak]  dwie  gromady
zuchowe i to „Polnych Ludków” i „Leśnych Duszków”.

Drużyny starogardzkie należały początkowo do hufca tczewskiego.



Główna praca harcerska rozpoczęła się z chwilą założenia drużyny pozaszkolnej
r. 1931 gdyż harcerki starsze z drużyny po ukończeniu kursów mogły się zająć
innymi drużynami.

Chociaż  praca  w  początkach  szła  dość  leniwie,  to  jednak  w  krótkim  czasie,
harcerstwo żeńskie w Starogardzie wysunęło się na jedno z czołowych miejsc na
Pomorzu,  tak  że Komenda Chorągwi  w Toruniu zezwoliła  II  drużynie  harcerek
w r. 1935 mino krótkiego jej istnienia, na sprawienie sobie sztandaru.

Drużyny starogardzkie każdego roku wyjeżdżały na obozy. Tak więc hufiec nasz
ma  już  poza  sobą  szereg  obozów,  kolonij  i  kursów  jak  n.p.  W r.  1932  obóz
w Zblewie. W tym roku też dwie harcerki brały udział w kursie dla drużynowych
w  Jaworniku  i  Międzynarodowym  Zlocie  Skautek  na  Buczu.  Dalej  obóz
w Charzykowie,  Tleniu,  Zlot  w Spale,  obóz  w Skórzennie,  Siderce,  Worochcie,
Osieku i obecnie w r. 1938 na Wileńszczyźnie i obóz propagandowy na granicy
niemieckiej w Widlicach.

r.  1936 objęła hufiec druhna Gosia Raszejanka,  a z dniem 1 września 1937r.
druhna hm. Zofia Kopeciówna, która dotąd nasz hufiec prowadzi.

Do hufca naszego należy też drużyna w Lubichowie.

Czuwajmy i nigdy nie zniżajmy lotu!

…

Małgorzata Raszeja  Komendantka Hufca Harcerek - 1936 -

    - 1 września 1937

              

hm. Zofia Kopeciówna Komendantka Hufca Harcerek -

 - 1 września 1937 -  1939  

1939 - 1945 II Wojna Światowa

Podczas II Wojny Światowej na terenie Starogardu nie funkcjonuje żadna
zorganizowana struktura harcerska.



w 1945 roku wznawiają działalność Hufiec Harcerek      

 i Hufiec Harcerzy

Starogardzcy  harcerze  już  w  kilka  tygodni  po  wyzwoleniu  przystąpili  do
wznowienia  swej  działalności...  Odrodziły  się  przedwojenne  drużyny  męskie
i żeńskie. Na czele starogardzkiego hufca męskiego już w maju 1945 roku stanął
Brunon /Werner/ Richter, a żeńskiego Małgorzata Masiak. Dnia 2 czerwca tego
roku hufiec harcerek wszedł jako ósmy w skład chorągwi Gdańsko-Morskiej. 

… Na zlocie hufca w Dniu Harcerza 17 czerwca 1945 roku stanęło łącznie 435
druhów  w  pełni  umundurowanych,  zorganizowanych  w  pięciu  drużynach
męskich, dziesięciu wiejskich oraz dwóch gromadach zuchowych.

W  dniu  28  czerwca  tego  roku,  na  I  Zlocie  Chorągwi  Gdańsko-  Morskiej
w Gdańsku, z okazji Święta Morza defilowały przed marszałkiem Michałem Rolą-
Żymierskim  starogardzkie  hufce  męski  i  żeński.  Wyróżniały  się  one  swą
liczebnością, postawą i zdyscyplinowaniem.

...

25 maja 1945 roku wznowiono działalność Hufca ZHP w Starogardzie. 

Józef  Milewski  "Z  dziejów  i  Tradycji  Harcerstwa  Starogardzkiego  1921-1985,
rok1989 str. 28-29

Pierwszą powojenną Komendantką Hufca Harcerek zostaje w maju 1945
roku druhna Małgorzata Masiak,  która jeszcze jako Małgorzata Raszeja,
była  pierwszą  Komendantką  Hufca  Harcerek  od  1936  roku.  Funkcję  tą
pełniła do likwidacji harcerstwa w 1949 roku.

Małgorzata Masiak Komendantka Hufca Harcerek - maj 1945 - 1949



Małgorzata Masiak z domu Raszeja, urodziła się 4 czerwca 1911 roku
w Osowie i tam uczęszczała do szkoły powszechnej. W 1922 roku
wraz z rodzicami przeniosła się do Starogardu, gdzie jej ojciec został
kierownikiem  szkoły  wydziałowej,  którą  ukończyła  w  1928  roku.
Następnie  rozpoczęła  naukę  w  Państwowym  Seminarium
Nauczycielskim  w  Toruniu  i  w  1931  roku  otrzymała  uprawnienia
zawodowe. Od tego roku działa również w harcerstwie, gdzie zakłada
drużyny żeńskie i od 1931 roku pełni funkcję drużynowej II Drużyny
Harcerek  im.  Emilii  Plater.   W lutym 1932 roku  rozpoczęła  pracę
w szkole  nr  4  w  Starogardzie.  W  roku  1936  została  pierwszą
Komendantką powołanego w Starogardzie Hufca Harcerek i pełniła
tą funkcję do 1 września 1937 roku. W grudniu 1937 roku zawarła
związek małżeński z nauczycielem Kazimierzem Masiakiem. Działała
również w kole teatralnym i zorganizowała szkolny oddział specjalny
dla dzieci upośledzonych. 

Po wybuchu wojny została aresztowana przez hitlerowców i  przez
miesiąc przetrzymywana w więzieniu. Po wydostaniu się na wolność
ukrywała  się  do marca 1940 roku w Osieku.  W1943 roku podjęła
prace  jako  robotnica  w  starogardzkiej  wytwórni  cukierków,
a następnie jako pomoc biurowa w miejscowym tartaku. W czasie
wojny prowadziła tajne nauczanie oraz pomagała jeńcom wojennym
przetrzymywanym  w  obozach  jenieckich  na  terenie  Starogardu.
Nawiązała  również  współprace  z  "gryfem  Pomorskim"  gdzie  była
członkiną  Rady  Naczelnej  i  działała  pod  pseudonimem
"Nauczycielka". Od jesieni 1943 do stycznia 1945 roku brała udział
w wielu  akcjach  dostarczania  broni  i  amunicji  dla  oddziałów
partyzanckich  w  Borach  Tucholskich.  Kierowała  również  komórka
kontrwywiadu.

/na podstawie biogramu w "Słowniku biograficznym Kociewia" R. Szwocha Tom 1,
oraz Kroniki Harcerek i biuletynu Goniec 6/97 /

Brunon Richter Komendant Hufca Harcerzy - 25 maja - sierpień 1945

/wg  J.  Milewskiego  "Z  dziejów i  Tradycji  Harcerstwa Starogardzkiego  1921-1985",  rok
1989 str. 62/

Bernard Klinkosz Komendant Hufca - sierpień 1945 - luty 1946  

/wg  J.  Milewskiego  "Z  dziejów i  Tradycji  Harcerstwa Starogardzkiego  1921-1985",  rok
1989 str. 62/



Franciszek Piechowski Komendant Hufca - luty 1946 

- czerwiec 1948

    dh. Franciszek Piechowski 1946 r.

Biogram druha  Franciszka  Piechowskiego  znajduje  się  w  dalszej  części
opracowania.

Gerard Lubiński Komendant Hufca - czerwiec - 1 października 1948

/wg  J.  Milewskiego  "Z  dziejów i  Tradycji  Harcerstwa Starogardzkiego  1921-1985",  rok
1989 str. 62/

         Gerard Lubiński



Hubert Żądłowski Komendant Hufca - 1 października 1948 -

   - 20 marca 1949  

/wg  J.  Milewskiego  "Z  dziejów i  Tradycji  Harcerstwa Starogardzkiego  1921-1985",  rok
1989 str. 62/

w 1949 roku pod naciskiem politycznym przestają
działać Hufce Harcerek i Harcerzy 

W  całej  Polsce,  coraz  większe  naciski  przedstawicieli  władzy  na
instruktorów doprowadzają do zaprzestania przez nich pracy harcerskiej.
Kolejnym etapem była  likwidacja  struktur  ZHP  i  włączenie  w  struktury
Związku  Młodzieży  Polskiej.  Rozpoczyna  działać  Organizacja  Harcerska
ZMP, prócz nazwy nie mająca nic wspólnego z harcerstwem i metodyką
harcerską.

W roku  1949  wprowadzono  nowy  znak  organizacyjny  tzw."Czuwajkę"  -
bardzo  podobny  do  ZMP-owskiego,  wprowadzono  nowe  stopnie
i sprawności, oraz nowy mundur. Komendy Hufców zamieniono w komendy
powiatowe. Zlikwidowano również harcerstwo w szkołach średnich i odtąd
młodzież tych szkół miała należeć do Związku Młodzieży Polskiej.  Praca
harcerska  miała  być  oparta  o tezy  referatu  Władysława  Kosińskiego
"W pracy i  walce z klasą robotniczą wychowujemy młodzież harcerską".
W roku 1950 wprowadzono nowe Prawo i Przyrzeczenie, a 15 października
tego  roku  wcielono  Związek  Harcerstwa  Polskiego  (niezgodnie
z obowiązującym prawem) do Związku Młodzieży Polskiej.  W roku 1951
w Dzień  Dziecka  powołano  OH  ZMP  -  Organizacje  Harcerską  Związku
Młodzieży  Polskiej,  wzorowaną  na  działalności  radzieckich  pionierów.
Zerwanie z tradycyjnymi metodami harcerskimi szybko przynosi skutek -
jako działalność odgórnie wymuszana,  nie  cieszy się zainteresowaniem,
jest jedynie "pokazówką". Zaczynają pojawiać się głosy dążące do powrotu
do tradycyjnego munduru, nazw i części metody harcerskiej. Na przełomie
maja i czerwca 1956 roku dalej w ramach ZMP wyodrębnia się OH PL -
Organizacja Harcerska Polski Ludowej.

Działania  "starych  instruktorów"  przyspieszają,  wewnątrz  OHPL  coraz
bardziej  popularna  stawała  się  idea  powrotu  do  pełnej  niezależności
"ruchu  harcerskiego".  Członkowie  komend  wojewódzkich  i  Komendy
Głównej  9  listopada  1956  roku  podejmują  rezolucję  o  powstaniu



samodzielnej organizacji i odnowie harcerstwa. Postanowiono zwrócić się
do dawnych instruktorów i z nimi odbudowywać harcerstwo.

Już w grudniu 1956 roku narada działaczy OH PL waz z zaproszonymi na
nią starymi instruktorami ZHP, po dyskusjach przekształciła się w Krajowy
Zjazd Działaczy Harcerskich, obradujący do 10 grudnia i nazywany później
Zjazdem  Łódzkim.  Przyjęto  na  nim  m.  in.  Uchwałę  w  sprawie
organizacyjnych podstaw działania, która mówiła:

"Z  uwagi  na  pełne  usamodzielnienie  i  przekształcenie  się  Organizacji
Harcerskiej  Polski  Ludowej  we  wspólny  związek  dzieci,  młodzieży
i instruktorów pracujących w oparciu o metody harcerskie, przywraca się
tradycyjną nazwę: Związek Harcerstwa Polskiego"

Uchwała  ta  miała  silny  wydźwięk  moralny,  gdyż  de  facto  Związek
Harcerstwa  Polskiego  figurował  dalej  w  rejestrach  sądowych
z obowiązującym przedwojennym statutem.

A tak ten okres w Starogardzie wspomina dh Antoni Górski w opracowaniu
Moje Obozy Harcerskie z 1988 roku (w maszynopisie):

/pisownia oryginalna/

 ...  we  Włoszech  wstąpiłem  do  Kręgu  Starszoharcerskiego  „Wędrownych
Zniczów” przy Gimnazjum i Liceum 3 Dywizji Strzelców Karpackich w Amandoli.
Z Włoch przeniesiono nas do Bedney Airfield w Angli. Tu uczestniczyłem w kursie
drużynowych.  Po  powrocie  do  Polski  zgłosiłem  się  do  pracy  w  hufcu
starogardzkim ale dh. Gerard Lubiński powiedział mi, bym się nie ujawniał bo
harcerstwo się rozwiązuje. Mimo to wraz z Jankiem Wałaszewskim, Czesławem
Królem, Włodkiem Łajmingiem działaliśmy jakiś czas w Gdyni jako nieformalny
zastęp. Kiedy rozpocząłem prace w szkolnictwie a harcerstwa takiego jak jest nie
było,  rozpocząłem  działać  w  PTTK  organizując  liczne  rajdy  piesze  /w  formie
obozów wędrownych/. W końcu z ramienia oświaty zrobiono mnie kierownikiem
gabinetu  harcerskiego  w  Powiatowej  Organizacji  Harcerskiej.  Nie  chciałem
przyjąć tej funkcji, nie należałem przecież do ZMP ani do partii. Powiedziano mi
jednak że to właśnie dobrze że jako 'przedwojenny' harcerz obejmę tą funkcję.
Był  to  czas  kiedy  ukazał  się  sławny  artykuł  o  metodyce  skautowej,  bardzo
krytykowany przez ówczesne organizacje młodzieżowe. Z tej też okazji odbył się
w Warszawie zjazd wszystkich kierowników gabinetów harcerskich – na którym
i ja byłem. Na zjeździe tym strasznie krytykowano ów artykuł i skauting w ogóle.
Z wypowiedzi tych wynikało że nikt z krytykujących nie ma pojęcia o metodyce
skautowej  a  krytykowano  jedynie  fakt  że  powstał  w  burżuazyjnym  państwie
i służył  imperializmowi. Na zjeździe było nas zaledwie trzech starych harcerzy
mających  pojęcie  o  skautingu.  Był  tam  jeden  były  komendant  chorągwi  /tu
obecny  z  ramienia  Min.  Oświaty/,  pewien  młody,  powojenny  harcerz  i  ja.
Próbowaliśmy przekonać uczestników że ideologia  i  metodyka to  zupełnie  co
innego.  -  Bezskutecznie  -  .  wreszcie  postanowiliśmy  zorganizować  dla
uczestników zjazdu jednodniowy biwak z grą polową, namiotami,  kuchnią itp.
Pomogło nam Ministerstwo Oświaty i biwak wypadł wspaniale. Wprawdzie jeden
z  przedstawicieli  ministerstwa,  w  garniturze,  krawacie,  lakierkach  i  z  teczką
dokumentów wpadł do ... Świdra /rzeki/ ale w sumie wszystko wypadło dobrze



a następnego  dnia  już  entuzjastycznie  poparto  ów  artykuł  i  całą  metodykę
skautową. Tak powstała OHPL do której zaczęto „ściągać” byłych instruktorów
harcerskich. Otrzymałem skierowanie na kurs komendantów powiatowych OHPL
– ale że właśnie miał mi się urodzić pierwszy syn, zrezygnowałem z tego kursu.
Wysłano więc jakiegoś nauczyciela ze Skórcza. Był nim jak się okazało druh Jan
Cesarz.  W  tym  samym  czasie  /nieco  wcześniej/  byłem  kierownikiem
ogólnopolskiego rajdu pieszego PTTK przez Pomorze gdańskie podczas którego
prowadziłem nieformalny  kurs  drużynowych –  w czym pomagało  mi  czterech
harcerzy ze Śląska wędrujących tym samym szlakiem. Byłem też instruktorem
kolonii  dziecięcej  Przemysłu  Drzewnego  w  Zelgoszczy  gdzie  wprowadziłem
metodykę  harcerską  a  część  kolonii  uczestnicy  spędzili  pod  namiotami
samodzielnie  gotując  posiłki.  Traktowałem to  jak  obóz  harcerski  z  komendą,
rozkazami,  wartą  itp.  Bardzo aktywną na tej  kolonii  była  nauczycielka  Janina
Ozimek, która tam właśnie poznała pracę harcerską. Pomagał mi tam również
członek mego koła PTTK Kazik Skrobisz. Jesienią tego roku odbył się intensywny
kurs dla nauczycieli  – instruktorów /z  kilku powiatów/ w naszej  starogardzkiej
Strzelnicy.  Komendantem  kursu  był  „hufcowy”  z  Pruszcza  Gdańskiego.  Nie
pamiętam już jego nazwiska, wiem tylko że był mniejszy ode mnie. Ja byłem jego
zastępcą. Aktywnym instruktorem był tam też Czesław Lux i Edmund Falkowski.
Tak  więc  rok  1956  to  funkcja  kierownika  gabinetu  harcerskiego,  zjazd
w Warszawie,  rajd  i  kolonia-obóz  za  którą  w  ramach  Min.  Przem.  Drzewn.
Otrzymaliśmy  w  Krakowie  nagrodę  za  zajęcie  I  miejsca  w  Polsce...  a  dalej
narodziny  mego  syna  Stanisława,  powstanie  OHPL,  funkcja  zastępcy
komendanta, kurs drużynowych w Strzelnicy, reaktywowanie 2 DH, Zjazd Łódzki
i...ZHP

Rok wielkich przeżyć, wielkich wydarzeń, rok który otworzył warunki do dalszej
pracy i tylu wspaniałych obozów harcerskich.

Czuwaj Antoni Górski hm PL

od 1956 roku Organizacja Harcerska Polski Ludowej

Komendantem  Powiatowym  Organizacji  Harcerskiej  Polski  Ludowej
w Starogardzie zostaje w 1956 roku Jan Cesarz. Jego zastępcą, jak sam
mówi w swoich wspomnieniach, jest dh Antoni Górski.

Jan Cesarz Komendant Powiatowy OH PL od 1956 roku



w 1958 roku wznawia działalność Hufiec ZHP

Z  rękopisu  Wspomnień  Franciszka  Damazego  Piechowskiego  /pisownia
oryginalna/

... Po odwilży jaka nastąpiła po objęciu władzy przez Gomułkę, odradzało się też
harcerstwo. Nie miałem już zamiaru wracać do tej pracy. Lecz sprawy potoczyły
się zupełnie inaczej.  Komendantem Chorągwi  w Gdańsku został  Hm. Grzesiak
Józef „Czarny” który wrócił z zesłania 10 letniego z Workuty. Jego zastępcą był
mój dobry kolega jeszcze z czasów przedwojennych Hm. Trapp Ferdynand.

Otóż Trapp był organizatorem dużej akcji szkoleniowej dla 400 osób w okresie
wakacji  1957 /  58  w Międzygórzu.  Prosił  minie  ażebym został  komendantem
jednego  kursu  60  osobowego  –  osób  już  starszych  przeważnie  nauczycieli.
Postawiłem warunek że zabieram dwójkę dzieci  Ewę i  Julka. Zgodzili  się  więc
zabrałem  ich  pierwszy  raz  w  góry  na  zimowisko  z  którego  na  pewno  byli
zadowoleni.

20  stycznia  1958  r.  Przyjechał  do  mnie  Dh.  Grzesiak  z  Dh-ną  Masiakową
z d. Raszeja b. Komendantką Hufca Harcerek w latach 1946 – 1949 namawiając
mnie  ażebym  objął  stanowisko  Komendanta  Hufca.  Przekonywali  dość  długo
wreszcie zgodziłem się no i tak pozostałem do października 1972 r.

Harcerstwo trzeba było odbudować od nowa. Niczego prawie nie było. Zgłosili się
do pomocy moi byli współpracownicy z lat 1946-48. Powstawały nowe drużyny
w mieście i na wsi. Moją prawą ręką był mój zastępca Szwedowski Józef człowiek
ofiarny i szlachetny, dobry organizator któremu można było zaufać jeżeli podjął
się  jakiejś  pracy.  Hufiec  rozrastał  się.  W czerwcu  1958  odbyło  się  na  rynku
wręczenie sztandaru dla Hufca.

Podjęliśmy  się  budowy  Stanicy  Harcerskiej.  Projekt  wykonał  dh.  Aleksander
Wiecki z Pucka architekt pochodzący ze Starogardu – były drużynowy 3 druż.
Żeglarskiej,  budowniczy przedwojennej  Stanicy Wodnej.  W roku 1959 w maju
odbyliśmy pierwsza uroczystość na terenie Stanicy. Wyrównaliśmy teren który
był  wysypiskiem  śmieci  oraz  postawiliśmy  obelisk  wykonany  przez  Dh.
Wałaszewskiego Jana. Po roku na tym samym miejscu mogliśmy otworzyć już
Hangar na sprzęt Wodny, a za rok w maju dokończyć budowę całej Stanicy.

Była  to  wielka  uroczystość  jak  na  Starogard.  W  pomoc  przy  urządzeniu  tej
uroczystości włączył się wtedy Dh. Trapp Kom. Chorągwi który był Dyrektorem
technikum  Ekonomicznego  w  Sopocie.  Uroczyste  otwarcie  Stanicy  nastąpiło
13 maja 1961 r. Z Gdańska przybyło dużo gości a między innymi przewodniczący
Woj  Rady  Nar  (wojewoda)  Piotr  Stolarek,  jego  zastępca  Łazarowicz,  D-ca
Marynarki Woj. Adm. Studziński 4-ch posłów Ziemi Gdańskiej Naczelnik ZHP –
Hm.  Zakrzewska  Zofia,  Z-ca  Naczel.  Majka,  Główny  Kwatermistrz  Wojska
w randze Viceministra Generał .............. ze swoim adiutantem majorem, Władze
miejscowe. Zakrzewska ofiarowała dla Stanicy pierwszy telewizor duży stojący.
Po oficjalnych uroczystościach w Stanicy, goście udali się do Domu Socjalnego
Polfy na uroczysty bankiet dla ok. 100 osób. Całość bezpłatnie przygotowało PSS
„Społem” Którego prezesem był Józef Mazurowski (...)

Z obozów harcerskich większych akcji to było kilka. W roku 1958 zgrupowanie
pierwsze  w  Twardym  Dole  3  obozy  ok.  150  uczestników.  W  roku  1959?



Orzechowie k. Ustki 4 obozy oraz kolonia zuchowa ogółem ok 250 osób. W roku
1960 wielka akcja „Grunwald” dla ok. 300 osób. W roku 1962 w Gdańsku na
Biskupiej  Górce  odbył  się  zlot  3  dniowy  z  jakiejś  rocznicy  państwowej.  Zlot
zwiedzany był przez najwyższe władze państwowe Władysława Gomułkę, Józefa
Cyrankiewicza,  Mariana  Spychalskiego,  Marszałka  Sejmu  Wycecha  i  szereg
innych ważnych osobistości. Hufiec Starogard wykonał na Zlocie maszt główny
z całym kodem flagowym. Władze zwiedziły nie cały obóz lecz podobozy Gdyni,
Starogardu  i  Gdańska.  Nasz  obóz  wyróżniał  się  wystrojem  puszczańskim
z korzeni i gałęzi bardzo efektownych które ściągnęliśmy z zakończonych obozów
naszego Hufca. Głównymi architektami tych wystrojów byli Wałaszewski i Górski
Antoni.  Szefem  widowiska  plenerowego  dla  całości  Zlotu  był  także  nasz
instruktor Hm. Bielawski Tadeusz z zawodu inź. Chem. Z „Polfy”.

Hufiec  zdałem  w  październiku  1972  r.  Druhowi  Gerardowi  Jelińskiemu
Dyrektorowi Szkoły w Rokocinie. 

Franciszek  Piechowski  zostaje  Komendantem  Hufca  Starogard  21
stycznia 1958 (wg Szwocha) 

Wg rozkazu L7/59 z dnia 16 listopada 1959 roku, podpisanym: Hufcowy
Fr. Piechowski hm. znajduje się informacja:

Wystąpiłem  do  Komendy  Chorągwi  z  wnioskiem  o  zwolnienie
dotychczasowego  składu  oraz  o  mianowanie  Komendy  Hufca
w następującym składzie:

1. phm. Szwedowski Józef z-ca hufcowego , ref.druż. starszych
2. pwd.  Jaszewska Ewa zast. ref. drużyn wędrow.
3. phm. Ozimek Janina namiestnik zuchowy
4. pwd. Miszewski Roman pełnomocnik "Sztab …"
5. phm. Żadłowski Hubert ref. drużyn młodszych
6. pwd. Piątek Franciszek kwatermistrz

Po niecałym roku pracy wg rozkazu L6/60 z dnia 27 września 1960 roku,
zgodnie  z  rozkazem  podpisanym   również  przez  druha  Franciszka
Piechowskiego,  występuje  on  do  Komendy  Chorągwi  o  mianowanie
kolejnego składu Komendy Hufca:

1. hm. Szwedowski Józef - zast. Hufcowego odp. za pion organiz. i W.F
2. phm. Miszewski Roman - zast. Hufcowego - sprawy druż. wiejskich
3. phm. Wałaszeski Jan - zast. Hufcowego - sprawy artyst. i H.S.I.
4. phm. Piątek Franciszek - kwatermistrz
5. phm. Kinder Kazimierz - retman
6. phm. Bielawski Tadeusz - ref. druż miejskich
7. phm. Janiszewska Ewa - ref. druż starszych
8. pwd. Półrolczyk Krystyna - sekretarz Kom. Hufca
9. pwd. Gołębiewska Krystyna - ref. służ. zdrowia



Następnych  wyborów  Komendantów  i  Komend  Hufców  dokonują  Rady
Hufców  wyłaniane  przez  konferencje  sprawozdawczo  wyborcze.  I  tak
I Konferencja Sprawozdawczo Wyborcza Hufca Starogard Gdański w dniu
25 października 1964 roku  /zgodnie z rozkazem Komendanta Hufca L9/64
z 10 listopada 1964/ wybrała:

Komenda Hufca

Komendant  hm. Franciszek Piechowski
z-ca Komendanta hm. Roman Miszewski
z-ca Komendanta phm. Gerard Wroniak
Kwatermistrz Hufca hm. Franciszek Pitątek
Członek Komendy hm. Ewa Jaszewska
Członek Komendy phm. Barbara Korzep
Członek Komendy hm. Antoni Górski

Komisja Rewizyjna Hufca

Przewodniczący phm. Józef Ciesielski
Z-ca przewodniczącego

pwd. Edmund Rohde
Sekretarz phm. Krystyna Półrolczyk
Członek phm. Lidia Czerwińska

Członek
pwd. Teresa Chwaszczyńska

II  Konferencja  Sprawozdawczo Wyborcza Hufca Starogard Gdański  z  12
lutego  1967  roku  /zgodnie  z  rozkazem Komendanta  Hufca  L3/67  z  10
marca 1967/ wybrała:

Komenda Hufca

Komendant  hm. Franciszek Piechowski
z-ca Komendanta hm. Edmund Falkowski
Członek Komendy hm. Stanisław Gerowski
Członek Komendy hm. Paweł Liebrecht
Członek Komendy hm. Mieczysłąw Szulc
Komisja Rewizyjna Hufca

Przewodniczący
pwd. Edmund Rohde

Z-ca przewodniczącego
phm. Czesław Jędrzejewski

Członek phm. Teresa Chwaszczyńska

Członek
pwd. Henryk Ociesa

Członek pwd. Barbara Makowska



III  Konferencja Sprawozdawczo Wyborcza Hufca Starogard Gdański  dnia
16 lutego 1969 roku /zgodnie z załącznikiem nr 1 i rozkazem Komendanta
Hufca L3/69 z 10 marca 1969/ wybrała:

Komenda Hufca

Komendant  hm. PL Franciszek Piechowski
z-ca Komendanta hm. Edmund Falkowski
Członek Komendy hm. Stanisław Gerowski
Członek Komendy hm. Roman Kolenda
Członek Komendy hm. Roman Miszewski
Członek Komendy hm. Paweł Liebrecht
Członek Komendy hm. Krystyna Puścikowska

Komisja Rewizyjna Hufca

Przewodniczący
phm. Edmund Rohde

Członek
hm. Brunon Engler

Członek
pwd. Danuta Karbowska

Członek pwd. Zbigniew Kudelski

Członek phm. Wacław Życzyński

IV  Konferencja  Sprawozdawczo  Wyborcza  Hufca  Starogard  Gdański  21
marca 1971 roku /zgodnie z protokołem z pierwszego posiedzenia Rady
Hufca i Komisji Rewizyjnej/ wybrała:

Komenda Hufca

Komendant  hm. PL Franciszek Piechowski
z-ca Komendanta Edmund Falkowski
Członek Komendy Stanisław Gerowski
Członek Komendy Krystyna Puścikowska
Członek Komendy Kazimierz Lepak
Członek Komendy Krystian Pomierski
Członek Komendy Hanna Bielecka
Komisja Rewizyjna Hufca

Przewodniczący
hm. Wacław Życzyński

Z-ca przewodniczącego hm. Gerard Jeliński

Sekretarz
phm. Danuta Karbowska



hm. PL Franciszek Piechowski  Komendant Hufca - 21 stycznia  
   1958 - październik 1972

Franciszek  Piechowski  urodził  się  11  grudnia  1915  roku
w Kościerzynie. W dzieciństwie razem z rodzicami przeniósł się do
Bobowa, gdzie w 1932 roku założył i  prowadził  drużynę harcerską
(90 Pomorską  Drużynę Harcerzy).  Wraz z  harcerzami  uczestniczył
w Jubileuszowym  Zlocie  Harcerstwa  w  Spale  w  1935  roku.  Po
przeprowadzeniu  się  do  Starogardu  zostaje  w  1937  roku
drużynowym 32 PDH im ks.  J.  Poniatowskiego.  Po  krótkim czasie
przenosi się do Bydgoszczy gdzie prowadził 8 Drużynę Harcerzy. 

Po wybuchu wojny pracuje w niemieckich firmach budujących drogi
najpierw w Starogardzie a potem na Ukrainie. Po zakończeniu wojny
podejmuje  pracę  w  handlu  w  Starogardzie  i  wraca  do  pracy
harcerskiej.  W  lutym  1946  roku  zostaje  Komendantem  Hufca
Harcerzy.  Wraz  z  harcerzami  organizuje  liczne  uroczystości
harcerskie  w  Starogardzie,  a  w  1947  roku  do  otwarcia  Domu
Harcerza na tyłach Szkoły Podstawowej nr 2. Funkcje Komendanta
pełni do czerwca 1948 roku i odchodzi ze względu na coraz większe
upolitycznienie  pracy  harcerskiej.  Od  1952  roku  pracował
w zakładach "Centra" w Starogardzie.

Po okresie stalinowskim zaczęło odradzać się tradycyjne harcerstwo
i pomimo wcześniejszej niechęci, za namową Komendanta Chorągwi
druha Józefa Grzesiaka "Czarnego" i druhny Małgorzaty Masiakowej,
21  stycznia  1958  roku  druh  Piechowski  obejmuje  funkcję
Komendanta  Hufca  w  Starogardzie.  Podczas  jego  kadencji
zbudowano i oddano do użytku w 1961 roku stanicę harcerską nad
Wierzycą. Wzniesiono również i odsłonięto w 1967 roku pomnik ku
czci  Poległych  i  Zamordowanych  w  latach  1939-1945  Harcerzy.
Przeprowadzono  również  akcję  fundowania  sztandarów  szczepom



z terenu Hufca, oraz w 1972 roku nadano Hufcowi Starogardzkiemu
imię generała Józefa Wybickiego. Z pełnienia funkcji  Komendanta,
druh Franciszek Piechowski zrezygnował w październiku 1972 roku. 

Dalej  działał  w  harcerstwie  i  w  1974  roku  został  członkiem
Chorągwianej  Komisji  Rewizyjnej.  W  1981  roku  doprowadził  do
powołania  kręgu  im.  Zygmunta  Bączkowskiego,  którego  był
przewodniczącym.

Działał również w Towarzystwie Miłośników Ziemi Kociewskiej. Zmarł
12 czerwca 1998 roku w Starogardzie  Gd. i  został  pochowany na
"nowym" cmentarzu.            

/na podstawie wspomnień druha Piechowskiego, oraz biogramu w "Słowniku 
biograficznym Kociewia" R. Szwocha Tom 3 /

Zgodnie z  informacją  ze wspomnień druha Franciszka Piechowskiego w
1972  roku  następuje  zmiana  na  funkcji  Komendanta  Hufca.  Druh
Piechowski  pisze:  "Hufiec  zdałem  w  październiku  1972  r.  Druhowi
Gerardowi  Jelińskiemu  Dyrektorowi  Szkoły  w  Rokocinie".  Natomiast
zgodnie z informacją druha Jelińskiego zmiana komendanta nastąpiła  21
marca 1971 roku. Niestety nie ma na to potwierdzającego rozkazu.

Druh Gerard Jelinski zostaje w 1971 roku Komendantem Hufca.

Powołania  do  komendy  z  dnia 15  czerwca  1973  roku  na  podstawie
informacji  KH  Starogard  do  Komendy  Chorągwi  oraz  rozkazu   L8/73
Komendanta Chorągwi z dnia 1 września 1973 roku

Komenda Hufca

Komendant  hm. Gerard Jeliński
z-ca Komendanta hm. Edmund Falkowski
Członek  Komendy /od 15 czerwca
1973  z-ca  Komendanta  ds.
organizacyjnych

hm.  Roman Miszewski

Członek Komendy hm. Anna Czerniejewska
Członek Komendy hm. Krystian Pomierski
Członek Komendy hm. Stanisław Gerowski
Członek Komendy  /od 15 czerwca
1973

hm. Bogdan Grzela

Członek Komendy hm. Krystyna Puścikowska
Członek Komendy  /od 15 czerwca
1973

org. Renata Lewandowska



Komisja Rewizyjna Hufca

Przewodniczący
hm. Wacław Życzyński

Z-ca przewodniczącego phm. Danuta Karbowska
Członek hm. Antoni Górski
Członek hm. Edmund Rohde

V Konferencja  Sprawozdawczo  Wyborcza  Hufca  Starogard Gdański  dnia
25 listopada 1973 roku /zgodnie z rozkazem L11/73 Komendanta Chorągwi
z dnia 10 grudnia 1973/ wybrała:

Komenda Hufca

Komendant  hm. Gerard Jeliński
Z-ca Komendanta hm. Edmund Falkowski
Z-ca Komendanta hm. Gizela Dembińska
Członek Komendy hm. Krystyna Puścikowska
Członek Komendy hm. Anna Czerniejewska
Członek Komendy hm. Krystian Pomierski
Członek Komendy hm. Stanisław Gerowski
Członek Komendy org. Renata Lewandowska

Komisja Rewizyjna Hufca

Przewodniczący hm. PL Roman Miszewski
Z-ca przewodniczącego hm. Roman Kolenda
Sekretarz

hm. Wacław Życzyński
Członek hm. Antoni Górski
Członek hm. Małgorzata Bylica



hm. Gerard Jeliński Komendant Hufca – 1972 - 24 kwietnia 1974

Gerard  Jeliński  urodził  się  4  września  1940  roku  w  Bytonii  koło
Zblewa.  Do  Związku  Harcerstwa  Polskiego  wstąpił  zaraz  po  jego
reaktywowaniu  w  1959  roku  i  jeszcze  w  tym  samym  roku,
26 listopada, złożył Przyrzeczenie Harcerskie. Działał w Hufcu ZHP w
Starogardzie  Gdańskim  w  Szczepie  „Szarych  Włóczęgów”,  który
prowadził hm. Antoni Górski, gdzie do maja 1960 roku pełnił funkcję
przybocznego 9. Drużyny im. Józefa Wybickiego „Plewyje.” W 1962
uczestniczył  w kursie  drużynowych zuchowych w Cieplicach (5-16
listopada), gdzie złożył zobowiązanie instruktorskie i uzyskał stopień
organizatora. Od tego czasu poświęcił się pracy z zuchami, będąc
najpierw przez  dwa lata  drużynowym Gromady Zuchowej  „Dzielni
Indianie” w Jeziercach, a w latach 1967-1973 Gromady o tej samej
nazwie w Rokocinie. Ponadto był instruktorem na trzech koloniach
zuchowych w Cieciorce (1968-1970)  oraz z-cą komendanta obozu
żeglarskiego w Osieku (1974). Po raz ostatni w obozie harcerskim
uczestniczył w 1993 roku, gdzie był komendantem.

Zdobywając doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, dh Gerard
zdobywał kolejne stopnie instruktorskie. Zaledwie półtora miesiąca
po  złożeniu  zobowiązania  instruktorskiego  otrzymał  stopień
przewodnika  (1  stycznia  1963),  cztery  lata  później  został
podharcmistrzem (1 stycznia 1967), a stopień harcmistrza otrzymał
1 listopada 1970 roku. W międzyczasie pełnił funkcję Komendanta
Rejonu ZHP Zblewo-Semlin. Doświadczenia te wykorzystał w służbie,
którą pełnił w Hufcu ZHP Starogard Gdański, 21 marca 1971 roku
został wybrany na funkcję Komendanta Hufca, którą pełnił do maja
1974 roku.  Po  tym doświadczeniu  zaangażował  się  w  pracę  przy
Chorągwi  Gdańskiej.  W  latach  1976-1981  był  on  członkiem



Chorągwianej  Komisji  Rewizyjnej,  a  później  został  członkiem Rady
Chorągwi. Funkcję tę pełnił do 1989 roku. Ten rok wyznaczył również
koniec jego działalności w Kręgu Instruktorskim im. Z.Bączkowskiego
w Starogardzkim Hufcu, którego członkiem był od 1980 roku.

Jego działalność i nie pozostała niezauważona, czego dowodem jest
Krzyż za Zasługi dla ZHP, który otrzymał 23 marca 1977 roku.

Na posiedzeniu Rady Hufca 24 kwietnia 1974 roku /zgodnie z rozkazem
Komendanta  Hufca  L5/74  z  dnia  10  maja  1974  roku  rozkazem
Komendanta  Chorągwi  L5/74  z  dnia  10  maja  1974  roku/  rezygnację
z funkcji  Komendanta  Hufca  złożył  dh  Gerard  Jeliński.  Rada  Hufca
powierzyła obwiązki Komendanta dh hm Gizeli Dembińskiej. Jednocześnie
Rada  powołała  na  funkcję  z-cy  Komendanta  Hufca  dh  phm  Adama
Żytkowiaka,  oraz  do  składu  Komendy  powołano  dh.  pwd.  Romana
Kowalewskiego (kierownik referatu HSPS).

hm. Gizela Dembińska Komendantka Hufca - 24 kwietnia 1974 -

- 30 lipca 1975

zgodnie  z  protokołem  z  posiedzenia  Komendy  Hufca  z  dnia
18 października  1974  roku  skład  Komendy  Hufca  przedstawiał  się
następująco:

Komendant  Gizela Dembińska
Z-ca Komendanta Edmund Falkowski
Z-ca Komendanta Adam Żytkowiak
Członek Komendy Krystyna Puścikowska
Członek Komendy Anna Czerniejewska
Członek Komendy Krystian Pomierski
Członek Komendy Stanisław Gerowski
Członek Komendy Renata Lewandowska
Członek Komendy Roman Kowalewski



Rozkazem L4/75 z dnia 30 lipca 1975 roku, podpisanym: p.o. Komendanta
Chorągwi  Gizela  Ptach  hm.,  pełniącą  obowiązki  Komendanta  Hufca
Starogard Gd. Zostaje  hm Krystyna Puścikowska

hm. Krystyna Puścikowska p.o. Komendanta - 30 lipca 1975 - 

- sierpień 1977 

  Krystyna Puścikowska

VI Konferencja Sprawozdawcza Hufca Starogard Gdański odbyła się dnia
28 listopada  1975 roku  -  jednak  brak  w dokumentach  informacji  o  jej
rezultatach. Należy przypuszczać (zgodnie z informacjami u Milewskiego)
że komendantem pozostaje dh. Krystyna Puścikowska.

Kolejna  zmiana  Komendanta  ma  miejsce  na  podstawie  rozkazu
Komendanta Chorągwi L4/77 z 15 września 1977, gdzie p.o. Komendanta
Hufca  zostaje  mianowany dh  Franciszek  Smukała  i  pełni  tą  funkcję  do
rozkazu Komendanta Chorągwi L2/78 z 15 marca 1978 w którym to zostaje
odwołany.



hm. Franciszek Smukała p.o. Komendanta Hufca -

- 15 września 1977  - 15 marca 1978 

Franciszek  Smukała  urodził  się  8  lipca  1944 roku  w  Koźminie  na
Kociewiu.  W 1963 roku  rozpoczął  pracę  jako  nauczyciel  w  szkole
podstawowej  nr  3  w Starogardzie  Gd.  i  w tym samym roku druh
Antoni  Górski  "zaraził"  go harcerstwem.  Do końca  września  1964
roku  prowadził  drużynę  harcerską  przy  Szczepie  "Szarych
Włóczęgów" którego Szczepowym był właśnie druh Górski. 

W  październiku  1964  roku  został  powołany  do  służby  wojskowej
w jednostce  w  Choszcznie  w  województwie  szczecińskim.  Od
stycznia  do  maja  1965  roku  prowadził  drużynę  przy  Komendzie
Hufca  w  Choszcznie.  Tam  też  uczestniczył  w  obozie  harcerskim,
pełniąc funkcję Zastępcy Komendanta Obozu. 

Po powrocie do Starogardu w 1965 roku był instruktorem na obozie
w Spierewniku a w 1967 roku był Komendantem Kolonii  Zuchowej
w Cieciorce.  Od  1  stycznia  1967  roku  do  31  sierpnia  1969  roku,
pracował  jako  etatowy  instruktor  w  Komendzie  Hufca
w Starogardzie. W okresie od 1 września 1969 roku do czerwca 1973
roku prowadził drużynę harcerską w szkole podstawowej w Linowcu,
a w latach 1973 do 1977 pełnił funkcję Komendanta Szczepu "Orły
Północy"  przy  szkole  podstawowej  nr  4  w  Starogardzie.  Od  15
września 1977 roku  do 15 marca 1978 został mianowany na funkcję
pełniącego obowiązki Komendanta Hufca Starogard Gdański.

Po zmianie pracy w latach 1978 do 1982 nie pracował w ZHP, jednak
po powrocie do szkolnictwa 1 września 1982 roku, do 1989 pełnił
funkcję  Komendanta  Szczepu  przy  Szkole  Podstwowej  nr  7
w Starogardzie.  W  swojej  karierze  harcerskiej  współorganizował
obozy w Modrzejewie, Ostrowitem k. Czerska, Osieku oraz w Kaliszu
Pomorskim. 

/zgodnie z informacjami przekazanymi przez druha F. Smukałę/



Kolejne  mianowanie  pełniącego  obowiązki  Komendanta  następuje
rozkazem Komendanta  Chorągwi  L  8/78  z  15  grudnia  1978  w  którym
zostaje  mianowany  dh Edmund  Falkowski  (na  podstawie  informacji
przekazanej do Komendy Chorągwi dnia 28 lutego 1979 roku. podpisanej
p.o. Komendanta Hufca Edmund Falkowski hm PL)

hm. Edmund Falkowski p.o. Komendanta Hufca - 15 grudnia 1978  -
         - 27 listopada 1980

Edmund Falkowski rodził się 8 kwietnia 1924 roku w Skarszewach.
Z zawodu  był  nauczycielem  związanym  z  Publiczną  Szkołą
Podstawową nr 4 w Starogardzie Gdańskim. W 1949 roku został jej
dyrektorem  i  stanowisko  to  piastował  do  1955.  Wtedy  to  został
mianowany przez Przewodniczącego PRN Inspektorem Oświaty. Jego
praca  na  rzecz  wychowania  młodzieży  nie  ograniczała  się  jednak
tylko  do  tej  roli.  Jako  22-latek  wstąpił  do  Związku  Harcerstwa
Polskiego i  odtąd mocno związał  się z tą organizacją.  Początkowo
należał do 17 Drużyny Harcerskiej im. H. Dąbrowskiego, gdzie zaczął
zdobywać doświadczenie w pracy z młodzieżą. Już 23 lutego 1947
roku złożył Przyrzeczenie Harcerskie. Od 1967 roku na stałe wszedł
do  Komendy  Hufca  ZHP  Starogard  Gd.,  gdzie  przez  11  lat  był
Zastępcą Komendanta, a ostatecznie 15 marca 1978 roku sam nim
został. Funkcję tę piastował do 27 listopada 1980 roku.

Edmund  Falkowski  zasłynął  nie  tylko  ze  swojej  pracy  na  rzecz
edukacji, lecz także z działalności na rzecz regionu. Należał bowiem
do  inicjatorów  wzniesienia  w  Starogardzie  pomnika  Adama
Mickiewicza  (1955-1956),  ufundowania  wielu  tablic  pamiątkowych
i obelisków  zarówno  w  mieście  jak  i  jego  okolicach.  Zainspirował
powołanie  do  życia  Stacji  Wiedzy  o  Regionie  i  udzielał  się
w Towarzystwie  Miłośników  Ziemi  Kociewskiej,  którego  w  latach



1983-1997  był  prezesem.  Współdziałał  przy  organizacji  wielu
regionalnych  sesji  naukowych.  Należał  do  współtwórców
Kociewskiego  Kantoru  Edytorskiego  i  udzielał  się  na  łamach
„Kociewskiego Magazynu Regionalnego” oraz „Biuletynu parafii św.
Mateusza.” Działał także w zarządzie Towarzystwa Literackiego im.
A. Mickiewicza.

Jego  praca  na  rzecz  regionu  spotkała  się  z  powszechnym
szacunkiem  i  uznaniem,  czego  wyrazem  było  odznaczenie  go
Medalem  za  zasługi  dla  Starogardu  Gd.,  wpisanie  do  Księgi
Honorowej  Zasłużonych  dla  tego  miasta  oraz  nazwanie  jego
imieniem  jednej  z  ulic  Starogardu.  Ponadto  został  odznaczony
Krzyżem Kawalerskim Orderu  Odrodzenia  Polski,  Medalem Komisji
Edukacji Narodowej, a także Złotym Krzyżem Zasługi dla ZHP.

VII  Konferencja  Sprawozdawczo  Wyborcza  Hufca  Starogard  Gdański  27
listopada 1980 roku /zgodnie z Rozkazem Komendanta Hufca  L 4/80 z 10
grudnia 1980/ wybiera:

Komenda Hufca

Komendant  hm. Adam Olżyński
Z-ca  Komendanta  ds.
organizacyjnych  /do  24  września
1982

hm. PL Mieczysław Szulc

Z-ca  Komendanta  ds.
programowych /do 9 marca 1993

hm. Regina Sikorska

Kwatermistrz Hufca hm. PL Krystyna Puścikowska
Kierownik Kształcenia i Stopni Instr hm. PL Stanisław Gerowski
Członek Komendy hm. PL Paweł Liebrecht
Członek Komendy /od 24 września
1982

hm. Maria Thoms

Członek Komendy /od 24 września
1982

hm. Stanisław Walczak

Komisja Rewizyjna Hufca

Przewodniczący hm. Krystian Pomierski
Sekretarz

hm. Wacław Życzyński
Członek hm. Barbara Nierzwicka
Członek phm. Jadwiga Ciosańska
Członek hm. PL Antoni Górski



Rada Hufca i Komisja Rewizyjna Hufca na posiedzeniu  dnia 24 września
1982  roku  podjęła  decyzję  o  przedłużeniu  kadencji  Komendy  Hufca
o kolejne  dwa  lata.  Równocześnie  Rada  przyjęła  rezygnację  druha
Mieczysława Szulca z funkcji z-cy Komendanta i członka Komendy Hufca.
Na  tym samym posiedzeniu  Rada  Hufca  zatwierdziła  kandydatury  hm.
Marii  Thoms  i  hm.  Stanisława  Walczaka  na  członków  Komendy  Hufca.
/zgodnie z rozkazem Komendanta Hufca L6/82 z 22 listopada 1982/

Na  kolejnym  posiedzeniu  Rada  Hufca  z  dniem  9  marca  1983  roku
przyjmuje  rezygnację  dh.  Reginy  Sikorskiej  z  funkcji  z-cy  Komendanta
i członka Komendy Hufca.  /zgodnie z rozkazem Komendanta Hufca L3/83
z 5 kwietnia 1983/

VIII  Konferencja  Sprawozdawczo  Wyborcza  Hufca  Starogard  Gdański
14 listopada  1984  roku  /zgodnie  protokołem  z  pierwszego  posiedzenia
Rady Hufca w dniu 14 listopada 1984 roku z rozkazem Komendanta Hufca
L1/85 z 15 stycznia 1985/ wybiera:

Komenda Hufca

Komendant  hm. Adam Olżyński
Z-ca Komendanta hm. PL Krystyna Puścikowska
Członek Komendy hm. PL Paweł Liebrecht
Członek Komendy hm. PL Krystian Pomierski
Członek Komendy hm. Marek Potocki
Członek Komendy hm. Stanisław Walczak
Członek Komendy phm. Piotr Wiącek
Komisja Rewizyjna Hufca

Przewodniczący hm. Hubert Żądłowski
Członek hm. PL Wanda Słomska
Członek hm. Elżbieta Rychlicka

Rada  Hufca  z  dniem 25  kwietnia  1985  roku  przyjmuje  rezygnację  dh.
Marka Potockiego z  funkcji członka Komendy Hufca.  /zgodnie z rozkazem
Komendanta Hufca L4/85 z 3 czerwca 1985/

Rada Gdańskiej Chorągwi ZHP w 1986 roku przedłużyła kadencję władz
Hufca do czterech lat. /zgodnie z rozkazem Komendanta Hufca L3/86 z 22
lipca 1986/

                                             



IX  Konferencja  Sprawozdawczo  Wyborcza  Hufca  Starogard  Gdański
w styczniu 1985 roku /zgodnie z rozkazem Komendanta Hufca L1/89 z 25
stycznia 1989/ wybrała:

Komenda Hufca

Komendant  hm. PL Adam Olżyński
Z-ca Komendanta hm. PL Krystyna Puścikowska
Członek Komendy hm. PL Ewa Ciesielska
Członek Komendy hm. PL Mieczysław Szulc
Członek Komendy hm. PL Krystian Pomierski
Członek Komendy hm. Piotr Wiącek
Członek Komendy  hm. Stanisław Walczak
Komisja Rewizyjna Hufca

Przewodniczący hm. PL Paweł Liebrecht
Członek hm. PL Gerard Jeliński
Członek hm. PL Ewa Władasz
Członek phm. Barbara Leśniewska
Członek pwd. Bronisława Rogowska

Zgodnie z rozkazem Komendanta Hufca L1/91 z dnia 4 lutego 1991 skład
Komendy  Hufca i  Komisji  Rewizyjnej  /osób posiadających czynne prawo
wyborcze na 4 lutego 1991/ przedstawia się następująco:

Komenda Hufca

Komendant  hm. Adam Olżyński
Z-ca Komendanta hm. Krystyna Puścikowska
Członek Komendy hm. Krystian Pomierski
Członek Komendy hm. Piotr Wiącek
Członek Komendy hm. Stanisław Walczak

Komisja Rewizyjna Hufca

Przewodniczący hm. Ewa Władasz
Członek hm. Gerard Jeliński
Członek phm. Barbara Leśniewska



hm. Adam Olżyński  Komendant Hufca - 27 listopada 1980 -

-  6 marca 1991

Adam  Olżyński  urodził  się  23  marca  1954  roku  w  Starogardzie
Gdańskim. Był absolwentem Liceum Ekonomicznego w Starogardzie
Gd.  i  Szkoły  Chorążych  Pożarnictwa  w  Poznaniu.  Od  czasów
szkolnych  był  działaczem  społecznym,  a  związał  się  zwłaszcza
z pracą  na  rzecz  młodzieży.  Jego  pierwszym  polem  działania  był
Związek  Harcerstwa Polskiego.  W jego ramach organizował  liczne
obozy  i  animował  różne  formy  harcerskiej  aktywności.  W  latach
1980-1991  oraz  ponownie  w  latach  1992-1996  pełnił  funkcję
Komendanta Hufca ZHP w Starogardzie Gdańskim. Podczas swoich
kadencji przyczynił się do pozyskania i rozbudowy Harcerskiej Bazy
Obozowej  w Osieku w Skrzyni.  Doprowadził  także do poszerzenia
bazy Stanicy Harcerskiej w Starogardzie Gd. poprzez wybudowanie
pomieszczeń do działalności programowej i bazy magazynowej. Od
1980  roku  do  1996  był  członkiem  Kręgu  Instruktorskiego  im.
Zygmunta Bączkowskiego działającego przy Hufcu Starogard.

Pracę na rzecz starogardzkiej młodzieży kontynuował także pełniąc
funkcją prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Starogardzie Gd. Pod
jego kierownictwem nastąpił rozwój szeregów Młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej,  która  wprowadziła  wiele  nowych  form  pracy,  m.in.
obozy  szkoleniowo-wypoczynkowe,  turnieje  wiedzy  pożarniczej,
partnerską  współpracę  ze  strażacką  młodzież  z  Niemiec,
systematyczne  szkolenia  pogłębiające  wiedzę  i  umiejętności
strażackie, uczestnictwo w miejskich uroczystościach rocznicowych.
Pod jego kierownictwem Ochotnicza Straż Pożarna w Starogardzie
Gdańskim znacznie zwiększyła i odmłodziła swoje szeregi, stając się



widocznym  elementem  systemu  bezpieczeństwa  powszechnego
w mieście.

Jego  praca  na  rzecz  swojej  Małej  Ojczyzny  spotkała  się
z powszechnym uznaniem, czego namacalnymi dowodami są m.in.
odznaka  Zasłużonego  Instruktora  Gdańskiej  Chorągwi  ZHP,  którą
otrzymał  15  października  1989  roku,  oraz  Medal  za  zasługi  dla
Starogardu Gd., który dostał 30 września 2002 roku.

Druh Adam Olżyński zmarł 30 maja 2004 roku  i został pochowany
na "nowym" cmentarzu.

Rozkazem Komendanta Hufca L1/91 z  dnia  4  lutego 1991 roku zostaje
zwołany  na  6  marca  1991  roku  Zjazd  Hufca.  Na  tym  Zjeździe
Komendantem  Hufca  zostaje  prawdopodobnie  wybrany  druh  pwd.
Grzegorz Karwowski. Nie zachowały się dokumenty zjazdowe, natomiast
jest jeden rozkaz z 15 kwietnia 1991 podpisany Komendant Hufca pwd.
Grzegorz Karwowski.

pwd. Grzegorz Karwowski Komendant Hufca - 6 marca 1991 -

- 17 czerwca 1991

O  jakichś  zawirowaniach  we  władzach  Hufca  świadczy  kolejny  rozkaz
Komendanta Chorągwi o numerze L5/91 z 15 maja 1991 roku. Zwołuje on,
a nie Komendant Hufca, Zjazd Hufca na 3 czerwca 1991 roku. Natomiast w
rozkazie Komendanta Chorągwi L8/91 z 17 czerwca 1991 roku, Komendant
Chorągwi  przyjmuje rezygnację  pwd.  Grzegorza Karwowskiego z  funkcji
Komendanta Hufca. Jednocześnie w tym samym rozkazie, mianuje p. o.
Komendanta  Hufca  druha  hm.  Marka  Potockiego.  Należy  więc
przypuszczać, że Zjazd zwołany na 3 czerwca nie zdołał wybrać władz lub
się nie odbył.

 



hm. Marek Potocki p. o. Komendanta Hufca -  17 czerwca 1991 -

- 15 listopada 1991

/zgodnie  z  rozkazem  Kom.  Chorągwi  L8/91  z  17  czerwca  1991  roku,
rozkazem Kom. Hufca L2/91 z 5 grudnia 1991 i rozkazem Kom. Chorągwi
L11/91 z 15 listopada 1991/

Marek Potocki

hm.  Adam  Olżyński zostaje  Komendantem  Hufca  Starogard  Gdański
rozkazem Komendanta Chorągwi L11/91 z 15 listopada 1991 roku.

Komenda  Hufca  od  5  grudnia  1991  /zgodnie  z  rozkazem Komendanta
Hufca L2/91 z 5 grudnia 1991/ przedstawia się następująco:

z-ca Komendanta hm. Stanisław Walczak
Kwatermistrz hm. Krystyna Puścikowska
członek Komendy phm. Artur Dróżkowski
członek Komendy phm. Damian Szymanowicz

Zjazd Hufca zostaje  zwołany na  10 grudnia  1992 /zgodnie z  rozkazem
Komendanta Hufca L1/92 z 6 listopada 1992 roku.



W rozkazie  Komendanta  Chorągwi  L8/92  z  dnia  15  grudnia  1992  roku
znajduje się informacja,  że Zjazd Hufca wybrał  na funkcję Komendanta
Hufca Starogard harcmistrza Adama Olżyńskiego.

Komendant  hm. Adam Olżyński 
z-ca Komendanta hm. Stanisław Walczak
z-ca Komendanta phm. Ewa Gracz
członek Komendy phm. Piotr Falkowski 

Komenda Hufca od 17 października 1995 

Komendant  hm. Adam Olżyński 
z-ca Komendanta phm. Piotr Falkowski 
członek Komendy phm. Teresa Aleksandrowicz 
członek Komendy pwd. Bogdan Gliniecki 
od  14  listopada  1995  -  członek
Komendy

hm. Gerard Jeliński 

hm. Adam Olżyński Komendant Hufca - 15 listopada 1991  -

- 26 listopada 1996

Biogram druha Adama Olżyńskiego został umieszczony wcześniej.

Zjazd Nadzwyczajny Hufca 26 listopada 1996 roku zgodnie z rozkazem
Komendanta  Chorągwi  L12/96  z  15  grudnia  1996  roku,  wybrał  władze
Hufca w następującym składzie:

Komenda Hufca

Komendant  phm. Elżbieta Gliniecka
członek  Komendy  do  26  marca
1997

hm. Gerard Jeliński 

członek Komendy phm. Bogdan Gliniecki  
członek Komendy pwd. Maria Słomińska
od  13  grudnia  1996  -  z-ca
Komendanta

phm. Artur Dróżkowski 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący KR phm. Mirosław Kalkowski
członek hm. Adam Olżyński 
członek phm. Piotr Falkowski 



phm. Elżbieta Gliniecka Komendantka Hufca - 26 listopada 1996 - 

- 7 listopada 1997

         Elżbieta Gliniecka

Komenda Hufca od Zjazdu Hufca 7 listopada 1997 

zgodnie z rozkazem Komendanta Chorągwi L19/97 z 15 listopada 1997
roku

Komendant  phm. Artur Dróżkowski 
z-ca Komendanta pwd. Tomasz Dróżkowski
członek Komendy phm. Elżbieta Gliniecka
członek Komendy pwd. Maria Słomińska
członek Komendy wędr. Barbara Lubińska
członek Komendy pwd. Piotr Lamek

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący KR phm. Teresa Aleksandrowicz 
członek pwd. Małgorzata Bassara
członek pwd. Andrzej Stasiszyn



Komenda Hufca od Zjazdu Hufca 4 listopada 1999 

zgodnie z rozkazem Komendanta Chorągwi L16/99 z 15 listopada 1999
roku i rozkazem Komendanta Chorągwi L17/99 z 15 listopada grudnia roku

Komendant  phm. Artur Dróżkowski 
z-ca Komendanta pwd. Angelika Gałkowska
członek Komendy pwd. Monika Dittmer 
uzupełniono o członek Komendy H.O. Krzysztof Kołek
uzupełniono o członek Komendy 
do 21 grudnia 2000

pwd. Maciej Kuchta

7 października 2002 członek 
Komendy

pwd. Tomasz Dróżkowski

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący KR phm. Teresa Aleksandrowicz 
członek pwd. Małgorzata Bassara
członek pwd. Andrzej Stasiszyn

Komenda Hufca od Zjazdu Hufca 8 listopada 2003            

zgodnie z rozkazem Komendanta Chorągwi L15/2003 z 30 listopada 2003
roku

Komendant  phm. Artur Dróżkowski 
z-ca Komendanta phm. Angelika Gałkowska
członek Komendy pwd. Sławomir Jankowski
członek Komendy pwd. Wojciech Mokwa
uzupełniono o członek Kom.
do 15 grudnia 2003

pwd. Przemysław Kos

od 15 grudnia 2003 członek Kom. H.O. Mateusz Cerowski

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący KR phm. Monika Aleksandrowicz
członek do 11 lutego 2004 phm. Monika Dittmer 
członek pwd. Marzena Sinicka
od 11 lutego 2004 pwd. Adam Siemieński



hm. Artur Dróżkowski Komendant Hufca - 7 listopada 1997 -

- 21 stycznia 2006

Artur  Dróżkowski  urodził  się  w  Starogardzie  Gd  31  lipca  1970  r.
Naukę rozpoczął jesienią 1977 roku w Szkole Podstawowej nr 3 i tam
w szczepie "Kociewiacy" rozpoczął przygodę z harcerstwem najpierw
jako  zuch,  a  później  harcerz.  Przyrzeczenie  harcerskie  złożyłem
w 1980 roku, a na pirewszym obozie był w 1985 roku  w Osieku -
Dobrym  Bracie.  Po  rozpoczęciu  nauki  w  Zespole  Szkół
Ekonomicznych, przy działającym tam Szczepie "Podhalanie"  wraz
z kilkoma  znajomymi  założył  19  Drużynę  Starszoharcerską  im
Zygmunta Bączkowskiego z drużynowym Grzegorzem Karwowskim.
Na  początku  1987  roku,  został  drużynowym  18  Drużyny
Starszoharcerskiej  im  Szarych  Szeregów,  a  następnie  został  też
szefem Drużyn Czerwonych Beretów w Hufcu Starogard. 

Zobowiązanie Instruktorskie złożył 27 października 1987 roku. Latem
1989  roku  był  Komendantem  pierwszego  po  wielu  latach,  obozu
harcerzy starszych Drużyn Czerwonych Beretów w Dobrym Bracie.
W  październiku  tego  roku  uzyskał  stopień  podharcmistrza.
Opiekunem jego prób instruktorskich był hm. Piotr Wiącek. Krótko po
komisji  stawił  się  w  7  Batalionie  Dowodzenia  Wojsk  Obrony
Wybrzeża  w  Gdańsku  celem odbycia  służby  wojskowej.  W  czasie
służby często bywał na zbiórkach 18 DSH w ramach tzw. przepustki
stałej.  Wraz z Kręgiem Instruktorów ZHP 7 Brygady Wojsk Obrony
Wybrzeża organizował w  1990 roku obóz harcerski w miejscowości
Lubiki  w  gminie  Kaliska.  Po  służbie  wojskowej  wrócił  do  pracy
w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Rudnie i  do prowadzenia
drużyny w Zespole Szkół Ekonomicznych. 

Zorganizował  w  1991  roku  wraz  z  drużyną  Nieobozowe  Lato
w Studzienicach  gm.  Kaliska,  a  w  1992  roku  wraz  z  druhem
Gerardem Jelińskim podobóz harcerski.  Jesienią 1997 roku przekazał
18  drużynę  druhnie  Małgorzacie  Falkowskiej  i  7  listopada  został



Komendantem  Hufca  Starogard  na  2  letnią  kadencję.  Ponownie
został  wybrany  na  funkcje  Komendanta  4  listopada  1999  roku
i 8 listopada 2003 roku.  W 2005 roku zamyka pozytywnie próbę na
stopień Harcmistrza,  opiekunem próby był hm. Adam Olżyński. Był
również w tych latach członkiem Komisji Rewizyjnej Chorągwi, Sądu
Harcerskiego  Chorągwi  i  dwa  razy  delegatem  na  Zjazd  ZHP.
Z powodów  osobistych  zrezygnował  z  funkcji  Komendanta  Hufca
w grudniu 2005 i którą pełnił do Zjazdu 21 stycznia 2006 roku.

Podczas jego kadencji przeniesiono bazę obozową z Dobrego Brata
(teren został oddany parafii w Osieku i  właściciel  miał  inne plany
związane z terenem) do Skrzyni. W związku z tym w HBO w Skrzyni
dokonano wielu remontów i adaptacji aby baza spełniała stosowne
przepisy. Dokonano również licznych prac remontowych w siedzibie
hufca -Stanicy w Starogardzie. Zaktywizowano również teren poza
miastem  i  powstały  drużyny  w  Barłożnie,  Kolinczu,  Radziejewie,
Zblewie,  Pinczynie.  Zacieśniono  współpracę  hufców  powiatowych
Starogard,  Skarszewy  i  Czarna  Woda  w  ramach  powiatu  poprzez
organizacje wspólnych przedsięwzięć.  

Zawodowo pracował  w kilku  firmach i  różnych zawodach,  między
innymi w BG Werizane, Zakładzie Szklarskim w  Starogardzie oraz
w Zblewie,  w  Stolarni  Józefa  Peka  w  Zblewie.  Był  kierowcą,
budowlańcem,  handlowcem,  kierownikiem  transportu  i  działu
sprzedaży. Aktualnie prowadzi własną działalność gospodarczą.

/zgodnie z informacjami przekazanymi przez druha A. Dróżkowskiego/

Zjazd  Sprawozdawczy  +  Wyborczy   21  stycznia  2006  roku  /zgodnie
z rozkazem Komendanta Chorągwi L3/2006 z 15 lutego 2006 roku/ wybrał:

Komenda Hufca       

Komendant  phm. Angelika Gałkowska 
z-ca Komendanta pwd. Wojciech Mokwa 
członek Komendy phm. Monika Dittmer 
członek Komendy pwd. Sławomir Jankowski 
członek Komendy pwd. Maciej Kuchta

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący KR phm. Monika Aleksandrowicz
członek pwd. Maciej Kuchta 
członek pwd. Adam Siemieński



hm. Angelika Gałkowska Komendantka Hufca - 21 stycznia 2006 - 

- 10 listopada 2007

 

Angelika Siemieńska (Gałkowska) urodziła się 1 lipca w Starogardzie
Gdańskim. Swoją przygodę z harcerstwem rozpoczęła w 96 Wodnej
Drużynie Harcerskiej, jednak po trzech miesiącach przeniosła się do
4  Drużyny  Harcerskiej  prowadzonej  przez  Monikę  i  Andrzeja
Aleksandrowiczów. Przyrzeczenie harcerskie złożyła na Rajdzie Rodło
w  Gdańsku  w    roku.  W  latach  1997  do  2001  była  drużynową
19 drużyny  Harcerskiej  im.  K.K.  Baczyńskiego.  Zobowiązanie
instruktorskie złożyła 18 kwietnia 1999 roku. Od tego roku również
pełniła  funkcje  Zastępcy  Komendanta  Hufca  ds.  organizacyjnych.
W latach  2001  do  2006  pełniła  funkcję  Szefa  Zespołu
Programowego,  oraz  w  latach  2005  do  2006  była  członkiem
Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich.

Na  Zjeździe  Sprawozdawczym  Hufca,  który  przekształcił  się
w Sprawozdawczo Wyborczy, 21 stycznia 2006 roku zostaje wybrana
na funkcję Komendanta Hufca. Funkcję tą pełni do Zjazdu Zwykłego
10 listopada 2007 roku, podczas którego nie kandyduje ze względu
na  urodzenie  syna.  Podczas  jej  kadencji  rozpoczęto  weryfikacje
drużyn  w  czasie  której  jednostki  nie  spełniające  wymagań  i  nie
rokujące  poprawy  zlikwidowano  (zlikwidowano  3,  powołano  1).
Zwiększono  też  nacisk  na  kształcenie  młodej  kadry  i  w  ciągu
dwuletniej  kadencji  zamknięto  pozytywnie  5  prób
przewodnikowskich i tyle samo otwarto.

Na Zjeździe w 2007 zostaje wybrana do Komendy Hufca, gdzie pełni
funkcję  Zastępcy  Komendanta.  Również  w  2007  roku,  ponownie
zostaje  członkiem  Hufcowej  KSI,  której  zostaje  Przewodnicząca
w 2015  roku.  Na  Zjeździe  Hufca  w  2011  roku  zostaje  również



wybrana  do  Komendy  Hufca,  gdzie  tym  razem  pełni  funkcję
Skarbnika. 

Druhna Angelika stwierdziła że czerpie inspiracje z otacząjących ją
osób,  ze  szczególnym uwzględnieniem jej  wieloletniej  przyjaciółki
harcmistrzyni Moniki Michny. 

A poza tym wszystkim, jak sama mówi: "Lubię być harcerką".

/zgodnie z informacjami przekazanymi przez druhnę A. Siemieńską/

Zjazd  Hufca  10  listopada  2007  roku  /zgodnie  z  rozkazem Komendanta
Chorągwi L14/2007 z 30 listopada 2007 roku/ wybrał:     

Komenda Hufca       

Komendant  pwd. Wojciech Mokwa 
z-ca Komendanta phm. Angelika Siemieńska
z-ca Komendanta phm. Monika Dittmer 
Skarbnik pwd. Agata Kurcwald
członek Komendy pwd. Marzena Sinicka 
członek Kom. do 18 grudnia 2009 pwd. Sławomir Jankowski  
od 18 grudnia 2009 członek Kom. pwd. Maciej Bryja 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący KR phm. Monika Aleksandrowicz
członek pwd. Maciej Kuchta 
członek pwd. Adam Siemieński

Zjazd  Hufca  28  października  2011  /zgodnie  z  rozkazem  Komendanta
Chorągwi L21/2011 z 15 listopada 2011 roku/ wybrał:      

Komenda Hufca       

Komendant  phm. Wojciech Mokwa 
Skarbnik hm. Angelika Siemieńska
z-ca Komendanta hm. Monika Michna
członek Kom. do 30 listopada 2012 phm. Patrycja Jędernalik 
członek Komendy pwd. Maciej Bryja
od 20 grudnia 2012 członek Kom. pwd. Beata Papke
Komisja Rewizyjna

Przewodniczący KR phm. Monika Aleksandrowicz
członek phm. Agnieszka Grębska 
członek do 15 grudnia 2013 pwd. Marz. Sinicka
od 15 grudnia 2013 członek phm. Andrzej Aleksandrowicz 



phm. Wojciech Mokwa Komendant Hufca - 10 listopada 2007 roku - 
- 13 listopada 2015

Wojciech  Mokwa,  to  ja,  autor  tego  opracowania  :).  Urodziłem się
8 kwietnia  w  Starogardzie.  W  działalność  harcerską  jestem
zanurzony od 1972 roku. Najpierw biernie jako zuch, później harcerz.
Moja postawa harcerska kształtowała się na obozach, prowadzonych
przez  przedwojennego  harcerza  druha  hm.  Pawła  Liebrechta.  Na
swoim pierwszym obozie w 1975 roku otrzymałem pierwszą funkcję
-  zastępowego.  Potem  kolejne  obozy  i  w  1980  roku  funkcja
instruktorska w stopniu organizatora.

Stopień przewodnika otrzymałem 6 czerwca 1983 roku i w tym roku
rozpocząłem pracę w 2 Starogardzkiej Drużynie Harcerskiej im. ks. J.
Poniatowskiego, której drużynowym był phm. Jacek Ozimek. Drużyna
ta  kultywowała  tradycje  przedwojennego  harcerstwa,  przywracała
historyczne  obyczaje  harcerskie  i  była  liderem  zmian
w starogardzkim  Hufcu.  W  tym  i  późniejszym  okresie
współpracowaliśmy ze środowiskami post KIHAM - owskimi. Drużyna
została rozwiązana w 1985 roku decyzją ówczesnej Komendy Hufca,
a  my  współpracowaliśmy  z  niezależnymi  środowiskami  z  Gdyni
i Słupska.  W  1989  roku  na  fali  wolności,  ze  względu  na  fakt  że
w Hufcu rządzili  ci  sami ludzie którzy doprowadzili  do rozwiązania
drużyny, przystąpiliśmy do organizacji niezależnych hufców harcerek
i  harcerzy  w  Starogardzie  gdzie  reaktywowaliśmy  drużynę.
Zorganizowaliśmy  obóz  w  Okoninkach,  a  w  późniejszym  okresie
przystąpiliśmy  naszym  środowiskiem  do  ZHR.  Zorganizowaliśmy
kilka większych przedsięwzięć w tym np. wystawę harcerską. Po ok.
dwóch latach działalność nasza wygasła.



Do harcerstwa wróciłem w 2000 roku, kiedy reaktywowałem 2 SDH,
której  zostałem  drużynowym.  Musiałem  w  tym  okresie  poznać
zupełnie nowe dla mnie i o wiele młodsze środowisko. Współpraca
układała się na tyle pomyślnie że w 2003 roku zostałem członkiem
Komendy  Hufca.  Po  zmianie  Komendanta  w  styczniu  2006  roku
zostałem  Zastępcą  Komendanta  Hufca,  a  na  kolejnym  Zjeździe
28 października 2011 roku zostałem Komendantem Hufca. Funkcję
te  pełnię  przez  dwie  kadencje.  W  tym  okresie  udało  się
wykrystalizować  trzon  kadry  hufca,  z  którym  bez  większych
problemów kieruję Hufcem.

Zebrane  przez  lata  doświadczenia,  umożliwiły  mi  przekonanie
członków  komend,  w  których  byłem  Zastępcą  a  później
Komendantem, do ustalenia priorytetów działania. I tak na pierwszy
plan "wyczyściliśmy" strukturę Hufca i sukcesywnie likwidowaliśmy
jednostki nie spełniające wymagań i nie rokujące poprawy. Również
ustaliliśmy że stawiamy drużynowego w centrum zainteresowania
Komendy  (zrobiliśmy to  długo  przed  Strategią  ZHP).  Dzięki  temu
udało nam się wykształcić wielu młodych, świadomych instruktorów,
drużynowych i  przybocznych.  Niektórzy  spośród  nich  już  realizują
zadania na poziomie chorągwianym. Podczas dwu kadencji otwarto
21 prób przewodnikowskich z czego  zamknięto pozytywnie 11  a 5
jeszcze  trwa.  Zamknięto  10  nie  spełniających  wymagań  drużyn
a w ich miejsce powołano 10 nowych.

Podczas moich kadencji  udało  się  w znaczącym stopniu poprawić
stan  techniczny  Stanicy.  Z  większych  prac  które  zrealizowano:
wyremontowano  ścianę  frontową  wraz  z  fundamentami,  oknami
i ociepleniem, ocieplono część stropów. Wykonano remont generalny
mieszkania  i wymieniono  cały  system grzewczy  i  znaczącą  część
instalacji  elektrycznej  w  całym budynku.  W HBO Skrzynia  wybito
nowa studnię,  wymieniono pompy, w tym głębinową, wymieniono
znacząca  część  instalacji  wodnej  i  elektrycznej.  Wyremontowano
i wymieniono takielunek, oraz wymieniono połowę żagli na dużych
jachtach. Zakupiono jacht „Metyda” i silnik do „Venus”. Zakupiliśmy
również 7 nowych namiotów i wiele drobnego sprzętu obozowego.

Praca  na  funkcji  Komendanta  Hufca  i  wieloletnia  współpraca
z Komendą  Chorągwi,  zaowocowały  zaproszeniem  mnie  do
współpracy na funkcji Członka Komendy Chorągwi, którą pełniłem do
Zjazdu Chorągwi w 2014 roku. Na tym Zjeździe zostałem wybrany
przez delegatów, najpierw na funkcję wiceprzewodniczącego Zjazdu
a  później  na  członka  Rady  Chorągwi.  Po  swym wyborze  funkcję,
nowy Komendant  Chorągwi  hm.  Artur  Glebko  zaproponował  moją
kandydaturę, na jego miejsce w Radzie Naczelnej ZHP. Kandydaturę
tą zaakceptowała Rada Chorągwi Gdańskiej, a Rada Naczelna ZHP
zaakceptowała  na  spotkaniu  25  kwietnia  2015  r.  wybór  mnie  do
Rady Naczelnej.



Za kilka dni na Zjeździe Hufca 13 listopada 2015 roku, zgodnie ze
Statutem ZHP,  po  dwu  kadencjach  oddam Nasz  Hufiec  swojemu
następcy.

W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim, którzy stanęli na
mojej  komendanckiej  drodze.  To dzięki  wam Wszystkim mogliśmy
zbudować  Hufiec  doceniany  i  uznawany  za  jeden  z  lepszych  na
poziomie  Chorągwi  Gdańskiej.  Szczególne  słowa  podziękowania
należą  się  moim  zastępczyniom hm.  Angelice  Siemieńskiej  i  hm.
Monice Michnie oraz członkowi komendy pwd. Maciejowi Bryi, którzy
byli ze mną przez pełne dwie kadencje. To wspólna wizja na sposób
"uprawiania"  harcerstwa  spowodowała,  że  tyle  osiągnęliśmy.
Dziękuję  za  lata  współpracy  i  za  to  że  rozumieliśmy  się  bez
zbędnych słów.

       phm. Wojciech Mokwa

       Komendant Hufca ZHP
Starogard Gdański


