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                Lotnicza DruŜyna Harcerska im. świrki i Wigury  
                             w Częstochowie i jej załoŜyciel 

 
 Członkowie Komisji Historycznej Hufca postanowili, Ŝe tematem najbliŜszych, kolej-

nych numerów naszej publikacji, będzie przedstawienie kilku najstarszych, zasłuŜonych se-
niorów częstochowskiego harcerstwa, których działalność zapisała się chlubnie w historii 
naszego Hufca. 

Zaczniemy od tych, którzy nie izolują się od harcerskiej społeczności i w miarę swych 
sił biorą udział w Ŝyciu Hufca, mimo bagaŜu lat i przeŜyć. Będą to głównie członkowie Kręgu 
Seniorów Hufca Częstochowa prowadzonego przez harcmistrza Bogusława Stanisza. 

Naszym pierwszym prezentowanym seniorem będzie druh Henryk Kukuła, który  
3 kwietnia b.r. ukończył 85 lat. 

Urodził się 3 kwietnia 1931r. w Częstochowie, tu chodził 
do szkoły i tu wstąpił do harcerstwa zaraz po zakończeniu woj-
ny, w roku 1945. NaleŜał do Częstochowskiej DruŜyny Harcer-
skiej im. Stefana Czarnieckiego. Zainteresowanie lotnictwem 
wykazywał od wczesnego dzieciństwa i jako nastolatek, harcerz 
w stopniu ćwika, załoŜył w roku 1947 pierwszą na naszym tere-
nie, Harcerską DruŜynę Lotniczą. Skupił wokół siebie rówieśni-
ków, uczniów częstochowskich szkół, entuzjastów lotnictwa. 
Zebrało się ponad 30 harcerzy, pragnących zdobyć uprawnienia 
pilotów. PoniewaŜ zarówno załoŜyciel druŜyny, jak i jej człon-
kowie byli osobami niepełnoletnimi, przydzielono im dorosłego 
opiekuna druŜyny, doświadczonego pilota szybowcowego.  

Na zdjęciu: 16-letni Henryk Kukuła 

 

Był to Jacenty Caban, harcerz z przedwojennej druŜyny im. Tadeusza Kościuszki dzia-
łającej na częstochowskim Ostatnim Groszu. Po wojnie działał w Szkolnym Ośrodku Szy-
bownictwa w Częstochowie jako pilot – instruktor. On to właśnie pokierował działalnością 
druŜyny zorganizowanej przez 16-letniego wtedy druha Henryka Kukułę. 

W komendzie Częstochowskiego Hufca ZHP i w Aeroklubie Częstochowskim druŜynę 
zarejestrowano jako I Lotniczą DruŜynę Harcerską im. świrki i Wigury w Częstochowie. 
Miejscem ćwiczeń lotniczych młodych druhów – pilotów była góra Osona koło Mirowa. 
Swoje zainteresowania chłopcy mogli rozwijać w sekcjach: spadochronowej, modelarskiej, 
szybowcowej i pilotaŜu motorowego. Wiosną i latem 1947 roku członkowie druŜyny zapo-
znali się ze sprzętem szybowcowym, uczyli się teorii pilotaŜu i brali udział w pierwszych 
próbach latania. JuŜ we wrześniu tego samego roku chłopcy uzyskali tytuły pilotów szybow-
cowych kategorii A.  
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                                            Szybowisko i (po latach) tablica pamiątkowa na górze Osona 

Latem następnego 1948 roku, młodzi piloci wzięli udział w obozie lotniczym w Osie-
czowie na Opolszczyźnie, gdzie mogli rozwijać i udoskonalać swoje umiejętności i zaintere-
sowania. W czasie pobytu na obozie chłopcy nie tylko brali udział w zajęciach specjalno-
ściowych i zdobywaniu sprawności harcerskich, ale równieŜ uczestniczyli w Ŝyciu miejsco-
wej ludności pomagając okolicznym mieszkańcom w Ŝniwach i zajęciach gospodarskich oraz 
zapraszając ich do udziału w wieczornych ogniskach harcerskich. Dla zdobycia funduszy na 
sprzęt i dalszą działalność druŜyny, harcerze zorganizowali zabawę lotniczą, na którą wstęp 
był płatny, z zaproszeniami, w lokalu Klubu Oficerskiego przy al. Wolności w Częstochowie. 
Impreza cieszyła się ogromnym powodzeniem wśród zaproszonych gości, czego dowodem 
był liczny w niej udział i spora kwota uzyskana przez organizatorów. 

Jesienią 1948 roku członkowie druŜyny im. świrki i Wigury brali udział w ćwiczeniach 
lotniczych na terenie lotniska Aeroklubu Częstochowskiego. Pod opieką i kierunkiem pilotów 
– profesjonalistów odbywały się loty samolotowe i skoki na spadochronach oraz inne, nieła-
twe ćwiczenia, jakich dotąd harcerze nie praktykowali na lądowisku góry Osona. 

Henryk Kukuła odpowiedzialnie kierował swoimi harcerzami jako ich druŜynowy, co 
nie przeszkadzało mu kontynuować naukę w wieczorowej szkole średniej prowadzonej przez 
profesora Józefa Steczko, nauczyciela matematyki pracującego przed wojną w Gimnazjum 
im. Henryka Sienkiewicza. 

Nic dziwnego, Ŝe działalność I DruŜyny im. świrki i Wigury stawała się popularna i zy-
skiwała sympatyków w Częstochowie i powiecie. Wśród jej członków byli tacy, którzy swoje 
lotnicze zainteresowania kontynuowali w późniejszym, dorosłym Ŝyciu. Na przykład: druh 
Robert Grajnert został powołany do słuŜby wojskowej w Batalionach Budowy Lotnisk, gdzie 
mógł kontynuować swoje młodzieńcze pasje zapoczątkowane w lotniczej druŜynie harcer-
skiej; druh Lucjan Maciukiewicz został z wojska skierowany do Szkoły Orląt w Dęblinie, 
gdzie doceniono jego umiejętności i po  ukończeniu tej szkoły został pilotem – nawigatorem 
w Polskiej Marynarce Wojennej. 

Wielu spośród byłych członków I Lotniczej DruŜyny Harcerskiej w Częstochowie zaję-
ło w późniejszych latach odpowiedzialne stanowiska w róŜnych placówkach przemysłu i go-
spodarki oraz administracji państwowej. Ale to juŜ inna historia. WaŜny jest fakt, Ŝe podsta-
wy wychowania zdobyte we wczesnej młodości zaowocowały pozytywnie w późniejszym 
Ŝyciu harcerzy z druŜyny Henryka Kukuły. 

W tym miejscu naleŜy z przykrością poinformować, Ŝe działalność tej druŜyny nie  
trwała długo. W czasie zmian politycznych i społecznych, jakie zaczęły się w roku 1949, gdy 
zmianom uległa takŜe struktura organizacyjna ZHP,  I Lotnicza DruŜyna Harcerska w Często-
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chowie została rozwiązana. Stało się to w połowie roku1949. Członkowie druŜyny i ich opie-
kunowie nie akceptowali zmian i wymagań ówczesnych władz, dotyczących ZHP. DruŜyno-
wy  Henryk Kukuła, który posiadał juŜ wtedy uprawnienia pilota szybowcowego klasy B, 
złoŜył rezygnację z pełnienia funkcji, gdyŜ nie widział dalszych szans funkcjonowania w tej 
dziedzinie. Nie zmieniło to jego lotniczych pasji. W roku 1951 uzyskał kategorię C pilota 
szybowcowego będąc członkiem Częstochowskiego Aeroklubu. 

                

Po uzyskaniu świadectwa  dojrzałości w roku1952 nie podjął studiów, poniewaŜ został 
powołany do zasadniczej słuŜby wojskowej. Pozytywną stroną był fakt, Ŝe słuŜył w lotnic-
twie. Studia, które ukończył po wyjściu z wojska nie miały związku z jego zamiłowaniem. 
Studiował zaocznie pracując w częstochowskich spółdzielniach mieszkaniowych. Dyplom 
magistra prawa po ukończeniu studiów, uzyskał na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Kierunek studiów dotyczący gospodarki mieszkaniowej był 
ściśle związany z jego pracą zawodową, trwającą nieprzerwanie do roku 1991. 

Nigdy nie zerwał kontaktu ze swoją młodzieńcza pasją. W roku 1958, po odbyciu kur-
sów w Technicznej Szkole Wojsk Lotniczych w Oleśnicy, uzyskał specjalność technika eks-
ploatacji samolotów myśliwskich. W tym samym roku Ministerstwo Obrony Narodowej 
awansowało Henryka Kukułę, który z wojska wyszedł w stopniu chorąŜego, do stopnia pod-
porucznika rezerwy w korpusie oficerów lotnictwa technicznego. 
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Kontakt z Aeroklubem Częstochowskim 
druh Henryk utrzymywał wciąŜ i utrzymuje go 
do dziś, będąc czynnym członkiem Klubu Se-
niorów Aeroklubu Częstochowskiego. Cieszył 
go zawsze fakt, Ŝe kontynuacją działalności 
druŜyny im. świrki i Wigury były specjalno-
ściowe kluby lotnicze w druŜynach starszohar-
cerskich, Ŝe  w Chorągwi Częstochowskiej 
działał Lotniczy Krąg Instruktorski, którego 
członkowie brali udział w Samolotowych Mi-
strzostwach Polski w roku 1979. Odbył się 
równieŜ, w tym samym roku, obóz spadochro-
nowy w Rudnikach, gdzie pod opieką instruk-
torów lotnictwa harcerze mogli rozwijać swoje 
pasje.  

Nie były teŜ rzadkością pokazy lotów, oglądanie samolotów i szybowców na rudnickim 
lotnisku, w czym uczestniczyła młodzieŜ harcerska, a nawet zuchy. 

   
        Entuzjaści lotnictwa przy szybowcach                                                     Zuchy na lotnisku 
                na lotnisku w Rudnikach 

W Olsztynie k/Częstochowy młodzi entuzjaści latania uczyli się szybowania na lot-
niach, a amatorów takich szkoleń było wielu, bo istniały w Częstochowskiej Chorągwi ZHP 
kluby lotniarskie, które organizowały pokazy, kursy i konkursy lotów. 

 

 

Częstochowscy instruktorzy ZHP 
na Samolotowych Mistrzostwach Polski 
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Tak więc, prekursor młodzieŜowego lotnictwa w powojennej Częstochowie, młodocia-
ny druŜynowy pierwszych skautów – pilotów na naszym terenie, druh porucznik Henryk Ku-
kuła, obecnie juŜ sędziwy senior lotnictwa i harcerstwa, miał powód do radości. 

Obecnie, mimo 85 lat Ŝycia, druh Henryk jest  aktywny, nadal 
uczestniczy w spotkaniach Klubu Seniorów Aeroklubu Częstochow-
skiego oraz Kręgu Seniorów ZHP Hufca Częstochowa. Członkowie 
Komisji Historycznej pamiętają, Ŝe druh Henryk był kilkakrotnie go-
ściem spotkania Komisji, która jest zawsze otwarta na obecność 
przyjaciół i sympatyków. A fakt, Ŝe mogliśmy niniejszy numer na-
szej publikacji poświęcić druhowi Henrykowi i jego druŜynie, za-
wdzięczamy materiałom, fotografiom i dokumentom, które skrzętnie 
przechowywane w rodzinnym archiwum, posłuŜyły nam jako źródło 
oraz zilustrowanie omawianego tematu.  

Dziękujemy, Druhu Henryku, a z okazji urodzin, szanowny Jubilacie, Ŝyczymy dal-
szych lat w zdrowiu i miłości najbliŜszych oraz przyjaciół. 
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