
                                  KRÓTKA HISTORIA 279 WDH-y „BRZASK” 
 
Rok harcerski 1989/90 

- drużynowy: ćw. Marcin Wojdat, 
- zobowiązanie instruktorskie drużynowego, 
- AZ. ’90 drużyn męskich szczepu w Moskwie, 
- pierwszy samodzielny obóz 279 WDH-y, 
- AL. ’90 nad jez. Borówko k/ Olsztynka, 
- wprowadzenie plakietki drużyny. 
- zastępy: „Miotła”, „Parasol”, zastęp starszoharcerski „Fahrrmacht” 

 
 
Rok harcerski 1990/91 

- drużynowy pwd. Marcin Wojdat HO, 
- AZ. ’91 w Milówce, 
- 9 kwietnia 1991r. przybocznym zostaje wyw. Michał Tabor, 
- 279 zostaje drużyną sztandarową hufca, 
- AL. ’91 nad jez. Bagienka k/ Lubichowa, 
- zastępy: „Miotła”, „Parasol”, „Grot”, „nr 1” (później „Czata 49”). 

 
 
Rok harcerski 1991/92 

- drużynowy pwd. Marcin Wojdat HO, 
- AZ. ’92 – wyjazd tylko Rady Drużyny do Soli k/ Żywca, 
- Wajzel otrzymuje „Złotego szańca” – najwyższe odznaczenie w szczepie, za zasługi dla szczepu oraz 

prowadzenie drużyny, 
- AL. ’92 nad jez. Łąkie k/ Sierpca – na obozie drużyna miała własną kuchnię (!), 
- zastępy: „Miotła”, „Parasol”, „Czata 49”, „Brok”, „Ruczaj”. 

 
 
Rok harcerski 1992/93 

- drużynowy ćw. Michał Tabor, 
- z drużyny wyodrębnia się samodzielny zastęp harcerzy starszych prowadzony przez pwd. Marcina 

Wojdata HO, 
- w grudniu 1992r. komendantem szczepu zostaje pwd. Marcin Wojdat HO, 
- AZ. ’93 w Zwardoniu k/ Żywca, 
- AL. ’93 nad jez. Jeziorak k/ Iławy.  

 
 
Rok harcerski 1993/94 

- drużynowy ćw. Michał Tabor, 
- przybocznym zostaje wyw. Adam Piekarski, 
- AZ. ’94 w Wiśle, 
- AL. ’94 nad jez. Rybno k/ Warlubia, 
- obrzędowość na obozie – partyzanci. 
 

 
Rok harcerski 1994/95 

- drużynowy ćw. Michał Tabor 
- AZ. ’95 – udział Rady Drużyny w zimowisku hufca w Starym Sączu, 
- AL. ’95 nad jez. Przyjezierze k/ Słupska, 
- zastępy: „Brok”, „Ruczaj” oraz próbne A, B, C, D. 
 
 

Rok harcerski 1995/96 
- drużynowy ćw. Michał Tabor,  
- AZ. ’96 w Supraślu – obrzędowość na zimowisku – detektywi, 
- podczas AZ. drużynowy składa zobowiązanie instruktorskie, 
- Jeanes otrzymuje „Złotego szańca” za zasługi dla szczepu oraz prowadzenie drużyny, 



- AL. ’96 nad jez. Oczko Wielkie k/ Kościerzyny, obrzędowość na obozie – Poszukiwacze 
Bursztynowej Komnaty,  

 
 

Rok harcerski 1996/97 
- drużynowy pwd. Michał Tabor (od maja Marcin Twaróg), 
- AZ. ’97 w Ustrzykach Dolnych – w zimowisku bierze udział tylko zastęp zastępowych, 
- AL. ’97 nad jez. Przyjezierze – obrzędowość Krzyżacy, 
- komendantem Hufca Harcerzy zostaje phm. Marcin Wojdat (1996), będąc przy tym komendantem 

szczepu, 
- zastępy: „Miotła”, „Parasol”, „Czata 49”. 
 
 

Rok harcerski 1997/98 
- drużynowy wyw. Marcin Twaróg, 
- AZ. ’98 w Rytrze, 
- AL. ’98 nad jez. Borowe k/ Białej Piskiej – udział tylko zastępu zastępowych w obozie niektórych 

drużyn hufca, obrzędowość – rycerze króla Artura, 
- istniał tylko zastęp „Parasol”, jego zastępowym był Zbyszek Umgelter (z 27 WDH-y). 
 
 

Rok harcerski 1998/99 
- p.o. drużynowego wyw. Adrian Rosiński, 
- AZ. ’99 w Białce Tatrzańskiej, 
- AL. ’99 nad jez. Radziszewskim k/ Wronek – pojechał tylko zastęp zastępowych wraz z 27 WDH-y 

„BAON” – obrzędowość Polanie, 
- zastępy: „Parasol”, „Wiking”. 

 
 
Rok harcerski 1999/2000 

- p.o. drużynowego wyw. Darek Molka, 
- AZ. ’00 w Korbielowie k/ Żywca, 
- AL. ’00 nad jez. Rybno – obrzędowość oparta na „Skautingu dla chłopców” Baden-Powell’a, wspólny 

podobóz z 27 WDH-y, 
- istnieje jeden zastęp – „Miotła”. 

 
 
Rok harcerski 2000/01 

- drużyna zostaje rozwiązana,  
- pomimo wszelkich przeciwności losu zastęp „Miotła” działa w BAONIE, jego zastępowym jest 

Konrad Wardziński, 
- AZ. ’01 w Małym Cichym k/ Zakopanego – zimowisko zastępów zastępowych Hufca Harcerzy, 
- AL. ’01 nad jez. Potęgowskim, obrzędowość – Szkoci, 
- przybocznym w 27 WDH-y zostaje wyw. Konrad Wardziński, 
- komendantem Hufca Harcerzy zostaje phm. Michał Tabor HO (2000), 
- naczelnikiem S.H. zostaje hm. Marcin Wojdat HR. 

 
 
Rok harcerski 2001/02 

- drużyna nie istnieje, 
- AZ. ’02 nie odbyła się, 
- AL. ’02 nad jez. Czyste k/. Kościerzyny – obrzędowość „Misja pokojowa ONZ”, na obóz jedzie 

„Miotła” oraz 3 starszych harcerzy, 
- działają 2 zastępy: „Miotła”, „Parasol”. 

 
 
Rok harcerski 2002/03 

- drużyna zostaje ponownie powołana 6 września 2002r, 
- drużynowy ćw. Konrad Wardziński, 



- brak przybocznego, 
- AZ. ’03 w Buczkowicach k/ Bielska Białej, 
- 23 marca 2003r. drużyna zdobywa proporzec, 
- ponowne wprowadzenie wymagań na plakietkę drużyny, 
- pierwszy od 6 lat samodzielny obóz drużyny, 
- AL. ’03 nad jez. Chomiąskim k/ Biskupina,  
- podczas obozu drużynowy składa zobowiązanie instruktorskie, 
- zastępy: „Miotła” (zast. Wojtek Kostański), „Parasol” (zast. Lech Osiński, od połowy roku Michał 

Dobrzański), „Piorun” (zast. Michał Bauer). 
 
 
Rok harcerski 2003/04 

- drużynowy pwd. Konrad Wardziński HO, 
- 27 września wyw. Wojtek Kostański zostaje przybocznym, 
- AZ. ’04 w Murzasichle k/ Zakopanego – zimowisko hufca dla przyszłych zastępowych, 
- AL. ’04 nad jez.  …………………………  - drużyna tworzy wspólny podobóz z 27.  
- Zlot z ZHR z okazji 60 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, 
- Zastępy: „Broda” (dawniej „Parasol” – zast. M. Dobrzański), „Czata 49” (zast. Jurek Tabor), „Zośka” 

(zast. Michał Dmoch). 
 
Rok harcerski 2004/05 
● drużynowy pwd. Konrad Wardziński HO, 
● przyboczni Wojtek Kostański, Michał Bauer, 
● AZ. ’05 szczepem. Drużyny 279 mieszkają w Poroninie, 27 w Stasikówce, 
● próby podjęcia zdobywania patrona – Cichociemnych Spadochroniarzy AK, 
● w lutym do drużyny dołącza zastęp 50 i zastęp 281, 
● AL. ’05 nad jez. …………… . obrzędowość – Cichociemni Spadochroniarze AK,] 
● zastępy: „Czata 49” (J. Tabor), „Zośka” (M. Dmoch), „Broda” (M. Dobrzański), „Bór (50)” (M. Bauer), 

„Niewidzialni (281)” (Konrad Jaklewicz). 
 
Rok harcerski 2005/06 
● drużynowy pwd. Konrad Wardziński HO, 
● przyboczni K. Jaklewicz, L. Osiński, (M. Dobrzański zostaje przybocznym w 27 WGZ),  
● Wojtek Kostański zakłada zastęp 264, Michał Bauer przenosi zastęp 50 do drużyny hufcowej 
● AZ ’06 w Tyliczu – samodzielne zimowisko drużyny, 
● drużynowy otrzymuje „Złotego szańca” za zasługi dla szczepu oraz prowadzenie drużyny, 
● AL. ’06 nad jez. Metelis na Litwie, obrzędowość –  Husaria, 
● zastępy: „Czata 49” (J. Tabor), „Zośka” (M. Dmoch), „Niewidzialni” (Łukasz Szelongiewicz), „Riposta” 

(Kuba Dobrzański), „GROM” (Patryk Skalski). 
 
Rok harcerski 2006/07 
● drużynowy pwd. Konrad Wardziński HO, 
● przyboczny wyw. Jurek Tabor, plutonowy wyw. Michał Dmoch 
● ćw. Michał Dobrzański i wyw. Patryk Skalski zakładają 279 WGZ „Łowcy Przygód”, 
● 281 wyodrębnia się tworząc własną drużynę. Drużynowym zostaje Konrad Jaklewicz, przybocznym Łukasz 

Szelongiewicz. 
● w drużynie działa Pluton – 2 zastępy harcerzy starszych – prowadzony przez wyw. Michała Dmocha, 
● pojawia się pomysł zdobycia patrona – Jana Nowaka – Jeziorańskiego, 
● AZ ’07 w Zawoi dla ZZu i Plutonu, 
● zastępy: „Riposta” (Kuba Dobrzański), „GROM” (Paweł Żurakowski), „Harnaś” (Michał Węgier), „Broda” 

(Paweł Jeute), Pluton – patrolowi Dominik Milewski i Janek Szczepanik – Dzikowski. 
 
Rok harcerski 2007/08 
• Drużynowy ćw. Jerzy Tabor 
• Przyboczny ćw. Michał Dmoch 
• Komendantem hufca zostaje pwd. Konrad Wardziński 
• Zastępy: „GROM” (Paweł Żurakowski), „CZATA 49” (Dominik Milewski), „Pięść” (Paweł Jeute), „Parasol” 
(Tomasz Paleski), 
• AZ ‘08 w Tyliczu 
• AL ’08 jez. Obrzędowość- samurajowie 



 
Rok harcerski 2008/09 
• Druzynowy ćw. Jezry Tabor 
• Przyboczni: wyw. Paweł Żurakowski, wyw. Dominik Milewski, wyw. Paweł Jeute 
• W drużynie działają zastępy: „GROM” (Filip Pietruszyński), „Pieść” (Kacper Sajecki), „Parasol” (Tomasz 
Paleski), „CZATA 49” (Marcin Sytkowski) 
• AZ ’09 na Olczy 
• AL ’09 nad jez obrzędowość: zwiadowcy 
 
Rok harcerski 2009/10 
• Drużynowy ćw. Jerzy Tabor, od listopada wyw. Dominik Milewski 
• Przyboczny: wyw. Paweł Żurakowski 
• Zastępy: „Pięść” (Kacper Sajecki), „GROM” (Olek Kaczmarek), „Parasol” (Tomasz Paleski), „CZATA 49” 
(Maciek Kuczyński) 
• W listopadzie wraz ze zmianą druzynowego odłącza się samodzielny zastęp „Parasol” pod dowództwem 
Tomasza Paleskiego 
• AZ ’10 w Czarnej Górze zimowsko ZZ-ów Hufca 
• Od zimowiska w kadrze zaczynają działać mł. Lech Niewiadowki i wyw. Olek Kaczmarek 
• AL. ’10 nad jez. Czarnym, obrzedowość: poszukiwacze skarbu Marii Skłodowskiej-Curie 
 
Rok harcerski 2010/11 
• Drużynowy ćw. Dominik Milewski 
• Przyboczny wyw. Paweł Żurakowski, p.o. przybocznego Lech Niewiadomski i Olek Kaczmarek 
• Zastępy: „Pięść” (Kacper Sajecki), „CZATA 49” (Maciek Kuczyński) 
• AZ ’11 
• AL.’11 jez. Glinik obrzędowość: Cichociemni XXI, obóz wraz z 27 WDH-y „Baon” 
 
Rok harcerski 2011/2012 
• Drużynowy ćw. Dominik Milewski 
• Przyboczni: ćw. Olek Kaczmarek, wyw. Lech Niewiadomski 
• Zastępy: „Pięść” (Kacper Sajecki), „GROM” (Marek Musiał) 
• AZ ’12 gdzieś zimowisko Kursu Zastępowych 
• AL. ’12 nad jez. Pomorze, obrzędowośc: klasztor shaoline, obóż wraz z 50 samodzielnym zastępem „Ostoja”.  
• Na obozie drużynowym zostaje ćw. Aleksander Kaczmarek 
 
Rok harcerski 2012/13 
• Drużynowy ćw. Aleksander Kaczmarek 
• Przyboczni: p.o. wyw. Kacper Sajecki, wyw. Konrad Zieliński, wyw. Mateusz Jędrzejowski 
• Zastępy: "GROM" (Marek Musiał), "CZATA 49" (Paweł Sytkowski), "Burza" (Leszek Niewiadomski), 
"Ostoja" (Tomek Skrobski) 
• AZ'13 Biały Dunajec- Zimowisko zz-ów hufca 
• AL'13 nad jez. Małszewskim, obrzędowość: rycerze jedi. 
 
Rok harcerski 2013/14 
• Drużynowy ćw. Aleksander Kaczmarek 
• Przyboczni: wyw. Mateusz Jędrzejowski, p.o. Marek Musiał i Tomek Skrobski 
• Zastępy: "CZATA 49" (Paweł Sytkowski), "Miotła" (Norbert Dzadz), "Burza" (Leszek Niewiadomski), Ostoja 
(Bartek Bednarski) 
• AZ'14 Zakopane- wraz ze 150 WDH-y, obrzędowość- wyprawa na Nanga Parbat 
• Po zimowisku od drużyny odłącza się samodzielny zastęp 279 "Burza" pod dowództwem Leszka 
Niewiadomskiego 
• AL'14  jez. Nidzkie- na obozie działał tylko jeden zastęp Brzaskowy w podobozie z Baonem. 
• Na obozie drużynowy wraz z byłym drużynowym składają zobowiązanie instruktorskie 
 
Rok harcerski 2014/15 
• Drużynowy pwd. Aleksander Kaczmarek HO 
• Przyboczni: p.o. Przybocznego wyw. Paweł Sytkowski 
• Od września drużyna zaczyna działać przy SP nr 41 przy ul. Drewnianej 
• Zastępy: "CZATA 49" (Paweł Wardzyński), "GROM" (Norbert Dzadz) 
• AZ'15 Zawoja- wraz ze 264 WDH-y, obrzędowość- Wiedźmini XXl w 



• AL'15  jez. Niemka Mała, obrzędowość- Druidzi, na obozie przybocznymi zostają mianowani wyw. Norbert 
Dzadz i wyw. Paweł Sytkowski 
 


