
35 LAT 710 DRUŻYNY WĘDROWNICZEJ KEDYW IM. STEFANA 

GROTA ROWECKIEGO 

Mszą świętą w kościele pw. św. Jana Chrzciciela rozpoczęły się uroczystości 35-lecia 710 

Drużyny Wędrowniczej „Kedyw” im. Stefana :GROTA” Roweckiego. Mszy Świetej 

koncelebrowanej przewodniczył ks. Prałat Marian Kopko Kustosz Sanktuarium Matki Bożej 

Łaskawej w Krzeszowie.  

W kocelebrze wzięli udział Ojciec Gwardian Zdziława Tamioła Proboszcz parafii Św. Jana 

Chrzciciela oraz kapelani 710 Drużyny Wędrowniczej „Kedyw”: ks. Mirosław Krasnowski – 

kapelan drużyny w początkowych latach dzialalności, ks. Krzysztof Czadowski – obecny 

kapelan oraz ks. Łukasz Świerniak – harcerz. Homilię wygłosił ks. Mirosław Krasnowski. 

 

 

 



 

 

 

W uroczystej Mszy Św. wzięli udział: Ewa Szymańska Poseł RP, Adam 

Babuśka Starosta Legnicki, Sławomir Waś Harcmistrz Chorągwi Dolnośląskiej 



ZHP, przedstawiciele Stowarzyszenia Polskich Chrześcijańskich Demokratów, 

Klubu GAZETA POLSKA i innych organizacji patriotycznych i społecznych 

oraz członkowie i sympatycy drużyny. 

 

 

 



 

 

 

 



Podczas mszy druh podharcmistrz Artur Torbiński odebrał z rąk harcmistrza 

Sławomira Wasia Honorową Odznakę “Zasłużony dla Chorągwi Dolnośląskiej 

ZHP”. 

 

 

 

 



 

 

 

710 Drużyna Wędrownicza „Kedyw” im. gen. Stefana „Grota” Roweckiego w Legnicy 

powstała 5 maja 1986 r. Jej drużynowym jest niezmiennie druh podharcmistrz Artur Konrad 



Torbiński, Harcerz Rzeczpospolitej. Jubileusz był okazją do uhonorowania zasłużonego 

harcerza. 

- Zawsze mówiłem, że order pewnie dadzą mi dopiero na trumnę. Ciągle byłem na 

świeczniku, ale, jak to było sześc lat temu. Kontrowersyjny harcerz, za jakiego mnie uznano 

wówczas, rada miejska odrzuciła propozycję kapituły, która przyznała mi Nagrodę Miasta 

Legnicy więc się przyzwyczaiłem. Uważam, że chodzę dobrą drogą, bo „kogo Bóg miłuje, 

tego doświadcza”, więc moja droga tym ziemskim światem chyba jest najlepsza – mówi Artur 

Torbiński. 

Przez lata, dziesięciolecia słychać było na ulicach Legnicy marszowe kroki i jeśli nie byli to 

żołnierze, zawsze można było być pewnym, że maszeruje druh Torbiński ze swoją drużyną 

„Kedyw”. Po 35 latach wspomnień nie brakuje, jedno jednakże jest szczególne. 

- Jestem dumny z tego, że w 1997 roku podczas wizyty św. Jana Pawła II, byłem 

sygnatariuszem dla wszystkich organizacji harcerskich z całego kraju i dzięki mnie powstał 

sztab „Białej Służby” i wszyscy razem pracowaliśmy. Taka integracja środowisk harcerskich 

miała miejsce tylko w Legnicy – dodaje harcerz, który w ciągu kilkudziesięciu lat 

„wychował” spore grono harcerzy. 

 

 

 



 

Dla drużyny i jej członków szczególnie ważne są tradycja, historia, patriotyzm. Do jej 

najważniejszych działań w ostatnich latach należy między innymi udział w akcji „Mogiłę 

Pradziada Ocal od Zapomnienia” w ramach której porządkowane są polskie cmentarze na 

Ukrainie. „Kedyw” bierze udział w rajdach, biwakach i zlotach harcerskich. Odnosi sukcesy 

na festiwalach piosenek. Stawia na kontakt harcerzy z przyrodą. Organizuje własne obozy i 

zimowiska. Reprezentuje ZHP ze sztandarem legnickiego Hufca na uroczystościach 

państwowych, samorządowych i religijnych. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

W latach 1993-2003 drużyna organizowała rajdy harcerskie „Tarcza”, upamiętniające Bitwę 

pod Legnicą. Od 1987 r do 1999 brała udział w Białej Służbie podczas wszystkich 



pielgrzymek papieża Jana Pawła II do Polski. W początkowych latach istnienia jeździła 

regularnie na Rajdy „Asenał” do Warszawy. W 1997 brała aktywny udział w ratowaniu 

Legnicy przed powodzią. W latach 80-tych członkowie „Kedywu” współorganizowali 

Duszpasterstwo Harcerskie Ziemi Legnickiej. Brali udział w Pieszych Pielgrzymkach na 

Jasną Górę, do Krzeszowa i do Legnickiego Pola. Co roku, w wigilijny wieczór harcerze 

odwiedzają tych, którzy nie mogą tego czasu spędzić z rodziną. Spotykają się wtedy z 

osobami pełniącymi wtedy służbę w Pogotowiu Ratunkowym, w Straży Pożarnej i Policji, 

aby połamać się opłatkiem i zaśpiewać kolędy. 

W 2013 roku druh Artur Torbiński został wyróżniony odznaką Zasłużony dla Legnicy. 26 

kwietnia 2021 roku Rada Miejska Legnicy uznała całą 710 Drużynę „Kedyw” im. Stefana 

GROTA Roweckiego za Zasłużoną dla Legnicy. 
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