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• • • Mogły Wam zasłabłe dłonie 
Puścić Orły i Pogonie, 
Puścić tarcze, puścić miecze; 
Mogły zawieść was odsiecze, 
Mogły się nie zrodzić syny 
Matkom, godne pod wa,~rzyny, 
Ale jedno musi być: 
- Duch tam musi gorzeć w łonie, 

__,--
Gazie chce naród żyć! 
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OD KOMITEI'U REDAKCYJNEGO I REDAKTORA 

Siedemnasty rok wydawnictwa i 25-ty numer S K A U T A. 

'Ylłaściwa okazja by tę rocznicę podkreślić. Podkreślamy je z głębokim 
żalem, że musimy kontynuować nasze wydawnictwo na emigracji, gdyż najgłę
biej skryte nadzieje, że przyjdzie dzień, który pozwoliłby nam wydawać 
Skauta w Kraju, gaszone są z dnia na dzień rzeczywistością polityczną 
świata. Gasz~ i drugą nadzieję zdobycia ostatnich rezerw pisząc.3rch ze 
starego pokolenia, gdyż jak z "żałobnych kart" wynika, kruszy się w Kraju 
i na emigracji nasze grono ••• i pe\mo już ostatni epigoni nie zdążą prze
kazać swych myśli i doświadczeń, bo jak pięknie jeden z nich powiedział: 
"Z Ich śmj ercią kończy się epoka - milowy kamień - k l a s y c z n e g o 
H a r c e r s t w a". 

Miast więc historii i dorobku naszego Koła,zdecydowaliśmy się po
święcić ten nurner Skauta wspominkom ludzi i wydarzeń z okresu Niepodległości. 
Osobiście spróbowałem zarysować sylwetkę Vice-przewodniczącego i b. Naczel
nika Harcerzy druha Antoniego Ol bromskiego. Od druhny Jadwigi Dom~skiej, 
siostry druha Jerzego Brauna, Jego wsyomnienia tyczące początków Jego 
służby harcerskiej. Artykuł hm. Grzesiaka-Czamego jest wyciągiem z Jego 
pracy p. t. "Na Słonecznym Szlaku" zamieszczonym w książce \Vy"dawnictwa. 
Literackiego - Y~aków - 1964. Opowiadanie druha Franciszka Wysłoucha, 
b. Dziśnieńskiego Hufcowego, podaje ciekawy, a nieznany fragment pracy 
harcerskiej na naszych Kresach. Natomiast "Migawki z Ain-Karemtt, pióra 
druhny Mieczysławy Gawlak, wiążą całość z "nowym pokoleniem". 

Wobec tego, że sądy i opinie wyrażone w poszczególnych artykułach, 
nieraz diametralnie różnią się w ocenie zjawisk i ludzi, z opiniami Komi
tetu Redakcyjnego, Redakcja SY~uta, chcąc zachować dla Skauta wsp6łpracę 
jak najszerszego grona ludzi dobrej woli, piszących bezinteresownie, uchwa
liła artykuły te druko'ttTać, przyjmując zasadę: "że sądy i opinie wyrażone 
w poszczególnych artykułach są osobistym zdaniem i poglądami Ich autorów". 

Winienem przeproszenie,co niniejszym czynię, za przeoczenie umie
szczenia nazwiska druha Janusza RO\VINSKIEGO jako członka Redakcji Skauta • 

Rowiński wsp6łpracuje z nami od wydawnictwa 2D-tego numeru. 

Nawiązując do uchwały Walnego Zebrania Koła, że członkowie Koła 
z opłaconą składką otrzymuj~ Skauta bezpłatnie, uprzejmie informuje, że 
między kartkami tego numeru znajdą Druhny i Druhowie notatkę skarbnika 
o terminach wpłaconych przez Nich składek. Ponadto, w tym numerze, podaje
IDl Listę Nr. 3 wpłaconych już składek • - .......... 
~radością informuję, że druh Marian Spławski podjął się prowadzenia 

ł,<Url"nist acji Skauta, co Za.rz~d Koła nie tylko przyjął 11do zatwierdzającej 
wla c·", ale podkreślił "dobrą wolę" pracy na tak niewdzięcznym odcinku. 

Up iejmie proszę o zwrócenie uwagi n a 
~~n!!· a,ł Redakcji i Administracji Skauta. 

( "~s t · e kładki. 

n o w e a. d r e s y Zarządu, 
Są one podane na ostatniej 

śmiechnij się i C z u waj! 1/ł. Je remi S l i w i ń s k i 

archiwum 

• 



Nr. 24/25 SKAUT str. 1 

W. Je remi ŚLIWmSKI 
"Z dobrej woli -
ostatnia wysługa przyjaźni". 

Pamięci ANTKA OLBROMSKIEGO 

b. Naczelnika Harcerzy 

i Vice - Przewodniczącego ZwiąZku Harcerstwa Polskiego. 

Słowo wprowadzenia 
o 

~ślę, że każdemu napisanie własnego życiorysu musi sprawiać trudność 
iwprowadzać w nielada zakłopotanie: trudność - gdyż zmusza do refleksji 
i wyboru faktów i zdarzeń, któreby raczej wyrażały pochlebną opinię; a 
wprowadza w zakłopotanie, gdyż skłania raczej do przeoczania, czy wręcz 
do pomjjania mniej sympat.ycznych doświadczeń. 

Nie przypuszczałem jednak, że napisanie życiorysu i wspominek o jed
nym z przyjaciół, okaże się o wiele trudniejsze i to .zprzyczyn zupełnie 
odrębnych: po pierwsze - czas/minęło dziesiątki lat od ostatnich osobistych 
kontaktów/; po drugie- różne koleje losu /przyniosły one nam całkowitą 
~ianę warunków życia zar6wno w Kraju jak i na emigracji/; i co najważ
niejsze - brak źródeł. 

Szczęśliwy zbieg okoliczności i tym razem rozwiązał trudności. 
Przed kilkunastu laty, w dniu imienin ś.p. Antka, grupka Jego przyjaciół 
zebrała się na wspominki o Nim. Wspominki te,na podstawie,wypowiedzi, 
opracowała jedna z uczestniczek tego zebrania,druhna Stanisława Wojtcza
kówna. Jej to życzliwości zawdzięczam możność wykorzystania ich w swym 
opracowaniu. 

Niezależnie od tego podaję jako wspominek wyciąg z dwutomowej książki 
p. t. TRUD!''lE DNI pióra Stanisława Pietrusiewicza. Autora: przepraszam za 
wykorzystanie materiału bez Jego osobistego zezwolenia. Jedynym usprawie
dliwieniem pozostaje fakt w trudności zdobycia Jego adresu. 

Do cych wspominek dodaję swoje. Tyczą one okresu najwcześniejszych 
lat naszej wspólnej z Antkiem służby harcerskiej. 

Wspominki ż,on.v 
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nie jest ścisły'. Harcerstwo dla Antka było tre
~cią jego życia. Harcerstwo - to był on sam! 
A przecie tego co się robi dla siebie - nie 
można nazwać poświęceniem". 

"Jedną z cech wysuwających Antka na wodza była 
gorliwo~6 w służbie: silne pragnienie służby dla 
innych. Kiedy opracowywał nowy statut dla Zwią
Zku, mocne postawienie służby znalazło w njm naj
silniejsze odbicie. Było to oczywiste nastawienie 
całego grona instruktorskiego, ale to wła~nie jak 
najbardziej odpowiadało Antkowi. I tutaj Związek 
i On było jedno. Przypominam sobie że to pojęcie 
służby harcerskiej było przedmiotem polemiki mię
dzy nami, bo ja chciałam w harcerstwie widzieć 
dużo ra.do~ci i zabawy a nie samą służbę". 

"Do harcerstwa wstąpił Antek w gimnazjum w Piotrkowie. Przyszła kie
dy~ do niego delegacja z miejscowej drużyny skautowej z propoz.ycją, żeby 
objął zastęp. Widocznie już wtedy musiał przejawiać cechy wodzowskie, 
które miejscowi skauci uznali, prz.yjmując że nawet dotąd nie znając się na 
pracy skautowej kolega - zast~p jm poprowadzi". 

"Cechy wodzowskie były wyraźne w jego charakterze. Daninowała zdol
ność zapominania o sobie i o swoich s prawach tam, gdzie w grę wchodziły 
interesy gromady. Na wodza zawsze wyznaczał go trafny sąd o ludziach 
i sprawach, ponadto wielka przenikliwość, sz.ybkość orientacji i śmiałość 
dec.yzji. Dlatego może był najlepszym doradcą tych wszystkich, kt6rz.y 
mieli swoje kłopoty życiowe i w zaufaniu mu zawierzyli. Umiał jakoś 
doradzić, i podnieść na duchu. To "podnoszenie na duchu" było niejako 
jedną z jego specyficznych cech, a miało chyba źr6dło w wielkiej serde
ozno~ci dla ludzi i optymizmie życiowym, którym innych zarażał". 

"Opr6cz zdolności skupiania wokół siebie ludzi, miał .Antek wrodzony 
talent pedagogiczny. Był urodzonym wychowawcą. Pamiętam go z harcerskiej 
akcji plebiscytowej na G6rnym Sląsku, której był duszą i faktycznym kie
rownikiem. Postawiony sobie cel osiągnął mimo, że harcerstwo w tym czasie 
wyglądało zupełnie inaczej, było raczej akcją plebiscytową niż harcerstwem". 

"Antek pracował dużo i szybko. Wielki rozmach, niespożyta aktywność, 
żywa inteligeneja sprawiały, że praca mu "szła" a szczęśliwy dobór współ
pracownik6w wyr•iki poszerzał i pogłębiał. Z szybkościf\ łączył wielką 

i dokładno~ć w pracy". 

'uostatni ola'es życia Antka przypada na lata 1946-1950, które 
spęd~n'na Ziemiach Odzyskanych. Były to lata bardzo trudnych warunków 
ł)O a, 8.1 dla Antka r a d o s n a p r a c a aż do zapamiętania". 

vt__, 
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"Tuż po wyzwoleniu Wrocławia, wyruszyliśmy z Łodzi do Krakowa. Stąd, 
jadąc trzy dni węglarką, do Oleśnicy, dokąd w tym czasie dochodziły "po
ciągi". Z Oleśnicy, pchając wózek ze swym skromnym osobistym bagażem do
brnęliśmy do Wrocławia. Budynki sądowe w znacznej części ocalały, choć 
miasto jeszcze paliło się. Tu, wtedy był jeszcze "Dziki Zachód". 

"Antek umiał trafiać do ludzi. Se7.dził po nich do Krakowa i dlatego 
dalej. Jednał, agitował, namawiał, by ściągnąć właściwy element do pracy 
na Ziemiach Odzyskanych. Jakoś sobie. poradził, gdyż w dość krótkim okresie 
sądownictwo zaczęło sprawnie funkcjonować, a przyjacielski stosunek Antka 
do wszystkich sprawił, że "Sądownicy" czuli się jak w rodzinie. W wyklu
wających się pracach społecznych brał Antek żywy i czynny udział. Był 
bardzo lubiany. Gdy musiał ustąpić w 1950 roku społeczeństwo \vrocławia 
żegnało swego prezesa ••• kwiatami. ~trudem załadowano je do trzech aut, 
by dowieźć je do domu". 

y.Tspominki "K;amyka" 

Druh Dr. Aleksander Kamiński, znany wśród grona instruktorskiego jako 
"Kamyk", harcmistrz, b. kierownik ~~Vy-działu 7.uchów i b. kierownik W-łu Dru
żyn 1-'Iniejszo ściowych w Gł6wne.j Kwaterze ~rarcerzy, w latach 1931/1935, autor 
podręcznika zuchowego n Antek Cwaniak'', żołnierz A. K. i Powstania vlarszaw
skiego, w tych słowach ujął Swoje wspominki. 

11\v okresie międzywojennym, stale stykałem się oficjalnie z Naczel
nikiem Harcerzy. Druh Olbromski był mężem zaufania sfer rządowych. Stał 
na czele grupy, która zmieniła Harcerstwo. To była wielka pozycja. Od 
jego aprobaty zależało wiele. Umożliwił wielu ludziom przeprowadzenie 
własnych zadań. l-1nie - drużyny mniejszościowe i organizacje zuchów. Umo
żliwiał działanie, jako parasol chroniący przed deszczem, chroniąc ludzi 
wartościowych i ich pracę". 

"Druh Antek nie był zawodowym instruktorem. Byli taąy wśr6d nas, 
którzy nie kończyli studiów, gubiąc się w pracach społecznych. To ważne, 
że miał swój zawód i niezależnie od niego prowadził prace społeczne. Jego 
zdaniem tylko tacy winni pracować w Harcerstwie. 'v mym przekonaniu, druh 
Antek, był właściwym wzorem instruktora harcerskiego". 

" \·! czasie okupacji druh Antek był doradcą Naczelnika Harcerzy Floria
na J'farciniaka, a później Stanisława Broniewskie.go. Na inną pracę druh 

Antek nie mógł sobie pozwolić: za bardzo był znany. Ale radą swą służył. 
Ci młodzi ludzie wysoko cenili jego zdanie". 

"\-1 tym okresie druh Antek mało się stykał z młodziezą. W "Zośce" 
· ""Pa'ra.solu" zaczęto urządzać zebrania, by intelektualnie rozruszać młodych 
l~~· Druh Antek był opiekunem jednej z tych grup. Tru~~o się zorientować 
oo łGto robił wtedy". 

~.I.Cł•u.e a.:n były tylko okruchy tych prac. Na tym szczeblu tylko mógł 
d~ tek rzymać łączność z Harcerstwem. To różniło go od innych instru-
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ktorów Głównej Kwatery: jedni uszli z Warszawy, inni zmienili nazwiska, 
lecz druh Antek żył legalnie jako O l b r o m s k i". 

• 

Na podstawie książki Wielka Gra wydanej w Londynie, z radością uzu
pełniam odoinek pracy Antka w A.K. 1 w Szarych Szeregach dwoma wypisami: 
Pierws;r - /str. 31/ - odnosi się do organizacji i obsady personalnej 
Naczelnictwa Z.H.P. 

"Z Władz Naczelnych Związku działało jedynie Naczelnictwo. Warunki 
pracy konspiracyjnej przesunęły punkt ciężkości zadań na. Główne Kwatery ••• " 

"Podobnie jak i rola, również i skład Naczelnictwa uległ zmniejsze
niu urzędującym w Kraju. Vice-przewodniczącym ZHP był ks. Jan Mauesberger; 
drugim vice-przewodniczącym była dhna Wanda Opęchowska, a sekretarzem 
generaJ ll)m dh. Antoni Ol bromski". 

Drugi /str. 36/ - do rozkazu Komendy Szarych Szeregów poświęconego 
"Zośoe". 

• • • "Zośka", Komendant Grup Szturmowych Wisły nie żyje. Zginął 
śmiercią zwykłego żołnierza, cho6 żołnierzem był niezwykłym. łączył w 
sobie wysoki talent organizacyjny i rzadko spotykany realizm pracy z nie
przecię't!;lym poziomem ideowy1n. 

Na tych cechach swego charakteru budował i tworzył nowy styl pracy 
wojskowej i harcerskiej ••• 

Wobec tak bolesnego ciosu ••• wszelkie słowa są niczym. Istotna treś·6 
naszej o nim parni ęci polega.6 musi na niezmordowanym i nieustannym wysiłku, 
aby do zwycięskiego końca doprowadzi6 to dzieło, które On, nasz Druh, przy
jaciel i dowódca, wspólnie z nami zaczął i prowadził ••• 

Duch jego czujny za życia - teraz straż wieczystą nad nami pełnić 
będzie ••• " 

Czuwaj! 
B. Prawdzie, hm. 

ł 

Wspomi rug. druha Mazura. 

Druh Józef Mazur, jeden z dawnych instruktorów łódzkich, b. urzędnik 
m.st. Warszawy, więzień Pawiaka, wspomina warszawski okres niemieckiej 
okupacji. 

"Antek wróciwszy po ewakuacji Ministerstwa. Sprawiedliwości ze stolicy, 
już Niemców w Warszawie. Kwestia co dalej robić? Okupant uruchomił 

"B. Prawdzie" - pseudonim A. Ol bromskiego. 
"Zośka" - " Tadeusza Zawadzkiego/. 
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sądownictwo polskie, ale Antek nie widział tu dla siebie miejsca. Zap~ 
ponowano Mu zorganizowanie Samopomocy Pra.cownik6w Zarządu Miejskiego, 
gdyż duża to była społecznoś6. Antek zgodził si41 na t, propozycję. 
Został Kierownikiem Biura Spraw Pracowników i Komisji Samopomocy. Działał 
pod kiertmkiem Głównej Rady Opiekwlczej na odcinku Za.rządu m. st. Warszawy. 
Ta zalegalizowana praca miała jednak głębsze podłoże. Wymagała kogoś 
niezwykłego, gdyż po "Wawrze" wyrosły serie aresztowań, łapanek, rozstrze
liwań, a przedewszystkim "Pawiak". Samorzutnie powsta.ł stan niesienia 
pomocy i opieki przetrzebionym rodzinom. ~yło się z dnia na dzień. 
Liczba podopiecznych zwiększała się a równolegle z nią zak'l'es pomocy 
i świadczeń. Antek stykał się codziennie z tymi ludźmi. On ni6sł im 
pomoc prawną i materialną. Lecz przedewszystkim postawą swą, pogodec, 
uśmiechem, swym osobistym urokiem łagodził cierpienia, dodawał sił, budził 
nadzieję. Praca była bardzo trudna tym uciążliwsza, że Niemcy jak mogli 
tak ją utrudniali. Mimo to, nie było ludzkiej niedoli, gdzieby Antkowa 
rada i pomoc nie dotarła. Najwyramiej uw,pukliła się postać Antka w 
akcji dla Zamojszczyzny, jednej z najbardziej ponurych działalności oku
panta. Biuro wysyła żywność, leki, instrumenty medyczne, używając nawet 
do tego aut niemieckich. Uratowano kilkaset dzieci, kiedy Antkowi udało 
się przejąć jeden z transportów z Zamojszcz.yzny. 

Nie mo~ również pominąć pi41knej karty poświęconej dla ludzi giną
cego GETTA, dla kt6rych organizuje Antek pomoc i ekipy sanitame. To są 
tylko fragmenty z jego życia, gdyż Antek dawał wszystkim wszystko i każ
demu zawsze starał si• pomóc". 

Wyciąg z książki "Trudne dni" St. Pietrusiewicza 

• 

• • • ~Sądz,, że ·na zaszczytny t y t u ł p i o n i e r a w y m i a r u 
s p r a w i e d l i w o ś c i zasłużył przedewszystkim A n t o n i 
O l b r o m s k i, pierwszy dolno-śląski prezes Sądu Apelacyjnego w odzy
skanym Wrocławiu". 

Olbromski • •.• jako były nauczyciel umiał w sposób najwłaściwszy pod
chodzić do młodych pracowników w sądownictwie. Potrafił ich napełnić wia
rą we własne siły i zachęcić do nauki. Za jego to czasów, w sekretariatach 
sądowych, na stanowiskach 'Urzędników sądowych pracowali studenci wydziału 
prawa. Był sprawiedliwie surowy: wiedział .kiedy dobrotliwie przy1D3'ka6 
oko, gdy urzędnik-student miał na stole skrypty uniwersyteckie, przygoto
wując się do egzaminów. Nie jedną wskazówką dopomógł kolegom przy rozpo
znawaniu spraw, w których występowali nieletni, mogąc jako dawny 

l lepiej zrozumieć psychik~ młodzieży, także i tej co zboczyła 
drogi. Jako były urzędnik sądowy, jasno zdawał sobie spraw' 

w pracy od urzędnika, a znając tę pracę doskonale, umiał 
UJecz nie tylko szerokie przygotowanie i praktyka w różny~ 

~.., .c.~ rv-,Mżniały Olbromskiego spośród innych pracowników resortn 
iedliwości. 
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W ankiecie personalnej, w rubryce "p s e u d o n i m", Olbromski 
wpisał własnoręcznie pseudonim z okresu okupacji P R A W D Z I C. To 
konspiracyjne nazwisko nadane przez towarzyszy walki z najeźdźcą, osła
niało Olbromskiego mieszkańca Warszawy. P R A W D Z I C to Ol bromski 
przez całe życie. Od najwcześniejsz.ych lat młodości Olbromski był bojo
wnikiem umiłowanej sprawy. Od młodości do ostatnich lat - harcerz. 
Przeszedł wszystkie stopnie harcerskie by wreszcie osiągnąć najwyższy 
stopień - Naczelnika Harcerzy. 

Na terenie uniwersyteckim, a nawet jeszcze wcześniej, brał czynny 
udział w demokratycznych organizacjach młodzieżowych jak Koło Niezależnej 
~Rodzieży Socjalistycznej w Poznaniu. Walczył o Niepodległość, walczył 
o demokrację. Marzył o powrocie Sląska do Macierzy. Nie mogło go bra
knąć w czasie plebiscytu na G6rnym Sląsku i nie tylko bierze udział w 
akcji plebiscytowej, ale walczy w Powstaniach Sląskich. 

Rzadko kiedy dane bywa człowiekowi oglądać osiągnięcia swych marzeń 
młodzieżowych w takiej pełni jak to było dane Olbromskiemu. Ziemie Dolnego 
Sląska powracają do nas, i to na tę Ziemię, o której śniąc walczył jako 
szeregowiec - powstaniec, przebywa tera~ Olbromski w charakterze przedsta
wiciela prawowitej władzy. 

MYliłby się ktoś, ktoby przypuszczał, że wysokie stanowisko i tytuł 
zmienią tego prawego, prostego w obejściu człowieka. Był wymagający! Nie
wykonanie poleceń lub obietnicy traktował surowo, ale najbardziej wymaga
jącym był dla siebie. Gdy tylko mógł, dla drugich był zawsze uśmiechnięty, 
zawsze miał życzliwe słowo lub radę, dla tego kto zwracał się do niego o 
pomoc. Wykorzystywał wszystkie możliwości urzędowe by organizować i uła
twiać byt materialny współpracowników. 

Troska o warunki pracy sędziów i urzędników, troska o ich byt, troska 
o rzesze urzędnicze spowodowały, że był przez wszystkich lubiany. 

W zakresie ustawodawstwa prezes Olbromski przejawiał ogromną inicja
tywę. Wiele wniosków ustawodawczych, wiele zmian przestarzałych przepisów 
proponował, popierał, uzasadniał, co miało miejsce zwłaszcza na dwu zjazdach 
Sądownictwa Sląskiego w Katowicach /paźdz. 1945/ i we Wrocławiu /czerw.1946/. 

"Ol bromski tak pisał w jednodniówce "Sądownictwo Dolnośląskie'' w ro
cznicę powstania Apelacji Wrocławskiej /str. 10/ o szczególnej sytuacji, 
w jakiej znalazł się wymiar sprawiedliwości na Ziemiach Odzyskanych: 

"Sytuacja otwiera niemal codziennie nowe problemy, nie przewidziane 
przez ustawodawstwo ••• A tymczasem życie domaga się natychmiastowych rozwią

••• Sędzia i prokurator musi więc śmiało i zdecydowanie rozwiązywać na
~aJące ię kwestie i wypełniać tw6rcze luki ustawowe, zacbaczając w ten 
po~ o rolę ustawodawcy. Istotą rzeczy jest tu wczucie się w bierzące 

,-~ y ducha całego naszego ustawodawstwa, a następnie śmiałość 
dnostka i mocna o wysokim napięciu ideowym, potrafi 
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wziąć ciężar odpowiedzialno~ci za swoje decyzje ••• Działalność zawodowa 
sędziego musi być świadomie nastawiona na. zlikwidowanie wszystkiego tego, 
co opóźnia zagospodarowanie tych Ziem... Przestępstwa, które szczególnie 
godzą w proces zespalania Ziem Odzyskanych z Polską, winien tępić z całą 
akt.ywnością i bezwzględnością". 

"To było "credo" pier.rszego prezesa Apelacji Wrocławskiej. KażdĄ 
swą pracę, każdĄ swą decyzję, każdym wystąpieniem starał się je realizować. 
Dobre przez to położył fundamenty pod przyszłą działalność wymiaru spra
wiedliwości na odzyskanym Dolnym Sląsku". 

"Życie "Pra.wdzica - Olbromskiego" było niemal nieprzerwanym pasmem 
trud.nych dni. Nadwyrężyły one jego zdrowie. Po przejściu z Wrocławia 
na stanowisko notariusza w Łodzi, ciężko zachorował i w dniu 28 lipca 
1958 roku odszedł na zawsze od nas". 

Wspominki moje 

Pierwsze moje osobiste kontakt,y z druhem Olbromskim, z ANTKIEM, jak 
wszyscy przywykliśmy Go nazywać, datują się od 1917 roku. Pogłębiają się 
w 1918, w czasie rozbrajania Niemców i mojej służby w POGOTO'WIO MŁODZIEtf. 

Dh Nekrasz w swojej książce p. t. Harcerze w Bojach, podaje, że Po
gotowie, które swym zasięgiem obejmowało wszystkie szkoły średnie w Łodzi, 
liczyło 434 ludzi,w t,ym 254 w służbie czynnej. Zachował się z tych czasów 
rozkaz podpisany przez druha A. Olbromskiego jako Komendanta. Pogotowia 
Młodzieży. Oto jego treść: 

"Do drużyn 6-go Okręgu. Druhowie! Polska już wolna. Piłsudski 
w Warszawie: tworzy się wojsko polskie. Starsi harcerze stają pod broń -
stu prawie poszło z naszego okręgu - służą Ojczyźnie. A my? Naszą służbą 
jest praca w Pogotowiu Młodzieży. Tu id~ćie z zapałem, tu znajdziecie 
spełnienie obowiązków. Dziś nie wolno siedzieć młodzieży harcerskiej 
bezczynnie. Nasze mjejsce w Pogotowiu. Instrukcji i wyjaśnień bliższych 
udzielą Wam komendanci drużyn. Pogotowie ma objąć całą młodzież polską, 
haroerze m~ją być poozą tld.em i ośrodkiem tej pracy. Bądźcie naprawdę 
jądrem Pogot owia, bądźcie dobrym ziarnem, co daje plon obfity". 

Coraz ściślejsze kontakty i współpraca organizacyjna przeradza się 
w szczerą przyjaźń, której dałem publiczny wyraz, dedykując między innymi 
swój podręcznik "SYGNALIZACJA", wydany w 1921 roku przez Księgami e św. 
Wojciecha - właśnie: ANTKOWI o. 

~-BY w mej ksia,żeczce służbowej nie tylko potwierdzają mój przebi'eg 
a.~e swymi podpisami stwierdzają, że Antek był w latach do 1927 

, hufcowym i Komendantem Chorągwi ŁódZkiej. Z innych 
~~k:a, że był Komendantem i prowadził kursy instruktorskie: w 

/1919/, w Prusinowicach /1921/ i Jarantowicach /1922/. 
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Dh. Nekrasz, w swej ksi~żce potwierdza, że dh. Olbromski prowadził kursy 
v Czanttym Lesie na Sląsku /1920/. 

Nie mam zamiaru odbierania nikomu zasług pierwszeństwa wprowadzenia 
skautingu do ruchu ideowego młodzieży polskiej. Ale nikt nie zaprzeczy 
taktu, że idea skautowa traf'iwszy na bardzo podatny grunt rozrastała się 
nie tylko v Małopolsce, lecz niezależnymi gałęziami w Kongres6wce, w za
borze pruskim i wśród bardzo licznej polonii w samej Rosji. 

Konspiracyjne warunki pracy, jej niespodziewany rozw6j, naturalną 
drogą stwarzały coraz więcej niezależnych komórek i o~rodk6w organizacyj
nych. Gdy przyszły dnie Niepodległości i nastąpiła dekonspiracja, oka
zało się, że ruch skautowy liczy tysiące zrzeszonej młodzieży - conajmniej 
w dziesiątku organizacji, prowadzących swe prace niezależnie i samodziel
nie. Dla przypomnienia wymieniam niektóre: Polska Organizacja Skautowa 
/POS/, Polska Organizacja Harcerska /POR/, samodzielne ogniwa przy Sokole, 
Zarzewiu, POW.? i Związku Strzeleckim. Na terenie rodzi istniały ponadto 
organizacje "Czwartaków" i "Daberhuciarzy", ba i "Zuch6w". 

Dzisiaj wyraźnie uświadamiam sobie jak silny wpływ miał Antek w na
sz,ym środowisku i jak wielkim cieszył się autorytetem, jeśli ltmiał dopro
wadzić do fuzji wszystkich organizacji skautowych w rodzi. 

Fakt ten niewątpliwie po~e odbił się na zjednoczeniowym zjeź
dzie, który się odbył w początkach listopada 1918 r. w Lublinie. 

Zjazd ten doprowadził do utworzenia jednej organizacji: Związku 
Harcerstwa Polskiego. Antek brał czynny udział w organizacji tego Zjazdu 
jako jeden z delegatów łódzkich. 

W metodach prowadzenia pracy r6żnił się Antek od większości znanych 
mi instruktorów zasadami pojęcia i podejścia w przeprowad?a;niu uchwał jak 
i wydawania rozk~zów. 

Antek uważał rozkaz, zarówno w dziedzinie programowej jak i organiza
cyjnej, jako wynik uzgodnionych opinii, sądów i ocen na każdym szczeblu 
organizacyjnym, począwszy od rady zastępowych, Rady Drużyny a kończąc na 
Naczelnictwie, a nie wydanie rozkazu jako narzucenie swego osobistego po
glądu i decyzji. Uważał, że tą drogą uzgodniony rozkaz zobowiązywał za
r6vno wykonawc6w jak i rozkazodawc6w. Nie wykonanie rozkazu dawało prze
łożonym moralne prawo do wyciągania konsekwencji za niekarność, gdyż za
sadnicza treść,jej celowość, zasięg jego działalności oraz terminy wyko
nania były uprzednio nie t.ylko uzgodnione ale i zaakceptowane. 

~--..... Najdobitniej dokumentują m6j s~d rozwiązanie dwu problemów, obejmu
zasięgiem cały Związek· z okresu Jego "Naczelnikowania" i "Viąe

~oc~~ enia". Pierwszy- zdawałoby się nieistotny, gdyż obejmujący 
tąplenia w prawie i przyrzeczeniu harcerskim wyraz "OJCZYZNA" 

O lt'ni'\LSKA" • 
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Sporo czasu upłynęło zanim zdołano, zróżniczkowane w opinii grono 
instruktorskie przekonać czy zjednać, że P O L S K A - to "Wielka Rzecz"; 
że Polska - to nasza O J C Z Y Z N AJ że Polska - to nasze P A Ń S T W o. 

XII Walny Zjazd ZHP, który odbył się w pierwszych dniach kwietnia 
1932 r. uchwałę Rady Naczelnej przyjął i zatwierdził decydując jednocześ
nie, że "obywatele polscy, narodowości niepolskiej mogą należe6 do ZHP, 
na warunkach określonych w regulaminach. 

Uchwała ta była równocześnie pełnym wyrazem stosunku Harcerstwa do 
mniejszości narodowych w Polsce, kierując się założeniem, że obowiązkiem 
naszym, jako gospodarzy, jest tak ułożyć stosunki z mniejszościami narodo
wymi, aby stanowiły one lojalny element w Państwie. Na tym odcinku, to 
jest służby dla Państwa, Harcerstwo spełni rolę, zwłaszcza, że ta. służba 
mieści się w ramach prawa harcerskiego, które głosi, że "harcerz w każdym 
widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza." 

Drugim problemem - był statut, którego nonny prawne zabezpieczyłyby, 
j e d n o ś ć i z w a r t o ś ć o r g a n i z a. c y j n ą R a r c e r= 
s t w a, przed próbami rozłamów na tle orientacji partyjno-pali tycznych 
grona instruktorskiego. 

Projekt statutu został opracowany przez Antka - druha Olbromskiego. 
Nie wielu już ludzi, pozostałych przy życiu, pamięta ile wysiłku, trudu 
i perswazji wymagało uzgodnienie projektu z dezyderatami i wymaganiami 
ł-linisterstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Spraw Wojskowych, oraz 
Ministerstwa wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Nie wielu pozo
stało już przy życiu instruktorów którzy pamiętają gorące dni obrad Naczel
nej Rady Harcerskiej i Walnych Zjazdów w latach 1931-1934, które jednak do
prowadziły, że przedstawiony projekt statutu został przyjęty w dniu 15-go 
kwietnia 1934 r. przez Naczelną Radę ZHP. XIV - ?;jazd Walny, który się 
odbył w miesiąc później w Wilnie, uchwałę Naczelnej Rady zatwierdził, 
stwierdzając równocześnie, że: - Rada, uchwalając nowe brzmienie statutu, 
działała w granicach udzielonych jej kompetencji; - projekt statutu ZHP 
nie narusza podstaw ideologii harcerskiej, opartej na służbie Bogu Polsce 
i Bliźnim; - wychowanie młodzieży harcerskiej opiera się na zasadach nauki 
Chrystusa". 

Ta dodatkowa uchwała Walnego Zjazdu potwierdza fakt, że mjmo Ogólno
polskiej konferencji harcmistrzowskiej i odpraw na szczeblach Chorągwij, 
cz~ść instruktorów nie została dla założeń ideowych i organizacyjnych 
przekonana ani zjednana, mimo, że Harcerstwo stanęło przed prawną alterna-
tyw~ uzgodnienia swego statutu z nową ustawą o stowarzyszeniach i naszych 
zab~ego o uznanie Związku jako Towarzystwa 1.'/yższej Użyteczności. Wyjaśniam 

-/to '\ z a n i e dawało Harcerstwu przywilej "w y ł ą c z n o ś c i 
.-....:d. Z 1i p. ł a n i a n a obszarze całego Państwa w dziedzinie organizowania 
0 1 pro~aq:~;~ pracy harcerskiej". 
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W ostatnim dziesi~cioleciu Niepodległości Rzeczpospolitej Harcerstwo 
może poszczycić się wieloma chlubnymi osiągni~ciami nie tylko we własnym 
Kraju ale i zagranicą. Niezaprzeczalnie jest to zasługa olbrzymiej masy 
instruktorskiej, Przewodniczącego ZwiąZku, Rady Naczelnej i Naczelnictwa. 
Odnośnie jednak odcinka pracy harcerzy dużo zasługi przypisuje Antkowi, 
który jako Naczelnik Harcerzy, umjał nie tylko dobrać do współpracy wy
bitQych instruktorów, ale współpracę tę skoordynować i skorelować. Jeśli 
mię pamięć nie zwodzi, dla pr~kładu, chcę wspomnieć kilku: 

- zuchami zajmuje si~ dh. Aleksander Kamiński; 
- starszym harcerstwem i Polonią Zagraniczną dh. Tomasz Piskorski; 
- skautami wodnymi dh. :Bublewski; 
- wyprawy na Międzynarodowe Zloty w Czechosłowacji, na Węgrzech 

i do Anglii organizuje i nimi kieruje dh. Marian Łowiński; 
- kontakty z Ministerstwem W.R. i O.P. i opiek~ nad drużynami 

szkolnymi sprawuje dh. Marian Wierzbiański; 
- a z Ministerstwem s. W. i PUWFi PW utrzymuje dh. Edward Ffei.ffer. 

Nie wymieniam tych, którzy już dawno utrwalili swój osobisty autory
tet w Harcerstwie, a nie odmówili współpracy jak np. dh. ks. Jan Wauesberger, 
dh. dr. Tadeusz Strumiłło, albo wielką grupę "cichych" współpracowników 
Głównej Kwatery Harcerzy, poczynając od Szefa, a kończąc na kierownikach 
poszczególnych WYdziałów dhow. J. Sosnowskiego, Błażejowakiego i innych. 
Poczuwam się jednak do wyjaśnienia pomini~cia nazwiska druha Michała 
Grażyńskiego, ostatniego Przewodniczącego ZHP w Rzeczpospolitej Polskiej. 
W mym przekonaniu podkreślenie w kilku zdaniach wielkich zasług, pracy 

• 

i działalności druha Przewodniczącego i Jego harmonijnej współpracy nietylko 
z Naczelnikiem Harcerzy, ale na wszystkich odcinkach naszej pracy organiza
cyjnej, byłoby z mej strony poważnym nietaktem. W mym przekonaniu, okres 
rozwoju organizacji harcerskiej pod przewodnictwem Dha Grażyńskiego wymaga 
kompetentnego opracowania. Niestety - tego zadania - nie mogą podjąć si~. 
Liczę, że znajdą się ludzie, którzy opracują o s o b n ą k a r t ę . 
służ by druha· Grażyńskiego. 

Poczuwam się jednak do obowiązku wyrażenia swej opinii. Jeśli "za
sługą" dha Olbromskiego było opracowanie statutu, zgodnego z ówczesnymi 
prawamj o organizacjach i stowarzyszeniach, to jedną z najistotniejszych 
"zasług" dha. Michała Grażyńskiego był i pozostanie fakt uznania i wprowa
dzenia Harcerstwa do społeczeństwa jako "Towarzystwa Wyższej Użyteczności"· 
Ten przywilej gwarantował nie tylko wyłączność nazwy - HARCERSTWA - ale 
dawał "przywilej wyłączności działania na obszarze całego Państwa w dzie
dzinie organizowania i prowadzenia pracy harcerskiej". W konsekwencji -

~~~~l~zało to rozbicia i rozłamy na tle wyznań religijnych, czy orientacji 
~połeclno-politycznych. 

~~~ ilej ten wynikał z założeń ideowych sprecyzowanych w statucie, 
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- wychowanie młodzieży harcerskiej opiera się na z a s a d a c h e t y k i 
c h r z e · Ś · C i ja ń ski ej; 

- podstawą ideologii harcerskiej jest P r a w o 1 P r z y r z e c z e -
n i e; 

- i d e a w a l k i o c a ł o ś c i n i e p o d l e g ł o ś 6 Państwa 
Folskiego wyrażona jest w uznaniu za "Patrona ideowego Marszałka Józefa 
Piłsudskiego". 

Swiadomie, czy instynktownie, jak 
Jego życie wykazało, z Ł O D Z I 4 Antek 
związał się ••• na ś m i e r 6. Gdzie 
by nie wyjechał, gdzieby Go nie przeniesio
no, z każdego etapu swej pracy wraca do 
Łodzi. Tak było ze studiami w Poznaniu, 
tak było po Powstaniach Sląskich, Powsta
niu Warszawskim i tak było po odwołaniu 
z Wrocławia. 

Antek był z zawodu prawnikiem. Przeko
nany jednak jestem, że z powołania ~ był na
uczycielem-wychowawcą. W całym jednak życiu 
Antka służby w tych dwu zawodach stale się 
przeplatają, znalazłszy najpełniejszy wyraz 
w służbie harcerskiej, której oddał całego 
siebie. 

Żywo stoi mi w pamięci gawęda na temat prawa harcerskiego na jednym 
z kursów instruktorskich Chorągwi Łódzkiej. Któryś z uczestników zwróo~ł 
się do kręgu zebranych przy ognisku z zapytaniem, które z praw harcerskich 
uważamy za najistotniejsze, za najważniejsze? Sądził bowiem, że musi być 
takie, gdyż i w religii, mjrno katalogu 10-ga. przykazań, Kościół Katolicki 
przykazanie miłości stawia na pierwszym planie. 

Różne były zdania i opinie. Ale jak głęboko musiały zapaść w nasze 
serca 1 pamjęć ostatnie zdanie Antka, który kurs ten prowadził, jeśli 
dzisiaj, po pół-wieczu mogę prawie dosłownie cytować Jego słowa: "W mym 
przekonaniu, mówił Antek, jest r z e t e l n o ś 6, to jest 1-szy punkt 
prawa harcerskie~. . Na rzetelności opiera się prawda życia, wiara., spr&
wiedliwość, służba i stosunki między ludźmi. Bez rzetelności i harcerstwo 

ostoi się". 

arch1wum 
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2. Wacław Błażejewski. HISTORIA HARCERSTWA POLSK:rn:;(). Harcerskie Biuro 
Wydawnicze. Warszawa. 1935. II-gie wydanie. 

3. Stanisław Pietrusiewicz. TRUDNE DNI. Tom I-szy i II-gi. Rozdział 
"Pionierzy Sądownictwa". Wa.rs za.wa.. 

4. W.J. Sliwiński. SYGNALIZACJA. Podręcznik dla harcerzy. Księgarnia 

Sw. Wojciecha. Poznań. 1921. 

5. Orginalne Mnotacje w KSIĄżECZCE SŁUżBOWEJ. 

6. Wspomnienia. różnych os6b o Antonim Olbromskim. Relacja Stanisławy 
Wojtczakówny na podstawie osobistych wypowiedzi. 1963. 

7. Luźne zesz.yty Harcmistrza i Wiadomości Urzędowych z r6żnych lat. 

8. Statut ZHP - Biuletyn 1967. 
9. Wielka Gra - Londyn 1975 • 

Jerzy BRAUN 

MOJA SŁU~A HARCERSKA 

Przełom z roku 1913 na 1914 był dla dziej6w Małopolski okresem dość 
osobliwym. Zupełnie jakby nadcia~jąca wojna rzucała już s~ój cień, po
wodując wzmożenie nastrojów niepodległościowych, powstawanie, bądź szybki 
rozwój organizacji paramilitarnych: Sokół, Skauting, Strzelec i inne. 

Najbardziej przyciągał i olśniewał skauting, do którego młodzież 
tarnowska garnęła się masowo. Swoje życie harcerskie rozpocząłem już 
w 1913 r. Harcerzem był także mój starszy brat Kazimierz, który zginął 
potem jako lotnik w 1920 roku. Wkrótce dołączył do szeregów harcerskich 
mój młodszy brat, Juliusz. Także i inni członkowie mojej rodziny ulegli 
wpływowi harcerskich idei. Od dzieciństwa należała do niego I!loja młodsza 
siostra Jadwiga, a matka - z racji swoich siwych włosów, znana szeroko 
z przydomka "Biały Ren" - była w pewnym okresie, Komendantką Krakowskiej 
Chora~i Earcerek i członkinią Rady Naczelnej ZHP. 

Wró6my jednak ·do owych wczesnych lat tarnowskich, tak 
jak utrwaliły się one w mojej pamięci. 

Humanizm prawa harcerskiego, rycerska postać patrona 
ruchu - Zawiszy Czarneeo, pięlmo ubioru, codzienne 
prawie obcowanie z przyrodą, urok piosenki, egzotyka 
licznych sprawności harcerskich, taj emniczość zbiórek 
i ćwiczeń, gaw~dy przy ognisku - wszystko to poruszało 
wyobraźnię i loTciągało w wir pasjonujących czynności 
i zainteresowań. 

archiwum 
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Łopatka do okopywania namiotów, chorągiewki sygnalizacyjne, nóż 
w oprawie, plecak, manierka, mapa u pasa - to był ekwipunek harcerza. 
Uczyliśmy się wiązania w~złów, orientowania w terenie podług Gwiazdy 
Polamej i Oriona, rozbijania namiotów, budowy kuchni polowej z cegiełek 
z darni. Robiliśmy łóżka z mchu i liści. Wśród kipiącej wrzawy ustawia
ły się kolejki z menażkami po "Knor zupkę". Rozpalaliśmy ogniska i dru
żynowy, lub nasz Komendant hufca, profesor Zarzycki /w 20-leciu generał 
broni i Minister Obrony Narodowej/ rozpoczynał gawędę. Potem a.pel wie
czorny, z masztu zsuwała się powoli biało-czerwona flaga i głos drużynowego 
przecinał ostro milczenie: Kapelusze zdejm! I z piersi wyrywała. się pietiń: 
"Nl.. e cim · • " rzu z1em1 •••• 

.;. 
Tymczasem zbliżał się szybko kres naszej "leśnej sielanki". Siły 

popychające Europę do wojny z każdą godziną zyskiwały przewagę w obu obo
zach znanych później pod nazwami: Państwa Centralne i Ententa. 

Reagowało na. te nastroje i harcerstwo tarnowskie. Ciągłe zbiórki, 
musztxy, apele. Sokoli wdziewali mundury polowe, rozdawano im karabiny -
austryjackie Vanlichery, francuskie Berdany i ciężkie Werndle. ECha "so
kole" odbijały się również w moim domu, bo - jak pamięcią sięgnę - ojciec 
mój był działaczem tego ruchu. 

Nadszedł przedwojenny czerwiec. Rozpoczęły się wielkie manewry sokole 
międz.y Tarnowem a Dąbrową. Wzięło w nich udział kilka tysięcy Sokołów, 
umundurowanych i uzbrojonych podobnie jak Strzelcy oraz harcerze, pełniący 
łącznoś6 między oddziałami. 

Wieczorem, gdy w DE\browie, po manewrach, odbywał się festyn, nadeszła 
wiadomoś6, że student serbski, Gawriło Princip, dwoma strzałami zabił Na
stępcę tronu austryjackiego, arcyksięcia Franciszka Ferdynanda i Jego ~nę. 
Kamień zaczął się toczy6 ••• 

6 sierpnia "Kadrówka Strzelecka" wyszła z krakowskich Oleandrów na
przeciw nieznanym losom. Tarnów przeżywał patriotyczne wzruszenia w zwią
zku z tworzeniem się Legionów i odezwami Naczelnego Komitetu Narodowego. 

Starsi harcerze zaciąga.li się od razu w szeregi Legionów. Tamów 
szumiał jak wielki ob6z wojenny. Cały tamowaki skauting został zmobilizo
wany do służby pomocniczej! 

• 

terowanie i wyżywienie organizujących się "kompanii mars~owych" /do 
z Mielca, Dębicy, Wojnicza, ~abna i innych miejscowości. 

ujęto w karby musztry i ćwiczenia karabinami, nieraz ponad 
d.l"Obnych chłopięcych dłoni. Młodsi pełnili służbę wartowniczą. 

;y~c.t, nasz komendant, dziobaty jak Ranleki z "Potopu", wł6czył 
po z niezmordowanej determinacji, wp6łochrypły od wykrzykiwanych 
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komend. 7mi enialiśn'Y się w mechaniczne roboty. Ciężkie karabiny stawały 
się w naszych obolałych rękach fruwającymi ptaszkami, prawy bark bolał: 
nieznośnie od rzemienia, ale sprawne uchwyty klaskały nieomylnym rytmem. 

A kompanie marszowe odchodziły w dalszym ciągu na dworzec. W jednej 
z nich maszerował mój mistrz - korepetytor Tadzio Kozaczka, ten, który 
czcił boginię Herę, i mówił po grecku jak po polsku. Szedł w gimnazjalnym, 
wyszarzałym mundurku i uczniowskiej czapce, uśmiechając się jakoś smutnie -
z wojny nie wrócił. Pamiętam też jak wyruszała w jednej kompanii marszo
wej rodzina Stypińskich: ojciec - znany działacz socjalistyczny, powszech
nie lubiany i szanowany, jego syn - harcerz i śliczna córka, która z wdzię
kiem założyła maciej6kę. 

A tymczasem na wschodzie Rosjanie gromili wojska Austryjackie. Zaję
li Lwów. Austryjacy cofali się. Pa.nika udzieliła się urzędom. Ewakuowano 
starostwo, sądy, banki, a w ślad za urzędami ruszyła fala uciekinierów cy
wilnych. 

Nasza rodzina nie uległa panice. Dzięki temu, ulokowany na strychu 
:Białego Domu /tak nazwano kamienicę w której mieszkaliśmy/ stałem się 
widzem całego okresu walk, toczących się dokoła Tamowa. Z okienek strychu 
roztaczała się gdzieś w nieokreślonej dali sceneria zbliżającego się frontu. 

Wieczorem, purpurową łuną płonęły magazyny wojskowe, powietrze wibro
wało monotonnym tryskiem eksplodujących składów amunicji. Słycha6 było po
przez wibrację szyb jakby stękanie olbrzymiego zwierzęcia - to działa. Na 
horyzoncie od s tro~y góry św. Marcina zapalały się raz po raz ciche, niewy
raźne brzaski podobne do letnich bł~kawic, to znów serie niebieskawych 
błysków i świetliste wężyki - to gdzieś pomiędzy górą św. Marcina a Pleśnią, 
a może pod Tuchowem prac9wały baterie zbliżającego się frontu. Oskrzydla
jące natarcie zmusiło Austryjaków do odwrotu. Oddziały opróżniające znika
ły jak elizejskie cienie, wsiąkając w pejzaż jesienny. 

Tarnów znalazł się w strefie przyfrontowej i musiał znaleźć modus 
vivendi z rosyjską okupacją wojskową. Stosunki z okupantem układały się 
znośnie. Wojska zachowywały się spokojnie • . Władze miejskie miały nato
miast kłopoty z powodu notorycznej nieznajomości języka rosyjskiego w 
C.K. Galicji. Moja matka, urodzona na kresach, udzielała więc lekcji róż
nym urzędnikom, dyrektorom, inżynierom. Nas, dzieci, bawiła ta gromadka 
dorosłych uczniów, odrabiających zadane lekcje • 

. /. 
"""",...,t trzymał się przez 126 dni do 2 maja 1915 roku, mimo kilku prób 

/P~ ~~a go w lut,y.m i marcu przez wojska austryjacko-węgierskie, składa
_....,jC jł\ce ~... dużej liczbie z Pola.ków. Również w oddziałach wojska carskiego 

się Polacy z kongresówki. 26 kwietnia 1915 roku nadeszła armia 
wycofana z francuskiego frontu także zawierająca Polaków ze Sląska 
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i Wielkopolski /"rozdzielił nas bracie zły los i trzyma straż, z dwóch 
wrogich sobie szańców patrzymy sobie w twarz"/. Mackensen zmasował setki 
armat i kilkadziesiąt miotaczy min i 2 maja rozpoczął generalny atak. 

• 

Wojna ustabilizowała się na zachód od Tamowa. Od południa dochodzi
ły wieści o wściekłych natarciach w Karpatach. Sytuację oblężonego i drę
czonego ciągłym bombardowaniem naszego miasta, zmieniły nowe wojenne fakty, 
znane pod nazwą "Przełom pod Gorlicami". Zmianę, tę Tarnów odczuł natych
miast, choć nie znał jeszcze istotnej jej przyczyny. Czujność miasta po
budziła kanonada przechodząca w nieprzerwany grzmot. To, po przygotowaniu 
terenu ogniem artyleryjskim, armia r.~ckensena ruszyła do natarcia. Już w 
godzinach popołudniowych Niemcy zdobyli Gorlice. Szum i turkot rzeki ludz
kiej odpływającej ulicami Tarnowa ucichł nad ranem i miasto ciche i puste 
oczekiwało zmiany dekoracji na scenie obrotowej dziejów. Weszło skąpane 

w rosie majowe słońce i na ulice miasta wyległy tłumy. Gęstniały na ulicy 
Wałowej, bo oczekiwano wkroczenia wojsk niemieckich. Stałem w ścisku na 
rogu ulic Krakowskiej i Wałowej i widziałem uroczysty wjazd generacji i 
Naczelnego Wodza. "Spontanicznych" owacyj nie było. Dominowała ciekawość. 

Pierwszym następstwem powrotu "prawowitych władz cesarsko-królewskich" 
było dla młodzieży tarnowskiej otwarcie szkół i koniec długotrwałej "labyt' 
Wraz ze wznowieniem szkół odżyło również i harcerstwo. Komendantem Harce·~r
stwa tarnowskiego został Adam Ciołkosz, syn profesora gimnazjalnego i zna
nego działacza socjalistycznego. Adam, zdolny, wytrwały, o bladej twarzy 
i wąskich zaciśniętych ustach, ambitny, jako zwierzchnik surowy i nieprzy
stępny, przygotowywał się pilnie do kierowniczej roli w Harcerstwie, studiu
jąc nie tylko podręczniki druhów Andrzeja Małkowskiego i Emila wyrobka, 
lecz i Generała Baden-Powella. W tym celu uczył się języka angielskiego. 

Skauting, jako ruch międzynarodowy, słusznie łączył w koncepcji 
Baden-Powella elecenty zabawy, jako naturalnej potrzeby młodzieży z ich 
popędem społecznym i twórczym, instynktem poznawczym, potrzebą przyjaźni, 
żądzą przygody, kultem tężyzny fizycznej i zdrową emulacją sportową. Wszys
tkie te sposoby wyżycia się fizycznego i duchowego powiązał twórca skautin
gu w jednej koncepcji organizacyjnej i w jednym wielostronnym systemie wy
chowawczym. Skauting cechowała prócz idei międzynarodowego braterstwa -
zdolność przystosowania się do psychologii i form obyczajowych każdego 
narodu. 

Pismo "Skaut" /pien~szy numer wyszedł z datą 15,XI.1911 r./ było 
emanacją pierwszego, ekspe~nentalnego jakby okresu rozwoju organizacji 
na polskim terenie. Nazwa h a r c e r z /od "harcownik z polskiej ryc er
~~ adycji/ pojawiła się dopiero w ostatnich latach pierwszej wojny 
ś i przyjmowała się powoli. Harcerstwo w Polsce stawało si, przede-

ikolą charakterów. Warunkiem wstępnym przyjęcia do organizaoji 
~~m ść prawa harcerskiego - zbioru norm stanowiących coś pośredniego 

aek . ogiem a kodeksem rycerskim w rodzaju japońskiego Bushido. 
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./. 
Hufiec tarnowski rozwijał się żywiołowo. Jako "stary harcerz", 

z pierwszego, przedwojennego okresu organizacyjnego, byłem zastępowym. 
W krótkim czasie zaawansowałem na drużynowego III-ciej drużyny im. Woło
dyj owakiego. Zastępowymi byli w6wczas brat Adama Ciołkosza - Zbyszek, 
Jan Ozimek i Styliński. 

Ruch harcerski -wszędzie gdzie się rozwijał - tętnił ż~ zainte"' 
resowaniem toczącymi się wypadkami wojennymi i gorącym patriotyzmem. W 
Tarnowie mogło się to skończy6 zgoła tragicznie. Wybuchła głośna afera 
po li tyczna, sprawa uczni6w tarnowskich oddana pod sąd do ramy. Poszło o 
"obrazę majestatu" /powieszenie portretu cesarza głową na d6ł przy akompa
niamencie urągliwej piosenki/. Zadenuncjował kolega, widocznie "czarno
ż6łty" patriota. ~andarmeria zabrała pięciu uczn:f6w. Wśr6d nich był druh 
Wodnick.i i m6j brat Kaz:fmierz. 

Wywieziono ich do Krakowa i postawiono przed sądem doraźnym. Zawisła 
nad nim :f groźba ciężkiego wyroku. M6wiono nawet o karze śmieroi. Sprawa 
oparła. się o Wiedeń, gdzie interweniowało Koło Polskie. Rozprawa odbyła. 
się przy drzwiach zamkniętych. Obrońcy wojskowi zajęli się żarliwie ich 
losem i zdołali wywalczyć uniewinnienie "z łaski Cesarza" • 

. ;. 
Wkr6tce brat m6j, wraz z grupą oskarżonych koleg6w, uciekł do Legio

n6w. Był w 4-tej brygadzie gen. Roji. Jego przeżycia wojenne nie są ~i 
dobrze znane, był bowiem bardzo lakoniczny w relacjach o sobie. Szybko 
dosłużył się stopnia oficerskiego. Po kryzysie "przysięgowym", kiedy to 
legioniści odm6wili złożenia przysięgi obowiązującej "Polnisohe Wehrmacht", 
tworzonej przEZ Besselera, zostali oni internowani na Węgrzech w obozach 
Ruszt. Pierwszą, która pojechała z Tarnowa po wiadomości o internowanych 
była moja matka. W ślad za nią, z zaopatrzeniem według przywiezionej przez 
nią listy nazwisk, pojechały przedstawicielki tarnowskiej Ligi Kobiet o bo
jowych nazwiskach panie Doboszyńska, Karabińska i Armatowiczowa. O ironio 
żonglująca metaforami! Nazwijmy to "szydera twem trafu", zbiegiem okoliczno
ści, ale warto zwróci6 uwagę na zjawisko żywiołowej metaforyczności życia ••• 

Internowani legioniści zostali wcieleni przemocą do pułk6w austryjao
kich i odesłani na front włoski. Niektórzy zbiegli stamtąd na długo przed 
końcem wojny, inni dopiero wtedy, gdy w roku 1918 fronty zaczęły trzeszcze6 
pod naporem Aliantów. 

ój brat, Kazimierz, należał widocznie do tych pierwszych, bo kt6regoś 
wx czo zjawił się w naszym mieszkaniu szpicel z policji politycznej i za-
lb .mni na pierwsze w moim życiu "przesłuchanie śledcze". Datę ustalić 
~~i~~ ~dnb bo tego dnia wywieszono na mieście czarne i czarno-żółte, owi
~ te ~e ą, flagi, bo nadeszła do miasta wieś6 o śmjerci cesarza Francisz

~e a, "najmiłościwiej nam panującego". /Cesarz zmarł 21.XI.1916r./ 
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Idąc ciasną uliczką, uważałem za stosowne zagaić uprzejmą rozmowę 
z mym towarzyszem /consuetudo est altera natura/: "Dziś mamy wielką uro
czystość w mieście. Cesarz nie żyje!" To sformułowanie okazało się nie 
taktowne. ~ój towarzysz spojrzał na mnie ta.k strasznym, bazyliszkowym 
wzrokiem, że umilkłem skonfundowany. - Nie uroczystość, lecz żałoba 
państwowa - warlmął. 

wprowadzono mnie do starostwa i zaczęto przesłuchiwać na temat brata, 
Kazjmierza, jego curriculum vitae i wyjaśnienie zagadki, gdzie się teraz 
znajduje? Wiedzio~v instynktem Polaka włóczonego po śledztwach i aresztach 
z pokolenia w pokolenie, zacząłem od razu odcinać się od wszelkich możli
wości orientowania się w czymkolwiek. wyjaśniłem, że brat nie lubił mnie, 
traktował jak szczeniaka, i wog6le ze mną na poważne tematy nie mówił. 
\·liem, że jest w wojsku, ale gdzie nie wiem. "Jakto listów nie pisał?" 
Wyjaśniłem, że brat to taki dziwny typ, który nie uznaje listów, poczty 
i wszelkich tego rodzajów wymysłów cywilizacji. Łapali mnie za słówka, 
zaczynali znów od początku i wreszcie, po kilku godzinach, znalazłem się 
w domu, gdzie w napięciu oczekiwano mego powrotu • 

. /. 
Chyba do końca życia pozostaną mi w pamięci przeżycia, których dozna

łem w czasie pobytu w Tatrach. Brałem udział w dość karkołomnej · wycieczce, 
która biegła szlaY~em: Zawrat, przez przełęcz pod Chłop~iem, przejście przez 
dolinę Złomisk do Ganek i powrót do Zakopanego przez las Czarno-smreczyński. 

Z tą wyciecZką pamięć wiąże inny fakt. W tymże roku /1917/ podejmuje 
się organizacji i wydawania w Tamowie drugiego pisma skautowego "Czuwaj!" 
/pierwszym był "Skaut Lwowski"/. Pierwszy numer wypadł raczej skromnie. 
Następny chyba był lepszy, z okładką przedstawiającą Czarny Staw i Koście
lec u stóp którego obozuje drużyna harcerska. W tymże numerze drukuję 
swój wiersz "Tatry". 

Nasze pismo "Czuwaj" stało się dumą całego hufca, a nam się wydawało, 
że Tarnów urastał dzięki niemu do rangi jednej ze stolic harcerskich. Pod
kreślić muszę czynny udział w t.ym ruchu przedstawicieli starszej generacji. 
Aktywizowało się harcerstwo żeńskie, którego Komendantka" została "Jaga" 
Klimaszewska. Harcerstwo przodowało w różnych akcjach niepodległościowych. 
Wyróżnili się wtedy Rozwado,.,scy, Jacek Paszcza, Zygmunt Przybyłkiewicz 
i mój młodszy brat Juliusz. 

./. 

przeszła na pertraktacjych pokojowych z Rosją. 
j z Ukrainą /19.II.1918/, a 3 marca podpisują 

Ił 
"łA..L • 
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Gdy w mieście rozeszła się wieść o t,ym układzie, który od razu 
nazwano "Czwartym rozbiorem Polski" - wzmogła się ruchliwość ośrodków 
konspiracyjnych. Na murach domów zaczęły ukazywać się ulotki: "Preoz 
z haniebnym traktatem brzeskim". W tej"małej dywersji" i sabotażu brali 
najczynniejszy udział harcerze. Kleili na ścianach domów ulotki, nocą 
malowali na chodnikach czerwoną farbą napisy antypaństwowe. Policja 
zdzierała ulotki, zamazywała napisy, lecz nie mogła zmóc ruchliwości 
młodzieży. wybuchły wreszcie demonstracje. Podczas jednej z nich, za
czętej od zbiórki harcerzy na Placu Sw. Kazimierza i zapaleniem znicza, 
tłum, początkowo bierny, przyłączył się do maszerującej i śpiewającej 
"rotę" drużyny, zaatakował dworzec kolejowy i zniszczył pomnik żołnier~ 
IV Armii Austryjackiej. Batalion, zgromadzony dla ochrony pomnika., skła
dający się przeważnie z Ukraińców z Galicji Wschodniej, nie okazał do 

• 

zaangażowania się w obronę "cesarskiego sztandaru". Na wezwanie burmistrza 
Tertila, tłum pozwolił wycofać się, landwerze • 

. /. 
Zbliżał się listopad, "niebezpieczna dla Pola.ków pora". Załamał 

się front włoski, z którego eszelonami pociąg6w przez nikogo niekontrolo
wanych wracali tłumnie zrewoltowani, dezertujący żołnierze wszystkich 
krajów i narodowości rozpadającej się habsburskiej monarchii. Nadchodziły 
wieści o kapitualcji Niemiec i ucieczce Wilhelma do Holandii. 

Na tarnowskich ulicach studenci i harcerze odbierali szpady oficerom 
austryjackim. Nie było oporu. Polscy majorzy i pułkownicy obejmowali 
komendy mi as t. 

Ale dla nas wojna nie skończyła się jeszcze. Zdemobilizowane pułki 
ukraińskie zajęły Lwów i toczyły się pierwsze walki na ulicach miasta z 
ochotniczymi formacjami polskimi. Uformował się front na Wołyniu i nad 
Berezyną. Przygotowywały się plebiscy~ na granicznych ziemiach zachodnich. 
Wschodziły pierwsze dni wymarzonego, wyidealizowanego przez poetów niepo
dległego państwa. polskiego. Nemezis dziejowa wyrównywała rachunki. Naj
większa. zbrodnia Europy, jaką były rozbiory Polski, doczekała się zadość
uczynienia. 

W całym tym okresie żyłem bardzo intensywnie i to życiem "podwójnym", 
na dwu płaszczyznach: w świecie młodzieńczej twórczości poetyckiej, której 
tematem były echa przeżywanych historycznych wydarzeń oraz w świecie "real
nym", społecznego współistnienia w którym dominowało harcerstwo. Długie 

~.w.wr.~i~ny spędzałem w izbie harcerskiej, wydawałem "Czuwaj a", a tym też 
"Szopkę harcerską", która była korowodem aktualności kul

Jnyc:~ i polit ycznych. Szopka ·wystawiona w Tarnowie - chyba w lutym 
tak wielkie powodzenie, że zewsząd dopominano się o jej tekst, 

o mnie do napisania nowej wersji, druko1-1anej na jpierw w "Płomie-
p= ...... wydawanym w Krakowie, a następnie wydanej w książce w 1924 
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roku, skomponowałem do niej lub sparafrazowałem szereg piosenek, które 
zyskały potem trwałą popularność i ukazały się zebrane w:. wydanym drukiem 
"Spiewniku", a niektóre z nich w wielu śpiewnikach, często bez nazwiska 
autora - "zbłądziły pod strzechy". Wśr6d pieśni tych było "Płonie ognisko 
i szumią knjeje", która do dziś stanowi jakby więź, łączącą środowiska 
harcerskie, gdziekolwiek je los rzucił; jest to dla mnie wielką radość. 

W ma.ju 1919 roku zdałem maturę i objąłem po Adamie Ciołkoszu, ko
mendę hufca tarnowskiego, do którego należały również drużyny z Tuchowa, 
Wojnicza, Mielca i innych miejscowości. 

Wielkim wydarzeniem tego roku w świecie harcerskim był ogólno-
polski Zjazd we Lwowie, połączony z wielkim ćwiczeniami polowymi prowadzo
nymi przez generała Józefa Hallera.. W t.ych ćwiczeniach brał również udział 
hufiec tarna.wski. "Grę wojenną" zakończyła defilada ośmiu tysięcy harcerzy 
i harcerek. ./. 
B R A U ~ Jerzy, ur. 1-IX-1901 r. w Dąbrowie Tarnowskiej; zam. 17-X-1975 
w Rzymie pisarz, filozof, publicysta., działacz społeczno-polityczny. 

Studia polonis~czne ukończył na U.J., a filozoficzne na K.U.L.; 
należał do Harcerstwa i wydawał w latach 1917/18 pismo "Czuwaj". Jest 
autorem piosenek i widowisk harcerskich, m.in. Międ~arodowego HYmnu 
Harcerek, oraz powszechnie znanej "Płonie ognisko i szumią knieje". Jako 
poeta debiutował zbiorkiem "Najazd Centaurów" /1922/. W latach 1926/28 
był red. i wyd. krak. "Gazety Literackiej", a w 1932/39 warszawskiego 
"ZET-u", poświęconego głównie popularyzacji filozofii J .~1. Hoene-Wrońskiego. 
W 1939/45 jako działacz Ruchu Oporu organizował konspiracyjne ugrupowania; 
był czynny w konspiracyjnym życiu kulturalno-narodowym, wyd~jąc m.in. mie
sięcznik "Kultura Jutra". Uczestnik i poeta Powstania Warszawskiego, wszedł 
do Rady Jedności Narodowej /był ostatnim jej przewodniczącym i p.o. delega
tem ·Rządu na Kraj/. W latach 1946/48 redagował "Tygodnik Warszawski". 
Więziony w latach 1945/46 i 1948/56, zwolniony i rehabilitowany działał 
w Związ. Literatów Pol. oraz w Klubie Intel. Ka.tol. Od 1965 r. przebywał 
w Rzymie, współpracując z Polską Sekcją Radia Watykańskiego. Bibliogra.fia 
prac J. Brauna obejmuje setki pozycji. 

Od Redakcji: wypis z "Encyklopedii Katolickiej K.U.L." Tbm II. 

"Nic nie spycha6 nigdy w dół, 
~o coraz wyższych kół 
T\..,., e drugich podnoszenie". 

N /Krasiński/ 

c 
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Hm. J. Andrzej Grzesiak-Czarny 

NA Sł.ONECZNYM SZLAKU 
"Był to rok 1913. W podwawelskim Kraka grodzie pachniało prochem. 

Wśród nas panował jakiś dziwny, radosny nastrój, płynący z przekonania, 
że już wkrótce coś się zacznie, że spełnią się marzenia o zbrojnym czynie. 
W dni przedświąteczne i świąteczne po ulicach miasta maszerowały małe 
liczebnie, ale buńczucznej wiary w sienie oddziały "Drużyn Bartoszowych", 
"Strzelca", "Sokolich Drużyn Polowych" i skautów... tvchłanialiśmy słowa 
śpiewanych piosenek, i jeszcze dzisiaj pamiętam jak mróz przebiegał nam 
po grzbiecie, gdy śpiewano: • 

Czy umrzeć nam przyjdzie wśród boju, 
Czy w tajgach Sybiru nam zgnj ć, 
Z trudu nas z ego i znoju, 
Polska powstanie, by żyć! 

Wówczas byliśmy gotowi na wszystko. Naturalnie, że wszystko to, co 
widzieliśmy i słyszeli, przyśpieszało rozwój naszych zainteresowań sprawa
mi i zaga.dnienia.mj ludzi dorosłych zbyt przedwcześnie. /Uwaga.! Wtenczas 
Grzesiak miał lat niecałe 13 / •••••• Tak więc 27 listopada 1913 roku zgło
siliśmy się całym naszym "dzikim" zastępem w siedzibie skautowej na przy
stani wioślarskiej "Sokoła" i zostaliśmy przyjęci do plutonu prowadzonego 
przez Mariana Luzara /Później Naczelny Kapelan ZHP zginął w 1939 roku w 
czasie bombardowania pociągu przez Niemców/. Pluton był częścią składową 
2 Krak. Druż. Skautów im. Gen. H. Dąbrowskiego •••••• tak weszliśmy na. 
harcerski słoneczny szlak służby Polsce..... tł rocznicę 3 ~Aja na wzgórzach 
położonych w pobliżu kopca Kościuszki ••• odbyła się tak oczekiwana przez 
nas i podniosła uroczystość złożenia przyrzeczenia skautowego •••• podają 
słowa.: Slubuję wierność ojczyinie, gotowość w każdej chwili niesienia po
mocy jnnym, posłuszeństwo prawu skautowemu" •••• Mijało już pół roku od na
szego wstąpienia do drużyny skautowej. Nazywaliśmy się zastępem "Czarnych 
Wilków" i wydawało się nam, że nie przynosiliśmy wstydu drużynie. Nasz 
plutonowy Maniek Luzar nabrał do nas zaufania i w czerwcu zawiadomił mnie, 
że zostałem przez niego zgłoszony na. kurs instruktorski... obowiązywało 
tam wprawdzie ukończenie 16 lat, a ja nie miałem jeszcze 14 ale Luzar 
widocznie się pomylił i w zgłoszeniu figurowałem jak 16 latek... Tylko 
dzięki matce, która nie mogła oprzeć się moim prośbom i ze swoich skromnych 
oszczędności wydostała gdzieś z kredensu dziesię6 koron na ulgową opłatę 
za kurs, zamierzenie moje zostało zrealizowane ••••••• Było nas około 50-ciu. 
Ja byłem chyba najmłodszy z nich i najniższy.... A jak wielki w tym czasie 
odczuwaliśmy "głód broni" to chyba najlepiej zilustruje fakt, że pierwszy 
karabin "pięciostrzałowy Manlicher" nabyłem od jednego z kolegów drogą 
andlu wpiennego za mój rower... Za posiadanie broni groziła kara śmie~ci. 
~t. 5-~~:?16 wzbudził wśród Polaków entuzjazm i wiarę w pełną niepodle
gło~~~~~···· Nie pomogły perswazje ojca i płacz matki- moje postano
wicie y)o jeszcze bardziej kategoryczne. Wobec takiego stanu rzeczy 
~~ e ojc~ysko następnego dnia poszedł razem ze mną do Komendy Uzupełnień 
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i wyraził zgodę na moje wstąpienie do Legion6w... W takich oto warunkach 
rozpocząłem realizować swój młodzieńczy "sen o szpadzie", swoją służbę 
w I p.p. Legionów •••• zostałem zwolniony przez Komisję z uwagi na stan 
zdrowia •••• \v krakowskiej organizacji ska.utowej nastąpiły zmiany. Nasz 
zastęp już bardzo liczny przydzielono do 6 Krakowskiej Drużyny, której 
drużynowym był Antoni Sarna. Zdecydowano się na utworzenie z naszego 
licznego zastępu- pluton "Czarnych Wilków" ••••• pluton już jest tak 
silny, że może przydzielić kilku skautów, do zorganizowania na przedmie
ściu Nowa Wieś, nowej drużyny, która później otrzymała nazwę 7 Krak. Druż ••• 

17 lutego 1918 roku, przemianował pluton Czarnych ltlilków na 13 Kra
kowską Drużynę Skautową, zwaną później Czarną Trzynastką ••••• " XIII Kr. 
Hr. Dr. była najwzorowszą z }(..r. Dr. Harc., doskonała organizacja, posłuch, 
rozkazom, zrozumienie obowiązków harcerza i ochotne ich spełnianie, ser
deczne współżycie druhów, miły, zdrowy humor, były zaletami tej dzielnej 
Drużyny. Czy w szeregach obrońców Ojczyzny, czy w Służbie Straży Obywa
telskiej, czy w podejmowaniu innych społecznych obowiązków, czy na zbiór
kach i ćwiczeniach harcerskich, czy w końcu, gdy trzeba było reprezento,-rać 
harcerstwo krakowskie, na Trzynastkach można było polegać jak na Zawiszy. 
Oni jedni nie zawiedli. Jako więc były Komendant !<:'r. Dr. Far. wyrażam 
Trzynastkom pełne uznanie za ich służbę prawdziwie harcerską, prawd7.iwie 
obywatelską, CZffilAJ! - Ieopold ~lęgrzynowicz". 

Jednak nie było danym Trzynastce prowadzić normalnej pracy wychowaw
czej i czekała nas jeszcze wielka próba, którą mieliśmy odbyć na bojoWJ~ 
szlaku polskiego żołnierza. 

F. WYS~..OUCH 
SZCZERBATY BIEGACZ ------

11Tszyscy czekaliśmy niecierpliwie na dzień 19 marca bo ,.., tym dniu 
imienin l:arszałka Piłsudskieeo odbywały się wielkie zawody narciarskie dla 
młodzieży w Głębokiem. Pyło to pra\ordziwe Ewięto młodzieży, bo tylko ona 
brała udział w zawodach. 

Na północnej Wileńszczyźnie w tym czasie jeszcze leżały duże śniegi 
ale słońce już dobrze grzało. Pogoda była piękna, miało się ku wio.śnie, 
było radośnie i dlatego cała ludność miasteczka zbierała się nad brzegiem 
Białego Jeziora by popatrzeć na swoich chłopców i ich sportowe wyczyny. 

Były różne konkurencje i pokazy, a więc obserwowano sztuki narciarskie 
starszych harcerzy, któr~ wrócili z kursu narciarskiego w Szczyrku na 
ląs obserwowano skoki i odskoki na przeszkodach, biegi płaskie i tere-

no e , ~ajbardziej przyglądano się i bawiono biegom najmłodszej młodzieży 
~ artacn swojeeo wyrobu. Stary burmistrz Snarski narzekał i gderał, że 

;::;~PfJ zbierajf.l,; mu parkany dla wyrobu swoich nart, ale był duszą tych 
:a: odow · magistrat fund01.-1ał nagrody dla zwyciężców. Inne organizacje z 
~~~ ~z jaci6ł Harcerstwa na czele naśladowały magistrat, a 1~Tojsko Ochrony 
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Poeranicza zawsze dołączało się do ofiarodawców dając wspaniałe narty z wy
twórni wojskowej w Osowcu. Spółdzielnie, sklepy i osoby prywatne dostar
czały nagród ze swoich wyrobów i posiadanych zapasów sklepowych, tak, że 
było czym nagradzać szczęśliwych chłopców. 

Jasne było, że panowało podniecenie między młodzieżą i jej rodzicami 
i co najważniejsze tymi najbiedniejszymi rodzicami tych najmłodszych spe
cjalistów w rozbieraniu parkanów starego burmistrza. 

Białe Jezioro miało wysokie brzegi pokryte sosnowym lasem. Ludnoś6 
miała doskonałe warunki obserwacji i podziwiania wyczynów swych dzieci. 
Zawodników zawsze było dużo, a nawet bardzo dużo, bo nieraz stawało do Z<ll

wodów grubo ponad 100-u chłopców. Trzeba było widzieć tę biedotę w kurt
kach przerobionych z ojcowskich kapot, w jakichś czapach z zaj~ca, podwią
zanych spodni po starszym bracie, w butach z obciętymi cholewami. Przecie 
to wszystko była niedożywiona miejska biedota, ale biedota pełna zapału 
i ambicji, by pokazać się zdobyć uznanie i coś z ~ięknych prezentów ofia
rowanych przez społeczeństwo. Szczególnie marzono o prawdziwych nartach -
darze wojska. 

Szczególnie jedne zawody utkwiły mi w pamięci. Gdy bieg się rozpo
czął na czoło wysunął się mały chłopak w kapocie ojca i czapie ze skóry 
bielaka /biały zając północy/ i z obwiązan~ po oczy twarzą. Przyszedł 
pierwszy i zdobył pierwszeństwo w biegu. Nagrodę wręczał Dowódca Pułku 
Głębokie pułk. Szyszko-Bohusz. Były' to piękne narty. Dodatkowo nagroda 
burmistrza w formie koszyka z łakociami i wartościowymi prowiantami. 
Wręczając zwyciężcy nagrodę pułkownik zapytał o przyczynę obwiązania twa~ 
rzy na które nikt nie zwrócił uwagi z powodu powszechnie swoistego ubioru 
zawodników. Okazało się, że tego ranka koń kopnął chłopca w twarz i wybił 
mu parę przednich zębów. Nie przeszkodziło mu to · wziąć udziału w zawodach 
i zdobyć w nich pierwsze miejsce. Pułkownik zwrócił się do grupy harcerzy 
przydzielonych do rozdawnictwa nagród. m",reźcie go do drużyny. Ja mu spra
wię mundur. Nazwijcie go Szczerbaty Biegacz. Wart jest tego. Zasłużył 
sobie". 

Chłopak trafił do drużyny imienia Zawiszy Czarnego i występował w niej 
jako "Szczerbaty" dla upamiętnienia jego działalności i okazanej siły woli. 

~lieczysława GAWLAK 

Migawki Ain - Karemskie 

/Wspomnienia Harcerki/ 

burzliwe Kaspijskie morze, barka zapchana ludźmi, kwaśna woń 
Potem ranek, słońce, złoty piasek Pahlevi, jajka gotowane na 
samą Wielkanoc, pierwsze od dwóch lat. Kwarantanna tyfusowa • 

., .. ......, do skóry, chustka ciasno zawiązana pod brodą, chowająca wstyd 
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Potem, obóz wśród piasków, pod gorącym słońcem Teheranu, duże woj
skowe namioty, dalctyle, sukienki amerykańskie ••• 

Ciężarówka pijana pędem na zakrętach górskich ••• Pędzi, wiezie nas 
od noclegu do noclegu, dalej i dalej od głodu, od łagrów, ku wolności, 
ku nadziei ••• 

Betania. Maleńka mieścina pod Jerozolimą. Kamienne domy; nagie, 
pustynne wzgórza. Punkt zborny i odpoczynkowy dla dziewcząt ocalałych 
z Rosji, dla których organizuje się szkoła. Pobyt w Betanii jest krótki. 
Po kilku miesiącach przeprowadzamy się do właściwego m.p. szkoły, do 
Ain - Karem. 

• ł .... 

Ain - Karem. Zlepek kamiennych 
domów arabskich ściśniętych w 
pięści górskiej doliny. Wokół 
miasteczka, pną się po zboczach 
tarasy oliwek, fig i cyprysów. 

. -

Nasza sZkoła - internat - jest 
w olbrzymim jednopiętrow~ bu
dynku klasztornym, na skraju 
miasteczka, na zboczu górskim, 
w przecudnym zaczarowanym ogro
dzie. Budynek jest otoczony 
drzewami. Od tyłu na wspinają
cych się tarasach rosną oliwki, 
chleb świętojański , cyprysy. 
Z frontu, duże płaskie podwórze 
wysadzone akacjami j morwami, 
których cień daje przyjemny 

chłód. Podwórza i domu strzeże biała smukła figurka l''latki Boskiej Różańco-
wej. W dół, i z prawej strony budynku jest sad. Sad należy do szkoły. 
}!orele, śliwki, migdały, figi. Po głodzie i chłodzie Rosji, takie rozkosze 
nieoczekiwane! 

Piętro budynku to nasza wspólna sypialnia. 
Jedna olbrzymia sala, podzielona na trzy 
nawy dwoma rzędami ko J.umn. Sala jest zala
na światłem, ma kaflową podłogę błyszczącą 
od wosku i długie rzędy łóżek. Na początku, 
nawa środkowa, była pusta, wspaniała przes-
t zeń na ślizgawkę. Później podwójny rząd 
ł6.ek ełnił też i tę nawę. Na parterze 

przyjemna kapliczka, duża sala 
cik kulturalny, i indywidualne 

o ypialnie naszych wychowawczyń. 
~ń-'-~J"arte m mieści się kuchnia, spiżarnia, 

~· p kojów które służą jako dodatkowe 
dla personelu ośrodka i kilka klas. 
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Internat-szkoła, to pr~tułek dla dziewc~,t wywiezionych z Rosji, 
których ojcowie zostali zwerbowani do wojska, a matki, rozsypane po całej 
Palestynie, żyły zapomogą i nadzieją na szybki koniec wojny, zjednoczenie 
rodzin, i powrot do kraju i normalnego życia. Niektóre przyjechały ze 
swoimi córkami do lin-Karem jako nauczycielki, wychowawczynie i opiekunki. 

Komendantka internatu, młoda i energiczna druhna Julia ~BSłoń, cał~ 
swą energię i serce rzuciła w organizowanie nowego życia dla dziewcząt, 
które - jak jej mała córeczka Basia - została w Polsce bez ojca i matki -
polegały na szlachetności i hojności serc otaczających je osób by stworzy
ły im ciepło i bezpieczeństwo utraconego domu. 

li 

Takich wspaniałomyślnych pań 
Ain - Karem miało w br6d. l;)la.
tego szkoła i internat w Ajn
Karernie były dla nas nie tylko 
szkołą ale i domem, gdzie czy
sty, ciepły i bezpieczny k~tek 
i pożywne jedzenie potrzebne 
dla fizycznego rozwoju dziew
cząt były obficie uzupełnione 
miłościa i zrozumieniem Komen--
dantki, wychowawczyń i nauczy-
cielek. Teraz, gdy po 30-tu 
latach patrzę wstecz na lata 
spędzone w internacie, nie 
mogę sobie przypomnieć ani 
jednego przykładu nawet naj
lżejszej kary fizycznej za 

niegrzeczność lub nieposłuszeństwo nie tylko moje własne, ale żadnej innej 
z dziewcząt. A było nas w internacie początkowo sześdziesiąt, a później 
ponad sto dwadzieścia dziewcząt przez okres czterech lat. Ten jeden fakt 
świadczy nie tylko o wyrozumieniu, tolerancji i miłości wychowawczyń, ale 
i o dobrej organizacji zajęć "domo,-tych" i szkolnych, i o umiejętnym psy
chologicznym podejściu do dziewcząt. 

Lekcje i nauka wypełniały większość nas~ch dni. Wszak, za wyjątkiem 
5-cio i 6-cio latek, my starsze miałyśmy nadgonić dwa lata szkolne utra
cone w Rosji. Lekcje odbywały się yoczątkowo w budynku internatu. 1-Tiałyś

my zorganizowane wszystkie klasy szkoły powszechnej i pierwszą gimnazjalną. 
Później, gdy liczba dziewcząt i klas powiększyła się i trzeba było znaleźć 
miejsce na wszystkie klasy gimnazjalne a także i liceum, zorganizowano 
~nam ovr budynek szkolny. Szkoła została przeniesiona na nowe m.p., a 

· t~rnat\Pozostał domem mieszkalnym. 

N -Jul~ }~łoń, czynna instruktorka harcerska z przedwojennych czasów 
f ~ski, organizowała cały internat w jedno wielkie gniazdo harcerskie. 
·• śm.y ęc drużynę harcerską i gromadę zuszek, kominki i ogniska. 
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Przyjemne były wycieczki na zbocza otaczających BÓr, gdy przez k~tki 
okres wiosenny trawy były zielone i fiołki alpejskie kwitły w cieniach 
kamieni. 

!.fiałyśmy ogniska harcerskie pod szafirowym niebem usianym gwiazdami, 
w sosnowym lasku przylegającym do klasztornego ogrodu. Tam popisywałyśmy 
się swoimi pomysłamj i zdolnościami aktorskimi, wyśpiewywałyśmy dusze w 
piosenkach harcerskich, i w zadumie słuchały gawęd d-hny Komendantki lub 
d-ha Jaremy Komendanta ZHP nawschodz~e, gawęd wpajających w chłonne młode 
serca ideały harcerskie miłości Boga i Polski. 

W czasie wakacji letnich internat 
zmieniał się w jeden wielki obóz 
harcerski: zbiórki, wycieczki, 
ogniska i zdobywanie stopni spraw
ności. Jednego lata pojechałyśmy 
na obóz nad morze. Obozol-Tałyśmy 
pod wojskowymi namiotami. Co
dziennie maszerowałyśmy na plażę 
i pluskałyśmy się w szafirowym 
morzu, które co chwila białymi 
grzywami zmywało złoty brzeg. 
Morze, słońce, wiatr i tony je
dzenia. W noc, zgodnie z trady
cją, tr~ałyśmy wartę, z duszą 
na ramieniu obchodząc plac obozowy. 

Pamiętne były wycieczki do Egiptu, 

Jerozolima, ?.IV.l944. 
Droga Krzytowa. 

Syrii i Libanu. Tylko starsze dziewczęta mogły jechać. Byłam j_edną z tych 
uprzywilejowanych. Zwiedziłyśmy Kair, Teby, Luksor. Utkwiły mi w pamięci 
długie aleje Kairu, meczety, smukłe wieże minaretów i chłodne podwórza 
pałaców sułtańskich zdobne w mozaiki i szemrzące fontanny. Dziwowałyśmy 

się wielkości głazów piramid i doszukiwałyśmy uśmiechu sfinksów. W Tebach 
schodziłyśmy w podziemne korytarze grobowych labiryntów i zaglądały w puste 
sarkofagi. Hajestat świątyń J,uksoru uciszał gwar rozgadanej gromady. Nie
zliczone kolumny i posągi faraonów z miniaturkami żon przylepionych do 
łydek kolosów. 

W Syrii zwiedziłyśmy Damaszek. 
Ciasne, wąskie ulice starego 
miasta, przedziwnie delikatne 
desenie biżuterii, dywany, noże, 
s ty i szable, ciasnota i 

gz tycz e zapachy azjatyckie-
~~ • Z l ,i banu u tkwiły mi 
w-J~am:~uj ę.c · świątyń w Balbeku 

"""Złoż e cedry na zboczach 
~J.: ·~~~ samotnych olbrzymów, 

Egipt. Pod Piramidami. 

archiwum 
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to wszystko, co pozostało z .lasów które niegdyś pokrywały całe pasma 
górskie. Do dziś mam szyszkę jednego z tych drzew. Wożę ją ze sobą 
jak relikwię, tę pamiątkę z dalekiej przeszłości. Tylko teraz zdaję 
sobie sprawę, że przestępstwem było moje strącenie jej z drzewa kamieniem. 

Beztroskie i interesujące były dla nas te Ain-Karemskie lata. 
Komendantka zawsze potrafiła zorganizować wszystko co było potrzebne nie 
tylko dla internatu i szkoły ale i na obozy i wycieczki po środkowym 
wschodzie. Więc były wojskowe ciężarówki do transportu, namioty na 
postoje - postawione, gotowe na nasz przyjazd - fundusze na podróże po 
Syrii i Egipcie. Dzięki jej zabiegoM i staraniom miałyśmy prawie nor-

• 

malny, przedwojenny program nauki w szkole powszechnej, gimnazjum i li-
ceum. Wszystkie zwiedziłyśn~ całą biblijną Palestynę: Jerozolimę, Je
rycho, Betanię, Nazaret. Pływałyśmy w Morzu ł·'fa.rtwym, Morzu Sr6dziemnym, 
widziałyśmy - Jordan. 

Tylko teraz wspominając nasz chór szkolny prowadzony przez KS. Fr. 
Zieburę, nasze teatralne wyczyny - wystawiłyśmy "1łlarszawiankę" i "Lilę 
Wenedę" - pianino na którym uczyłyśmy się grać, tylko teraz doceniam jak 
prawdziwie dobre wykształcenie i wychowanie miałyśmy w Ain-Karem. Za te 
lata ciekawe, beztroskie i słoneczne błogosław Boże Komendantkę, wszystkie 
nasze kochane Wychowawczynie i Opiekunki. 

arch1wum 
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PRZE&LAD PRASY 

Zenon BUCZEWSKI 

LISTA CZASOPISM HARCERSKICH WYDANYCH POZA GRANICAMI KRAJU OD WRZESNIA 1939r. 
Vancouver, B.C. 1978 - Kanada 

Cytowane powyżej wydawnictwo podaje 207 pozycji, uwzględniając w ich 
opisie: tytuł, podtytuł, wydawcę, redaktora, adres/miejscowość/, opis, 
numery lub lata wydawnictwa, i źr6dło informacji. Niezależnie od tego 
zawiera 97 ilustracji - winietek tych czasopism, oraz wykaz kraj6w i 
państw w których się ukazały /23/. Sto kartek. Druk jednostronny; ofset; 
sztywna okładka. Odbito 10 egzemplarzy autorskich. 

W powołaniu się na źródła, z których autor korzystał, podając ich 
wykaz /9/, w pełni zasługuje na poparcie prośba autora wyrażona w przed-

• 
mow~e: 

"Przedstawiona lista czasopism harcerskich ••• pod żadnym względem 
nie wyczerpuje całości tematu. Autor zdaje sobie sprąwę, że mimo poszu
kiwań i stosunkowo dużego wkładu pracy, lista zawiera luki. Prosi więc 
o uprzejmie komunikowania mu swych uwag i dostrzeżonych braków". 

Po gruntownym zapoznaniu się z pracą druha z. Buczewakiego :poza 
b. pozytywną oceną, nasunęły mi się dwie uwagi /obie tyczą układu/, kt6re 
może autor weźmie pod uwagę przy opracowaniu dalszych uzupełniających 
wydań: 

W mym przekonaniu układ całej pracy według spisu przeglądu czaso
pism podany z odsyłaczami w końcowym rozdziale 11PISMA w KRAJACH'.' byłby 
bardziej przejrzysty i łatwiejszy w przeglądzie i poszukiwaniach. 

Utrzymania chronologii wydawanych czasopism, choćby tylko w l a -
t a c h jeszcze bardziej tę przejrzystoś6 uwypuklił. 

Za wydawnictwo - pracę i koszty - g r a t u l a c j e 

Adres Autora: 12531 - 92nd Avenue 
Surrey, B. C. Canada 
V3V 1G8 

BIULETYN ARCHIWUI1 PRASY SKAUTO,vO-HARCERSKIF.J 

Jotes 

dością odnotowujemy fakt, że ""Biuletyn" wznowił swe wydawnictwo, 
~~~ejszonym i zmienionym formacie. Jak sam Redaktor wyjaśnia: 

szeregu osób z grona pozaharcerskiego oraz przy ich poparciu 
'f'ł""'"'~ ... .~...,""'" .. """" wznowiliśmy wydawanie "Biuletynu". 

archiwum 
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Od września 1977 roku do marca 1978 ukazały się trzy numery. Nr. 10 
zawiera artykuł Redaktora lila. z. Buczewakiego p. t. "?.a górami za lasami" 
omawiający krytycznie przejawy życia Polonii Kanadyjskiej; przedruk arty
kułu z N-ru 21 Skauta pióra dh-ny H. Smoleńskiej omawiający pisma harce-
rek wydawanych w londynie w latach 1948-1976; artykuł d-ha Mariana Mis z
czuka omawiający wydawnictwo Naczelnictwa ZHP: p.t. "Wiadomości Urzędowe" 
za okres 1916/1964. Właściwie jest to przedruk artykułu zamieszczony w 
krajowym miesięczniku "Harcerstwo". /Nr. 208/109 za lipiec, sierpień 1976/; 
ponadto podaje wzmianki bibliograficzne o czasopismach wydawanych w Australii 
- Czuwaj ! i w Kanadzie - "Wici Harcerskie'', oraz "Bibliografie Czasopism 
wydawanych poza granicami Kraju pióra Jana Kowalika /Lublin - 1976/. 

Nr. 11 /grudzień 1977/ poświęcił Redaktor harcerskim wydawnictwom 
książkowym, podając szereg pierwszych tytułowych stron tych wyda·.mictw, 
między innymi: Wskazówki dla Skautmistrzów ~. Powela w tłumaczeniu St. 
Sedlaczka- 1930r./; Terenoznawstwo - K. ~ebrowskiego. w/w 1916 - F. Roesik; 
opowiadania z życia Skauta Naczelnego w opracowaniu St. Kapiszewskiego, 
Katowice "Na Tropie" 1935; Ambulans Harcerski Wiktora Szyryńskiego -
Godziemba W/wa 1937. Ponadto omawia: Bibliografie Czasopism Polskich 
wydanych poza granicami Kraju od września 1939 r. pióra Jana Kowalika; 
"CZENDZ" /wspomnienia z polskiej wyprawy na Jamboree - Stefana łA)sia/. 
Pozna.ń. 1łlyda,mictwo w. Krakowieckiego 1929; "The Scout !-'!ovement and 
Co!IUilUilizm" - A. Hansarda. Report on the debate on this subject in the 
House of Lords. Reprinted by the Cańadian 5-th General Council The Boy 
Scouts Association. Ottawa. Ponadto wykaz z ich oznakami 12-stu Swiato
wych Zlotów Skautowych "Jamboree". 

Numer 12-ty ''Biuletynu" Luty 1978 r. obejmuje: 

- Przedruk broszury hm. St. Sedlaczka pt: "W Polsce będzie lepiej" wydawca 
Naczelnictwo ZBP W/wa 1924; 

- Artykuł prof. Dr. Jana Rossmana pt: "Zarys organizacyjny Pasieki - Szarych 
Szeregów; 

- Artykuł redakcyjny o "Skautingu w Iranie /Persji/ w związku z decyzją zwo
łania w 1979 r. XV-go ~liędzynarodowego Zlotu /Jamboree/ do Iranu. Ponadto 
omawia: historie "Czarnej Trzynastki"; wspomnienia hm Henryka Sniegockiego
Poznań 1971: wydawnictwa harcerskie Oddziału Wielkopolskiego; Ruch Skauto
wy Poznań - grudzień 1916; i Ruch Harcerski - Poznań 1919, oraz nadesłane 
do Archiwum wydawnictwa. 

" sło~ch tylko chęć widzim, 
~ d iał~iu potęgę; 
Trttanie-J zień dobrze przeżyć, 

CEI> nap.i;s ć księ~". 

/A. Mickiewicz/ 

Jotes 
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1. W I E L K A GR A- Harcerstwo w Polsce w czasie II wojny światowej 
1939-1945. vlydał Zarząd Główny Koła b. żołn. Armii Krajowej w Londynie 
w 1977r. Stron 289. 

2. P O L A C Y w W. B R Y T A N I I - Autorami tej książki /str. 586/ 
są B. CzaykO't\TSki i B. Sulik. \ofydał Inst. Literacki w Paryżu w 1961r. 
Poświęca ponad dwie strony naczelnym władzom ZHP w Londynie, celom har
cerstwa, stosunkom w brytyjskim i międzynarodowym skautingu, a także sto
sunkom do 'tharcerstwa" w PRL. 

, . 
;. Br. Socha-Borzestoweki w broszurze S P O Ł E C Z N O S C K A S Z U B-
S K A W K A N A D Z I E, wydanej w Londynie, zawiera artykuł pt., 
W Dziesięciolecie Harcerstwa Kaszub. 

4. P R Z E G L Ą D S P O Ł E C Z N Y nr. TB/1976 wydawany przez POSK za
wiera artykuł pt. II Zjazd Ogólny ZHP na Kaszubach i zebranie N.R.H. 

5. Franciszek wysłouch: O B O Z Y W Ę D R O W N E. Wiadomości Nr. 26/1631 
z 3 lipca 1977. Przepięlme opowiadanie o spływie kajakowym z jeziora Bia
łego pod Głębokim na jeziora Bracławskie drużyn śląskich z Bielska i dru
żyn hufca Dziśnienskiego. 

RA.lłCERSTWO POLSKIFJ W WYDA1VNICT'.łACP-' KRAJOWYCH 

1. BEZ ł-IUNDURÓ1Ń, autorami B. Baldwan i M. Podg6rzeczny. Y.sią7.ka ta 
/str. 167/ \.zys zła z 'Wydawnictwa ł<'forskiego w Gdyni w 1961 r. Opisuje dzie
je Tajnego Hufca Harcerzy, który rozpoczął pracę konspiracyjną już 16-go 
września 1939r. 

2. HARCERSTWO POLSKIE -v1 vlolnym Mieście Gdańsku 1920-1 939. Autorem tej pra
cy /str. 96/ jest Robert 1tl07.niak, a wydała ją Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 
w W-wie w 1977r. W groma.dzeniu materiałów pomagały dyskusje prowadzone w 
klubie ~z!z~h działaczy harcerskich, zorganizowanym z inicjatywy prof. 
dra. Kaz. K u b i k a. 

3. WRZESIEŃ 1939 r. w WIEJ1COPOLSCE - Autorem tej pracy / 168 str./ jest Edw. 
Serwański, przedwojenny działacz harcerski. Wspomina m.in. o udziale har
cerstwa w służba.ch :pomocniczych w zakresie łączności OPL, prac polowych 
i sanitarnych - Wydawnictwo :t'ozna.ńskie z 1966r. 

4. WIELKOFOLSKA W CIENIU SWAS'f'YKI - opracował także Edw. Serwański 
--.564/. Książka ta wyszła z Inst. \.,Ydawniczego PAX w \v-wie w 1970 r. 

~ wie ołowa książki zajmuje opis działalności kon~piracyjnej organizacji 
oweJ ogólnopolskich i lokaln~,rch, stronnictw no li tyczn:rch i organizacji 
.OS'&YC • Szczegy)lnie dużo miejsca poR\-ti~ca Związkowi Harcerstwa /str. 

o 3~/. 
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5. CI, CO PRZETRWALI - Wspomnienia Polak6w z Dolnego Sląska - opracowali 
Fiedor i Marian Orzechowski, str. 322. Wydał w 1959 r. Zakład Nar. im. 
Ossolińskich we Wrocławiu. Zawiera m.in. relację TAUER6W, w której Rudolf 
T. opisuje dzieje drużyny harcerskiej im. Bol. Chrobrego we Wrocławiu, do 
której wstąpił w 1935r. Poza tym trzy fotografie całostronnieowe przedsta
wiają drużynę im. Bol. Chrobrego z 1927 r. lilijkę z godł~m - emblemat 
Zw. Harc. Pol. w Niemczech oraz fotokopię legitymacji harcerskiej Wojciecha 
Tauera. 

KORESPONDENCJA 

Szanowny Druhu Redaktorze, 

Proszę mi darować, że tak zwlekłam z odpowiedzią na list Druha, tak 
miły i pożądany - bo zależy m] niezmiernie na tym, żeby przedłużyć pamięć 
o moim ś.p. Bracie. 

Wczoraj nadeszła przesyłka z numerami "Skauta" i to zdopingowało mnie 
do działania. Już dawniej zetknęłam się z tym pismem, a to przez bliski 
kontakt z Bolesławem Bahyryczem, znanym Druhowi napewno instrllictorem. 
Uważam to pismo za potrzebne i bardzo ciekawie redagowane. Przytern jego 
lektura wzrusza mnie, bo przywodzi na pamięć tyle zagadnień i nazwisk 
bliskich mojej młodości. 

Czytaj~,c "Skauta" przypomniały mi się czasy wojny bolszewickiej -
moi trzej bracia byli wtedy w wojsku, Kazimierz w lotnichrie, Jerzy ochot
niczo w kampanii kijowskiej, a szesnastoletni Juliusz - komendantem odcinka 
harcerskiej straży granicznej. 

Uważam skr6t, jakiego Druh dokonał we "'"sponmieniu za bardzo dobry 
i celowy. Poprawki zrobiłam nie~aczne. 

Ja rółmież byłam na Zlocie we Lwowie z tarnowską drużyną harcerek 
i brałam udział w pamiętnej defiladzie! 

Łapzę serdeczne pozdrowienia 
Czuwaj! 

J. Dornańska 

P.S. Załączam 20 dol. na fundusz redakcyjny. 
XXXXXX 

Wielce Szanowny Fanie Redaktorze i Drogi Druhu, 
~-

~kładnie przestudiowałem wręczone mi numery Skauta i jestem zachwy-
on tą pracą. Jest to poważne czasopismo o hJstorycznym znaczeniu. Ale 

O ~ to q>r cież takie sobie obrazki z życia Dziśnieńskiego :!.ufca którego 
--~~b~ m do dcą. Mają niewątpliwie swoją wartość bo mówią o naszej pracy 

archiwum 
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i wartości Dzieśneńskich harcer~ ale są to tylko obrazki. Pyślę, że 
mogę nie dawać do tak poważnego wydawnictwa jak Skaut. Z drugiej strony 
Druh porwał moje opowiadanie "Gwiazdka Harcerska" właśnie do druku. 
A więc może? Opowiadania z życia harcerzy może zainteresować harcerzy 
tu na miejscu. Załączam więc kilka do wglądu i decyzji. Jeżeli Druh nie 
będzie tego drukował to oczywiście pretensji nie mam i mieć nie mogę bo 
sam mam wątpliwości.· Można je zresztą wykorzystać na imprezach harcer
skich jak ostatnio. To ożywia zebrania. 

Jeżeli uzyskam zgodę Druha. to mogę wydrukować "Obozy Wędrowne" 
w Wiadomościach nieco rozszerzywszy to opowiadanie. 

Łączę serdeczne pozdrowienia i wyrazy szacunku 

Czuwaj! 

Wysłouch 

XXX X XXX 

Drogi Druhu, 

Serdecznie dziękuję za trzy ostatnie numery Skauta. Z wielkim zainte
resowaniem przeczytałam je. Ciekawsze są arty~y historyczne, bo prawdę 
w6wia.;c, nie wiele wiem o historii Ffarcerstwa w Polsce, ani o jego rozwoju 
w czasie i po wojnie 90za granicami Kraju. 

Redagowanie Skauta musi przedstawiać wiele trudności praktycznych 
nie wyłączając zbierania materiałów i kosztów drukarskich w obecnych wa-
runkach emigracyjnych. .,. 

Łączę pozdrowienia ll.K.H. w ambitnym przedsięwzięciu wydania historii 
Harcerstwa. Chciałabym mieć te trzy tomy. Załączam z listem money order 
na Ł50 /pięćdziesiąt/ na pokrycie kosztów tomu I-go i Nr.ów Skauta, prze
znaczając resztę na Fundusz v~dawniczy Skauta. 

Serdecznie pozdrawiam i harcerskie Czuwaj! 

Przypisek Red: 

Mietka 

D-hna ~lieczysława Gawlak była zastępową i wodzem 
w Gnieździe Lecha w Ain-Karem w latach 1942/46. 
mieszka w Kanadzie. 

XXXXXX X 

Drogi Druhu, 

zuchów 
Obecnie 

zwracam srebrt"lĄ spinkę z krzyżem harcerskim na tle 
f/rf)zolimskiego. 

archiwum 
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Jest to orginalna i miła pamiątka naszej działalno§ci h~rcerskiej 
w Ziemi Swiętej, nawet w tak ciężkich warunkach na wygnaniu - w jakich tam 
znaleźliśmy się w latach 1940/47. 

Dziękuję również za pamiątkową Odznakę Yonferencji Harcerskiej od
byłej w 1941 r. z Anglikami i Arabami oraz Żydami w 'T1el-Aviv. Tę odznakę, 
razem z całym moim zbiorem /ok 200 szt./ przekażę do }!uzeum im. Gen. 
Sikorskiego w Londynie- gdzie opisałem w mojej pracy "Nedale i Odznaki -
polskie i Folski dotyczące, wysłane poza Polską w latach 1939-1977• 

Łączę moc serdeczności i Czuwaj! 

M. Brzezicki 

X XXXXXX 

Wycinek z listu nadesłanego z Kraju do Redakcji "Skauta". 

"Dziękuję za nadesłanego "Skauta". Pierwszy raz czytam to pisemko, 
jest ciekawe. Proszę anonimowo przekazać ode mnie pozdrowienia dla Re
dakcji "Skauta" za ciekawe historyczne artykuły. Ja poszukuję artykułów 
i wspmnień o harcerzach z Brzeżan z lat 1917-1944." 

LITOSC 
Gdy płyną ł z y, chustką je ocierają; 
Gdy k r e w płynie, z gąbkami pośpieszają; 
Ale gdy d u c h sączy się pod uciskiem, 
Nie nadbiegną pierwej z r~ką szczera,, 
Aż Bóg to otrze sam, . piorunów błyskiem. 

- l-ltenczas dopiero! ••• 

ZAGADKA 

N 
·~J 
E 

Z wszelkich kajdan, czy te są 
Powrozowe, złote, czy stalne? ••• 
Przesiąkłymi najbardziej krwią i łzą -

N i e w i d z i a l n e! ••• 

·e miecz, nie tarcz/e/ bronią Języka, 
Lec - a r c y d z i e ł a!" 

O ·e skończona dziejów jeszcze praca, 
Ńie p zepalony jeszcze glob s u m i e n i e m"! ••• 

/Czasy/ 

archiwum 
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+ Z t A. Ł. O B N E J K A R T Y + 

W dniu 18 września 1975 r. odszedł na wieczną wartę 

ś fp 
Józef-Andrzej GRZESIAK 

/"Czarny"-"Kmit~"Mar/ 
urodzony dnia 11 listopada 1900r. w. Krakowie, kapitan, harcmistrz, 

• 
drużynowy ''Czarnej Trzynastki"; b. komendant Wileńskiej Chorągwi Har-
cerzy i "Szarych SzeregówV b. dowódca Dz. "D" Armii Krajowej w Wilnie: 
komendant Gdańskiej Chorągwi Harcerzy: b. członek Nac~elny Rady i Gł. 
Kwatery Harcerzy; Odznaczony dwukrotnie Krzyżem Walecznych, Medalem 
Niepodległości, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Party
zanckim i innymi. 

Całe życie walczył o Prawdę, Dobro i Piękno! 

PRZYJACIELE 

/przepisany nekrolog z "Głosu Wybrzeża/ 

+++++++++ 

~ t p 

Aleksander Kamiński 

Harcmistrz 

wybitny wychowawca młodzieży i instruktorskiej kadry ZHP, twórca ruchu 
zuchowego i wędrowników, kierownik wydziału kształcenia starszyzny 
Głównej Kwa~ery Harcerzy, komendant Centralnej SZkoły Instruktorskiej 
w Nierodzjmiu, a potem w CórkaCh Wielkich, autor licznych książek 
metodycznych oraz "Kamieni na szaniec" i ''Zośka i Parasol", członek 
Głównej Kwatery Szarych Szeregów, żołnierz AK, redaktor biuletynu 
informacyjnego, Komendant l'1a.łego Sabotażu, ur. w \ofarszawie 28 stycz. 
1903, odszedł na wieczną wartę 15 marca 1978 i został pochowany na 
kwaterze batalionu "Zośka" na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. 

ZWIAZEK HARCERSTWA POLSKIEXiO 

+++++++++ 

ś t p 

Franciszek WYSŁOUCH 

Podpułkownik Dypl. W.P. 

·~~~O,iJ czach na Polesiu, zmarł 23 marca 1978 r. w Londynie. 

KOłA) R-REK i H-RZY z LAT 1910/45 

f l l l l f l l l l H f l l l l ł l 
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Nr. 24/25 SKAUT str. 34 

KRONIKA KOŁ! 

4 wrześni? 1971 odbyło się Walne Zebranie Koła w lokalu Naczelnictwa. 
Obecnych 34 członkiń i człoru{ÓW. Przewodniczył dh. J. Rowiński, sekreta
rzowała dhna Irena Borkowska. Po części sprawozdawczej i dyskusji nad spra
wozdaniami, Komisja Rewizyjna postawiła wniosek o udzielenie ustępującemu 
Zarządowi absolutorium z podziękowaniem. Komisja podkreśliła specjalnie 
pracę Sekcji Imprez pod kierownictwem dhny Eugenii Rozbickiej, która prze
kazała na fun,usz li,ydawniczy Ł 387.45, trzykrotnie więcej niż w roku ubiegłym. 

Ustępująca długoletnia Skarbniczka Koła dhna Ola Saperowa podała: 
Składki członkowskie- Ł 97.00, Sekcja Imprez- Ł 387.45. 
Skaut -Wydatki Ł 329.32, wpływy Ł 112.00. 
Komisja Historyczna. Wydatki Ł 318.86, wpływy Ł 46.38 
Administracja Ł 94.34. Ogłoszeniaa w Dz. Polskim, opłaty pocztowe, sale
opłata. 

Saldo na rok następny Ł 209.13. 

Komisja Histo;rczna pod przewodnictwem dba hm. Jerzego Wittinga, przygoto
wuje do druku 2 Zeszyty: 1/"Budowanie podstaw ZfłP" - okres 1920-1931 

2/"Rozwój Organizacji ZSP" okres 1931-1939. 
Wydano 2-gi Nakład I tomu Historii Harcerstwa w ilości 250 egz. 

"Skaut" - Komitet Redakcyjny: dh Jeremi Sliwiński - redaktor, członkowie: 
• 

dhna hm dr. J. Mękarska, dhna hm H. Smoleńska, dh. ~. Ropelewski, dh. phm 
J. Kędzierski. 
1.vydano 2 kolejne numery "Skauta". 
Wybrano nowy Zarząd, w zmniejszonym składzie, gdyż tylko kierownicy Komisji 
i Sekcji weszli w skład Zarządu. Oto jego skład: 
Przewodniczący dh Janusz Rowiński, Vice-przew. dhna Ola Saperowa. Sekretarz 
dhna Labina Rondomańska, Skarbnik dh Józef Szkudłapski, Komisja Ristor. -
dh hm Jerzy Witting, Red. "Skauta" dh hm Jeremi Sliwiński, Sekcja Imprez -
dhna Eugenia Rozbicka, Sekcja Odczytowa dh A.B. Brochwicz-I.ewiński, Referat 
Prasowy - dh Antoni Ostrowski, dhna hm Józefa Mękaraka i dh Zygmunt A. 
Ropelewski. 

Koplisja Rewizyjna: dh hm \Vładysław Wenzel, dh Bohdan Olizar, dh. Stanisław 
Rosiński, dhna Regina Noralowska i dh Stefan Gruca. 

28 września 1977 Przew. Kom. Historycznej dh. hm J. Wi tting wysłał pismo 
S a 

do Redakcji "Głosu Polskiego" w Toronto, Kanada, prostujące i u~pełniające 
artykuł Romana Buczka "Na tropie harcerski ej legendy". 

1 az ~iernika Zebranie nowego Zarządu, w Naczelnictwie. Zarząd się 
;Ukonstytu wał jak wyżej/ poczem omawiano sprawy bieżące. 

12, lis a a 1 Dhna M. Gawlak z Kanady przysłała za pośrednictwem dha 
W 'Ski go Ł 50.00 jako dar na wydawnictwo "Skauta". 

J 
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Nr 24/25 SKAUT str. 35 

22 stycznia 1978 "Opłatek Harcerski" odbył się w sali parafialnej na 
Ravenna Rd. Putney, urządzony przez Sekcje Imprez. Obecnych 60 osób. Po 
przełamaniu się opłatkiem /Ks. Proboszcz Gula poświęcił/ i złożeniu sobie 
życzeń, odbyła się wieczerza urozmaicona loterią fantow~ i przedstawieniem 
"Jasełek" w wykonaniu harcerek i harcerzy hufców londyńskich. Serdeczny 
nastrój, pięknie zastawione stoły i prezenty dla obecnych, wykonane przez 
dhnę Rozbicką, zostawiły niezapomniane ~żenia. 

17 lutego 1978 odbyło się zebranie Zarządu u dhny Rondomańskiej. Omawiano 
przebieg ostatniego "Opłatka" i zalecono aby na przyszłość na zebraniach 
ogólnych wszyscy członkowie Zarządu czuli się gospodarzami i pomagali Kie
rowniczce w pracy. Polecono przewodniczącemu aby uregulował współpracę 
z Naczelnictwem, szczególnie sprawę subwencji ZHP dla Komisji Historycznej -
na wydawanie zeszytów Historycznych. 

23 lutego Wizyta dha Rowińskiego u dha hm Kaczorowskiego. Naczelnictwo 
a a L 

jeszcze nie jest w stanie pomóc, bo ma wielkie wydatki z przebudową domu 
przy Rutland Gate. Przedstawiciel Koła będzie brał udział w N.R.H. 

11-12 marca Odbył się Zjazd Okręgu W. Brytania w Birmingham. Nowym Ko
mendantem Chorągwi męskiej został dh hm. Cz. Pukacz, Komendantką Chorągwi 
żeńskiej dhna hm B. Zdanowicz. 

18 marca odbył się Odczyt - gawęda dha hm Jankowskiego, w związku z wyda
niem jego no"rej książki "16 Wielkich Polaków w XX wieku". Po odcz.ycie od
była się dyskusja.. 

8 kwietnia "Swięcone" w sali na Ra.venna Rd. Obecnych tylko 30 osób, możliwie 
dlatego że po raz pierwszy zebranie odbyło się w sobotę, która nie odpowiada 
wielu ludziom. Przygotowania Sekcji Imprez było ogromne. Dekoracja sali 
i stołów b. piękna, posiłek obfity, ofiarność i gośc~ość Druhen nadzwy
czajna. Loteria - 150 pięknych fantów - starannie przygotowana. Po Poświę
ceniu posiłku przez ks. proboszcza Gulę i powiataniu gości, zebrani złożyli 
sobie życzenia a po posiłku wysłuchali b. intersującego referatu dhny hm 
Elżbiety Andrzejewskiej, b. Naczelniczki Harcerek, która w tym charakterze 
odwiedziła drużyny harcerek w Kanadzie, St. Zjednoczonych, Argentynie, 
Australii i Tasmanii. Loteria fantowa zakończyła ten piękny wieczór, przy
ozem obecni zostali obdarowani przez dhnę Rozbicką wspaniałymi pisankami, 
których było 59! 

N 
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SKAUT 

NA FUNDUSZ WYDAWNICZT KOŁA 

10. 6.77 Dhna Z. Giergowicb Ł 3.00 
12. 6.77 Dhna S. Kosina Ł 7.00 
27.11.77 Dh Czermak Ł 8.80 
28.12.77 Db Ostrowski Ł 1.00 
22. 1.78 Dhna s. Kosina Ł 4.00 
22. 1 • 78 Db Prus ~lisniewski Ł 5. 00 

OFf.A!!Y NA :F'UNDUSZ, WYDA\~Czy "SKAUTA" 

4. 9.77 Dh. dr M. Głazowaki Ł15.00 
18.10.77 Dhna M. Gawlak ~50.00 
6. 2.78 Dh dr J. }1orelewski ~10.00 
7. 3. 78 Dhna J. Doma.ńska Ł 9.00 

12. 6.77 
n 

n 

12 •. 7. 77 
4. 9-77 

" 
" 
" n 

" 
" 

18.10.77 
27.11.77 

" 
" 
" 22.12.77 

28.12.77 
22. 1.78 

n 

lt 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" .. 
" 

6.2.78 

S K Ł A D K I , /lista Nr. 3/ 
Dhna Rę~~wiczowa 
DhnaKus 
Dhna Kosina 
Dh J. Bielecki 
" dr. Biały 
Dh Wnuk 
Dhna 'veberowa 
Dhna German 
Dbna }"JM zadro 
Dhna ~~ielżyńska 
Dh Brzeziński 
Db Jurewicz 
Ilh Czennak 
Dhna Smoleńska 
Dh Sliwiński 
Dh Olizar 
Db Spławski 
Dbna Nawojaka /Francja/ 
Dh N • . Zajączkowski 
Iil Ejzert 
Dh }!. !Ąbrowski 

Jlma M. Spławska 

Dh Brochwicz-Lewiński 
Dh \v. Wenzel 
K. Kuś 
Iłma S. Kosina 
Dh S. Wandzilak 
Db Gruca 
Dbna Sawicka 
Ii1 Zawadzki 
Dh dr J. Morelewski /~.S.A./ 

archiwum 
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ł. 2.40 
Ł 1.20 
Ł 2.40 
Ł 3.00 
Ł 1.20 
Ł 1.20 
Ł o.6o 
Ł 1.20 
Ł 1.50 
Ł 0.90 
JJ 5.00 
Ł 3.00 
Ł 1.20 
łJ 1.00 
J .. 1.00 
łj 1. 20 
Ł 1.00 
Ł 2.00 
ł 1.20 
ł. 1. 20 
Ł 1.20 
Ł 1.20 
Ł 1.50 
Ł 1.20 
Ł ... 1.20 
Ł 1.20 
Ł 2.40 
Ł' 1.20 
łJ 1.00 
łJ 1.00 
~15.00 
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Nr.24/25 SKAUT STR./17 
---~----~-----~~---~-----~----~--------~-----------~----------~------

J 
_.Od 

86 . 15.2.78 Dh s,k - Sfkalski (Australia) &.2.oo 

87. 8.4.78 Dhna Mielę!ska ~.0.50. 

88. " " A.Saperowa ~.lO.oo 

89. Ił " Bogdanik ~.2.40. 

90. " " Niewiarowska ~.2.oo 

91. " DR Oli z ar ~.1.20. 

92. " " Rowi!ski ~.1.20 

93. 1ł " Kfdzierski ~.1.20 

94. Ił " Ropelewsld E.l.20 

95. " Ił S zkudtapski ~.2.4o. 

- -
ARCHIWA l DOK Utv1ENTY 

I(OMrr-to~ SI(JłUTOW~ I(R~I(OWSI(~ 

L. S'l 
Pl. /Y Zast. -1 

Legitymacya. 
lm~ i nazwisko: ~~.tJ... {ó 1 
Ad!'es: -
zaciqgnąl się do drużyny skautowej k['('lo kiej dnia 

~ VIII 19/4 I 
Komenda Skautowa· ,~ 

Krakowska. 
~ ~-

-~r6w Dha J.Szkudtapskiego . 

ji: \'1 Nrr. 22/23 Skauta (str.32) w tym dziale wypadty z druku 

ze objaśnićljcj.ce tekst, ktc!>re podajemy ponitej: 

gitymacje pochodzi ze zbiorc!>w Dha Mariana Dibrowskiego ." 

archiwum 
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Nr.24/25 SKAUT STR.38. 
--------~-----~-----~---------------------------~~--------~---------~---

Przed Twe ołtarze Najświę~sza Matko Boża z,. Kozielska•- Pat rcnko sf•wetr:tych dziejówzwycięski e
go n Korpusu Armii F'olsk iej ,,w DRODZE• do OJC ZYZ NY ..... zanosim n;ajkorniejsze btagania do Ciebie o 
wieczna, szczęśliwość TYCH -którzy oddali swe życie w walkdch za świ~ta, i wcia,f aktualn~ Sprawę Nie
podległości POLSKI. ... i o Monte Cassino .... wraz z najgor~;tszą prośbą. o trwatą pomyślność kontyn u
acji przekazywanej stużby ojczyŹnie ze sitandarami ... .. w harcerski program pracy 
969 . Harcerki i Har cerze 'Z Alzacji 

rze tby T.A. Zielil\skiego: MATKA BOSKA KOZIELSKA. 

a rcerek i Harcerzy z Alzacji. 1969 rok. 

archiwum 
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SKAUT 

NACZELNY WÓDZ O HARCERSTWIE 

Z RADOSCL\ przyjmuję do wiadomości przedstawiony 
" mi przez Przewodniczącego Rady i Komendanta Z.H.P. 
na Wschodzie meldunek o prac~ch Zwi~ Harcerstwa 
Polskiego na Wschodzie. 

Dziękuje Harcerstwu za dotychczasow~ postawę i po
zytywne wyniki pracy. Aprobuję zamierzenia pogłębienia 
i rozbudowy pracy. 

Ufam, te wierni harcerskim ideałom, będziecie umieli 
zawsze odnaletć właściwą drogę słutby i ofiary dla dobra 
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej, te zapoczl\tkowane 
rzetelnym wysiłkiem prace na uchodietwie przyczynią się 

do odrodzenia Harcerstwa w Kraju. 
Pewien jestem, te w oparciu o braterstwo skautowe 

będzie odbudowywać tycie społeczne Państwa. 
Prze tcie moje serdeczne pozdrowienia i tyczenia Har

Ncer\;m i rcerkom t•ozsianym w gromadach od Iraku po 
.A.!Ar~rn ie. Czu\vajcie. " 

O VVł. Sikorski 
Naczelny Wódz. 

archiwum 
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CZASOPISMO ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO 

NA WSCHODZIE. 

Nr. 15/16 LISTOPAD - GRUDZIEŃ 1943. ROK 11-61 

IRAN - AFRYKA - INDIE - PALESTYNA 

NACZELNY WÓDZ 
M. p., dnia r . grudnia rg4J r. 

ROZKAZ 

Harcer~e! 

Krdtki pobyt tJa tere11ach Bliakiego i środko· 
wego Wschodu ttie porwolił mi niestety tta bli{s~e 
:capo~nattie się :c Wami i 1 Was~ą pracą. 

Wiem, ~e pracujecie dobr~e i ojiantie. Wiem, te 
wien1ie slutyc będ:ciecie Polsce. Wier~ę, te nawią~u· 
jąc do pięknych tr·adycji walk o -niepodleało§c i 
ttastrch kampanii ostatniego cwiercwiec:ca - Har
cerstwo Polskie ~apis;re nowe chlubne karty swych 
d:ciejdw. Pis{e je 0110 :cres:ctą i to krwawymi taloska
mi ju{ tera{ w Kraju, gd:cie harceqe i ltarcet·ki 
hiorą chlubny ud:cial w walkach :c okupantem. 

Życ{ę Wam, Kochani Harcer1_e i Harcerki, 
aby kroki W as:ce jl4.t w krdlce mocnym i radosnym 
echem odbiły się o polskie mor~e, lasy i góry. 

C:cuwajcie! 

NACZELNY WÓDZ 
Sosnkowski 
generał br011i 

1!2: 
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~~!~~L~~--------------------~~~~!------------------------------ STR.4o. ----------

esteśmy na szlaku. 

CZASOPISMO ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO 
NA WSCHODZIE. 

Nr. 3/4 LISTOPAD - GRUDZIEŃ 1942. ROK 1-SZY. 

PALESTYNA - IRAK - IRAN. -

NA SZLAKU. 

Nie jednaki szlak przypadł nam w udziale. Jedni z nas maszerują drogą 
prostą i gładką; drudzy - wyboistą i krętą. Jednym przypadł w udziale· 
szląk trudny pełen przeszkód; drugim - aż nazbyt może łatwy. 

Na dodatek, nie jednakie nasze siły. Los chciał, że słabsi popadli na szlak 
trudny, wyboisty; silniejsi idą drogą łatwiejszą - i odwrotnie. 

Trzy lata już minęło, jak znajduJemy się na szlaku. 
W tym czasie: jedni zatracili orientacj~, siły i zdrowie; drudzy - odporność, 

godność, a nawet i honor. 
Jednych trud, praca, nędza, głód i upokorzenia zahartowały na stal damasceńską; 

drugich - względny dobrobyt miękczył serca, pozbawiał poczucia rzeczywistości 

i odpowiedzialności za swoją postawę i charakter. 
Jesteśmy na szlaku... A szlaki te znaczą mogiły i krzyże zasypane śniegami 

""".---............... ółnocy i piachami południa. 
Wędrówka ·trwa, a przed nami jeszcze droga ... 
óżne drogi prowadzą i będą nas prowadzić -ale wszystkie poprzez zwycięstwo 
laki. 
zeka nas jeszcze ciężki marsz. Marsz na kierunek. Kierunek wytycza busola. 

· as ą busolą: prawo i służba, godność i charakter, obowiązek i odpowiedzialność" 
w'ęc CZUWilj! 

w. J. Ś. 

archiwum 
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O D A D M I N I S T R A C J I "S K A U T A" 

Administracja "Skauta'' infamuje: 

- nakłady numerów od 1 do 10 oraz 15 są całkowicie wyczerpane; 

- :pozostały skromne zapasy numerów od 11 do 25. 

-ceny poszczeg6lnych numerów wynoszą: Nr-y 11,12,13 i 14 po 20 p. 
'' 16 i 17 po 20 p. 
" 18/19, 20,21 i 22/23 po 50 p. 
" 24/24 po 60 p. 

- celem upłynnienia pozostałych zapasów, na podstawie upoważnienia Zarządu 
Koła, Administracja 11Skauta" zadecydowała udzielać 20% rabatu w naturze, 
co _znaczy, że przy odsprzedaży każdych pięciu egzemplarzy, dodawać 
szósty b e z :p ł a t n i e; względnie - pozostałe komplety odstępować 
po Ł 2.50 • 

- czeki i przekazy należy wypełniać na Koło H-rek i H-rzy z lat 1910-1945; 

- wobec podtrz.ymania decyzji Zarządu Koła, że członkowie Koła, którzy nie 
zalegają w opłatach składek, otrzymują "Skauta" bezpłatnie, Administra
cja w porozumieniu ze Skarbnikiem Koła zamieszczać będzie w każdym nu
merze "Skauta" imienną listę, jako pokwitowanie z terminem opłacenia. 
W t,ym numerze podajemy listę Nr. '· 

KOMUNIKAT Nr. ) - rok 1977 

HARCERSKIEJ KOMISJI HISTORYC~f.EJ 

1. - Ukazało się w sprzedaży ~ie wy~ie I-62, tomu HIS~~II HARCERS~A, 
o 

będące repliką pierwszego wyczerpanego wydania. 

2. - Przygotowujemy do druku dwa nowe Zeszyty Historyczne, które wejdą 
w skład drugiego tomu HISTORII, a mianowicie: 

Zeszyt 6- BUDOW~~IE PODSTAW ZHP- obejmujący okres od 1920 do 1931, 
tj. okres przewodniczenia ZHP kolejno przez gen. J. FAllera, ks. dr. 
J. ~Auersbergera, R. Bnińskiego, inż. J. Fxaśnickiego, woj. W. Sołtana. 

Zeszyt 7 - ROZWOJ ORGANIZACJI ZRP - okres 1931 do września 1939, tj. 
okres przewodniczenia ZHP przez woj. dr. M. Grażyńskiego. 

3. - CENY - Wobec ciągłego wzrostu cen papieru i druku ceny naszych 
wydawnictw będą ogłaszane periodycznie. 

4. - RABAT - Utrzymujemy zasadę udzielania rabatu 25% przy każdorazowym 
zakupie za gotówkę 10 egzemplarzy każdego Zeszytu lub 

~ każdego tomu. 

5. :.. r'!A'l'ER.h.ŁY HISTORYCZNE - W ciągu ubiegłych 15 laz HKH zebrał obfite 
0 materiały historyczne w wydawnictwach, rękopisach, fotografiach itd., 

tak że ma możność opracowania wszystkich projektowanych trzech tomów 
"'--~ ,lliS'DORII HARCERSTWA. Brak jednak jest chętnych do opracowywania po
~ s~czególnych Zeszytów. P r o s i m y o .z g ł o s z e n i a ! 

archiwum 
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6. - \ffDAvTCY- Wydawcą Harcerskich Zeszytów Historycznych jest od początku 
"Koło Harcerzy i Harcerek z lat 1910-45" w Londynie. Imprezom i ru
chliwości KOŁA w zdobywaniu Grodków finansowych zawdzięczamy możliwość 
druku Zeszytów. Inne Koła Harcerskie, Komendy i Drużyny uprzejmie 
9roszone s~ o p o p a r c i e , g>ównie przez razsprzedaż Zeszytów. 

7. -Czeki i przekazy prosimy wypełniać na imię: "Koło ~arcerzy i Tiarcerek 
lat 1910-45". 

S P I S T R E S C I 

1. Od Komitetu Redakcyjnego i Uedaktora 
2. W.J. Sliwiński: Pamięci Antka Olbromskiego 
3. Jerzy Braun: !<1oja Służba Harcerska 
4. J.A. Grzesiak Czarny: Na Słonecznym Szlaku 
5. F. WYsłouch: Szczerbaty Biegacz 
6. M. Gawlak: rrligawki Ain-Karemskie 
1. Jotes - J. Kędzierski: Przegląd Prasy 
8. Korespondencja 
9. Z żałobnej Karty 
10. Kronika Koła 
11. Fundusz Wydawniczy 
12. Składki - Lista Nr. 3 

str. 
okładka 

1 
12 
20 
21 
22 
27 
30 
33 
34 
36 
36 

Adresy: Zarządu i Przewodniczącego Koła: dh. J. Rowiński. 70 Milton Park, 
London N6. 
Skarbnika: Dh. J. Szkudłapski. 17 Hestern r,.ardens, London ~v5 3RS 
Redakcji Skauta: 26 Birbeck Avenue, Iondon W3 6HX 
Administracji Skauta: Dh. H. Spławski. 7 T10ftus Road, London \</12 7EH 
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