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PISMO KOŁA HARCEREK l HARCERZY 
Z LAT DAWNYCH 

ROK XX 

o 

Grudzień 1980 - Grudzień 1981 

"BYĆ ZWYCIĘŻONYM A NIE ULEC

TO ZWYCIĘSTWO!" 

• 

JÓZEF PIŁSUDSKI. 
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BUDUJMY MIŁEJ OJC ZYŹNIE DO~d 
Budujmy miłej Oj czy~nie Dom, 
~olności Dom i siły ; 

Każda pierś bratnia - granitu złom, 
Z jednej rodzimej bryły. 
Każda pierś bratnia - cegła na mur, 
Dźwignięty mocą ducha, 
A hasło nasze - jedności chór 
Co wiarą w jutro bucha. 
Niech dnie, co idą z wiecznych dróg 
Zluzować czasów wartę, 
Przez nasze odrzwia, przez nasz próg 
Wstąpią na dziejów kartę. 
Od fundamentu aż po szczyt 
Otwórzmy światłu wrota, 
Niech mu jutrzenny jarzy świt, 
Niech wzmaga dech żywota! 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Cokolwiek czynim, czyńmy tak, 
By przyszło~ć rosła z pracy, 
Polska - to pion nasz i nasz znak: 
Budujmy dom, rodacy! 

Maria Konopnicka 
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KS.KARDYNAŁ STEFAN WYSZYNSKI 
Dnia 28 maja ~981 roku, w uroczystość 
Wniebowstąpienia Pańskiego, zmarł Stefan 
Kardynał Wyszyński, Arcybiskup Metropoli
ta Gnieźnielłeki i Warszawski, Pryilłas Fol
ski. 

Jest coś niesamow~tego w fakcie, że 
szedł On nie l w tej samej chwili, w 
rej jakże brakowało niewiele, a byłby 
szedł także Papież Jan Paweł II. 

od
któ-

\ 

od-

Historyczna rola ks.Stefana Wyszyńskie
go była wieloraka, ale przede wszystkim 
była to r~la kapłana, Głowy Kościoła 

• 
i przywódcy religijnego. W swoim arcypas-
terskim powitaniu przedstawił si~ On w ten 
sposób mieszkańcom Warszawy: "Nie jestem 

ci ja ani politykiem, ani dyplomatą, nie jestem działaczem, ani 
reformatorem. Ale natomiast jestem Ojcem Waszym duchowym, Paste
rzem i Biskupem dusz Waszych, jestem Apostołem Jezusa Chrystusa. 
Posłannictwo moje jest kapłańskie, pasterskie, apostolskie". 

Jest zasługą Prymasa, że Kościół w kraju uchował i pogłębił swo
ją jedność i że zwycięstko oparł się Prymas wszelkim próbom rozbi
cia, czynionym z zewną~rz i od wewnątrz. 

Nie mniej ważna od religijnej roli Prymasa jest Jego rola w ży
ciu narodu. Znał On doskonale różnicę między tym co Boskie i tym 
co .. eesarskie. Ale był świadom tego, że nie jest zadaniem Kościoła 
dążenie do zmjany ustroju, ale że Kościół ma prawo i obowiązek być 
o be cnym w każdym ustroju; uważał On, że należy dążyć- do tego, aby 
każdy ustrój respektował podstawowe prawa człowieka, realizował 
sprawiedliwość i służył dobru wspólnemu całej społeczności. 
Najgłębszym źródłem narodowej rołi Księdza Prymasa była Jego 

świadomość tysiącletniej więzi między naszym narodem a ch~eści
jaństwem, i świadomość roli, jaką Kościół katolicki pełnił w dzie
jach naszego narodu. 

Przez trzy lata więziO'n.Y był: Ksiądz Prymas przez władze komunis
tyczne. W Eomańczy zrodził się wielki program odrodzenia narodu 
przez Iłowe Przymierze z Maryją, która mj,ała nas przygotować godnie 

lecie Chrztu Polski. · 

1archiwum 

sierpnia 1956 roku składane były Jasnogórskie Śluby Na
l więzionego Prymasa był pusty. łednak osobliwym wyrazem 
ości była hosti~ przysłana z Komańczy, której użyto do 
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KSiądz Prymas, znając doskonale perfidne metody działania komu
nistycznych władz, krótko przed Swoim trzyletnim uwięzieniem, po
wiedział w ten sposób: 

AGdy będę w ~ięzieniu, a powiedzą Wam że Prymas zdradził sprawę 
Bożą- nie wierzcie! Nigdy nie zdradziłem i nie zdradzę sprawy Koś
cioła, choćbym miał za to zapłacić ~yciem i ~łasną krwią. 

Gdyby mówili, że Prymas ma nieczyste ręce -nie wierzcie! Nigdy 
nie sięgałem po nic dla siebie. 

Gdyby mówili, że Prymas stchórzył- nie wierzcie! Nigdy nie by
łem tchórzem. Wolałbym zginąć, niż stchórzyć. 

Gdy będą mówili, że Prymas działał przeciwko Narodowi i własnej 

Ojczyźnie - nie wierzcie! Kocham Ojczyznę więcej od własnego serca 
i wszystko co czynię dla Kościoła, czynię dla Niej''· 

• 

N 
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Pożegnanie Wielkości 
Chorągwie do pół masztów! Naród na kolana. 
Lecz rąk nie zała~ać w bólu i rozterce, 
Gdy zabrakło pasterza, Prymasa-Tytana, 
Co zwycięskiej odnowy był duchem i sercem. 

Trzydzieści lat krucjaty, wa·lki ponad siły, 
Z moskiewskiego potopu druzgocącą falą. 
Jego wiara i mądrość naród uchroniły, 
Po nim spiżowym dźwiękiem dzwony dziś się żalą . 

B~ł symbolem otuchy, hetmanem milionów, 
Gdy podli się tuczyli własnym zakłamaniem. 
Był wodzem bez buławy, był królem bez tronu, 
Ogniem co pośród nocy p~~~ na kurhanie. 

Wieźcie Go na lawecie i powiedzcie światu, , 
ze tej ·trumny nie skryje całun zapomnienia, 
Bo tyle niesie ducha~ tyle majestatu, 
• 
ze zostanie legendą w przyszłych pokoleniach. 

A wśród modłów żałobnych niech płynie błaganie, 
By Bóg raczył pocieszyć zasmucone serca 
I gnieźnieńską stolicę objął we władanie 
Prymasa-bohatera godny spadkobierca. 

ID . ' k p 1 k.Edward Chudzyński81 l 
z~enn~ o s ~, ~-go czerw~a I~ r. 

l 
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Wspomnienie o ś. p. Ludvli ce Broel-Plater 

Dnia 28 lutego 1972r. zmarła w Lund /Szwecja/, przeżywszy 86 lat, 
dhna Ludwika Broel-Plater, z domu Nawroczyńska. Urodzona w 1885 r., 

w Dąbrowie Górniczej, młodość spędziła w War
szawie, gdzie ukończyła polską pensję prywatną. 
Od wczesnej młodości włącza się w walkę o nie
podległość kraju, pisuje do polskich pism, wie
dziona żyłką literacką, która będzie Jej towa
rzyszyła do ostatnich chwil życia. W Warszawie 
wychodzi za mąż za muzyka-kompozytora Ludomira 
Rogowskiego, po 1-szej wojnie osiadłego na sta
łe w Jugosławii. Następnie wyjeżdża z mężem do 

• Wilna, gdzie w kole artystycznym "Zurawce" 
przeżywa swój debiut literacki. Małżeństwo z Ro
gowskim nie wytrzymało życiowej próby; zostało 

przez konsystorz unieważnione. 
Po studiach polonistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Kra

kowie, wyjeżdża do Paryża, gdzie zaskakuje . ją l-sza wojna świato
wa, jako studentkę Sorbony. 

Tam zaciąga się do Armii Hallera, zostaje przyjęta do jego szta
bu; tam też poznaje swego późniejszego męża - Józefa Broel-Platera, 
uczestnika walk pod Verdun. 

Po ciężkich latach tułaczki wojennej, latach głodu i chłodu, wra
ca z mężem i córeczką Sławą do Polski. Tu osiada w małej posiad
łości - Celinówek, pod Warszawą, gdzie prowadzi pensjonaty pod naz
wą "DNory polskie", oraz wł~cza się z całą energią do pracy ideo
wej w Polskiej Macierzy Szkolnej, Związku Ziem Zachodnich i innych. 
Pisze i wystawia szereg własnych sztuk teatralnych o tematyce 
patriotycznej, granych przez amatorskie zespoły robotniczej młodzie
ży najbiedniejszych dzielnic Warszawy-Pragi, Powiśla, Woli •.• Uważa, 
że teatr popularny jest bardzo ważną placówką pracy oświatowej! 

W chwili wybuchu 2-giej wojny światowej wstępuje do ruchu oporu 
/ZWZ,później AK/. Jej własne mieszkanie staje się miejsce1n kontak

tów organizacyjnych, oraz punktem przerzutu dla warszawskiego 
"getta". W 1940r. zostaje aresztowany Jej mąż; ginie zamęczony 
przez _gestapo w Dachau w 1942r. Dhnę Ludwikę aresztuje gestapo 
w ~~· Torturowana,maltretowana, upokarzana, z uszkodzonym krę
go~~em~o końca życia nosi gorset ortopedyczny/. Z Pawiaka wy
wje~o a d RavensbrUck , gdzie przebywa 4 lata. Pomimo nieludzkich 

7;nnk IW o obozu "pracy" kobiet, stara się pomagać współwięź-
~ia , r b rze czynny udział w życiu konspiracyjnym, ukrywa i ra-. 

~-~-Y. s ereg kobiet starszych, zarówno Polki, jak i z innych 

• 

• 
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narodowości. 

Niespotykana siła ducha pozwala przetrwać tej bohaterskiej kobie
cie piekło Pawiaka ,i RavensbrUćk. 

W 1945r. uratowana przez Szwedzki Czerwony Krzyż 
dotte/ odzyskuje wolność, przewieziona do Szwecji, 
zostać na emigracji do końca życia. 

/akcja hr.Berna• 
decyduje się po-

Tegoż roku rozpoczyna pracę w Polskim Instytucie tródłowym, zbie
rającym zeznania b.więźniów obozów koncentracyjnych. Jest inicja
torką i organizatorką różnych imprez patriotycznych i teatralnych. 
Współpracuje z przedwojennym Związkiem Polaków w Szwecji; patronu
je porozumieniu z uchodźcami z krajów bałtyckich. Lokal, w którym 
mieszka, przeobraża się w ognisko polskości, do którego ciągn~ rze
sze emigrantów-uchodźców powojennych, Młodzież akademicka, przyjeż
dżająca z kraju na prace wakacyjne. Wszyscy znajdowali pomoc realną 
- zrozumienie swoich problemów, życzliwy i dobry uśmiech oraz głę
boko czujące ludzkie serce, bezinteresowną pomoc. 

Tutaj, jak podczas 1-szej wojny we Francji, Ludwika Plater staje 
w 1-szej linii, dostępnej pomocy rodakom na obczyźnie i .w kraju. 
Będ~c członkiem Między~arodowego Czerwonego Krzyża,IM,UNRA, przy
czynia się walnie do ogromnych darów, jakie przez te organizacje 
zostają skierowane do Pqlski /szpitale, urządzenia fabryczne, le
karstwa, żywność, ubrania itp./. Z odszkodowań, które za śmierć 
męża i własne cierpienia obozowe otrzymała od Niemców, ufundowała 
w Lund, z pomoc~ szwedzkiej Polonii, pomnik MQfiar Obozów Koncentra
cyjnyohM na cmentarzu w Lund. Pomnik ten, alegoryczny anioł męczeń
stwa, dzieło węgierskiego rzeźbiarza Wagnera, uwidocznił dobitnie 
Szwedom i innym narodom martyroiogię narodów okupowanych. 

Ludwika Plater pracuje zarobkowo w bibliotece uniwersyteckiej • 
w Lund. Mieszkanie Jej jest ostoją dla przyjezdnych z kraju. Jest 
to ofiarna, bezinteresowna, gorąca, wielka patriotka polska. Całe 
życie L~dwiki Plater można streścić słowami Słowackiego: 

• 

"Kto mogąc wybrać, wybrał zamiast domu 
gniazdo na skale orła, 
niechaj umie spać, 
gdy źrenice czerwone od gromu". 

W nieustannej pracy, w skromnych warunkach, przebiega 25 lat Jej 
obytu w Szwecji, aż dobiega kresu to życie, wierne przysiędze żoł

ej, złożonej w 1940r., wierne zasadom, podsumowanym w "tes
, .. ci pol·itycznym" /złożonym na ręce rektora Polskiej Misji Ka

e , ks.Chmielewskiego/. Oto wyjątek: "Praca społeczna musi 
~~eresowna; musi z niej być wykluczona wszelka chęć zysków 
~·~, musi być prowadzona przez umiłowanie służby dla oj
~aju, musi mieć za podstawę zrozumienie zasady chrześci -
- miłości bliźniego". 

arch1wum 
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· Na wieczny spoczynek złożona została w kwaterze lundeńskiej-pols
kiej, na cmentarzu lundeńskim, w sąsiedztwie tych, którzy zmęczeni 
przeżyciami ostatniej wojny i obozów koncentracyjnych, wcześniej 
odeszli z tego trudnego świata. Nad nimi wszystkimi i nad Nią pochy
la się anioł-rzeźba uchodźcy węgierskiego. 

Opracowała H.S. 

Jak odnalazłam Dhnę Broel-Plater •• 

Opracowując pisma harcerskie i wydawnictwa na emigracji z 1980 r., 
przeglądając wyd. "W Kręgu Rady" z 1948 i 1949r. wydawane w Londy

nie, natrafiłam na notatkę, że dhna L.Broel-Plater otrzymała nagro
dę za pracę regionalną "Tłuczek 11 /obrzędy regionalne na Wileńszczyź
nie/od wspomnianej redakcji pisma "W Kręgu Rady" w 1949r. 

W parojęci mojej stanęła postać autorki ••. W 197lr. grono instruk
torek w Londynie, zorganizowało jak zwykle swój opłatek instruktors
ki. 

Zebrałyśmy się w gościnnym domu p.Laskiewicz, matki dhny d~ Bożeny. 
Wśród licznej gromadki /m. innymi dhna J~zka Mękaraka i dhna I.My
dlarzowa/ , .Bhna Halinka Śledziewska przedstawiła nam gościa ze 
Szwecji, dhnę Ludwikę Broel-Plater •• Opłatek był wesoły i hałaśli
wy. Dhna Ludwika siedziała cicha i zgaszona. Niewiele o Niej wie
działyśmy, a miły i skromny gość nie zdradzał chęci, aby nas poin
formować o swojej działalności i przeróżnych przejściach. Parniętam 

• tylko duże ciemne oczy, patrzące aa nas z uwagą i za~teresowaniem. 

I nagle, dzięki omawianiu czasopism harcerskich w 1980r.,wydawa
nych po wojnie w Niemczech, Francji, Londynie, zorientowałam s\i 
że cichy, skromny gość ze Szwecji, ma za sobą bogatą przeszłość, 
zarówno pisarską, jak i bogatą w cierpienia i tragedie /śmierć z rąk 
gestapo-Męża, przeżycia w AK, pobyt na Pawiaku i w dwóch obozach 
koncentracyjnych/. Dzięki zebranym materiałom, przesłanym i udostęp
nionym mi przez p.Krystynę Wetfal i dha z.Buczewskiego, zamieszcza~1 

niezwykły życiorys dhny Ludwiki Broel-Plater, nieprzeciętnego czło
wieka i ofiarnej harcerki. 

H.Smoleńska, hm. 

archiwum 
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· ś.p. Dhna Karusia Renkawicz 
W grudniu 1980r., po ciężkiej chorobie, odeszła na wieczną war

tę ś.p. dhna Karusia Renakwiczowa, vice-przewodnicząca Koła KPH 
przy Hufcach Londyńskich, wierna cz~onkini Koła Harcerek i Harce
rzy z lat Dawnych, oraz Towarzystwa Przyjaciół Teatru "Syrena". 
Dha~Karusia, urodzona w 1908r., pochodziła z licznej rodziny 

poznańskiej. Czterech braci poległo w pierwszej wojnie światowej, 
jeden zginął w Powstaniu Warszawskim, dwaj wyemigrowali do USA, 
dwie siostry przeszły niemieckie obozy koncentracyjne. 
Była jedną z pierwszych kobiet, zmobilizowanych w służbie łącz

ności /Katowice/. Rozbrojona przez Sowietów w Rohatynie, wraca do 
Lwowa i zgłasza się do pracy konspiracyjnej. Na rozkaz przełożo
nego ucieka z siedmioma oficerami na Węgry. Zdradz~na przez prze
wodnika na granicy, przebywa w więzieniach i łagrach sowieckich. 
Ma za sobą przeszło dwa lata ciężkiej pracy. 

Zwolni ona na podstawie tak zwanej "amnestii", d ostaje się d o 
Dowództwa Armii Polskiej w Buzułuku, gdzie poznaje i wchodzi za 
mąż za por. z.Renkawicza, w 1942r. Mają troje dzieci, dwie córki 
• 1. syna. 

Po przyjeździe do Anglii przebywa w obozach PKPR. W 195lr. ro
dzina przenosi się do Londynu, gdzie wkrótce, jako była harcerka, 
zaczyna ofiarnie pracować w Kole Przyjaciół Harcerstwa oraz w Tow. 
Przyjaciół Teatru "Syrena". Za pracę w tych organizacjach zostaje 
dwukrotnie odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi. 

Pani Karusia, długoletnia vice-przewodnicząca KPH przy Hufcach, 
odznaczała się rzadko spotykaną sumiennością i ofiarnością. Była 
jedną z nielicznych osób, na których można było zawsze polegać, 
co obecnie jest raczej rzadkością. Mimo obowiązków troskliwej 
żony i matki /troje dzieci/, zawsze potrafiła znaleźć czas na 
ofiarną i wydatną pracę harcerską i społeczną. 

Jej to zawdzięcza Hufiec Warszawa-Londyn powołanie Komitetu 
ufundowania sztandaru i doprowadzenie poświęcenia i przekazania 
sztandaru w ręce Hufcowego J.Sokołowskiego w 1960r.Rodzicami 
chrzestnymi byli: pani Marszałkowa Piłsudska i gen.Anders, w dru
giej parze: pani Karusia Renkawicz i ks.prałat Sołowiej. 

Jej ~ogodne usposobienje, mimo przejść i chorób /pobyt na "nie
l-udzkiej ziemi"/, pomoc chorym i cierpiącym, solidne wywiązywanie 
s~l z ~rzyjętych obowiązków,/popiera stale cele charytatywne/
j~d ało Jej serca ludzkie i wzbudzało podziw, że potrafiła zacho-
~ć ~~e energii i pogody mimo chorób i ciężkich przejść na "zie-
mi n1.e ~'u zkie j ". · 

~~enia Jej, pod pseudonimem Anny Perkowicz, ukazały się 

archiwum 
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w gazecie polskiej, w "Kanadyjskim Czasie", pod tyt. : "Droga prowa
dziła przez piekło" w 1979r. Córka ma zamjar wydać. te wspomnienia 
w Ameryce po angielsku. 

Druhna Karusia urodzona. w katolickiej rodzinie, wychowana w tym 
duchu, tak też starała si~ żyć. Umarła po 6-cio miesięcznym poby-, 
cie w szpitalu, opatrzona św .sakramentami . l~my nadziej~, że dobry 
Bóg przyjął Ją do siebie. 

Liczni znajomi i przyjaciele zrobili po pogrzebie zbiórkę na 
krzesło do teatru POSKU Jej imienia. Cześć Jej pamięci! 

H.Smoleńska, hm. 

l 

S.p. Janina Niedźwiecka, hm. 

Dhna Janina Niedźwiecka urodziła się 11-go 
grudnia 1892 r. w ziemiańskiej rodzinie pod 
Kijowem. Wychowana w atmosferze głębokiego 
patriotyzmu, została uwięziona za działalność 
POW przez władze bolszewickie. Po odzyskaniu 
niepodległości została wymieniona za jeńca 
rosyjskiego. We wczesnych latach dwudziestych 
przyjeżdża do Polski. Pracuje w Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych, skąd w 1929r. dostaje 
przydział do konsulatu w Lille •. Jest odpmie
dzialn? za organizowanie pracy w świetlicach 
i internatach dla młodych dziewczęt-robotnic 

plskich. Okazuje się bardzo dobrą organizator~, posiad~iele ener
gii i zdolności do pracy społecznej. W 1932 r., z polecenia Konsula 
obejmuje pracę harcerką na terenie północnego okr~gu Franci. Był 
to wielki rozkwit Organizacji Harcerek. Powstają liczne drużyny 
w wielu koloniach na terenie Pas de Calais i Nord. Dhna Janka gwał-. 
townie uzupełnia swoje harcerskie wykształcenie, czeęsto wyjeżdża 

do kraju na kursy na Buczu i w Spale. Dużo czyta; obdarzona dosko
nałym słuchem i dobrym głosem, przywiązuje dużą wagę do śpiewu, 
t cow dowych i teatru amatorskiego. 
~ pr erywa dalszy rozwój pracy i uniemożliwia prowadzenie 

ha cers arcerki pracują w Czerwonym Krzyżu. 
o P niu działań wojennych, zaczynają powstawać na terenie 
Fra ny i gromady w najwi~kszych skupiskach emigracyjnych. 

archiwum 
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Dhna Janka zostaje Komendantką, najpierw okręgu Północ, a wkrótce 
Komendantką Chorągwi Harcerek we Francji. Rozpoczyna z całą ener
gią akcję letnią w bardzo ciężkich warunkach. Pierwsze obozy w Me
rimont Plage i w Stella Plage podziwiają wszyscy, nie tylko społe
czeństwo polskie, ale i francuskie. W 1949r. otrzymuje w prezen:
cie od Mera Stella Plage kawałek gruntu w uznaniu Jej zasług za 
pracę z młodzieżą. W tymże roku kolonie odbywają się w trzech tur
nusach na wydzierżawionym kompleksie domów, pod nazwą "Maison Ma
ternelle ". 

Wkrótce, dzięki uzyskaniu przez Dhnę Jankę potrzebnych funduszów 
na zakup Maisan Maternelle , cały kompleks budynków staje się włas
nością harcerstwa. Ośrodek Harcerek w Stella Plage pod nazwą "Bał
tyk" jest bastionem polskości, gdzie przez całe lato dumnie powie
wa flaga polskal Przez Ośrodek przeszło 6650 dzieci, 46300 dni ko
lonijmych. Duszą i twórczynią Ośrodka była Dhna Janka, przy pomo
cy swojej wiernej towarzyszki hm. Idy ~1kusznik i grona instrukto
rek. 

Dzięki doskonałej gospodarce robiono remonty, dokupy•~no sprzęt. 

Na gruncie ofiarowanym przez Francuzów stanął barak "Domek Harce
rek", doskonale wyposażony i przystosowany do prowadzenia kolonii 
i kursów. 

Dhna Janka stale podkreślała, że jest on własnością ws?ystkich 
instruktorek poza granicami kraju. "Bałtyk " zawdzięcza swoje ist
nienie Dhnie Jance i to s amo wystarczy , by Jej imię przeszło do 
historii harcerstwa polskiego na emjgracji. 

Pamjętam wieczorne sparcery po lesie i długie nie kończące się 
rozmowy, których jedynym tematem było harcerstwo, szukanie sposo
bów, żeby je ulepszyć. Dhna Janka była bezkomprowisową idealistką, 
bardzo trudno naginającą się do dzisiejszych czasów. Nigdy nie myś
lała o sobie, swoich wygodach, czy przyjemnościach. Nie wyjeżdżała 
na żadne wakacje. Całe lato od wczesnej wiosny spędzała w Stella 
Plage, bez reszty poświęcając swój czas temu, co było celem Jej 
życia. 

Dziwna i urocza to była kobieta. Niesłychana energia i bardzo 
silny charakter, objawiający się nieraz despotyzmem, połączony był 
~ wielkim sercem i urokiem osobistym. Jeśli kogoś obraziła, nie 
wahała się od razu przeprosić i nie sposób było się na Nią obrażać. 

N 
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Zmarła 16.go stycznia 198lr. w Lens, we Francji. 
"Za trumną idzie najbliższa rodzina" - odezwał się ktoś, odsuwa

jąc się na bok, dając miejsce dhnie Idzie i instruktorkom. "My dla 
Niej-wszyscy rodziną" - odpowiedział mu towarzysz •.•. 

Te słowa najlepiej charakteryzuj~, jaką stratę poniosła nie tylko 
Organizacja Harcerek i z.H.P., ale również i cała emigracja polska 
na terenie Francji i Anglii. Umarła na obczyźnie wśród ludzi, któ
rym poświęciła całe swoje życie. Odszedł od nas szlachetny, pełen 

ideał ów i miłujący Ojczyznę człowiek. 
Famjęć o Tobie pozostanie w sercach naszych na zawsze ••• 

E.Andrzejewska 

S TELLA P L A G E w r.l973 -
Ił BA,i:~" 

Wiele z nas było w Domku Stella Plage, 
ale na pewno niewiele pamjęta, jak ten 
Domek i Ośrodek Harcerek "Bałtyk" we 
Francji powstał. 

Zaraz po wojnie, szukając wszędzie od
powiedniego terenu na obozy i kolonie, 
dhna Janka Niedźwiecka,hm., zawędrowała 

też i do Stella Plage, które było w tym 
czasie ma~ym, nadmorskim miasteczkiem, 
· ~~sto zarośniętym sosnami. Dhna Janka 
poznała tam Monsieur Sapin, który był 
organizatorem Stella. Wraz z żoną, zainteresował się potrzebami 
harcerek i dopomógł w wyszukaniu obiektu na kolonie. 
Była to stara rozwalona piekarnia. Jedyna sala nadająca się do 

użytku mogła pomieścić 30 dzieci; tam była kolonia. Harcerki obo
zowały w bliskim s4siedztwie, pod namjotami. 

I tak odbyła się pierwsza w Stella Plage akcja letnia w 1947r. 
"Piekarnia'' używana była przez 3 lata, ale stanowczo było tam za 
ciasno. Prowadzenie kolonii na 3 turnusy nie zaspakajało potrzeb. 

~n'-nTh'd--zielę i na "week-endy" przyjeżdżali rodzice, aby odwiedzić 

obserwował pracę harcerek, 
v~ywały sympatię mieszkańców 
... ,. .. ._.ni a dla pracy Dhny Ja n ki , 

ś stoi tam Domek. 
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Ciągle trzeba było większego obiektu. W 1950r. został wynajęty 
"Maison Maternelle" /przed wojną dom żydowskiej fundacji dobro
czynnej dla dzieci/. Wojna i Niemcy zniszczyła budynek. Wiele pra
cy wymagało przyprowadzenie domu do stanu używalności; był to 
dwupiętrowy dom, 2 duże pawilony i drugi dom w głębi. Znaczną po~ 

moc w urządzaniu kolonii okazało Amerykańskie Stowarzyszenie I.R.O. 
Dzięki temu obozy i kolonie mogły być bardzo tanie. 

W 1955r. komitet od którego wynajmowano dom, zdecydował się na 
sprzedaż tego obiektu. Stworzono Komitet, do którego weszli pan 
de Monfort. ze strony polskiej-dr. dhna M.Zaleska. Cena wynosiła 
5 milionów ówczesnych franków. I tu znów przyszedł z pomocą Komi
tet Amerykański, na czele z płk. Lubert. 

Zaczęto gospodarować u siebie. Rok rocznie coś przybywało: łóż

ka z likwidacji wojskowej, materace, poduszki, sprzęt kuchenny 
. itd. ' itd ••• 

Dziś Ośrodek ma w kuchni dużo nowoczesnych urządzeń, jak maszy
na do obierania ziemniaków i do zmywania, wspaniała kuchnja gazo
wa i ••• wspaniała maszyna do krojenia chleba. Cała operacja po
krojenia 4 bochnów chleba ti~a ••• 4 sekundy! 

Po paru latach dokupiono wzgórze za kuchnią, wzgórze zarośnięte 
sosną za 300.000 Fr. Wybudowano tam na dole oficynę z trzema dwu
osobowymi pokojami. 

Utrzymanie takiego obiektu jest bardzo kosztowne, trzeba też 
było przeprowadzać remonty; wszystkie koszta pokrywano z pienię
dzy wygospodarowanych. 

W ciągu 25 lat przeszło przez Ośrodek 9050 Młodzieży Harcerskiej, 
a więc 190.050 harcersko-dni. Czy zdajemy sonie sprawę, co ozna
cza ta zawrotna cyfra? To znaczy, że wydano w tym czasie 190.050 
obiadów dla dzieci i młodzieży harcerskiej, nie licząc gości, 
instruktorek na konferencjach itp. 

A ileż zużyto produktów, żeby taką gromadę wykarmić? Któregoś 
roku Dhna anka z dhną Idą powiedziały mi, że w ciągu jednego la
ta zużywają 4 tonny ziemniaków, w ciągu 25 lat: 100 tonn. A inne 
produkty? •• ile wypito mleka, zjedzono chleba, pomidorów, sałaty, 
mięsa?! ! 

Poza młodzieżą z Francji przyjeżdża także młodzież z innych 
kpa" w, najwięcej z Anglii. Cztery razy miały tam kolonię zuchy
<lfZ]. ewc ki z Londynu. Pięć razy zuchy-chłopcy oraz harcerki 

ha cerze z Anglii mieli tam swoje obozy /oddzielne/. 
Ś ~tne warunki zdrowotne przyciągają zarówno młodzież, jak 

0 i tars~e pokolenie. Bliskość morza, zapach sosen, cudowny złoty, 
~9.~~ p~asek - przyciąga letników, rodziców. 
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W kotlinie wśród wydm, na terenie, który Dhna Janka dostała od 
pana Sapin, zbudowała "Domek", w którym można było pomieścić 50 
osób. Dhna Janka podkreślała, że DOMEK jest wspólną własnością 
wszystkich harcerek poza granicami kraju. Tutaj odbywają się kursy 
Gł.Kwatery Harcer~k, wszystkie światowe konferencje instruktorek 
i "AdAstry /było ich 6!/. 

Prowadzenie takiej machiny wymaga nielada umiejętności i dużego 

oddania zespołu ludzi dobrej woli. Wiele harcerek i instruktorek 
pomagało, dłużej lub krócej, przy jego powstawaniu, organizowaniu 
i prowadzeniu. Jedyna osoba, która bez przerwy. przez 25 lat była 
w Stella Plage /i dłużej aż do 198lr./- to dhna Janka, no i dhna 
Ida, która zawsze, bez przerwy pomaga dhnie Jance. 

" WEZE.iEK" Nr. 66.pazdziernik 1973. 

c 
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l . Z moich ws~omnień 
Ci Z 1.stu do narcerza w :szwecji _ do dha Zenona • 

krótki opis mego życiorysu społeczno-politycznej 

Z NIEDAlEKIEJ PRZESZtoScf. 

•> ••• Pierwsze zetknięcie się z ludem naszym zawdzięczam przygo
dzie ze stadem gęsi, które pod przew odnictwem starego gąsiora, 
rzuciło się na mnie, kiedy jako 9-letnia dziewczynka wydobyłam 
się z dziury w parkanie, oddzielającym nasz parkan od okoliczpych 
pól i pastwisk. l~oja nieudolna obrona kruchym patykiem, nie tylko 
nie odstraszyła atakuj i cych mnie napastników, ale roadrażniła je 
i zachęciła do ataku; boleśnie poszczypana, zmuszona byłam do re j
terady , ku wielkie j radości małej gęsiarki, siedzącej w bruździe 
i zanoszącej się od śmiechu na widok mej nieudolnej walki; wresz
cie gdy zacietrzewione g~si zbiły się w rojne kłębowisko i zaczę

ły nie na żarty dobierać się do mych policzków i oczu, zagradza 
jąc mi drogę odwrotu, gę siarka gwizdnęła i kruchym patykiem odeg
nała całe stado od mej osoby. 

Zaimponowała mj ta władza znacznie młodszej ode mnie gęsiarki 
i wtedy nawiązała się z nią znajomość, która wkrótce zamjeniła się 
w przyjaźń i zatarła w sercach naszych różnice i uprzedzenia na 
tle różnicy pochodzenia, warunków majątkowych i wychowania.W oczach 
gęsiarki zagasły złośliwe błyski, gdy usiadłszy przy niej zapyta
łam ją, dlaczego się śmiała z tego, że mnie uszczypnięcia g~si za
bolały; narwała wtedy w rowie zielone liście babki i opatrzywszy 
nimi moje siniaki i rany, jako wyt!ł.umaczenie odrzekła : "No, bo 
przecież panienka ze dworu nie powinna być głupsza ode mnie". 

' Od tego czasu moje wyprawy przez dziurę w płocie powtarzały się 
codziennie; długie rozmowy z gę siarką były moimi pierwszymi lekc
jami społeczno-organizacyjnymi. Chcąc się jej odwdzię czyć za te 
nauki, zapytałam czego najbardziej pragnie. Odpowiedziała mi ona, 
że pragnie nauczyć się czytać i pisać. Przyznam się , że to oświad -
czenie zaziwiło mnie bardzo, bo widząc ją licho ubraną i zsiniałą 

z zimna, sądziłam, że przyniesione przeze mnie buciki i ciepłe 

ubranie, sprawi jej większą radość; było przeciwnie; dopiero na 
widok elementarza twarz jej opromieniła radość. 
/ Le je czytania odbywałyśmy w -polu, w tajemnicy, bo były to 

/ ~~2ecie$ czasy panowania rosyjskiego /zabór rosyjski/ i nasze 
--~· zhbo~e władze dawały pilne baczenie, żeby lud wiejski nie miał 
O d~~u o nauki. Mówili mi o tym rodzice, nie sprzeciwiając się 

moim w~rawom do mojej wiejskiej przyjaciółki. Ostrzegli tylko 
( ~r~~niebezpieczeństwem zwrócenia na siebie uwagi władz gminnych , 

V 
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lub żandarmerii rosyjskiej. 
Moja mała przyjaciółka była bardzo zdolna i chciwa wiedzy, toteż 

musiałamasam .:uczyć się gorliwie, żeby móc odpowiadać na zadawane 
pytania, i żeby przekonać ją, że panienka ze dworu nie jest od niej 
"głupsza", choć gęsi pasać nie umie .•. 

Lekcje z gęsiarką zmieniły się z biegiem czasu w stałe kursy 
zbiorowe nauki czytania, pisania, wiadomości ogólnych o Polsce 
i o"świecie całym''· 

Przebywaniu z dziećmi wiejskimi nie sprzeciwiali się moi rodzice. 
Ostrzegali tylko przed grożącym ryzykiem; na ogół starali się nic 
nie wiedzieć o moich wyprawach na miedzę; gorszyła się natomjast 
bardzo służba domowa, oskarżając mnie wielokrotnie przed ojcem 
i matką; rodzice reagowali zakazem robienia podobnych doniesień, 
pozornie nie dając im wiary. 

Przez cały okres szkoły średniej spędzałam wakacje na nauce czy
tania młodzieży wiejskiej. Służba pracująca u moich rodziców, rów
nież pobierała wieczorami lekcje czytania i pisania i wiadomości 

o historii kraju rodzinnego. 
Rok 1905, rok strajku szkolnego i ruchów protestacyjnych przeciw 

uciskowi zaborcy/Rosji/, skłonił mnie do systematycznej pracy oś
wiatowej. Zaproszona zostałam przez grupę studencką do wykładania 
nauk ekonomicznych grupie robotniczej. lVIając słabe pojęcie o tych 
zagadnieniach, sama musiałam się dokształca6, by kształcić innych. 
Wykłady moje, posiadając zapewne wielkie luki naukowe, miałJ jed
nak wielkie powodzenie z powodu zapału patriotycznego, z jakim każ
dy temat traktowałam. Zgłaszano się do centrali, upominając się 
~ mnie jako wykładowczynię historii polskiej, geografii, chemii 
i matematyki, do których w szkole nie czułam zapału. Jednak wykła
dając w uniwersytecie ludowym, douczałam się sama tych przedmiotów, 
które wydawały mi się nudne w czasie nauki szkolnej. Agitacja 
partii narodowo-demokratycznej na ulicach Warszawy /głosowanie do 
Dumy/, wciągnęło mnie po raz pierwszy do udziału w demonstracji 
ulicznej, zorganizowanej przez grupę studentów-narodowców. Ten mój 
występ upamiętniła fotografia w "Tygodniku Ilustrowanym", a powo
dzenie z jakim się spotkałam, dało impuls do wciągnięcia mnie do 
komitetu obywatelskiego pomocy ofiarom strajku robotniczego. Bie
gaj c z bonami na żywność, zwiedzałam mieszkania robotnicze na 

• >esz ie · Zelaznej ul. i zapoznałam się z ich prawdziw~ nędzą. 
1~~ nię a do akcji strajkowej, chodziłam po fabrykach Warszawy 

· r~g· r~emawiając na meetingach robotniczych, w imię zasad 
gło zaroreh zez Romana Dmowskiego, wodza partii narodowo-demokra
tY. ~ J·~ odzenie, jakim cieszyły się moje .Przemowy, zwróciły 
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uwagę moich władz, zaproszono do wst:-tpienia do parti i . Nie zdecy
dowałam się, nie chc~c zamykać się w ramach jednego ugrupowania. 
Moim pragnieniem była praca dla kraju w celu łączenia i godzenia 
pracy, powstawania nowych grup politycznych, jak socjal-demokracją, 
PPS, ugrupow. Studniekiego i ugrupowanie ~ieszczańskie /nazwy nie 
pamiętam/. To ostatnie miało błękitny sztandar i hymn, który w cza
sie rewizji ukryłam w naszym pianinie . Podczas mej nieobecności -
rodzice sprzedali pianino i partia pozostała bez hymnu ••• 

Biorąc udział w różnych ugrupowaniach, działałam zgodnie z zasa
dami R.Dmowskiego; z tego powodu, choć nie należałam do partii, 
otrzymałam przezwisko "endeczki", przekręcone następnie na "indycz
ka" i pod tym hasłem nadal brałam udział w akcji politycznej i spo
łecznej. Represje jakie nastąpiły na skutek zwycięstwa partii rea
kcyjnej w Rosji, zmusiły mnie do wyjechania z zaboru rosyjskiego. 
Wyjechałam do Krakowa i tam uczyłam się na Wszechnicy Akademji 

Jagiellońskiej. Po powrocie do zaboru rosyjskiego, wyszłam za mąż 
i wyjechałam do Wilna. Było ono wtedy przynależne do cesarstwa ro
syjskiego, więc korzystało ze względnie większej wolności politycz
nej, niż obszary polskie pod okupacją, stanowiące tak zwane Kró
lestwo Polskie. W Wilnie przyłączyłam się do akcji J.~~ontwiłła 
i tajnej nauki czytania i pisania, historii i geografii polskiej. 
Wzamian za pobieranie od chłopców nauki języka litewskiego i bia
łoruskiego. Ich wykłady stały na niższym poziomie od moich, ale 
dzięki temu pozyskałam ich sympatię i zaufanie. Otrzymałam też na 
pamiątkę dwie cenne książeczki historii Litwy i Białorusi, pełne 

fałszu i propagandy, wrogiej Polsce. Nie parniętam czyje to było 
wydawnictwo; postanowiłam sprzeciwić się tej propagandzie, zbli
żyć się do kół litewskich i białoruskich. Z Litwinami szło opornie, 
mimo nawiązania z Czurlanisem i zdobycia zaufania uczniów litews
kich, natomiast wśród Białorusinów udało się wytworzyć grupę sym
patyzującą z Polską, na czele której stali bracia Łuczkiewicze, 
Krywodubski i Własow. ~~ż mój napisał dla nich hymn narodowy do 
słów: "A chto tam idzie w takoj uchronnoj chromadzie? - Biełasusy". 

Hymn ten przyjął się i stał się hymnem narodowym Białorusów . Po
nieważ polskie nazwisko mojego małżonka raziło animozje białorus
kie, przekręcono jego czysto polskie nazwisko na nazwisko Rahaus
kij. Mnie darzono również sym~atią za poprawianie ich pierwszych 
'l;~row literackich /np."Kriłda"/ i wynaleziono, że pon:ieważ moja 

praba-bka ~ Oszmiańskiego była "Ore chwa", więc i ja mam prawo na
--~eżeć ~ ich rodziny białoruskiej. Pozwolono mi prowadzić nadal 
OmoJ· rac oświatową. Dzięki tej akc ji przy późniejszych obradach 
n~~ ons ~tuowaniem przyszłej republiki Białoruskiej, grupa nasza 
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opowiedziała się za Kościołem katolickim, za aliansem z Polską. 
Działacz nar.dem. A.Zwier.zyński, mimo dużej inteligencji i praw

dziwie ideowej pracy, nie mógł zrozumieć mego stanowiska w gru~ie 
białoruskiej i nieraz toczyliśmy na ten temat długie dysputy. Rac
ję przyznał mi dopiero przy przypadkowym spotkaniu w Warszawie, 
w czasie okupacji hitlerowskiej. 

& 

Powrót do studiów za granicę oraz pierwsza wojna światowa, oder-
wały mnie od kraju i akcji oświatowej. Powróciłam tam dopiero 
w 192lr. W okresie między wojnami pracowałam w sekcji oświatowej 
P.M.S., jako organizatorka i kierowniczka młodzieży rzemieślniczej 
przedmieść Warszawy. 
Wystawialiśmy sztuki reżyserowane przez I~rię Ładziankę. Trupa 

nasza grała na Targówku, w !·1iarkach, na Pradze, na Krakowskim Przed
mieściu, a nawet w Operze. Strona artystyczna miała wielkie braki, 
ale to nie było jej głównym celem, bo praca oświatowa i uś~ado
mienie narodowe osiągało swój cel. 

Przed samą drugą wojną światową zebraliśmy grupę, popierającą 
idee odtworzenia "Teatru Myśli Katolickiej". Pozyskaliśmy protek
torat biskupa Hlonda. W czasie okupacji zainteresowałam tą sprawą 
Osterwę. Zapalił się do tej pracy i obiecał swój udział. Fostano
wiliśmy doczekać się ustąpienia władz .okupacyjnych. Po jednych 
władzach - nastąpiły inne władze zaborcze. Osterwa nie doczekał 
się końca okupacji, a ja znalazłam się na emigracji. 

Czy żyją ci wszyscy dzielni obywatele Warszawy, którzy popierali 
naszą myśl popieranie ideałów religijnych i narodowych przez t ,eatr? 
Według wszelkiego prawdopodobieństwa mało z nich uszło z życiem 
z huraganu, który zawirował nad Warszawą i całą Polską, ale wierzę, 
że ta myśl nie umrze!!! Z mojego długoletniego doświadczenia pra
cownicy oświatowej wyciągnęłam wniosek, że teatr popularny jest 
bardzo ważną placówk~ pracy oświatowej, o czym pisałam w jednym 
z pisemek harcerskich. 

W okresie między wojnami byłam też przewodniczącą Towarzystwa 
Opieki nad Kresami, gdzie kierunek naszej pracy był oparty o za
sady narodowo demokratyczne. Wojna zastała mnie na Pomorzu, gdzie 
prow~dziłam dom zarz:idu spółki, która nie dopuś~iła Niemców, pod
szj~ających się pod tow~rzystwo holenderskie do zakupienia tych 

• z1.em. 
Przed samym wybuchem wojny przemawiałam na akademii ku czci Naj

św.~nn~ Maryi, Cudu nad Wisłą. Przemówienie moje wywarło ogromne 
wraże ie; ~akończyłam je komentarzem:- Nie damy naszej katolickiej 
-ziemi~ panowanie niemieckie! Liczne przedruki tego przemówie
Jni ozes~ł się w czasopismach i dotarły na Pomorze. Skorzysta
~ ź teg0 i zorganizowałam pielgrzymkę do · częstochowy i do Matki 
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Boskiej Ostrobramskiej, oraz do cudownych miejsc pomorskich. ~ro
jekt ten znalazł chętnych wykonawców, lecz część ich stała się 
męczennikami za wiarę i Ojczyznę, jak proboszcz Swarzewa Domola
nus, ks.Kreski z Tupadeł i proboszcz z Szymbarku. Na Pomorzu ut
rzymałam się do ostatnich dni listopada, bo wierzyłam, jak wielu, 
że Polsce przyjdzie na odsiecz nornoc aliantów i wzmocni Jej słab
nące siły. Założyłam z kilkoma osobami Komitet Obywatelski z p.Ma
gnusem i S.Dąbrowską i Kaszubami, oraz Polski Czerwony Krzyż. 

Nie byłam aresztowana, a dzięki pracy p.Dąbrowskiej udało się 
nam spolszczyć pierwsze oddziały gestapo, składające się z wyrost
ków gdańskich posiadaj~cych polskie, poprzekręcane nazwiska. Ifimo 
ciągłych grabieży, nachodzeń willi przez oficerów niemieckich, 
potem żołnierzy i znów oficerów, udawało mi się utrzymać majątek 
mojej spółki akcyjnej, nietknięty do chwili, gdy zjawiły się wyż
sze władze gestapo •• Dano mi dwie godziny do spakowania 25 kg. 
bagażu i nakaz pisemny ewakuacji ..• 
Wyjechałam z Pomorza ostatnim transportem Polak6w do Warszawy. 

Droga do Warszawy trwała 5 dni. Byłam naocznym świadkiem brutal
ności ewakuacji elementu polskiego z Pomorza przez Niemców. Po 
przyjeździe do Warszawy założyłam pracownię toreb papierowych, da
jącą mi możność zarobkowania ludziom pozbawionych majątków i po
krywania mojej pracy w organizacjach podziemnych. Dnia 24 sierp
nia 1940r. złożyłam przysięgę A.K., gdzie miałam być łączniczką 
na Pruszków i Warszawę w kolportażu pisma "Polska żyje". Niestety, 
katastrofa aresztowań pozbawiła mnie kontaktu z tą grup~, więc 
przystąpiła do innej grupy podziemnej i wkrótce zostałam areszto
wana za swą działalność w A.K. 
Więzienie i obóz koncentracyjny były dla mnie skoncentrowanym 

polem działalności. W celi więziennej, przeznaczonej dla 2 osób, 
było nas 12! Zorganizowałam wspólną modlitwę i czytanie. Po przy
jeździe do RavensbrUck, w czasie kwatantanny, dzięki poparciu 
nieocenionej sztubowej, potem blokowej, M.Baranowskiej, rozpoczę
łam pogadanki o Polsce. Kobiety nie posiadaj~ce uświadomienia po
litycznego, zostały dobrze wyszkolone. Zorganizowałam też kursy 
dokształcające dla młodzieży okaleczonej przez operacje doświad
czalne. Kwadrans języka polskiego. Pogadankom tym nadałam krótką 
formę i żartobliw4, dostępną dla szerokiego ogółu. 
Prowadząc pracownię robót pończoszniczych wśród Francuzek, Nie

me~ i innej mieszaniny narodowościowej /Rosjanki, Włoszki, Arabki, 
lg\jki/, zarządziłam pięć minut ciszy dla pomodlenia się przed 
rab~~~ łasnym wyznaniu. Zorganizowałam też rewię obyczajów każ~ 

d go~~~ Rewie te miały wielkie powodzenie; przodowały w po
~slqwośdi Francuzki. Arabka okazała si~ poskromicielką dzikich 
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zwierząt i bardzo dowcipnie opowiadała, jak poskramiały lwy i hie
ny. Tylko jednego zwierzęcia poskromić nie mogła, to tego, który 
posłał ją do obozu • .• 

Przy ratowaniu kobiet od selekcji i spalenia, czy niebezpiecz
nych transportów, zawarłam układ z kierowniczką Czeszką. Wymieni
łyśmy między sobą starsze pracownice, aby bronić je /nie budząc 
we władzach podejrzenia, że robimy to nie z solidarności narodo
wej, tylko ze względu na dobro pracy •• /. 

Mimo zupełnej bezpartyjności w moich poczynaniach, kierowniczka 
grupy rządowej zaproponowała mi pogadankę o R.Dmowskim, sama pod
jęła się mówić o marszałkU Piłsudskim. Pogadanki się odbyły i wz
budziły ogólne zainteresowanie. 

Przed wyjściem z obozu otrzymałam od przewodniczki propozycję 
przystąpienia do Organizacji A.K. Ponowiwszy przed nią przysięgę, 
otrzymałam rozkaz wyjścia z obozu i udania się za granicę, by tam 
kontynuować moją propagandową działalność dla Polski wśród cudzo
ziemców, co wykonałam. Znalazłszy się w Szwecji, pracuję dotych
czas w tym kierunku •.• 

Powracam jeszcze do zadań wykonanych w RavensbrUcku, aby wspom
nieć o pracy wśród ciężarnych kobiet i matek, wygnanych z Folski 
po upadku Powstania. Pod pozorami ru1manitarnego zgromadzenia tych 
kobiet w jednym bloku, dla zapewnienia im lepszych warunków, zam
knięto nieszczęśliwe ofiary w odgrodzonym bloku, gdzie skazane na 
głód, zimno .1 poniewierkę nieludzkich sztubowych, w3wierały ze 
świeżo urodzonymi niemowlątami. 
Do~tęp do tego bloku był surowo wzbroniony. Jednak udało się 

jednej nieszczęśliwej ofierze tyranii obozowej wyjść i zawiadomić 
nas o ich okropnym położeniu. Trudności były ogromne. Jednak po 
kilku dniach dowiedziałam się, że na tym bloku została blokowa 
Niemka Datzer, o której miałam dobrą opinię. 

Zaproponowałam jej prowadzenie pracowni pończoch w jej bloku, 
na co się zgodziła /liczyła na odznaczenie ze strony władz/,a ja 

- zdobyłam wstęp do bloku, na którym można było dać napis: 
"Lasciate ogni speranza ! " 

Francuski obraziły się na mnie za opuszczenie ich. Obrazę tę za
chowały nawet przy wydawaniu wspomnień o pobycie w Ravensbrack -
nie wspomniały ani o mnie, ani o Helenie Dziedzickiej, z którą 

em ieliłam pracę i niejedna z nich /Francuzek/ zawdzięczała 
ylk życie, ale doznały wiele pomocy i usług. 

archiwum 
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Zorganizowanie dożywiania, dostarczanie ciep~ej odzieży, szycie 
worków dla przeniesienia dzieci /w razie transportu/ - oto były 
zajęcia, w których pomagały mi wszystkie po polsku myślące kobiety 
obozu, bez różnicy wykształcenia i stanowisk obozowych. Owinięta 
wiankami kiełbas, maskowanych pasmami wełny, bezpiecznie przecho
dziłam przez najsurowsze straże. Nawet udało mi się znaleźć spo
sób przemycania gorącej zupy; kobiety podtrzymane fizycznie,chęt
nie słuchały pogadanek na tematy patriotyczne i różne okolicznoś
ciowe sprawy życiowe. 

Z chwilą coraz większego rozprzęgania się dyscypliny obozowej 
i napływu licznych rzesz wygnańczych, blok nasz nabrał charakteru 
obozu przejściowego . Przybyła też tu młodzież niemiecka, Hitler
Jugend, te prawie dzieci, zdziczałe, z dziurami na głowie, okazu
jące gołą czaszkę - po kopnięciach butów "aufzjerek". Początkowo 
były one postrachem całego bloku, lecz spotkawszy się ze współ
czuciem z mojej strony dla ich nieszczęścia, zmieniały stopniowo 
swoje dzikie obyczaje, nawet kraść przestały i nazywając mnie 
"M:utti", szukały u mnie ratunku przed prześladowcami własnej krwi. 
Przybyły też i dumne ~lązaczki, myśląc że my jesteśmy krymina

listkami, a one, jako uprzywilejowane, nie będą okradzione z mie
nia, przydźwiganego na plecach i z zaufaniem złożonego władzom 
obozowym. Do9iero po wspólnych modlitwach z nami i okradzeniu 
przez władze obozowe, poczuły się Polkamj, zrównane z nami i- so
lidarne. 

Czując zbliżaj~cy się koniec naszego obozowania, cały wysiłek 

włożyłam w jakie takie wyekwipowanie i w ubrania półnagich kobiet. 
Dzięki zamieszaniu, jakie panowało , nie zdawałam wykończonych 

pończoch. Braki przy kontroli tłumaczyłam chaosem spowodowanym 
ciągłym przypływem elementu obcego. Rosjanki najlepiej pomagały 
w szerzeniu zamieszania. Gdy nadszedł moment rozformowania bloku, 
wściekły kierownik robót obozowych wpadł w nieludzkim wrzaskiem 
''Rauss", opróżnił w ciągu paru minut blok. Pozostałam w nim sama, 
z kartonem napełnionym wyrobionymj przez nas pończochami . Ze skar
bem tym ukryłam się za blokiem ..• ; wkrótce zaroiło się w koło 
mnie. To pracownice spostrzegły się, zorganizowały i za chwilę 
każda z nowiutką parą pończoch wełnianych podążała na miejsce 

~--s·w~ojego transportu. 
T scenę opisałam , szczegółowiej od innych /jak również moje 

p rws e spotkanie z gęsiarką, bo te dwa momenty uważam za naj
a ~j ze w moim życiu . Pierwszy nauczył mnie rozumieć i kochać 

~ gi był wygraną moją walką, dzięki zrozumieniu mnie przez 
~~:· 

/ - / Ludwika Broel Plater vel "Babcia" 
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l-sza fot. - 1-szy ZLOT 
Harcerek w Swidrze 1924r. 
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2-ga fot. Zlot Harcerski w Spale. 
Prezydent Moscicki,Dh.Grazynski-1935r. 

Z NIEDALEKIEJ PRZESZŁOŚCI 
R. Balicka Szpitale w Marsylii 

W jednym ze szpitali we Francji /St.Salvadore/, znalazłam bez
nadziejnie chorego. Lekarze nic nie mogli mu pomóc, ponieważ nie 
chciał żyć. Ten wyschnięty szkielet starca miał około 20 lat! 
Nie reagował na żadne słowa; zdawało się, że nie widział i nie 
słyszał; leżał bezwładnie na boku, martwe oczy utkwione w jeden 
punkt . 

Pornimo, że szpital leżał poza Marsylią, jeździłam do niego wytr
wale; przemawiałam łagodnie, opowiadając o nadchodzącej wiośnie, 
o rzeczach pogodnych i dobrych. Starałam się obudzić w biedaku 
jakąś iskierkę życia. Zawoziłam owoce, na kupno których dostawa
łam pieniądze z PCK, który opłacał także moje przejazdy do szpi
tali. 

Nadeszła wiosna. Kupiłam śliczny bukiecik prymulek, włożyłam je 
do szklanki, podsunęłam pod oczy chlopca. Spojrzał na kwiaty, po
tem na mnie i . .. uśmiechnął się! To było zwycięstwo! przy nas
tępnej wizycie witano mnie owacyjnie i zaprowadzono do głównego 
lek któr;y podziękował mi "za współpracę i uratowanie życia 
acj to ·u. Smiem wątpić, czy w polskim szpitalu, a tym bardziej 

w ~e ski - byłoby to możliwe. Od tej chwili pacjent zaczął 
~Jcać i . Kiedy mógł już mówić, opowiedział mi swoje tragicz~ 
~ ~ je~ zywał się, o ile się nie mylę, Gubański. 

d wojną gazety pełne były wiadomości o wyczynie har-
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cerza-studenta, który żaglówką wybrał się w podróż na okołp świa
ta. Pamiętałam to doskonale, jak i wywiad z nim w radio w którymś 

z portów, dok~d zawinął. We Francji czy w Marocco złapała go w swe 
tryby wojna, później obóz pracy; złe ludzkie serca dokonały resz
ty. 

Po przewrocie w Jugosławii i zawarciu Trójprzymierza /Jugosławia, 
Węgry i Bułgaria/ Marsylia otwarcie wiwatowała. 18 kwietnia Jugo
sławia padła. Grecy wprawdzie nadal bili Włochów w Albanii, ale 
Niemcy zwyciężali w Grecji i w Afryce. Transporty wysłane do Afry
ki wróciły i wszystkich dążących do wojska w anglii - osadzano 
w więzieniach, lub w obozach. Siedzieli wównież w słynnej Ifiran
dzie hiszpańskiej ci, którzy przekradali się przez zieloną grani
cę do Hiszpanii. 

Ks.Kupsz, Teresa Skórzewska, por.Bonar i ja, staraliśmy się ul
żyć doli Polaków znajdujących się w średniowiecznych więzieniach 
marsylskich! Odwiedzałam więzienie na Blvd Arras, gdzie było kilku
nastu Polaków, między nimi 2 chłopców, których list przytaczam do
słownie: 

"Nazywamy się, to znaczy ja i mój przyjaciel, ja nazywam się 
Jerzy Nowicki, a on - Edward Stolarczyk. Ja pochodzę z Warszawy, 
a on z Krakowa. Przyjechaliśmy do Niemiec na roboty. Ja przymuso
wo, on dobrowolnie. Ja mam 15 lat, on 16. Z Niemiec uciekliśmy do 
Francji, lecz nas złapali na stacji w Marsylii i siedzimy tu w wię
zieniu. Jesteśmy obdarci i prawie bosi, gdyż przeważnie szliśmy na 
piechotę, a o pieniądzach to w ogóle zapomnieliśmy, gdy w Lianie 
już brakowało nam na pociąg. Prosimy więc PCK o jakąkolwiek pomoc~· 
/podpisy/ 

Dostałam dla nich po 50fr. i zmianę bielizny. W Domu Polskim za
częto wydawać posiłki, mogliśmy więc codziennie zanosić im jedze-
nje. Niestety nie mieliśmy żadnego wpływu na spieszne wyciągnięcie 
i ch z więzienia. 

Dwóch innych więźniów było ciężko chorych i lekarz więzienny 
prosił o sprowadzenie lekarza Polaka, chcąc zrobić z nim małe kon-
sylium. Przez dłuższy czas nie mogłam się o niego doprosić. Przy- ( 
słano wreszcie polskiego doktora-ginekologa. Powiedział on Francu-
zowi, że nie zna się na chorobach wewnętrznych ••• 
Przebywający w tym samym więzieniu Belgowie, z tego samego, co 

Pola transportu, znajdowali się w zupełnie innych warunkach. 
ch przede wszystkim opłaciło odwszenie i oczyszczenie osob-

ne by nie siedzieli ze zwykłymi kryminalistami, a następ-
~~~ę · o im codzienne dostarczanie żywności z polskiej restau-
wc . 
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W tym samym mniej więcej czasie rozwiązano obozy żołnierskie 
i wysłano żołnierzy do obozówpracy. Każdy z nich musiał wykanać 
oznaczoną dniówkę, np. -wyrąbać i wykarczować 20m sześciennych 
drzewa. W zamian niewielka zapłata, wyżywienie i dach nad głową:
spanie na podłodze w ścisku i w brudzie. Marsz do pracy 12-15 km.; 
dwa razy dziennie. Dwa razy dziennie także wodnista zupa, jako 
posiłek. Rezultat - skrajne wycieńczenie. Nie mając dość sił, żeby 
podołać wyznaczomej pracy, stawali się 11 darmozjadami",. którym nie 
tylko nie należała się zapłata, ale, którzy powinni zapłaci~ za 
swe utrzymanie •••• 
Beznadziejność sytuacji budziła rozpacz i wybuchy protestów, za 

które szło się do obozów karnych. Tam do złamanych kompletnie lu
dzi, przychodziła komisja niemiecka mówiąc: "Po co macie gnić 
u Francuzów, którzy was wyzyskują? W Niemczech robotnik traktowany 
jest jak żołnierz w służbie i niczego mu nie b~akuje". Czy można 
się dziwić, że się zgłaszali? 

Do szpitali napłynęły nowe fale strzępów ludzkich z niewoli. 
Francuzi .•• to nie cierpiałam ich, to musiałam kochać. Osobisty 

sentyment nie pozwala mi być obiektywną. Tak jak u Polaków, bola
ły mnie ich wady i radowały zalety. Kil~dkrotnie spotkałam się 
z wielką przyjaciółką Polaków, Rose Bailyy, która gorąco zapewnia
ła nas: wierzcie mi, wszyscy Francuzi kochają was tak samo, jak 
ja Was kocham"!. Przyjmowaliśmy te jej zapewnienia głuchym milcze
niem •. , Powtarzała je w obozach, świetlicach, szpitalach, wszędzie 
tam, gdzie próbowała ulżyć doli Polaków. Głos jej drżał, oczy by
ły pełne łez, gdyż czuła, że nikt jej nie wierzy! W jednej z roz
mów - Rose Bailly powiedziała: "Tylko Francja odda wam wschodnie 
części Polski. Wasi obecni sprzymierzeńcy nie zrobią tego, gdyż 
bardziej im za leży na Rosji, niż na was 11 

••• 

Wraz z gojeniem ran i powolnego przychodzenia do zdrowia, moi 
pupilkowie szpitalni zaczęli się domagać ubrań. Zasadniczo przys
ługiwały im one, ale uzyskanie jakiejkolwiek części garderoby 
z PCK nie było rzeczą łatwą i kosztowało wiele nerwów i zachodów . 
z jednej strony walka z naszymi władzami, z drugiej uspakajanie 
rozgoryczonych i gniewnych pacjentów. Wreszcie pewnego dnia wyru
szyłam z grupką, złożoną z ośmiu kalek, po obiecane ubrania. Byli 
w a~italnej odzieży i w tramwaju chciałam im ku9ić wojskowe bile-
~y ,,~~e cz konduktor powiedział: '4Pour nous Ils ne sont pas mj li tai

re1; ". ,{'Dlcl\ was nie? A dla kogo?" - rozgniewałam się, sądząc, że ma 
na fnyŚił."i ~ą nację francuską. On też uniósł się i wyjaśnił, że 
~h zi & ~o arzystwo Tramwajowe. Jeden z naszych żołnierzy, bez 
n · ~e ał we Francji od 10 lat/ zaczął wykłócać się z konduk-
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torem o swoje prawa. Momentalnie "cały tramwaj'' ujął się za nami 
i jego kolegami. Francuzki, te oszczędne Francuzki, jedna przez 
drugą rzuciły się płacić za bilety. 

Pewnej niedzieli, po Mszy św. i wizycie w szpitalu, pojechaliś
my do czarującego miasteczka Allouch. Dopiero tam odkryliśmy, że 

wiosna już w całej pełni. Domko otoczone ogrQdkami budziły wspom
nienie podmiejskich okolic Warszawy, a cóż dopiero, gdy zobaczy
liśmy krzewy bzu w pełnym rozkwicie. 

Po wyjściu z tramwaju, znaleźliśmy coś w rodzaju lasku sosnowe-, 
go, tylko że to nie były sosny •.• Zywica pachniała mocno w gorą-
cych promieniach słońca. 

W powrotnej drodze szybko mrugaliśmy powiekami plus głębokie 
wdechy, żeby nie płakać publicznie, tak mocno ta bzami przybrana 
wiosna ludziła nas rodzinnymi stronami ••• 

Skrót z "Głosu Kobiet", 198lr., Londyn. 

J. Kędzierski "Bez mundurków" 

Znane są powszechnie nieludzkie popisy teutońskiego plemienia, 
przed i podczas ostatniej wojny światowej. Znane są ich barbarzyń
skie występy w Bydgoszczy, w przelicznych obozach masowej zagłady, 

w ruinach Warszawy itd. 
W kraju trudno byłoby znaleźć miejscowość bez śladów męczeńskiej 

krwi polskiej - a szczególnie na Ziemiach Zachodnich, na ziemiach 
włączonych do "Gross Deutschland", do kraju w którym Hitler zapo
wiedział, że panować będzie przez tysiąc lat jego rasa "nadludzi". 

Wiemy jednak, że naród polski szybko pozbył się wstrząsu spo
wodowanego klęską 1939r. i równie szybko pocz~ł organizować się, 
celem kontynuowania walki o wolność i niepodległość. 

Na Wybrzeżu Polskim w Gdyni, w organizowaniu oporu i dywersji, 
wyróżniali się członkowie dawnego harcerstwa. Ich dzieje i wyczy
ny opisali w książce "Bez mundurów" - Rajmund Bogdan i Marjan POD

. GORECZNY /wydawn. morskie, Gdynia/. 
Podam tutaj w skrócie niektóre fragmenty ich dziejów i przygód. 

·e.lu harcerzy gdyńskich było uczniami Gimnazjum Folskiego w Wol
mie'cie Gdańsk. Wielu było także synamj Powstańców Wielkopol

~ch z I t 1918-1919. Przykład ich rodziców, wychowanie w szkole 
w dru~ ch harcerskich, wpływ nauki Kościoła, a dalej - wieś-

t ci ~a~ ch walkach żołnierzy polskich na Pomorzu, bohaterskich 
ią,d z przeważającymi siłami Morskiego Baonu Strzelców, 
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wieści o bohaterskiej obronie przez załogę Poczty Polskiej w Gdańs
ku, o obronie Westerplatte, Helu, Kępy Oksywskiej, a później wieś
ci o walkach partyzantów w lasach pomorskich, o bestialskich okru
cieństwach i zbrodniach Niemców - wywarły n±ewątpliwie głęboki 

wpływ na stosunek młodzieży do barbarzyńskiego najeźdźcy. 
Dlatego już w początkach września 1939r. phm.I~rian Kruszyński 

począł werbować harcerzy do pójścia z pomocą naszym żołnierzom 
walczącym na przedpolach Gdyni. Oddział złożony z 23 harcerzy-ocho
tników odszedł na front 9-go września i zajął stanowiska pod m. 
Koleczkowo. Wkrótce przeszli tam chrzest bojowy. 

Przygniatani masą żołdactwa pruskiego, musieli wycofać się na 
Kępę Oksywską. Droga odwrotu polekiep wojsk ku Gdyni, znaczona by
ła również ciałami młodych chłopców w harcerskim mundurze i krzy
żem na piersi. Niemcy wkroczyli do Gdyni 13-go września, a Kępa 
Oksywska padła w 6 dni później. Resztki harcerzy-ochotników zna
lazło się w kolumnie polskich jeńców, gnanych przez Niemców do ich 
rodzinnej Gdyni, za druty. Ale nim Niemcy weszli do miasta, Komen
dant Morskiego Rejonu Har., Benedykt Porożyński, wydał rozkaz har
cerzom będącym na wolności, by przeszli do konspiracji .:. "Waszym 
obowiązkiem - walka do zwycięstwa!". 
Już pod koniec października powstaje l-sza konspiracyjna druży

na harcerska pod nazwą "Czarna Trzynastka". Do jej powstania przy
czynił się głównie 15-letni Andrzej Kosianowski, Stanisław Cichoc
ki i Zb. Grabowski. Gdy Niemcy wysiedlili rodzinę Kosianowakiego 
do Gen. Gubernii, Andrzej po bohaterskiej Śmjerci w Powstaniu War
szawskim otrzymał pośmiertnie stopień Harcerza Rzeczypospolitej. 
Po Andrzeju Kosianowakim drużynowym MCzarnej Trzynastkin zostaje 
Witold Niecki z Orłowa. Dzięki jego inicjatywie, rozproszone gru
py harcerzy postanawiają połączyć się w hufiec. Na komendanta huf
ca wybrano 18-letniego Henryka Szymańskiego. Wydaje on pierwszy 
rozkaz l-go stycznia 1940r., czym rozpoczyna akcję Tajnego Hufca 
Harcerzy w Gdyni. Do hufca przyjmowano harcerzy w wieku powyżej 
16 lat •• Początkowo przyjęto tylko 72 druhów. Szkolono ich małymi , 
grupami w piwnicach, na strychach, na cmentarzach i w lasach. 
Zaznajamiali się z obsługą broni i z używaniem materiałów wybucho
wych. Szkolono ich w sztuce wywiadu i dywersji. Jednocześnie pro
wadzono nasłuch radiowy, demaskowano agentów, rejstrawano zbrod-
~e-~~ełnione na Wybrzeżu itp. 

"'""'ię czasie ••rycerze spod znaku swastyki" poczęli znęcać się 
z ~z zeg m okrucieństwem nad działaczami Związku Obrony Ziem 
~q~acbo nad duchowieństwem, lekarzami, urzędnikami. Niemal co-
0 dz chodziły wieści o nowych aresztowaniach. Wśród osób 
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poszukiwanych przez krwiożerczych gestapowców - znalazł się także 

hm. B.Porożyński, kmdt. Morskiego Rejonu. Udało mu się jednak 
wymknąć z ich sieci d9 Gen. Gubernatorstwa. Przyjmuje tutaj kon~
racyjne nazwisko Jan Śliwa i przystępuje do pracy w podziemnym 
ruchu harcerskim. Pełni także obowiązki wojewódzkiego inspektora 
Szarych Szeregów. W 1943r. zostaje aresztowany i zesłany do obozu 
zagłady w Stutthofie, gdzie poniósł śmierć. Aresztowani zostali 
także Bernard Myśliwiec, który pełnił funkcję wojewódzkiego ins
pektora Szarych Szeregów, również hm. Lucja n Cylkowski, komendant 
Szarych Szeregów w Gdyni, podhw. Maciej Gwiazda. Przesłuchania 
typu barbarzyńskiego odbywały się w podziemiach komendy gestapo 
na Kamiennej Górze, a w Gdańsku budziło niepokój i postrach samo 
wspomnienie ulicy Neugarten. Znalaz~ si ę tutaj w 1 942r. 24-letni 
komendant Tajnego Hufca Har. - Henryk Szymański. W styczniu 1943r,

1 
po wielu bestialskich przesłuchaniach - wylądował z wielu innymi 
w obozie cierpień i zagłady, w Stuhoffie. Los jego dzielili m.in
nymi - bracia Jan i Czesław Będzińscy oraz W. Niecki, wszyscy 
byli czynni funkcyjni w Tajnym E-Iufcu. Mimo tych bolesnych ciosów, 
program pracy konspiracyjnej na terenie Gdyni nie ulegał zahamo
waniu. Miejsca zakatowanych zajmowali ich bracia, siostry lub no
wi członkowie. 

~astąpił okres, kiedy zdobywanie broni poczęto uważać za jeden 
z bardzo ważnych celów istnienia Tajnego Hufca. W jego realizowa
niu pomagała harcerska odwaga, spryt, a często i szczęście. 

Dla przykładu niech posłuży przygoda druhów H.Reglińskiego, 
J. Wawrzy11czyka, Ed .'Smj erzehalskiego i Marian Szarego. Wybrali 
się pięknego dnia do lasu, aby przeprowadzić pewne ćwiczenia 
z wyszkolenia bojowego. Aby zamaskować cel tej wycieczki, zabrali 
ze sobą siostry i koleżanki. Wykrywa ich policja. Z dłuższej roz
mowy wynika , że Włoch nienawidzi f~iemców. Chłopcy zapraszajq_ go 
do swego domu i goszczą, Odkurzają stary patefon i płyty. Rozpo
czyna się domowa zabawa taneczna. Włoch polubił atmosfer~ domu 
i odtąd często go odwiedzał. Gdy przyjaźń się zacieśniła, harce
rze wyjawili mu swoj~ tajemnicę, a ten przyrzekł im swoją współ
~racę i pomoc. Po wojnie zjawił się w Gdyni, by poślubić siostrę 
jednego z harcerzy. 

Specjalna przyjaźń z włoskim batalionem z Gdyni nawiązał naj
m~odszy drużynowy z Tajnego Huf,ca. Nie na próżno nosił pseudonim 
~~ ~~ebra~ły Ryś". Ten długonogi chłopiec w krótkich spodenkach, 
pyr ~owstańca wielkopolskiego, znany był z odwagi i rzadko spoty-

_,_.. kanego tu. Szybko polubił tego "blondo Polacco" dowó.dca kom-
O ptUli' P. · ante. wkrótce "Przebiegły Ryś" otrzymał od Włocha 

~-/ 
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za kilka paczek papierosów, nowiutki pi~tolet, a od magazyniera 
różnego rodzaju broń i amunicję. Przez Ślązaczkę, właścicielkę 
pralni poznał dwóch żołnierzy Waffen s. s. z chorwacki,e j dywizji. 
Za papierosy i zwitek pieniędzy uzyskał doskonały pistolet P-38 . 

W niedługim stosunkowo czasie zaopatrzył swą drużynę im.gen.W. 
S-ikorskiego w kilkanaście pistoletów. Przechowywali broń zastępo
wi L.Kostanecki, R.Eudycz, J.Szczepański oraz były podoficer Mar. 
Wojennej St.Kostańczuk . 

Innym harce rzom szczęście i spryt także dopisywały • 
Drużynowemu E.Szymańskiemu udało się "gwizdnąć .. pięknego Waltera 

żołnierzowi, który zasną3: w pociągu na trasie Gdynia-Gdańsk . Inni 
stosowali metodę "sztucznego tłoku 11 w korytarzu wagonu osobowego 
wokoło upatrzonej ofiary. Wyciągali pistolet z kabury i na najbliż
szym przystanku znika li ze zdobyczą w tłurnje. 

Gdy w 1943r., na skutek aresztowania hufcowego H.Szymańskiego, 
Tajny Hufiec utracił łączność z centralną organizacją. podziemną. 
"Przebiegłemu Rysiowin udaje się nawiązać kontakt z członkami A.K. 
w Bydgoszczy. Odtąd Tajny Hufiec Har. wchodzi w skład Armii Krajo
wej i współdziała z oficerem gdyńskiego wywiadu, por.Janem Eelau. 

Dzięki ich konspiracyjnym wyczynom Gdynia ucierpiała o wiele 
mniej niż sąsiedni Gdańsk, kt óry wojna zamieniła na stosy gru·!IÓw. 

Phm.Michał Nalewa jko 

Harcerz postęEuje po rycersku. 

Piąty punkt Prawa Harcerskiego jest może najciekawszy ze wszyst
kich, a to głównie dlatego, że trudno go dobrze wytłumaczyć. Okreś-

• 
lenie "postępuje p o rycersku" jest jasne, ale problem leży w tym: 
jak mamy to stosować w dzisiejszych czasach i w codziennym życiu? 

Wiemy coś niecoś o starodawnych rycerzach. Ze wszystkich ich 
wielu czynności, najchętniej wyławiamy temat walki w dobrej spra
wie; najjasśniejszy i najwyraźniejszy obraz przedstawia zbrojnego 
wojownika na koniu, walczącego z jakimś s ruokiem, by uratować pięk
ną pannę - to nasz wielki pa tron święty Jerzy. 

Ale właściwie ten obraz też jaskrawo przedstawia nasz brak zro
zumienia tej sprawy. 

Bowiem ilu z nas wie cokolwiek więcej o świętym Jerzym? Mamy __..,.---......= pr d sobą łatwy, przyjęty, przykład rycerstwa . Trzeba pomagać 
~ab ym, być uprzejmym dla pań, robić dobre uczynki. Te rzeczy są 

· powinniśmy to robić. Ale czy to wszystko? Czyż to ni e nale
zwykłego wychowania, obycia? Wszak nie trzeba być harcerzem, 

do takich form dostosować! 
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Niektórzy słusznie powiedz~, że tych rzeczy i tak już brakuje 
wśród dzisiejszej młodzieży -nawet harcerskiej. Jednakże to nie 
znaczy, że należy wymagać tylko tyle i nie więcej. Prawo harcers
kie nie zmienia swego znaczenia według zmian poziomu moralności 
przez lata. Naszym celem jest utrzymać Prawo w. jego pełnym zna
czeniu - i naszym obowiązkiem /szczególnie wśród instruktorów/ 
jest szukanie tego znaczenja w każdym punkcie i następnie przeds
tawianie go przez własny przykład oraz innymi sposobami. 

W tym wypadku należ~dłożyć na bok powierzchowny obraz i sięg
nąć głębiej. Smok św.Jerzego jest ważny nie dlatego, że chciał 
pożreć pannę, ale dlatego, że jest symbolem ZŁA ogólnego. Jeśli 
zrozumiemy, że rycerz starodawny miał jako cel walkę ze złem /o
gólnie/, to łatwiej nam będzie zrozumieć, jaki to był typ czło
wieka, a więc, jacy my powinniśmy być s a mi. 

Tu należy być bardzo ostrożnym. Łatwo jest pomyśleć, że tu cho
dzi o pomoc innym; o poprawianie tego, co jest złe w naszym oto
czeniu; o zwalczanie &łych wpływów i złych ludzi, którzy grożą 
ogólnemu dobru. To jest ważne, ale musimy zacząć od samych siebie. 
Inaczej, zapatrzeni w swoją walkę ze złem wewnętrznym, zapomnimy 
o swoich własnych wadach i w sumie zrobimy wiele więcej szkody, 
niż dobra - "medice, cura te ipse " ••. 

Aby walczyć, trzeba być przede wszystkim dzielnym. Odwaga to 
pierwsza wielka cecha rycerska, podstawa wszystkich dalszych. Tu 
nie tylko chodziło o odwagę fizyczną na polu bitwy. Ważniejsze 
było mieć odwagę czynić to, co trze by, zawsze ·i wszędzie - nie 
martwić się tym, co ludzie powiedzą,-czy pomyślą. Nie jest łatwo, 
szczególnie w o be cnym świeci e, • zdobyć się na coś, c~ j.e s t nie po
pularne lub niemodne. Zbyt wiele myśli się o tym, by nie wygłu
pić się przed kolegami, nie ośmieszyć się w oczach społeczeństwa; 
a właśnie zbyt często walka ze złem prowadzi w takie sytuacje. 
Musimy wyrabiać w sonie męstwo i odwagę ·, by pokonać te obawy 
ośmieszenia i wstydu: 

Druga cecha rycerska jest nawet trudniejsza do opanowania -
jest to pokora. Na pierwszy rzut oka może nawet dziwnym jest, co 
ma pokora do rycerstwa? Niby to nie pasuje do siebie. Niemniej, 
nokora jest niezbędna - by móc pokonać własne błędy i wady, by 
móc się do nich publicznie przyznać, by przyjąć krytykę i rady 

ludzi i przez to doskonalić swój charakter; by umieć za
gdy trzeba. Uznać nad sobą wyższą władzę ludzką - lub 
stko to jest takie ważne, ale również takie trudne! 
przez opanowanie tego może~ pokonać zło w sobie - bo 
był nie tylko pierwszym grzechem, ale jest on także 

A#~em postawy rycerski.ej. 
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o azczeroeci i lojalnosoi też warto wspomniec • . ~iby, patrząc 
na takie poetaci~,jak Zawisza, ni~ potrzebujemy mowio wiele o tych 
cechach - zrozumiała sprawa! W praktyce nie zawsze. Ozy zawsze 
można na nas p9legac? uzy zawsze jest w porz~dku ~asz stosunek wo_ 
bec innych~ Mozna by wiele ua ten temat pow~ed~eol Lepiej dobrze 
o tym pomy81my,bowiem ten brak ezczero~ci i lojalno~ci to zaraza, 
ktora nas pr~dzej czy pożniej zabije. 

Byc rycerzem nie jest latwo,ale jest to pi,kna r~ecz. Ryce
rze starodawili byli eli 'bł.Słarajmy siEL 1 my, to samo osią ć l 

Przedruk z pisma Żu»~-ej Warsz. Drużyny 
Harcerzy- 3-6. 1980r. Londyn. 

• 

' . 
, BtpqqstĄWIONE TWE !MI§. Wactaw Malinowski. 

Polskoł me bostwo olb~zymie, 
Ze skrzydty promienistemil 

Btogosiawione Twe imię, 
Po wszystkie wieki na ziemil 

Btogostawione Twe stonce, 
Btogostawione Twe wody, 

Twe wzg6rza, lasy szumiące, 
Owiane czarem przyrody. 

. Twe niwy, mroczne Twe knieje, 
Chatynki biate,cmentarze ••• 
\vszystkie Twe cudne nadzieje, 
Wszystkie Twe ztote mira!e. 

. . . . / _,#/' 
Wszystkie Twe g~rne zamiary, 
Zasiewy jasnej przysztos«i, 
Wszystkie Twe szczytne ofiary 
Dla szczęścia catej ludzkości. 

Wszystkie Twe swi~te z~tki 
Krwi~, tzami Twemi swi~cone, 

Relikwie - wzlotbw pami~tki -
Po stokrob btogoslawionel 

• • • 

Niech wielbon b~zie Bog w niebie, 
IŻ orlim podobna ptakom 

Wol~powrocit znow Ciebie 
Braciom ~drogjm - Polakomł 

l 
• 

• 
• 

Przepisane z ksi~zki Jozefa Stemlera/dtugoletni PrezezPMS./ 
Warszawa,l927r. Ksi~garnia Folska 
~· -wa- Ę,.olskiej Macierzy Szkolnej. 
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. , 
DROGI ROZWOJU HARCERSTWA ZENSKIEGO 

Hanna Dydyńska-Paszkowska 

Mimo żywiołowości i bezpośredniości przyjmowania koncepcji baden
powellowskiej, od zarania ruchu harcerskiego stawiano sobie pytanie, 
jak korzystając z tej koncepcji tworzyć polski ruch młodzieżowy.Od 
początku też istniała potrzeba uświadamiania sobie celów i metod 
wychowawczych ruchu dla wytyczania dróg harcerstwa żeńskiego. 

Wynik pierwszych prac programowo-organizacyjnych - to wydana we 
Lwowie w 1912 r. broszura "Skautki polskie"; zawiera ona między in
nymi opracowanie pierwszych prób organizacyjnych. 

W 1914 r. Zarząd Główny Żeńskich Drużyn Skautowych planował zwo
łanie w Skolero konferencji instruktorek skautowych, której treścią 
miało być skontrolowanie trzyletniej pracy, analiza dróg, jakimi 
idzie skauting żeński, rewizja dotychczasowych programów. Wybuch I 
wojny światowej przekreślił to zamierzenie. Pozostał jednak plan 
konferencji, podany w skrócie przez J~dwigę Falkowską, jedną z pier
wszych obok Olgi Drahonowskiej-M:ałkowskiej skautek polskich, czoło

wą postać harcerstwa żeńskiego. Oto co pisze: "Skauting żeński u nas, 
jak w każdym niewątpliwie kraju, miał do rozwiązywania większe 
znacznie trudności aniżeli męski. Skauting męski nie wysuwał nowego 
ideału człowieka, a raczej dawał nową drogę realizacji, ruch ten nie 
posiadał więc charakteru rewolucyjnego. Skauting żeński, usamodziel
niając dziewczynę, przyłączał się w tym samym do ruchu emancypacyj
nego kobiet.Nic więc dziwnego, że rodziły się wątpliwości podawane 
przez większą część starszego społeczeństwa, czy rozbudzenie 
w dziewczynie aktywności jej sił~ przyrodzonych, jak to czyni skau
ting, uczynienie z niej pełnego, samodzielnego człowieka nie wyt
worzy kolizji z jej zadaniami jako żony i matki.'' 

Konferencja miał postawić przed oczy starszyzny skautowej i za
proszonych gości skauting żeński jako ruch, jako nowy system wycho
wawczy. Nowe było nie tylko to, że zastępy harcerek ruszały na ćwi
czenia, wycieczki i obozy - w lasy i pola, nowa była cała koncepcja 
wychowawcza. 

System wychowania skautowego stawiający wysokie wymagania moral
ne w sposób wysoce atrakcyjny - był w owych latach niewątpliwie 
~"""~~sorski, wyprzedzając istniejące systemy wychowawcze o l - 2 
p le łączy~ on wyrabianie rzetelności, zaradności, rycerskie-

ONf t~ ania, karności, potrzeby służenia innym - z przygodą, 
bliżeniem do przyrody. Owczesne poglądy na niektóre 

Pb~t~~zane i na p6źniejszych konferencjach, np. na rol~ ko
~ż~nka 1927/ mogą dziś budzić zdziwienie, wydawać się przą---~~ty·mt. Pamjętać jednak należy o zawrotnym tempie, w jakim zmie-
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niają się w naszym stuleciu stosunki społeczne i ekonomiczne. To, 
co dziś uznajemy za oczywiste /choć jeszcze nie w pełni zrealizowa
ne/, jak równość obowiązków kobiety i mężczyzny w rodzinie - w la
tach 191Q-1930 było n~e tylko nowe~ ale dla wielu zaskakujące. Obo
zowanie, wędrowanie, które wiele rodzin uważa dziś za najlepsze 
spędzenie wakacji, na pocz~tku ruchu harcerskiego, zwłaszcza żeń

skiego, było swoistą rewolucją. 
Okres 1919-1920 przyniósł har~rkom duży dorobek organizacyjny 

i programowy. Opra cowano programy stopni /tzw. prób/ organizacyjnych, 
d oko na no wielkiej pracy stworze ni a programów sprawnoś ci, rozumie ją_ c, 
że po ukończeniu wojny o Polskę trzeba ją. będzie budować. gospodar
czo, a także · zaprawiać i rozmiłowywać młodzież do odpowiedzialnej 
i rzetelnej pracy. 

• 
"Zaraz z początkiem 1921 r. - pisze Jadwiga Falkowska - Główna 

Kwatera nawiązując do prac prze anych w 1914 r. zwołuje na Wielka
noc I konferencję programow~ instruktorską do Krako~a. Przybyło 118 
druhen i 5 druhów. Tak bardzo potrzebne było porozumienie i wymiana 
myśli! Wzięto się do roboty na wszystkich frontach. Pracują komisje: 
.1/ organizacy jna, 2/ prób i sprawności, 3/ kursów, 4/ przemysłu har
cerskiego, 5/ drużyn zuchów, 6/ drużyn seminaryjnych, 7/ drużyn ro
botniczych, 8/ drużyn wiejskich. Uchwalono 50 wniosków, dotyczących 
ideologii, metodyki, metod w różnych działach. 

Czas bezpośrednio po odzyskaniu i utz~aleniu Niepodległości cecho
wał właśnie ten zapał i niecierpl~wy pęd do natychmiastowego budowa
nia życia polskiego na wszystkich odcinkach." 

Z upływem czasu podstawowe zasady harcerskiego życia wymagały nie
kiedy nowego ujęcia: ruch rozrastał się, przybyły nowe pola działa
nia - oprócz zuchów starsze dziewczęta, starsze harcerstwo. Terenem 
wymiany doświadczeń~ pogl~dów i swobodnej, nieraz bardzo gor~cej dys
kusji były nadal programowe konferencje instruktorek. Były one pod
stawową bazą prac wydziału programowego Głównej Kwate~y. Były rów
nież /zwłaszcza te dłuższe, <Dhozowe/ istotnym czynnikiem zżycia się, 
zespolenia starzyzny harcerskiej. 
Znam~enn~ cechą dyskusji, a nieraz ~wniosków było kr~tyczne spo

glądanie na aktualny stan życia drużyn, hufc6w, chorągwi, jasne, ot
warte omawianie braków i niedociągniea, w celu stałego podnoszenia 
poziomu. Zachowane dokumenty z fonferencji instruktorek dowod~ za
równo. d.o.jrzałości i ~tałego rozwoju harcerskiej myśli wychowawczej, 
·~x i ~ieu tannej czujności w utrzymywaniu zasadniczej idei harcers
ie o ż ia, z jednoczesnym odpowiadaniem na aktualne potrzeby zmie-

a ~cyc ę szybko uwaru#kowań otaczającego świata. Rozważano prze-
d~ws agadnienia ideologiczne - kształtowanie życia w myśl 
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prawa harcerskiego, zagadnienie kształcenia starszyzny - WY-tyczne 
układania prób sprawności instruktorskich, a także kształtowanie 
postawy instruktorskiej, zagadnienia programowo-metodyczne - omawia-, 
nie kolejnych zmian prób organizacyjnych i prób sprawnościowych,me~ 
tody pracy w nowych gałęziach ruchu. /Przez dłuższy czas proponowa
ne programy prób dla dziewcząt powyżej lat 16 nie zdawały egzaminu' 
życia. Dopiero opracowana w 1934 r. próba stopnia "wędrowniczki" 
odpowiedziała potrzebom. We wstępie do jej programu czytarny:"Wędro
wniczka uważa swe życie za wędrówkę, której celem jest zdobywanie 
nowych wartoś,ci. "/ 

Od 1938 r. groźba nadciągającej burzy wojennej wysunęła na plan 
pierwszy hasło gotowości do służby. Wskazania opracowywane były 
w Głównej Kwaterze Harcerek. Przygotowania szły w kierunku służb sa
nitarnych, ł~czności, opieki nad dziećmi, służb gospodarczych, ob
rony przeciwlotniczej i przeciwgazowej. 

starzyzna żeńska była zawsze przeciwna masowemu ogarnianiu dzieci 
i młodzieży o~az odgórnemu narzucaniu jednolitych programów, widząc 
w tym zaprzeczehie metody skautowej, opartej na dobrowolności i du
żej swobodzie w sposobie realizacji skautowych zasad. 
Wśród zagadnień, do których powracano stale, wysuwały się trzy 

nurty: postawa moralna, wysokie wymagania etyczne - stałej pracy 
nad sobą, stałego postępu ku ideałom. Prawa i Przyrzeczenia, służ
ba ludziom - życzliwa, braterska, konkretna, obowiązująca /codzien~ 
na przyjacielska przysługa/, służba Polsce - która od powstania ru
chu była jego pejistotniejszą treści~. 

Postawa moralna, wypływająca z przyjętej przez harcerstwo etyki 
chrześcijańskiej, urabianie charakteru w myśl Prawa i Przyrzeczenia 
były od zarania skautingu na świecie, a specjalnie może w Polsce 
/spuścizna Filomatów, Filaletów, ideologia stowarzyszenia Eleuzis/, 
stawiane•jako obow~zek zasadniczy zarówno dla młodzieży jak i dla 
grona instruktorskiego. 

Naczelne miejsce zajmowało prawo "Na słowie harcerza polegaj jak 
na Zawiszy". Dotrzymywanie słowa, dotrzymywanie zobowiązań choćby 
w najtrudniejszych warunkach, ścisłość relacji, odwaga cywilna, 
rzetelność, punktualność, uczeiwość wobec ludzi i wobec siebie -
uznano za cechy prawdziwego harcerza i harcerki. 

# 

Zycie w drużynach harcerskich wyrabiała w dziewczętach wartości 
takie jak aktywność, odpowiedzialność, radość z dobrze spełnionych 
obo"*-ąz~w, odwagę przekonań i rycerskość. Te wartości wnosiły p~
tem dqros~e już harcerki w życie zawodowe i społeczne. 

S~użha ~ttdziom, służby człowiekowi jako wyraz postawy harcerskiej 
O - ieg·em lat znajdowała coraz mocniejsze odbicie w opracowywa-' 
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nych programach, szczególnie dla dziewcząt starszych. Coraz bogatsz~ 
staje się też w tym zakresie działanie indywidualne i zbiorowe~ Har
cerki pracują chętnie w świetlicach dziecięcych i młodzieżowych, o
bozy harcerskie niosą pomoc sanitarną najbliższemu otoczeniu, orga
nizują na wsiach opiekę dla dzieci, biorą udział w pracach żniwnych. 
Rośnie też chęć przenoszenia harcerskiej metody wychowawczej poza 
organizację. Powstają placówki społeczno-wychowawcze. Pierwszą tego 
typu była prowadzona od 1925 r. przez Harcmjstrzynię Rzeczypospolitej 
Olgę Małkowską szko~a nowego typu, nazwana szkołą pracy harcerskiej, 
w Dworku Cisowym w Sromowcach Wyższych w Pieninach. W silnym współ
życiu z wsi\, z jej mieszkańcami przez poznawanie potrzeb i odpowia
danie na te potrzeby /pomoc chorym, starym, pomoc w nauce, przez bu
dzenie inicjatyw /budowa Domu Ludowego/, prowadze~ie internatu wy
chowawczego połączonego z realizacją programu szkolnego dla dzieci 
słabowitych z miast -wyłonił się obraz nowych możliwości zastosowa
nia zdobytych w Organizacji Harcerek doświadcze~ W następnych latach 
powstają zatem dalsze szkoły lub klasy prowadzone przez harcerki me
todą harcerską /w Warszawie szkoła p.Chyczewskiej zorganizowana 
w 1927 r., szkoła Zofii Wołowskiej zorganizowana w 1927/. Do prac 
tych włączali się psdagodzy twórpzy, wybitni, szukaj~cy nowych dróg 
i metod .. 

Harcerska metoda wychowawcza wprowadzona zostaje także do dziecię
cych zakładów leczniczych: "klasy zdrowia" w Harcerskiej Szkole Ins
truktorskiej na Buczu /1935 r.//. Prewentorium w Rabsztynie /1937/. 
Ośrodek leozniczo-wychowawczy w Jaworzu /1938/. Dla dzieci i dla do
rosłych tworzy lekarka harcmistrzyni Jadwiga Zienkiewiczównaw Koś
cieliskach harcerskie sanatorium "Gniazdo Tatrzańskie". Jest to nie
wątpliwy i duży dorobek Organizacji Harcerek. 

Powstają też inn~ placówki służb społecznych: w Warszawie Instytut 
Świetlicowy Starsz.oharcerski kształci pracowników ś.wietlic, rozsze
rzają się próby pracy wśród dzieci chorych, ułomnych, ociemniałych 

i głuchoniemych, w barakach dla bezdomnych i bezrobotnych, wśród ro
dzin częściow-o z ,marginesu społecznego i środowisk nędzy. 

Coraz liczniejsze grupy harcerek wychowanych w drużynach wchodzą 
w życie dorosłego społeczeństwa. Obserwowane ujemne zjawiska takie 
jak ogni.ska hiedy, bezrobocie lat trzydziestych pobudzają chęci i za
pał do działania w kierunku naprawy stosunków społecznych. W pewnym 

!:ffete~~owiem życ~e polowe, obozownictwo pozostają jakby naturalnym 
~~cerskiej przygody, treścią - staje się chęć przekształce-
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różnorodny, była współbieżna z nurtem życia narodu. Należało do 
niej między innymi tworzenie drużyn polskich poza granicami kraju. 
W okresach szczególnych potrzeb, jak przed wybuchem I wojny świa
towej i w czasie jej trwania~ służba ojczyźnie wyrazała się czyn
nym udziałem w ruchach niepodległościowych i foiwacjach wojskowych. 
W latach późniejszych przyjmowała w organizacji żeńskiej postać 
"Pogotowia Harcerek". Istniało Pogotowie w 1919/20 r., istniało 
w 1938 oraz działało od 1939 przez cały okres wojny i okupacji. 
W okresie powstania wielkopolskiego, powstań śląskich, plebiscytów 

- harcerski zgłaszały się do służby. 
W 1939 r. wobec zbliżającej się wojny Naczelniczka Harcerek wyda

ła instrukcje o usprawnieniu i służbie oraz rozkaz o Pogotowiu Har
cerek. W myśl tego rozkazu przygotowania do służb objęły wszystkie 
drużyny i wszystkie obozy lata 1939. O obowiązkach dziewc~t powy
żej lat 15 czytamy w odpowiedniej i-nstrukcji:"Dziewczęta powyżej 
15 lat pełniąc służbę harcerską w warunkach istniejących i zdobywa
jąc konieczne dla tej służby wiadomoś.ci i umiejętności, przygotowu
ją się jednocześnie z cał~ świadomością do działania w warunkach 
specjalnie trudnych /epidemie, pożar, powódź itp./ oraz do służby 
w warunkach wojennych". / Postawa harcerek i udział w obronie kraju 
i w Powstaniu Warszawskim były dowodem i miarą, "gotowości" harcers-
kiej i próbą najwyższej ' miary. 

1 
Harcerki znalazły się na wszystkich frontach walki. Swiadczą o tym 

dzieje sanitariuszek i łączniczek, gorliwa pomoc więźniom, udział 
w obronie kultury narodowej, praca w tajnym nauczaniu - zarówno in
struktorek jak i młodzieży, a także specjalną troską otoczona przez 
Pogotowie Harcerek służby dziecku; ratowanie biologicznej wartości 
narodu poprzez organizowanie licznych Domów Dziecka i wszystkich 
innych dostępnych form opiek~. W tych służbpch ofiarę życia złoży
ło wiele dziewcząt i instruktorek, wśród nich - w pierwszych dniach 
Powstania zginęła Jadwiga Falkowska. Lista strat, obejmująca ponad 
500 nazwisk na pewno nie jest pełna.Te, które przeżyły, stanęły wo-
bec nowego egzaminu harcerskiego. · 

N 
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"Wpoić młodzieży patriotyzm:' 
/rozmowa z p. J. Zaleską;' 

Str. 33 

Był rok 1916. Czas zawieruchy wojennej, która swym zasięgiem 
ogarnęła ówczesny świat. Na ulicach Sanoka pojawili się żołnierze 
carscy, którzy po wyparciu Austriaków zajęli rnjasto. Wtedy to właś
nie, gdy naród polski umęczony ponad wiekową niewolą śnił o nie
podległym państwie, z domu przy pl.św.Jana nr l, wynoszono trumnę 
ze zwłokami Antoniego Golkowskiego, powstańca styczniowego 1863r., 
długoletniego profesora gimnazjum sanockiego. Na trumnie spoczywa
ła konfederatka powstańcza, przed: kió~ą pochylili głowy carscy 1 

żołnierze~ oddając hołd byłemu przeciwnikowi. 
Ta scena do końca życia pozostanie w parojęci prof.Jadwigi Zales

kiej. Bo historia, która trafiła pod jej dach roazinny, to histo
ria tragicznych dziejów narodu polskiego. Jej dziadek brał udział 
w powstaniu listopadowym, a później wspomniany dom był często schro
nieniem dla powstańców styczniowych. 

W odradzającej się po wiekach niewoli ojczyźnie, uczennica sa
nockiego gimnazjum J.Zaleska zdała egzamin dojrzałości, z wyróżnie
niem. Lata, spędzone na ławie szkolnej wspomina jako najpiękniej
sze. Bo jakaż to była wspaniała szkoła i jacJż wspaniali nauczy
ciele - Jan Augustyński, Michał Urbanek i wielu innych. 

Potem - studia na wydziale filoz. Uniwersytetu Jana Kazimierza 
we Lwowie, powrót do Sanoka i - praca w ~vlie jskim Seminarium Na1).
czycielskim. Na pytanie, co zdecydowało, że wybrała zawód nauczy
cielski, odpowiada: "Myślę , że był to wpływ domu rodzinnego i tych 
spośród nauczycieli, których wspominam ze wzruszeniem i wdzięcz

nością. IJI<:itka moja była nauczycielk~, ojciec - lekarzem, ale dłu
gie lata wykładał higieni ~ w sanockich szkołach. Idea, jaką było 

nauczanie i wychowanie młodego pokolenia, zrodziła się jeszcze 
w latach szkolnych. Grupa dziewcz~t z gimnazjum założyła organi
zację pn.:"Jaskółka" i podjęła prac~ w środowisku, . wypowiadając 
walkę powszechnie panującemu analfabetyzmowi, zwłaszcza w środo
wisku robotniczym. Tak zrodziła się pasja, która przez długie la
ta pracy pedagogicznej pozwoliła prof.Jadwidze Zaleskiej wytx~ać, 
kiedy uczyła młodzież polskiej mowy w Wolnym Mieście Gdańsku i pod
czas długiej okupacyjnej nocy~ 

" ańsk· jest najpiękniejszą kartą mego życia"- mówi. "Odmienny 
s ój ~lo~ii gdańsk~ej, n~p~s~ niemi~c~ie, obca mowa - to pie:W~ 
~ rażen1a bolesneJ obcosc1 1 wrogosc1. Ale chodząc po tym m1es-

,_~ie , a ·dywałam również nasze ślady. Polskie orły przy studni 
O ~~~ Długim Rynku, kolumna króla polskiego przy ratuszu -

oblicze dawnego, polskiego Gdańska. A gdy w sklepiku 
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~aszubka przemówiła 

po "Tropach Smętka" 
do mnie po 
nie będzie 
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kaszubsku, 
łatwa, ale 

zro-
• 

s~ę 

z jarzynami, stara 
zumiałam, że droga 
z niej nie cofnę.\ .. 

Wspomina o ludziach, którzy podjęli się pracy w Polskim Gimnaz~ 
juro Macierzy Szkolnej w Gdańsku. Wśród nich nie brakło Sanoczan . 
Dr Tadeusz Adamczyk, Janina Slaczka, Michał Urbanek i wspomniany 
już Jan Augustyński. 

Wojna i okupacja, to osob~y roz . jział działalności J. Zaleskiej. 
Kiedy w październiku 19J9r. wróciła do Sanoka, zajęła się organi
zowaniem przerzutów na Węgry. A potem? Praca w ukochanym zawodzie 
przez całą okupację. W jakże innych warunkach, w konspiracji przed 
okupantem, ze świadomością - co grozi w razie aresztowania przez 
Niemców. Znowu mówi o swoich koleżankach i kolegach, pomijając 
skromnie swój udział. A więc~ dr z.Skolozdro, Józef Stachiewicz 
i wielu innych. 

Odchodząc na emeryturę, p.Ja~wiga nie ma zamiaru zrezygnować 
z czynnego trybu życia. Przez długi okres pracuje w sekcji emery
tów Związku Nauczycielstwa Polskiego. Bierze udział w spotkaniach 
z młodymi nauczycielami i uczniarnj. Zawsze czynna, uśmiechnięta, 
służy radą i pomocą. Swym młodzieńczym zapałem zaraża młodzież 
i swoje ukochane harcerki, z którymi tyle pięknych chwil przeżyła 
w Gańslru. Obecnie kończy pisać· pracę dla Komisji Historycznej Głów
nej Kwatery ZHP, która nosi tytuł ::•materiały do historii Gdańskiej 
~hor~gwi Harcerek~ Praca ta jest wynikiem kilkuletnich badań, jakie 
przeprowadziła, spędzając długie godziny w archiwach, bibliotekach, 
oraz oparta jest na osobistych doświadczeniach z okresu pr acy 
w Gdańsku. 

.. 
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ROZMA ITOS C I LITERACKIE c z 

T.Witlin SZOPKA ZOŁNIERSKA W ROSJI 194lr. 

•.. • Było to roku Pańskiego 194.1· W wielkiej sali "bywszego" klu
bu szclacheckiego w Buzułuku, ~wówczas w siedzibie sztabu Armii 

' Polskiej w ZSRR natłoczyło się mnóstwo osób rożnej. szarży i płci, 
by ujrzeć niezwykłe zajwisko: szopka polityczna ••• 

Za kulisami Kawanko domalowywał w ostatniej chwili ku~ki, 
a drobny i wychudzony autor-Tadzio Witlin, blady ze wzruszenia, 
omawiał z wykonawcami teksty piosenek. Szopka "wzięła" z miejsca. 

W swym "Diable w Rajuu, Witlin tak wspomina okoliczności powsta
nia tej szopki: 

" •.•. Genialne pomysły rodzą się w najbardziej prozaicznych oko
licznościach. Watt wymyślił lokomotywę, gotując w czajniku wodę, 
ja jedząc groch z blaszanej miski, postanowiłem napisać szopkę ••• 
wierszem w dwóch częściach, wypełnionych aktualnymi piosenkami na 
popularne melodie. Bez trudu odszukałem malarza, który ilustrował 
ścienną gazetę i wspólnie ustaliliśmy, że szopka musi się narodzić. 
Plastyk ochoczo zabrał się do dzieła angażując kilka kobiet do 
szycia ubrań dla kukiełek, ja zaś zarówno w dzień, w czasie ćwi
czeń, jak i w nocy, gdy inni spali, pisałem piosenki .•• zimno było 
tak, że •• pracowano w czapkach, płaszczach i rękawicach •• Papier 
i farby były do zdobycia, natomiast postała tragedia wobec braku 
gipsu lub plasteliny ••• Malarz postanowił rzeźbić lalki w chlebie 
••• lalki przetrwały wiele, aż wreszcie do qhleba dobrały się my-

prezydentowi USA odgryzły nos, a brytyjskiemu lwu - o-
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kszykłopot był z drzewem •• Plastyk wskazał zbitą 
esek bramę wjazdową Komendy Garnizonu ••. wszedłem do 
oprócz przepustki pokazałem wartownikowi jakieś cza-
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sppismo, gdy tymczasem malarz wyjął z bramy dwie szerokie deski •.. 
Do czasu pierwszego przedstawienia groteskowy budynek teatrzy~ 

kukiełek, stał w sali sądu wojskowego, który referował wyroki we 
wnętrzu szopki •.. 

Wreszcie nadszedł dzień premiery. Na obrotowej scenie teatru ••. 
stanęła polska strzecha z olbrzymjm bocianem na szczycie. Dwa inne 
bociany na błękitnej kurtynie ••. z podniesieniem zasłony podrywa
ły się, ulatując w górę ••• 

W pierwszym rzędzie zasiadł gen. Anders z kilkoma sowieckimi 
dygnitarzami, wśród których znajdował się płk.Wołkowyski, sowiecki 
oficer łącznikowy, przysłany z Moskwy ••• 

Pierwsze dwa akty przeszły gładko. Później, gdy Hitler tańczył 
z Mussolinim, Wałkowyski aż tupał nogami z uciechy. Wtem na scenie 
ukazał się jeniec sowieckiego obozu. Oberwany, w podartej czapce, 
dziurawych łapciach ••• tańcząc dziękował za miły pobyt na Syberii 
••• Płk.Wołkowyski ostentacyjnie wstał z fotela i głośno stukając 
obcasami, sztywno wyprostowany, opuścił teatr. Stojąc w bocznej 
kulisie dostrzegłem, jak sowiecki oficer bezpieczeństwa, major 
Kożuszka, skrupulatnie zaczął studiować program, po czym podkreś
lił ołówkiem miejsce, gdzie było moje nazwisko ••• 

Nazajutrz wezwano mnie do dowództwa ••• sowiecka policja bezpie
czeństwa zainteresowała się nie tylko tekstem szopki, ale i - au
torem. Zażądano egzemplarza tekstu zarówno dla cenzury, jak i jako 
ewentualnego dowodu przestępstwa. Doręczyłem dopiero manuskrypt 
nazajutrz. Przez noc wycinałem stronice, przerabiając piosenki 
i wklejając nowe strofy. "'Oszustwo" szczęśliwie udało się ••• Przed
stawienie wznowiono". 

K.Kru.kowski BUZUŁUK 

N 

Mała, smutna mieśclna z dziwacznym klimatem 
Będzie wiersza małego dziwacznym tematem. 
Była główna ulicat garnizon i sztab armii, 
I na całej ulicy ani jednej latarni. 

Czasem księżyc przekręcał kontakt elektryczny, 
Ale księżyc zachodził, zatrzymał się licznik, 

. Zameldował się czasem reflektor Packarda, 
Przyjmowała meldunek noc mroźna i twarda. 

Mała, smutna mieścina na sybirskich szlakach 
Weszła w krew, a z ni~ w serce każdego Polaka. 

o w tym mieście, gdzieś spojrzał, to widziałeś wszędzie, 
jeszcze ••nie zginęła", że była, jest .•. i będzie •. 

ła, smutna rojeścina z dziwacznym klimatem, 
-- ~~rła wiersza małego dziwacznym tematem. 
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H.Sienkiewicz U BRAMY RAJU 

Puk, puk! 
- Otwórz, święty Piotrze! 
- Kto tam? 
- Ja, Miłość. 
- Jaka miłość? 
- Chrześcijańska. 

Święty Piotr uchylił nieco podwoi, ale całkiem ich nie otworzył, 
gdyż doświadczenie nauczyło go wielkiej ostrożności. Więc przez 
szparkę t~lko zapytał: 

- A ty czego chcesz? 
- Schronienia. 
- Jak to schronienia? 
- Bo nie mam gdzie się podziać. 
-A przecie kazano ci mieszkać na ziemi. 
- Ale ludzie mnie wypędzili. 
- Bójże sit,. Boga! Więc dla kilku złych ludzi wyrzekłeś się swojej 
świętej służby i swego posłannictwa? 
- Mnie nie kilku ludzi wypędziło, ale wszystkie narody ziemskie. 

l 

Swięty Piotr roztworzył całkiem drzwi, wyszedł na zewnątrz Raju 
i siadł przed bra~ na kamieniu. 
- cóź się stało? - zapytał z niepokojem. - O! ale widzę , że nie 
przyszłaś tu sama. Kogoż to z sobą prowadzisz? 
- To moje córki: Sprawiedliwość. Łitość i Prawda. 
- Wypędzono je także? 
- Tak. Nie ma już dla nas miejsc& między narodami ziemi. 
-Ciągle mówisz o narodach ziemi, ale się przecie zastanów. Ludzie 
zawsze grzeszyli przeciw sobie, narody zawsze wiodły z sobą ~jny 
okrutne, a jednak nie uciekałaś od nich. 
- Ludzie grzeszyli i narody wiodły wojny okrutne, ale w głębi 
serc miały ~arę i przekonanie, że to ja powinnam być podstawą 
życia . Teraz ta wiara wypaliła si~ docna. Nie zostało z niej ani 
śladu św. Pietrze, i dlatego naprawdę już nic nie mam do roboty 

• • na z1emJ. 
- Skądże to poszło? - zapytał święty Piotr. 
l't!iłość ehrześcijar.~.ska wyciągnęła ramię ku dołowi, kędy w otchła
niach widać było wirującą kulę ziemską, i, ukazując na niej pal-

~~c~e ciemmną plamę, odrzekła: 

- Sta tąd. 
N wię Piotr utkwił oczy w ową ciemn~ plamę, patrzył długo 

o i ie rzekł: -Widzę ••. miasto,~ w nim i naokół mnóstwo 
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pomników ••• 
- Pomników tego, któremu na imię było: Nienawiść. 
-Tak ••• poznaję •• ~ To on ••. i · rozumiem. 
- Więc puść mnie, SWięty Kluczniku. 
- Zaraz, Tylko powiedz mj jeszcze, czy nie próbowałe ś pójść gdzie 
indziej? 
- Poszłam na Zachód, ale tam cały kraj w stronnictwach i nawet bra
cia braci tak nienawidzą, że zupełnie nie było dla mnie miejsca. 
- Mogłaś pójść jeszcze dalej - za morza. 
- Nie miałam pieniędzy. 
- No, a w drugą stronę od miasta Nienawiści? 
- Nie miałam paszportu. 
- Nigdzie nie mogłaś? 
- Nigdzie. 

• 
- Więc ~dyby nasz Pan Ukrzyżowany chciał znowu zstąpić na ziemię? 
- Och, Swięty Piotrze, nie puszczono by Go lub wyszydzono. 

Nastała chwila mi+czenia, po czym Ąpostoł podniósł głowę, spoj
rzał ze smutnym ' Zdz~wieniem na Miłość Chrześcijańską i zapytał: 
- Ale powiedz mi wreszcie, co im zastąpi Jego naukę i Ciebie? 

A Ona odrzekła: 
-Powiadają, że rynki zbytu ••• 

o 

••••••• •••••••••••••••••••••••••••• • •••••••••• • • • • • • • • •••••• 
\. Beata Obertynska. \ 

'IWOJ PACIERZ. 

Wierz~, Że jest we dnie jedna,jedyna chwila, 
na którą stary Pan Bóg z tęsknot~ zawsze czeka ••• 
Ma już dos~ stonc i gwia~d, prosb i przewinien cz1owieka, 
od Swej odwiecznej wielkosci samotna mysl ucieka ••• 
- Wtedy to - z gi~bin nie b - Swą siwą gt·owę,_ wychyla, 
rozgarnia pszczot~iazd i mlecznych dr~g powodzie, 
komet szerszenie ztQt~~gdy Mu ugrz~zną w brodzie, 
odrzuca precz sycz~ce - i z posrod chmur prządziwa 
do twych ztożonych r~- znużona, zbliza twarz ••• 

- Masz dtugą,nocn~ koszulkę i r~ezki stulone masz 
i mowisz siowa za wielkie, nie rozumiane a 8więte ••• 
- Wszystko widzące oczy ma Bog w tej chwili przymknięte 
i poprzez brzęk i szum i wirowanie gwiazd, . 
kiedy si~ zaNim wiecznose kottuje przepastliwa 
stucha cię usmi~chniety i odpoczywa ••• 

~~« a O rtynska,corka poetki-Maryli Wolskiej,autorka powiesci o przej
A'bi ~ osji-" W domu tliewt')1i" ~ceniona poetka,zmar.ta w. Londynie 26go 

-- 1G8~r Kultura polska poniosta wielka strate. '-~~-. 

-J 
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KORESPONDENCJA.RbŻNE/ c~. 4a/ 
CI, CO ODESZLI ••• 

str. 39 

1. S.p. Bolesław Klepacki, hufcowy w Biał.ymstoku, żołnier, zlegionów i 
POW, uczestnik kampanil 1919-1920 r i 1939. Jeniec Kozielska i 
Starobielska, oficer Wojska Polskiego na Wschodzie. Nauczyciel,hm. 
działacz harcerski i społeczny, członek władz głównych ZHP i ZNPZ, 
odznaczony Orderem Polonia Restituta, Krzyżem Walecznych i wieloma 
innymi. Urodzony 26.V.l900, zmarł l.IX.l981 w Londynie. Cześć 
Jego Pamięci. 

2. S.p. Władysław Zych, prof. Uniw. Jana Kazimierza we Lwowie, urodzony 
5.VI.l889 r. w Buczaczu, odznaczony Orderem Polonia Restituta,Złotym 
Krzyżem Zasługi i wieloma innymi, oficer rezerwy W.P., powstaniec 
śląski, były Komendant ZWZ we Lwowie/pseudonim Szary·, były więzień 
obozów koncentracyjnych - 03więcim, Dachau. Przyjaciel harcerstwa 
w Anglii. Zbudował kościół-kaplicę w stanicy Hufca Szczecin, st. 
Briavels/Walia. Zmarł 22.V.l981 w Chepstow. Cześć Jego Pamięci. 

3. Marian Zajączkowski, harcerz z Radomia, żołnierz Józefa Piłs.udskiego 
uczestnik wojny 1918-1920 w ll pułku Ułanów, osadnik wojskowy, deporto
wany na Syberię. Po amnestii 1941 w Wojsku Polskim na ~rodkowym 

• 

Wschodzie. Cz.lonek naszego Koła i Instytutu Marsz. Piłsudskiego w 
Londynie. Osierocił liczną rodzinę, organizacje w który~h pracował 
i ~oło b. harcerzy i harcerek z lat dawnych. Cześć Jego P.amięci. 

Od Redakcji 

W związku z listem 
które zakradły się 
Skaut Nr. 28/29h a 

• • • • 
• • • 

dra. L. Obierka, redakcja przeprasza za nieścisłości, 
do Jego artykułu "Skauting w Stanisławowie" (patrz str. 

• 
w~ęc: 

a) Pod koniec artykułu opuszczono nazwisko N. Gorniewicz -mjr. W.P. (był 
zastępowym tego specjalnego zastępu w Stanisławowie. 

l ., 

b) Przy nazwisku Bielec powinno być: Dr. praw, vice-dyrektor Banku Rolnego, 
w Katowicach, zamordowany w Katyniu. 

c~) ~~~tronie 42 Nr. Skauta 28/29 .przy nazwisku dra. Obierka opuszczono, że 
wojny 1939-1945 dr. Obierek był oficjalnym przedstawicielem ZHP 
·e USA. Dzięki Jego staraniom, napłynęły liczne dary z Ameryki 

~~ c rstwa. Patrz Nr. Skauta 18/19, 1975·. str.l6. 
~~~I~~szedt. Przekazatam skarbniczce.Dziekujemy. 
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d) Umieszczono w poprzednim numerze Skauta, str . 17, foto znaczka harcer 
skiego. Dr. Obierek zwraca się .z uprzejmą prośbą, że może ktoś zna 
historię tego znaczka i mógłby podać bliższe dane . Również dr. Obierek 
wspomina, że w liście z 1978 r. dołączył odbitkę Dyplomu odznaki pamiąt
kowej za prace harc. w okresie niewoli i zapytuje, czy ZHP posiada tę 
odznakę, bo chętnie pokryje za takową-należność. 

.. . . . . 
Muzeum fotografii im. prof. Bogackiego w Krakowie zorganizowało wystawę w 
listopadzie 1981 r. pod nazwą - "Harcerstwo Polskie w 1911-1981 r." i 
zwraca się z uprzejmą prośbą o nadsyłanie fotografii harc. zarówno z lnt 
dawnych, jak i obecnych, z zaznaczeniem kogo i co przedstawia dana fotogra
fia, jak i skąd pochodzi. Bardzo im zależy na fotografia ch przedwojennych. 
Adres nast. : 

Muzeum Fotografii im. Prof. Bogackiego 
ul. Bohaterów Stalingradu 13 
30-960 Kraków l,P.O. Box 185, Polska-Po land • 

• • • • 

PodaJemy do wiadomości , że w kraju ukazała się książka dha Al. Kamińskiego 
o Andrzej u Małkowskim . Kamiński zaczął ;Jisać ws pomr..ianą książkę od 1934 r. 
do 1979 r. Zmarł przed wydaniem tej książki. Wspomniane wydawnictwo cieka
wie omówił dh z. Buczewski w tygodniku ••Głos Polski"- Kanada. Niestety 
z braku miejsca nie możemy umieścić tej recenzji. 

Pani 
• • • • • ł 

Krystynie Westfal za 
• 

fotografiE&- i matel!iały...dzią.ki., tak jak 
Druhowi Buczewakiemu dziękujemy za przesłane materiały o Dhnie Broel-Plater 
oraz za przychylną wzmiankę w 

11
'Biuletynie" z Kanady - sierpień 1981 r. o 

naszym wydąwnictwie. Skaut nr.28/29 rok 1980. 

• • • • • • 

Fragment listu dra. W. ZaJ.eskie go (grudzień 1980 r. ) 

••• Ostatii numer Skauta, jak i poprzednie , oceniam pozytywnie. VI szczegól
ności uważam za bardzo celowe poświęcenie więcej miejsca życiorysom "starych" 
harcerzy z okresu początków naszego jedynego w swoim rod zaju ruchu młodzieży 
po sk~eJ, ~óry zmienił w biegu lat 1911-1920 atmosferę w Polsce, atmosferę 

ogod en.ia s~ z losem i rezygnacji z dożęń powrotu do Nie pod ległości w drodze 
włas e~ ~zynu Zbrojnego - atmosferę liczenia wyłącznie i jedynie na cud czy 

om'tr ......Fana -Bb~ lub obcych - atmosferę braku wiary w sv1oje własne s i ł·y , -
C2Pdy po~a ó i"Boże Ojcze Twoje dzieci" - śpiewano powszechnie) , - atmos-

taw arodu polskiego, jako całości , do zagadnie nia walki czynnej 
!QiKt; apole oń.s kim) • 
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Opracowanie przyczyn l następstw tej prawie rewolucyjnej zmiany w latach 
1911-1920, tak nastrojów jak uzewnętrznienia cech naszego charakteru naro
dowego -czeka na swego autora •••• 

Mimo woli nasuwają się myśli wypowiadane niejednokrotnie tak w okresie 
Nie podległości jak później poza obszarem ttnowe j niewoli". 

Szereg harcerzy, których życiorysom poświęca ostatni numer Skauta 
sca jest związany z tym początkowym okresem organizacji i stanowi 
część jej historii. Zryw w roku 1920 ujawnił siłę i powszechność 
utwierdzając rolę harcerstwa w naszych dziejach • 

• 

' 

sporo miej
integralną 

• 
zm~an, 

Można pod pewnym względem porównać wpływ ruchu skautingu na polską duszę do 
okresu "towiańszczyzny" i jej wpływu, je że li chodzi o wskazanie c e lawości 
istnienia Narodu. Zryw roku 1920 wykazał również nietylko odnawiane oblicze 
narodu, ale także wykazał, że walki jego w wieku XIX-tym nie były daremne i 
że właśnie tych walk następstwem było entuzjastyczne, spontaniczne przyjęcie 
przez młodzież organizacji Andrzeja Małkowskiego i nadanie jej charakteru 
półwojskowego wśród powszechnego ruchu tworzenia organizacji wojskowych, jak 
Strzelec, Drużyny Strzeleckie, drużyny sokole, drużyny bartoszowe, itp. 

Na zakończenie swego ciekawego listu dr. Zaleski załącza serdeczne życzenia 
świąteczne i noworoczne dla redakcji i członków Koła. 

/-/dr. W. Zaleski • 

• 

• • • • 

Lis t z Kraju ( 8. V .1981) -
Kochana, ---• 

-,,_ ... 

- - -

----
Spieszę by opisać wielką uroczystość harcerską, jakiej od lat nie prze

żywaliśmy w kraju. 

Zapewne wiesz wszystko, co się u nas dzieje - z prasy, od rodziny, ale o 
Harcerstwie - ja opiszę~ 

Otóż, na dzisiaj ściągneły mnie dawne instruktorki do Wrocławia, bo oprócz 
wspólnej"odnowy" - zaczyna się wielka odnowa ZHP. Powstają kręgi harcerzy 
im. Andrzeja Małkowskiego. My, harcerki stworzymy-im,Olgi Małkowskiej. 

aśnie wróciłam z uroczystego nabożeństwa, które celebrował Arcybiskup 
yśc księży, wszystkich dawnych harcerzy, ministranci - też harcerze, 

a ~~a edra wypełniona tłumnie młodzieżą harcerską, instruktorami, dawnymi~ 
~~ obec 
o ' 

• 

archiwum • 
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Powitaniom, łzom radości - prawie nie było końca. Wszak to po 
wielu latach (prawie 20-u) - pierwsz€ oficjalne nabożeństwo, w cudnie, po 
harcersku udekorowanej katedrze~ Na fladze biało-czerwonej wydrukowane słowa 
przyrzeczenia naszego: 

"Mam szczerą wolę całym moim 
pelnić służbę Bogu, ludziom 

• 

• • zyc1.em 
i Polsce". 

Oraz emblematy Solidarności z Gdańska "trzy drewniane krzyże" spowite biało
czerwoną flagą z dużą lilijką, a na niej litery O.N.C. - Ojczyzna, Nauka, Cnota . 

W czasie wymieniania nazwisk zmarłych i poległych - chóralnie powtarza
liśmy: Odeszli na wieczną wartę. 

Główną intencją mszy była - za dusze Olgi i Andrzeja Małkowskich. Główny 
celebrant-harcerz w swym kazaniu wrócił do tamtych lat, gdy w mundurze harcer
skim pelnil służbę Bogu i Polsce. Dla nas wszystkich instruktorów były to 
wspomnienia przeżytych lat~~t 

I właśnie dzisiaj 8-go maja wolno nam oficjalnie uczęstniczyć, jawnie 
modlić się, śpi e wać harcerskie pieśni ••• "Po całej Po lsce o tej godzinie" ••• 
"O Panie Boże Ojcze nasz ••• ". Zbrataliśmy się ze średnim i młodym pokoleniem -
prawdziwie harcerskim, pod hasłem, by "zdobyć szczyt ideału ••• narcerski 
świetlany krzyż.'' Po nabożeństwie "kominek" przy koŚciele akademickim. Przy 
akompaniamencie gitary piosenki nasze harcerskie, cudownie melodyjne, płynęły 

jedna za drugą do późnej nocnej godziny ••• Pełne ufności w prawdziwie harcers
ką przyszłość •• "Aby Polska była Polską", wspominając wspaniałą uroczystość 
3-go maja - mszę św. połowa Zw. Zaw. Solidarność, chociaż na codzień z kartkami 
po Żywność, ale radośni w sercach - żyjemy!~~ 

Całuję serdecznie, pozdrowienia dla Waszego "Kola" rączę 
oraz nasze "Czuwaj"~ 

Dhna Anka ••• 

Dh.Wac,law Skorupski na Zjezdzie 
ogólnoskautowym w Londynie w 1936r. 

oprowadza,jako t,lomacz Generata 
Baden-Powella po WyGtawie polskiej 
harcerskiej "Na Tropie"./Pismo m,lo
dzieZO\ve,organ G,l.Kwat .Męskiej ZJIP. 

• 
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Sprawy Kola Harc~~~ ,i Harcerzy z lat Dawnych./cz. 5/ 

§p,awozdani,e Przewodnicz,ąpego K,o!a H-ek i H':"'rzy za rok 1979/80. 

str. 43 

Walne Zebranie Kota miato miejsce 4go listopada 1979r. i wybra"/..o nast. 

Zarząd w sktadzie: 

Przewodniczący 

Vice-przewodn. 
Sekretarz 
Skarbnik 
Komisja Historyczna 
Redaktor" Skauta" 
Administracja 

Referent prasowy 
Sekcja Odczytowa 

- Janusz Row~ski 
- Aleksandra Saperowa 
-Jozef Szkud"/..apski 
- Irena Borkowska 
-Jerzy Witting 
- Hanna Smoleńska 
-Marian Sp"/..awski 

- Jozef Szkudhpski . 
- A.B • Brochwicz-Lewiiski. 

W czasie kadencji Zarz\d odbyt 5 posiedze~ 1 zatatwlając sprawy administracyjne. 

Komisja Historyczna wydaf_a Harcerski Zeszyt Historyczny Nr.6 -"Budujemy ZHP''• 

Reda.l[cja"Skauta" wydat.a Nr.28/29. 

Sekcja Impres zorganizowata 3 zebrania ogólne.W czasie zebrah Zarządu jak i 

ogdlnych,byliśmy gościnnie podejmowani preez dhnę Rozbicką. i Saperową.Wspom
mniane druhny nie chciaty przyjąc zwrotu. kosztów. 

"Ol>hatek"-3-go lutego w sali POK na Ravenna Rd.Tombola i loteria da"/..y ponad 

E .lOO. Hm.I.P"/..onka,delegat Nac~eillictW.a · ZHP - wygJ.osi"/.. b. ciekawy odczyt o 
• 

pracy harcerskiej. 
"Świ!łco;ne" - 20 kwietnia w tej samej sali.Tombola i loteria da"/..y te:! spory 

dochód. W czasie zebrani~h.Stanis~aw W~dzilak 1 zas~użony lotnik,mia1 poga
dank~ o dziejach _leta1ków 13-ej promocji w n,blinie,oraz wyświetli"/.. film 
z kolezenskiego zjazdu tej promocji. 

"Ogólne zebranie towarzyski,e"-po"/..ą.czone z tombola,_ i loterią odby"/..o sifl 12go 
paź~ernika w sali harcerskiej na Rutland Gate; tombola i loteria da"/..y do-

chód ponad ~•100• Wszystkie te imprezy by"/..y starannie przygotowane,a goŚcie 
życzliwie obsaużeni przez Druhny z sekcji Imprez z druhna Rozbic~na czele. 

Chciałbym tutaj serdecznie podzi~kowa6 ofiarnym Druhnom za ich pracę. 
S~ to:Irma Jaklik,Ludmila Stolarow,Ola Saperowa;Regina Morelowska,Weronika 
Liberys ,Hanna Smoleńska. 
Zmiana naz Ko a. Na skutek uchwa"/..y Walnego Zebrania,Zarząd zmienlt nazwą_ 
Ko a na :Kolo Harcerek i Harcerzy z lat· Dawnych. Zmiana ta zosta"/..a zatwier-
.~~~rzez Naczelnictwo ZHP • 

..,n, nie za wsp6"/..pract·· Ko!cząc swą trzynastoletni~ kadencję,pragn~ · 
wszystkim bez. wyj~tku _ozł?nkom .Z~rządu i Komisji Rewizyjnej za 

..... .~.~~ .... spjlJ_p,rac~ i zaufanie • . Byto t6 dla mnie wielką_ przyjemnosei~ i 
( ztrszc~y 

~u 

.. - ... cować w tak dobranym groni'e;zar6wno ·przez kulturę dyskusji, 
zaufanie. 

/-/ Janusz Rowiński. 

• 

archiwum· 
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Nr. ~0/31 SKAUT 

Poiegnanie ~ha Rowinskiego,d!u~oletniego Prezesa Kota. 

PrzemOwienie dhny Oli Saperowej. "Opiatek"- 25.1. 198lr. 

Nie musz\ podkreŚlab,Że dla naszego Ko~a •stąpienie ze stanowiska przew~tti
cz~cego Dba Janusza Rowtnskiego stanowi- wie~ atratt• 

Dlatego tez w imieniu naszego Kora wyrażam szczere i serdeczne podzi'
kowanie Drogi Druhu Januszu za peinłt poswię_cenia dzia,talnosb od czasu za
.tożenia Ko.t,,to jest - od lat 18 - w cifgu ktorago to czasu 13 lat pe,tnii 
Druh nieiatwe obowi~zki Prze~odnicz~cego naszego Zarządu. 

Przez te lata przypadła mi w udziale scis.ta wap6,tpraca z Dhem Rowins
kim - i doceniaj~c Jego wieloletnie doswiadczenie z duŻym zalem przyjelismy 
Jego rezygnacjt•- Tem niemniej usilnie prosimy o dalsza wsp6iprac~ - daj 
Bo!e przez d~ugie lata. G 

, Niech ta skromna pami~tka dnia dzisiejszego będził 
wyrazem naszych uczuc. "Opiatek Kota Harcerek i Harcerzy z lat dawnych~ 

Odpowiedt druha Rowinskiego. 

Drogie Druhny i Drodzy DruhowieJ 

Z wdzitcznosci~1ale i z załenowaniem przyj~em ten pi~kny dar ofiaro
wany mi przez ZarzCid" w dowoduznania za trzynastoletni~pracęu. 
Z zażenowaniem ,gdyŻ pracy swojej nie uważa.tem ani za wybit~,ani nawet za 
wystarczając~, na pi~knym i zaszczytnym stanowisku przewodnicz~cego. 

Jeżeli Koio miato jakies rezultaty pracy, zawdzięcza to wysitkom ca
iego zeapo.tu, a szczegolnie tych osbb,ktbre daty Kotu, oprocz serca , lata 
i lata wyttzonej pracy,absorbuj~cej czas, pieniądze,pomys~owose i w kohcu
zwykt~ prac\ fizycz~. Mysl~ tu przede wszystkim o Druhnie E.Rozbickiej 1 
kthra wraz z m,_~em doktorem "utrzymywał'a" Ko.to, umozliwiają_c finansowanie 
Harcerskich Zeazytbw Historycznych oraz ·. " Skauta. 

Nie z-pominam o niewdzięcznej pracy Skarbniczki-Druhny A.Saperowej, 
która oddaia serce pracy,zasilaia i ~atowa.ta mierne nasze Fundusze. 
Podziwiam prac~naszego Sekretarza druha J.Szkud,tapskiego,ktory poza swymi 
obowi\zkami przepisai na maszynie bezinteresownie os tatni numer "Skauta". 
Cenitt wysoko pracę, redaktorki"Skauta" druhny Hm.H.Smolenskiej oraz prac~ i 
oddanie Przewodnicząpego Komisji Historycznej -druha Hm. J.Wittinga. 

Wszyscysmy winni wdzi~cznosc druhowi Bm.Rzeczpospolite-Renrykowi 
Glassowi za benedyktynską pracą nad wydaniem dotychczasowych Zeszytów Histo
rycznych. Ze czci~ wspominam nazwiska tych,co odeszli z Zarz~du,~.p.- Hm.E. 
Radwan-Pfeiffera,Hm. J.Zielickiego, Hm.Ireną Mydlarzową, Hm. Józefą M~r~ 
są, Hm. Stefana Wojstomskiego, Hm. Jeremlego Sliwidskiego/red. "Skauta'V. 
oraz dr~a J.Rymwid-Misiaka z Komisji Rewizyjnej. 

Ten zesp~i szlachetnych harcerzy i harcerek, Żyj~ych i niezyjących, 
z~~~ miatem zaszczyt pracowac,dat Kotu i idei harcerskiej trwaie osiąg-

, gni\Oia i ~ezultaty. ' i · d ·' ' • ~ Na zakonczen e pragn~ stw~er z~c,ze po raz I-szy w zy-
ci~,g~a w gronie,w którym praca spo.teczna pozbawiona byia tak nagmin-
~ie_zna~v~ ~eitosobistych tarc i niesnasek. 

/ po wyjasnieniu ocencie moje zazenowan.ie ••• To nie Zar~%d mnie, a 
j~ Waa ~ o odeszli-winien jestem wdzi~cznok~ i uznanie. 

Czuwaj l 
/-1 Janusz Rowinski. 

archiwum 
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N 

WALNE ZEBRANIE KOŁA. 
Walne Zebranie Koła Harcerek i Harcerzy z lat Dawnych odbyło się 

dnia 23 listopada 1980r., w siedzibie Naczelnictwa ZHP. 
Przed rozpoczęciem obrad uczczono pamięć druhów, którzy odeszli 

na wieczną wartę: dh hm Zbigniew Jurewicz, Bohdan Jeżewski, dh, 
gen.St.Pelc i dh.Adam Barszcz. 

Następnie Przewodniczący Koła , dh.płk Janusz Rowiński, zapropo
nował na Przewodniczącego Wa lnego Zebrania dha dra I.Rozbickiego, 
a na sekretarza dha J.Szkudłapskiego. 
Przewodniczący Koła podał w swym sprawozdaniu, że w czasie ka

dencji Zarząd odbył 5 zebrań. Redakcja "Skauta" wydała następny 
numer, a Sekcja Imprez zorganizowała 3 imprezy. 

Na skutek uchwały Walnego Zebrania, Zarząd zmienił nazwę Koła 

na: Koło Harcerek i Harcerzy z lat Dawnych. Zm1ana ta została za
twierdzona przez Naczelnictwo ZHP. 

Ze sprawozdania Skarbnika wynika, że maj~tek Koła w dniu 25.XI. 
l 980r. wynosił: w kasie gotówką Ł29.74, a w banku Ł856.J9. 

Sekcja Imprez wypracował~w roku sprawozdawczym Ł332.20. 
Komisja Rewizyjna postawiła wniosek o "udzielenie absolutorium 

ustępującemu Zarz~dowi za okres budżetowy 1979/80" • 
Kiedy przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Koła, dh. J.Rowiń

ski zaproponował dha dra I.Rozbickiego, co przyjęto jednogłośnie. 
Dh.dr. I.Rozbicki zgodził się na przyjęcie tej funkcji, ale tylko 
na okres jednego roku, zanim nie znajdzie się inny kandydat, młod
szy wiekiem. 

Nowy Przewodniczący Koła przedstawił następnie zebranym propo
nowany Zarząd: dhny: I.Borkowska, E.R~zbicka, W.Liberys, A.Sape
rowa i H.Smoleńska, oraz dhowie: J.Kędzierski, M.Spławski, J.Szku
dłapski i St.Wandzilak. 

Do Komisji Rewizyjnej weszli: W.Wenzel, St.Ejzert, St.Gruca, 
B.Olizar i A.Rodziewicz. 

Zebranie zakończono odśpiewaniem "0 Panie Boże, Ojcze nasz" 
i pieśnią "Idzie noc .•• •• 

• 

- ..... 

/- / Przewodniczący 
/-/ Sekretarz 

• 
• . . ;, 

;>. 

-

-Dh.J.Rowinski 
-Dh.J.Szkud~apski 

--

• 

archiwum 
, 

• 
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Wpłaty na Fundusz Wyd."Skauta" i "Zeszytow Historycznych" do dn. L.IX,8II",r 

I. 15.XII,80 Dh,J. Szkudtapski ~. I.OO 

2. 15. 12.80 Bh.M. Sptawski ~. 5.50 

3. 4. I.81 . Dh. J.Poniatowski ~. 4.00 

4. 4.I. 81 Dhna J.Morozewicz ~. 6.00 . 

" " 
" . 11 

81. 

8. " " 

9. 2'. I. " 
10. 25.1. 8I. 

11. " " 

Dh, K.Lewicki 

Dh. J.Drewnowski 
' Dhna H.Smo1enska 

Dh,M.sptawski 

Dhna Gotofit 

Dhna H,Martinowa 

Dh.J.Szkudtapski 

12." 

13. " 

"Dh.A.B.Brochwicz-Lewinski 
11 

14. 27.2. 81 

15. " " 
16 • . 2.4 . 81 

17.27.5 • 81 

18.24.v. " 

19. " " 
20. 4.6 " 

21. 5.6 

22. 30. V. " 

23. 29.8 " 

24. 29.8 81 

25. 29.8.81 

Dhna M.Ostrowska 

Dhna H.Smo1enska 

Dhna W.Machnikowa 

Dh,Dr. W.J.Za1eski 

Dh.Dr.L.Obierek 

Dh.J.Szkudtapski 

Dh.M.Sptawski 

Dhna A.Saperowa 

Dhna H.Smo1enska 

Dhna R.Ba1icka 

Dhna W.Nawojska 

Dhaa Z.Bogdanikowa 

Dh.Z.Sierakowski 

Razem 

IMPREZY 

~~~~~rzedane ciasta 

' 
N 
" -

ia -Dhna W.Liberys 
prze ane paszteciki 
scę~ p.a Optatek 

Dr.E1Rbzbicka-sprzedane fanty 
\jst ~wiecone 

~przedaż fantow-dhna Rozbicka 
~r-'T ....... za 1oterit\. 

archiwum Razem 

-------

.€.12.00 

E. 3.00 

~. 3.00 

~10 .50 

~. 3.00 

~. 2.00 

~. 0.50 

~. 5.00 

~.25.00 

~. 3.50 

~. 3.10 

~. 5.00 

~. 9.07 

~. 4.oo 
~. 0.50• 

~. 5.00 

~. 7.oo 
~. 1.00 

~. 2.oo 
~. 4.oo 

G.. 2.00 

r..126 •• 67 

~. 1.00 
~.68.43 
r.. 2.00 
.€.30.50 
.€.17.05 
~.37.00 
r..46.35 
~.59.20 

--- - --------

• 

• 
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S,k,ladki 

1.15.12. 80 Dhna L.Dembinska r.. 2. 
Dh. A.Kolator r.. :-2. 
Dh. M.Zajaczkowsk~. 2 
Dh. s. Ejzert ~. 2 
Dh.A.Ropelewski ~. 2 

5.I.81 Dhna W .Liberys r,. 2 •. 
2.15.12 
3. " 12 
4. " 
5·" " 

" 
" 

łł " 
21.I.81 
25.I.8I 

" " 

Dh. M.Sp.źawski r.. 2. 
Dhna K.Mlynarkiewicz~. 4. 
Dh. J.Barysz E. 6 
Dh. J.Wiszniewski E. 2 

6. 4.I. 81 Dh J.Poniatowski r.. 8 " " Dhna s.sawicka E. 2 
~. " 
8. 2 

" Dhna W.Nawojska ~. 2.77 " Dhna K.Go.iofit E. 2 
" Dhna J.Morozewicz r.. 4 " " Dhna H.Smolenska f,. 2 

Dhna H.Martinowa r.. 2 9. 
10. 

" Dh.A.B.Brochwicz 
łt Lewinski 

Dh.K.A.Lewicki 
Dh. J.Drewnoski 

Dhna H.Smolenska 

.11 
12 

" 
" 

14.25. I" Dhna M.Jankowska 
Dh.A.Brochwicz 15 " 

16. Ił 

1?. 
18. " 

" 

" 

" 
19. " " 
20 .29.8 

Lew in ski 
Dh.Dr. I .Rozbic~i 

i Dhna E.Rizbicka 

Sb. J.Szkud1apski 
Dh. w. Wenzel 
Dh.B.M.Pancewicz 

Razem 

Ił " 
" Dh. S.Gruca 

~,. 4 
r.. 8 
~. 2 
E. 2 

r,. l 
E. 2 

Dh. T. Welz 
25.I.81 Dh.s.wandzi1ak 
27.2." Dhna G.Maezadro 

?.3.81 
25. 5.81 
24.5 •• 81 

~. 8 24.5. " 

2 5.6.81 
~. 30. 5·" 
E. 2 " !.t " 

E • 2 29. ~.81 

Dh,Z.Szerakowaki 
Dh.Dr.L.Obierek 
Dr. J. Barysz 
Dh. W.Wenze1 
Dh.Dr.Bia.źy 
Dhna R. Balicka 
Dhna W .Nawojska 

Dhna Z. Bogdani.kowa 

2 
2 

r.. 2 
E. 5 

r,. 4 
~. 2 
r.. 2 
t. 2 
t. 2 
r.. 2 
r.. 2 
r.. 6 -r.. 53.77 -----"!"~~ Razem 5:...57 

i~ c.~~\~tł\, 
\. ~CJh, 2. "~~ 

Z o.r'Z.'cl \{oto.. \. 
' 

~~~Q.. 

• SKflU\~'. 
N 

arch1wum 



' S P I S T R E S C I. 

f ' ' Zyciorysy/ częsc la/. 

1. Dh.J .Szkud,lapski Sw.p. Kardynar Stefan Wyszynski 
2. E.Chudzynski :Pożegnanie z Wielkoscią 

·3· Wspomnienie o s.p. Dhnie Ludwice Broel Plater 

~. Dhna H.Smolenska : Jak odnalaz,lam Druhn~ Ludike ••• 
5. Bhna Smolenska : Wspomnienie o Dhnie K~rusi Renkawicz 

' 6. Dhna E.Andrzejowska : S.p. Hm.Janina Niedzwiecka 

~."WEt,zeiek" Nr. 66 : Ste1la Plage -Ba,ltyk w r.1973. 

Z niedalekiej Przesz.tosci/cz. 2a/ 

8. Dhna L.Brooel-P1ater: Z moich wspomnien. 
9. Dhna R.Balicka : Szpitale w Marsylii. 

10. Dh.J.K~dzierski : Bez mundurÓw/Harcerze w Gdyni/ 
11. Dh.M.Nalewajko : Harcerz post~puje po rycersku. 

str. 1-2 
-2 

3-5 

5 
6-7 
7-9 

9-11 

str.ll-18 
19-22 
22-25 
26-27 

~:Wactaw Malinowski : B,togoslaw~ęne Twe Imie/wiersz/. 
13. Dhna H.Dydynska-Paszkowska :~rogi rozwoju Harcerstwa Żenskiego. 
14. Dhna J.Zaleska :Wpoid m~odziezy patriotyzm. 

-27 
28-32 
33-34 

Rozmaitosoi Literackie., 
3 

l 
--~~~----------------,~cz. a • 

l 

15. T.Wittlin :Szopka Zo,lnierska w Rosji 1941r. 
16. K.Krukowski..... : Buzu,luk • 
17. Henryk Sienkiewicz : U BRAMY RAJU. 

lS Beata Obertynska ! TwÓj pacierz 

Korespondencja. Różne/cz. 4a/. 

35-36 
-36 

37-38 

-38 

19. Ci,co odeszli: - s.p. Dh.B.Klepacki,prof.W.Zych.Dh.M.Zaj~czkowski 39 

20. Od Redakcji : 
2l.List Dh.Dr.Zaleskiego. List z Kraju dawnej Harcerki. 

39-40 
4o-42 

Sprawy Kola Harcerek i . ~Harcerzy z lat Dawnych/c~.~a/ 

str. 22.Sprawozdanie Przewodnicz~cego Ko,laH-e~!Hr~~~ z lat dawn. 

~~~~aperowa: PoŻegnanie Dha J.Rowinskiego. 1979/l980 
~dpo edz Dha J.Rowinskiego •.• ••••• •••• ••••• 

'~. lne ebranie Ko,la - 23.11. 1980r. Wybór Dha Rozbickiego. 
_,_-'6 }'J w~llf..t a Fundusz Wydawn. ,Imprezy ,sk,ladki-dhna !.Borkowska 

c 
* 

"""_.~e~cja"Skauta" serdecznie dzie"kuje Druhowi J .Szkudł'ap... 

iemu za przepisanie Nru 30/31 na maszynie. 

archiwum 
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A.dre 
Przewodnic~oy: dh.S.Wandzilat, 69 Oleveland Gdne. London SoWol3 
Vice-przew. : dhna A Saperowa,ll Atina uourt,2 Bt~!!8! iio~e 
Skarbnik :dhna I.~rkowska, 146 Gunnesbur7 LaneLondon w.3•3is 
Sekretarz :dh. J.Sskudłapeki, 12 Byron Rd. London w.5 
Xierownioska Iaprez:dhna E.Rozbicka,5 Burlington ATe. ~ew,Surrey 
Redaktorka : dbna H.Saolenska, 32 Al Ave. uh1sw1ck.Loadon Wo4 

---strac~a SIAU!A: dh.a.Splaweki. 7 Loftus Rd.London W.l2 7KH 
~oaiaja Bia~~~~~h·!!!~~EI~~~·!Z_~ut!and_~!~!~~~~gon S!W!1~ 

Xo.mitet RedakcyjDYl Ha. MMA Smole~eka,Dh.J.Rowineki,Pha.J.X\dzieJ 

~!!~~~~.J.Szk~dłaE!!i·-----·----------------------- __ ------

Czeki 1 przekazy proeiay wypełniab na "Xoło Harcerek 1 Harcerzy 
• ~at ch" i przesyłać na adres Skarbniczki,dhny ~orkowskie~ 

Główna Kwatera Harcerek /sekcja archi wydala pod redak-
cja dhny W.Splawekiej broszurkft pod t7t."J1aeze instruktorki" -
tyciorysy szeregu wybitnyoh haroerek.•l98lr. 
!o potyteczne ctwo b•dzie d~ą pomoc4 dla druSynowych,jak 
1 dla kierownicsek pracy. Do nabycia w Gl.Kw. Hek. cena-40p. 

Równie& Gł.Xw. Harcerek posiada na ~adzie Kalendarz Młodej 
PoloDii Światowej-opracowany przez ha.Ew~Gierato-. z USA. 
Jeat to 4y kalendarz przez E .. opracowany;zawiera ciekawych 

ci i 1nforn+aoj1. - na rok 1982. 

archiwum 
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