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Henryk Sienkiewicz 

"Człowiek bez charakteru, 

choć urośnie wiekiem -

jest pod względem wartości -

tylkopół człowiek i e m!!! " 

archiwum 



• 

Do Czytelników "Skauta" 

Powyższy numer "Skauta" 1985/1986 /podwójny/ pod redakcja H. Smoleńskiej, 
wyszedł w 1986 r. 

Z powodów zdrowotnych - rezygnuję ze stanowiska redaktorki, niemniej 
pozostaję w Komitecie Redakcyjnym. Redakcję "Skauta" przekazuję druhowi 
J. Szkudłapskiemu. Do Komitetu Redakcyjnego zostali dokooptowani - dhna Irena 
Borkowska oraz dh. A. Rodziewicz. 

~egnam serdecznie miłych Czytelników, którzy utrzymywali ze mna stały 
kontakt i życzę nadal powodzenia, jak i nadal wiernych czytelników naszem~ 
pisemku!!! 

H. Smoleńska, hm • 

• 

N 
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wsTeP /Część l-sza/ 
Z Ojcem Świętym przy ognisku 

str.l 

• 
Ojciec Swięty, Jan Paweł II, przyjmujac w dniu 7 sierpnia 1985 r. uczestni-

ków Młodzieżowego Kursu Loreto i grupę krakowskich harcerzy w Castel Gandolfo, 
tak do nich powiedział: 

"Bardzo wam dziękuję za odwiedziny dzisiejsze i za to ognisko . Za dobrych 
czasów liczyłem wakacje według ilości ognisk. Liczyłem wakacje według ilości 
nocy przespanych pod namiotem. Jeżeli była ich odpowiednia ilość, to wtedy też 
były dobre wakacje. Teraz się sytuacja zmieniła, ale tym bardziej sobie cenię 
każde ognisko, które się tu pali w Castel Gandolfo. Przypominam sobie różne 
ogniska, nawet nie potrafię ich wszystkich przypomnieć sobie gdzie były one za
palone, na jakich miejscach, czy w górach, czy nad jeziorem, może nawet nad 
jeziorami więcej niż w górach. 

Ognisko jest czymś niezwykłym. Zawsze, gdziekolwiek zapłonie , ściaga ludzi, 
skupia i ludzie czuja się w jego kręgu dobrze. Często nawet nie śpiewaja. Ogni
sko nastraja jednak do śpiewu . Śpiew jest wyrazem wspólnoty. Śpiewa się razem, 
tak jak tego wieczoru. Bo przecież chociaż jesteście z różnych stron świata, 
wszyscy jesteście Polakami. Jednak przy ognisku przez śpiew poczuliście szcze
gólna wspólnotę. Wspólnota ma swoje oparcie, swój korzeń w miłości i stad ogni
sko jest symbolem chrześcij?ńskim . Chociaż na pewno tradycja jego sięga -
chociażby na naszych polskich ziemiach - czasów przedchrześcijańskich, na pewno 
jest symbolem chrześcijańskim i rzecz znamienna, że przynajmniej w moich okoli
cach, skad pochodzę, co roku palono ogniska na Zi elone Światki, to znaczy na 

l " 

Zesłanie Ducha Swiętego. Wiemy, że właśnie ogień symbolizuje Ducha Swiętego. 
Nie tylko ogień, ale między innymi ogień . Dlatego, ponieważ oświeca, dlatego 
ponieważ grzeje i dlatego skupia , tak jak właśnie nas dzisiaj skupia. Więc 
ognisko jest wielkim chrześcijańskim symbolem. Przywodzi nam na my31 moc nad
przyrodzona, Boska, działanie Ducha Świętego, który łaczy ludzi, tworzy wspól
notę, a ta wspólnota wyraża się na różne sposoby, w szczególny sposób w śpiewie. 
Dlatego wam bardzo dziękuję za to ognisko, które nas tutaj połaczyło, utworzyło 
wspólnotę i ta wspólnota wyraziła się w śpiewie." 

a re hiwu 
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Wiersz o Marszałku 

I cóż, że zgasłe zamknęli Mu oczy 

Pod władczym, twardym cieniem brwi Wikinga? 

Cóż, że na trumnie szara czapka leży, 

Wielka buława i zwycięska klinga? 

Nikt nie rzekł: "umarł!" Szeptano "Nie żyje". 

Pierś każda mocą ducha Jego wzbiera. 

Wielkość w najdroższej trumnie się nie mieści . 

Bohater nigdy, nigdy nie umiera. 

Leopold Staff 
/Kalendarz historyczny na 1984 r. / 

Wielki Marszałek. Był opiekunem honorowym 
Harcerstwa Polskiego. 
W 1985 r. minęła 50 rocznica śmierci Wielkiego 
Marszałka w 1935 r. w Warszawie • 

JOZEF PIŁSUDSKI 

N 
- w 

_,.., 

NIEZŁOMNY BOJOWNIK SPRAWY NIEPODLEGŁOSCI POLSKI 

DZIAŁACZ REWOLUCYJNY W SZEREGACH POLSKIEJ PARTII SOCJALISTYCZNEJ 
l 

WODZ LEGIONOW POLSKICH WALCZACY O WOLNOSC NARODU 

ZWYCIESKI WÓDZ W WOJNIE PRZECIW ROSJI BOLSZEWICKIEJ 

MAż STANU BUDUJACY PODWALINY WOLNEGO PANST\.JA FOLSKIEGO. 

Wystawa 

l - 12 lipca b.r. odbyła się w Instytucie Józefa Piłsudskiego w 
stawa poświęcona 50 rocznicy zgonu Mars~ałka. 

1 =Melu eksponatów znajdowały się gabloty pamiątek osobistych po Józefie 
~~łasność Rodziny Marszałka. 
tralnym miejscu został umieszczony mundur Marszałka z okresu 1933-1935, 

~~-«1m buława marszałkowska i klucze Wilna wręczone Józefowi Piłsudskiemu na 
. ~ . . . c1a m1asta. 
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Geneza Koła Harcerek i Harcerzy z lat dawnych 

Idea zrzeszenia rozproszonych sił harcerskich powstała w głowie płk. Edwarda 
Radwan-Pfeiffera. Wyszedł on ze Skautingu łódzkiego, wojnę 1914-18 odbył w 
I Brygadzie Legionów, a wsławił się szczególnie w czasie Powstania Warszawskiego 
jako twardy obrońca Sródmieścia. 

• 

Po powrocie z niewoli niemieckiej znalazł się w Londynie /wraz z rozwiaza
nym Korpusem gen. Andersa/. Panowało tu wielkie rozbicie emigracji, które doszło 
do zenitu przez stworzenie dwóch ośrodków kierowniczych - z jednej strony Prezydent 
Rzeczpospolitej August Zaleski, - z drugiej Rada Trzech z gen. Władysławem 
Andersem na czele. Tragiczne i obiektywnie biorac, bezsensowne rozbicie, obni
żało powagę i wpływ władz polskich na emigracji. Ogół społeczeństwa patrzył 
na to ze smutkiem i zgorszeniem. Konieczność podniesienia poziomu życia 
politycznego emigracji, przez zasilenie tego życia wysokim poziomem etyki har
cerskiej, -było jednym z bodźców do zrzeszenia skautów-harcerzy. 

Edward Pfeiffer zaczał realizację swych idei od zwołania swoich kolegów ze 
skautingu łódzkiego. 29 kwietnia 1962 roku, w sali SPK zebrali się: płk. Radwan
Pfeiffer, ppłk. Lucjan Frakowski, Bronisław Modro, ppłk. Janusz Rowiński, kpt. 
Józef Rymwid-Misiak, hm. Jeremi Sliwiński i Stanisław Zgliczyński /wszyscy oni 
prócz niżej podpisanego odeszli na Wieczna Wartę/. 

Na zebraniu tym postanowiono rozszerzyć to szczupłe grono zwołujac wszystkich 
starszych skautów i harcerzy, nie zaangażowanych w pracach ZHP a przebywajacych 
w Anglii, do wspólnej pracy. 

Tak rozszerzone zebranie odbyło się 21 października 1962 r. Z pośród już 
zgłoszonych 80 harcerek i harcerzy, na zebranie przybyło 36 osób, z których 
wielu stało u kolebki Skautingu i Harcerstwa. Zebraniu przewodniczył hm.mgr. 
A.J. Zielicki, sekretarzowali Ola Saperowa i Janusz Rowiński. Obecny był dele
gat Naczelnictwa ZHP hm. Ryszard Kaczorowski. Projekt zrzeszenia harcerzy w 
organizację oparta o ZHP, został przyjęty z entuzjazmem i jednogłośnie. Powoła

no 2 komisje: 1/ Komisja ufundowania tablicy pamiatkowej ku czci poległych i 
pomordowanych harcerzy. Do komisji weszli: Mateusz Grabowski, Ola Saperowa, 
Jeremi Sliwiński, Kazimierz Weese, Marian Murawski. 2/ Komisja Historyczna -
przewodniczacy Stanisław Glass-Jankowski i członkowie A. Drągowski i Elżbieta 
Andrzejewska. 

1/ 

2/ 

Przyjęto szereg wniosków. Najważniejsze z nich: 
Protest przeciwko usunięciu Związku Harcerstwa Folskiego poza granicami 
Kraju z Międzynarodowego Biura Skautowego. 
Apel w sprawie rozbicia politycznego emigracji. Zakończenie apelu brzmiało: 
"Apelujemy do tych mężów stanu, których los postawił na czele, aby spełnili 
swój obowiązek i przez to zasłużyli sobie na wdzięczność i szacunek przy

~---,~f- ch pokoleń." Apel ten złożony na piśmie do skłóconych ośrodków kiero-
h pozostał bez odpowiedzi, lecz wpływ jego widzimy dzisiaj w obsadzie 

Nea'wyżs ch urzędów. 
St ~n Komitet, który miał zorganizować następne zebranie w 1963 roku. - ~~e~ ~aszli: Edward Radwan-Pfeiffer - przewodniczący, Janusz Rowiński -O> o 

~~s~e2;;~z, eusz Dzieduszycki, Mateusz Grabowski i Antoni J . Zielicki -

archiwum 
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Nastrój zebrania był wybitnie koleżeński z nut~ serdeczności i harcerskiej 
spójni. Mimo różnic politycznych poszczególnych harcerzy, obrady cechował wysoki 
poziom dyskusji. Dzięki temu załatwiono szereg spraw które były celem zjazdu . 

Dużo czasu w dyskusji zajęła nazwa zespołu~ Pocz~tkowo Komitet, potem 
Kr~g i dopiero na następnym Zjeździe przyjęto nazwę: Koło Harcerek i Harcerzy 
z lat 1910- 45. Nazwa ta utrzymała się przez kilkanaście lat i w końcu zmieniono 
j~ na dzisiejsz~: Koło Harcerek i Harcerzy z lat dawnych. 

Dh. Janusz Rowiński 

CIEKAWOSTKI, FOTOGRAFIE 

Dru7.ynowy Ks .Ign.Sko:rupka zgi
n~ł bohaterską mniercią z krzy
żem w ręku pod Osowem w bitwie 
z bolszewikami dn.l~ .a . 1920 r. 

-4 
' -

Hm. ~tanisła.w Sielecki 

·-1 dn. 26.4.75 w londynie, przedstawiciele ZHP 
na obczyi nie, Nk Harcerzy Hm. J. Bernasiński 
i Przewodniczący Koła Harcerzy i Barcerek z 
lat 1910-1945, pułk. J. Rowiński, w otoczeniu 
harcerzy i harcerek, złożTli w darze dla Muze
um im.gen. \-/. Sikorskiego - portret Hm. Pułk. 
dypl. Stanisława Sieleckiego + 1952 r. byłego 
Przewodniczącego ZHP. O służbie harcerskiej 
dha Sieleckiego pisaliśmy w zesz.ytach nr. 3. 
i nr.4. O wojskowej jego służbie dodajemy , 
że był szefem w,ydziału operacyjnego w Sztabie 
II Korpusu gen. ~ifła.dyaława Andersa. Do Muzeum 
złożono również liczne ordery i dyplomy bo
haterskiego harcerza. Portret malowała pani 
Zofia. flyaocka. -

• 
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II Drużyna • 
l.Ill. 

SKAUT 

DRUŻYNY W KRAJU /Część 2-ga/ 

Stanisława Żółkiewskiego w Kołomyi 
/1911-1936/ 

"Hetmańska my drużyna, kresowa Polski straż, 
Kto z nami Sprawie służy, ten druh nam i nasz brat" 

/słowa hymnu Drużyny/ 

str.5 

Wiosna 1911 roku przyniosła polskiej młodzieży nowa nadzieję . Zaczęto 
nadawać angielskiemu skautingowi charakter walki o niepodległość Po1ski. Gdy 
pierwsze wieści o skautingu dotarły do Kołomyi, młodzież nie trac~c czasu na 
żmudne przyoblekanie form organizacyjnych, zaczęła "studiować skaut". Szczę
śliwego opiekuna dla swych nieznanych ogółowi pomysłów znalazła w profesorze 
Wacławie Borzemskim. Pierwsza próbę ćwiczeń skautowych podjęło na wycieczce 
17 uczniów klas VI i VII w dniach 20 i 21 lipca 1911 roku. Kiedy skończyły 
się wakacje letnie młodzież uprawiała dalej "ćwiczenia skautowe". Brak było 
jeszcze form organizacyjnych. 

W dniu 15 października 1911 roku miał miejsce we Lwowie zjazd delegatów 
Sokoła. Na porzadku dziennym obrad zjazdu był referat o skautingu. Na zjazd 
ten udał się z Kołomyi prof . Alfred Hamburger. Referat o nowej organizacji 
wychowawczej wywarł na nim duże wrażenie. Całym zapałem dla idei skautowych, 
mają.cych ożywić Życie Sokoła, z numerem "Skauta", którego pierwszy numer 
ukazał się właśnie w czasie zjazdu, wrócił prof . Hamburger do Kołomyi . Zabrał 
się też od razu do pracy . Już w następna niedzielę, 22 października, ruszyło 
43 dotychczasowych "dzikich skautów" z klas IV-VIII na wycieczkę skautowa do 
Szeparowiec. Tam przy blasku ogniska powstała I Drużyna Skautowa im. Hetmana 
Żółkiewskiego. Był to miesią.c śmierci wielkiego hetmana pod Cecora. Niewiel
ka odległość cecorskich pól od Kołomyi i wskazówka w pierwszym numerze "Skauta", 
że "jest on wzorem harcerza polskiego11 zadecydowały że ta, a nie inna postać 
miała być ideałem najstarszej drużyny ska~towej Pokucia . 

Chłopcom bardzo przypadły do gustu harce . Cała drużyn~, z niestrudzonym 
jej organizatorem ruszali skauci każdej niedzieli na wycieczki . Garnęli się 
do pracy nie tylko gimnazjaliści, ale i uczniowie Szkoły Przemysłu Drzewnego. 
W grudniu 1911 r. liczyła już drużyna 53 ochotników. 

Starsi patrzyli z podziwem na nowy ruch młodzieżowy. Nie znali jeszcze 
jego głębokiej treści, ale ujmowała ich sama forma ochrony zdrowia i głęboko 
pojętego braterstwa. 

W dniu 3 grudnia 1911 r. przybył do Kołomyi Andrzej Małkowski . W tym wła
śnie dniu urzą.dził Sokół wieczór kościuszkowski. Skorzystał z tego Małkowski 
i wobec wypełnionej sali wygłosił referat o celach i zadaniach skautingu. Odt~d 
Sokoł żywiej interesował się drużyną.. 

Mimo niesprzyjajacych warunków atmosferycznych było dużo entuzjazmu do 
~~~~· Swiadczy o tym wycieczka piesza skautów w sile 2 zastępów do Staniała

a w niach 5, 6 i i stycznia 1912 r. 
Prz ywali stale ochotnicy. Brak było tylko wyszkolonych zastępowych. 

N 1912 r. ruszyła znów drużyna w pole. Do końca czerwca tego roku 
~~Tcieczki, w tym 3 nocne. Nadeszły wakacje. Wzorem lat poprzednich 
ieży wyjechała na kolonię letni~ do Słobody Rungurskiej. W grupie 

s ę sporo skautów. Choć kolonia nie miała wyraźnie skautowego chara
za ganizowano 11drużynę skautową." w sile 25 chłopców. Znalazły się laski, 

-~~e t od lo z as tęp u. 
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We wrześniu 1912 r. rozpoczęto znowu regularne prace. Liczba członków 
drużyny wzrosła. Sprowadzono ze Lwowa laski skautowe. Ważniejszą jednak 
zdobyczą było otrzymanie od Sokoła bocznej sali na świetlicę. Trzeba ją było 
jeszcze ozdobić . Troska ta spadła na barki nowego przybocznego Antoniego 
Bezega. Liczba skautów w drużynie wzrosła do 80. Podzielono więc drużynę 
na dwa plutony. Nową atrakcją ruchu była współpraca skautingu z drużyna 
Sokoła w ćwiczeniach wojskowych. 

Lato 1913 r. przyniosło pierwszy obóz połaczonych drużyn kołomyjskiej, 
trembowelskiej, zaleszczyckiej i czortkowskiej w Czerwonogrodzie. 

Wybuchła I wojna światowa. Do Legionu Wschodniego poprowadzili dwa plu
tony skautów Jan Kraśnicki i Florian Soliński. Wobecwypadkówwojennych i 
dwukrotnej inwazji rosyjskiej praca drużyny skautowej zamarła . Dopiero ~ ini
cjatywy Tądeusza Czarnoty i za poparciem ks. Franciszka Wójcika powstała na 
nowo w dniu l marca 1918 r. drużyna pod nazwa I Drużyny Skautowej im. Tadeusza 
Kościuszki. W listopadzie 1918 r. miał miejsce zamach ukraiński i nie można 
było prowadzić normalnej pracy harcerskiej. Wielu harcerzy wstapiło wówczas 
w szeregi P.O.W. 

Po wkroczeniu wojsk polskich w dniu 23 sierpnia 1919 r. i rozpoczęciu 
nowego roku szkolnego rozpoczęła drużyna znowu swa prace. Ale drużyna była 
zbyt liczna. Dlatego też na życzenie Naczelnictwa Skautowego we Lwowie doko
nano na zbiórce starszyzny w dniu 22 października 1919 r. podziału drużyny na 
dwie: I-sza im. T. Kościuszki i II-ga im. St. ~ółkiewskiego . 

Data ta rozpoczyna nowy okres pracy drużyny. Funkcję drużynowego objął 
Marian Arsenicz, by złożyć ja z końcem kwietnia 1920 r. w ręce Edwarda Liso
wskiego. Już od 13 listopada tego roku złoży.ło kilku ochotników próbę na 
stopień młodzika. 

Tendencja do przestawienia drużyn skautowych w Kołomy..i na oddziały o wy-
ł acznie wojskowym programie szkolenia spowodowały nieporozumienia z komendantem 
hufca ks. Franciszkiem Wójcikiem. Następstwem tego sporu było ustapienie 
drużynowego Arsenicza i mianowanie drużynowym, po krótkim okresie tymczaso
wego pełnienia tej funkcji przez Edwarda Lisowskiego, Bronisława Agopsowicza. 

Niewiele mógł zdziałać nowy drużynowy przed nadejściem letnich wakacji. 
Starania o zaopatrzenie drużyny w laski nie odniosły skutku. Zreszta zastą
pili je wkrótce harcerze upragnionymi karabinami. Wobec najazdu bolszewickiego 
na Polske stanęły wszystkie drużyny harcerskie na apel Naczelnika Państwa, 
Józefa Piłsudskiego. Starsi harcerze, z drużynowym Agopsowiczem na czele, 
watapili do armii ochotniczej. Młodzi harcerze pełnili służbę gońców i warto
wnicza w specjalnym oddziale pod nazwa "Harcerskich Oddziałów Pomocniczych". 
Komendantem tych oddziałów był przyszły drużynowy Władysław Bugajski. 

Po odparciu najazdu bolszewickiego wrócili harcerze do drużyny. Prace 
skautowa podjęto dopiero z końcem listopada. 

We wrześniu 1921 r. funkcję drużynowego objał Władysław Bugajski. Dzięki 
sta~iom opiekuna drużyn prof. Maksymiliana Komanda harcerze otrzymali sale 

/rt~pom~sz~nie sprzętu i biblioteki . Powstało Koło Przyjaciół Harcerstwa 
o~ prz~odnictwem dyr. Stanisława Boronia . Młodzicy, po przyrzeczeniu, otrzy
ma~ az pierwszy krzyże harcerskie. 

rw ; czniu 1922 r. nastapiła zmiana na stanowisku drużynowego . Został 
U{m Ka~ ierz Krasnopolski. Poziom pracy drużyny stał się wyraźnie wyższy. 

C 
o~n~h wakacjach kierownictwo drużyny objał Tadeusz Łoziński, a Krasnopolski 
od~ed) do I Drużyny. Zmiana ta nie wyszła drużynie na dobre. Ludwik Zaremba 
~je~ następca, Jan Spólnicki, nie potrafili w drużynie wykrzesaćduchaharcer-,_,__ 

archiwum 
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skiego . Dopiero w 1929 r., za Stanisława Damma, nowego drużynowego, nastapiły 
wyraźne zmiany na lepsze. Ozdobiono ~wietlicę, zakupiono lilijkę do proporca, 
a drużyna wzięła udział w uroczysto~ci odsłonięcia pomnika Marszałka Piłsudskiego . 

Od września 1930 r., kiedy kierownictwo drużyny objał Wiktor Messlin, praca 
drużyny uległa poprawie . Kurs dla zastępowych ukończyło 10 harcerzy i zorgani
zowano gromadę zuchów. 

W 1931 r. funkcję drużynowego objał Tadeusz Piskozub, a opiekę nad drużyna 
z ramienia szkoły prof.dr. A. Schmuck. Uporzadkowano gospodarkę, opracowano 
regulamin drużyny, organizowano konkursy i zawody między zastępami. Wysłano 
jednego z harcerzy na kurs budowy kajaków do Płocka. Rezultatem tej pracy było 
zaliczenie II Drużyny do kategorii "B". 

W 1935 r. drużyna, na życzenie władz harcerskich, miała się przekształcić 
na drużynę żeglarska. Drużynowy Edmund Mistecki zabrał się energicznie do pracy. 
Uprzadkował archiwum i bibliotekę. Więcej kłopotu miał z nadaniem drużynie że
glarskiego charakteru. Brak było sprzętu, żeglownej rzeki i mundurów. W Zlocie 
Jubileuszowym Harcerstwa w Spale wzięło udział 11 członków drużyny, a w obozie 
Hufca 19 harcerzy. 

Nowy rok szkolny 1935/36 nie przyniósł zmiany na lepsze. Pracę w drużynie 
utrudniał brak wyrobionych zastępowych. Tak przetrwała drużyna do marca 1936 r . 
W zastępstwie Misteckiego, który odszedł na urlop, próbował pracę Tadeusz Mathei
sel. Dopiero we wrześniu 1936 r. nowy drużynowy, Stanisław Sokołowski, rozpo
czał reorganizację drużyny. 

/Opracowane na podstawie "Nowej Niwy", organu gminy 
szkolnej Państwowego Gimnazjum im. Króla Kazimierza 
Jagiellończyka w Kołomyi'Y· 

• i l =«~ l l 

Antoni Bogusławski 

archiwum 

Rota harcerska 

Folska ziemia - to nasz kraj! 
Daj jej Boże, szczęście- daj! 
Dla niej i dla Ciebie 
Ptaków śpiew na niebie -
dzwoni wiosn~ w cudny maj. 

Z polskiej ziemi wiedziem ród: 
Dla niej radość, dla niej trud! 
Dla niej złote ziarno, 
Dla Niej rzesza karna 
Pszczoły z kwiatów biora miód! 

Dla tej ziemi będziem żyć! 
Braci kochać, wrogów bić! 
Na tej ziemi, Boże, 
Gdy ugasisz zorze, 
Snem spokojnym -
Daj nam śnić!!! 

Autor odszedł na wieczna wartę 1947 r. 

- -- ---~ 

• 
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Skauting w Wilnie od 1912 r. 

Artykuł hm. L. Kliszewicza "75 lat ZHP" w "Dzienniku Polskim" z dn. 17.4 . 85, 
omówił ogólnie ideę ruchu skautowego w Anglii i pocza.tki skautingu w Polsce. 
Korzystając z "Kroniki Błękitnej Jedynki 2eglarskiej z Wilna", wydanej przez 
dh.dr. S. Stupkiewicza w Warszawie chciałbym dorzucić kilka szczegółów o ruchu 
skautowym w zaborze rosyjskim na Wileńszczyźnie. 

Konsp iracyjny ruch skautowy w Wilnie datuje się już od roku 1912. W jesie
ni tego roku pierwsza drużynę zorganizował Bonifacy Jacewicz /za namową dh. Ta
deus za Strumiłło/. W rok później drużyna ta przekształciła się w dwie drużyny: 

l. im. Romualda Traugutta z drużynowym M. Popławskim i opiekunem J. Przy-
łuskim. 

2. im. ks. J. Poniatowskiego z druż. M. Łukowskim i opiekunem S. Jarockim. 
Ogólna. opiekę sprawował inż. Teofil Szopa, działacz społeczny. 
Na skutek działań wojennych 1914-1915 większość harcerzy opuściło Wilno. 
Po zajęciu Wilna przez Niemców we wrześniu 1915 r. istniejacy uprzednio w 

ukryciu Komitet EduRacyjny zorganizował polskie szkolnictwo. Powstaje szkoła 
~owarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego, późniejsze gimnazjum im. Króla Zygmunta 
Augusta. Na terenie tej uczelni powstaje drużyna im, Z. Dołęgi-Sierakowskiego 
z drużynowymOlgierdemTuskiewiczem, a w parę miesięcy później Stanisław Cywiński, 
prof. języka polskiego, zakłada druga. drużynę im. Adama Mickiewicza. Stanisław 
Jarocki, profesor i artysta malarz, założył na terenie drugiego gimnazjum im. 
Joachima Lelewela drużynę im. H. Da.browskiego, a wśród młodzieży robotniczej 
drużynę im. Jana Kilińskiego. 

Ta ożywiona działalność trwała ponad rok. Starsi harcerze przeszli do POW, 
a z młodszych zorganizowano jedna drużynę im. St. 2ółkiewskiego pod wodza. Wiesła
wa Cywińskiego, ucznia 7 klasy. W roku 1918 doszła do Wilna fala repatriantów 
z Rosji /z Witebska i Romla/, którzy już byli zorganizowanymi harcerzami. Powsta
ły znów trzy drużyny, a drużynowymi sa: Bohdan Wojtkiewicz, B. Leszczyński i 
Marian Szyszko-Bohusz /obecnie prof. artysta-malarz w Londynie/. Hufcowym został 
Stanisław Węsławski. Sytuacja polityczna i wojenna Polski 1918 r. nakazywała 
podporządkować młodzież harcerska. zagadnieniom niepodległościowym. W Wilnie 
powstała Harcerska Kompania Kadrowa pod komenda. Stanisława Jarockiego. 

1.1 .1919 r. Niemcy wycofali się a Wilno zostało zajęte przez wojska sowie
ckie . Kompania Kadrowa po kilkudniowych walkach, wycofała się w głąb kraju. 
Z najmłodszych harcerzy Jerzy Niedziałkowski, uczeń 7 klasy, zorganizował druży
nę im. króla Stefana Batorego, a 1 . 3 .1919 r. Aleksander Minejko- drużynę im. 
R. Traugutta. 

Po wyzwoleniu Wilna w kwietniu 1919 r. powstało sześć drużyn meskich z insp. 
St . Jarockim. 

W lipcu 1920 r. po zalewie bolszewickim, harcerze ponownie opuścili Wilno. 
ew powstał Wileński Batalion Harcerski pod dowództwem por. Tadeusza Kowalca, 
stę d-cy l Kompanii był Wiesław Cywiński, a d-cą plutonu J. Grzesiak-Czarny. 

N Z łodszych harcerzy St . Jarceki zorganizował w Pruszkowie harcerski obóz 
Yfi=io~Tn i zy . 

Cnop ero po zakończeniu wojny w latach 1921-1922 ruch harcerski ożywił się, 
a zio ie Oddziału Wileńskiego ZHP w czerwcu 1922 r. było 15 drużyn meskich 

~-żeńJkich. Hufcowym został M. Szyszko-Bohusz. 
~estety brak wyszkolonej kadry i brak ducha spowodował organizacyjny rozkład. 

Oto co pisze hm. Paweł Mateusz Puci;lta, drużynowy "Stalowej Siódemki" i później-

arChiWUm 
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szy komendant Wileńskiej Chorqgwi ZHP w ksiażce "Wytrwałym zwycięstwo": 
"W epoce konspiracji harcerstwo było ruchem, skupiajacym młodzież, myślaca 

o konieczności podtrzymywania w społeczeństwie ducha polskiego, wierzaca w odzy
skanie niepodległości, gotowa dać ofiarę ze swego młodego życia. Teraz gdy cała 
prawie starsza młodzież harcerska, po przejściu chrztu bojowego przestała nagle 
widzieć cel swego pobytu w harcerstwie, skoro niepodległość Polski była już 
odzyskana. Pracę w harcerstwie trzeba zaczać od podstaw na zasadzie światowego 
skautingu." 

W roku 1923 komendantem Choragwi Wileńskiej został prof. USB Wacław Dzie
wulski, a komendantem Choragwi Harcerek Wanda Malewska. Jako zasadę uzdrowienia 
harcerstwa przyjęli oni "jakość a nie ilość". Dlatego rozwiazali drużyny słabo 
zorganizowane, pozostawiajac tylko trzy przy szkołach średnich . 

l. Czarna Trzynastka im. Zawiszy Czarnego /data założenia 18.10.1921/ przy 
Seminarium Nauczycielskim i gimn . im. A. Mickiewicza. Drużynowym jej był bm. 
Józef Grzesik-Czarny, dawny drużynowy Czarnej Trzynastki w Krakowie, z której w 
lipcu 1920 r. przeprowadził do Wil. Bat. Harc. 23 harcerzy i był w nim d-ca 
plutonu. 

2. drużyna im. J. Jasińskiego, założona przez J. Niedziałkowskiego w 1919 r. 
przemianowana na "Stalowa Siódemkę" przy gimn. im. J. Lelewela i ~redniej Szkole 
Handlowej. Drużynowym jej został hm. P.M. Puciata, student a później prof. histo
rii. Trzon jej stanowiła grupa harcerzy Puciaty z Witebska od 1917 r. 

3. Błękitna Jedynka, która nawiazujac do tradycji "pierwszej" drużyny z roku 
1913 za patrona otrzymała Romualda Traugutta . Była ona przy gimnazjum im. Kr. 
Zygmunta Augusta, gdzie profesorami byli hm. St . Jarocki i St . Cywiński a dyrekto-

• 
rem gimnazjum był dr. Zygmunt Fedorowicz, marszałek sejmu Litwy Srodkowej, który 
w 1922 r. uchwalił właczenie Wileńszczyzny do Polski. Oficjalna data założenia 
Błękitnej Jedynki jest 24.9.1923, a pierwszym drużynowym został phm. Romuald 
Łuczyński. 

Ze względu na duży stan ochotników, opiekun prof. S. Jarocki powołał druga 
drużynę im. Kr. Zygmunta Augusta, ale po roku została ona rozwiazana. W 1928 r. 
hm. Ludwik Kohutek przeksztacił drużynę lqdowa w wodna i tak powstała Błękitna 
Jedynka ~eglarska /BJ~/ jedna z trzech flagowych drużyn w Polsce, obok Wilków 
Morskich z Poznania i 39 Drużyny ~eglarskiej z Warszawy. O BJ~ mógłbym napisać 
dużo więcej gdyż byłem jej członkiem od roku 1930 do utraty niepodległości Polski 
w 1939 r. 

N 

rchiwum 

HO Jerzy Gradosielski 

HARCERKI WRĘCZAJĄ KWIATY 
NACZEL.\'11\0W/ PARSTWA w tYTOMJERZU 

g 4111. Ryd:-Sm~gly. 
dow. III urmji 

Maurolt!k 
/ó:t'/ 

Pihud1ki 

Druiynowa 
M. Tynicko 

(obec. Cu miowska) 
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Dh . Józef Szkudłapski 

Hm. Józef Grzesiak - "Czarny" /1900-1975/ 

Hm. Józef Grzesiak - "Czarny" rozpoczał swa służbę harcerska jako trzynasto
letni chłopiec, wstępując wraz ze zorganizowanym przez siebie zastępem Czarnych 
Wilków do Drugiej Krakowskiej Drużyny Skautów. 

Zastęp jego stopniowo się rozrasta i 17 lutego 1918 r. przekształca się w 
drużynę zwana Czarna Trzynastka Krakowska, z Czarnym jako drużynowym. 

W lipcu 1920 roku, wraz ze starszymi chłopcami swojej drużyny, wyrusza na 
front z Wileńskim Ochotniczym Baonem Harcerskim. 

Za działalność bojowa został dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych. 
Po zakończeniu działań wojennych w 1921 r . Czarny tworzy w Wilnie drużynę, 

która -·"Wkrótce przyjmuj e nazwę Czarnej Trzynastki . 
W 1927 roku Czarny został wybrany Komendantem Wileńskiej Chorągwi Harcerzy 

i na tym stanowisku pozostał, z wyjątkiem krótkich przerw, do 1939 roku. 
We wrześniu 1939 r. Grzesiak utworzył Wileński Ochotniczy Baon Harcerski, 

a później przez cały czas okupacji był Komendantem Wileńskiej Chorągwi Szarych 
Szeregów, oraz dowódca grupy "D" Armii Krajowej . 

W 1945 roku Czarny zostaje aresztowany. Jak do aresztowania doszło, 
opisuje on we swoich wspomnieniach: 

"Dzień naszych imienin, 19 marca 1949 r. spędziliśmy, obaj z Ziutkiem, na 
wędrówce po lesie, na Belmoncie. Las jakoś smętnie wygladał. 

Szliśmy po topniejacym śniegu, więcej milczac, niż mówiąc . Byliśmy smętni, 
gdyż czuliśmy się żołnierzami przegranej sprawy . 

Wydarzenia polityczne ostatnich tygodni, umowa zawarta przez "wielka trój
kę" w Jałcie, która traktowaliśmy jako czwarty rozbiór Polski, nie budził żadnych 
nadziei bliskich zmian na lepsze ••. 

Byłem "spalony" już od dwóch miesięcy, gdyż NKWD rozszyfrowało mnie i 21 sty
cznia 1945 r. dokonało nalotu na pomieszczenie Stacji Dezynfekcyjnej przy ul. 
Kościuszki na Antokolu, gdzie wówczas pracowałem. 

Udało się uniknać aresztowania, gdyż podczas nalotu, na wszelki wypadek, 
wyszedłem drugimi drzwiami, choć jeszcze nie wiedziałem, jaki był cel przyby
cia enkawudzistów. 

Idac z pełnym ekwipunkiem dezynfektora do miejsca pracy, wskazywanych mi 
rano, zaszedłem po drodze do Antka . Pogawędziliśmy na aktualne tematy i po 
jakiejś godzinie zadzwoniłem do mieszkania pp. Popławskich, przy Zaułku Porto
wym, gdzie już parokrotnie przeprowadzałem dezynfekcje, w związku z zakaźna 
choroba ich syna. I tu dowiedziałem się, że przed chwila byli u nich jacyś lu
dzie, którzy pytali, czy już byłem na dezynfekcji. A gdy jeszcze powiedziano 
mi, że dwóch z nich mówiło po rosyjsku, zrozumiałem, że polowanie na mnie się 
rozpoczęło, gdyż na stacji dezynfekcyjnej Rosjanie nie pracowali. Trzeba było 

~----~~rzedzić Klemę /żonę/, która w zwiazku z przyjazdem siostry z dziećmi z dale

N 

k1~ Syberii nie poszła w tym dniu do pracy, aby załatwić sprawy meldunkowe ••• 
dwóch miesięcy organa NKWD dosłownie polowały na mnie. Wzywano różne 

między innymi byłych pracowników Oddziału Ewidencji Ludności, gdzie 
em parę lat na stanowisku kierownika, przetrzymywano je przez kilka 
proszono, grożono, straszono i polecano, wszystko dlatego, aby natrafić 

· ślad . •. 
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Wobec takiej sytuacji trudno mi było poruszać się w mieęcie, w którym 
mieszkałam od 25 lat i w którym byłem dobrze znany tak z pracy zawodowej, jak 
i z pracy harcerskiej. Trzeba było jakoś zmienić swój wyglad. Nosiłem więc 
rogowe okulary, ze zwykłym szkłem, zgoliłem w~sy, chodziłem z laską, udajac 
lekko kulejącego. Widocznie ta charakteryzacja znacznie zmieniła mój wyglad, 
gdyż nawet mój przyjaciel Antek nie poznał mnie, gdy mijaliśmy się na waskim 
chodniku. A jednak ••• 

-------
Mijałem plac rynkowy na Zarzeczu, gdy usłyszałem jakby odgłos biegnacych 

za mna ludzi a trochę później usłyszałem wołanie: "Grażdanin, grażdanin!" 
W momencie, gdy się zatrzymałem, aby obejrzeć się, co jest przyczyna tego woła
nia, dobiegło do mnie trzech "krasnopaganników" /żołnierze z formacji wojsk 
NKWD, noszący czerwone naramienniki/ z automatami w rękach, i jeden z nich nawet 
dość grzecznie, poprosił o moje dokumenty. 

Gdywyci~gn~łemz kieszeni dokument w postaci karty rejestracyjnej, zjawił 
się nagle jakiś cywilny osobnik, który badawczo mi się przyjrzał i krzknał: 
"Bieritie jewo!" Zołnierze wycelowali we mnie automaty, a jeden krzyknał: 
"ruki w wierch!" i w tym momencie wyrwał mi z r~k teczkę i laskę. Wprowadzo
no mnie do pobliskiej bramy i dokonano pobieżnej rewizji, poszukujac broni." 

Czarnego więziono w Wilnie i w Moskwie, na Łubiance. W czasie śledztwa 
na Łubiance pytano Czarnego, miedzy innymi, o Czarne Chusty. We wspomnieniach 
pisze Czarny o tym w ten sposób: 

"Otóż dopiero teraz sędzia ·:Śledczy odczytał mi tłumaczenie listu Ryśka 
Michniewicza z Gromady Włóczęgów "Czarnej Trzynastki" Wileńskiej Drużyny 
Harcerzy, który jako hufcowy lidzkiego Hufca harcerzy został aresztowany w 
Lidzie w końcu 1939 roku i przebywał, po uwolnieniu go z "łagru" wraz z matka 
tam wywieziona z Polski, w bezwodnej, taszkienckiej "Obłaści". Rysiek napisał 
do mnie ten list po wyzwoleniu Wilna od okupantów niemieckich. Pomimo zmiany 
mego adresu, poczta ustaliła mój nowy adres oficjalny /Legionowa 83/ i list 
został mi doręczony. W liście tym Rysiek opisywał swoja rozpaczliwa sytuację, 
spowodowana ciężka choroba i złymi warunkami materialnymi w jakich się znaj
dują, wraz z cudem odnaleziona matka i żarty nostalgia wspominał czasy przed
wojennych wypraw harcerskich, pisz;J.c m.in .: "Czarny, kiedy znowu zbierzesz 
Czarne Chusty i poprowadzisz na słoneczny szlak?'' I to zdanie najbardziej za
intrygowało władze bezpieczeństwa. 

Długo i wyczerpująco musiałem wyjaśniać, co to sa "Czarne Chusty", "sło
neczny szlak" itp. List ten miałem przy sobie w chwili aresztowania i wraz z 
innymi przedmiotami został zabrany podczas rewizji i widocznie przekazany do 
Moskwy z moimi dokumentami i pieniędzmi." 

W lipcu 1945 r. przewieziono Czarnego do więzienia w Butyrkach, dawnej 
carskiej "pieresylnej tiurmie", a stamtad do więzienia "Kapezetu" iŁukiszek 
w Wilnie, gdzie Grzesiak otrzymał wyrok skazujący go na "10 lat poprawczych 
~w"6"0Z"t5w i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich". 

Cza y odbył swój wyrok w Workucie, skąd w 1955 r. został wysłany do Kara
gąndn. Do kraju powrócił w grudniu 1955 r • 

.,.--.:.. P~aździerniku" Grzesiak został wybrany do Naczelnej Rady Harcerskiej i 
~ ~ie~oynictwo Samodzielnego Wydziału Obozów i Imprez Masowych. 

Równd~eśnie dnia 16.XI!.l956 r. został wybrany Komendantem Gdańskiej 
Głfo'F't · H rcers twa. 

( zw: ązku ze zmianami, jakie nas t;J.piły w ZHP w kwietniu 1958 r. ustapił 
G ~esi stanowiska Członka Głównej Kwatery Harcerstwa. 

arcnrwum 
--~ - - -
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W paździeniku 1958 r. zostaje odwołany ze stanowiska Komendanta Gdańskiej 
Chorągwi Harcerstwa przez Główna Kwaterę, która jako uzasadnienie swej dec~7.ji 
podała, że .•• "linia ideowo-wychowawcza, znajdująca szczególnie sw9j wyraz w 
programie pracy oraz polityce personalnej jest niezgodna z linia ideowo-wycho
wawcza Związku Harcerstwa Polskiego ••. " 

W dniu 25 listopada 1960 r. Czarny, nie widzac możliwości pracy instruktor
skiej w ZHP, zwrócił się do Głównej Kwatery z prośba o zwolnienie go z Organi-

• • 
zacJ~. 

List Głównej Kwatery Harcerskiej z dnia 4 grudnia 1959 r. stwierdza, że 
"Ob. Józef Andrzej Grzesiak ... posiada własne poglądy na węzłowe sprawy 
Harcerstwa, otwarcie je głosił i bronił - nawet gdy wiedział, że nie znajdują 
one poparcie większości". 

W nagłówku maszynopisu Czarnego jest następujacy dwuwiersz: 
"O czym się nie pisze, 
Pyłem zapomnienia pokryte". 

Wspomnienie to ma na celu usunąć warstwę pyłu i odsłonić sylwetkę jednego 
z wybitnych i całym Życiem oddanych pracy harcerskiej instruktorów. 

Dh. Józef Szkudłapski 

l l ~~ 1=====•=-

Modlitwa za Solidarność z Kraju, wrzesień 1985 r. 

Przed Toba Matko, zginamy kolana 
W hołdzie dziękczynnym za łaskę wytrwania. 
Ty dumę polska obnosisz przed światem, 
Bronisz lud wierny, gdy tyran go gnębi. 
Pozostań dla nas Gwiazda Madrości 
I bądź Królowa Solidarności . 

Nie dopuść, by przemoc kłamliwa 
Nasz naród dzielny deptała nikczemnie. 
Bądź nam puklerzem Matko Litościwa, 
Panno Przeczysta, Zwierciadło Swiatłości, 
Błogosław Polskiej Solidarności . 

W górniczym trudzie i na chłopskiej roli, 
W tym, co nas smuci i w tym, co nas boli, 
Bądź zawsze z nami, o nasza Radości -
Matko Polaków Solidarności . 

Na Twoje, Matko, boskie wezwanie 
Każdy z nas zawsze z ochota stanie, 
By bronić wiary i Kraju w potrzebie, 
Być z Toba wszędzie, na ziemi i w niebie. 
Broń nas skutecznie od każdej podłości 
Boska Hetmanko Solidarności! 

Matko odwieczna Polskiego Narodu 
Odwróć od Folski dni klęski i głodu ! 
Niech Twa opieka nas nie omija! 
Módl sie za nami! Zdrowaś Maryj a! !! 

Anonim. 
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HARCERSTWO POZA KRAJEM /Część 3-cia/ 

Pokłosie Zjazdowe Jerozolima 1942 r. 

Zjazd Walny Zwi~zku Harcerstwa Polskiego na Srodkowym Wschodzie 
19.VII.l942 w Jerozolimie.Zjazd zagaił Przewodnicz~cy Rady Z.H.P. na 
Hm. Sielecki Stanisław. 

odbył się 

Sr. Wschód 

Hm. Sliwiński Walerian, 
-"Wojna to zaprzeczenie 

• • WOJna to zaprzeczen~e Prawa. 

wygłosił referat: "Zadania Harcerstwa w dobie obecnej" 
chrześcijaństwa, zaprzeczenie służby Bogu i bliźnim; 

Wojna to zatrata tego, co najpiękniejsze - życia; to zatrata milionów egzy
stencji; wojna to zatrata moralności i etyki. 

Ale wojna to i próba nie tylko siły - to próba odporności, wierności, mo.ral
ności i wartości społeczeństw i jednostek. My z tej próby powinniśmy wyjść 
zwycięsko."-

Następnie zwraca uwagę na zgubne skutki traktowania i ujmowania wszystkiego 
pod k~tem tymczasowości. 

-"Dzień dzisiejszy jest rzeczywistości~. To co jest rzeczywiste, dobre i 
cenne powinno być stałe i trwałe, a nie tymczasowe. Polski na obczyźnie nie 
reprezentujemy tymczasowo. Wbrew nawet naszej woli zostaliśmy propagatorami 
dobrego Jej imienia. 

W codzienności gubimy się, kłóc~c się o drobiazgi, zapominaj~c o tym, co 
jest istot~ życia na obczyźnie. 

Na obczyźnie wyrastaj~ inne zagadnienia. Zadania te należy precyzować, 
należy je rozpracować osobno dla jednostki, osobno dla społeczności i organiza
cji. Zadania te musz~ wyraźnie nosić cechę przydatności. Np. harcerki powinny 
przygotowywać się do zast~pienia żołnierza na wszystkich dostępnych kobietom 
stanowiskach i posterunkach. Organizacja zaś sama winna dostosować programy swych 
prób i sprawności do wymagań służby wojennej. Osobiście każdy harcerz i harcerka 
winni dołożyć starań, by utrzymać się na najwyższym poziomie ideowym i etycznym. 

Nie czekać na przydziały służb. Nie czekać, aż każdego z nas zaprowadz~, 
czy każ~ j~ pełnić. Tutaj trzeba wykazać harcerski węch, harcerski słuch i 
spostrzegawczość. Iść tam, gdzie luka, gdzie potrzeba wykazać dobr~ wolę i 
• • • 
~n~cJatywę.-

Nie wolno chodzić samopas. Należy się ł~czyć i skupiać w gromady. Kto 
chodzi samopas, ten nie słucha prawa gromady.-

Służbę trzeba pełnić nie z przymusu, lecz z dobrej woli i własnej chęci. 
Nie opieszale, a z tempem, pogod~ i uśmiechem. Nie opowiadać, a dawać przykład. 
Przykład wzorowej służby, postępowania i umiejętności wytrwania. ' 

Idziemy na start. Kierunek naszej drogi wytycza deklaracja." 
Koło Przyjaciół Harcerstwa 

W Tel-Aviv powstało 22.1.1941 r. Koło Przyjaciół Harcerstwa. Przewodnicz~-
cym Koła wybrano dha M. Chmielewskiego /działacz harcerski/. 

K.P.H. zaopiekowało się młodą drużyn~ harcersk~, drużynowy hm. Strecker J. 
lipcu 1941 r. K.P.H. częściowo finansuje pismo harcerskie "Na Warcie"; 

~~mi K.P.H. uruchamia 1-sz~ kolonię harcersk~ od 25.VII do 9.IX.41 w Bat-Yam. 
N K .• H. w Tel-Aviv pomogło Komendzie zorganizować kolonię harcersk~ w 1942 r. 

H. czerpie fundusze ze składek członkowskich i z subwencji Delegatury 
i Opieki Społecznej. 

/Wytrwamy, Jerozolima IX-X 1942 r . / 
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Zofia Kwiatkowska , hm. 

Polska Kobieta na Szlaku Wojny 

Wrzesień 1939 roku. 

Na szósym piętrze wielkiego żelbetonowego gmachu w Warszawie ulokowała się 
jedna z instytucyj obrony przeciwlotniczej, której zadaniem było sygnalizowanie 
wszystkich działań broni powietrznej wroga na terenach ziem polskich. Praca 
trwa bez przerwy dzień i noc . Kilkaset pań polskich obsługuje aparaty, przy 
pomocy których liczne punkty obserwacyjne melduj~ pojawienie się wroga nad 
naszymi ziemiami . Należy stwierdzić, że nie było wypadku, aby wróg nas zasko
czył, a jużpierwszegowrześnia o godz. 5.30 w Warszawie był zarzadzony pierwszy 
alarm lotniczy. Jedna celna bomba wystarczyłaby, aby cała obsada dosłownie 
pofrunęła "ad patres " . I trzeba stwierdzić, że w czasie najniebezpieczniejszych 
nalotów, gó~ stada wrogich samolotów unosiły się nad naszymi głowamj, a wielkie 
szyby w salaeb pozwalały bezpośrednio obserwować ich bezlitosne ataki, ani jedno 
polskie serce nie zaw~odło, nie było wypadku ataku histerycznego, płaczu lub 
prośby o zwolnienie. Nie było spóźnienia się na nocne zmiany, gdy młodziutkie 
12-letnie harcerki lub starsze 70-letnie panie pieszo wędrowały z dalekiego 
~oliborza, Pragi lub kolonii Ikara. Na służbę nie przyszły tylko te, które 
zginęły od pocisków wroga w drodze na swój posterunek, jak np . ś.p. hm Jadwiga Gr. 

Wszystkie pełniły swa służbę z całym poświęceniem i zrozumieniem swych 
obowiazków narodowych i społecznych, nie zważajac na stale grożace niebezpie-

" . . czenstwo utraty zyc~a. 
Polska nie może zginać, majac takie kobiety! 

wszędzie promieniował czyn bohaterskiej Polki. Do 
5-ciu Warszawianek, które na Woli obrzuciły czołgi 
na i zmusiły załogi niemieckie do poddania się. 

Rok 1940. 

Jak Polska długa i szeroka, 
historii przejd~ nazwiska 
niemieckie butelkami z benzy-

Polacy na szlaku swej wędrówki zatrzymani gdzieś na Węgrzech, Rumunii lub 
Jugosławii urzadzaj~ swe życie, przede wszystkim organizuja szkoły, Czerwony 
Krzyż i drużyny harcerskie. W pierwszych szeregach tych organizacyj sa kobiety . 

Również trud ł~czności z nieszczęsnym krajem przyjmuja w dużej mierze na 
siebie kobiety; s~ one w większości kurierkami, woża rozkazy i pieni~dze, a 
przywoża lub przeprowadzają żywych ludzi i sprawozdania. s~ one także łaczni
kami pomiędzy wszystkimi obozami internowanych i dzięki ich ofiarnej pracy 
tysi~ce żołnierzy mogło dostać się do bratnich szeregów. Te nadludzkie poświe
cenia musza być dziś ukryte, ale niedaleka przyszłość pozwoli je odkryć i wtedy 
w całym blasku chwały ukaża się całe szeregi cichych, bezimiennych bohaterek. 

Rok 1941. 

M.p. gdzieś w Afryce. Szpital polski opiekuje się kilku setkami rannych i 
~~,ch. Polskie siostry stanęły tu na wyżynach prawdziwego ludzkiego serca. 

i ofiarne pracowały bez wytchnienia, bez zmiany, jednakowo oddane chorym, 
ieka ich była zawsze normowana tylko stopniem niebezpieczeństwa rannego czy 

~~~~ego. Walczyły o życie każdego swego pacjenta nie mniej, jakby walczyły o 
najbliższych lub swe własne. Poświecenie tych kobiet nie miało granic 

• 
~ary. 
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"' Cudzoziemcy, którzy dostali się do naszego szpitala nie 
wierzac, że tylko u nas odzyskaja zdrowie. Tak wielkie było 
i poświęcenie naszej służby zdrowia. 

chcieli go 
zaufanie w 

opuszczac 
opiekę 

Rok 1942. 

Obóz harcerek "gdzieś" w Palestynie. Połowa harcerek przeszła przez stra
szliwa szkołę życia sowieckiego. Poznały nędzę, głód, zimno i przerażajace 
warunki pracy przymusowej. Znaczna większość zniszczona awitaminoza, prawie 
wszystkie maja stwierdzone poważne niedomagania sercowe, a jednak dziś te stra
szliwe zmory niedalekiej przeszłości sa już zapomniane i przejda w niebyt. Dziś 
oczy i usta już się uśmiechaja, często jeszcze smutnie, ale sa wyrazem odporno
ści i hartu polskich dusz. Wszystkie one daża do wiedzy, do pracy dla dobra 
powszechnego i pragna być użytecznymi i wzorowymi jednostkami polskiego społe-

". czenstwa. 
Ludzkość cała staje dziś na rozdrożu, gdyż jesteśmy prawdopodobnie w kryty

cznym punkcie naszej cywilizacji i albo znajdziemy prawdziwa drogę do Boga, lub 
utoniemy w trzęsawiskach ciemnych mocy. Z jednej strony szatańskie siły kieruja 
masy ludzkie w przepaście zła, nienawiści i zbrodni, a z drugiej strony dobre 
duchy wskazuja nam drogę dobra, miłości i współpracy braterskiej narodów. Dziś 
jest moment dziejowy, w którym nie wolno być biernym. Potęga zła jest tak wielka, 
że ci, którzy pragna zwyciężyć ja, musza zdobyć się na najwyższy wysiłek i zespo
lenie wszystkich rozporzadzalnych sił ludzi dobrej woli. Droga jeszcze daleka 
i polskim kobietom nie czas na odpoczynek. Nie potrzeba zachęcać je do dalszych 
wysiłków, one same znaja swój obowiazek i święcie go wypełnią. 

Ryszard Pobóg 

N 

• 
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Wierzę 

Wierzę w potęgę naszej polskiej mowy, 
Wierzę w niezłomna moc polskiego ducha, 
Wierzę w Najświętsza Pannę z Częstochowy 
Wierzę- że smutnych modlitw naszych słucha ••• 

Wierzę w ofiarę tych, co już polegli, 
I tych, co patrza w lufy karabinów •.• 
Wierzę w łzy matek, cięższe od grud ziemi, 
Które opadły na trumny swych synów ... 

Wierzę w zwycięstwo naszej słusznej sprawy, 
W nasza historię wykuta w pomnikach! 
W prawo do zemsty, prawo do odwetu, 
I celność ręki - polskiego lotnika! 

Wierzę w to wszystko, tak jak w niebo w górze 
I wierzę w mundur żołnierski, polowy. 
Wierzę, że będę w tym samym mundurze 
szedł w defiladzie na Placu Zamkowym!!! 

1941 r • 

' 
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Tylko wspomnienia ! Isfahan, Persja 1945 r. 

Boże! •.. Jak szybko poleciało z wiatrem to rozkoszne G-tygodniowe życie 
na obozie harcerskim, tam oto, za Isfahanem, w pięknym zielonym ogrodzie. Dziś, 
niestety, tylko wspominam ••. Płynęło ono jak ta łódź rozkołysana wśród błęki
tnej wody, a na niej zadowolony sternik, niekoniecznie pragnacy ujrzeć brzeg. 
Tak i my na obozie czuliśmy się wspaniale a o zwinięciu jego, ani słyszeć nie 
chcieliśmy . Lecz cóż? Z losem trzeba się pogodzić i te wesołe przyjemne chwile 
spędzone tam - jeszcze w Isfahanie - tylko wspominać. W tej chwili nasuwa mi 
się na myśl ostatni, lecz chyba najmilszy kominek "Wyrwidębów", które w żaden 
sposób nie mogły zrozumieć , że jutro wrócić musza do internatu, a co gorsza 
zasiaść znowu przy czarnym stole i uczyć się. Ach, uczyć się! ..• 

Jak dziś widzę mieniace się w płomieniu kominka te blade twarzyczki dzieci. 
Były smutne, wsłuchane w słowa wodza, który po raz ostatni przy świadkach, 
szumiacych sosnach, wpaja w ich młode serduszka miłość ku Matce-Ojczyźnie. 
W gawędzie swej wódz przeniósł rozczulone dzieci tam do kochanej naszej ziemi 
polskiej i tam błakały się nasze muśli po polach szumiacych łanami zbóż, po 
lakach zielonych, górach sterczacych dumnie w niebo. Zatrzymaliśmy się w 
samym sercu Matki, skad dziś płynie potokami krew i razem z błękitnymi wodami 
Wisły wpada do Bałtyku. Wszystko to było niczero w bajce, a nawet snem, lecz 
nieskończonym, gdyż późna godzina oznajmiła nam, że trzeba iść na spoczynek. 

A teraz pozwólcie mi się poch~valić - co też za "ananaski" były z moich 
·zuchów . Miałam ich dwfdziestu czasem z plusem, a częściej z minusem, gdyż 
niektóre mamy zabrały swych synków przed zakończeniem. No, ale i tak wystarczy
ło nas. Wyobraźcie sobie, że to, czego harcerka nie spostrzegła, oni widzieli, 
a gdzie harcerz nie wlazł- oni byli pierwsi •.. Pamiętam pewnego dnia wszy
stkie drużyny harcerskie ozdabiały świetlicę obozowa; zrobili parę zabawek, 
które się zuchom bardzo podobały, a ponieważ im wstęp do świetlicy był wzbro
niony, więc na widok czerwononogich bocianów chorowały. AŻ tu jednego słone
cznego dnia wleźli dziura /jak się potem usprawiedliwiali/, a ze stojacych 
dumnie bocianów zrobili "kadawerów". Cała zaś historię tego wypadku przedsta
wili nam pięknie harcerze w swych kupletach: 

"W obozie naśmiecili, świetlicę zrabowali, 
Bocianom łby skręcili i w krzaki pozwiewali." 

Mieliśmy z nich też niemała pociechę, gdyż wszędzie ich było pełno -
psocili bez miary, a potem musiałam sie nasłuchać ględzeń dhny oboźnej, 
częściej oboźnego, a najczęściej wesołego druha Komendanta. Pomimo to zniosły
śmy wszystko z uśmiechem, a na przyszły obóz, jeśli Bóg pozwoli, wykuję swe 
serce z kamienia, by nie było tak wrażliwe. 

Wódz - Kazika Pacyżanka, Wędrowniczka 
/Skaut I-II 1946/ 

• 
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"Platerówki" Dziewczęta z tamtych lat ••• 

Dzieciństwo - to był Kraj Ałtajski, Krasnojarski albo inny, gdzieś na 
dalekiej Syberii. Z tamtych lat, z odległego, ośnieżonego i mroźnego kraju -
zapamiętały do dziś głód i dobroć obcych przecież ludzi. Kto choć raz cierpiał 
głód, ten dopiero może pojąć, co to znaczy nie mieć w ustach nic od rana do 
wieczora całymi dniami. Kto znosił głód miesi~cami, ten później naprawdę dba 
tylko o to, żeby w domu było co jeść . 

Dlatego w Platerówce dzisiaj, po przeszło 40 latach, każdego gościa naj
pierw pytają, czy nie jest głodny, albo bez pytania stawiają na stole, co akurat 
jest do jedzenia. Lęk, żeby nigdy więcej nie zabrakło chleba - pozostał do 
dziś . Tak samo w ustach smak kipiatoku, pochłopki czy czarnej kawy ze spalonego 
• • • J ęczm.l.enl.a. 

Rok 1943 - to były Sielce i "bab-bat" czyli I samodzielny Batalion Kobiecy 
im. Emilii Plater. 

Z. Pi~tkowska pracowała jako murarz w Barnaule nad Obem, gdy wezwanie dosta
ła. 1.7-letnia Z. Kolendowa dodała sobie rok i - dzięki temu - przyjęli ją do 
pracy w kopalni, gdzie jadła codziennie chleb . Z kopalni poszła na front W. 
Kalińska, choć nie dostała wezwania. Sama pobiegła do rajwojenkomnatu i zapy
tała: "a czemu u mnie powietki niet?" Wojskowi popatrzyli na nia, na siebie 
i orzekli - " zdarowa diewka". I Walentyna, ku rozpaczy matki, otrzymała pismo. 
Nie mogła tylko pojąć, dlaczego matka tak bardzo lęka się o nia i płacze, bo 
sama, niczym dziecko, cieszyła się, że idzie do wojska i nie będzie więcej 
głodna ••• 

Do sieleckiego lasu nad Oka przyjeżdżały ochotniczki pojedyńczo lub grupa
mi, z najodleglejszych zakątków ZSRR - z Komi, z Kazachstanu, Uzbekistanu, 
Turkmenii, z Gruzji i przypinały do czapki polowej polskiego orła. O froncie 
nie myślały, raczej o tym, by odwrócić uwagę kucharza i zjeść druga porcję 
kaszy. Ale o Polsce myślały, o tym, że wreszcie po latach tułaczki wróc~ z 
dalekiej Syberii do swoich domów, na przekór tym wszystkim, którzy mówili, że 
Polski nigdy już nie zobaczą . 

15- go lipca 1943 r. batalion kobiecy składał przysięgę. Do dziś pamiętają 
tamten dzień- o godz. 7.30- nabożeństwo i wymarsz z kaplicy na plac przed 
sztabem dywizji, przysięga, defilada i słowa Przysięgi:- "Składam uroczysta 
przysięgę ziemi polskiej brocz~cej we krwi, narodowi polskiemu, umęczonemu w 
niemieckim jarzmie, że nie skalam imienia Polaka, że wiernie będę służyła 
O• , , " J czyzn1.e •.. 

Potem było Lenino . Pozostały tam mogiły szeregu Polek ... Po bitwie, o 
której dziś mówia, że było to prawdziwe piekło, zapadła decyzja - batalion 
kobiecy wyspecjalizować w pełnieniu służby wewnętrznej . Już więcej nie dawano 
dziewcz~t na pierwsz~ linię frontu . Miały przecież później w wolnej Ojczyźnie, 
rodzić dzieci - tak powiedział ich dowódca gen. Berling. 

~---- Po demobilizacji te, które chciały osi~ść na wsi, ruszyły na zachód. 
~·osk ołożon~ u podnóża Gór Izerskich wybrało im dowództwo. Z Warszawy do 
~Fe lińc jechały dwa dni pociągiem, potem szły 30 km. piechotą. We wiosce, 
'pó ~ zwana Zalipie - ustawiły tabliczkę Wojskowa Osada Platerowo. Wkrótce 

O jędie d iew~zyny w wojskowej bluzie, orz~cej pola - obiegło cał~ krajow~ 

• 

asę. jD iewczyn~, która nie uśmiecha się do obiektywu, ze wzrokiem utkwionym 
~ęrnję prowadzi konia za uzdę - była Weronika Telega z 3-go plutonu cekaemów . 
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Dobrze, że choć z koniem ja, sfotografowali -komentuje J. Popkowa. P8mięta 
przecież, że wtedy w wiosce był tylko jeden koń i osadniczki orały krowami. 
A w latach 50-tych, młodej wdowy W. Telegi, wychowuja,cej samotnie dzieci, nikt 
już nie fotografował. Nie miał też kto uja,ć się za nia, gdy szła do więzienia 
za nie oddanie obowia,zkowych dostaw. 

Pod koniec 1945 r. było w Platerówce 200 dawnych żołnierek "bab-bat". 
Po wsiach kręcili się szabrownicy. Wieczorami strach było oddalać się od 
domów i choć nastał pokój, to jednak rozlegały się strzały, a one nie rozsta
wały się z bronią,. 

Bieda była wtedy w całym kraju, nie tylko w Platerówce, ale za to nastrój 
weselszy . Bywało, że Niemcy, którzy nie zdażyli opuścić swoich domostw, przy
grywali do tańca w sobotnie wieczory. Jeden z Niemców, którego ziemię uprawia
ła Weronika Telega bardzo był biedny, miał sześcioro dzieci i krowę. A znów 
inny miał 3-ch synów, którzy zginęli pod Stalingradem. Przed przybranymi 
czarna, krepa, zdjęciami synów, paliły s ię wieczorami świece i rozlegał się 
płacz matki .•• 

A znów innyo~iedzałpania. K. i cieszył się, że nowym właścicielom wie
dzie się lepiej niż jemu kiedyś. Przywoził prezenty i koniecznie chciał żenić 
swego syna z córka pani Kolendowej. Ale córka upatrzyła sobie innego i od 
wesela Niemiec rzadziej przyjeżdżał. 

Losy kobiet-żołnierzy próbuje się opisać w pełnych patosu zdaniach w 
których najczęściej powtarzają, się słowa - patriotyzm, bohaterstwo. A one 
dzisiaj mówią, że wtedy rzucono je tutaj niczym koty w worku. Jakby nie dosyć 
już przeszły w życiu, jakby za mało zaznały bólu, głodu, poniewierki i łez, 
to jeszcze dostały ziemię. Ale nie uciekły stad. Wiedziały przecież, że musza 
zostać, że wróca do nich z ZSRR matki, ojcowie, bracia, siostry i dom napełni 
się bliskimi i zapewni im schronienie, a ziemia wyżywi. Same wkrótce założyły 
rodziny własne, a na świat przyszły dzieci. Pracowały w polu, w domu i niewia
domo kiedy przemieniły się w strudzone kobiety. Dawni koledzy z wojska byli 
na stanowiskach i nie mówili jużonich-nasze dziewczęta ••• 

Dzisiaj z dawnego "bab-batu" pozostało tylko 42 żołnierzy. Mówia o sobie, 
że sa u schyłku życia i pragną tylko spokoju . Większość "Platerówek" jest na 
rencie, nie każda obrabia kawałek ziemi i ma pełne ręce roboty ••• Nigdy nie 
leży tutaj ani jeden hektar ugorem ••• Rentę na szczęście biorą ze Zbowidu. 
Z renty na ziemię pewnie by nie wyżyły, a tak, z rekompensata i orderem t.zw. 
chlebowym, maja, koło 6 tysięcy złotych. Nie jest to za dużo ale też i nie za 
mało. "Ze Zbawidu-na chleb, a za krzyże- na masło " - mówia "Platerówki". 

Jednego tylko roku było 6 pogrzebów. Nie braknie wtedy Platerówek, które 
towarzysza swoim koleżankom, kolegom - ubrane w wojskowe mundury, uszyte spe
cjalnie kilka lat temu, na wzór dawnych, wojennych. Lecz coraz rzadziej ludzie 
rozpoznaj a mundur. Ale trzeba przyznać, że we Wrocławiu, gdzie I-szy samo
dzielny Batalion Kobiecy im. E. Plater - witał Papieża,nie doszły do nich żadne 

__,..--Z"ł'6.$.,.bl.wości. Wręcz odwrotnie!, pełen poszanowania szept - "to Platerówki ida!" 
zpou~Pli je ludzie po mundurach i sztandarze, który niosły ..• 

We rocławiu prezentowały się naprawdę dobrze. Gdzieś zniknęły przeżyte 
ki, jakby nagle odmłodniały w swoich mundurach .•• Stały wyprostowa
~ięte w klapę maleńkie znaczki zbowidowskie. Ten znaczek zwalnia 

P~ia honorów wojskowych. Nie musza nikomu salutować, a to nie jest 
z nia, gdy ręce sa spracowane i powykręcane reumatyzmem •.• 

/Skrót MP. -Tygodnik Kulturalny- napisała Barbara Olek./ 
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Syberyjskie "Siekiery" 

2 sierpnia 1940 roku wyładowano na dalekiej Syberii, w Jakuckiej "obłaści" 
nad rzeka Ałdan, transport około 500 Polaków, których przymusowo wywieziono ze 
Lwowa 29 czerwca. 

"Tu będziecie żyć i umierać"!, zawyrokował - uśmiechając się- komendant 
"posiołka". 

Zmordowani długą podróżą w bydlęcych wagonach, przerażeni potworną rzeczy
wist9Ścią i beznadzieją, staliśmy niby obojętni przypatrując się jak komendant 
szerokim rozmachem rak określa miejsce naszego cmentarza. 

"Będziecie ścinać drzewa - a jest ich na uroczej sowieckiej Syberii dużo -
budować baraki i to spiesząc się, bo za miesiąc przyjdzie tutaj piękna syberyj 
ska zima. Myślac o sobie i tej zimie, musicie już jutro rano zabrać się do robo
ty, każdy z was w swoim interesie", powiedział- kiwając z przekonaniem głową 
pan komendant . A odebodzac dodał: "a tu -określił zasięgiem rak - wytniecie 
jeszcze dzisiaj kilkanaście drzew ,żebyście od jutra mieli gdzie zbierać się 
przed wyjściem do roboty". 

Pan komendant odjechał konno, a ludzie stali patrząc tępo w syberyjski las. 
Rozpacz powoli obejmowała, bezsilność zniewalała, a jutro przyszło i trwało pra
wie dwa lata. 

Gdy w następnych dniach trzeba już było formować "brygady robocze" - dziw
nym zbiegiem okoliczności sześć nas młodych dziewczat znalazło się w jednej 
brygadzie z panią Ela . Powiedziała ona do nas: "trzymajmy się razem dziewczęta, 
byśmy się mogły wzajemnie wspierać i pomagać innym". 

Okazało się po kilku dniach, że to nie był zbieg okoliczności, że to pani 
Ela, instruktorka śląskiej Chorągwi Harcerek - swoja harcerska intuicja i meto-

• da pokierowała naszym losem, by zorganizować zastęp harcerek. "Jest nas sześć 
i jeśli wszystkie razem bardzo zechcemy, możemy wiele tutaj zrobić tu gdzie nas 
Bóg postawił", powiedziała druhna Ela. W dalszych rozmowach okazało się, że 
każda z nas już była harcerką w różnych szkołach, chorągwiach i stopniach. 

Szłyśmy do pracy niosąc siekiery i kilofy. "Pomyślmy dzisiaj o godle nasze
go zastępu", powiedziała druhna Ela. Gdy w południowej przerwie stanęłyśmy przy 
ognisku, by na długich kijach obsuszyć nad płomieniem kromki gliniastego sowie
ckiego chleba, godło naszego zastępu wyszło prawie samo. "Siekiery" - odzew 
"zahartowane" . 

Siekiery to nas nieodłączny codzienny sprzęt roboczy! 
Siekierami odcinamy się od beznadziejności! 
Siekierami wyrąbujemy drogę do potrzebujących! 
Siekierami przebijamy się przez gąszcz syberyjskich lasów. 
Program prac zastępu też ułożył się prawie sam. 
Zaopiekujemy się dziećmi, których matki musza pracować, aby je wyżywić. 

~~~~·~teresujmy się samotnymi i chorymi. 
rzyJ 'emy do naszego zespołu "brygady" dwie starsze panie, które fizycznie 

nfe ~o łają wyznaczonej robocie, więc zwiększymy nasz wysiłek, aby i one wypra-
---eewaly 1 chleba i zupę za całodzienny roboczy trud. 
O D sz~d am z czasem jeszcze jeden obowiazek, organizowanie wspólnych mo-
d~· Zak z ne nam były takie zebrania, ale coraz bardziej okazały się potrze-

-- ~ a em nawet konieczne. 
~bY. o wśród nas żadnej osoby duchownej, a druhna Ela te chwile coraz 

~~~;-~e~j~- s lączace - odprawia godnie, wzruszająco i przekazuje swoją siłę 
,; ania w oparciu o Wszechmoc Boża - utrudzonym i wątpiącym. 

u 
• 

------
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"Siekiery potrzebne" Teresa i Kasia, zajęły się dziećmi. Zabierały je na 
zabawy, urz~dzały dzieciom k~piel w ciepłej wodzie. W niedzielne letnie dni 
zabierały je na wycieczki w syberyjski las na jagody i grzyby - których było 
wbród. Za cenę stałego sprzatania stołówki - uzyskały pozwolenie na zabawy 
tam z dziećmi w ciagu długiej syberyjskiej zimy. Ileż było radości dzieci i 
rozczuleń zaharowanych matek, gdy odprowadzały je do smutnego baraku. "Siekiery 
konieczne" Lutka, Mania i Hela, co dnia oblatywały samotnych i chorych, których 
było z każdym dniem więcej. Zajmowały się formalnościami pogrzebowymi, przy 
pomocy - zawsze ofiarnych pana Józefa i Mariana. 

"Siekiera niezastapiona", druhna Ela zajęła się wsparciem wiary i ducha. 
Ustalała miejsca niedzielnych spotkań, prowadziła modlitwy i przyciszone śpiewy, 
oznajmiała o zaistniałych intencjach, ogarniała swa wielka troska wszystkich. 

Pierwsze święta Bożego Narodzenia przypadły w tym roku, w którymś dniu 
tygodnia - a więc w dniu roboczym. Wyruszył więc w dniu Narodzin Pana korowód 
ludzkich cieni jak zwykle do roboty o 5-tej rano i człapał myślac o Polsce .•. 
o świętach swoich najbliższych. W najbliższa niedzielę zebraliśmy się na świa
teczne modlitwy i kolędy. Jakież było wzruszenie, gdy po wspólnych kolędach 
zaśpiewałyśmy uzupełniona naszymi słowami kolędę: 

Do szopy hej pasterze, do szopy bo tam cud . 
$yn Boży w żłobie leży. On zbawi ludzki ród. 
' Spiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu 
Kłaniajcie się królowie, nie budźcie Go ze snu. 
Ojczyznę On nam żywa, potężna wskrzesi znów. 
Nad ziemi~ nieszczęśliwa, spełni cud naszych snów. 
On łaski swej użyczy, troskom położy kres 
Przelana krew policzy, osuszy oczy z łez 
Zrodzon~ dziś Dziecinę, cierpiacy błaga lud. 
Usłyszeć daj nowinę, że już się spełnia cud . 
Do kraju wśród tułaczy, z dalekich świata dróg. 
Gwiazda niech drogę znaczy, w rodzinny wiedzie próg. 

W zimie, która przyszła już na dobre we wrześniu, pracowałyśmy najpierw 
na terenie "posiołka", a potem coraz dalej w lesie, obcinajac siekierami gałęzie 
ściętych przez mężczyzn drzew. Na wiosnę przenieśli nas do budowy drogi, która 
miała łaczyć nasz "posiołek" z główn~ szosa prowadzaca do stolicy "Jakuckiej 
Obłaści", miasta Ałdan. My nazywały~my tę drogę "drog~ do Lwowa". 

Co dzień rozpoczynając pracę stawałyśmy w kręgu, do wspólnej modlitwy po
rannej, a potem, podnoszac wysoko siekiery wypowiadałyśmy głośno: 

Do Lwowa, do Lwowa, prowadzi ta droga, buduje ją wola powrotu, nie trwoga! 
I t a droga po "amnestii" opuszczaliśmy - kto mógł i kto przetrwał - w różnym 

czasie i na różnych odcinkach- sowiecki "posiołek", zostawiajq,c zaludniony 
cmentarz i spieszq,c do polskiego wojska. 

Helena Chmielewska hm. 

N 
"Węzełek" listopad 1985 r. 
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Złożenie okupu Masajom 

"Stokrotki" na Czarnym Ladzie 
/Wspomnienia z Afryki, lata czterdzieste/ 

str.21 

Afrykańska przyroda z miejsca nas oczarowała, bo zaraz po osiedleniu się 
w obozie Tengeru, w północnej Tanzanii, dawnej Tanganice, poczułyśmy wielka 
ochotę, aby się nia nacieszyć, lepiej ja poznać, a może pokochać, tak jak gło
siło jedno z harcerskich przykazań. Przeczuwałyśmy, że pomoże nam w tym ruch 
skautowy i dlatego gromadnie wstępowałyśmy do drużyn harcerskich, które rosły 
niczym grzyby po deszczu. 

Miałam już wówczas 15 lat! Ucieszyłam się więc, gdy mianowano mnie zastę
powa maluchów. W naszej wyobraźni i pamięci przechowywałyśmy czarowny obraz 
kwiatów polskich z domowego ogródka i z barwnych, polskich pól, a wśród nich 
zwykła stokrotkę . Nie znalazłyśmy jej wśród kwiatów tropikalnej Afryki. 
Dziwne! Tam nie rosły! Za to nasz zastęp otrzymał swojska, jakże nam droga 
nazwę- "Stokrotka". Będa więc odtad stokrotki rosły w Afryce. Wszystkie 
zostałyśmy przecież "przeflancowane" z gleby polskiej na Czarny Lad . Od tej 
chwili zaczęła się największa, radosna przygoda naszego życia po okrutnej 
przygodzie na "Zimnym Ladzie" w azjatyckiej części Rosji . Po raz pierwszy w 
naszym wygnańczym i tułaczym Życiu przeżywałyśmy beztrosko wolność, swobodę, 
serdeczna przyjaźń w uporzadkowanym życiu zbiorowym, bo nikt brutalnie nie 
tłumił naszych marzeń i młodzieńczych planów. Żyłyśmy w swoim świecie, w 
świecie rówieśniczek i rówieśników, dzieci i młodzieży. Było nas dwa tysiace w 
jednym tylko obozie Tengeru. Szkoda, że nazywano nas "obozem". Tworzyliśmy 
przecież radosne miasto dzieci. Nie dręczyła nas już zmora głodu . groza 
mrozów i beznadziejność i strach wrogiego otoczenia. Tylu madrych wychowawców 
i dobrych ludzi pracowało dla naszego dobra, byśmy i my wyrosły na dobrych 
ludzi. Darzyli nas miłościa, umacniali w nas więź społeczna . Nie brakowało 
nam chleba, więc rosłyśmy jak na drożdżach i piękniały fizycznie i duchowo. 
Głowy były zajęte nauka . Po przeżytym okrucieństwie, które minęło jak nie
dobry sen, odczuwałyśmy głód wiedzy. Serca nasze kierowały się do Boga. 
Rosłyśmy fizycznie, psychicznie i duchowo. Jakże pociagały nas zbiórki, ćwi
czenia, marsze, śpiewy, ogniska, zdawanie sprawności i stopni, obozy pod namio
tami, przedstawienia, zadania społeczne podczas narodowych i kościelnych uro
czystości, defilady, parady, trzymanie porzadku i szpalerów podczas procesji 
Bożego Ciała, straż u Grobu Pańskiego w Wielka Sobotę ... 

Koszmar "nieludzkiej ziemi" 

Wkroczyłyśmy w wir nowego, młodzieńczego życia, więc poczułyśmy się jak 
jaskółki szybuj ace po niebie, i łatwiej mogłyśmy o trzasnać się z dawnej zmory. 

Przez jakiś czas po wyjeździe z Rosji nękał nas jeszcze po nocach koszmar 
~~·'ewo-i~rzeżywanej na "nieludzkiej ziemi". Pami ętam, jak nasza drużynowa -

Wa;t,FuThlyk pomagała nam przepłoszyć ten koszmar z zakamarków naszej psychiki. 
~y~~to trocbę dziwny, ale skuteczny sposób. Co tygodnia wzywała coraz to inna 

----aziewc,zynlq~, by opowiedziała swe przejścia w Polsce podczas wojny, więc 
O a~&az owan~ i zsyłkę w głab Rosji ... Przy tych wspomnieniach nie obeszło się 

w.te~z bez qiehych wzdychań i wycierania ukradkiem łez, bo prawie każda z nas 
tła ta~ i straciła kogoś bliskiego i kochanego - tatusia lub mamę, brata 

~up ~o tr~ ··· Zawsze były to wspomnienia koszmarne ••• , ale w nowym klimacie 
ratty.Jnas~j psychiki leczyły się szybko ..• Prężnoś.~ młodości brała górę. 

archrwum 
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Z czasem ten koszmar rozpłynął się zupełnie w słonecznym klimacie równikowym, 
w klimacie życzliwości i miłości •.. Tajgi Syberii, stepy Kazachstanu, bawełniane 
pola Doliny Fergańskiej, może też piękne, ale przepełnione nasza dzicięca męka, 
zapadały w mrok naszej podświadomości. 

Na Czarnym L~dżie chłonęłyśmy nowe, wolne życie ca~a duszą, wyleczona z ran 
i odrodzona jak za dotknięciem czarodzi ejskiej różdżki, zakochane po uszy w 
nowej szczęśliwej przygodzie harcerskiej. Każdy dzień dostarczał nowych wrażeń. 
Każdy dzień nas leczył. Czasem jednak zdarzały się w naszym życiu przygody 
nieprzewidziane i pełne grozy. Oto jedna z nich. 

Ozdoba z dziurkowanych monet 

Zdarzyło się to podczas naszych wakacji letnich, które w Afryce przypadają 
na styczeń i luty . Wybrałyśmy się daleko od naszego osiedla na obóz harcerski, 
rozbijając namioty na wybranej, wielkiej polanie, pośród dżungli na stoku góry 
Meru. Góra ta zawsze wyglądała tajemniczo. Wprawdzie nie była tak wysoka ani 
nie pokrywały ja wieczne śniegi jak jej siostrę KilDnanjaro, ale jej podnóże 
oplatał gęsty, zda się nieprzebyty, tropikalny, ciemny las, Irce Musiał i mnie 
przypadł w udziale dyżur w kuchni, więc wybrałyśmy się po wodę do strumienia 
potrzebna do przyrządzenia posiłku. Ponieważ była to strefa równikowa, więc 
pomimo wyżynnego położenia, żar słoneczny lał się z nieba jakby chciał nas 
przetopić na szmalec. Szybko nabrałyśmy w wiadra górska wodę. Nie było mowy 
o kąpieli, ale chciałyśmy choć trochę pobrodzić po wodzie. Brodziłyśmy jak 
czaple uważając, Żeby nie zmoczyć za bardzo mundurków. Jakże miłe było pluska
nie wody orzeźwiające w takim nieznośnym upale. Nagle przez chwilę zamarłyśmy 
z przejęcia. Posłyszałyśmy odgłosy ciężkiego stąpania i rozsuwanych gałęzi . 
Instyktownie zwróciłyśmy się w tę stronę. Na szczęście z gąszczu nie ~adł 
na nas Żaden dziki zwierz, ale jak spod ziemi wyrosło czterech półnagich mężczyzn 
o czekoladowej barwie skóry i twarzach pomazanych na biało. Ich włosy, splecione 
w liczne małe warkoczyki pokrywała cienka warstwa czerwonej gliny. Już na tyle 
byłyśmy zadomowione w Afryce, że do razu poznałyśmy w nich Masajów, przedstawi
cieli najbardziej wojowniczego i dzikiego szczepu w tych stronach Afryki. 

Nogi poczęły nam drżeć z przerażenia, a serca chciały nam wyskoczyć z 
piersi. Co robić? Gdzie uciekać? Tymczasem murzyni, potrząsając długimi dzida
mi, dawali nam jakieś znaki i pomrukiwali . Nie wiedziałyśmy o co im chodzi . 
Udałyśmy jednak, że odgadłyśmy ich intencje, że chca byśmy czym prędzej wyniosły 
się stamtąd. Pochwyciwszy więc wiadra z woda ruszyłyśmy w stronę obozu, 
przyśpieszając kroku. Obracając się raz po raz za siebie, spostrzegłyśmy 
że murzyni idą za nami. Warta obozowa czuwała. Spostrzegła nasze przerażenie 
i szybko otworzyła nam druciana brame , ale Masaje dobiegli i weszli razem z 
nami na teren obozu . Powstała panika. Koleżanki zamarły w przerażeniu. Na 
szczęście hufcowa, pani Eugenia Grosieka - nie straciła głowy . Widocznie znała 
się na murzyńskich obyczajach, bo rozkazała najbliższym dziewczynkom, by poszły 
~~a~onety jakie tylko kto miał . Już opanowały pierwsze przerażenie i choć 
p~obaWy przyniosły spora ich garść. 

1 
Dotąd ie wiem czy groziło nam prawdziwe niebezpieczeństwo przy zetknięciu 

ię z ym· t jemniczymi ludźmi Afryki, czy też murzyni chcieli tylko łatwym spo-
C s o6ło ć się łupem. Kobiety afrykańskie nos za je na szyi nanizane na 

sznurku ja ' ~orale stad afrykańskie monety sa dziurkowane. Masaje nie byli tak 
~i~, be ~drzymawszy okup wdzięcznie się skłonili i cicho odeszli w busz. 

~oDrze, że tak się skończyła nasza przygoda przy tajemniczej górze Meru. 

archiwum 
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Przerażenie szybko minęło, gdy zajęłyśmy się przygotowaniem harcerskiego po
siłku, ale tej przygody już chyba nigdy nie zapomnę. Wiem, że gościnny "Czarny 
Lad" nie ma już "Stokrotek", ale ma tajemnicza górę Meru i inne swoje tajemnice. 

N 

archiwum 
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POLSKE. ,. 

Wierze w Polskę, w Jej siłę życia gorejąca, 
w Jej niezniszczalna nigdy potęgę tworzenia, 
trwająca poprzez wieki, chociaż kształty zmienia, 
ilekroć przejdzie nieszczęść próbę hartującą. 

Wierzę w Naród i jego trud Janachrzcicielowy 
co ścieżyny prostuje, idący przed Fanem, 
bo w Bogu twórczej dłoni naczyniem wybranem 
stał się przez swe cierpienie, warunek odnowy. 

W ludów krwi jednej wierz~ Obcowanie święte 
i marnotrawnych synów powrót w matki progi, 
bo znamię nienawiści będzie z serc ich zdjęte 
a wniesion pod poddasze wspólne pokój błogi. 

W Dobrej też Woli wierzę kościół umocniony 
na gruzach i popiołach, zlanych krwią niewinna, 
która się odkupienia siła stała czynną, 
by człowiek znów o szczebel został podniesiony. 

W ostatniej już Folski wierzę z grobu Zmartwychwstanie 
ku przerażeniu katów na sad ostateczny 
wezwanych przed Sędziego, co w piorunach s tanie 
sadzić winnych. 

I WIERZ~ W ~YWOT FOLSKI WIECZNY. 

F .M. 

/Wytrwamy, Jerozolima IX-X 1942 r./ 
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Drużyna Jantar - Drużyna Wędrowniczek. 

Drużyna "Jantar" skupia dziewczęta powyżej lat szesnastu na terenie Londy
nu. Sę wśród nas uczennice wyzszych klas szkół średnich, sa studentki i sa 
dziewczęta, pracujace zarobkowo. Sa takie, które z Polski wyjechały stosunkowo 
niedawno i pamiętaja ja dobrze, s~ i takie, które urodziły się zagranica i w 
niektórych wypadkach mówienie po angielsku idzie im łatwiej niż po polsku. Sa 
wreszcie harcerki, które karierę rozpoczęły w gromadzie zuchów, sa i takie, 
które nigdy w harcerstwie nie były przed przyjściem do "Jantaru". Różnorodność 
jest więc dosyć duża, ale mimo to wszystkie czl,fjemy najsilniej to, co nas łaczy 
- jesteśmy harcerkami, Polkami na emigracji i katoliczkami. 

Plan pracy drużyny zawsze obejmował· takie działy jak: praca nad soba, 
służba Bogu, Polsce i bliźnim, technika harcerska, wiadomości o Polsce, zain
teresowania osobiste, praca zarobkowa, występy na zewnatrz i wycieczki. W 
tym roku główny nacisk położony był na zainteresowania i wiadomości o Polsce, 
a więc samokształcenie. Podział zbiórek w miesiacu wygl~dał następujaco: 
l. zainteresowania, 2. technika harcerska, 3. wiadomości o Polsce i 4. ognisko. 
W praktyce okazało się, że wiele zbiórek poświęcić trzeba było na rzeczy, nie 
przewidziane w planie, np. przygotowywanie występów na ogniska zewnętrzne. 
Zwykle cierpiały na tym zbiórki harcerskie. Tematy zbiórek /zainteresowania 
i wiadomości o Polsce/ opracowywane były przez wszystkie druhny po kolei, 
indiwidualnie, lub po dwie. Wszystkie wybrały swoje tematy oraz terminy ich 
opracowania na poczatku roku. Oczywiście nie udało się uniknać pewnych zmian 
i przesunięć, ale prawie wszystko zostało wykonane. Wśród zaiteresowań były 
takie, jak: opera, "Jak wychodzi gazet;I", optyka, geografia fizyczna, komunizm, 
architektura, Conrad, trucizny, malarstwo polskie. Z wiadomości o Polsce były 
opracowywane różne tematy z literatury, historii i geografii Polski /poezja, 
poczatki literatury, obyczaje świateczne, historia do rozbiorów, ćwiczenia z 
geografii, Mickiewicz, Młoda Polska/. Zbiórki harcerskie miały być również 
opracowywane przez poszczególne druhny przy pomocy sił fachowych /np. ratowni
ctwo/, ale skończyło się na kilku ćwiczeniach przygotowanych przez drużynowa. 
Tematy ognisk nie były ustalane z góry. Były to przede wszystkim okazje do 
wyśpiewania się i wytańczenia /choć nie brak tego na żadnej zbiórce/, a poza 
tym, to tak, co komu natchnienie przyniosło. Na Zaduszki odstawiłyśmy druga 
część "Dziadów" /czytając z kartek i tylko pro damo sua/, nie brakło różnych 
inscenizacji i popisów. Dyskusje wywiazywały się często spontanicznie. Uczy
łyśmy się nowych piosenek i tańców. Oprócz tego oczywiście część każdej zbiór
ki musiała być poświęcona na sprawy organizacyjne. W "Jantarze" nie ma "rady 
drużyny". Wszystkie sprawy dotyczace drużyny, sa omawiane i decydowane na 
zbiórkach drużyny. 

W pracy nad soba wzięłyśmy sobie w tym roku za hasło drugi punkt prawa 
kiego: "Na słowie harcerki polegaj jak na Zawiszy", a więc cechy, 

en 'ałybyśmy w sobie wyrobić to słowność, sumienność, punktualność. Po
~ł d ry, wykonanie trochę gorsze. 
siu~a ogu i Polsce, poza pogł~bianiem wiedzy, obejmowała takie pozycje, 

Q j - ~e1gr i do Aylesford i Fawley Court, udział w procesji Bożego Ciała, 
na a uszki, udział w nab·ożeństwach majowych, oraz modlitwę za Polskę 

Poza tym byłyśmy zawsze gotowe do pomocy w organizowaniu 
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polskich imprez, zbieraniu datków na akademiach itd. Brałyśmy udział w wielu 
imprezach skautowych angielskich i międzynarodowych, gdzie zawsze śpiewałyśmy 
i tańczyły, co też można uważać za propagandę polskości. Raz występowałyśmy 
nawet w jakimś koncercie angielskim, gdzie odtańe2yłyśmy krakowiaka. 

Program wycieczkowy przedstawiał się w tym roku dosyć skromnie - poza 
wspomnianymi pielgrzymkami - jednodniowa wycieczka piesza, dwudniowa rowerowa, 
oraz całodzienny bieg na stopnie. Na obóz pojedziemy wraz z hufcem, gdzie 
"Jantar" będzie zapewne stanowił jeden zastęp. 

Tegoroczna metoda pracy różniła się od dawnych głównie tym, że zbiórki 
przygotowywane były przez wszystkie dziewczynki po kolei, a nie przez drużynowa . 
Wydaje mi się, że jest to rozwiazanie, pod warunkiem, że wszystkie dziewczęta 
potraktuja sprawę poważnie i dadza z siebie jak najwięcej . "Jantar", poza 
paroma wyjatkami, zdał egzamin, jeżeli nie na sto, to na dziewięćdziesiat 
procent. Dwa czynniki wszakże bardzo utrudniały pracę: l . większość dziewcząt 
posiada funkcje poza drużyn~ - sa drużynowymi lub przybocznymi gromad zucho-
wych, zastępowymi w drużynie harcerek oraz funkcyjnymi hufca - dlatego nie ntog~ zbyt 
wiele czasu poświęcać pracy w drużynie, 2. prawie wszystkie maja pod koniec 
roku egzaminy, dlatego niektóre biora urlop już na parę miesięcy przedtem, 
ażeby się uczyć, inne przestaja przychodzić na zbiórki na czas egzaminów. 
Skutkiem tego w czerwcu, z dwudziestu, czynnych jest sześć. Nie ma na to innej 
rady, jak przeczekać siedem lat chudych i czekać na tłuste. 

N 

~ 

Z. Smieja 
/"Znicz", Londyn maj-sierpień 1958 r./ 

9a dru~yna Harcerek przy gimnazium im.Królowej 
Jadwigi,LW0W,I932r.Ofiarował p.J.Wiśniewak1.str.25. 
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WARSZAWA /Część 4-ta/ 

Moje spotkania z Jag~ Falkowską 

Jest piękny majowy dzień, dzień 3-go Maja 1914 roku. 
i jasno w sercach i duszy ... 

- -

str.26 

1914-1945 r. 

Słonecznie, pogodnie 

Od rana czujki przy stróżówce przy bramie wejściowej pensji panny Plater 
pilnuj~ czy aby niepożadany gość z kuratorium rosyjskiego nie zechce złożyć 
nam dzisiaj wizyty. 

A my krzątamy się, układamy bukiety by przybrać salę na uroczystość 3-go 
Maja. Fachnie bzem i narcyzami ..• 

Po nabożeństwie i obchodzie 3-cio Majowym uroczyste złożenie przysięgi har
cerskiej. Zastępy ustawione wkoło sali rekreacyjnej z biciem serca oczekuja 
wejścia Komendy. Wchodzi ks. Lutosławski i Jadwiga Falkowska. Wtedy po raz 
pierwszy zobaczyłam Jagę. 

Tegoż roku, w końcu maja została zorganizowana wycieczka harcersko-szkolna 
do Kazimierza. Pierwszy raz brałam udział w takiej wycieczce. Szykowania było 
a szykowania. Mój pierwszy plecak przemakał więc impregnowało się go łojem ze 
świecy, smarujac i prasujac na goraco tak, że w końcu stał się dobrym plecakiem. 

Dojechałyśmy koleją do Puław a stamt~d wozami do Kazimierza. Swietna to 
była jazda: ciepło, bzy, rozśpiewana gromada na wozach. Mijałyśmy pod wieczór 
wiele kapliczek, z których płynęły głosy modlitw i pieśni majowych - taka rozmo
dlona Polska. Nocleg w Kazimierzu miałyśmy wspaniały: na siennikach, na podło
dze. Długo nie mogłam zasnąć. Przez okno migały do mnie gwiazdy a ja podwójnie 
przeżywałam wszystkie wrażenia. Wszak pierwszy raz na tej wycieczce poznawałam 
polski lud, polskie pieśni, Polskę. 

Wkrótce potem przyszła wojna 1914 roku. 
Po raz drugi zetknęłam się z Jagą w 1915 roku w Moskwie, gdzie wyrzucone z 

kraju z powodu działań wojennych organizowałyśmy emigracyjne harcerstwo. Jaga 
była na uniwersytecie, mieszkała w domu akademickim, zorganizowanym dla studentek 
Polek. Była dusz~ harcerstwa. Była komendantk~ Drużyn ~eńskich. 

Parniętam zawsze Jagę jako szczyt uosobienia prawa harcerskiego - równa, 
pogodna, dzielna i ofiarna. Tak~ była przez całe życie. Miała na nas ogromny 
wpływ właśnie z powodu swych zalet charakteru. Nie miała daru przemawiania 
publicznie, ale w swych codziennych gawędach umiała przywiązać nas do Prawa 
Harcerskiego i do siebie. Otaczałyśmy ja miłością i uznaniem. Wydaje mi się, 
że przez całe życie była wcieleniem Prawa Harcerskiego. 

Nie łatwe było nasze życie w Moskwie. Wyrzucone z domów rodzinnych odczu
wałyśmy bardzo silnie i boleśnie to nasze wygnanie. Wiele dziewczynek było bez 
rodzin, wiele w bardzo ciężkiej sytuacji materialnej. 

Odległości były ogromne, komunikacja zła. Pomimo to zbiórki nasze, a w 
lecie wycieczki, odbywały się regularnie. Zbiórki z dziewczętami w szkole po 
lekcjach, chociaż lekcje kończyły się o 4-tej. Zbiórki starszych dziewcz~t u 
~~~~~~ursie . A ponieważ czas miałyśmy bardzo ograniczony zbiórki odbywały 

iera\o godzinie 7-mej rano, przed szkołą. 
N aga miała wpoić w nas poczucie obowiazku i nic to, że trzeba było lecieć 

~~na tP~~~ i nieraz godzinę na piechotę, zawsze robiłyśmy to radośnie. 
•• eczki podmiejskie, na punkt zborny również nieraz maszerowałyśmy o 

dłużej na piechotę. Była wojna, komunikacja tramwajowa była niere
spóźnieniu nie było mowy. Uważałyśmy takie space~ za rzecz normal
wpływ Jagi Falkowskiej i ks. Lutosławskiego. Pogoda i uśmiech były 

n~~·ym słem. Pracowałyśmy z Jagą w Moskwie przez 2 lata. Fotem drogi nasze 
~ml~~się rozeszły. 

arc 1wum 
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Skończyła się wojna, ja wyszłam za maż i dopiero w 1920 roku, gdy Bolszewi
cy podchodzili pod Warszawę, wpadła do nas na wieś Jaga po konie do czołówki, 
która organizowała. Nie poszłam wtedy za nia, miałam 3 ~esięcznego synka. 

Rok 1940. Na wiosnę spotkałam Jagę. 
- Pomóż nam w organizowaniu sanitariatu , potrzebni nam sa ludzie do pracy, 

skończyłaś przecież kurs Si óstr Rezerwy P.C . K. 
- Dobrze, pomogę. 

I odtad zaczęła się nasza praca w konspiracji . Jaga była wtedy w Komendzie 
Głównej zastępczynia Miry. Ja prowadziłam Sanitariat Okręgu Warszawskiego . 

Jaga opiekowała się sanitariatem i byłam z nia w stałym kontakcie. W 1942 
Jaga była delegowana do przeprowadzania inspekcji w sanitar iacie Okręgu z ra
mienia Komendy Głównej. Odbywała ze mna wizytacje patroli sanitarnych. Patrole 
zbierały się po 5 w swoich lokalach, a my krażyłyśmy od jednego lokalu do dru
giego, robiac nasz przeglad. 

Tak przepracowałyśmy kilka miesięcy . Z niejednej łapanki musiałyśmy się 
wymykać, od niejednego patrolu niemieckiego uciekać, ale wyszłyśmy ze wszystkich 
opresji obronna reka. 

Jaga była zawsze wierna sobie, nie myślaca o sobie , ofiarna i dzielna. 
Od poczatku 1944 roku miałam jeden ze swoich konspiracyjnych pokoi w tym 

samym mieszkaniu, w którym mieszkała Jaga, na Rudawskiej koło Filtrowej . Nie 
jeden wieczór przesiedziałyśmy razem, martwiac się o sytuację polityczna. 
Zawisł już nad nami Teheran. 

Jaga w tym czasie przeszła z Komendy Głównej do Pornocy Zołnierzowi . Porna
gała organizować powstajace oddz iały kobiet . 

Widziałam ja po raz ostatni w dzień Powstania . Była podni econa i rozgo
raczkowana , czułyśmy, że godzina "W" zbliża się. 
- A więc spo t kamy się zapewne już podczas akcji. 
- Tak, zapewne. 

I nie spotkałyśmy się. 
Jaga po otrzymaniu rano l-go sierpnia wiadomości o godzinie "W", po zała

twieniu wszystkich przygotowań na mieście, wpadła na chwilę do swego mieszka
nia na ul. Rudawskiej po swoje osobiste rzeczy. I już się stamtad nie wydostała . 

Dzielnica ta została przedwcześnie otoczona przez Ukraińców . Jaga w ciagu 
pierwszych dni Powstania telefonowała jeszcze do swej bratanicy do szpitala 
Dzieciatka Jezus, że się wydostać nie może. 

Fotem, ogródkami przedostała się do domu przy Al. Niepodległości i tam, 
razem ze wszystkimi mieszkańcami tego domu została zamordowana przez Ukraińców . 

Na wiosnę 1945 roku przy ekshumacji poległych szukałyśmy jej ciała. Byłam 
w ogródku przy Al. Niepodległości, gdzie prowizorycznie została pochowana • • . 

Marja Jasiukowicz 

a jedna z czterech Harcerek Rzeczpospolitej. 

• 

l szcz i pożarów Warszawy szły i ginęły w Powstaniu- Szare Szeregi!! ! 
Harcerze •.• .• • .• 
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169 dni marszu z Pragi do Warszawy 

Od 31 lipca 1944 r. do 17 stycznia 1945 r. do wejścia oddziałów rosyjskich 
do Warszawy - upłynęło 169 dni według obliczeń płk. ''Montera" /późniejszy gen . 
Antoni Chruściel/. Bo .•. tyle potrzebowała "strategia" rosyjska, by "wyzwolić" 
stolicę . 

Po 63 dniach Powstania resztę czasu wypełniła ewakuacja Hitlera, dokonało 
zniszczenia. Gdy 18 stycznia sowieckie oddziały i jednostki Pierwszej Armii 
Polskiej defilowały na linii Alei Jerozolimskich wokół dymiły zgliszcza . 

Kiedy we wrześniu 1954 r. George Brown i kilku jeszcze parlamentarzystów 
brytyjskich było z wizyta w Polsce, G. Brown, późniejszy Lord Geroge Brown, 
zanotował : 

"In Warsaw we had been taken to the bank of the Vistula to see the 
everburning flame which is a memorial to the Russian liberators: 
and we looked across the Vistula to where the Russian Army actually 
stayed put while the Germans murclered the inhabitants of Warsaw. 
I shall never, as long as I live, forget Hugh Delargy in his best 
Irish brogue saying very loudly, "I have never before seen a 
memorial to an army that didn't come ." 

Ten długi "marsz" był w gruncie rzeczy wyczekiwaniem na kompletne zniszcze
nie Warszawy. A. Sołżenicyn· pisał potem, że oficerowie sowieccy patrzyli przez 
lornetki na pożary, wzniecane przez bomby niemieckie.;.' 

• 

a re h 

W. T. 
/Dziennik Polski 2l.IX.l984/ 

Dniem czy noca idziemy wytrwale 

w bitwach ogień hartuje nam pierś, 

myśmy dawno już drogę wybrali, 

jeśli nawet powiedzie przez śmierć. 

Więc naprzód, niech broń rozdziera, 

niech kula szyje jak nić, 

trzeba nam teraz umierać, 

by POLSKA musiała znów żyć! 

Krzysztof Baczyński . 

·---~ 
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Stanisław Truszkowski 

Podporucznicy i generał /wrzesień 1939 r./ 

Generał Kowalski z oficerami sztabu szedł za piechota Kasztelowicza. Szli 
droga osłonięta z jednej strony wysoka skarpa, druga jej strona była otwarta na 
zielona kotlinę, w głębi której stało kilka białych, niewielkich domków. Pocisk 
artylerii niemieckiej trafił nagle w tę kotlinę, a odłamki z gwizdem przecięły 
drogę i wbiły się w skarpę . Jeden z nich trafił szefa sztabu, podpułkownika 
Parczyńskiego, raniac go ciężko. Podpułkownik padł w poprzek drogi. Generał 
zatrzymał się przy nim, zebrał od obecnych opatrunki osobiste i klęczac, zajał 
się udzielaniem pierwszej pomocy. 

Ale widać ciężka bateria wymacała również jakiś tabor, gdyż zza zakrętu 
drogi ukrytego za skarpa wypadł w tym momencie wojskowy furgon bez woźnicy, 
ciągniony przez parę rozszalałych, poranionych koni. Furgon pędził wprost na 
leżacego na ziemi podpułkownika . Generał zerwał się z klęczek, wybiegł naprze
ciw nadjeżdżajacego galopem wozu i chwycił ranne konie za wodze przy pyskach. 
Wiszac pomiędzy końmi, ciagniony przez nie, zdażył jeszcze kolanem pchnać dyszel 
i wtedy dopiero upadł na wznak. Nad nim przetoczył się wóz, generał znalazł się 
pomiędzy jego kołami. Furgon przejechał o kilka centymetrów od głowy rannego 
podpułkownika. Generał podniósł się, otrzepał i, jakby się nic nie stało, przy
stapił do zakładania nie dokończonego opatrunku. 

Wydawnictwo Lubelskie, 1973 r. 

Generał brygady Wincenty Kowalski, kadrowiak, legionista, ur. 10.X.l892 r. w 
Warszawie, zmarł 29.XI.l984 r. w River Forest, Illinois, USA. Cześć Jego 

• • 
pam~ęc~ .•• 

o 

Wytyczne pracy pogotowia harcerek 

Służba łaczności 

- We Włodzimierzu Wołyńskim przez 14 dni i nocy obsługują telefon 
i telegram. Przyjmuja alarmy lotnicze dla miasta i wojska. 
- W Łowiczu hufcowa z zastępem starszych harcerek pracuja w centrali 
koszar wojskowych. 
- W Nowym Saczu na służbie przy telefonach w magistracie harcerki 
otrzymuja klucze Zarzadu Miasta od ewakuujacych się urzędników. 
- W Naczelnym Dowództwie hm Halina Hiszpańska i Hanna Kopciówna pełnia 
służbę łączności. 
- gońcami w wojsku sa harcerki z Gdyni w Batalionie Czerwonych Kosynierów 
i na Slasku w Oddziałach Samopomocy. 
- na dworcach organizuja punkty informacyjne. 

Z rozkazu gen. J. Rómmla 

__ , •.. ~ł~bokim szacunkiem i uznaniem wspominam tę organizację, która 
w ~rdfi~a tak wychować nasze młode pokolenie, że w obliczu niebezpieczeństwa 

· szy ze wszystkich stron ze swoja pomoca, starała się ulżyć wszystkim 
~~c·ężkich dniach tragedii naszego narodu. To była ciężka próba, a 

( jed~k trzeba uznać, że nasze harcerstwo wyszło z tej próby zwycięsko ••• " 
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ZLOTY i JAMBOREE 

Zlot w Spale 

/Część 5-ta/ 

1935 r. 

Wielkie to święto - Dwudziestopięciolecie ! Nic 
Harcerstwa Folskiego to swoje ćwierćwiecze postanowił 
godnie i jaknajbardziej po harcersku - a więc Zlotem. 
Zlotem ! 

więc dziwnego, że Związek 
uczcić jaknajbardziej 
Wielkim, jubileuszowym 

Od dziesiatego lipca 1935 r. zaczęły zjeźdźdać się do Spały drużyny harcer
skie z całej Polski. Jednotorowa linia kolejowa, zakończona mał~ stacyjka w 
głębi lasów spalskich, przystosowana była jedynie do potrzeb rzadkiego na ogół 
ruchu, zwiazanego z potrzebami letniej siedziby Prezydenta Rzeczypospolitej. 
I teraz ta właśnie stacyjka obsłużyć miała transport 25.000 młodzieży z mnó
stwem sprzętu, która w ciagu tych dwóch dni chciała się wyładować, by możliwie 
w jednym czasie stanąć do budo~ zlotowego obozu. 

Jakoż stacyjka, kierowana sprężyście przez jednego z harcmistrzów, zdała 
swój egzamin. A właściwie to zdali egzamin chłopcy /i dziewczęta/, którzy wy
ładowywali się z wagonów wraz z przywiezionym sprzętem nie dłużej niż 10 minut, 
- zaraz potem pusty pociąg odjeżdżał, by zrobić miejsce następnemu .•. 

Z taka sama sprawnością budował się obóz zlotowy. A właściwie dwa obozy: 
męski i żeński, przedzielone od siebie rzeczułka Gacia, bocznym dopływem Pilicy. 
Jak grzyby po deszczu stawały namioty, bramki, kapliczki, urządzenia obozowe. 
Na dzień 14 lipca wszystko było gotowe. 

Obok podobozów, w których mieściły się poszczególne charagwie /mniejsze 
łaczone po dwie/. Istniała centralna dzielnica Zlotu. Tworzyła ja częściowo 
dzielnica handlowa, przede wszystkim zaś stadion wielki z trybunami i pawilon 
wystawowy, w którym znalazła pomieszczenie wystawa harcerska. Jej sala honoro
wa poświęcona była poległym harcerzom. Rotundę, wyłożona biało-czeFWonymi ce
giełkami, zdobiły jedynie wielokrotne zwarte napisy: "Za Polskę". A cała wysta
wa aż roiła się od wykresów, obrazów, eksponatów, wydawnictw, mówiących o 
Harcerstwie od jego powstania - do dni Zlotu. 

Zlot otworzył Pan Prezydent Rzeczypospolitej. 
bożeństwo przed ołtarzem polowym i raporty. Słowa 
z dźwiękiem fanfar: to trębacze 23 WDH wieścili na 
tej uroczystej godziny. 

Chwilę ta poprzedziło na
o otwarciu Zlotu zlały się 
cała Polskę radosny hejnał 

Defilada, która nastąpiła potem, była jedna z najwspanialszych defilad 
młodości, jaka widziały ziemie polskie . Naprzód przeszły szeregi młodzieży 
Polonii z zagranicy, bawiące tu jako goście. Następnie przedefilowały szeregi 
harcerzy z czasów walk o Niepodległość, wśród których można było spotkać i ge
neralskie mundury. Potem las chorągwi i sztandarów znamionował delegacje za
graniczne, z których największe były - węgierska, czeska i rumuńska. 

Defilowały zuchy - w sobie właściwy sposób, na kwadrygach własnego wyro
bu budz~c żywiołowy entuzjazm widzów. Zwartymi szeregami szły ze śpiewem dru
zy~ ho ch harcerek, niektóre w strojach regionalnych , niektóre zestrojone z 
symb~~ami łużb i sprawności. Barwny to był pochód. Główna jednak jego siłę 
~s, tanowfli h~rcerze, około 15 tysięcy luda, maszerującego w ordynku chorągwianym, 

DUŻynami, p~przedzonymi przez drużyny instruktorskie Chorągwi. Charagwie szły 
w k~ jnóśqi według liter alfabetu, więc białostockie na czele, wielkopolska -

___ ~-jednolita w wyglądzie, w polowym rynsztunku z plecakami ... 
ze~e defilady było imponujące. Widział to wszystko i komunikował na 

iy~ 1ejscowości skad pochodziły. Były też z tego potem kłopoty, bo oto 
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K.P.H. z Uściługa, które wysłało na Zlot 12 harcerzy, złożyło uroczysty protest 
w Polskim Radio, że Uściług nie był wymieniony ••• 

Uczestnicy Zlotu spędzali czas na harcach, badź na zwiedzaniu obozu i 
wzajemnym odwiedzaniu się. A było co ogladać! Pomysłowość harcerska święciła 
triumfy i tak pięknie urzadzonych obozów nie widziało się jeszcze w Polsce, w 
dodatku w tak wielkiej ilości. Najpiękniejszy był obóz Trzynastki Czarnej z 
Wilna, utrzymany w charakterze puszczańskim. Znajdujace się tam "zwierzaki" 
do złudzenia przypominały żywe. Jedna z Drużyn /28 WDH/ przywiozła ze soba osła! 
Nie mógł to być zwykły osioł, gdyż na ogrodzeniu jego stoiska widniał napis 
"Lubię kobiety, wino i śpiew". Nie przeszkadzało to, iż osioł porykiwał sobie 
dość często, a zawsze przeraźliwie. 

Harcowało kilkanaście tysięcy harcerzy . Zajętych było przy tym około 600 
instruktorów. Radości i sukcesów było wiele. Harcom sprzyjała okolica: potężne 
lasy sosnowe, rzeka, odludzie, więc idealny teren dla wycieczek, biegów na 
przełaj, dla samozaradności terenowej, pionierskiej, obozowo-leśnej. 

Wieczorami były ogniska, pokazy, dużo śpie~. Treść tych wieczorów ł~czy
ła się często z uroczystymi "Dniami", których było wiele, np. Dzień Polonii 
Zagranicznej, Dzień harcerzy z czasów walk o NiepodlP.głość i inne. Wśród po
kazów największy przedstawiał historię ruchów młodzieżowych, scalonych w apo
teozie Harcerstwa. 

Czyż trzeba dodawać, że w Spale było wiele radości, że uśmiech i dobry 
uczynek królowały na każdym miejscu? ~e był to wielki i dobrze zdany egzamin 
sprawności Z.H.P.? 

Zlot Spalski udekorował dwudziestopięciolecie Harcerstwa. I całe Harcer
stwo śpiewało z zapałem, nie mniejszym niż na poczatku ruchu: 

"Wszystko co nasze Polsce oddamy, 
W niej tylko życie, więc idziem żyć!" 

K. 
/r.rBadź Gotów" I - II 1949/ 

W "OGNISKU" Nr.2, kwiecień/czerwiec 1985 r., od strony 15 do 23 włacznie, 
bardzo ciekawy i wyczerpujacy artykuł hm. Jerzego Wittinga pod tytułem 
SPAŁA 10-25 lipiec 1935 - Jubileuszowy Zlot Zwiazku Harcerstwa Folskiego 
w Spale . 

N 

archiwum 
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Jubileuszowy Zlot w Windser Anglia 1957 r. 

Kochana Druhnot 

Wróciłyśmy niedawno z Miedzynarodowego Zlotu w Windsor. Dopiero teraz z 
odległości zaczynamy rozumieć ważność tego, co przeżyłyśmy, a przywiezione pa
mi~tki staja się nagle bezcenne. 

Na Jubileuszowym Obozie starałyśmy sie przez cały czas reprezentować polskie 
harcerki, a nie tylko barcerki na emigracji, i wydaje mi się, że wszyscy to zro
zumieli . 

Organizacja Zlotu Skautek była różna od Jamboree Skautów. Biuro światowe 
zorganizowało cztery zloty w celu uczczenia stulecia rocznicy urodzin twórcy 
Skautingu Baden Powell'a, a mianowicie : na Filipinach, w Kanadzie, w Szwajcarii 
i ten nasz, najważniejszy w kraju urodzenia B.P. 

"One but in pieces" - powiedziała podobno projektodawczyni - wszystko jedno 
z ilu części sie składa,byle był ożywiony jedn~ myśl~. 

Nasz czterotysieczny obóz podzielony został na 10 sekcji, a każda sekcja 
na osiem 50-cio osobowych podobozów, których wyekwipowaniem i komend~ zajmowały 
się skautki poszczególnych hrabstw. Podobozom nadano nazwy miejscowości, zwi~
zanych z życiem Baden Powell'a. My Polki należałyśmy do sekcji pierwszej, a 
grupę, w której ja byłam, umieszczono w "Stanhope", gdzie się urodziłBaden 
Powell. Bramę zdobiły dwa bociany z kołysk~. 

Grupy narodowe, których było 68, nie obozowały oddzielnie. Skautki roz
mieszczono w grupach po dwie do sześciu, tak że w każdym podobozie było kilka 
narodowości. Harcerki nasze rozlokowane były po cztery w oddzielnych namiotach. 

Było nas 32, w tym 8 z Francji, 4 z Niemiec, a reszta z W. Brytanii. Z 
grupy wielkobrytyjskiej /Anglia i Szkocja, bo z Walii nie było żadnej/ 8 było 
z hufca "Bałtyk" /Londyn/ . Najważniejsze, że miałyśmy jedna harcerkę z Polski: 
ciagle sie nia chwaliłyśmy: "But we have one from Poland". 

Podzieliłam dziewczynki na grupy w ten sposób, że prawie każdy namiot był 
czterojęzyczny, a co za tym idzie, łatwiej było zawierać znajomości. 

Zreszt~ musze podkreślić, że dziewczynki były wspaniałe, zachowywały się 
doskonale i choć martwiłam sie poprzednio, czy potrafimy s tworzyć zżyte grono, 
bo przecież zjechałyśmy się z różnych krajów, okazało sie, że udało się to 
nadspodziewanie. 

Każda z harcerek brała udział w czynnościach swego podobozu. W wolnych 
chwilach przygotowywałyśmy sie do występów i urzadziłyśmy w szalonym pośpiechu 
wystawę wyrobów polskich. 

Jakże dumne byłyśmy, gdy po pierwszym ognisku, podczas którego tańczyłyśmy 
krakowiaka i tańce ślaskie, wybrano nas do telewizji, jako jedna z czterech 
reprezentacji narodowych. Ale gdy w kilka dni później ogłoszono, że będziemy 
brały udział w uroczystości zakończenia Zlotu, w t.zw. Camp finale, jako jedna 
z 8- iu narodowości występujacych - o s z a l a ł y ś m y z r a d o ś c i. 

~~·ewczynki tańczyły naprawdę ślicznie, a co jeszcze dodało uroku, to fakt, 
e rócz aszego akompaniamentu, to jest chóralnego śpiewu i gry na organkach 

--~d~ny~rm, harcerki nauczyły Meksyka~kę krakowiaka, no i • . • akompaniowała 
O uam Mei<s.yka ka na pożyczonej w ostatniej chwili od Austriaczek harmonii. 

~~~aaen hyba z pokazów nie odbył się bez występów grupy polskiej . Czy to 
p nis'kpch sekcji, czy podobozów, wszędzie było nas pełno . Natomiast "na 

od L ~ k/Żda czwórka uczestniczyła w życiu swego podobozu. Zawsze jednak, 
-- k · j ~wili pamiętałyśmy, że jesteśmy Polkami. 

archiwum 
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Namioty nasze, wyróżniające się z daleka biało-czerwonymi proporczykami, 
były urządzone po polsku. Łóżka były zasłane; Angielki zwijają posłania na 
dzień. W każdym namiocie była kapliczka. Pasiaki na łóżkach, polskie wyroby 
na stoliczku. W programie przewidziałyśmy przygotowanie przez każda grupę 
posiłku polskiego dla swego podobozu. Dziewczynki u~zyły polskich tańców, pio
senek i okrzyków /Belgijki np. ślicznie śpiewały "listeczku dębowy"/. Przy 
robotach obozowych prowadziło się wielojęzyczne dyskusje i zawierało przyjaźnie. 

Próbowałam trzymać wszystkie "w garści" jako drużynę, i dać im wspólne 
przeżycia. Zbierałyśmy się na wspólne modlitwy i na omówienie dnia. Któregoś 
dnia, w rozmowie z innymi komendantkami grup narodowych stwierdziłyśmy, że był 
to najtrudniejszy z naszych obowiązków, wobec rozproszenia dziewcząt. Jednak 
udawało się przeważnie mieć dwa spotkania dziennie w komplecie: na program skła
dały się modlitwa, punktowanie grup namiotowych, "rachunek sumienia", plan na 
następny dzień, próby pokazów, ploteczki i śpiew. 

Przy wszystkich wspólnych zebraniach i uroczystościach stałyśmy w jednej 
grupie, oznaczonej trzymanym wysoko polskim proporcem. 

Przed południem obóz był zamknięty dla gości. Czas wypełniały zajęcia obo
zowe i wycieczki. Po obiedzie ••. goście, popisy, ogniska. 

Przyjechałyśmy w poniedziałek, 29-go lipca, i nim zdażyłyśmy zanieść rzeczy 
do namiotów, byłyśmy osaczone chętnymi do zamiany pamiątek. 

Już nazajutrz rozpoczęły się wycieczki, trwające przez cały czas Zlotu. Do 
zamku Windsor, do Oxfordu, do Eton, do Bl~nheim Palace, no i najważniejsza do 
Sutton Park, na Jamboree chłopców. 

Oficjalne otwarcie Zlotu odbyło się w środę, 31 lipca. Otwarcia dokonała 
Naczelna Skautka Świata, Lady Baden Powell; zaraz po uroczystości komendantki 
grup narodowych zostały zaproszone na herbatkę, podczas której miałyśmy możność 
bliżej poznać Lady Baden Powell. Podwieczorek był prawdziwie obozowy : herbata 
z kotła, ledwie smarowany chleb i nieciekawe angielskie ciastka . Najważniejszym 
momentem był krajanie i rozdzielanie przez Lady Baden Powell tortu, ozdobionego 
wykonana z lukru skautka przy ognisku. 

W niedzielę, 4-go sierpnia, komendantki reprezentacji narodowych wracały 
pośpiesznie z kościołdw, żeby zdażyć na chwile przedstawienia ich Królowej, 
Elżbiecie II-ej. 

Zaraz po prezentacji królowa zwiedzała nasz podobóz. Ogl~dała z zaintere
sowaniem mała wystawę polska w moim namiocie, a specjalnie interestowała się 
łowickimi pasiakami. "Czy i mężczyźni noszą takie kolorowe stroje" pytała. 

Mocna prycza - robota harcerek - i skrzynia krakowska - także dzieło har
cerek, zwróciły jej uwagę. 

Po południu przyjechała Princess Royal, Frezydentka Girl Guides Association, 
której podobały się ogromnie białe haftowane kołnierzyki u mundurów naszych dru
hen z Francji. 

• 

Poniedziałek, 5-go sierpnia, to dzień występu telewizyjnego, a oprócz tego -
dzień gości. Do nas przyjechali druh przewodniczący hm. Z. Szadkowski, druh 
Sa ba~ ruh wiceprzewodniczący Konieczny, druh Zielicki, oraz nasze druhny 

_....... Gyaiyńs i N. Duffek. 
R ~ sa~ dniu przygotowywałyśmy podwieczorek dla Komendy Zlotu, kierowni

~dk gru~aro~owych i instruktorek, razem dla 150 osób. Polskie kanapki, ciasta 

( 
~esryły, się p~wodzeniem. Wieczorem tego dnia było owo pamiętne ognisko, pod
czas t~ego)N1brano nas do ósemki narodów, mających wystąpić na ostatnim poka-

• 
~J.e. .. ... 
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Wtorek, 6-go sierpnia, był znowu dniem pełnym wrażeń. Po południu popisy 
dla gości z Girl Guides Association i Boy ScoutsAssociation. Do nas przyjecha
ły druhny Grażyńska i Duffek i uczestniczki obozu przyzlotowego, prowadzonego 
przez druhnę Irmę Paluchową . 

Wreszcie oczekiwane W I E L K I E O G N I S K O. Setki autobusów z całej 
wyspy zwiozło około 10 tysięcy skautek. Wielkie boisko było szczelnie zapakowane 
i tylko promienisto od estrady rozchodziły się wolne dróżki do przechodzenia. 

Uroczystość rozpoczęła się przemarszem wokół boiska, tak żeby skautki mogły 
zobaczyć i powitać gości. Potem przyjechali honorowi goście: Lady Baden Powell, 
Naczelna Skautka Świata, Princess Royal, Prezydentka Girl Guides Association, 
Dame Leslie Whateley, dyrektorka Biura ~wiatowego i inni goście, wśród nich na
sze druhny. 

Przywitanie było spontaniczne i nieoczekiwane. Ktoś wyrzucił w górę beret 
i za chwilę nad całym polem zaroiło się od tysięcy ciemnych krążków. Lady B.P. 
uśmiechnięta, pozdrawia nas wesoło. 

Wreszcie popisy grup narodowych. Tańczymy i my . Któraś z bardzo ważnych 
osób pyta: a więc to są te Polish Guides. Tak, to my ... Polki. 

N 

Kończymy występ strofka piosenki: 
Kłania się pszeniczka od kłoska do kłoska 
Nie ma takiej ziemi, jak ziemia krakowska 
Leć głosie po rosie, ponad góry sine 
Zanieś pozdrowienia ku mojej krainie. 

W górę idą czapki krakowiaków •.••. 

Dhna Irena Bogdanowicz 

archiwum 

l 

' 
l 

• 

• 



• 

' 

o 

Nr 36/37 SKAUT str . 35 

Na Jamboree 1957 Sutton Park, Anglia 

W dniu 30 lipca 1957 r . w godzinach południowych przybyła na teren Jubile
uszowego Jamboree reprezentacja polska . 

Harcerze polscy rozbili obóz w działce Nr.ll, w podobozie "Vogelenzang". 
Powitali tam ich skauci szkoccy. Tuż koło obozu polskiego obozowali Austriacy, 
Kanadyjczycy, Duńczycy, Japończycy i Włosi . 

Następnego dnia, w środę, druhowie hm . Z. Szadkowski, hm. R. Kaczorowski, 
hm. K. Sabbat złożyli wizytę gen. D. Sprayowi, dyrektorowi Międzynarodowego Biu
ra Skautów oraz płk . R.Goldowi, komisarzowi zagranicznemu Skautów Brytyjskich. 

Dnia l sierpnia o godz . 15 nast~piło oficjalne otwarcie Jubileuszowego 
Jamboree . Otwarcia dokonał ksi~żę Gloucester. 

Reprezentacja nasza, poprzedzona tablic~ z napisem "Poland", umieszczona 
została między repr ezentacjami Pakistanu i Portugalii . Chłopcy nasi budzili od 
pocz~tku duże zainteresowanie, rogatywki stały się bardzo popularne na Jamboree. 
Bezpośrednio po uroczystości otwarcia Komendanci reprezentacj i zostali przedsta
wieni Księciu Gloucester, Pr ezydentowi Zwi~zku Skautów Wspólnoty Brytyjskiej. 
Wśród przedstawionych był Komendant Reprezentacji Polskiej, hm. Ryszard Kaczo
rawski . 

W godzinach popołudniowych ogl~daliśmy pierwsze pokazy na arenie . Popisy
wali się skauci amerykańscy, szwedzcy i malajscy. 

Dnia 4 sierpnia, w niedziele, odbyło się uroczyste nabożeństwo, na którym 
odręczny list Papieża do skautów odczytany został przez Delegata Apostolskiego , 
Kardynała O'Hara. Koło ołtarza zgrupowane były sztandary narodów, bior~cych 
udział w Jamboree. Sztandar polski niósł druh Andrzej Szadkowski. Było to 
pierwsze w dziejach nabożeństwo, nadawane przez telewizję. 

W nocy z 4-go na 5-ty sierpnia wybuchła szalona burza z oberwaniem sie 
chmury ponad obozem. Dzięki doskonałej pionierce obozowej chłopcy nie obudzili 
się, śpi~c spokojnie na doskonałych pryczach, miedzy którymi płynęły potoki 
wody . 

6 sierpnia przybyli zaproszeni goście z Londynu, wśród nich przedstawiciele 
świata społecznego i politycznego, oraz grono instruktorów i działaczy harcer
skich z druhem dr. Michałem Grażyńskim na czele /ówczesny Przewodniczący ZHP/ . 

7-go i 8-go sierpnia harcerze, otrzymawszy specjalne zadania, zwiedzali 
inne obozy. 

8-go sierpnia wieczorem odbyło sie uroczyste ognisko w podobozie "Vogelen
zang", nagrywane przez BBC. Nasi chłopcy śpiewali "Czerwony Pas". 

9-go sierpnia przybył Gen. D.C. Spray, dyrektor Międzynarodowego Biura 
Skautowego oraz zastępca dyrektora R. Lund. Harcerze przyjmowali Gen. Spray'a 
obozowym obiadem. Gen. Spray odpowiadajac na powitanie hm. Z. Szadkowskiego, 
wyraził radość, że sztandar polski jest ponownie na Jamboree. 

10-go sierpnia - delegaci nasi odwiedzają skautów węgierskich, litewskich, 
u~ińskich i łotewskich. Nasz obóz jest licznie odwiedzany przez skautów 

ych arodowości. Wszyscy ogladaj~ prycze, które zyskały sławę, że wytrzyma
nie ~iałkowa burzę. 
] I.on\iynu przyj echa li Ks. Prałat Gogoliński El s ton - Naczelny Kapelan, 

P~ewodn~ ~cy KPH p. Dunin-Borkowska, Druhny N. Duffek i H. Grażyńska. Specjal
. utob~ przywiózł z Nottingham 22 kr~g Starszoharcerski . Piękne krakowskie 

~A~~ w~bpdziły ogólne zainteresowanie. 

archiwum 



-

Nr 36/37 SKAUT str.36 

11-go sierpnia uczes tnicy polskiego obozu, zaproszeni przez społ eczeństwo 
polskie, wyj echali do pobliskiego Birmingham. Dzień zaczęto nabożeństwem, 
podczas którego kazanie wygłosił Ks.Kanonik K~cki. Kaznodzieja podkreślił role 
harcers twa w życiu Narodu oraz wagę naszego udziału w Jamboree. 

Po powrocie do obozu harcerze nasi byli na ognisku u Węgrów. 
W poniedziałek 12-go sierpnia odbyło się oficjalne zamknięcie Jamboree 

wręczeniem pami~tkowej oznaki Jamboree. Oznakę dla reprezentacji polskiej 
przyj~ł w imieniu obozu dh. Andrzej Pomian. 

N 

archiwum 

/ Zebrane na podstawie Wieści z Jamboree, 
Znicz, wrzesień-grudzień 1957, Nr.S/6./ 
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Z NIEDALEKIEJ PRZESZŁOSCI /Część 6-ta/ 

Kongres Kultury Polskiej na Obczyźnie 

Budynek POSK-u w Londynie gościł uczestników Kongresu Kultury Polskiej na 
obczyźnie w dniach od 14 do 20 września 1985 roku. 

Program Kongresu obejmował następuj~ce sesje: 
l. Bież~ce zagadnienia krajowe. W sesji tej, pod przewodnictwem prof.dr. Jana 

Drewnowskiego omawiano zagadnienia ekonomiczne, społeczne i polityczne 
Kraju. 

2. Sesje "Nowoczesna historia Polski" organ,izawał prof.dr. Józef Jasnowski. 
3. Prof.dr. Józef Bujnowski organizował sesje "Literatura polska na obczyźnie". 

W sesji tej omawiano przemiany w polskiej poezji, polsk~ poezję emigra
cyjną oraz dramat i prozę. 

4. Organizatorem sesji "Filozofia polska na obczyźnie" był prof.dr. Wiesław 
Strzałkowski. Na sesji tej wygłoszono referaty o filozofii polskiej na 
tle filozofii światowej, omawiano filozofię moraln~, polityczną i religijn~. 

5. W ramach sesji ogólno-naukowej omawiano polski wkład naukowo-techniczny na 
Zachodzie. 

6. Sesja "Kultura polska w obliczu kultur krajów osiedlenia" obejmowała kulturę, 
sztukę i muzykę w różnych krajach osiedlenia, oraz wybrane więzi kulturowe. 

7. Sesję "Oświata, ksi~żka i prasa polska na obczyźnie" organizował mgr. 
Cz. Czapliński. Na sesji tej dyskutowano dydaktykę i ideologię szkolnictwa 
polskiego, oraz szkolnictwo wyższe i instytucje naukowe na obczyźnie. 

Program Kongresu objął około 140 referatów, sześć wystaw i pięć wieczorów 
artystycznych • 

Uczestnicy Kongresu zostali przyjęci przez Prezydenta RP w jego siedzibie. 
Kongres ten był dużym sukcesem i spełnił całkowicie nadzieje organizatorów, 

że "Kongres będzie niew~tpliwie historycznym spotkaniem polskich intelektualistów 
z całego zachodniego świata" i że "wzmocni on fundamenty kultury polskiej na 
obczyźnie i da pomoc kulturaln~ Krajowi broniącemu polskości przed sowietyzmem." 

PUNO 

W ramach Kongresu Kultury Polskiej /wrzesień 1985 r., Londyn/ odbył się 
również od 5-go września do 8-go września - Zjazd byłych słuchaczy PUNO /Polski 
Uniwersytet na Obczyźnie/, który istnieje od 1950 r. Wygłoszono szereg cieka
wych referatów. Zjazd cieszył się duż~ frekwencj~ byłych i obecnych słuchaczy. 
Również odsłonięto tablicę pamiatkow~ dla tych co odeszli - byli rektorzy PUNO - to 
ś.p. prof. Brzeski, prof. Cezaria Jędrzejewiczowa Baudouin de Courtenay, prof. 
Tadeusz Sulimirski. Obecnym rektorem PUNO jest prof. J. Gawenda. 
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C I E K A W O S T K I 

Grupa Starszaharcerska z Wybrzeża Gdańskiego oraz kilku innych miast 
polskich - przekazała na Jasna Górę dwa sztandary harcerskie b. Choragwi 
Wileńskiej, które przechowywał jej ostatni wojenny komendant, Hm. Bolesław 
Pietraszkiewicz, oraz sztandar Wileńskiej "Czarnej Trzynastki". 

str.38 

Tydzień Polski l.I.l984 r. 

W Londynie w dniach od 10 - 16- go lutego 1985 r. w POSK'u odbyła się 
wystawa malarska pejzaży i kwiatów Kasi Smoleńskiej-Greenwood z drużyny 
korespondencyjnej "Rodło'' oraz od 16-go listopada do 16-go grudnia 1985 r. 
ciekawa wystawa Wycinanek i Kolaży-Joli Scicińskiej /drużyna Wilia/. 

Odsłonięcie ufundowanej rzeźby, dzieło rzeźbiarza p. Jana Stockiego 
Sosnowskiego, odbyło się 15 lutego 1985 r., poświęconej przez Jego Ekscelencj ę 
Biskupa Wesołego w kościele św . Andrzeja Boboli. Rzeźba przedstawia kobietę, 
która trzyma na ręku zmarłe dziecko. Fundusze na rzeźbę zbierała Komisja 
Uczczenia Pamięci Zamordowanych i Zamęczonych Polaków w Rosji, wywiezionych 
z kraju w poczatkach 1940 r . Przewodniczaca Komitetu · - p. Maria Leśniakowa, 
a projektodawczynia p. Janina Kwiatkowska . Liczne rzesze wiernych i rodzin 
z p. Prezydentem Raczyńskim na czele przybyło na tę smutna , piękna uroczystość . 

"HARCERSTWO W AFRYCE" 1942-1949", w opracowaniu hm. inż. B.M. Pancewicza, 
jest nowym wydawnictwem Harcerskiej Komisji Historcycznej w Londynie. Książka 
ta ukaże się staraniem naszego Koła . Będzie ona zawierała 132 strony, 
oraz 47 fotografii w tekście. 

Cena ksiażki wynosi Ł3.50 /Ł4.00 wraz z przesyłk~pocztowa/ lub §5 .00 
/§6.00 z przesyłka/. 

Wobec ograniczonego nakładu, każdy kto chce zapewnić sobie nabycie tej 
ksiażki, może nadesłać zamówienie już teraz . Czeki należy wypełniać na "Koło 
Harcerek i Harcerzy z Lat Dawnych" i przesyłać z zamówieniem na adres skarbnika 
Koła : Druh hm. A.J. Barycz, 44 Birch Grove, London W.3, England . 

Odznakę 75-lecia w cenie Łl.50 + SOp. poczta,też można zamówić u dha 
Baryczat 

Niezmordowany redaktor biuletynu w Vancouver - dh. Zenon Buczewski daje 
czytelnikom dużo ciekawych wiadomości . A więc: w ubiegłym roku 1985 odbył sic 
Zlot Jubileuszowy ZHP w Vancouver~ również sporo miejsca poświęcił wydawnictwom 
harcerskim z Londynu. 
~~~~W~ Vancouver drużyny Harcerek i Harcerzy powstały 26 lat temu. Również w 
19~5 r. obchodziło 15-lecie swego istnienia Koło Przyjaciół Harcerstwa w Vancouver. 
~-~enon ucz. · wydał broszurkę poświęcona sprawom Koła Przyjaciół, omawiając jego 
dz.lał~lnoś i osiagnięcia. W 1985 r. KPH. ofiarowało hufcowi Harcerzy sztandar!~~ 

D ~ e on Bucz. w swoich biuletynach dużo czasu i miejsca poświęca wydawni
~~ harc s kim, jak "Ognisko harcerskie" /organ Starszyzny Harcerskiej l, Biule tyn 

Naczelnictwa z 1985 r., "Na Tropie" redaktor Dh . Płonka, "Węzełek"-
. S).edziewska , "Skaut" - pismo Koła Harcerek, Harcerzy z lat dawnych. 

~u2~a~·~ ~iękujemy! podziwiamy zapał i niesłabnac~ energię Dha Zenona i czekamy 
na d ze ciekawe numery Biuletynu! dh H S 1 , k • na • mo ens a~ 
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Harcerze z "Trójki" w pałacu 

Dnia 2 grudnia 1983 r. zebrało się przed St. James' Palace w Londynie 
trzech młodych harcerzy-Polaków z matkarni i jeden instruktor harcerski. 
Przybyli oni na uroczystość wręczenia świadectw za zdobycie złotej odznaki 
"Duke of Edinburgh's Award" oraz aby się spotkać z "Diukiem" - księciem 
Filipem. 

str.39 

W Wielkiej sali bankietowej, trójka odznaczonych harcerzy z 3-ej Drużyny 
Harcerskiej z Chiswick'u, wymieniła kilka słów z księciem. Wspomnieli co 
robili aby zdobyć złot~ odznakę. A więc: wędrówki, prowadzenie gromady 
zuchowej, praca, pomoc w domu dla starców, pielgrzymki do Polski i z chorymi 
do Lourdes, uprawiali sporty jak wioślarstwo, siatkówka, karate, zapoznanie się 
z praca policji w sprawach młodzieżowych, prowadzenie i reperacja samochodów, 
praca w klubie młodzieżowym itp. Prace te doprowadziły do spotkania się z 
księciem Filipem. Ksi~żę F~lip ucieszył się ze spotkania z Polakami i wspomniał, 
że Jego prababka była Polka. 

Ksi~żę Filip założył "Award" pod swoim imieniem w latach 50-tych aby 
zachęcić młodzież do pracy w społeczeństwie. Naszej trójki nie trzeba było 
zachęcać, ponieważ jako harcerze byli przyzwyczajeni do takiej pracy pod kie
runkiem dha Nowobilskiego, długoletniego instruktora na terenie Chiswicku. 
Rozpoczęli pracę na "Award" przy Latymer Upper School, w której byli ucznia
mi. Praca ta dała im wielk~ satysfakcję i doprowadziła do spotkania i rozmowy 
z księciem Filipem. Byli to: Maciej Ciecierski, Andrzej Kulczycki i Robert 
Kołaczyński. 
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Koło Harcerek i Harcerzy z Lat Dawnych /cz.7-ma/ 

Harcerstwo w Afryce, 1942-1949 

Nowe wydawnictwo Harcerskiej Komisji Historycznej w Londynie, w opracowaniu 
hm. B.M. Pancewicza. 

Na wieść o rozpoczęciu przez druha Pancewicza pracy nad książką HARCERSTWO 
W AFRYCE nadszedł do niego list z Folski wyrażający nadziej ę , że autor wspomni 
"skąd się znalazły te polskie dzieci w tak ogromnej iloś ci, wszak z historii nie 
wolno wyrywać kart". Przemoc sowiecka nie tylko przymusowo wywiozła jeden milion 
i siedem tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci ze wschodniej części Folski w latach 
1940-41, ale dąży do tego, abyśmy o tym zapomnieli. 

Jedynie drobna cześć wywiezionych uratowała się od zagłady, a z tych 18,000 
kobiet, dziewcząt i dzieci znalazła schronienie w Afryce. Wśród nich, w specy
ficznych warunkach życia w osiedlach uchodźczych, rozkwitło Harcerstwo - początko
wo samorzutnie, a później pod przewodnictwem garstki instruktorów. Harcerstwo 
spełniło wówczas rolę społeczną godna utrwalenia. 

Opracowanie druha Pancewicza, podobne w układzie do jego poprzedniej książki 
HARCERSTWO W INDLACH, podaje genezę Harcerstwa w Afryce, a następnie zestawia 
działalność harcerską obejmującą 4000 dziewcząt i chłopców. Chronologiczne przed
stawienie tej działalności z podaniem miejscowości, zestawień liczbowych, oraz 
nazwisk funkcyjnych będzie niewątpliwie pożądaną pamiątką dla "Afrykańczyków". 
Niejeden z nich będzie mógł poraz pierwszy ogarnąć rozmiar geograficzny i ilościo

wy działalności harcerskiej w Afryce - trudna komunikacja i duże odległo ś ci między 
osiedlami nie sprzyjały bowiem utrzymaniu ścisłej łączności między ~ufcami. 
Innych zainteresują zapewne programy kursów, odpraw, konferencji, i imprez oraz 
wizytacji harcerskich, co utrwala wysiłek metodyczny i osiągnięcia organizacyjne. 
Książka przedstawia przede wszystkim życie i działalność w drużynach. W tekscie 
zamieszczono sześć opisów wydarzeń lub wspomnień samych "Afrykańczyków", aby w ten 
sposób przedstawić czytelnikowi charakter Harcerstwa w Afryce. Harcerstwo w 
Afryce, i na całym terenie Wschodu, charakteryzowało się nie tylko powszechnym 
udziałem młodzieży szkolnej, ale również tym, że w dużej mierze powstało sponta
nicznie wśród tej młodzieży stawiając nieliczną starszyznę harcerską i administra
cję polska przed faktami dokonanymi. Ilustruje to jeden z rozkazów komendy 
harcerskiej w Iranie z roku 1942, który z a b r a n i a przyjmowania kandydatów 
do Harcerstwa do czasu przygotowania kadry zastępowych i drużynowych. 

Zjawisko spontanicznego powstawania "dzikich" drużyn natychmiast po wydostaniu 
się z nieludzkiej ziemi sowieckiej zainteresuje zapewne socjologów. Jest rzeczą 
oczywistą, że w tamtym momencie, podobnie jak teraz w Kraju i za granicą, 

~~~r~c~ersto było i jest młodzieży polskiej potrzebne. 

Jerzy Witting, hm. 
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SPRAWY KOŁA HARCEREK I HARCERZY Z LAT DAWNYCH j Cz. 7-ma / 

N 

Sprawozdanie z Walnego Zebrania Koła 
odbytego w dniu 15.IX.l985 

Walne Zebranie otworzył dh. S. Wandzilak, wzywając do powstania i uczczenia 
pamięci zmarłych: dhny M. Michałowskiej, dha B. Olizara i P. Borkowskiego. 

Na przewodniczącego Walnego Zebrania wybrano dha gen. Brochwicz-Lewińskiego, 
a na sekretarza dha J. Szkudłapskiego. 

Ze sprawozdania skarbnika, dha J . Barycza wynika, że saldo na rok bieżący 
wynosiło Łl963.14. 

Przewodniczący Harcerskiej Komisji Historycznej podał do wiadomości, że 
książka . "Harcerstwo w Afryce 1942-1949" została już oddana do druku. 

Ksiażka dha Kliszewicza o Harcerstwie poza Krajem jest opracowywana przez 
autora. Przewiduje sie, że druk tej ksiażki będzie wynosił około Łl,lOO. 
Zarząd Koła przeznacza na ten cel około Ł600, a Naczelnictwo ZHP będzie starało 
się uzyskać resztę funduszy z innych źródeł. 

Harcerska Komisja Historyczna kontynuuje prace nad wydaniem zeszytu o 
Harcerstwie w Rumunii i na Węgrzech w czasie wojny. Autorem zeszytu jest dh . 
W. Wenzel. 

Przewodnicząca Sekcji Imprez, dhna E. Rozbicka, podała ilość imprez zorga
nizowanych przez Sekcje i podziękowała za pomoc w pracy. 

Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej, dh.dr . I. Rozbicki, odczytał sprawozda
nie Komisji, która przedstawiła wniosek o udzielenie absolutorium ustepujacemu 
Zarządpwi. 

Po udzieleniu absolutorium ustepujacemu Zarządowi przystąpiono do wyboru 
Przewodniczącego Koła . Został nim ponownie dh. S. Wandzilak. 

Do Zarządu wybrano następujace dhny i druhów: A. Saperowa /wice- przewodni
czacy/, I. Borkowska, E. Rozbicka i B. Smoleńska; dh. J. Barycz, J . Kędzierski, 
M. Spławski, J . Szkudłapski, J . Witting i A. Rodziewicz, nowy członek Zarządu 
w tym roku. 

Dh. Józef Szkudłapski 
Sekretarz. 

STAN GOTOWKOWY: 

WPŁYWY: 

l f !;C )1 l L 

SPRAWOZDANIE 
SKARBNIKA KOŁA HARCEREK I HARCERZY Z LAT DAWNYCH 

za okres 25.6.84 do 10.9 . 85 

. 

KA.SA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • Ł 56.42 
271.72 

1635 . 00 
BANK - CURRENT A/C .• . ••••..• . • 
BANK- DEPOSIT A/C •... .. .•.... 

WYDATKI: 

Łl963 . 14 

Salda z roku poprzedniego • • • • Wydawnictwa • • • • • • • • • • • • • • 

Składki członkowskie . .. ..•.•• Imprezy ... ...... . ... .. . . . 

dawnietwa . . ... . . . . .. . . . . .. . 

Ł 1833.81 

134.00 

118.58 

293.04 

135.00 

Różne /Nekrologi, Admin./ . • 

Ł 473 . 66 

30.00 

47 . 63 

ezy . .•.. ... •... . ••• . •. .. . 

rest na Deposit A/C •••••• Saldo • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1963 . 14 

Ł 2514.43 Ł 2514.43 

Skarbnik Koła- dh. A.J. Barycz 
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Leonidas Kliszewicz 

75 lat Zwiazku Harcerstwa Folskiego /cz. 8- ma/ 

Twórca skautingu był Lord Robert Baden Powell, a rozwój tego ruchu jako 
systemu wychowawczego zaczyna się w Anglii w 1907 roku. 

Celem skautingu jest wychowanie chłopca na dobrego obywatela metoda puszcza
ńska, przy pomocy gier i zajęć praktycznych, przez wywiady, życie obozowe, pod
chodzenie, tropienie i tym podobne zajęcia. 

Skauting określa Baden Powell jako szkołę wychowania obywatelskiego przez 
współżycie z przyroda. Podkreśla jednak przy tym, że skauting jest uzupełnie
niem wychowania szkolnego , rozwijajac swoimi metodami charakter, zdrowie i spra
wność jednostki. 

W chwili powstania ruchu skautowego Polska znajduje się w niewoli, ale już 
w październiku 1910 r. prof. E. Nebel zakłada pierwsza polska drużynę skautowa 
w szkole im. W. Wróblewskiego w Warszawie. 

Za kolebkę polskiego skautingu uważany jest jednak Lwów. Tu w tym samym 
roku K. 2órawski tworzy Drużynę Zwiadowcza im. płk. Miłkowskiego. W marcu 1911, 
Andrzej Małkowski i Jerzy Grodyński, przy poparciu naczelnika Zwiazku Sokolego 
dr . Kazimierza Wyrzykowskiego, organizuja pierwsze kursy skautowe we Lwowie i 
Brzuchowicach. W maju 1911 r. zorganizowana zostaje we Lwowie Komenda Skautowa 
w składzie Dr . K. Wyrzykowski, A. Małkowski, Olga Drahonowska, J. Grodyński i 
Alojzy Horak, a następnego dnia formalne zorganizowanie l, 2 i 3-ci ej lwowskich 
drużyn harcerzy. W lipcu wychodzi podręcznik Małkowskiego "Skauting jako system 
wychowania młodzieży". Zaczynajasię kursy, obozy, zakładane sa drużyny w innych 
miastach Małopolski, zaczyna wychodzić dwutygodnik "Skaut". 

W krótkim czasie skauting rozrzerza swoja działalność na wszystkie trzy za
bory. W zimie 1911 r. powstaje pierwszy zastęp harcerzy w Kijowie . W 1913 r. 
utworzona zostaje sekcja żeńska skautingu pod kierownictwem Olgi Drahonowskiej, 
w tym czasie już żony A. Małkowskiego. W lecie 1913 r. 30 skautów bierze udział 
w Zlocie Skautowym w Birmingham. Drużyna ta uznana zostaje przez Barlen Powella, 
jako reprezentacja Polski, co wywołuje ostry sprzeciw i protest przedstawicieli 
dyplomatycznych naszych zaborców. Małkowski organizuje też harcerstwo polskie 
na terenie Stanów Zjednoczonych i w 1914 r. sięga ono cyfry 3 tysięcy członków . 

W Kijowie powstaje miejscowa Komenda Skautowa. 
W organizacji zaczyna się przyjmować nazwa harcerz, harcerka, harcerstwo. 

l914r .Wybuch wojny przerywa chwilowo szkolenie i rozprasza młodzież harcerska. 
Widzimy ja teraz w formacjach wojskowych, w służbie sanitarnej i służbie poli
tycznej. W listopadzie 1918 r. następuje scalenie Harcerstwa w jeden Zwiazek 
Harcerstwa Polskiego . 

Największe zasługi w powstaniu i rozwoju polskiego skautingu położył Andrzej 
Małkowski i on jest uważany za jego twórcę. 

tki swego działania Harcerstwo opiera o Zwiazek Sokoli, z której to 
orga acj1 chodzi szereg wybitnych instruktorów harcerskich. 

~~e tety Małkowski nie doczekał sie rozwoju Harcerstwa w wolpej Ojczyźnie, 
~·onie~aż~· a w styczniu 1919 r. płynac z misja wojskowa gen . Hallera do gen. 
teli~~wskiego Odessie, na skutek wpadnięcia statku na minę w zatoce messyńskiej. 

"·~ ~ragu dziestu lat niepodległości Harcerstwo staje się czołową organi-
wa. Hasło "służby Bogu, Polsce i Bliźnim" stawia go na najwyższym 

archiwum 



-

• 

• 

• 

Nr 36/37 SKAUT str . 44 

poziomie ideowym, a członków organizacji czyni elit~ polskiej młodzieży. Nic 
więc dziwnego, że kiedy w dniu 8 kwietnia 1936 r., zarzadzeniem Rady Ministrów, 
ZHP otrzymuje swój status, nadana mu zostaje nazwa "stowarzyszenia wyższej uży
teczności". 

Stan ZHP w 1937 r . : 120 . 935 harcerzy, 69.785 harcerek i poza granicamj Kraju 
około 90.000 . 

W chwili wybuchu drugiej wojny światowej Harcerstwo było potężn~ organizacja 
młodzieżowa, przepojona głęboka wiara i miłościa Boga i Polski. W kampanii wrze
śniowej Harcerstwo wzięło czynny udział podejmujac się przede wszystkim służb 
pomocniczych, a w wielu wypadkach stanęło do walki z bronia w ręku, jak to miało 
miejsce w Górkach Wielkich, w obronie Bielska, Sosnowca, Lwowa i innych miejsco
wości. Szczególnie podkreślany był udział harcerek i harcerzy w obronie Warszawy. 
Burza wojenna nie zakończyła działalności Harcerstwa. W kraju przeszło ono do 
działania konspiracyjnego tworzac tak zwane Szare Szeregi, a ci harcerze, którzy 
opuścili Kraj, gdziekolwiek się znaleźli, tam natychmiast rozpoczynali pracę od 
nowa. 

W październiku 1939 r. członkowie naczelnych władz harcerskich, którzy zna
leźli się w Paryżu, utworzyli pod przewodnictwem przewodniezacego ZHP dr. M. 
Grażyńskiego, Naczelny Komitet Harcerski na czas wojny. W rok później po przyby
ciu do W. Brytanii przewodniczaca tego komitetu została hm.R.P. Olga Małkowska, 
a zastępca hm. Kazimierz Sabbat . 

Z młodzieży harcerskiej ewakuowanej na Srodkowy Wschód z Bałkanów powstały 
jednostki harcerskie w Palestynie. Na Węgrzech istnieja drużyny harcerskie i 
kręgi s tarszaharcerskie. \

1 
Praca harcerska na Srodkowym Wschodzie w wojsku zaczyna się od pierwszych 

dni jego istnienia . 
W 1940 r. powstaje w Homs, w Syrii krag starszoharcerski, a w kilka tygodni 

później w obozie Latrum w Palestynie, który otrzymuje zgodę władz wojskowych na 
prowadzenie pracy harcerskiej w wojsku . Z Kręgu tego wychodza m.in . Ignacy 
Płonka, ks . Rafał Grzadziel i hm. Zygmunt Szadkowski. 

W 1940 r. powstaje na Cyprze drużyna harcerzy, która w 1941 
Palestyny, by już w sierpniu wyjechać do Livingstane w Rodezji. 
powstaja nowe jednostki harcerskie. W listopadzie 1942 powołany 
hufiec, a następnie Choragiew Palestyńska. 

r . przybywa do 
W Palestynie 
zostaje do życia 

Walny zjazd instruktorów powołuje w tym samym roku Rade ZBP na Wschodzie 
pod przewodnictwem płk.dypl . hm. Stanisława Sieleckiego. 

Na wiosnę 1942 r . na Srodkowy Wschód przybywaja oddziały Armii Polskiej z 
Rosji, a z nimi nowi instruktorzy, harcerze i młodzież. 

W wojsku zarejestrowanych jest 11 kręgów starszoharcerskich, których dzia
łalność kończy się dopiero po wojnie po przybyciu do Anglii. 

Od kwietnia ' l942 r. organizuje się praca harcerska w Teheranie, Isfahanie 
i Ahwazie . Powstaje choragiew harcerska, z której we wrześniu 1944 r. wyjeżdża 
do Nowej Zelandii hufiec z Isfahanu liczacy 539 harcerek, harcerzy i zuchów. 

r. powstaje choragiew harcerska w Libanie, która pracuje do 1947 r. W 
1943 r . powstaja drużyny i hufce harcerskie w Afryce, a mianowicie w 

Ugandzie i Rodezji. 
r. Harcerstwo w Afryce osiaga cyfrę 4114 młodzieży. Praca w Afryce 

w 1948 r. z chwila ewakuacji ludności polskiej do Anglii . W 1942 r . 
też organizować praca harcerska w Indiach i w 1944 r . Choragiew 

czy 1334 harcerek, harcerzy i zuchów. Praca harcerska w Indiach kończy 
rlTm 1948 roku. 

archiwum 
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W 1945 r. jeszcze przed zakończeniem wojny, zaczyna się rozwijać praca har
cerska na terenie Europy zachodniej, a mianowicie w Belgii, Holandii, Szwecji, 
Hiszpanii, Austrii, Niemczech i Francji, oraz na terenie Wielkiej Brytanii. Na 
terenie samych Niemiec Harcerstwo liczy w tym czasie około 25 tysięcy członków. 

W wyniku ewakuacji ludności ~ tych terenów stany szybko topnieja i praca 
stopniowo zaczyna się kurczyć, a na niektórych terenach zupełnie ~anikać, jak 
np. w Austrii, Szwecji, Hiszpanii i Danii. W innych postępuje to wolniej, tak 
że w praktyce w chwili obecnej nie ma jednostek harcerskich w Niemczech Zachod
nich, Holandii i Belgii. Powstaja jednak jednostki harcerskie na innych tere
nach. Mamy więc liczebnie duże choragwie harcerek i harcerzy w Kanadzie, Stanach 
Zjednoczonych i Australii, oraz mała choragiew w Argentynie. 

Najliczniejsze stany maja wciaż jeszcze choragwie harcerskie w W. Brytanii. 
Wielka Brytania pozostała też siedziba Naczelnictwa ZHP. Przewodniczacymi ZHP 
od czasu wojny byli: płk.dypl. hm. Stanisław Sielecki, gen. Nikodem Sulik, hm. 
Zygmunt Szadkowski, a od 1967 r. do chwili obecnej hm. Ryszard Kaczorowski. 

W tym samym okresie Naczelniczkami Harcerek były: hm.R.P. Helena Grażyńska, 
hm. Irena Łukomska, hm. Elżbieta Andrzejowska, hm. N. Duffek-Milewska, hm. Irma 
Paluchowa, hm. Władysława Spławska i hm. Halina Sledziewska. 

Funkcje Naczelników Harcerzy pełnili: hm. Kazimierz Burmajster, hm. Zbigniew 
Fallenbuchl, hm. Wojciech Dłużewski, hm. Ryszard Kaczorowski, hm. Jerzy Witting 
i hm. Jacek Bernasiński . 

Sytuacja w jakiej znalazła się Polska po "zwycięskiej'' wojnie wprowadziła 
ogromne zamieszanie wśród Polaków znajdujących się poza granicami Kraju. Jedni 
zdecydowali się na powrót, inni pozostali na Zachodzie, by protestować przeciw 
temu co się stało z Polska. A ci, którzy pozostali w większości wierzyli, że ich 
tułaczka poza Krajem nie będzie długa. 

Naczelnictwo Związku Harcerstwa Folskiego pozostało poza granicami Kraju i 
stało się władza naczelna nie tylko tych, którzy wraz z nim pozostali na obczy
źnie, ale stało się reprezentacja całego Harcerstwa Folskiego w Kraju, Harcerstwa 
niezmiennie oddanego służbie Bogu, Polsce i bliźnim. 

Po 45 latach pobytu poza granicami Kraju jesteśmy ciągle Harcerstwem Polskim. 
W szeregach naszych mamy już trzecie powojenne pokolenie harcerskie, pokolenie 
zrodzone z rodziców Polaków urodzonych już poza granicami Polski. Przez swoje 
urodzenie maja oni obywatelstwo różnych krajów swego zamieszkania, ale znajac 
swoje pochodzenie i majac patriotyczne wychowanie w rodzinie, polskim kościele, 
polskiej szkole i polskiej organizacji młodzieiowej, czuja się Polakami i dumni 
sa ze swego pochodzenia. Nie zmieniły się nasze cele i zadania, nie zmieniły 
się nasze ideały od celów i ideałów tych, którzy tworzyli Harcerstwo 75 lat temu. 

Jesteśmy wiernymi spadkobiercami naszych wielkich poprzedników. Jesteśmy 
dziećmi Polski. Bogu i Polsce służymy i służyć będziemy. 

-, q 

c 
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Aleksandra Podhorodecka 
Wystawa Harcerek 

75-lecie Zwi~zku Harcerstwa Folskiego 

Moja czynna praca w harcerstwieurwała się w 1957 r., kiedy wyjechałam z 
Londynu na wyższe studia. Ale przyrzeczenie harcerskie, złożone na ręce huf
cowej, zwi~zało mnie z tym ruchem na całe życie. Tak miało być "Mam szczer~ 
wolę całym Życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętn~ pomoc bliźnim 
i być posłuszn~ prawu harcerskiemu" to sa słowa, których nie wypowiada się 
lekko . A ja moje przyrzeczenie składałam na szczycie walijskiej góry, o 
wschodzie słońca, w obecności instruktorek, które były dla mnie ideałami 
prawdziwych harcerek i przeżywałam wszystko bardzo głęboko. Węgielek z ogniska, 
które wtedy zapalałyśmy jako znicz ł~cz~cy nas z harcerkami rozsianymi po 
całym świecie, należał do najcenniejszych pami~tek. Ideały harcerstwa, zawarte 
w przyrzeczeniuidziesięciu punktach prawa harcerskiego, s~ pięknym drogo
wskazem życiowym, ściśle pokrywaj~cym się z Bożymi przykazaniami i nauk~ 
Kościoła. 

Nic więc dziwnego, że czuję się nadal zwi~zana z harcerstwem, choć dzisiaj 
już dzieci moje przeżywaj~ właśnie to, co ja sama przeżywałam tyle lat temu na 
obozach, wycieczkach, zbiórkach . Nieraz krytycznie i z żalem obserwuję spły
canie ideałów zawartych w prawie harcerskim, schodzenie na łatwizny, które 
zmieniaj~ głębok~ treść ruchu harcerskiego. W niełatwych jednak pracujemy 
warunkach i mimo niedociągnieć harcerstwo na emigracji odgrywa ogromnie ważn~ 
rolę wychowawcza; robi wspaniał~ robotę, bez której życie naszej młodzieży 
na pewno byłoby uboższe. 

W tym roku obchodzimy 75-lecie polskiego harcerstwa; 75 lat ruchu, który 
równolegle ze światowym skautingiem, rozwijał się pięknie wśród młodzieży w 
kraju, a w latach powojennych poza jego granicami . W roku 1910 została 
założona w Warszawie pierwsza drużyna harcerska, ale zazwyczaj Lwów uważany 
jest za kolebkę polskiego harcerstwa. Tam to w 1911 r. Andrzej Małkowski 
zacz~ł swoja pracę i tam wydał swój pierwszy podręcznik: Skauting jako system 
wychowania młodzieży. 

75 lat to ogromny szmat czasu. Nic wiec dziwnego, że w zwi~zku z t~ 
rocznic~ Główna Kwatera Harcerek w Wielkiej Brytanii postanowiła urz~dzić 
wystawę, która by zobrazowała te 75 lat działalności żeńskiego ruchu harcer
skiego. Dzięki ogromnemu wysiłkowi małej garstki oddanych harcerek i cennej 
współpracy wielu działaczy i przyjaciół harcerstwa rozsianych po całym świecie 
zmontowano wystawę w Sali Malinowej w POSKu. Wystawa była czynna 13 do 21 
kwietnia. Wystawę, któr~ zwiedziło bardzo wiele osób obsługiwały harcerki, 
które udzielały bardziej szczegółowych informacji co do poszczególnych plansz 
i fotografii oraz zachęcały zwiedzających do zapoznawania się z pras~ harcer-

..",.-"iiis~k;;;q;.". i kupowania .podręczników i wydawnictw zwi~zanych z działalnością harcer
sk~. W księdze gości zwiedzaj~cych wpisywali nie tylko swoje nazwiska, ale 

ż i mentarze zwi~zane z ekspozycja. S~dz~c po tych wypowiedziach wystawe 
Nni tyl zwiedziło bardzo wiele osób, ale zrobiła ona na nich ogromne wraże-
ni · r. l wielu był to powrót do lat młodości; do działalności w harcerstwie 

~=~~okres międzywojennym; do pracy w drużynach na Bliskim Wschodzie, w Afryce, 
~di c . Zwiedzający szukali znajomych na fotografiach, często odnajdywali 

za ych, którzy już dawno odeszli na wieczn~ warte i wtedy opuszczali 
z łezk~ w oku. 

· archiwum 
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Z okresu niepodległości było na wystawie bardzo wiele fotografii i cennych 
informacji. Sk~d one to wszystko wzięły! Przecież to s~ archiwalne pami~tki. 
Zdjęcia z kształcenia instruktorek w Cisowym Dworku; fotografie ze Zlotów w 
Swidrze, w Rybienku. Kr ótkie dane biograficzne o pierwszych działaczkach harcer
skich: Oldze Małkowskiej, dh. Falkowskiej i innych. Równolegle z rozwojem pracy 
harcerek rozwijała się akcja zuchów, których w roku 1934 było w Polsce ponad 
11 tysięcy. 

Osobne plansze informowały o metodyce pracy w harcerstwie; o stopniach, 
sprawnościach, systemie zastępowym; hierarchii harcerskiej; wydawnictwach. 
Były zdjęcia z harcerskiej szkoły instruktorskiej w Buczu; z działalności har
cerek w Swiatowej organizacji skautek. Z rejsów na statku Grażyna; z obozowni
ctwa, szybownictwa, zawodów sportowych, zjazdów. Były nawet fotografie z wizyty 
Baden Powella - założyciela skautingu światowego - w Gdyni w r. 1930. 

Wyobrażam sobie, ile listów musiało iść przez morze w t~ i w tamt~ stronę, 
aby można było uzbierać tak bogaty i cenny zestaw fotografii. A przecież każde 
otrzymane zdjęcie trzeba udokumentować, aby potem wróciło do właścicielki. 
Nikt przecież nie pożycza takich cennych pami~tek na "wieczne nieoddanie!". 
Rozmontowanie tej wystawy pewnie wymagało prawie tyle samo pracy, co jej usta-

• • W1.en1e. 
Wybuch drugiej wojny światowej zastał już ruch harcerski dobrze zorganizo

wany na terenie Polski . Toteż harcerki mogły brać czynny udział w walkach o 
wolna Polskę - jako sanitariuszki, łaczniczki. Pracowały w pogotowiu, w. A.K; 
walczyły we wszystkich rodzajach służb konspiracji. Ginęły w Powstaniu Warsza
wskim i w obozach koncentracyjnych. Najbardziej chyba wzruszajacym eksponatem 
był sztandar harcerski wyhaftowany i uszyty przezharcerkrwięźniarki obozu w 
Ravensbruck, którym groziła za to natychmiastowa kara śmierci . 

Potem ogl~daliśmy fotografie z wojennych wędrówek narodu polskiego. Dru
Żyny w Teheranie, Isfahanie, Palestynie, Ain Karem, Indiach, Afryce, Niemczech. 
Warto na marginesie dodać, że zwiedzaj~ca Angielka, działaczka angielskiego 
ruchu skautowego, bardzo się zdziwiła, ogl~daj~c zdjęcia harcerek polskich z 
Persji, Afryki czy Indii . Nie wiedziała, że polskie harcerstwo było takie 
bogate i że mogło sobie pozwolić na wycieczki po całym świecie! Nic nie wie
działa o deportacji Polaków do Rosji i o ich późniejszych losach. 

No i obecna działalność powojenna harcerska w Argentynie, Ameryce, Kanadzie, 
Australii, Francji i oczywiście Wielkiej Brytanii, skad było najwięcej fotogra
fii. Z pracy wszystkich hufców żeńskich : Mazowsze, Kaszuby , Pomorze, Wawel i 
londyński Bałtyk. Z wielkim wzruszeniem oglądałam zdjęcia śp . Irki Bogdanowicz, 
której sama tak wiele zawdzięczam z moich wspomnień harcerskich,Jadźki Chruściel, 
Hanki Grabińskiej. 

Ostatnie plansze poświęcone były organizacji ruchu harcerskiego: Głównej 
Kwaterze Harcerek, wydawnictwom, konferencjom szkoleniowym, pracy instruktorek, 
działalności wędrowniczek i zuchów. 

W sumie przejrzyste, ciekawe spojrzenie na 75 lat pracy żeńskiego ruchu 
ateers Brawo harcerki! Czuwaj! 

N • 

• 
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Wystawa Harcerek 

str.48 

W roku, w którym obchodzimy 75-lecie istnienia harcerstwa polskiego i który 
ogłoszony został w całym świecie jako Międzynarodowy Rok Młodzieży, zorganizowa
nie jubileuszowej wystawy harcerskiej w londyńskim POSK-u było impreza potrzebna 
• • 1 na czas1e. 

Opracowana przez harcerki miała ona obrazować przede wszystkim działalność 
harcerstwa żeńskiego. Ale objaśnienia przy wykresach historycznych i pod zdję
ciami wspominaja również działalnoś,; harcerzy i sprawiaja, że wystawa ta może 
być uważana za ilustrowana, wizualna historię całego ruchu harcerskiego. Wydaje 
mi się nawet, że zasługuje ona na miano kroniki pokoleń Polski odrodzonej. 

W sposób przejrzysty i interesujacy pokazuje ona narodziny polskiej, patrio
tycznej organizacji młodzieżowej, opartej w znacznej mierze na genialnej koncepcji 
Baden Powella, jeszcze w okresie narodowego przedświtu, przed odzyskaniem przez 
Polskę niepodległości /Rok 1910/. Prowadzi n4s następnie przez okres walk zbroj
nych o odzyskanie niepodległości i uzyskania odpowiednich granic państwowych, po
kazuje wspaniały rozwój Zwiazku Harcerstwa Folskiego w Polsce niepodległej i 
udział harcerskich Szarych Szeregów w Armii Krajowej. Nie zapomina też o powsta
łych, jak ~zyby po deszczu, drużynach, hufcach i choragwiach harcerskich poza 
granicami Polski w czasie II wojny światowej. 

Wystawa łaczy w sobie typowy humor harcerski, sentyment wspomnień po-obozo
wych, wzruszajaco naiwne rysunki i opisy z kolonii zuchowych z dramatycznymi 
dokumentami harcerskiej ofiary i bohaterstwa w walkach z najeźdźca i okupantem. 

Zorganizowanie tej wystawy kosztować musiało masę wysiłku. Nie podaję 
nazwisk niektórych znanych mi wykonawczyń celowo, Żeby nie urazić pominięciem 
innych. 

Myślę, że ta świetna wystawa powinna jak najszybciej rozpaczać wędrówkę po 
wszystkich polskich ośrodkach. Powinna też znaleźć miejsce w którymś z brytyj
skich hallów wystawowych /Dom Baden Powella? Royal Festival Hall?/. Wymagałoby 
to wiele dodatkowej pracy, ale przyczyniłoby się do rozpowszechnienia wiedzy o 
polskiej młodzieży. 

W.A. Lasceki 
Dziennik Polski 29.IV.l985. 

Pochwała harcerek 

Przed kilku dniami przyjechałam z Polski do Londynu. Zaraz w niedzielę 
wybrałam się do POSK-u, gdzie szczęśliwym trafem udało mi się, jeszcze przed 
zamknięciem, zobaczyć wystawę zorganizowana w zwiazku z 75-leciem powstania 

~----~H~arcerstwa Polskiego. Chciałabym na łamach waszego pisma wyrazić uznanie dla 
n1estrudzonej pracy harcerek polskich w Londynie, które z wielkim zapewne tru-
dem rały tak piękne i liczne kolekcje pamiatek, fotografii, dokumentów 

N bra ·ace pracę harcerska na przestrzeni tych 75 lat. 
stetycznej oprawie wyeksponowane zostały unikalne zdjęcia ze zlotów 

~~.ch w różnych krajach ..• 
zechodzac od planszy do planszy ogarniało mnie coraz większe wzruszenie, 
dumę narodowa i wewnętrzna radość, że nasza narodowa siła tkwi we wszyst

~~c~pokoleniach i na wszystkich kontynentach i nie da się w żadnych warunkach --
archiwum 
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. , , . . . ; zgn1esc 1 un1cestw1c. 
Myślę, że znajdzie się ktoś, kto szczegółowo 

byłoby wskazane, aby szersze społeczeństwo, które 
otrzymać wyczerpujace sprawozdanie z tej ciekawej 

XXXXXXXXX X 

zrelacjonuje tę wystawę, bo 
nie zwiedziło wystawy mogło 
• • • • 1 wzruszaJaceJ 1mprezy. 

Halina Fikusowa 
Dziennik Folski, 29.IV.l985. 

Wystawa udana - koło 600 osób - dlaczego tak krótka? mało harcerzy. 
Funkcyjni zaproszeni- nie przyszli. Ameryka źle zrobiona /poprawiona/ . 
Niemcy - dom. Fotografie z Folski /zdjęcia przedwojenne/ nadeszły. Monte 
Cassino. Mała plansza z Kraju w obecnej chwili. Będzie uzupełniona i 
powtórzona wystawa od 10-19 października w Instytucie Sikorskiego. Flansze -
zdjęcia /część czarno-białe/ . Komplet przeźroczy. Wielka Brytania- wystawa, 
żeby podróżowała, pożarlane dać komentarz. Apel - do Choragwi Hek, żeby 
uzupełnić cześć historyczna. 

xxxxxxxxxx 

Na radzie Ad Astra wygłoszono następujace referaty: 

1/ Zagadnienie Języka Folskiego w pracy Harcerek. 

2/ Zagadnienie dyscypliny w pracy Harcerek. 

3/ Kształcenie instruktorek. 

4/ Współpraca Harcerek z innymi organizacjami. 

xxxxxxxxxx 

Rada Ad Astra, od 4-10 października w St. Briavels, w piatek 4-go 
wieczorem, w sobotę rano, w niedziele późno wieczór - poniedziałek, wtorek, 
środa - wystawa - Instytut Sikorskiego, 6-go września 7-ma wieczór, 
zgłoszenie na Ad Astra. Konferencja - gospodarcze sprawy; Dhna Krysia 
Januszajtis, Hela Ciecierska, p. Nowodworska. 

x.xxxxxxxxx 

Hm. Isia Jelska /Francja/ pisze do Węzełka: 

tawie Harcerek w Londynie- pisano już wiele •.. Fodziwiałam ja 
wra~z inn i, ale specjalnie byłam zainteresowana artystyczna strona, 
spÓr~~dzanie plansz. Naprawdę - włożono w to dużo pracy i gustu. Raz 
teszcze ~u uj ę !!! 

Dąra Cisl natrafiła również na zdjęcie drużyny żeńskiej im. Królowej 
Ja~gl ~ Rzeszowie, której była drużynowa do 1930 r. 

archiwum 
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Sztandar z Polski na zl ocie w Clumber Park l Cz . 9-a 1 

2 sierpnia 1985 r. harcerki na Jubileuszowym Zlocie 75-lecia ZHP przeżywa
ły radość . W przeddzień oficjalnego otwarcia zlotu przyjechała do nas druhna 
Naczelniczka, hm. Halina Sledziewska, na uroczystość otwarcia naszego zlotu 
harcerek pod nazw~ "Harcerska dola". 

Druhna Naczelniczka przywiozła ze sob~ drogocenn~ pami~tkę - wypożyczony z 
Instytutu im. gen . Wł. Sikorskiego na okres otwarcia zlotu Sztandar z Polski I Dru
żyny Harcerek z Częstochowy - 1913 rok, który ma za sobą niezwykł~ historię . 

Sztandar został przekazany Komendzie Zlotu , hm. Barbarze Zdanowicz . Komen
dantka uniosła Sztandar w górę i przyj ęła go ze s łowami : "Sztandarze Polski, 
Sztandarze Święty- Tobie dziś chcemy oddać cześć". 

Następnie przekazała sztandar pocztowi sztandarowemu, który przeszedł przed 
frontem poszczególnych podobozów, a sztandary chor~gwi i hufców oddały mu cześć . 
Był to moment wzruszający. Uczestniczki zlotu przeżyły go głęboko . Sztandar 
nie tylko uświetnił naszą uroczystość otwarci a zlotu harcerek, ale także stał 
się dla nas natchnieniem i źródłem szlachetnych poczynań. 

Tego samego dnia rozkazem Naczelniczki i Komendantki 
nowe instruktorki : bm.Danuta Buras, hm. Ewa Jaśnikawska i 
Wanda Petrusewicz oraz przew. Ania Wi elogórska. 

Choragwi mianowano 
• 

hm. Zofia Zaba, phm. 

Dzień pełen wrażeń zakończono uroczystym ogniskiem, w czasie którego Komen
dantka Zlotu miała gawędę rozwijając myśl naszego hasła zlotowego "Dobrym zwy
ciężamy zło". Sa to słowa naszego Ojca Świętego Jana Pawła II, które ksi~dz 
Jerzy Popiełuszko, patr on naszego zlotu harcerek, tak odważnie wprowadzał w 
czyn. 

Druhna Naczelniczka pozostała z nami przez następne dwa dni. 
W sobotę odbyła się koncelebrowana msza św. na otwarcie Zlotu 75-lecia 

ZHP . Defiladę zlotową przyjmował Sztandar z Polski oraz goście honorowi, polscy 
i brytyjscy z przewodniczacym ZHP druhem Ryszardem Kaczorawskim na czele . 

W. Saternus , hm. 
/Dziennik Polski 29 .VIII . l985 . / 
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Zlot Harcerzy w Clumber Park sierpień 1985 r. 

Mżyło, ale wybraliśmy się na ów Zlot 75 lecia ZHP, zorganizowany na terenie 
Clumber Park. Takich jak my było więcej, ciekawych ujrzenia tej młodzieży z 
różnych krajów, z wielka przewaga młodzieży z W. Brytanii. Specjalne słowa 
uznania należne sa grupom z Belgii i Austrii za godne reprezentowanie swoich 
rówieśników. Nie zawiodła góra emigracyjna, która stawiła się licznie, udziela
jąc poparcia dla starszyzny ZHP . Miedzy innymi przybyli Premier Rzadu R. P. 
Kazimierz Sabbat, prezes Zygmunt Szadkowski . Obchodzili rozległy teren obozów 
hufców ZHP w W. Brytanii : Wawel, Kaszuby, Bałtyk, Gdynia, Białowieża, Wilno, 
Wrocł·aw, Warszawa, Szczecin, Lwów. 600 osobowej grupie młodzieży harcerskiej 
obojga płciprzewodziła liczna ekipa starszyzny ZHP na czele z hm. L. Kliszewi
czero - Komendantem Jubileuszowego Zlotu Harcerstwa, hm. B. Zdanowicz - Komen-

• 

dantka Zlotu Harcerek, hm. S. Berkieta - Komendantem Zlotu Harcerzy. Referentem orga
nizacyjnym był hm. E. Kasprzyk . On to sprawiał szyki harcerskie do raportu, 
który odbierał druh R. Kaczorewski - Przewodniczący ZHP. Zdawali raport druhna 
Halina Sledziewska - Naczelniczka Harcerek i druh Jacek Bernasiński - ~aczelnik 
Harcerzy. Inspekcja jednostek ZRP wypadła dobrze - pod każdym względem. 

Polowa Msze św. koncelebrowali ks. O. Slepokura i ks. C. Pisiak. Lekcje 
czytali druh R. Kaczorewski i druhna H. Sledziewska, Ewangelie ks. C. Pisiak. 
Podniosła homilie, wzbogacona odczytaniem słów Jana Pawła II - wygłosił do 
zebranych ks. O. Slepokura. Zawierała ona wskazania dla młodzieży, mówiła o 
obowiązku wychowywania młodego pokolenia w miłości dla Boga i Ojczyzny. Modły 
powszechne prowadzili młodzi. Ich też był zbiorowy śpiew, wspierany przez kilku
set osobowa grupę rodziców, sympatyków, delegatów różnych organizacji emigracyj
nych. 

Defilada była pokazem sprawności organizacyjnej ze strony Starszyzny ZHP i 
pokazem wyrobienia kolejnych hufców harcerskich. Szły one droga w szpalerze, 
podrywane do defilady głosem komendy młodocianych hufcowych. Tu i tam niesiono 
transparenty mówiące o pochodzeniu danej jednostki. Przemarsz był odbierany 
przez Starszyznę ZHP przedstawicieli Życia emigracyjnego. · 

Bieg z przeszkodami był uznany jako b. dobry wyczyn. sportowy, posiaaajacy 
liczne elementy podstawowego wyszkolenia wojskowego. Można było z p()dziwem spo
glądać na owe popisy. Ta cześć programu odbywała sie już podczas ulewnego 
deszczu. Ten deszcz był powodem odwołania tradycyjnego o&niską, któr e , jeśli 
było przygotowane z podobna precyzja, byłoby uznane przez Widzów za godny pokaz 
Jubileuszu 75 lecia ZHP . 

A. Kołodziej 
/Dziennik Polski 28 .VIII.l985./ 
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Notatki pazlotowe ZHP 

Władze Zwi~zku Harcerstwa Folskiego - te naczelne i Okręgu wie~kobrytyj
skiego - wielkim wysiłkiem i godnie uczciły 75-lecie powstania harcerstwa. 
Wielki Zlot , który był nadzwyczaj udany i który był niezapomnianym wydarzeniem 
dla blisko 600 młodzieży harcerskiej, która zebrała się w wspaniałym Clumber 
Park, obozując tam w dniach od 3 od 10 sierpnia. O tym, co się na tym obozie 
działo w ciagu tych 3 tygodni, będziemy jeszcze niejednokrotnie pisać albo już 
pisaliśmy. 

Poniżej podajemy kilka informacji, które przesłała naszej redakcji p. Irena 
Parys-Lewicka, hm., referentka prasowa Głównej Komendy Zlotu. 

Na pocztówce, zaczynającej się od zacytowania dwóch haseł: hasła Zlotu 
Harcerek "Dobrem zwyciężamy zło" i hasła Zlotu Harcerzy: "Semper fidelis" -
czytamy : 

"Drogiemu Redaktorowi "Dziennika Polskiego" p . Edziowi Chudzyńskiemu oraz 
pracownikom "Dziennika", przesyłamy serdeczne pozdrowienia ze Zlotu 75-lecia 
ZHP w Clumber Park, Nottinghamshire oraz nasze harcerskie Czuwaj". 

W drugiej korespondencji z Clumber Park czytamy m.in.: 
"Pierwsze ognisko w dniu otwarcia było bardzo udane /było to dnia 3 sier

pnia/. Było serdecznie, wesoło, swobodnie, Młodzież rej wodziła. Komendant 
Zlotu hm. L. Kliszewicz wręczył odznaki zlotowe gościom honorowym: hm. R. Kaczo
rewskiemu- Przewodniezacemu ZHP, nm. K. Sabbatowi- Premierowi R.P., hm. Z. 
Szadkowskiemu - Prezesowi Zarządu Federacji Swiatowej SPK, hm. H. Sledziewskiej -
Naczelniczce Harcerek, hm. J. Bernasińskiemu- Naczelnikowi Harcerzy i hm. T. 
Gabrysiowi. Ideową gawędę Przewodniezacego ZHP młodzież wysłuchała z przeję
ciem, czego dowodem była idealna cisza. Ognisko zakończono kręgiem harcerskim 
i pieśnią: "Idzie noc ••• 11 

W t.zw. "Dniu gości" odbył się bieg z przeszkodami -wspólny dla harcerek 
i harcerzy. Bieg dał wiele emocji i udał się wspaniale. Do tej gry młodziei 
podeszła z wielkim enuzjazmem, nie chcąc jej przerwać mimo deszczu. Zwyciężył 
Hufiec Harcerek "Pomorze" i hufiec harcerzy "Szczecin". "Wyglądaliśmy jak 
zmokłe kury, lecz wszyscy byli bardzo zadowoleni". 

W następnej korespondencji pisze p. Irena Parys-Lewicka: 
"Odbył się konkurs śpiewu obozów zlotowych. Do konkursu, zorganizowanego 

przez referenta programowego hm. E. Jaśnikowskiego, stanęło 9 obozów: "Biało
wieża", "Gdynia", "Szczecin", "3DH", "2DH", "Wilno", "Warszawa", "34DH" i 
"Wrocław". Komisja sędziowska pracowała w składzie: "przewodniczący hm. R. 
Weber, członkowie : hm. S. Berkieta, hm. M. Dulak, ks.hm. Cz. Pisiak, hm. I. 
Parys-Lewicka, dz.harc. F. Szpyt i hm. K. Weber. Komisja przyznała pierwsza 
nagrodę hufcowi "Białowieża" a druga hufcowi "Gdynia". 

Poza tym na wspólnym ognisku harcerek i harcerzy w dniu 6 sierpnia Komen
~~~~t Zlotu hm. L. Kliszewicz wręczył nagrody książkowe za nadesłane projekty 

ocf"znakę zlotowa. Ocena wszystkich projektów by1.ła bardzo dobra. Wybrany 
zo ał p jekt dz.h. F. Szpyta i zatwierdzony jako Odznaka Zlotowa. Nagrody 
~~ią kowe trzymali: dz.h . F. Szpyt, przew. R. Janczyński, dhna B. Janczyńska, 

a re hiw 

ablewski, ćwik A. Koszler, ćwik A. Czerwiński, h . o. J. Andrzejewski 
i ak. 

/p .h. l 
/Dziennik Polski 30.VIII.l985./ 
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Harcerski Jubileusz 

Przedziwnym zrzadzeniem losu, światowe uroczystości jubileuszu 75-lecia 
założenia Zwiazku Harcerstwa Polskiego, odbywają się w stolicy Wielkiej Brytanii -
kraju, który jest kolebka światowego skautingu. Jutro, pojutrze - odbędzie się 
tu zebranie Naczelnej Rady Harcerskiej, na której reprezentowane będą wszystkie 
kraje w wolnym świecie, gdziekolwiek działają polscy harcerze w duchu idei, 
przeszczepionej w naszym Kraju w 1910 roku przez Andrzeja Małkowskiego. 

Nie ma szlachetniejszej i powszechniejszej między Polakami organizacji 
młodzieżowej, niż harcerstwo- podobnie jak nie ma dziedziny najpoważniejszych 
osiagnieć polskich w świecie, gdzie zabrakłoby jego wychowanków. Hasło jubi
leuszowego Zjazdu - raz harcerzem - zawsze harcerzem, raz harcerka - zawsze 
harcerka, jest odzwierciedleniem jednej z najpiękniejszych prawd życia. 
S'tviadczy o niej - działalność wybitnych Polaków w Kraju i na obczyźnie. 

Wierności służbie Bogu, Polsce i bliźnim - dochowali bojownicy o wolność 
w obu wojnach światowych: dochowują jej do dziś dnia ci, którzy je przeżyli, 
ich synowie, córki i wnuki. 

Zewnętrznym symbolem przynależności do światowego ruchu skautowego -
zwanego w Polsce harcerstwem - jest lilijka na krzyżu harcerskim. Oparty w 
swoim kształcie na zaszczytnym orderze Virtuti Militari, krzyż ten znalazł się 
po raz pierwszy, w roku jubileuszowym - na oficjalnej pieczatce poczty brytyj
skiej. Z Londynu, siedziby Naczelnictwa ZHP, nasza pieczątka pójdzie w świat . 

Dotrze do Polski, do naszych braci i sióstr spod znaku lilijki. Niewielki 
nakład kart pocztowych /rysunek Jan Smagała, oprawa graficzna i projekt 
pieczatki - Juliusz L. Englert/ zapewni im poczytne miejsce w zbiorach harcerzy 
w całym świecie, jak i wszystkich kolekcjonistów poloników. To niezwykłe 
wydawnictwo filatelistyczne ukazuje się w rocznicę założenia 1-szej polskiej 
drużyny harcerskiej w oparciu o Fundację Sztandarów Polskich Sił Zbrojnych . 
W jej to siedzibie, w Instutucie Polskim i Muzeum im. gen . Sikorskiego - odbywa 
się zebranie Naczelnej Rady Harcerskiej • •• 

Raz jeszcze ideały najmłodszych i najstarszych - Żołnierzy i harcerzy -
spotykaj~ się pod wspólnymi nam wszystkim sztandarami , które sa znamionem 
naszej nieustającej służby - naszej Ojczyźnie . Gdziekolwiek nas, z miejsca 
na miejsce , w wiatrem wtór •.. rzucił los . 

Uwaga Redakcj i : 

archiwum 

J . Wigry 
Dzi ennik Polski i Dziennik ~ołnierza 

9 .X. l985 r ., Londyn . 

Pierwszy kasowni k z krzyżem harcerskim był wydany przez nasze 
Koło Harcerek i Har cerzy z lat dawnych . 

• 
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Naczelna Rada Harcerska 

W okresie od ll do 13 października 1985 r. w Instytucie Polskim i Muzeum 
im. gen. Sikorskiego w Londynie obradowała Rada Naczelna. W obradach wzięli 
udział członkowie Rady z Londynu, z Belgii, Francji, Kanady, U.S.A., i Australii, 
razem 64 osoby. Obradom przewodniczył Przewodniczacy ZHP hm. Ryszard Kaczorowski. 

Również na terenie Instytutu odbyła się wystawa "Harcerki w historii ZHP". 
W drugim dniu obrad wygłoszono dwa referaty. Referat "O osiągnięciach 

wychowawczych harcerstwa w Polsce niepodległej" wygłosił prof.dr. hm. W. 
Szyryński. Drugi referat "Ideologia harcerska w konflikcie z reżymem komuni
stycznym" wygłosił prof.dr. hm. Jan Drewnowski. 

Naczelna Rada Harcerska wybrała Naczelnictwo ZHP w następujacym składzie: 
Przewodniczacy ZHP - hm. R. Kaczorowski, wiceprzewodniczacy - hm. St . Berkieta, 
hm. L. Kliszewicz, hm. St. Orłowski i hm. B. Zdanowicz. 

Naczelniczka harcerek - hm. Halina Sledziewska, naczelnik harcerzy - hm. 
Jacek Bernasiński. Wybrano również Komisję Rewizyjna i Naczelny Sad Harcerski. 
Z okazji obrad Naczelnej Rady Harcerskiej wydano pocztówki z okolicznościowym 
kasownikiem poczty brytyjskiej . 

Na zakończenie odbył się w POSK-u kominek harcerski, na któryn gen. Klemens 
Rudnicki podzielił się swymi wrażeniami z wyprawy na pierwszy Zlot skautów 
w Birmingham w 1913 roku. 

Obszerniejsze sprawozdanie z obrad Naczelnej Rady Harcerskiej zawiera 
"Dziennik Polski i Dziennik 2;ołnierza" z dnia 20 listopada 1985 roku . 

• • v:v 
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"Szukajcie przyjaciół" 

W Monachium odbyła się 30 światowa Konferencja przywódców miedzynarodowego 
ruchu skautowego, w której uczestniczyło 859 instruktorów, delegatów z 93 krajów! 

Prezydent Republiki Federalnej Niemiec R. von Weizsaker w inauguracyjnym 
przemówieniu stwierdził, Że ruch hitlerowski zniszczył niemiecki skauting za 
jego sympatie dla haseł równości a wielu instruktorów zgineło w obozach koncen
tracyjnych. 

Choć nie zawsze zgadzamy się z przemówieniem premiera Bawarii - F.J. 
Straussa, na otwarciu obrad 30 światowego Kongresu Skautowego - musimy sie 
zgodzić: 

ANI W KOMUNISTYCZNYCH ANI TE~ W PRAWICOWYCH DYKTATURACH NIE MA MIEJSCA 
DLA SKAUTOW. 

Delegaci o różnym kolorze skóry obradowali wspólnie nad hasłem, rzuconym 
niegdyś przez twórcę skautingu - Baden Powella: "Jak zostawić świat lepszym, 
aniżeli go zastaliśmy!" Na światowym zlocie w Holandii, sedziwy Bi-Pi rzucił 
hasło: SZUKAJMY PRZYJACIOŁ! 

Zwi~zek Harcerstwa Polskiego - odradzał sie jak Feniks z popiołów w latach 
1945-49, 1956-59 /w Anglii od 1942 r./ i choć poniósł wiele strat i ofiar, w 
różnych krajach, jak i w Polsce.nadal trwa i rozwija się i nadal wierny hasłu 
Bi-Pi "Szukajmy przyjaciół". 

A oto piosenka harcerska /słowa K. Jeżewskiej, melodia J. Wielgosza i 
J. Dargiela/-czy"chwyci" i podbije dzisiejsz~ młodzież, karmion~ "pop-muzyka"? 

Oto ona: 
"Gor~ce serca, wierne serca 

zwalczaj~ wszelkie przeszkody. 
Znajduj~ zbł~kanych w świecie dalekim, 

stopi~ polarne lody. 
Naprzód przez rzeki, góry, czy ciemn~ noc, 

czy słońce, 
Lodowe wichry, lodowe chmury 

zwycięży serce gor~ce! 
Gor~cym sercom, wiernym sercom 

wszystko na świecie pomaga, 
Byle w nich płon~ł ogień zapału 

i przyjaźń i odwaga! 

Skautów i harcerzy nie często widać wędruj~cych w grupie, z plecakiem 
na plecach. A przecież choć gin~ w tłumie /jest ich blisko 30 milionów/ 
oni właśnie stanowi~ "drożdże" i "nadziej e świata". Ich pieśń: "Gor~ce serca, 
wierne serca, zwalczaj~ wszelkie przeszkody" - napawa otucha. 

N 

archiwum 

Fragmenty z artykułu Juliusza Juńczyka 
"Szukaj cie przyjaciół", miesięcznik 
"Orzeł Biały" nr. 1399, Londyn, 
październik 1985 r. 
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Celina Tarnawska-Busza 

75-lecie Harcerstwa Folskiego w oczach Emerytów. 

Z okazji 75-lecia powstania Związku Harcerstwa Polskiego, Komenda Zlotowa 
Harcerek i Harcerzy zaprosiła emerytów, członków i sympatyków Klubu Samotnych 
"Polonia" na wycieczkę do Clumber Park, Worksop na 8-go s ierpnia, w zwi<J,zku ze 
Zlotem Harcerstwa. 

Wypadł piękny słoneczny dzień! 400D-akrowy Clumber Park jest jednym z 
najpiękniejszych parków w Wielkiej Brytanii. Komenda Harcerska za niewielka 
sumę wynajęła ten teren dla Harcerstwa na Zlot. Sztuczne jezioro, rzeka Poulter, 
płynaca wolno przez środek parku, nadaja krajobrazowi atmosferę z Polski. 

W Zlocie brały udział 2 człony: Harcerstwo i Starsze Harcerstwo. W dniu 
naszej wycieczki obóz zlotowy był odwiedzany przez zuchy z kolonii w. Fenton. 
Z Londynu przybyli członkowie Kół Przyjaciół Harcerstwa. W innych dniach obóz był 
odwiedzany przez Anglików, którzy podziwiali organizację obozu oraz jego urzadze
nie. Prace pionierskie, specjalnie chłopców, były na wysokim poziomie. Wszystkie 
urzadzenia obozowe zostały wykonane z materiałów, dostarczonych przez miejscowy 
tartak. Specjalnie wyróżniały się piękne bramy obozowe, czatownie, 3 wieże 
obserwacyjne, kapliczki i ozdoby, wykonane z korzeni i gałęzi drzew. N.p. smok, 
który miał nawet pazury i zęby!!! 

Ołtarz polowy z ogromnym obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej, obramowany 
ciętymi pniami, wyróżniał się niecodziennością rysunku. Po obu stronach ołtarza 
były umieszczone słupy z herbami 12 miast odpowiadających podobozom zlotowy1u. 
Doprowadzenie wody odbywało się za pomocą pajęczyny gumowych rur, zakończonych 
zbiornikiem wody. Ze względu na umowę z zarządem parku, kuchnia musiała być 
opalana gazem butlowym. Stoły w jadalniach oraz ławki sporz~dzono z tarczyc pni. 

O wysokim poziomie pionierskim dowodził fakt małego zużycia gwoździ. Wszędzie 
używano sznurków! Prycze w sypialniach męskich były posznurowane. Każdy pod
obóz posiadał własny maszt z flaga oraz miejsce na ognisko, przy którym co 
wieczór, bez względu na pogodę zbierała się brać harcerska oraz zaproszeni goście , 
sasiedzi .•. 

Warto wspomnieć o użytecznościach higienicznych, wyróżniających się wielka 
pomysłowością. 

Dobrze była urządzona gospoda harcerska, prowadzona przez harcerzy. Co 
wieczór zbierała się tam brać harcerska na herbatę, pogadanki albo chóralne pieśni. 

Na ogniskach oficjalnych śpiewano ogólnie znane piosenki, a w gospodzie -
pieśni harcerskie - stare, dawne, zapomniane. 

Po rozejściu się o północy - angielskie patrole policyjne strzegły obozu 
przez cała noc! Tu trzeba podziwiać policję angielska! 

Ogromna atrakcją obozu był rozległy teren sportowy, na którym odbywały się 
"olimpijskie" zawody sportowe, eliminacyjne : siatkówka, rzuty kula, "dwa ognie", 
"skok wzwyż", nawet "rzut" gumowym Wellingtonem /lubiany przez harcerki/. 

~----, W zlocie brały udział delegacje z Austrii, Belgii, Kanady . Obóz prowadził 
ant Brykieta, Komendantką Harcerek była hm. Barbara Zdanowicz . 
czasie ZlQtu odbyły się trzy uroczystości: Otwarcie w sobotę 3-go sierpnia 
a które przybyli przedstawiciele Królowej oraz Skautingu angielskiego! 
czycił sw~ obecnością Biskup Szczepan Wesoły ! 

szy świętej i przemówieniach - odbyła się defilada, któr~ przyjmowali 
goście z platformy rolniczej . Zlot trwał 3 tygodnie. 

c.d. 
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-"Części~ pracy wędrowników jest - służba bliźniemu ! " 
Właśnie wędrownicy zorganizowali dla emerytów i inwalidów przyjęcie ! A 

dh . Sciciński wysłał zaproszenie dla emerytów do parafii polskich! 
Przy ognisku odbył się moment historyczny. Udział wzięły cztery pokolenia 

naszej emigracji ! W Zlocie brało udział 228 harcerek i 296 harcerzy. Również 
starsze harcerstwo przybyło w całości na Zlot. Współpraca między harcerstwem 
była wzorowa! ! ! 

Dla wszystkich wycieczkowiczów, starszych ludzi, zarówno jak i młodych, 
były to dni radości, słońca i wiary w nasz~ młodzież . Ci~gle na nią narzekamy, 
a Zl ot temu zaprzeczył ! Co za or ganizacja, jaka sprawność . Wykonanie kapliczek, 
rzeźb, drogowskazów - było wysoce artystyczne . Ofiarność Harcerstwa wogóle jest 
zadziwiająca. A jaka nadzwyczajna gościnność ! Wszystkich częstowano posiłkami 
w swoich gospodach!!! Anglicy , zwiedzaj~cy obóz byli oczarowani organizacj~ i 
kultura Polaków. 

Tym artykułem chciałabym podziękować wszystkim, którzy się nami zajmowali i 
podkreślić, że wierzę w przyszłość narodu polskiego, jeśli tak~ ma młodzież!!! 

Celina Tarnawska-Busza 

1910-1985 
75LAT Z·H:p 

JELKOBRYTY~5KI 

CLUMBER PARK 
:3 - 10 AUG-U&T 1~@)5 
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Wyprawa z Londynu na Zlot Harcerek i Harcerzy 
do Clumber Park 

• 

str . 58 

W czwartek 8-go sierpnia 1985 r. specjalny autobus z Ealingu zabrał liczna 
gromadkę seniorów z przed POSK'u - na Zlot Harcerek, Harcerzy do National Trust 
Clumber Park, pod opieka siostry Elżbiety /Irlandka/ oraz jednego z księży 
Marianów. 

Choć droga była trochę męczaca /tam i z powrotem trwała 9 godzin/, humory 
dopisywały dzięki inicjatywie księdza, który poprowadził wspólne śpiewy chóralne, 
opowiadał wesołe kawały, rozruszał liczne grono, które wróciło zachwycone wypra
wa i wesołym nastrojem. 

Przyjechaliśmy na msze święta polowa, w olbrzymim National Trust Clumher 
Park, odprawiona przez 3 księży . 

Jest to prześliczne miejsce. Piękne stare drzewa, duże jezioro; w parku 
porozrzucane dwa oddzielne obozy Harcerek i Harcerzy. Przy wejściu witała nas 
piękna brama, roboty Harcerzy oraz pięknie wykonane herby miast polskich, nazwy 
hufców Midlandu. 

Wszystko tu grało doskonale. Obozy Harcerzy dobrze zaopatrzone. U wejścia 
do każdego obozu, piękna brama, a przed każdym namiotem śliczne ozdoby z drzewa. 

Nasi przewodnicy-harcerze - pełni werwy i humoru, chetnie pokazywali nam 
ciekawe obiekty, plus kuchnie, namioty itp. Szkoda, że nie starczyło nam czasu 
na zwiedzenie obozu Harcerek. Ale i tak, dzięki uprzejmości dha C., który woził 
nas samochodem, widziałyśmy bardzo dużo. Nawet pogoda dopisała! Podziwiałyśmy 
też świetna makietę druha M ze Zlotu w Belgii, która wszędzie budzi 
ogólny zachwyt . Mimo, że jeździłyśmy autem, ledwie zdażyłyśmy na ognisko -
bardzo udane~ Jak się skończyło, trzeba było wsiadać do autobusu i wracać do 
Londynu /5 godzin znowu!/ . 

Wracaliśmy zachwyceni - terenem, msza polowa, świetn~ organizacja całości, 
herbami miast i ozdobami z drzewa i postawa młodzieży !!! i Clumber Park! 

Tak dobrze zorganizowanych i utrzymanych obozów dawno nie spotykaliśmy! 
Wróciliśmy, mimo długiej podróży - zachwyceni całościa i organizacja. Jedyna 
przykrość, że nie zdażyłyśmy zwiedzić obozu Harcerek. Ale napewno wszystko też 
było na poziomie. Brawo Zlot. A Harcerkom, Harcerzom przywieźliśmy pogodę!!! 
dawno tam niewidziana ..• 

H. Smoleńska, hm. 

Naczelnictwo ZHP ustanowiło "Odznakę Pamiatkowa 75-lecia ZHP"celem upamiętnienia 
75-lecia Harcerstwa Polskiego. 

Obraz odznaki 

• arr w 1m 

Odznaka w kształcie diamentu, 30 mm szerokość u góry, 
na 40 mm długi. U góry cyfry 75 i litery ZHP pod 
spodem. U spodu - lilijka harcerska. Z boku -
prawa strona - 3 liście laurowe, na lewo - 3 liście 
dębowe . 

' 
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MAGIC '85 / Cz.lO-a / 10-17.VIII.l985 r. 

Nadeszło zaproszenie w listopadzie 1984 r. Zaproszenie na międzynarodowy 
Zlot organizowany przez angielskie skautki, który miał się odbyć w Melvern w 
terminie of 10 do 17 sierpnia b.r. 

Zaproszenie byto jednym z wielu, które w 1985 r. dosłownie zaczęły sypać się 
ze strony angielskiej z racji 75-lecia powstania skautek. Kalendarz harcerski 
szczególnie mojego referatu spraw międzynarodowych zapełniał się. 

Msza św. w Westminster Abbey z racji Dnia Myśli Braterskiej. 
Premiera filmu o Lord Baclen Powell oraz Tea Party. 
Wieczór galowy w Royal Albert Hall z racji 75-lecia założenia skautek . 
Dzień skautek na Grystal Palace podczas którego Hufiec Bałtyk wyst~pił na 

tle 25000 skautek, przedstawiaj~c nasza historię, nasze tradycje, obyczaje, 
pieśni i pl~sy. Kilka urywków było nagrane na BBC Breakfast TV. 

Występ w Guidhall w obecności Lord Mayor of London gdzie barwy naszych stro
jów i entuzjazm naszej młodzieży porwały cał~ salę. 

Spotkania, wymiany, defilady, dalsze rozmowy - s~dziłyśmy, że jesteśmy go
towe na tak ważn~ wyprawę jak~ był Magie. Ale nie spodziewałyśmy się tego co 
nas czeka. 

Zostałyśmy poproszone o przywiezienie delegacji licz~cej 20 dziewcz~t w 
wieku 13 - 15 lat. 

Uważałam od samego pocz~tku, że delegacja winna się składać z dziewcz~t z 
całej Chor~gwi co naturalnie komplikowało spraw~. Co innego mieć jedn~ zgran~ 
drużynę czy nawet dziewczęta z jednego hufca a co innego mieszan~ grupę z całej 
W. Brytanii, które zupełnie się nie znaj~ . Przytym fakt, że na MAGIC wyjeżdża
my wprost z naszego własnego Zlotu w Clumber Part uniemożliwiał możność zapozna
nia się i zżycia przed MAGIC. 

Program MAGIC został nam podany bardzo szkicowo. Jako Komendantka wyprawy 
zlotowej miałam zadanie wydobyć wszystko co najlepsze w tych warunkach od naszych 
uczestniczek. Cztery tygodnie przed Zlotem zostałam poinformowana, że nie może
my obozować całości~, tylko nasza grupa 19 druhen będzie podzielona aż na 4 grupy 
obozuj~ce wspólnie ze skautkami angielskimi. Rozmowy, apele i pertraktacje 
nic nie pomogły. Trzeba więc było zmienić program i rozkład ekipy zlotowej . 

Przybyłyśmy na MAGIC jako Polish Girl Guides in Exile pod hasłem Polish 
Wings over Great Britain czyli SKRZYDŁA. W ten sposób chciałyśmy zadokumentować 
przyjaźń pomiędzy narodem brytyjskim i polskim si~gajac aż po pocz~tki ZHP czy 
Skautingu - 75 lat temu przyjaźni~ pomiędzy Małkowskim i Lord Baclen Powell, przy
pominaj~c 45-lecie Bitwy o Wielk~ Brytanię i wkład naszych polskich lotników. 

MAGIC liczył 3500 skautek. Delegacje przybyły z Australii, Antigwy, Brunei, 
Kanady, Danii, Irlandii, Funlandii, Japonii, Meksyku, Nowej Zelandii, Południowej 
Afryki, Nigerii, Szwecji, ze Stanów Zjednoczonych i z Zimbabwe . Do tych clelega

zaliczały się również Harcerki polskie z naszej Chor~gwi. Było 8 obozów, 
~~~~ nosz~cy nazwę angielskiej rzeki. Każdy obóz, z kolei, był podzielony na 

c 

Zlotu zostało popsute potworn~ ulew~. Sam teren Zlotu był placem 
na którym mieściły się potcżne hangary. W jednym z tych hangarów 

ćm•m się i po krótkim przywitaniu przez Komendantkę Zlotu Delia Renson 
śmy się nareszcie że MAGIC - M.A.G.I.C. znaczy Midlands Area Guides 

~u ... l Camp. 

arch1wum 
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Przy potężnym śpiewie 3500 głosów przywitałyśmy sztandary obcych krajów. 
I nasz sztandar tam byłt Sztandary zostały powieszone na masztach . Cieszyłyś
my się bardzo, bo nasz polski sztandar przez cały tydzień trzepotał w silnym 
wietrze. Po raz pierwszy, od dłuższego czasu, powiewał on na oficjalnym miej
scu, na międzynarodowym Zlocie, i był widoczny z każdego k~ta terenu zlotowego. 
Z dum~, cał~ nasz~ grup~, wyruszałyśmy rano i wieczorem na podniesienie i spu
szczenie sztandarów. Ze wszystkich delegacji, nasza, traktowała ten moment z 
największym szacunkiem. Po kilku już dniach wszyscy o tym wiedzieli;każdego 
rana czekała na nas grupa fotografów. Musztra stosowana przez nas, zreszt~ bez 
przesady, stała się bardzo popularna i skautki angielskie starały się nas naśla
dować. 

W programie dnia nie było czasu przeznaczonego na modlitwy poranne lub wie
czorne, na podniesienie w obozie flagi, na gimnastykę. Fostanowiłyśmy jednak 
trzymać się naszych zasad i tradycji i w bardzo dyskretny i subtelny sposób po
stawiłyśmy sprawę na swoim. A pod koniec Zlotu nasze angielskie podobozy wsta
wały wcześniej, na pobudkę i wraz z nami odmawiały modlitwę i gimnastykowały si ę . 

Oprócz kilku oficjalnych imprez i momentów nasze dziewczęta naogół brały 
udział w tak zwanych "activities". Program był bardzo rozmaity pocz~wszy od 
ró?.nych wycieczek, do Worcester, do Bath, do Hereford itd. po jazdę konn~, że
glarstwo, łyżwiarstwo, wspinaczkę, tańce, itd. 

Pewne punkty programu oficjalnego dotyczyły tylko i wył~cznie delegacji 
międzynarodowych, jak np. międzynarodowa Tea Party na która stawiłyśmy się w 
mundurach i strojach narodowych. Ekipa nasza śpiewała . 

Stroje nasze, a wkrótce i sama nasza obecność, wzbudziły wielkie zaintere
sowanie. Już w poniedziałek obóz naszych skautek miał zupełnie nie zaplanowa
ne ognisko z nasz~ ekip~ zlotow~ a audytorium pełne zaiteresowania i entuzjazmu 
dla nas -powiększało się co chwila . Pod koniec ogniska wszyscy znali polskie 
słowa do tańca "nie chce cię •.. " 

We wtorek wieczorem odbyło się ognisko dwóch obozów licz~ce 800 osób. Byłam 

odpowiedzialna za część międzynarodow~ programu. Pokazem czasem smutnym,czasem 
pełnym rozpaczy lub nadziei przedstawiłyśmy nasz~ historię. Od momentu rozbio
rów poprzez przybycie delegacji harcerskiej na Zlot w 1913 r. w Birmingham pod
czas którego Lord Baden Powell uznał, że sztandar polski ma prawo wisieć. Tak 
się akurat złożyło, że przybył z rodzin~ do nas vice-prezez SPK, miał możność 
osobiście zobaczyć nasz~ pracę i jak repre7.entujemy sprawę polska. 

W środę odbył się Dzień Gości, podczas którego przewinęło się przez nasz 
teren z 60000 ludzi. Przyjechała też do nas druhna Komendantka Chorągwi z dele
gacja z Clumber Park. Goście mogli obejrzeć nasz~ wystawę, przeczytać i zabrać 
przygotowane przez nas materiały o naszym ruchu i brać udział w naszym wspólnym 
kominku. Wieczorem miał miejsce występ polskich tańców i śpiewu . Porwałyśmy 
cał~ sale~ 

W czwartek przyszła do nas Chief Commissioner Dr. Patterson B. która dopie
ro niedawno objęła tę funkcję. Miałam okazję z nia porozmawiać,wręczyć jej 
kilka prezentów - pami~tek harcerskich. ·· 

~~--- W piątek miałyśmy okazję zobaczyć jaki bogaty jest zbiór fotografii naszych. 
~sło~ie w każdej pozie. Odkryłyśmy również, że jest video i film o nas. 

N Na zamknięcie zlotu - przemarsz całościa, z pochodniami - co najmniej 2000, 
cvemn~n c~ . Cud Boski, Że nikt się nie poparzył i że pożaru nie było. 

' w p botę jeszcze kilka zajęć, fotografie, żegnamy się i na tym koniec. 
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Przyjechałyśmy jako ekipa zlotowa - wyjechałyśmy naprawdę jako SKRZYDŁA. 
Po całej Wielkiej Brytanii rozjechały się 4 dewizjony: 

302 Poznański 
303 Kościuszko 
307 Lwowscy Puchacze 
317 Wileński. 

Wyjechałyśmy wiedzac, że jesteśmy polskimi harcerkami, rozumiejąc wartość 
naszego ruchu. Wyjechałyśmy ze słowami naszej piosenki - Marsz Lotników: 
mając smutek za nic i wiedząc, że smutek nam z czoła pęd zwieje. 

Opis ten nie jest obszerny. Nie sposób opisać wszystkie rozmowy, przygody, 
" . . . , . sw1ezo zawarte przyJazn1e. 

Nie da się nawet opisać wspaniałej postawy harcerek tworzących ekipę zloto
wa. A dla druhen z Komendy nie mam poprostu słów. Chcę więc ta droga im podzię-
kować: Oboźna - Ania Wielegórska 

Programowa - Anita Nowodworska 
Drużynowa - Kasia Sokołowska 

Dziękuję im za wsparcie, za trwały wysiłek i za ich podejście do sprawy. 
Ostatnie podziękowanie należy się naszym opiekunom wyprawy - Stowarzyszenie 

Lotników Polskich /Zarząd Główny i Koło Londyn/ i Stowarzyszenie Polskich Komba
tantów, bez których pomocy naprawdę nie dałybyśmy rady wyjechać. 

Wyjechałyśmy z Magie z przekonaniem, że imię nasze rozejdzie się wśród spo
łeczeństwa brytyjskiego i też na innych kontynentach. Już teraz sa amerykańskie 
skautki z Trenton, New Jersey, które nie mogą więcej mówić, że nigdy nie wie
działy o polskim harcerstwie w USA. A jako dowód naszej obecności zabrały ze 
sobą polska lilijkę. 

Dziś wiemy, że "Camping is Magie". 

1910 

·F<(· 
l N l-~ - (, 

Z.H.P. 
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1-UFIEC HARCERZY 

WARSZAvVA 

Monika Skowrońska phm. 

Referat Międzynarodowy 
Hufiec Bałtyk, Londyn. 

"Węzełek" Nr.l38 

----------------------
"Węzełek" czasopismo 
Głównej Kwatery Harcerek 
w Londynie. 

• 

• 
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Zaczęło sie od tego 
2e w naszym Państwie Ludowym 
Miesiqc temu w Warszawie, 
W teatrze Narodowym -

Kwiat aktorstwa polskiego 
• • 

Wystaw1ł proroczy dramat, 
Napisany przed laty 
Przez poete Adama 

Mickiewicza, którego 
Zwq Wieszczem nie bez racji, 
Bo nie jedno przewidział 
Będqc na emigracji -

Czego dowodem właśnie 
Sq jego słynne 11Dziady11

, 

O których można rzecby, 
Powiedzieć bez przesady, 

2e wciąż są aktualne! ••• 
Lecz wróćmy do tematu. 
Otóż w Warszawie - podczas 
Grania tego dramatu, 

Gdy na scenie aktorzy 
Kwestie wypowiadali -
Doszło do demonstracji 
Na teatralnej sali! 

Niech tylko jakaś postać 
Coś o Moskalu rzekła 
Niepochlebnego - z miejsca 
Radość buchała wściekła! 

Niech tylko ktoś napomknqł 
2e Moskal zbir i tyran -
W mig zrywały sie brawa, 
Właśnie za tego zbira 

I za tego tyrana! 
Gwizdy, wycia i wrzaski 
Mieszały sie z brawami 
I raz po raz oklaski 

Potwierdzały to wszystko, 
Co nasz wieszcz sto lat temu 
Powiedział o Moskalu. 
2e my, Polacy, jemu -

2e właśnie Moskalowi, 
Sąsiadowi ze Wschodu 
Zawdzięczamy kajdany 
I niewole Narodu! 

Po stu latach prawnuki 
Tamtego pokolenia 
Potwierdziły to samo 

SKAUT 

DZIADY 

Dziś - w trakcie przedstawienia 

I gwizdami protestu 
W Warszawie - nie w Albanii -
Witały każdą wzmiankę 
O moskiewskiej tyranii! 

Każdą byle aluzje 
Witały burzą krzyków, 
Wygwizdywały zdrajców, 
Zaprzańców i sprzedawczyków! 

I oto - któż był sprawcq 
Tej głośnej demonstracji??? 
Nie starzy spadkobiercy 
Endecji, czy senacji -

Nie starzy bojownicy 
Dawnego Pe-Pe-Esu, 
CH.D. czy P.S.L.-u -
Ale młodzież z okresu 

Powojennych osiqgnięć! 
Ten chłopiec i dziewczyna 
Karmieni mlekiem Marksa 
Z piersi szczodrej Lenina! 

Gwizdali i tupali, 

' 

I klaskali, i wyli! 
Jeszcze raz przytaknęli , 

Jeszcze raz potwierdzili, 

2e Moskal od prawieków 
Jest im wrogi i obcy ! 
To-warszawskie dziewczęta, 
To-nadwiślańscy chłopcy, 

Których ojcowie kiedyś 
W imię tej samej sprawy 
Szli tłumem i ginęli 
Na ulicach Warszawy! 

Vox populi - vox Dei . 
11Dziady" znikły w afisza. 
Strach ugiął się przed prawdą. 
Teatr zaległa cisza 

I tylko duch poety 
Przemknie czasem po nocy -
Dumny, że jego słowa 
Nie zatraciły mocy, 

Ze prawda, którą szerzył 
I ustami Konrada 
Głosił - przez pokolenia 
Przeszła. Ze od pradziada 

Do prawnuka przetrwała! 
2e w krwi, w sercu i w duszy 
Zyje - i gdy czas przyjdzie 
Bryle świata poruszy 

I pchnie nowymi tory! 
Lecz i smutny zarazem, 
Poruszony do głębi 
Tym tragicznym obrazem 

Ponurej rzeczywistości! ••• 
Ze choć sto lat minęło -
Ciągle jest aktualne 
Jego prorocze dzieło, 

Te jego natchnione "Dziady" 
Dzieje kajdan, niewoli, 
Gdzie do dziś występuje 
Car - wciąż w tej samej roli!!! 

Feliks Konarski 
REF-REN 

str.62 
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CI, CO ODESZLI ••• /Cz.8-ma 

S.p. Zofia Dargosz-Bogdanik - W 1984 roku zmarła w Londynie Członkini naszego 
Koła ś.p. Zofia Dargosz-Bogdanik. Jako 16-letnia peowiaczka, wraz z koleżank~, 
pełniła ona obowiazki obserwatorki wiezienia bolszewickiego w Wilnie. 

Ksiażka "Praca kobiet w P.O.W. - Wschód", autora Ignacego Ziemiańskiego, 
Warszawa 1933 r., umieszcza fotografię grupy peowiaczek z oddziału kuriersko
wywiadowczego oraz opisuje próbę odbicia uwięzionych Polaków w Wilnie w ten 
sposób : 

"W Wilnie, bolszewicy wyczuwajac niepewność swego położenia, postanowili 
wywieść uwięzionych peowiaków do Dźwińska. Organizacja zdecydowała wówczas 
zrobić próbę odbicia uwięzionych, gdy beda ich wywozić, lub wyprowadzać na 
stracenie. Odbywało się to zwykle w nocy lub wczesnym rankiem. Należało więc 
dopilnować tej chwili i zawiadomić oddział lotny, który czekał w pogotowiu. 

Podjęły się tego dwie najmłodsze peowiaczki /16-letnia Zośka Dargużanka 
i Gabrynia Kosmowska/. Wynajęły one pokój w domu stojacym naprzeciwko bramy 
więziennej i co noc czuwały naprzemian . Mimo to nie udało się odbić uwięzionych 
ani przy ich wyprowadzaniu z Wilna, ani na najbliższym postoju, gdyż przewi
dujac możliwość napadu, bolszewicy znacznie wzmocnili eskortę . 

Bolszewicy zapowiadali w Wilnie, że "uczcza" pierwszy dzień Wielkiejnocy 
przez rozstrzelanie uwięzionych peowiaków. 

Tymczasem w dniu 19 kwietnia 1919 roku, jak grom z jasnego nieba, wpadł 
do Wilna Belina na czele ułanów. 

Bitwa toczyła się na ulicach miasta. Więzienie zostało spiesznie ewakuowa
ne wraz z grupa peowiaków. 

Wilno było wolne. 
W dniu 21 kwietnia ludność witała Naczelnika Państwa i Naczelnego Wodza, 

syna ziemi wileńskiej - Józefa Piłsudskiego ." 

N 

S. ina ka - członek naszego Koła oraz długoletnia członkini Koła 
P J),ja iół cerstwa, Londyn . Chętnie i ofiarnie pomagała w imprezach KPH, 
-~1 z• ł ~~~~ ~··e pracowa a w kostiumerni Teatru dla Dzieci i Młodzieży. Pełna 
~ału\ um~~~' zwłaszcza przy bufetach na tombolach KPH jak i na przedstawieniach 

~~ea~~Dzieci i Młodzieży. Już po stracie ś .p. męża chorowała poważnie na 
są • Zmarła w marcu 1986 r. Cześć Jej pamięci! 

V IW~ 
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S.p . dh.hm. Bohdan Olizar, Mgr.Praw - Dnia 15 lutego 1985 r. zmarł w Londynie 
Bohdan Olizar, długoletni członek naszego Koła i przewodniczacy Komisji Rewi
zyjnej . Był harcerzem już od 1916 roku . Bohdan Olizar urodził się 29 kwietnia 
1905 r. w rodzinnym majatku Czarnolas, w powiecie radomyskim, w województwie 
kijowskim. 

W czasie rewolucji bolszewickiej owdowiała matka Olizara, z czworgiem dzieci, 
znalazła się pod swego rodzaju "opieka" komitetu rewolucyjnego, który z ramie
nia "ludu" przejał majatek z inwentarzem, dajac "wspaniałomyślnie" pani Oliza
rowej prawo do mieszkania we dworze. 

W roku 1919 rodzina Olizarów, po ciężkich przejściach, przybyła do Warszawy. 
Bohdan Olizar studiował na uniwersytecie Warszawskim i Poznańskim, gdzie 

uzyskał stopień magistra praw. Po ukończeniu studiów pracował w Ministerstwie 
Spraw Wojskowych. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami. 

Jak wielu Polaków, po kampanii wrześniowej przedostał się do Francji, gdzie 
w stopniu starszego ułana służył w dywizjonie rozpoznawczym 2 Dywizji Piechoty. 
Podchorażówkę ukończył w Coetquidan. Po upadku Francji przedostał się do 
Wielkiej Brytanii, gdzie służył w dywizji pancernej gen . Maczka. Osierocił 
żonę, córkę, syna. Cześć Jego pamięci ! 

S.p. hm. Maryla Michałowska z domu Ziewiecka - harcerka z przed wojny 1939 roku. 
W latach 30-tych, malarka - pracowała jako nauczycielka we Francji, gdzie zało
żyła drużynę harcerek. Wkrótce potem wraca do Kraju , gdzie nadal bierze czynny 
udział w pracy harcerskiej . W okresie okupacji niemieckiej w Kraju pracuje w 
podziemiu jako czynny członek AK. Wywieziona przez Niemców do Oświęcimia 
/niemiecki obóz koncentracyjny/. Po wyzwoleniu dociera do Szwecji, gdzie zakłada 
drużynę harcerek. Wkrótce przenosi się do Anglii, wychodzi za maż za inż.arch . 
Michałowskiego. Nadal bierze czynny udział w pracy harcerskiej w Londynie, jak 
również w Stella Plage, Francja, gdzie prowadzi obozy lub drużyny harcerskie 
latem. Posiada duże zdolności artystyczne, świetnie śpiewa, prowadzi chóry 
harcerek oraz zaczyna malować; wkrótce daje się poznać, jako utalentowana 
malarka; pisze też ciekawe artykuły do pisma harcerek "Niezapomniany Znicz" i 
"Ogniwa". Należała również do "grona" harcerek pod nazwa "Diwożony", Londyn. 
Po krótkiej chorobie /w kilka lat po śmierci męża/ odchodzi na wieczna wartę -
w Londynie 20 . !!.1985 r. Cześć Jej pamięci ! 

S. p. kmdr . Bohdan Wroński - Jednym z pierwszych Kół Przyjaciół Harcerstwa w 
Anglii, na emigracji, było KPH przy Hufcach Londyńskich, które powstało w roku 
1947 i przetrwało do roku 1982. 

Vice-przewodniczacym naszego I - go Zarzadu KPH był kmdr. Bohdan Wroński, 
sekretarka - p . Irena Skarżyńska, oraz liczne grono pozostałych. Kmdr . Wroński 
pracował ofiarnie w naszym Kole wnoszac wiele humoru, pomysłów i - liczne dary 
użytkowe, w zwiazku z likwidacja Polskich Sił Zbrojnych . Dzięki niemu obozy 
harcerzy wzbogaciły się- namioty, koce, prześcieradła, a nawet pianino pianolę!!! 
Dzięki pianoli ówczesne KPH zorganizowała lekcje tańca dla młodzieży harcerskiej, 

~~~c~i~e~szace się dużym powodzeniem w Domu Harcerskim na Gloucester Road w 1948 roku. 
Wie Komandorowi zawdzięczamy, żałowaliśmy gdy nas opuścił . Komandor pracował 

• 
o "arn1~ w wielu organizacjach w Londynie z Instytutem Generała Sikorskiego na 

z le. ~ozatem napisał kilka ciekawych, wartościowych ksiażek. Zmarł w Londynie 
we n ·u 1985 r . w wieku 78 lat. Cześć Jego pamięci ! 

• 

l 
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JEDNODNIÓWKA SENIORÓW Z.H . P . W KRAJU ---------------------------------------
W ostatniej chwili przed wydaniem Nr. Skauta 36/37 dotarła do Londynu 
ciekawa Jednodniówka Seniorów ZHP z okazji 15-lecia Z.H. P . z dnia 
14, 18.VI .1 985- 1986r . pod tyt . "Harcerski Krąg Seniorów" Warszawa 1986. 

A oto trochę danych z art . M . Głowińskiego p . t .Powstanie Ha~cerskiego Kręgu 
Seniorów - M . Głowiński •••• 9-ta Warszawska Orzużyna Harcerzy im . Gen . J . L. 
Sowińskiego okazała się tak silna , ·że po wojnie 1919-1920 harcerze tej · 
drużyny zawiązali Grono 3awnych Harcerzy 9WDH . 

Z czasÓw walk o Niepodległość po II - giej wojnie światowej członkowie 9- tej 
WDH znów odnal eili się , odnowili łączność z kolegami harcerzami z okresu 
międzywojennego i z czasów okupacji hitlerowskiej . 

27 . XI .1977 urządzili uroczyste spotkanie 3 pokoleń. 

Ale czas działa nieubłaganie - w 1977 roku pozostało 10 członków. 

Ppstanowiono nawiązać kontakt z harcerzami z terenu Warszawy , z okresu walk 
o niepodległość z okresu międzywojennego, okupacji hitlerowskiej itd . 
18 grudnia 1979r. zorganizowano spotkanie w Stanicy Hufca Warszawskiego 
Mokotów im. "Szarych Szeregów" . Na zebraniu tym byli inicjatorzy , którzy p 
postanowili zwołać 14 czerwca 1980r . rozszerzone zebranie dawnych członków 
warszawskich drużyn harcerskich celem ustalenia formy organizacyjnej 
i zasad działania kręgu i rozprowadzenia jego idei wśród dawnych harcerzy. 

Na zebraniu 14 czerwca 1980r. rozszerzono listę członków założycieli 
o dalszych 7 osób. 
Zdecydowano zorganizować Walne Zebranie członków Harcerskiego Klubu Seniorów. 

Autorem znaczka Zlotu Seniorów Harcerstwa jest Dh Karol Łukasik, członek 
Harcerskiego Klubu Seniorów . 

Harcerski Klub Seniorów posiada swój własny Zarząd składający się z 10 
osób b. harcerzy i harcerek • 

ięcona 50- leciu III.Drużyny Harcerzy im.Tadeusza Kościuszki 
zała się w Krakowie - listopad 1981r. i została przesłana 
marłego w Londynie . 

archiwum 
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l. 
2. 
3. 

4. 
5. 
6. 
7. 
8 . 

, 

S P I S T R E S C I 

/Część l-sza/ 
, 

Wstęp - Z Ojcem Swiętym przy ognisku. 
50 rocznica śmierci Wielkiego Marszałka. Wiersz Staffa o Marszałku 
Dh. J.Rowiński- Geneza Koła Harcerek i Ha~cerzy z Lat Dawnych 
Ciekawostki, fotografie. 

Drużyny harcerskie w Kraju /cz . 2-ga/ 

opr . Dh.J . Szkudłapski- II drużyna im. St.Żółkiewskiego w Kołomyi 
A. Bogusławski - Rota harcerska 
H. O. Jerzy Gradosielski - Skauting od 1912 r. w Wilnie 
Dh . J.Szkudłałski - Hm. Józef Grzesiak-Czarna 13-tka 
Anonim- Modlitwa za Solidarność /z Kraju 1985 r . / 

Harcerstwo poza Krajem /cz.3-cia/ 

9. Fokłosie Zjazdowe - Jerozolima 1942 r. Koło Przyjaciół Harcerstwa 
10 . Hm. Z.Kwiatkowska - Polska Kobieta na szlaku wojny Wiersz "Wierzę" 
11. Wędrowniczka Kazika Pacyrzanka - .Wódz Zuchów - Tylko wspomnienia 
12. Barbara Olek - "Dziewczęta z tamtych lat - Platerówki" 
13 . Hm . H. Chmielewska - "Syberyjskie siekiery" 
14. Dhna H.Mazierz-Tartik - "Złożenie okupu Masajom" 
15. "Wierzę w Polskę" - F.M. -wiersz 
16 . Dhna Z.Smieja- Drużyna Jantar - Drużyna Wędrowniczek 

Foto drużyny Harcerek ze Lwowa 

Warszawa~, fragment z kampanii wrześniowej /cz .4-ta/ 

17 . Dhna M. Jasiukowicz - Moje spotkani~ z Jaga Falkowsk~ 
18. Marsz z Pragi do Warszawy - W.T. - Wiersz Krzysztofa Baczyńskiego 
19 . Stanisław Truszkowski - Podporucznicy i generał /wrzesień 1939/ 
20 . Wytyczne pracy Pogotowia Harcerek. - Z rozkazu gen . Rómmla 

21. 
22. 

23 . 

Zloty i Jamboree /cz . S- ta/ 

Zlot w Spale 1935 r . Dh.K. 
Jubileuszowy Zlot w Windsar - Anglia /Udział grupy polskich 

harcerek/ 
Na Jamboree w 1957 r. - Udział harcerzy polskich w Sutton Park 
/Dyplom dhny A. Chmielewskiej z 1933 r./ 
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Z niedalekiej przeszłości /cz . 6-ta/ 

~~~~Kongres Kultury Polskiej na Obczyźnie /w Anglii/. Polski Uniwersytet 
n Obczyźnie 
Cie wostki . Harcerze z "Trójki" w Pałacu 

Koło Harcerek i Harcerzy z Lat Dawnych /cz.7-ma/ 

• itting - Harcerstwo w Afryce dha Pancewicza, okładka ksiażki 
Koła Harcerek i Harcerzy z Lat Dawnych /Sprawozdanie z 

~lności/ 

" 
" 

" 
Ił 

37 
38.39 

40 . 41 

42 

Nr 

28 . 
29 . 

30 . 
31 . 

32 . 
33 . 
34 . 
35 . 
36 . 
37 . 
38 . 

39 . 

40 
41 
42 
43 



• • 

Nr 36/37 SKAUT 

75-lecie Zwi~zku Harcerstwa Folskiego /cz.8-ma/ 
. 

28. Leonidas Kliszewicz - 75 lat Zwi~zku Harcerstwa Folskiego 
29. A. Podhorodecka - 75-lecie Zwiazku Harcerstwa Polskiego. 

Wystawa Harcerek 
30. W.A. Lasocki - Wystawa Harcerek. H. Fikusowa - Pochwała Harcerek. 
31. Rozmaitości 

Zlot Harcerek, Harcerzy w Clumber Park /cz.9-ta/ 

32. W. Saternus, phm. - Sztandar z Polski na Zlocie w Clumber park 
33. A. Kołodziej - Zlot Harcerzy w Clumber Park 
34. P.H. - Notatki pozlotowe ZHP 
35. J. Wigry - Harcerski Jubileusz 
36. Naczelna Rada Harcerska 1985 r. 
37. J. Juńczyk- Szukajcie Przyjaciół 
38. C. Busza-Tarnawska - 75-lecie Harcerstwa Folskiego w oczach 

, 
emerytow 

39. H. Smoleńska, hm. - Wyprawa z Ealingu na Zlot ZHP /Clumber Park/ 

Cześć lO-ta 

40. M. Skowrońska, phm. - Harcerki na Międzynarodowym Zlocie 
41. ''Magie" w Melvern - Nottinghamshire, Anglia, 1985 r. 
42. "Dziady" - Feliks Konarski /Ref-Ren/ 
43. Ci, co odeszli .•• ś.p. Dhna Z. Dargosz Bogdanik, Dhna Halina 

Mielżyńska, hm. Bohdan Olizar mgr.praw,~hm. Maryla Michałowska, 
Kmdr. Bohdan Wroński • 
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Adresy Przewodnicz~cego i członków Zarz~du 

dh. S. Wandzilak, 69 Cleveland Gdns., London S.W.l3 
dhna A. Saperowa, 11 Atina Court, Belsize Grove, London N.W.3 
dh. A.J. Barycz, 44 Birch Grove, London W.3 
dh. J. Szkudłapski, 17 Denhigh Rd., London W.l3 

dhna E. Rozbicka, S Burlington Ave., Kew Gdns, Surrey 
dhna H. Smoleńska, 32 Alwyn Ave., Chiswick, London W.4 

dhna I. Borkowska, 146 Gunnersbury Lane, London W.S 

dh. M. Spławski, 7 Loftus Rd., London W.l2 7EH 
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Komitet 

Redakcyjny • • Hm. Hanna Smoleńska, Dh. J. Rowiński, Dh. A. Rodziewicz, 

Czeki i przekazy prosimy wypełniać na "Koło Harcerek i Harcerzy z Lat Dawnych" 
i przesyłać na adres Skarbnika - Dh. A.J. Barycz, 44 Birch Grove, London W.3 • 
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