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Po rozmowach z przedstawicielami Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej - 
RKW NSZZ " Solidarność" region Mazowsze stwierdza co następuje: 
1/ Uważamy, że ZHR jest autentycznym ruchem ha pełne prawo do lagalnego działania, 2/ Odmowa prawa do legalnego działania ZHR mania monopolu wychowania 

rcerskim mającym 

jest próbą zatrzy 

i gotowość współpracy z 1 wzywamy Komisje Organizacyjne NSZZ "Solidarność" u zakładach pracy i szkołach do współpracy z drużynami ZHR 1 udzielania im pomocy, 

RKW NSZZ " Solidarność!" 
region Mazowsze Warszawa, 04, 04. 1989r, 

- KOMUNIKAT — 

Na posiedzeniu Rady Naczelnej ZHR w dniu 05.04. 1989 r 
zatwierdzono następujące wytyczne organizacyjne dla tworze- 
nia hufców ZHR. 

1/ Hufiec - to miejsce współpracy drużyn. 
Drużyny sąsiadujące ze sobą winny się łączyćww hufce. Hufiec może powstać tam, gdzie liczba drużyn harcerskich wynosi min. 6 /max. 20/. t 

2/ W hufcu winno być co najmniej dwóch Instruktorów więcej! niż drużyn. 
3/ Instruktorzy hufca winni być zdolni do prowadzenia szkoleń dla drużynowych. 
4/::Hufce powstają z inicjatywy tworzących je drużyn. Ć Instruktorzy Hufca sami powołują /wybierają/ swoje władze. S/ Wybrany przez instruktorów p.0.-komendanta winien złożyć w Naczelnictwie ZHR następujące dokumenty: : - kartotekę drużyn /zawierającą ich krótka historię i 

charakterystykę / - listę instruktorów 
- informacje o terenie działania 
- Drotokół ze zbiórki założycielskiej hufca  
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6/ Hufieć i jego władze podlegają zatwierdzeniu przez 

Xaczelnika ZHR. URE 
7/ W ramach hufca mogą działać związki drużvn skupiające 

drużyny z jednej miejscowości /terenu/. ż k 
8/ W miarę możliwości drużyny winny się łączyć w hufce har- 

cerzy I hufce harcerek. ć ; Po 

9/ W terminie późniejszym Rada Naczelna ZHR.określi szczegóło ż 
we zasady tworzenia struktury organizacyjnej ZHR /wewnętrzny 

regulamin organizacyjny /. 

OTWIERA SIĘ PRZYSZŁOŚĆ... 
Rozmowa z druhem Stanistawem Broniewskim "Orszą" PORAZ 

- Druhu Naczelnika, 25 lutego br. w wywiadzie dla Programu III-ego o fa pie 
dziennikarza, że zmienił Druh poglądy, wyrażone m.in. w wywiadzie dla ane R 
( 23.40.1988 ], dotyczące trwania w ZHP, odpowiedział Druh:"To nie ja zmien ; 

c szy niw 2 KAMA całej postawy dotychczasowej, która może nie była iw 

zaakcentowana czy Jakoś podsumowana ż hw kojanawyk gp pp A lać 02 5 SK 

jak na tamten czas słusznie, że trzeba było Bo "ua wa 

da? . uzaan ank + ażoaicki kę domaga, nie mówiąc już 
PAY A wie całego naszego 7acnoły eteuientów wychowawczych, których 

DE DAE To hv'> © Zrir mozliwe. Na bazie tego powstawała myśl, że 
e EE 0 ż. «o my jesteśmy właścicielami, kto Inny tu wszedł, zaczął się 
ac wódę adi tie rzeczy nam obce, obce idei ruchu harcerskiego. Natomiast potem 
„roapychać j og *<tóra wywołała, wydobyła jakby na wierzch wszystkie myśli, cały czas 

pz "zóbok tego co streściłem. Zdawaliśmy soble doskonale sprawę z tego. że jednak 
r:..ępuje kolizja, taka w cudzysłowie powiem "półkonspiracja”, co Innego się e a eko 
Innych rzeczy się myśli, wierzy w nie I do nich dąży. Ta sytuacja mogła na dłuższą e ę 

robić szkodę. W związku z tym była chęć coraz ostrzejszego pokazywania ani ak > 
Już nie krycia się z tym, że się mówi I składa Inne Przyrzeczenie niż statut 2 A 

Byta potrzeba, aby strząsnąć z młodzieży to Jakleś zakłamanie, żeby ta mło re n . Reż 
nie mając porównania tego co kiedyś było z tym co jest dzisiaj nie sądziła, że tak jes h 
ż ż "półprawdzie”. 
kę BR owada Hnożliwość pozbycia slę tej półprawdy i |gpeziażcia 2 
pełnym głosem, pełną piersią, wtedy nie miatem „wątpliwości, że to > m e 

Z tym, że chciałbym tutaj bardzo mocno podkreślić jedną sprawę, a" c a: yti 
było narzucone młodzieży. Nie było nic zasugerowane. Było to wężie IE awe 

żeby się wczuć w to co młodzież myśli. Dla mnie było wielką z szat i wig 
że młodzież tego chce, że ma dosyc tej półprawdy, że zdrowo się uc Aut , dod nk 

ale że tego co było kontynuować nie można. Wobec tego ja nie c ae , sda =icżnijh 

zrzucać Z siebie odpowiedzialności, bo tłumaczytem Jak szła moja a. aoc 
tę obserwację podjąłem. Chcę wyraźnie podkreślić, że w tym jest bar 

p Raze kuka owajał bł padaka Druh Rachowi Harcerskiemu, którego ieżądória kij 
gwiękązośc instruktorów pracowała wewnątrz ZHP. Obecnie wielu oo i - 
przed, jak to określają, "skokleim w próźnię". Jak Druh ocenia, czy Za o D 

nieznanym, czy przyzwyczajenie do w miarę nstabilizowanego p ZE 
= Ja rozumiem, że jest w tym I jedno I drugie. To znaczy I lę pa oli et 

I przyzwyczajenie, jakaś rutyna życiowa, która w nas narosta. CO h c z a ai 
ważne, z tym że nie interesowałoby mnie specjalnie rozważanie tyci i + . e |. 
wydaje mi się że istotą rzeczy jest to co można by nazwać zadaniem ja » 
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Bierność, ta chęć pozostawania w tym co było, ma swoje dwa aspekty. Z jednej strony jest to może aspekt pozytywny, dlatego że w tym co było były elementy tradycyjne: munduru, metody, nazw, elementy tradycji jednostkowej. To wszystko było, teraz byłaby obawa, że to wszystko trzeba by budować od nowa. To jest jedna sprawa. Z drugiej strony w tym co było jest właśnie jakiś może cień tego czego się obawiałem, mianowicie przyzwyczajono się, że takie jestżycie, że te półprawdy się mówi, I jakoś można tak żyć. W tej drugiej cząstce mojej odpowiedzi jest obawa Ł£ wielki smutek, dlatego że namawia- łem: Trwać, zostać ! To namawlanie pod przymusem tamtej sytuacji może zaważyło negatywnie. Tym bardziej teraz odpowiedź powinna mówić o wyjściu, o oderwaniu się, pójściu 

CE 7 ee M - Pozycja ZHR jest szczególna. Zapewne będzie uważnie obserwowany przez władze adininistracyjne, szkolne, władze i instruktorów ZHP, ale w pierwszej kolejności przez społeczeństwo. To powoduje, że instruktorzy - członkowie ZHR powinni charakteryzować się pewną "sylwetką". Czy może Druh taką sylwetkę opisać ? 
- To bardzo przykre , że nie można, powiedziałbym "normalnie pożyć”, dlatego że ten okres, który przed nami staje, wprawdzie radosny swoją siłą tworzenia, wyrnaga zdania sobie sprawy z tego, że spokoju nie będzie. Tutaj będzie musiał być długi okres wysiłku, wysiłku na bardzo wysokich tonach. Na czymi rzecz będzie polegała ? Jak będziemy pod ostrzałem, to bacznie obserwować nas będą nie tylko ci nicchętni, ałe także ci, którzy by chętnie widzieli jakieś pozytywy w naszym działaniu, w naszym ruchu. Ta obser- wacja interesuje mnie bardziej. Mało tego, oni będą tego oczekiwali, domagali się - musimy temu: sprostać choć warunki będą szczególnie trudne. Ja myślę, że wyjątkowo trudne są I będa dla int, ukiw: ów. Wymaeałace bardzo wysokich tonów ich życia i ich całego myślenia, se'<j postawy, stałej postawy. kozumieri, że iustruttor ma rozstrzygać, decydować nieraz w sytuacjach, o których mu się dawniej nie śniło. w sytuacjach konfiiktowych, w których młoda dziewczyna czy młody chłopak zwrócą się do niego, lub nawet nie zwrócą, ale on sam spostrzeże, że jest w nich problem I trzeba pójść na spotkanie tego problemu, w sprawach naprawdę trudnych, w których nikt Inny im nie pomoże ! Od dziesiątków lat już podkreślałem i pozwolę sobie raz jeszcze to podkreślić, że poprzednia równoległość działania wszystkich czynników wychowujących była niesłychanie budująca I ułatwiająca to współgranie. Wymie- niam tu zawsze na pierwszym miejscu: rodzinę, szkołę, Kościół, wojsko, I organizację 

tóre wychowują człowieka w tej ct 

się w sytuacji , w której nie ma do kogo pójść. Jeżeli ten instruktor ma być instruktorem nie tylko z nazwy, to musi na wiele spraw odpowiedzieć. Dlatego od instruktora żąda się bardzo dużo, Ale to Jest tylko instruktor, natomiast od tej sumy jaką będzie, Jaką już powinien być ZHR żąda się pokazania tego, że to jest dobre. Że tak trzeba Iść, że inni tak muszą również. Jeżeli chcą w ogóle coś zrobić, coś zdzłałać, to muszą do tego jakoś dorównać. Po prostu trzeba być w czołówce, a to jest ogromny wysiłek. Wydaje mi się, że 
trwały wysiłek, a właśnie takie ustawianie celów, ustawianie dążeń daje nam ogromną radość. Ogromną radość i ten motor życia, który rusza, który naprawdę działa, zamienia to życie z banalnego i pustego w życie celowe, które jest czymś wielkim. 

= W trwającej w środkach masówego przekazu kampanii przeciwko ZHR padał najczęściej zarzut, że legalizacja nowej organizacj! harcerskiej wprowadzi polityczne podziały wśród " dzieci. Drrhu Naczelniku, proszę o odpowłedź na ten zarzut. = Muszę powiedzieć, że to »„ jest zarzut pozorny, to jest zarzut demagogiczn 
pa rób, sobie sprawę , że en a a = a w tej zam będzie się o tym 

ał wrogo do tego co zostawia. Przęcież zostawia tam polską młodzież, tylko w sytuacji spętania jakimiś Innymi założeniami, Ideami, metodami działania. Chodzi o to że ZHR ma odgrywać tutaj rolę  
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podwójną, z jednej strony podnosić niesłychanie swój poziom w czasem słabych jednostkach 

organizacyjnych, słabych drużynach w tym celu, żeby tę młodzież jak najlepiej wychować. 
Z drugiej strony chciałbym, żeby to był ten "blegun dobra", punkt porównawczy, do którego 
się będzie porównywało te pozostałe jeszcze w ZHP drużyny, jednostki, szczepy, ki:fre 
Będzie to jakiś punkt odniesienia . 

- Drulm Naczelnikm, czy możemy na zakonczenie. naszej rozmowy, prosić o„kilka słów | 
do uczestników Walnego Zjazdu ZHR ?' 5 «. 27 vi z rk GRANE 1 

- Przed ZHR w tej chwili otwiera się przyszłość. Już mówiłem na wstępie o tej pasji, 
aliasy ; A I iiku” któ a mł która powinna tę szłoś kteryzować, 0.tym wielkim wysiłku który; przed nami, 

i p" i natu + - + ar - Chclatbym teraz ać trochę t u-+ wydajć. mi się, że świat cały; óry przeży ł bardzo ) Ę 
ciężkie ostatnie półwiecze an cały świat się trochę wydobywa:l,Wydaje, się; Ż 

lkro-spraw 
ia 2 Fzdy 

mikro spi W 
c nie znaczy: Aażdy 

domagając się 
Ł nie ma pra! 

m zabrać. ma być 

3; grupą ludzi, k 

Natomiast rz że. twarda A 
aczej smaku, właśnie dej. ć w s n =) 

yciężać, wygrywać, łść do przodu, z truc a nie po łatwiźnie, = zwyciężać, wygr a ul  łatw , 
b n mm l:tak dłt z ło Ł paru, poko ] kresie bardzo niedobrym i: tak długim c pa! e ń | 

> + ajj zyudowej po ty kre spanłałą, wprost ozdrowieńczą. Mu srtracji 7 jaw PO ty e , j 5 * 
Jnc , jzieć, że wr 1 imo mo łat: cie powledzieć, że wraz z-Wa m Roe za: 

nie zachęcam Was do tego, ale porąc erzę, że to tworzi i dzie ź zym tworzenie 
- Druhu Naczelniku, dziękujemy t: > Ea 

e. 53 r z pó : 2 ię 
ć = a te kk 

Z Druhem Stanisławem Broniewskim.-"Orszą', Naczelnikiem Szarych Szeregów 

rozmawiali 21 marca 1989 roku Flotr Bazyłko l EE z 

za: Ognisko, marzec 

Błędy dostrzeżone w numerze 3 

strona | wiersz | jest powinno być 

719 | 14 t oragałedleń pokrzepieniem 

19 17 światłej śmiałej 

archiwum 

liwości tworzenia -i Już - 

ZJAZD 

Do Trójmiasta przyjechaliśmy 31 marca późnym wieczorem 
Pierwsze kroki skierowaliśmy do recepcji Zjazdu w harcer-- 
skim kościele w Gdańsku. Już na pierwszy rzut oka widać było 
doskonałą organizację.Po pięciu minutach udaliśmy się na 
spoczynek do "ostatniego domu w Gdynt", K ć 7.1 kwietnia — pobudka o szóstej - musieliśmy zdążyć na - 
uroczystą mszę św. otwierającą Zjazd,którą celebrował 
ks. bp ordynariusz chełmiński.Po mszy w dużej grupie har- 
cerzy dotarliśmy do Sopotu,gdzie w auli Uniwersytetu _ 
Gdańskiego czekało już wielu delegatów.Pierwsze chwile to 
nużące sprawy procedurowe,wystąpienia gości,w końcu jednak 
wystartowaliśmy... „ Cały pierwszy dzień to obrady które 
dotyczyły Statutu. Po dość spokojnej i "grzecznej dyskusji" 

'w komisjach problemowych pojawiły się podczas obrad plenar- 
nych ogromne kontrowersje. 

Spory dotyczyły głównie Prawa Zucha i koedukac ji. Podczas 
dyskusji na temat Organizacji Harcerskich atmos*era była 
tak napięta,że zaistniała gro$ba rozbicia jedność ipowsta- 
jacego Zwiazku, 

Sprawy zostały zażegnane dopiero następnego dnia za sprawa 
druha. Czopowicza i jego "komisji do zadań specjalnych" 

Drugi dzień Zjazdu to przyjęcie Statutu i wybory władz 
Najbardziej emocjonujace byłv wybory Naczelnika Ł Rady 
Naczelnej/niestety do wyborów Przewodniczącego stanął tylko 
jeden kandyfat/, Naczelnikiem wvbrany został „zdecydowana 
większością głosów Krzysztof Stanowski z Lublina,a Przewo- 
dniczącym druh Tomasz Strzembosz.Przedstawicielka Łodzi 
w Naczelnej Radzie ZHR wostała dh. Grażvoa Broniewska hm. 
Tak mniej więcej wyglądał przebieg Zjazdu. 

Kilka refleksji.... Przede wszystkim strona orzęanizacvjna. 
Przez cały czas trwania Zjazdu zdumiewał mnie ogrom tego 
przedsięwzięcia:ogromna aula wypełnina delegatami,gośćmi, 
prasą/łącznie na sali znajdowało się ok 600 osób,z tego 
ponad 400 delegatów/ li, : ę 

Po drugie: ciagle miałem wrażenie,że uczestniczę w czymś 
wielkim.Po raz pierwszy zjechało się tak wielu instruktorów 
niezależnego harcerstwą,którzy zapragnęli razem pracować 

w jednej orzanizacji. 

Tym razem nie stworzyliśmy słahej,małej orzanizacji lokal- 
nei,lecz duży Związek ozólnopolski,którego już nie można 
rozhić, * 

Na zakończenie chciałhym podziękować dh, Biance i jej 
rodzicom,którzv przyjęli nas - delegację łódzką -naprawię 
wspanjaletznosili nas nrzez całe "wa dni z niesłakraca 

cierpliwością i życzl iwościa.  
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Projekt deklaracji o. religijności : Jako założyciel skautingu jest on dla nas bardzo ważny, ponieważ jego 

w Polskiej Organizacji Harcerskiej myśli i założenia służą nam jako swego rodzaju wzorzec. Oczywiście 

zrozumiałym jest fakt, że nie można żywcem przenieść wzorów angielski 

(Baden-Powella) na grunt polski, Doskonale wyczuwał to Andrzej Małko— 

waki, twórca harcerstwa - polskiej odmiany skautingu. Jednakże wszel- 

ka Religia - Człowiek — Harcersżwo (postawienie zagadnienia) kiego rodzaju zmiany czy poprawki mogą dotyczyć jedynie rzeczy nie 

Rial asian a zajmuj się różne działy wszelkiego należących do istoty jakieś idei. Gdybyśmy bowiem zmienili to co leży 

naweb psychologii. Trudno u podstaw, praktycznie stworzylibyśmy coś całkiem nowego, innego 
ó 

rodzaju religioznawstwa, , socjologi 
a wtedy nie wolno nam utożsamiać się ż ludźmi,przyjmującymi te prawa, 

które my byśmy byli zakwestionowali. 

Otóż do takich pryncypialnych założeń skautingu ( harcerstwa 

więc w kilku słowach problem cic go przedstawić. 

tawiając na początku naszej de aracji tę tezę pragniemy jedynie 

£ : e ź m ii 
wyrazić nasze przekonanie o tym, które nazywamy religij 

nością dotyczy każdego człowieka, (ponieważ przyjął je również A. Małkowski) według POH należy religij- 
zy żdeg zło 

! 
ego może być inaczej 

ność, Znalazło to odzwierciedlenie w najbardziej podstawowych dokumen 
rozumiane. 

religijnością określi- tach jakimi są: PrzyGzenie i Prewo Harcerskie. Zobowiązywały one już 
Ogólnie rzecz biorąc postawą religijną czy re 

Libyśmy wyznawanie przez człowieka systemu po jęć i wierzeń o Tstocie n samych podstaw do służby Bogu, Ojczyźnie i bliźnim. Wyeliminowanie 

BODZU oraz swojej osobowej od niej 

ie wypływajągych stąd moralnych obowiązków, jli, że postewa wychowawczą i tworzy praktycznie nową, inną strukturę, nieodpowiada- 

zależności jak również jednego pierwiastka spośród tych trzech zmienia całkowicie metodę 

okóeg oznacza życiową akceptację 
nsekwencjami. Polska Organizacja Harcerska zgodna z założeniem Baden- Pow 

przy JĘ 
s religii prze4ś ż | jącą ideałowi harcerskiemu. 

8 i 1 
wraz ze wszystkimi jej kor t 

dań naukowych wskazują na lla, że "każdy skaut powinien żeć każ wyz! 

udział w jego obrzędach 

człowiek każdej religii i ia mi miej , gani ji harcer* 

skiej i i i 

cowinien odpowiedzieć 

gia dzięki swoim prawd : Bym bardziej 

człowiekowi w dojściu do Boga. Jest swego rodzaju regułą życia nnym, ma pr 

dzięki swej nauce moralnej; stanowi w pewnym sensie element PODZĘGK) 0 

cy ludzkie życie. Wobec tego nie powinno wydawać się rzeczą dzi'mą, 

że o religii i religijności mówi się w połączeniu z ideą harcerską, 

bowiem harcerstwo powinno wykorzystać wszystkie elementy kształtujące 

człowieka, gdyż po to powstało, by wychowywać 1 kształtować osobowość rzami , 

człowieka, by uczyć żyć i wybierać w życiu dobro. Nie może więc pomijać 

religii gdy ma do czynienia z ludźmi wierzącymi, III. Różnorodność religijna 

II. Harcerstwo (skauting) = ruch luczi religijnych Do niedawna dość powszechne było w Polsce stwierdzenie, że "Pokak 
A 8 c I 

to katolik"". W pewnym sensie oddawało ono rzec: sbtoś bowiem 

j i świ i średni wa w Pols ź i 
Twórcą skautingu na Świecie, więc i pośrednio : PSY Polska jest krajem w większości katolickim 

był Robert Badan-Powell, postać doskonale znana kź erzowi. 
0 powiedzenie jest używane. Prawdopodobnie 

Por. ks. P h Zary i s zegóławej, K 

Żob. ny, Błock 1923. 

archiwum 
harcerskie.pl  



żyją także i inni bracia 

w każdej religii Bóg daje 

się poznać ludziom, u sobie przeróżnymi ana, 

Coraz częściej też daje się zaobserwować staramie wzajemnej współpracy 

a przede wszystkim modlitwy. Szczytem tego było spotkanie przedstawi- 

cieli różnych religii i wyznań na modlitwie o pokój w Asyżu pod prze- 

wodnictwem papieża Jana Pawła II. Z zainteresowaniem obserwuje się 

działalność i rozwój ekumenicznej wspólnoty zakhnnej protestanckó - 

katolickiej w Taize, tak często odwiedzajej przez Jana Pawła II, 

której przeorem jest protestant, Brat Roger Schutz. Zjawiska te doty- 

czą wszystkich ludzi wierzącyhh a więc i harcerzy POH. 

Praktyka skautów w poszczególnych krajach jest różna. Często 

spotkać można organizacje skautowe o charakterze wyznaniowym. Dlaczego 

w takim razie POH chce być organizacją Ponadwyznani ową? 

Doświadczenie życiowe uczy nas, że nie da się w sposób sztuczny 

posegregować ludzń zamykając ich wyłącznie w gronie w=póżwyzio 

życiu musi dojść do wzajemnych kontaktów, spo= 

emna 

W normalnym, codziennym 

53 jra j kat dzi zai tkań a przede wszystkim do współpracy, której podstawą będzie wzaj 

akcsptacja (jest to coś więcej jak tolerancja). Wobec tego wydaje 

czymś naturalnym wychowanie młodych ludzi do autentycznego wBp 

mimo różnic między ludźmi — nawet religijnych. 
i j i ser rama tji a 14 srav są problemami sumienia, wszyscy więc mają $rawo 

nia i akcentacji 

do szukzsnia zagad wiary, w jakiej zostali wychowani. 

Polska i 1: j 1 zyjmując zasadę ponzdwyznaniowości ł 

proponuje ję wyznań i religii na sadach wzajem- 

oj ułąsalednoścł ć współpracy. Czuwać ma nad ym RA 

Naczelny i Kapituła Kapelanów PORŃ. kapelan Naczelny pmeboe całością 

życia religijnego bez względu na wyznanie czy religię, którą wake” 

tuje. W poszczególnych zaś grupach wyznaniowych pracę DE w imie- 

niu Kapelana Naczelnego prowadzą jego legaci. Tę kwestię dokładnie 

omawia Regulamin Kapituły Kapelanów POH w punkcie IVG, 

IV. Kapelan-Harcerz 

religijnym obecność Ponieważ skauting - harcerstwo jest ruchem religi jn'm obec 

i - < LoniEe=— jest uzasadniona. Czy jednak konie 

v powi sie 
zy 

5 SAGA Ani 
duchownego w formacji h s«iej 

| inn? i" 
czne jest tworzenie str duchownych harcerskiuh? © 
oj, z p * pak NY Ja z 

to odbywać r proszenia duchownego do współ'1T 

cerzy? 

zasadziz, 

noże zajść 

rientowany w problematyce harcerskiej 
1iego. Działając 

o decydują- 
muszą się znać na tym prowadzić z nimi Pracę duszpasterską. Nie zawsze te tą pomoce, z których duchowny mógłby skorzystać, Wydaje się więc słusznę, aby kapelani sTscy byli w jakiś Sposób ze sobą zwią zani, tworząc jakiś zespół, z dr J zaś strony nie mogą być żawie— szeni w próżni, Powinni mieć swoje miejsce £ aktyczne w organizacji harcerskiej ponieważ gą w niej potrzebnym elementem , jak Szczepowy, Drużynowy czy zastępowy, 

z Postawienie kapelanów harcerskich 'ha zewnątrz" organizacji ogła- bia ich oddziaływanie na młodzież, stwarza bowiem w jakimś sensie pojęcie obcościlwobec duchownego w odniesieniu do harcerzy i sprawia, że zagddnienie wychowania religijnegt, które jest podstawowe w wycho waniu w ogóle(a harcerstwo ma wychowywać wszechstronnie), może być zrozumiane i przyjęte przez młodzież i dzieci jako dodatkowe i mniej potrzebne. To zaś jest manipulowanie wychowaniem dziecka ji złą for- macją sumienia, Skoro religia należy do fundamentów wychowania nie może być traktowana jako dodatek np. wyposażenie domu. Duchowny nie prowadzi przęcież zakładu usług religijnych nie może więc być: wzywany na wzór hydraulika, ślusarza cyy przedstawicisli innych zawodów, W ten sposób potraktowana posługa duchownego nie ma charak- teru działania formacyjnego i mija się z celem - ponieważ religi jnośc: spotkania z osobowym Bogiem nie można zaliczyć jak kolejną sprawność a trzeba się uczyć tych wartości praktycznie przez całe życie, wyko= rzystując wszelkie możliwe środki, między innymi metodę harcerską, 
Z drugiej strony kapelani harceBscy muszą stanowić grupę harce- Tzy - wychowawców, wobec tego muszą opracować też metodę i plan pracy. Do tego zaś konieczne jest uczestniczenie na bieżąco w życiu harcerzy, aby dobrze zorientować się w sytuacji i wyjść naprzaeiw duchowym 

potrzebom harcerzy.. 
Jeśli religia ma być fundamentem, to musi on być spójny dla całej organizacji a do tego mogą doprowaczić zorganizowani kapelani harcer- 

Scy tkwiący w harcerstwie jako harcerzei i uczestniczjcy w życiu 
organizacji harcerskiej, 

Powyższe przykłady chyba w wystarczajągg sposób tłumaczą obacność 

cy 
w harcerskich w czynnym życiu harcerskich organizacji. Tłuma= 

: ż, dlaczego potrzebna jest swego rodzaju strukture. kepelanów 
imś kogo można określić Kapelznen: Naczzlnyr, t ; w przypad 

au Pols:iej ji Harcerski i świż cerztw. Fulsziego na 
Obezyźni  
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Artykuł jest pewną całościową propozycją odnośnie pracy 

Kręgu Eleryckiego Lub środowiska kręgów kleryckich. Powstał 

w Środowisku kręgów salezjańskich, 

rozwiązania są przystosowane do kor 

wydaje się jednak, że zasadnicze tezy mogą się odnosić do 

każdego kręgu kleryckiego 1 do każ o przygotowywującęgo 

się do pracy duszpasterskiej z harcerzami. Jest ta propo- 

zycja, która może być uzupełniona w dyskusjt, polemice 1 

oczywiście w praktycznej pracy. 

d pewne szczegółowe 
pracy; 

PRZYGOTOWANIE DO PRACY DUSZPASTERSKIEJ W HARCERSTWIE 

- propozycja— 

Znany przed wojną model duszpasterza — kapelana karcerskiego, któ- 

ry nierzadko był i działaczem = tustruktorem w jednostkach harce— 

rskich jest dziś cjybą nieaktualny. A to z kilku powodów : 

a możliwości powoływania kapelanów harcerskich 
» obecnie nie m 

, atelstycznym ZHP, a tylko przy nielicznych 
przy państwowym 

drużynach czy organizacjach niezależnych 

działalność księży czy kleryków jako instruktorów możliwa jest 

jedynie w harcerstwie niezależnym lub na własnym terenie /pa. — 

rafie, seminaria / 

wobec sporego chaosu ideowo — metodycznego, wprowadzonego przez 

obecne ZHP, w tym także niewychowawczych postaw tastruktorów 

potrzeba jasnego ; zdecydowanego typu duszpasterstwa harcerskiego. 

Zatem jest prawie niemożliwe, aby duszpasterzem / kapelanem / był 

ksiądz , który : 

nie zetknął się z harcerstwem w dobrej drużyni 

nie zdobył stopni harcerskich, nie złożył Przyrzeczenia, 

radycyjnym ro= 

e lub w seminarium, 

nie utoż= 

samia się z ideałami harcerskimi — oczywiście w t 

zumieniu 

nie orientuje się w aktualnej sytuacji 

rołi, jaką od wielu lat pełnią władze ZHP dla skutecznego zafa= 

polskiego harcerstwa Liw 

ania 1 zapomnienia tradycy jnego obrazu harcerstwa. 

oauanie do pracy duszpasterskiej powinno więc zakładać 

przynajmniej 2 -3 letnia praca w normalnych 

Łłszow 

Przygot 

minimalny wymóg to 

, co pajmniej z jednym obozem stałym i je- 
warunkach harcerskich 

1 złożane Przyrzeczenie 
dnym wędrownym, zdobyty stopień dćwika 

archiwum 
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- najlepiej jóż przed seminarium, a w czasie seminarium dokształ= 

canie w zakresie specyfiki pracy duszpasterskiej w harcerstwie, ża- 

interesowanie dla aktualnych problemów i przeobrażeń organizacy jnych 

ideowych, programowych i metodycznych harcerstwa oraz praktyka A 

obozowa 
c 

ż soeyBa tt 

w miarę możliwości zdobywanie w czasie seminarium dalszych sto 
gystematyczne dokształcanie - w tym Biektórzy jako Lnstruktorzy 

pnt ti 
- błędne jest przekonanie , że każdy Kapłan — doseoawkadz powinin 

posiadać stopień instruktorski., Posiadany stopień ćwika czy H.0 

nie .uchybia powadze kapłańskiej. Natomiast zdobywanie stopmi m 

gólnie młodzieżowych, już po święceniach — zasadniczo = ża 

nie mieć miejsca 

Jednak praktyka, przynajmniej w chwili obecnej wskazuje, że więc 

cej jest zainteresowanych pracą duszpasterską w harcerstwie 

kleryków ,„, którzy przed seminarium nie byli harcerzami lub zet- 

knęli się tylko ze szczątkowym harcerstwem, reprezentowanym 

przez ogromną większość drużyn obecnego ZHP, niż tych, co wywo= 

dzą się z dobrej drużyny,z normalnego harcerstwa. Konieczne jest 

więc przesunięcie czasu przygotowania podstawowego /karcerskiego/ 

z czasu przed seminarium na czas seminarium —- f podzielenie go 

z czasem przygotowania formacyjno -rHuszpasterskiego. W waru- 

nkach zakonnych może to wyglądać następująco : 

A. Nowicjat : 

— kontynuując pracę harcerską - dokształcanie i samokszżałcenie 

w takim stopniu, by być na bierząco, Pełna praca harcerska — 

- jak zdobywanie stopni, kształcenie kursowe, itp.= raczej nie= 

wskazane 

kandydaci- wstępne wprowadzenie w zagadnienia harcerskie- przy 

pomocy zaawansowanych, Przede wszystkim lektura 

Jeśli jest możliwość 1 odpowiednia ilość osób- praca zbliżona 

do pracy kręgu lub zastępu starszoharcerskiego. Kilka zbiórek, 

wypraw czy biegów terenowych, gry i harce zespołowe, zdobywanie 

sprawnośsi itp. 

Scholastyka i studentat filozoficzny: 

zaawansowanie- w miarę możliwości zdobywanie stopni harcerskich 

lub próby instruktorskie, specjalizacja w technikach harcerskich  
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lub działach metodyki,przygotowanie akcji obozowych, kursy 

- kandydaci zdobywanie stopni, złożenie Przyrzeczenia, samokszta= 

łcenie, lektura, kurs, itp. 

Jeśli jest możliwość t odpowiednia ilość. osób- praca normalne- 

go kręgu lub zastępu starszych harcerzy, udział w pracy DH t 

różnych imprezach zuwwnętrznych / zloty, zekglekc je, zimowiska 

itp./ oraz pomoc drużynom / zaawansowant/. * 

KURSY : 2- letni lub roczny kurs ciś adGażeosaki na poziomie 

kursu drużynowych, dający wszystkim ogólne rozezna— 

nie w pracy harcerskiej, a kandydatom na instrukto- 

rów możliwość zdobycia pierwszego stopnia instrukto- 

rskiego. Klerycy-instruktorzy powinni brać udział 

w kursie jako wykładowcy lub kadra pomocnicza. 

W miarę możliwości udział w organizacji obozów sta— 

łych 1 wędrownych. Instruktorzy jako komendanci, 

oboźni, kadra programowa, zaangażowani harcerze ze 

stopniami - jako kadra pomocnicza - konkretne techni- 

ki harcerskie lub dziedziny pracy / np. kwatermistrz, 

kucharz, ratownik /, kandydaci = na własnych obozach 

jako zastęp lub ewentualnie kadra pomocnicza na innych 

INNE AKCJE : udział w pieszych pielgrzymkach, akcjach mini- 

stranckich, obozy własnych lub zaprzyjaźnio- 

nych drużyn, obozy kursowe 

PRACA W DRUŻYNACH : Jeśli istnieją warunki i jest potrzeba — 

— kilku instruktorów lub harcerzy z odpo- 

wiednimi stopniami może prowadzić druży— 

ny przy seminarium, z nastawieniem jednak 

na wykształcenie kadry Świeckiej t prze 

kazanie jej drużyn. Prócz tego klerycy 

ż harcerze powinni brać udział w pracy 

oratorium lub innych dzieł młodzieżowych 

c. Asystencja 

- zaawansowani zenie druży 

archiwum” 
harcerskie.pl 
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- kandydaci: sporadyczny udział w akcjach harcerskich, zlo- 

tach, HDS itp, samokształcenie, lektura, kontakt 

z DH itp. 

- mniej zaawansowani: dążenie do zdobycia minimum stopnia ćwika, 

udział w pracy kręgu, prowadzenie gazetki 

samokształcenie. Jeśli jest możliwość 

- praca w normalnym kręgu starszohar- 

cerskim i zastępie „instruktorskim, 
udział w przygotowaniu imprez i akcji zewnę- 

trznych, praca na rzecz eałego środowiska 

kręgów kleryckich itp. 

-wszyscy- dziedzina pracy duszpasterskiej w harcerstwie 

-klerycy-harcerze: jedna z technik harcerskich 

-klerycy-instruktorzy: dpp: l poziom medyczno=wiekowy,phm: 2 

KURSY : roczny lub dwuletni kurs harcersko-duszpasterski na 

poziomie kursu podharemistrzowskiego, dający wszy- 

stkim pogłębienie wiedzy harcerskiej oraz wiedzę 

metodyczno-duszpasterską, a kandydatom do stopnia phm. 

- możliwość zdobycia stopnia 

jak w studentacie filozoficznym, zaawansowani na 5-6 

kursie mogą pełnić funkcje pomocne kapelanowi 

Kutno = Worńniaków 1988 

Kostek phm. 
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CZT "LEKSYKON HARCERSTWA"? © 
> = 

i ał się w sprzedaży informatar pt."Leksykon 

Z si tada RAE REĆ na stronie 5 w RWE IE z 

Leksykonu jest napisane ,że: HLeksykon jest w RE SPE sa 

rodzajem eneyklopedyćznego informatora harcerz wi a. 

telnikowi trudno w to uwierzyć» iz Si y= aa” 

A Takie hasła jak np: "Leninowska koncepcja PO ry 

* ży,Partia rozmawia z mładzieżą,Partyjny system w PRL, p 

aebe i i ź E ski, Socjalizm i Związek Młodzieży,Ruch Pionier , 

DON Lim tide poli czne,PZPR „ZSRR i wiele podo— 

ubarek — zajmują 'dużo stron tego ''Leksykonu".;:.,_ -z, io i 
"+u Hasła te,wciśnięte na siłę,nie mają żadnego > na jad 

/ cerstwem Polskim.Samym tylko organizacjom pioniers a mi 

: gtowsko - leninowskim działającym w niektórych państwac 

mp.Kuba Mongolia,Rumnia,NRD i innych wymienionych alfabetycznie _- z ż ź k 

od A do Z = ten leksykon poświęcił aż 30 stron. 

Trudno w krótkiej wypowiedzi ustosunkować się do całości.  -i;3> 

i óre jest przede wszystkim dla polskiej młodzieży 
A e żaż należałoby jeszcze kiedyś PRZE 

ale już można stwierdzić: nazwa "Leksykon Harceratwa piej 

czytelnika w błąd!Chciałbym na razie zwrócić pęk zięcia e 

hasła jak: "Harcerstwo: we wrześniu 1939r" i A » a 

Pód hasłem pierwszym napisana.między innymi: o > po 

brak jest monograficznego opracowania udziału SEA ma rp 

panii-wrześniowej,a podane przykłady nie wyczerpu ją ematu, 
ma również w związku z tym danych liczbowych. dż, 

No cóż Druhowie od Września dopiero upłynęło 5 RA Ę 
liczbowe znajdą Wasze wnuki za 200 lat a jak dobrze pój 
może za Lęgi KPA 

rugie . h i 

zaa o Leksykon poświęcił "aż" 1/5 Ea deca 

tam fotografii przedstawiającej wagon kolejowy i aż EZ 

na tle walającego się w nieładzie sprzętu i „plecaków, 3 

tam druhno i druhu taką informacje: "Wieś nad PIEKNO? 
ośrodek wypoczynkowy.W programie obozów harcerzy były 25 » 
a harcerek - służby według specjalności Chorągwi oraz bieg 

- ś j 

zg PE bratayiich Harcerski" - niewiele,prawie nic. Zapamiętaj 
my,że przecież przez ostatnie 3 e = nie pisało o tym 

i ie eci< . h 
e by tylko I Si 1 ćwiczenia"?Chyba należy się 
polskiej młodzieży więcej prawdy o tym więlkim wydarzeniu w hi- 

się,” Miry 2 1935,w którym odbył się Zlot,to nie tylko "wieś 
nad Pilicą"-a na pewno nie była wówczas "znanym ośrodkiem se 
poczynkowym".Spała służyła niegdyś za teren myśliwski a 
rosyjskim,a w okresie dwudziestolecia międzywojennego e s 
Letnią rezydencją prezydentów Polskiej Rzeczypospolitej. "CJ 
niany pałac myóliwski,w którym bywali SBE? tom 
i Mikołaj II,a następnie prezydenci Pols BN. sa 
chowski i Ignacy Mościcki - spalono ju „ustaniu dz o 5 
wojennych.Dziś zachowały sią tylko zarys; fundamentów. o BOSzaĆ 
dent Wojciechowski zlecił w 1922 roku wawa WE A 
wiowy kościółek myśliwski w stylu EE: "pw 
nie tknęła ręka barbarzynskiego podpalacza.W dawnych czasach 

„Estonii ,Mandżurii.i z Niemiec/.Z prac wykon 

Partii Młodzieżowe Studium Harksizmu,Konsomoł — Wszech— 
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bywał w Spale ponad dwadzieścia razy król Władysław Jagiełła bywali tam również Kazimierz Jagielończyk i Władysław Herman. _ Ale nie o historii Spały, lecz o Zlocie kilka słów i faktów catkowicie pominiętych przez Leksykon”, Ę Jubileuszowy Źlot Harcerstwa odbył się w dniach 'od 11 do 25 lipca 1935 roku i był zlokalizowany w obrębie letniej rezydencji prezydenta Rzeczypospolitej, Leśny obszar Zlotu obejmował Ę ER kilometrów kwadratowych, W.Zlociae wżięło udziażk 15132" harcerzy i 7568 harcerek „oraz 460 harcerek i 559 harcerzy polskich x z zagranicy, 259 skautek i 1138 skaitów zagranicznych/s.0zechosło- Bacdnią glad USA,Holandii ,Szwećji,Francji, Danii ,Pinlendii „Kanady, 
anych przez harcerki i harcerzy wymięnię tylko najwazniejsze, "=; 2,7%: —.= odiacć ; Dla zapewnienia wygodnych warunków obozowania zbudowano 3 

pawilonów,zbudowano 18 magazynów, wi ywnościowych i kuchni „Postawiono ogółem 164 budynków drewnianych ,wkręcono 163 'studzien "abisynek",przeprowadzono 4,5 km rur wodociągowych, zbu- dowano 100 ubikacji i latryn,2-wieże Stacy jne,i wieżę ciśnień do rozprowadzania wody po całym terenie obozu.Ułożon we ż Tomaszowa do Spały,przeprowadzono 6,5 km linii.elektrycznej,. 36 km linii telefonicznej, Zbudowano centralną rzeźnię,hotele, przygotowano wspaniałą wystawę harcerską,ciemnie fotograficzne i wiele innych urządzeń dla potrzeb obozów. 
Podczas robót budowlanych wycięto tylko 5 sosen!Wszystkie te olbrzymie prace wykonało pod okiem inżynierów i specjalistów za- ledwie 200 harcerzy z drużyn robczych w przeciągu 90 dni ! Poszczególne służby dla Zlotu pełniły Chorągwie: 

BIAŁOSTOCKA - służba obozowniczo - pionierska,KIELECKA -zmienna wystawa,życie Zlotu i poczta,KRAKOWSKA — służba gospodarczo - przemysłowa,warsztaty i placówki przemysłowe,LUBELSKA = służba łączności ,obsługa telefonów,radia itp,ŁODZKA — służba zdrowia sf szpital,MAZOWIECKA - służba krajoznawcza,organizowanie wycie- Czek dla gości zagranicznych,biuro podróży ,POLESKA - służba sanitarno - higieniczna, POMORSKA - służba w zakresie przyrodniczym ochrony i poznania przyrody,SLASKA- dział żeński na wystawie Zlotowej, WIELKOPOLSKA — służba w zakresie wychowania fizycznego i czytelnia Zlotu,WILENSKA- zdobnictwo i estetyka,kolonia dla 
dzieci harcerzy irpółkolonie, WAXSZAWSKA — służba gospodarczo - aprowizacyjna, WOŁYŃSKA - wędrownictwo i fotografika. 

Każda z tych służb miała olbrzymi zakres zadań, Wymienię no.chorągiew krakowską, która pełniła służbę przemysłowo-handlową: „ Szwalnia - szycie kurtek, mundurów, fartuchów, płaszczy, prześcieradeł t.t.p..naprawa każdej ilości: obozówek, mundurów, fartuchów, haftowanie motywami. ludowymi bluzek,woreczków i.t.p. 
a Pralnia - mundurów, obozówek, prześcieradeł, Ścierek, ręczników 

chusteczek, bielizny osobistej i innych, 200 i więcej sztuk -:: 
dziennie, : 
Fryzjernia - mycie głowy, strzyżenie, ondulacja, higiena rąk 
i nóg. ; 
Ostrzenie narzędzi i sprzedaż przyborów pionierskich,gwoździ, 
siatek i.t.D» 

Skład apteczny - sprzedaż art.polowych, środków leczniczych, 
toaletowych, dezynfekcy jnych, mydeł, szczotek, j j 
Cukiernia - dostawa słodyczy, lodów, czekolad,napojów /zamówienia 
składane na 3 godziny wcześniej/ oraz aprzedaż tych artykułów 
w kioskach dzielnicy Zlotu,  



  

, fr złotówki. 
ię w o c 

Biuro prasy i propoagandy — zajmowało się 
Zlotowych*, nadawaniem własnych bez cenzury programów przez 
dwie radiostacje krótkofalowe /jedną obasługiwali harcerze, drugą 
harcerkii/.Nadawano transmisje najciekawszych momentów Zlotu 7 ="* 
przez Polskie Radio, wydawano i wysyłano komunikuty do Prasy, 

: wydawaniem "Wieści 

udzielano i robiono wywiady, :-organizowano wycieczki dziennikarskie, 
nakęcano filmy z życia Zlotu, -dostarczano fotografie do Prasy. 

- zajmowało sią organizacją wycieczek dla gości zagranicznych po 
. Mazowszu i całym kraju, służyło informacjami rozkładu jazdy, 
wyjazdów iatspe —*--.... EEE 2 NZ ; : 

- - Poradnia wędrownicza chorągwi Wołyńskiej służyła informa- 
cjami z zakresu wędrownictwa. , techniki /ekwipunek/ marszruty,. -- 
prowadziła wędrówki drużyn, = => 0,5, — ear p RZE 

Stała wystawa aktualności Zlotowych "Życie Zlotu" obsłu- 
giwana przez chor. Kielecką, obrazowała ciekawostki Zlotowe, 
plastyczną mapę zaznaczaną codziennie miejscami, gdzie warto 
pójść, Biuletyny na tablicy uzupełniały aktualną informację.. 
I pomyśłeć że to wszystko działo się przed 54 laty, kiedy Polska. 
miała zaledwie 17 lat!, " p 

Nawiązując do hasła w Leksykonie - "Koedukacja"-dodam 
jeszcze, że na teren obozu męskiego na Zlocie wstęp był dozwolony 
od godziny 15-ej do 17-ej.W tych samych godzinach harcerze 
mogli odwiedzać teren obozu Zlotowego harcerek.Codziennie o godz. 
12-ej grano sygnał na rogu myśliwskimi, ) 

"Leksykon Harcerstwa"podaje : W programie' Zlotu były: 
harce, biegi i ćwiczenia!- bez komentarza..»» 

Kończąc, chcę Ci jeszcze Druhno i Druhu powiedzieć, że 
dnia 20 lipca 1935 roku, ze Spały udała się duża grupa 1500 
harcerek i harcerzy z przewodniczącym ZEP Michałem Grażyńskim 
i wieloma instruktorami do Częstochowy, gdzie na Jasnej Górze 
złożono Wotum dziękczynne w postaci dużego krzyża harcerskiego 
ze srebra z pozłacaną lilijką kółkiem z wieńcem i umieszczono 
obok obrazu " Tej, co Jasnej broni Częstochowy". 

"CZUWAJCIE! 

«Adam — phm 

*] archiwum 
—| harcerskie.pl 
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HARCERSCY KAPELANI, KTÓRZY ODESZLI NA 
WIECZNĄ WARTĘ W LATACH 1939 — 1945 

Kozłowski Tadeusz — Warszawa | 

Krzystolik Staniaław = chor, Śląska 

Kukułka Lucjan -Chor. Pomorska /Bydgoszcz/ 

Luzar Martian - Chor. Krakowska 

Łęgowski Władysław - Chor. . Pomorska 

Macha Jan - Chor. Sląska /Chorzów Stary/ 

Mauersberger Jan Paweł — Chor. Warszawska 

Miller Eugeniusz - podharcmistrz — Chor: Łódzka 
„ Mroczek Ludwik — Chor. Krakowska 

Piątek Feliks — podharcmistrz — Chor. Krakowska /Trzebinia/ 
Potrzebski Wiktor — Chor.-Białostocka, Hufiec Grodno 

Prasoł Stanisław - haremistrz — Chor. Lwowska /Stantsławów/ 

Prądzyński Józef - Chor. Wielkopołska /Poznań/ 
Pytko Henryk - Chor. Łódzka, kapelan 16 Ł.D.H. 

Rzadki Antoni - Chor. Wielkopolska /5rem / 

Schwarz Antoni — Chor, Wielkopolska /Kościan/ 

Skudrzyk Emil - Chor. Sląska. /Tarnowskie Góry/ 
Szczerbickit Fabian - Chor. Poleska /Brześć/: w Katyniu 

Szymkowiak Eryk - podharemistrz — Chor. Wielkopolska /Ostrów/ 
Ulatowski Roman — Chor. Krakowska /Dąbrowa Tarnowska/ 

Wajzler Bolesław — Chor. Zagłębiowska /Zawiercie/ 
Wesołowski Edmund - podharcmistrz —Chor. Wielkopol. /Gniezno/ 
Werbel Kazimierz + harcmistrz — Chor. Wielkopolska 

komendant hufca Rogoźno 

Żmełty Adolf — Chor. Sląska /Zabłocie na Zaolziu/ 

oprac. ma podst. " Szare Szeregi " t. III „ PWN —- 1988  



  
MATKA BOSKA KOZIELSKA — płaskorzeźba wykonana przez 
por. Zielińskiego w obozie w Kozielsku.W obozie w Griazowcu 
został jej nadany kolorystaczny kształt w/g projektu prof. 
Siernickiego. Obraz odbvł wraz z żołnierzami tułaczkę po ZSRR, 
a następnie przebył drogę II Korpusu i przez Monte Cassino, 
Lorato i Bolonię przybył do Anglii. 

archiwum 
harcerskie.pl 
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ARMIA ANDERSA W ROSJI 

W dniu 22 czerwca 1941r. Hitler zaatakował Rosję.Dia sprawy 7. 
cpolskiej wybuch wojny niemiecko-sowiteckiej miał znaczenie prze- %% 
szłomowe. Starcie się dwóch potęg rozbiorowych stworzyło -perspektywe 
|-zmiany „sytuacji na okupowanych ziemiach polskich i budziło nowe Z 
«nadzieje na odzyskanie niepodległości. "7" hpa tam 2 
730 lipca 1941 .roku podpisano układ między rządem RP *uus+,.—% 

(gl rządem sowieckim zwany, jako układ Sikorski-Majski. Zapowiedzianc 
poprzywrócenie stosunków dyplomatycznych 1.udzielanie wzajemnie => * 
r wszelkiego rodzaju pomocy w wojnie z Niemcami hitlerowskimi, 7:..7 
s=--.,Sikorski zdecydował się na zawarcie układu z Rosją głównie 
<dla ratowania milionów Polaków w ZSRR, oraz w celu utworzenia 2" 
„ż8ilnej armii -polskiej w Rosji dla wzmocnienia pozycji w Rzeczy='. 
pospolitej w bbozie BLIISNCEIM= (aan 0% IE RADA. 
per xw5$l14 sierpnia 1941 roku zawarto umowę wojskową w celu utworzeni 
armii polskiej na. $erytorium ZSRR.Głosiła ona między innymi: ::=" 
-„j4Armia polska będzie. zorganizowana w najkrótszym czasie na * 

$terytorium ZSRR, przy ezym będzie ona stanowiła część sił zbrojnyc 
suwerennej Rzeczypospolitej Polskiej...Będzie ona przeznaczona 

sdo wspólnej s wojskami ZSRR i innych mocarstw sojuszniczych, 
żwalki przeciwko Rzeszy Niemieckiej. Po zakończeniu wojny powróci 
+ona do Polski...Żołnierze armii polskiej na terytorium ZSRR , . 
"będą podlegali polskim wojskowym ustawom i regulaminom.Uzbrojenie, 
ekwipunek, samochody itd. będą dostarczane: = 
a/ przez rząd ZSRR z własnych zasobów, 
b/ przez rząd RP z dostaw przyznanych na zasadzie"Lease and Lendu" 

Z chwilą przywrócenia stosunków dyplomatycznych, rząd 
sowiecki ogłosił dekret o amnestii dla wszystkich obywateli 
pozbawionych wolności, przebywających na terytorium ZSRR. 

Dziesiątki tysięcy Eolaków zaczęło opuszczać więzienia, 
'łagry, miejsca zsyłki i ruszyło w poszukiwaniu placówek polskich. 
Do punktów zbiorczych napływały masy udręczonych ludzi, którzy 
musieli dokonywać cudów zręczności -i wytrwałości, by dotrzeć na 
miejsca przeznaczenia.... Jednak nie zgłosili się do wojska 
oficerowie więzieni w Kozielsku, Starobielsku, Ostaszkowie /brako— 
wało 15 tysięcy więźniów z tych trzech obozów jenieckich/. 
Poszukiwaniem ich z ramienia dowódctwa armii polskiejj i ambasady 
RP.zajął się Józef Czapski. Jego starania o ustalenie losów zagi- 
nionych spotykały się z taktyką zwodzenia, zwlekania i zniecier- 
pliwienia prowadzoną przez kierownicze szczeble NKWD i GUŁagu. 

„5 grudnia 1941 roku Sikorski na spotkaniu ze Stalinem poruszZył 
sprawę zaginionych oficerów polskich.Podkreślił, że poszukiwania 
"mie dały żadnych rezultatów, a nikt z zaginionych nie powrócił. 
"Stalin stwierdził "To nie możliwe oni uciekli". Na pytanie - dokąd? 
odpowiedział' " Do Mandżurii”, Gy. mea per = 1127 

( + Zwłoki ponad 4 tysięcy oficerów polskich odkryto wiosną 
1945 roku w lasku katyńskim, BoTaGNIZ "| : 

Dowódcą armii polskiej został mianowany gen.Władysław 
Anders, który przebywał w więzieniu na/łnuibiance. Szefem Sztabu 
został płk, Leopold Okulicki, 5 Dywizję Piechoty w Tatiszczewie 
powierzono gea.Mieczysławowi Borucie = Spiechowiczowi, a 6-tą 
w Tocku gen,Michałowi Karaszewiczowi = Tokarzewskiemu. Do miejsc 
formowania się polskich dywiżji nadciągały z mężczyznami całe 
rodziny. Przyświecał im jeden celr wydostanie się z sowieckiego 
piekła. ' p>-aę 

> 
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Zaczęły ożwóć Hiaskrh ambasady RP w ś aólałaku, Spletywkane, 
Czelabińsku, Ałdanie Jakuckim, Krasnojarsku, Ałma-Acie, : | ż 3 ł i 

„ Władywostoku i wcinnych miastach, które kierowały umęczonych RO - Bazem 33 tysiące żołnierzy, ponad 10 tysięcy osób cywilnych w 
Polaków do miejsc koncentracji "woj ska polskiego. Po wielotygo-. e) tym '3 tysiące dzieci» Po tej ewakuacji stan liczebny polskiej 

« dniowych wędrówkach tylko część docierała na miejsce.Innych .armit w Ros i wynosił ponad 40 tysięcy żołnierzy.Gen.Anderz 
władze sowieckie celowo wprowadzały w-błąd, kierując: w. inne miejsca, * |--UWAŻBŁ p 5 aloradoaria Perhowsz waCLowyoh" po skich wojskowych. 
a później ponownie wcielały do, specjalnych batalionów pracy. *=* sq <$ pe a E na A „Rosji niezależnych od sowieckich władz, u: 
Część umarła w drodze, zaś ogromna masa Polaków nigdy nie opuściła SE : d; dojdzie i tak informował gen.Sikorskiego, sugerując 
obozów, gdyż nie dożyła.zwolnienia: lub nie otrzymała zgody na 4>7 2 ację, W dynie jednak, 'gdzie toczyły się nie- 
"opuszczenie łagru od nadgorliwego kierownictwa obozowego.Przyby- u 1 I i rtr z polityczne nie tracona nadziei, 
«wali -zesłańcy z Jakucji, Sichote =zAlihu, .Kamczatki. Wyłonił się tże umowa z Rosją będzie wykonana, Obawiano się, że wycofanie 
fobraż 1,5 milionów polaków deportowanych, "więzionych i traćonych c ej armii z sowieci ziemi spowoduje dalsze trudności 
w potwornych warunkach na nieludzkiej ziemi. Mimo tak ogromnego ' kęd zy położ E w, "kt y pozostaną w ZSRR. 
„napływu ludności polskiej,do ośrodków tworzenia wojska,rząd ży,* | a ó W polskim dojrzewała € yzja o ewakuowaniu reszty * 
,gowiecki nie „spieszył się z „2.%yposażeniem oddziałów „polskich w_ - wojska do Trańu i ratowaniu tej części ludności cywilnej, która 
fsprzęt f RyWNOŚ Ć+-"omaeojihoe waj wo ogła wyj Ś z żołnierzamie su, z 

< + <Rozbudowa armii trwała nadal.” W "lutym ©1942 toku zlósyta 4 A _luóPO wi naradach i ne jacjach dnia 26 lipca 1342 roku w 

ona 75 t garsc żołnierzy > towarzyszące rodziny koczujące -%. 5 E : I d wźł Lcł a ji = 
wokół od dziatdw, Na ten s otrzymano zaledwie 4 $ysżęcy porcji 1 stał oddz r polskich z ZSRR na teren Bl 
Spa toóciowych: a 6 marca tegoż roku zredukowano do 26 tysięcy. j : A O tę £ 1a OWE. z ad 
Oznaczało to głód dla sobiezwy; a „Śmierć głodową dla daób PY rf 

screw inych: męża JRE ja t 
: Tylko: jedno ugrupowanie 5 Dywizja. Strzelecka generała aoi i dowódcy .Gen.Anders "ke Łł sprawazi związ 

Mieczysława Boruty - Spiechowicza otrzymała broń sowiecką,Uzbro- polityczną na Bliskim Wsc hoc AKCJA ze 
„jenie angielskie i amerykańskie nie nadchodziło. Strena sowiecka kierował geń «Żukow. 
nalegała, aby wysłać 5 Dywizję na- front. Gen.Anders odmówił, * """ Ewakuowano 70 Ysiacy oaób w żym 40 tysięcy żołnierzy, 
powołując się na umowę wojskową,tym bardziej, że żołnierze byli ł 4 tysiące Żydów i 25 a osób cywilnych, głównie starców, 
w fatalnej kondycji fizycznej, gdyż dzielili się racjami żywnoś-— kobiet i dzieci dla których wyjazd był ocaleniem przed Śmiercią 
ciowymi z kobietami i dziećmi. Tego samego zdania był generał głodową» 

Wysiłek ( Gen.Sikorski ego w celu utworzenia armii polskiej Sikors i e ki.polacy podeszli do wapółpracy dobrą wolą, mimo że ich na terytorium ZSRR, był skierowany ku temu, aby stosunki z Sowie- 
przeżycia w ZSRR wskazywałyby na inny stosunek. Dobitnie przedstawił tami utrzymać na możliwym poziomie. Wiedział, że stanowisko 

= u EER. ktora Rawiąc? a dadę Alu żę MIRA Mya w Kakiym Bowieckie pod koniec zwycięskiej wojny będzie nadzwyczaj ważne. 
razie przede wszystkim my, cośmy przeszli gehennę i poniewierkę Rozumiał, że byłoby dla Polski rzeczą w najwyższym stopniu 
więzień sowieckich, obozów pracy i zesłań straszliwych częstokroć korzystną by polskie dywizje maszerowały na ziemie polskie 
w: warunkach, moglibyśmy moralnie przeciwstawiać się: wszelkim przed Jab 53 najmniej z wojskami sowieckimi, że przywróciłoby 
próbom zgody z Rosją. A jednak wszyscy bez wyjątku przechodzimy to polską suwerenność tych ziem. 
do porządku nad sprawami i nieszczęściami osobistymi,gdyż samo Ale zachowanie się Sowietów, w szczególności zachowanie 
danie nam możliwości dalszej walki o Polskę z bronią w ręku wskazuje nią Stalina była *=1 wyrąchowane ją najgor! iuoza zabiegi za 
nam wyraźnie drogę do wielkiego celu", Buzuny SZęuZERZSKU Ł-jugq adi e i 

Taka była postawa Polaków w przeciwieństwie do Związku j 
Sowieckiego. Na każdym kroku odczuwało się jego niechęć do rzetelnego ś ad 
„wykonania podpisanej umowy. Narastały konflikty między dowódrtwem Ś j ji ok” , 
polskim i władzami sowieckimi aPowtarzały się tes: konfliłcty poli- ; I SĄ: JAPBORZATĄ 
„byczne. Sytuację tę odzwierciadlają. ałowa OE podczas |. c Eą j ż5 
„Spotkania ze Stalinem 30 grudnia 1941_ roku, "Warunkisu ch .xgzawtóóch PEDna 
zGńta formuje się ali labie, JS supełnie a aaa ijózef Garliński - Polaka w / drugiej wojnie Światowej, Londyn 1982 

Żołnierze marzną w letnich namiotach, odczuwają brak żywności  * * Stanisław zabiełła = Sprawa polska podczas "drugiej. wojny i 

i skazani są wprost na powolne wyginięcie, Wobec tego proponuję na światowej w świetle pamiętników Warszawa 1984 
wyprowadzenie całego wojska/ . «»/ np.do Iranu, gdzie klimat oraz h 
zapewniona pomoc amerykańsko=bryty jska. dałaby może w krótkim 
czasie przyjść ludziom do siebie i sformować silną armię." 

Pierwsza ewakuacja. rozpoczęła się 24 marca 1942 roku 
i trwała do 3 kwietnia 1942 roku.Pierwszy statek odpłynął 
m Kragmowodzka do Pahlewi w Iranie, Odjechali przede wszystkim 
lotnicy i marynarze, a także związki nie sformowanych jeszcze 
dywizji 8,9i 10, nadwyżki dywizji 6 t 7,broń pancerna, pułk 

ułanów, pułk saperów, kompania saperów kolejowych oraz większa 
część ośrodka organizacji armiż, 
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PATRIOTYZM — CZY PO. PROSTU " POLSKOSC."" 

Polska stojąc u progu XX-go wieku boryka się z wieloma 

problemami, Obok kryzysu gospodarczego występuje niepoko- 

jące zjawisko, jakim jest emigracja _ludzi młodych często 

z wyższym wykształceniem poza” granice kraju. Emigranci 

tłumaczą swoje postępowanie chęcią poprawienia warunków 
materialnych i politycznych. Czy jednak teraz, w okresie 
przeobrażeń politycznych i gospodarczych dokonujących się 

w Polsce, takie postępowanie jest słuszne. Nasuwa się 

pytanie o przyczynę tej emigracji. Czy aby nie jest nią 

jakiś błąd w wychowaniu zamkniętym w pewnych ramach nasze- 
go ustroju. Na pewno przyczyn jest wieke,a każda jest 

implikowana w indywidualne życie. emigranta. 

Aby nie uznano emigracji za normalną praktyką trzeba 

„4 poruszać" sumienia tych, którzy wyemigrowali, emigrują 
lub pragną to uczynić. Należy mówić ootych „ którzy mogąc 

wyemigrować z Polski, nie porzucili krzyża eszystencji 
" tutaj" o tych, któr umiinaii divgę Lezyza polskiej 

codziennujc", «a przede”gzystkim choć takich postaw jest 
aiewiele, o tych którzy porzucili "wszystko” = do czego 

emigruje tak wielu ludzi z naszego kraju — by nieść krzyż 
— w radosnej świadomości, że zewsząd otacza ich Polska. 

Do takich ludzi należy Joanna Onyszkiewicz, wnuczka 

Józefa Piłsudskiego. Urodziła się w Anglitw1950 roka, 
gdzie osiadła jej rodzina po licznych perypet jach 

wojennych. Od samego początku była wychowywana w świa- 

domości, iż jest wnuczką człowieka, który na czele 
Legionów wyzwolił Polskę po ponad stuletniej niewo- 
li it w tym trudnym okresie stał u jej steru. Docierało 

to do niej zwłaszcza poprzez babcię i jej gości, którymi 
byli dawni przyjaciele komendanta.. 

Rodzeństwo /jest jeszcze młodszy brat/ od samego początku 
było wychowywane w głębokiej miłości do Polski. 
Język angielski poznawali dopiero i tylko w szkole, gdyż 

w domu rodzinnym nie wolno było rozmawiać w obcym języku. 

Za wtrącanie do rozmowy obcych słów dzieci musiały ze 
swojego kieszonkowego wrzucać pieniądze do skarbonki, 

które potem przeznaczano na dobroczynne cele. Dzieci nie- 

jednokrotnie przeciwwstawiały się temu ale wtedy nie 

rozumiały jeszcze dlaczego mają tak postępować. 

Pani Joanna często rozmyślała nad tym jak trudno jest 

być Polką, gdy od urodzenia mieszka się poza krajem. 
Jednak rodzice coraz mniej musieli ją przekonywać,że 

kultura Polski jest naprawdę piękna i bogata, że Angli- 
cy nie mieli Mickiewicza, Norwida czy też tak wsraniałega 

kompozytora jak Chopina. Joanna coraz częściej zaczynała 
spotykać się z młodzieża polskiego pochodzenia na wpólnvch 

wieczorkach, gdzie w fobie rock and rolla tańczyło się 
Krakowiaki i Obertt, 
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Wyjeżdżając po raz pierwszy do Polski na wakację, obraz 

Ojczyzny miała bardzo wyidealizowany. Poznając polską 

rzeczywistość powoli zaczynała się w niej odnajdywać, 
W młodej dziewczynie wychowywanej poza granicami kraju 

wzbudzała zachwyt nawet zatłoczona kolej, przeciwieństwo 

angielskiej luksusowej komunikacji. Joanna sama nie wiedzia- 
ła co wpłynęło na to, że odnałazła się tutaj, prawdopo- 
dobnie była to Świadomość, że zewsząd otacza ją Folska, 
jakieś takie światło, któe byłn unkół niej przez cały 

czas. Jednak droga do całkowitego powrutu do Ojczyzny 

była jeszcze długa. . 
Joanna wyjechała do Kanady na studia. Studiując przez dwa 
lata starała się zapomnieć o problemach ją nurtujących, 
jedak "ta wszystko" było zbyt silne. Wróciła do Europy, 
do Francji skąd w 1976 r. przyjechała do Polski na 
długie wakacje, wakacje, które dopełniły jej chęć powro- 
tu do Ojczyzny. Podczas 'tego pobytu spotkała się z licz 
nymi negatywnymi opiniami dotyczącymi tego zamiaru. 

Mimo to w 1979 r. przyjechała na stypendium do fnstytutu 
Historii Sztuki na Uniwersytet Warszawski. Gdy stypendium 
dobiegło końca przedłużyła je i wtedy to wybuchły strajki 
na wybrzeżu, pani Joanna już nie widziała innej drogi. 

Została kierownikiem biura prasowego " Mazowsza". 

Zrzekła się obywatelstwa brytyjskiego i złożyła prośbę 
o potwierdzenie obywatelstwa polskiego. Niektórzy 

znajomi uważali, że było to złe posunięcie jednak ona 

stwierdziła jednoznacznie i definitywnie "obywatelstwem 
nie handluje się". W czerwcu 1981 r. otrzymała dowó” » 
osobisty PRL,jak sama stwierdziła "zakończył się okres 
wieloletnich rozterek", Zapytana za czym ięskniła 
myśląc o Polsce, stwierdziła, iż "7a swoim miejscem wśród 
ludzi, którym nie trzeba od początku tłumaczyć spraw 
bliskich mi uczuciowo, ludzi mówiących tym samym językiem 

co ja.Tęskniłam tak, jak tęskni się za rodziną..." 

Panf Juaaua jest ustosunkowana optymistycznie do dalszych 

losów Polski i ma nadzieję, że będzie ona tak wspaniałą 
- Ojczyzną z której byłby nawet dumny jej dziadek. 
Miejmy nadzieję, że będzie coraz więcej łudzi podobnych 
do tej kobiety, oraz do ludzi czasów Legionów Piłsudskiego, 
których pani Joanna zcharakteryzowała w następujących 
słowach "Jak zobaczyłam tycholegionistów, starszych panów 

pełnych energii, wspaniałych, żywą histerię przecież, 

ogarnałmnie naprawdę zachwyt. Najmłodszy z nich miał 

około 85 lat. A tle siły duchowej, optymizmu. Zawsze 
musieli być trochę "zwariowani", skoro porwali się na 
walkę z całym śwłatem.  



  

26 

Ale nadal z ufnością patrzą w przyszłość Polski. 

Nic ich nie jest w stanie złamać. Niezwykli ludzie. 
Oby taktch więcej..." ' 

Gyryl 

KALENDARZ LITURGICZNY — MAJ . 

uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski 

uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 

święto świętych apostołów Filipa £ Jakuba 

uroczystość św. Stanisława, biskupa 1 męczennika, 

Głównego Patrona Polski 

Zesłanie Ducha Świętego, kończy się okres wielkanocny 

święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła 

uroczystość Trójcy Przenajświętszej 

uroczystość Najświętszego Ciała 1 Krwi Chrystusowej, 

Boże Ciało 

KAKA XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

KWIECIEŃ W HISTORII 

bitwa pod Racławicami 
1943 - ujawnienie zbrodni katyńskiej 
1935 - podpisanie i przyjęcie przez prezydenta Mościckiego 

konstytucji kwietniowej 
1920 = z inicjatywy J. Piłsudskiego rozpoczęła się ofenswa 

na Ukrainę, tzw. wyprawa kijowska 
1792 - podpisanie w. Petersburgu aktukonfederacjt w obronie 

naruszonej Konstytucją 3-go Maja "złotej wolności" 
przez radę konfederacji z Katarzyną II 

1978 = w Gdańsku powstał pierwszy Komitet Założycielski 
Wolnych Związków Zawodowych 

BŁOGOSŁAWIONA DOBROÓC CZŁOWIEKA .. 

/ mel. „ Płonie ognisko " / 

Błogosławiona dobroć człowieka 

niesie pokój ludziom w dom, 

w progu chaty na bliźniego czeka, 
nie da płynąć bólu łzom. 
Wyciągnijmy ręce ku dobroci, 

niechaj dom nasz słoneczkiem ozłoci. 
Błogosławiona dobroć człowieka 
niesie pokój ludziom w dom. 

Błogosławiony uśmiech człowieka, 
co rozjaśnia smutków noc, 
co radośnie się wita z daleka, 
tajemniczą niesie moc. 

Nieśmy uśmiech,ludziom tak go trzeba ! 
Niech się w oczach śmieje błękit nieba ! 
Błogosławiony uśmiech człowieka, 

co rozjaśnia smutków noc. 

Błogosławiony chleb ziemi czarnej, 

co nakarmi wszystkich w krag. 

Wynik to żmudnej pracy ofiarnej, 
lecz t dobroć Bożych rąk. 

Daj nam, Ojcze,powszedniego chleba: 

niech głądnego wśród nas nigdy nie ma! 
Błogosławiony chleb ziemi czarnej, 

wielka dobroć Bożych rąk. 

 



INFORMACJE 

3-5 
instruktorów i harcerzy funkcyjnych POH 

12 III - grupa łódzkich harcerzy uczestniczyła w odsłonięciu 

tablicy poświęconej Stanisławowi: Jaslukowiczowti 

w Głogowcu k/ Kutna. Jest On trzecią ofiarą 
moskiewskiego procesu 16 przywódców Polskiego Państwa 

Podz temnezgo 

19 III — wznowienie w Krakowie działalności ZHP powstałego 

w 1918 roku 
mm 
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| W dniach 1 — 2 kwietnia 1989 roku w gmachu Uniwersytetu 

Gdańskiego w Sopocie odbył się 

ZJAZD WALNY ZHR 

Wzięło w nim udział 584 iustuktorów — założycieli ZHR. 

Zjazd wybrał władze 7IK i ustalił Statut. 

Adresy kontaktowe : 

Przewodniczący ZHR 

Tomasz Strzembosz, ul. Mickiewicza 18 m 30 

; - 01-517 Warszawa 

Naczelnik ZHR 

Krzysztof Stanowski ul. Wołodyjowskiego 3 m Lll 

' 20-627 Lublin 

Sekretariat Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej 

Tomasz Maracewicz ul. Stefana Bryły 3m 634 ! 

02 = 685 Warszawa, tel. 47-91-74 

Tymczasowa Komenda Łódzka ZHR: 

Marek Ważbiński, ul. Plantowa 17 m7 

91-104 łódź, tel. 52-03-56 

"Piotr Wójcik, ul. Brzeźna 18 m 6 

90-303 Łódź, tel. 36-06-50 

Grażyna Broniewska ul. Lermontowa 16 m 29 

92-512 Łódź, tel. 48-05-42 
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