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Październik 1972 

Warunek bezpieczeństwa 

Ten może deptać węże, głaskać lwy i tury, 
Kto wyrwał z siebie ż~dło, rogi i pazury. 

Warunek nietyl<alności 

Nr.15 

Chcesz cało przeiść pomiędzy światowym rozruchem? 
B~dź dla zwierz{łt człowiekiem, a dla ludzi duchem. 

Adam Micl<iewicz 
/ Zdania i Uwagi / 
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"Marsz skautów" 

Minęło w tym roku fJJ lat od ukazania się v lwv
skim "SKAUCIE" pieśni, która stała się hynmem młodzie
ży harcerskiej. 

W październiku 1911 roku Andrzej Mal:kowski rozpo
ezą? wydawanie dwutygodnika "Skaut n, na który - vedług 
s26v Olgi Małkowskiej - otrzymał pom::>c finansową od dy
rektora Zak2ad6v Slodko~dnych v Port Said - Mieczysła
wa Geniusza. Na pierwszych dw6ch stronach umieścił -
jako progi'amowy - vlersz Ignacego Kozielewakiego "nad
wornego poety Els6v~, zwanego w gronie prz.yjaci61: "Ko
ziołkiem". Wiersz zaczynał sie od słów: "Wsz.ystko, co 
nasze, Polsce odden•y. W niej tylko życie, vięc idziem 
by żyć!". ~1: to wiersz vspaniał,y, streszczająe.y wszys
tkie idea~ harcerskiej m~odzieży - powiedziała "Oleńka" 
\f wyviadzie krakowskiego Tygodnika Pol.razechnego /nr. 41 
z 8 października br./. I wtedy w2aśnie po~ślalam o stwo
rzeniu zeń jeszcze jednej pieśni dla naszej młodzieży ••• 
Idąc na zbiórkę zaczęłam plano~ć, czy nie możnaby do 
s26v wiersza Kozielewakiego dostosować melodii bojowej 
pieśni "Na barykady ludu roboczy ••• " /melodii znanej po
wszechnie ve L~~~e chyba jeszcze od 1905 roku/. Później 
dopisa?am refren "Ramię pręż! ••• i pieśń była gotowa. 
Oczywiście - nie przypuszczałam w6wczas, że stanie się 
hymnem Harcerst'W8. polskiego n • 

Pieśń ta uka~ala się jako "Marsz skautów" v numerze 
23 "Skauta" z 15 września 1912 roku. 
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l. A r t y k u l y: 

NIEBEZPIECZNA KSił~ 
Ell ~ 

Po obszernych "tyeiorysach" Związku Harcerstva Polsldego, vydanych 
przez komunistycznych autor6v /K. Koźnievsld.ego w 1961 r. i J. Gaja v 
1966 r./ ukazała sit ostatnio /1971/ nova ks~żka, pośvięeona temu tema
towi, pi6ra J. Majki pt. Kartki z historii i tradycji Związku Harcerstwa 
Polsld.ego. 

Fakt, że v ciągu dziesięciu lat kOJauniści opublikovali aż trzy "syn
tetyczne" wydawictwa, traktujące- o genezie, historii i związkach ZHP z 
dzisiejszą organizacją "harcerstwa" pod tą samą , przywłaszczoną sobie naz
~ - jest znamienny. ŚWiadc~ mianowicie, te dotychczasowe "syntew,r" 
/Koźniewldego i Gaja/ najwidoczniej nie spe:tn1 q svego propagandowego za
dania, nie zainteresovaly i nie przekonał,y młodzieży, zorganisovanej v 
komunistycznym "ZHP". Przegrana przez komunist6w walka o rząd dusz m2ode
go pokolenia, zmusza i eh do podjęcia wzmożonej ofensyvy na tym odcinku. 

Jednym z przejav6w wzmocnienia tej ofensywy b;y2 cykl artykułów J. Maj
ki w komunistycznym piśmie "harcerskim" "Drużynie", zwanym p6źniej WMbtyw.y" 
/sygnalizowany w Dziale bibliograficznym Harcerskiego Zeszytu londyńskie
go nr. 2-9/, obecnie opublikowany w książkowym wydaniu. Nad książką tą, 
r6wnie, a właściwie bardziej jeszcze propagandową, aniżeli wspomniane wy
żej jej poprzedniczki 'nie można przejść do porządku z r6żnych powod6v. 

Przede wszystkim dlatego, ze autor z uderzającą szczerością i vyzy
wającą tendencyjnością podkreśla komunistyczny charakter programowy "har
cerstwa" v Polsce dzisiejszej. "ZHP" - czytamy w pierwszym zdaniu książki
pracuje pod ideo~m kierownictwem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej". 
"Rodov6d" ideologiczny tego "ZRP" wywodzi się, według autora, z zasad pe 
dagogiki Marksa i Lenina, uczących, "że komunistów v.ychovuje się przez u
czestnictwo w walce i pracy klasy robotniczej". 

• 

Ale obok rodowodu "ideolqgicznego" istnieje rodowód organizacyjny i prak
tycznie metodyczny. W tej dziedzinie - prżyznaj e autor - "harcerstw" ko
munistyczne w dzisiejszej Polsce przejęło "niektóre" praktyczne metody z 
"dorobku ruchu harcerskiego" Polski niepodleglej, takie np., jak obozy, 
biwaki, podchody, stopnie, sprawności, itp. 

slolm.lllit do tradycyjnie polskiej formy komuniści vloż;yli nie-
' vymyślo, przez Marksa i Lenina. V języku autora nazywa ~ 
"syntez~ w6ch dróg doświadczeń", ukształtowaną v "haroerw e 
"· Według J. Majki "naiwnym jest pogląd", jakoby harcerstw 
to się w prostej linii od dziahjącego przed drugą wojną śvia

;uu,r odgradza więc pod vzgltdem ideowym stanowczo komunietyczą 
Związku Harcerstwa Polsld.ego. To tylko "pewne formy 
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przej~liśmy od niego". W powłoce polskiej - treść jest inna. 

Jest rzeczę niezmiernie charakterys~yczną, że autor prowokacyjnie na
rzuca czytelnikowi zasadniczą r6żnicę między harcerstwem polskim a "har
cerstwem" komunistycznym. Pro-wokacja J. Majki polega na tym, że nie ma on 
vą~plivości, iż s~łecz.eńetw w większości swej zdaje sobie sprawę z ob
eosci ideovej tresci v komunistycznym harcerstwie. Pisze mianovicie: 
"Uvaża się /w Polsce- J.M./, że idee i doświadczenia, nieznane tamtemu 
harcerstwu /z okresu Polski niepodległej - J.M./ zostały mu pr!l9!n§ w 
ostatnim 25-leciu - jakby z zewnątrz, w sposób sztuczny przez czynniki po
lityczne, kt6re uzyskał,y decydujący wpływ w nov.ych warunkach społeczno
ustrojowych". Uderzające jest w cytowanym ~ej zdaniu słowo: "przydane". 
Określenie: "narzucone" uzna l autJOr najwidoczniej za niewskazane, chociaż 
tego określenia zgodnie z rzeczywistością powinien byJ: użyć. 

Ale odgradzając pod względem ideowym "harcerstwo" w PRL od harcers
twa polskiego, autor w części "rodowodowej" swej książki zmuszony jest wy
znać trzy prawdy-, kt6re należy podkreślić. Musi mianowicie przyznać, że 
harcerstwo polskie w genezie swej, a więc przed 1918 r., "miało służyć 
przygotowaniu ml:odzieży do walki o niepodległość". Następnie zmuszony jest 
J. Majka przyznać, że harcerstwo polskie byl:o przepojone ideą. "służby spo
łecznej". Pisze mianoviciez "Z tradycji służb,y społecznej i jej metodyki, 
vypraeowanej v 20-leciu międzywojennym, zrodziła się w pierws~ch dniach 
powojennych Harcerska Slużba Polsce ••• angażująca mlodzież do pracy dla 
Polski Ludowej". A wreszcie autor nie może przemilczeć, że harcerstwo w 
Polsce niepodleglej było wychowywane w duchu państwowym i stwierdza, że 
"gl6vną vytyczną do działania st8J'a się myśl pol i tyczna Piłsudskiego i 
wezvanie do kierowania całego v,ysiłku na solidarną pracę dla państwa". 

Oslawiona dialektyka teorii komunistycznej pozwala - jak widzimy -
godzić autorowi dwie sprzeczne ze sobę tradycje i rzeczywistości: niepo
dległościową, społeczną i państwową harcerst~ polskiego z wyobcowaniem 
go z tradycji religijnych i narodowo-państ~vych, z narzuceniem mu obcych 
treści filozoficznych i pedagogicznych, dyktowanych przez marksizm-leni
nizm. Sprzeczności te falszują rodowód harcerstwa polskiego zar6vno pod 
względem merytorycznym, jak i formalnym. Podawane zaś czytelnikowi w spo
s6b pozornie przystępny i opatrzony obfitą bibliografią i cytatami z niej, 
tendenc.yjnie v.yselekcjonowanymi czynią tę książkę szczeg6lnie niebezpiecz
ną. Niebezpieczną nietylko dla wyobraźni i świadomości młodocianego czy
telnika w Polsce, ale r6wnież na emigracji. Jest obowiązkiem Kol~ Harce
rek i Harcerzy z lat 1910-1945 i wog6le starszyzny harcersldej w ZHP prze-

czytelnik6w przed bezkrytyczną lekturą tej przewrotnej książki. 

kresiA, w którym władze satelickie w Polsce dążą .do tzw. zinte
organizecji młodzieży pod kierunkiem partii, należy ze szczeg61-
ści4 śledzić kampanię propagandową publikacji typu J. Majki, 
jednoczeniu" młodzieży- pod nagą "vychowawczych" sloganów Kom
Jak z viadomości napływających z Polski wynikR 7 nie brak nawet 
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wśr6d grupy instruktorskiej komunistycznego "ZHP" trzeźv.yeh opoz.ycjonist6w 
przeciw takiej "integracji". ~ywić wolno nadzieję, że v tej sytuacji 
książka J. łA..ajki "przeminie z via trem" i stani e sit tak samo nieatrakeyj
na, jak książki jego poprzednik6w K. Koźnievskiego i J. Gaja. Mino to nie 
należy niedoceniać niebezpiecznego vplyw tej książki na historyczną wy
obraźnię młodego pokolenia. 

J. Mtkarska 

-------
FRAGMENrY LISTU Z FOLSKI 

• • •• "Widzisz mil'a moja - moje informacje o harcerstwie nie mog' być 
dokładne, bo nie mam z tym teraz nie wsp61nego, a obserwacja jednej ozy 
dwu drUżyn nie może dać obrazu całości. Piszt tylko to, co widzi się sto
jąc na zewnątrz. 

Wszystkie organizaej e młodzieżowe, a więc i ZHP są przede wszystld.m 
upolitycznione. .Aktywność pod tym względem świadczy wobec w lad z o war
tości organizacji. 

Z przyrzeczenia, pieśni wieczor~eh obrzęd6w - ummitto akcenty re
ligijne. Hasło "Szubrmy przyjaci61" z~az2o praktyczne zastosowanie w 
masowej korespondencji z m2odzieżą Związku Sowieckiego. Żadnego "szkod
liwego" nacjonalizmu. ZHP to przygotowanie do partii. 

+ 

To program, a inna rzecz, jakie są 1 jak ten program w,ykonują druży
ny. '1\t dużo zależy od instruktor6w, ich przygotowania, obiektywnych ooż
liwości. Pod tym vzględem jest tak, jak wsztdzie. Kości61, w kt6rym się 
stapiają vszystkie najlepsze i ściśle sprecyzowane zamiary z nieprzemyśla
nymi, a czasem nie z hareer.stwem nie mającymi wsp61nego - pociągnięciami. 

Są drużyny mocne ideowo, Śliczne na zewnątrz, ale są i takie, dla któ
rych istnieje bezładna wycieczka, ob6z nie nie mający wsp6lnego z naszą 
oszcztdną rachunkowością, dyscypliną, naukę itd. Zewętrznie hałaśliwe, 
niedbale gromady, taszczące koszyki, toboły, torby. Przyczym często naj- . 
cięższe biorą dziewczęta. Dopuszczane stroje c.ywilne przy vyjściu z obo- . 
zu, co już jest skandalem, a co sam widziałem. 

+ 

StoStUlek do komunizmu. Za wszystkich instruktor6v nie przysięgnę, 
~e~. e:':!s~ idzie o całość starszych, to jest to, co i u dorosłych. Nie
na śc do skali. Komunistami nie będziemy, ale nie wyrzelmiemy sit 

__...,t chl\'zd cz socjalnych, które teraz mamy. 

+ 

o z obrztd6v i zyYczaj6w nie umiem powiedzieć. Musia2bym 
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zetklllłć sit z wieloma druż)'uami, bo na pewno w każdym środowisku będzie 
inaczej. 

Religia, to, jak dotychczas, mocna, niezdobyta pozycja. Zdaje się, 
że w ostatnich latach religijność u mlodzieży navet wzrasta. 

+ 

Poszczególni harcerze, kt6rzy byli zagranicą sa.mił albo gościli swo
ich krewnyoch od was, na pewno z harcerstwem się zetknę i. Ale ogólnie wie 
sit o tym u nas mało, a nawet z pewn)'m zdziwieniem stwierdzają m2odzi i 
starsi, że harcerstwo u was jest tak piękne. Nie wiem, czy możliwe by by
lo z okazji jakichś w,yoieczek wysłać do Polski paru rozumnych ch2opc6v, 
kt6rz)' potrafiliby nawiązać przyjaźnie bezpośrednio. Myślę, że młodzi do
gadaliby sit ze swoi•1 kolegami lepiej i skuteczniej, no i więcej b.1 im 
powiedzieli. Wiem, że to dosyć dziki pom)'sł, że chłopcy musielib.y być jak 
mur, ale pomyśleć może by było warto • 

+ 

~ależność Polski jest tak widoczna i oczywista, że każdy to widzi, a 
dzieci słyszą. Ale rusyfikacja stosowana jest :k~.!m1n!!a .,ż!?.C~§Sto ,l}~e 
dostrl!gą .. !it.P2C,ItlsPa.f.I!2:W0±1.prjoyJ'!Q'C,a3t.§it! do pkuyky.1 Bo że boha
terowie opoviadania to Sasza i Fiedia, że akcja lektur;y szkolnej rozgrywa 
się v Rosji i r6vieśnic.y naszych dzieci to mali Rosjanie, że ten ładny ta
niec na scenie, to rosyjski - to przecież nic! to ładne!, charaktery dzie
ci godne naśladowania itd. I nie wszystkich bierze wtedy "cholera", że 
my mamy przecież odpowiedniki u nas, więc poco pożyczki? ~~nl;!lgząJąJ].i~ 

do Es: - to ~ ~~ -.---..-. 

+ 

•••• najlepszego wszystkiego życzę i ••• v.ychovajcie jakoś trocht wa
szych "miglenc6v", żeby poduczyły trochę naszych ••• " 

E. W. 

-------
2. Wspomnienia, przyczynki historyczne 

J6zef' Hartman 

WYPRAWA SKAUTóW 

NAOKOZ.O ~WIATA W 
,., 

1926 ROKU 

1926 roku od marca do listopada - by2em dowódca kompanii z Batalio
ew Piech. w Rembertowie - pehliącej słliżbę ochrony Dor.ru Mar-

~ozefa Pilsudskiego v Sulej6wku i zapewnienia Marszałkovi i Jego 
- spokoju. 

~~~~uba moja, pr6cz dowdzenia oddziałem vartowniczym - miała także 
".A k"1uer sroż by adiutanta - co narzucało życie i okol tczności w tych 

.-..... 
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czasach. 

Wśród różnych wydarzeń by:ta też wizyta 
"Wyprawy Skautów ·Polskich naokoło świata". 

Pewnego dnia v końcu czerwca 1926 roku -
przybyło czterech skautóv, których przew
dniidem był skaut JEDLmSKI. 

Przybyli oni przedstawić sit Marszałko
ń przed odjazdem samochodem w podróż naoko
ło świata. 

Cała uroczystość odbyła sit na niewiel
kim placu przed frontem domu. 

Józef Hartman Witając się Marszałek rozmavia2 serdecz
nie z Jedlińskim, z każdym skautem oraz obej
rzał ich samochód. 

Skaut Jedliński przedstawił Marszalkowi krótko cel podróży i plan 
jazdy. 

W pewnej cłndli Marszalek zartuj'J-c powiedział: "Szkoda, że pojedzie
cie sami, bo Jagódkę zę;bki bol,, a \łańdzia bez Mamusi i Jagódki nie poje
dzie''. Na to llańdzia dodała% i bez Tatusia". 

Po dłuższej i serdecznej rozmowie Marszalek dał rękami znać, by się 
skauci zbliżyli i powiedział do nich: 

"Jest mi ogromnie miło, żem Was poznał i uslyszał o waszym pifknym 
-planie podróży naokoło świata. 

Jedźcie, zdobywajcie viedzt o świecie, ale pamifta.jcie ciągle o 
Polsce. 

Pamiętaj cie, że po dhtglej wiekowej niewoli - my starsi vywalezyliś
rrry wolną Polskf. 

Bardzo niedługo - wy i wasze pokolęnie - będziecie utrwalać siłę i 
wielkość Polski. Pojedziecie przez dalekie kraje, ale pamiętajcie, że 
~ Polaa,y nie jesteś~ szczęśliwi z sąsiedztwa krajów najbliżs~ch na 
zachodzie i na wschodzie Polski. 

jcie o tym, bo tu jest wyjaśnienie dlaczego Polsk:a byla w dlu

" • 
fDk uścisnął rtce Jedlińskiemu i skautom, życzył im powodzenia 

"'~"ł.Y' i szczęśliwego bogatego v zdobycze powrotu. 
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Jedliński poprosił Marszałka o wpisanie się do pamiętnika, podał 
p16ro 1 pod ł pamiętnik. 

Marszałek J6zef Pilsudski 
w Druskienikach w 1926 r •. 

Na wprost J. Hartman 

Pi6ro jednak nie chciało pisać. Mar
szałek skinął na mnie, a ja nauczony wyda
rzeniem przedtem - podałem stare pi6ro Mar
szałka, trzymając kałamarz. Marszalek uśmie
chał s~ę i był v dobrym humorze. 

Na zakończenie skauci zorganizowali trzy 
zdjęcia fotograficzne. 

Dzień był lekko pochmtuony, ale gdyśmy 
otrzymaJ i fotografie, okazało si.ę, że wypad
l:y dobrze. 

MOje bezcenne fotografie z tego wyda
rzenia spaliły się v 1939 roku na Zamku Kr6-
lewskim. 

Poszukivania skaut6w po wojnie - do dzi
siejszego dnia nie dały rezultatu. 

+ + + + 

Należałem do Związku Skaut6w Polskich 
w latach 1912-1914 v Warszawie w szkole przy 
ulicy No~viejskiej Nr. 59, tuż obok koszar 
rosyjskich. 

Było to prz.ykre uczucie, znajdować się w bezpośredniej styczności z 
Moskalami. 

Obserwowaliśmy ich musztrę bez końca i ćwiczenia na dużym placu -
patrzyliśmy z okien pod dachem - nasz budynek byJ: dość wysoki i widok na 
plac i koszary był dobry. 

Patrze6 na Moskal i v środku Warszawy było przykro, ale ich obecność 
zmuszała nas do wielkiej czujności przy skradaniu się w ćwiczeniach dzien
nych i nocnych. 

Przełożonym naszyDl był wspania:ły, energiczny skaut profesor Pt=KALA. 

Profesor Pękala często zabierał nas do podwarszawskich lask6v. 

Nazywa}em się "Las", bo urodziłem się i młode lata spędzałem w la
'ld.e1 eckim. 

proporcu naszej drużyny był orzeł. 

ca>e moje ~cie wspominam lata SKAUTOWSKIE z najpiękniejszym 
Potem przyszla służba w P.o.w. w kieleckim. 

6 

arch1wum 



• 

Jan Nowak ' 

HłflAST •. GAJłEDI P!g! OGNI§Jrn 

Jan Novak 
Dyrektor Rozg2ośni Polskiej 

Radia Wolna Europa 

Kierat radiowej roboty nie pozvo-
112 mi niestet,y skorzystać z zaprosze
nia na ob6z ·barcersk1 v ibgezach w le
cie tego roku. Jalm szkoda! Utraci2em 
sposobność spotkania kogoś bardzo blis
kiego po wielu latach rozląki. R6wno 
czterdzieści lat upłynf20 od chwili, gdy 
po raz ostatni trzymając się za ręee, 
Wpe.trseni w obozowe ognisko śpiewaliśmy 
v harcerskim kręguz "za rok, za dzień, 
za chwilę, razem nie będzie nas". 

Życie nęc12o nas wtedy tą v.lelkę 
niewiedomę, jaką niesie przysz2ość. 
Ani mi w myśli nie povsta?.o, te już 
na samym progu tego !ycia wojna prze
tnie wszystkie plany i zaprowadzi na 
obczyznę. Dziś, kied7 •w:t.elkę przT
godę" DlftDG' już prawie sa so"', nasuwa 
się refleksja, jak wiele zawdzięczam 
Trzeciej Warszawskiej Drużynie iJDienia 
Księcia J 6zeta Poniatovsk:iego. O Ue 
uboższa byl:ab,- na przykład znajomość 
w2asnego kraju, gdfor nie coroczne, wę
drowne obozy harcerskie. ~den opis 1 
żadna księ!ka nie zastępią bezpośrednie- _ 
go zetknięcia z ludźmi i z krajobrazem. 

Inaczej ten kraj wygląda w podręczniku szkolnym, czy z okna wagonu, a ina
czej t gdy sit go przemierza w2asnym.i nogami Wfdrując od jednej wioski do 
drug1ej. Gdyby nie harcerstw, p6źniej s:tu.Zba wojskowa i wreszcie wędrów
ki po kraju v latach Polski Podziemnej - wyni6s2bym na resztę życia obraz 
własnego kr~ju zamknittY w wąskich ramech ęrodoviska inteligencji warszaw
skiej i wiejskiego dworku w os,do~cach pod lfczyc~. 

Tak się zlo!72o, śe szlak jednego z mich wędrownych oboz6v prowa
dził poza granicami kraju. Zaczt2o się od zlotu skaut6w słowiańskich v 
Pradze Czeskiej. Pamittam, jak nasza druŻJD&, oklaskiwana przez tłmny 

.._maszerowała dumnie ulicami miasta śpiewając •Wizjt Szyldwacha" 
e ognisko, przy kt6rym oko2o tys~ea harcerz' z ca2ej 

2o gawtdY przewodnicz~cego ZHP Grai}ńskiego. Przypomnia2 
dntl\-G~.fJriski, że tu nad We2tawą dziewięćset lat przed nami rozpa

:ka w j sks Chrobrego. 

napisalem pierwszy w tyciu reporta! zamieszczony w warszav
"Siedem Dni". 
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Po zlocie, zamiast spokojnie wr6cić do kraju, kilkttset harcerzy ku 
eałko'Wi temu zaskoczeniu gospodarzy opuści.lo pociąg Praga-Krak6w w Mo
ravskiej Ostravie. Stamtąd v grupach po kilkunastu przemierzyliśmy wszerz 
1 wzdłuż całe Zaolzie. Ludziom, kt6rych kordon graniczny odgrodzi! od 
macierz.y, my młodzi m6wiliśmy. swoją obecnością, że Polska o nich pamięta. 
Entuzjazm, z jakim nas witano był wrażeniem niezapomnianym a obcovanie na
sze z rodakami na ŚląskU Ciesz3ńskim, . kt6rzy o polskość musieli walczyć -
bylo lekcją patriotyzmu na cale życie. Bo harcerstwo było przed wjną 
obok domu rodzinnego i szkoł,y najlepszą szkolą patriotyzmu dla poko+enia, 
kt6remu B6g poz\riOlił vyrosną.ć w Polsce Niepodległej, a kt6re później legło 
pokotem v Jej obronie. Harcerstwo uczyło patriotyzmu i przywiązania do 
kraju metodą skautowską; nie przez mentorstwo i kaznodziejst~, ale 
przez przykład, atmosferę i "rzygodę. Przygodę pomyślaną nie tylko ja-
ko przeżycie silnych vt•ażeń, ale jako ciekave doświadczenie w sl.użbie 
młodzieńczych ideal6w. 

Wycieczka zastępu warszawskiej 3-ki do Puszczy 
Kampinovsk1ej /i929/. Jan Nowak /Zdzis2av Jeziora
ński/, kl{łczący v drugim rzędzie pierwszy od lewej. 

robię tych kilku złotych - też będą g~odne. 

Niejeden z tych 
1deał6w . narodził się 
w harcerstwie. Parnię
tam, w czasie jednego 
z oboz6v wędrownych 
na Podkarpaciu zasz
liśmy do chłopskiej 
chałupy napić się cze
go ś. ·Gospodyni poda-
ła bańkę mleka a dzie
ci - bylo tego dro
biazgu chyba sześcio
ro - zanosiły się od 
płaczu. Co się stało? -
Nie będą mieli mleka 
na kolację - mruknęła 
k9biecina. - To czemu 
daliście mleka nam za
miast dzieciom. - Bo 
nie mam grosza nawet 
na zapałki. Jak nie za-

Oj, nie smakowało nam to mleko, nie smakowło, chociaż dzień pyl 
skwarny. Zamiast dwudziestu groszy od litra, posypały się z portmone
tek nasze uczniovskie złot6wki. No i c6ż z tego? Ile było takich chłop

~-"".:: h chalup w Polsce, gdzie rodzice musieli dzieciom odejmować kubek 
od ust. 

"""'-c~- nad tym rozmyślałem. Po powocia do Warszawy zacząłem stu
"Historię Chłop6w Polskich" Aleksandra ŚWiętochovskiego i snuć 
cze 'POJDYS 1'y reform. 
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W szkole na tablicy marmurowj by'ly zlotymi literami wy17te nazviska. 
uczni6v i nauczycieli naszego gimnazjum imienia Adama Mickievieza, kt6rzy 
zginęli v 1920 r oku. Wielu ~ło ~ród nich harcerzy, założycieli naszej 
drużyny. Povolaniem tamtych ~ła walka o niepodległość - m6vilem sobie -
naszym zadaniem będzie podnieść Polskę z niżu cywilizacyjnego, jaki po
zostawi:ty po sobie rozbiory. Po zdaniu matury- poszedłem na ekonomię 
u Taylora v Poznaniu. Zdavalo się, że to była najlepsza droga do przy
szłej służby' dla kraju • 

~lałem z początku, 
że wjna nie zmieni lłY'ł
kniętego kierunku. Po 
klęsce wrześniowej wró
ciłem do Warszawy i tam 
- znowu w harcerskim 
gronie zaczęły się roz
mov,y o przyszłości. W 
mieszkaniu na Żolibo-
rzu schodziło się nas 
siedmiu, czy ośmiu. Był 
wśr6d nich Florian Mar
ciniak, p6źniejszy Na
czelnik Szar.ych Szere
g6w., Stani s law Bronie-

• 

wsld, jego następca i 

siedzi w pierwszym rztdzie pierwsz7 

od prawej. 

dov6dca akcji pod Ar
senałem, by> Stanisław 
Rąezkowski, Leon Mar
szałek i kilku innych, 
których nazwiska. v:yl~ 
ciały z pamięci.. W na
szych duszach nie b.Ylo 
klęski. Wydava2o się, 
że już wiosna przynie-
sie przegraną Niemiec i koniec wojny. D7skutovaliśmy zapamiętale nad tym, 
jaka Folska ma się ~2onić z tej zawieru~. Z roztrząsań naszych naro
dziła się harcerska broszura p.t. "O powolaniu młodego pokolenia". Je
den z kurierów przyvi6z2 ją później w mikrof'iJ mi e do Londynu. Spotkalem 
się z nią już po wojnie. 

ma vielu z nas harcerstwo stało się zaprawą do walki, kt6ra czekała 
w latach okupacji. Uczyło zwycięstw nad własnym ludzkim strachem v obli-

~znieczeństwa. Pamięta.m, było to na obozie naszej 3-ki warszav- · 
PW'-Ki, nad jeziorem Kaczory, niedaleko Ohodzieży na Pomorzu. 

iorem była kuchnia i magazyĄY: królestwo naszego znakom! te-
ka Męszk.owskiego. Na g6rze, na leśnej polanie - ob6z. 

· magazynu sakradli sit złodzieje. Od tej pory obowiązkiem 
bY~~ zejść na d62 eonajmniej raz v czasie służby, obejrzeć czy 
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wszystko w porządku. Miałem wart~ od drugiej w nocy. Ciemno, mgła. 
Z dołu od jeziora przejmujący rechot miliona żab. Oddechy śpiących pod 
namiotami przypominają, że nie jestem sam. Tymczasem trzeba oddalić się 
od obozu, zejść samemu v dół, w ciemność, gdzie można oko w oko spotkać 
s i~ z bandą złodziei. Ma sit 14 lat i strach podsuwa różne pokusy. Osta
tecznie nikt się i tak 1;1ie dowie, jeśli zostanę na górze. Po chwili wa
hania harcerskie sumienie odnosi jednak zwycięstwo nad tch6rzostwem. Seho
dzt na d6ł, zbliżam się z latarką do namiotu-magazynu i nagle czuję, że 
włosy jeżą mi się na głowie. Brezentorwa płachta namiotu odchyla się po
woli i nagłym ruchem wraca na miej see, jakby ją ktoś od we'Wllą.trz pociąg
nął. Stoję jak wryty, czekam aż się ten ktoś z namiotu wyłoni. To samo 
powtarza się po chwili - raz, drugi, trzeci. Wiać? Nie można. Prze
zvyei~łam się, nag2ym ruchem podnoszę brezent, świecę latarką do wnętrza ••• 
V środku pusto. To niewidoczny powiew wiatru podnosił i opuszczał bre
zento~ płachtę. 

M6j Boże. Ile razy trzeba b,yło później przezwyciężać naturę ludzką 
v obliczu prawdziwego ·niebezpieczeństwa. 

Tak sit złożyło, że przed Powstaniem wracałem do Polski z LondJntU 
w operacji znanej pod kryptonimem "Most III". Brytyjski samolot z nami 
czterema na pokładzie wylądował o .50 kilometrów na północ od tej wioski 
nad Popradem, na szlaku naszego wędrownego obozu, gdzie zabrakło mleka 
dla dzieci. Otoczył nas leśny oddział AK złożony z okolicznych chło
pów. Uzbrojeni najdziwaczniej, jedni w rewolwery, inni w przed-wojenne 
karabiny czy v zrzutowe rozpylacze, większość na bosaka - witali nas w 
szale radości, vynieśli na rękach z samolotu jak ~słannik6w z nieba. 
A później patrzyłem na to, jak tymi golymi rękami wygrzebywali ziemię 
spod k6ł samolotu, który nie mógł wystartować w drogę povrotną do Włoch, 
bo zarył się v miękki grunt. Angielski lotnik ehelał spal_ić maszynę, 
chłopi na to nie pozwlili. Polska Podzierana. nie Dk)gła mieć bardziej 
walecznych żohlierzy niż ta chłopska brać spod Brzeska.. Folska Niepo
dległa by2a dla nich jak ta biedna matka, która musiała im nieraz kubek 
mleka od ust odejmo'W8ć, bo go nie było pod dostatkiem, ale wpoiła v nich 
miłość do kraju, która v godzinie YOjennej próby v.ybuchła wielkim pło
mieniem, ogarniającym całe pokolenie Chłopów, robotnik6w i inteligentów. 

l-bim 'JYehowavcą, który obok domu rodzinnego i szkoły sposobił do 
tego wszystkiego, co w życiu czekało, był Związek Harcerstwa Polskiego. 

lO 
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ZAPEtNIAJMY BIAŁE PLAMY 
----------------------

Roli godnej uwgi nigdy v harcerstwie nie 
pełniłem, ale Druhna Redaktorka ma słuszność, 
gdy stara się zapełnić białe plamy w obrazie 
vczesnych lat naszego ruchu. Notuję więc dro
biazgi, jaK je pamięć zachowała, niestety, może 
już niedość ściśle. 

P.ierwszy fragment, to samodzielńy pluton, 
potem drużyna, w Surochowie pod Jarosławiem. 
W latach 1911-1914 mieścila się tam część szko
ły średniej, założonej w 1907 r. na wzór inter
natov.yCh szk6ł angielskich przez grono osób z 
ks. Janem Gralewskini na czele w Starej Wsi p:>d 
Warsza:wą. Nazyval:o się to: Pierwsze Polskie Og
nisko W,ychowawcze Wiejskie. Gdy mimo stale pla
conych rosyjskim inspektorom szkolnym łapówek 
stało się dla klas starszych "za gorąco", prze-

' J6zer Poniatowsld niesiono v 1911 r. dwie na.jstarsze, "Al" i "A2" 
do Prokooimj a pod Krakowem, a naszą "B", zaczy

nającą właśnie kurs klasy v, do Surochova, majątku ks. Witolda Czartorys
kiego z Pełkiń. Spośr6d jego 11 dzieci dwaj synowie, Jerzy i Włodzimierz, 
mieszkali z nami i codzień jeździli na roYerach do gimnazjum w Jarosławiu. 
Dwaj młodsi byli w Starej Wsi. 

Skauting zja~% się tam na początku 1912 r. bądź dzięki nauczycielom, 
od których wymagano stażu w Anglii, bądź też poprzez Lwów, skąd później 
dojeżdżali w charakterze instruktorów ks. Kazimierz Lutosławski, niegdyś 
lekarz szkolny, p6ź~ej znany polityk i poseł na Sejm z Narodowej Demokra
cji, oraz nasz starszy kolega, Tadzio OdrzyYOlski.+ Przed nim składaliś
my pierwszy egzamin skautowy. Pamiętam, że niezbyt mu smskovała gotovana 
przeze mnie kaszka krakowska, chociaż dzięki obfitości igieł sosnowych, 
kt6re do ni~j wpadły /rzecz dzia?a się na polanie/, nie była bez aromatu. 
On też nauczył nas piosenek do marszu: "Nie masz nad żołnierza morowszego 
człeka" i "Kava Diadal". 

Spośr6d 22 uczni6v trzej odmówili udziału, było nas więc za mało na 
drużynę. Povsta.?' na razie samodzielny pluton, ze Stasiem La.za.reviczem z 

ako plutonowym i p. Mieczyslavem Kwiatkowskim, nauczycielem 

_o<n~z::v'1 ..., ... , .""' ... /pseud. K. Nałęcz/ napisał z tego okresu wspomnie
tko co nasze Polsce oddamy, Londyn 195.!/z przedmovą Olgi 

, kt6re ukazało się jako 2-gi tom "Biblioteczki Ogniw", 
pisma barcerek "Ogniwa", pod redakcją Barbary Mękarskie~ 

j/. 
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przyz·od7, jako opiektmem. B7:ty dwa zastępy. Moim zastępowym został ser
deczny m6j przyjaciel, Włodzio Osiński, z Humańszczyzny. Po roku przy
była ze Starej Wsi grupa n en, co pozvoli2o stworzyć drużynę z p. Kwiat
kowskim jako drużynowym. 

Doceniając koncepcje Baden-Povella kierownicy szkoły vidzieli v skau
tingu cenne narzędzie wychowania. Jak v całej bodaj Małopolsce, ruch miał 
bliskie powiązania z Sokołem, ale uniknięto prawie zupehrl.e pokaz6w dla 
starszych, poza udziałem v uroczystościach 3 Maja i Bożego Ciała. .Prze
vażala ~r6d nauczycieli i rodzic6w postawa zacho~wcza. Kładziono jednak 
nacisk na unikanie snobizmu i wrażli-wość społeczną nie narzucając żadnej 
ideologii politycznej poza żarliwym patriotyzmem. Ale w 1912 r. zaczęła 
się wojna ba?kańska. Nasza część Europy znalazła się na wulkanie. Koło 
stacji Suroch6v Austriacy stawiali zasieki kolczaste, robili ćwiczenia. 
Chłopcy 14-letni, karmieni lekturą Żeromskiego i kultem povstań narodo
wych, nie mogli sit na to patrzeć obojętnie. Samo się jakoś stało, że 
zacztliśmy uważać skauting za przysposobieni~ wjskove. Musztra ~zesta
la być nudna, dyscyplina skautowa stała się swiętsza od szkolnej. Ovi-· 
czenia w podohodze~iu, patrolowaniu, terenoznawstwie w.ykonywano z prze
jęciem. Wielka byla radość, gdy dzięki uczynności właściciela sklepu że
laznego v Jarosławiu, Macieja Sierzęgi, uzyskaliśmy karabin Mannlichera. 

Spory o orientacje ominęły szkolę, ale sta?o się dla nas oczywiste, 
że bić się będziemy przeciw M>skslom. Nie pamiętam żadnej różnicy zdań 
na ten temat. Wpłynęła tu zapewne okoliczność, że wszyscy prawie pocho
dziliśmy z zaboru rosyjskiego. 

Osiński i bodaj ktoś jeszcze brał udział v Jamboree pod Birmingham 
i v kursie instruktorskim w Skolem. Pierwsze zaskocz,rło Włodzia brakiem 
dyscypliny wśr6d sks.ut6w angielskich. Opowiadal: ze zgorszeniem, że karmio
no ich w czasie uroczystych przem6viań czekoladą., by nie hałasovali. Ze 

·Skolego przyvi6zl: przekonanie, że na. Moskali powiedzie nas J6zef Haller. 
Ale ponadto przyvi6zl też poview bardziej pastęnowych pogląd6v społecz
nych. Wśr6d nauczycieli nasz drużynowy, p. Kv.Latkovski, był, jak mi się 
zdaje, zbliżony do Drużyn Strzeleckich, a nauczyciel polskiego i :łaciny, 
p. Jarosław Leszczyński - do ruchu ludowego. Za to wychowawcami naszej 
klasy byli po kolei narodowi demokraci: jeszcze w Starej Wsi p. Irena· Pa
nnenkowa, potem - dr. J. ZaJ:uska, v Surochowie p. Bolesław Szczepkowki. 
Jednak ostatnia inspekcja ks. Lutosławskiego odbyła się v atmosferze chlo
du i jakby obustronnego rozczarowania. 

Organizacyjnie drużyna podlegala zapewne bezpośrednio komendzie we 
Sympatyczna drużyna jednej ze szkól lwowskich, koedukacyjna, od
nas w ~chowie. Był też kontakt z drużyną /a może plutonem/ 

lavia, kt6ra· bawiła u nas dwa dni i brała u.dzial: we wspólnych ćwi-

• 
~czątku 1915 r. klasa nasza, ale w składzie zaledwie 6 uczniów 

;i~erz Dąbrowski, Marian Filipkowski, Jerzy Houwslt, Witold Kozłowski, 
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Włodzimierz Osiński i ja/ podjęła na nowo naukę v Starej Wsi. Trzeba by
ło v skr6conym czasie przygotować się do matury, więc ucząc się intensyw
nie prawie nie mieliśmy czasu na skauting. Próby samokształcenia wojsko
wego także niewiele w tym okresie dały. Silny i dodatni vp:tyv wychowaw
czy vywiera'l: na s z nowy vychovavca klasowy /tzv. oj ciec "rodziny"/ dr Ka
zimierz Kosiński, poeta, autor wrtościovej mnografii Stanisław Witkie
wicza /starszego/, później nauczyciel w gimnazjum im. Reya i ~ładowca 
U. W. Znakomicie czytał Sl:owackiego. 

Z powodu choroby matki opuściłem Ognisko na miesiąc przed maturą. 
Mało wiem o dalszych losach skaut6w z naszej drużyny- oprócz kilku. La
zare'Wicz, o ile pamiętam, wstąpił wraz ze swym ojcem do Legion6w. Spot
kałem go w czasie II wojny światowej na Śro~cowym Wschodzie, w mundurze 
porucznika, a potem, dość niespodzianie, angielskiego majora z "dw6jki". 
Z"mar'l: przed kilku laty w Afryce. Zbyszek Stroyno'-'Ski miał pię'k:ną kartę 
wojen1ną i poległ w 1920 r. jako rotmistrz, na czele pułku. Poległ tak-
że Kazio Dabro~ki /"Szpic"7 z gr. "C", nie identyczny z Dąbrowskim "Kciu
kiem"/ z "B". Gucio Bieliński l"B" - nie pamiętam, czy był skautem zo
stal rozstrzelany, chyba przez Niemc6v, w czasie I wojny. Maciek Iżycki 
dos~ży' się w lotnictwie stopnia generała i stanowiska dcy wojsk lotni
czych. Spotkałem go w 1942 r. v Rehovoth. Spoczywa na cmentarzu w Nort
hol t. Kazio Malcolm-:t'.tOrris, /podpulkownik/, pracowa l: w administracji 
gimnazjum w Fawley Court, potem wyjechał, podobno ciężko chorowl:, prze
stał odpowiadać na listy, nie wiem czy żyje. Rotmistrz Staś Bydl:ovski 
zmarl przed 2 laty w Penley. Ppul:k. Jurek Krzeczkovski, ostatni adiu-
tant marsza~ka Rydza-śmigłego, z narażeniem własnego życia ułatwił mu 
ucieczkę z Rumunii1 zmarl w 1971 r. w Szkocji. 

' 

Fragment drugi - w Kijowie. Znalazłem się tam w jesieni 1915 r. 
i nie czując zapa~ do służby w ~jaku rosyjskim zapisałem się do VI kla
sy rosyjskiej prywatnej szko}'y handlowej, kt6rej uczniami byli już kole
dzy z Ogniska: Włodzio Osińsld, Maniuś Filipkowski i z "C" Tadzio Ły
chowski, którego nie należy mieszać z imiennikiem, publicystą i pracowni
kiem handlu zagranicznego przed i po wojnie. Zamieszkałem ve vsp6lnym po
koju z Osińskim, tamci - w tychże "meblówkaoh". 

Osiński i Filipkowski już należeli do Polskiej Organizacji WOjskowej. 
W drodze z Warszawy Niemcy aresztowali ich w Kowlu, ale udało 1m się poz
być kompromitujących papierk6w i jakoś ich zwolniono. Byłem nmiej od nich 
uświadomiony politycznie, więc w długich rozmowach Włodzio tłumaązył mi 
zarysy ideologii Józefa Piłsudskiego i charakter POW, aż w st7czniu 1916 
r. za dził mnie do komendanta KN 3, J6zefa Bromirakiego /"Obywatel 

~~ przyjął mnie do organizacji. Wiedziałem, że jest także pod-
,,.,., ... atwo. Osiński wyjaśnił, że praca v nim jest wskazana, bo 

..... ov,.IU<JWJ e szk6l rosyjskich bardzo 'J)Otrzebują pomocy instruktor
to może wśr6d starszych znajdą się jednostki nadające się 

Anllt.J.<fl5i cznie przeeież przed wojną Stałe Drużyny Sokole czerpały 
~utingu. Z naciskiem stwierdzam, że nigdy vładze POW nie 

podejmowania jakiejkolwiek dywersji politycznej czy orga-
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nizaeyjnej vśr6d skaut6w i wyłączam możliwość, by ktokolwiek z POW taką 
dywersj~ prowadzil. Uważaliś~ harcerstwo za organizację potrzebną i wy
magającą pomocy, nic więcej. 

Zameldowałem się u hufeovego, druha Henryka Glaasa, który przydzie
lił mnie do I drużyny, Jadeusza Mloszewskiego, ze znanego gimnazjum Na
umenki, gdzie wiele młodzieży polskiej pobierało naukę. Ten zlecił mi 
naukę historii Polaki w jednym z zas~ęp6v. Lekcje odbywały się v miesz
kaniu pp. Porzezińskich, których trzej synovie należeli do tego zaątępu 
/jeden byl Waclav, innych imion nie pamiętam/. 'l'rvało to chybe. od lute
go czy marca do czerwca 1916 r. i nie jestem świadom, czy zdołałem tych 
7-8 ch}opc6w zainteresować i ~ić im jakieś wartości. Po wakacjach prze
niesiono mnie do zastępu prowadzonego przez druha Włodzimierza Bartosze
wicza, także od Naumenki. Wiek i poziom umysło-wy byJ:y tu wyższe, ale żad
nych wyraźnych funkcji tym razem nie miałem, a program pracy wydał mi się 
bardziej odpowiedni dla k6:tka sannkształcenia niż dla harcerstwa. Były 
jakieś referaty, bodaj druha Tadeusza Sopoćld i kogoś jeszcze, poprawne, 
nierevelaeyjne. Ćwiczeń i szkolenia wojskowego chyba nie było, ale to 
miałem w POW. 

Komendante Wladysława Nekrasza poznałem przy okazji jego odczytu o 
ratovnictwie, poznałem także druha Olgierda Grzymałowskiego /"Lusia"/ i 
z widzenia druha .Biegę. Nie pamiętam początku znajomości z druhem SedlA
ezkiem. To już musial'o być po lutowej rewolucji. Bodaj w kwietniu 1917 
r. powiedział mi, że zamierza zorganizować drużynę z dzieci robotniczych 
na zachodnim przedmieściu Kijova /Szosa Brzeska/, aż za Korpusem Kadetów. 
Zna2em trochę tamte strony, bo mieszkali tam rodzeństw Kamionkowie, u 
kt6rych odbyło się parę zbi6rek peowiackich. Druh Sadlaczek postanowił 
sam prowadzić drużynę co najmniej w okresie początkowym, a mnie zapropo
nował f'unkej~ przybocznego druż.yny, co skwapliwie przyjąłem. Uję~o mnie 
m.in., że druh Sedlaczek zwr6cil się do mnie wiedząc o tym, że są między 
nami spore r6żnice polityczne. Wszak brałem jawny udział nie będąc jesz
cze studentem v wiecu akademickim w sali Instytutu Handlowego, gdzie po 
wielu godzinach dyskusji m~odzież zbltżona do Narodovej Demokracji i 
związku WFolonia" wyszła z sali, a berdziej lewicowa reszta /wśr6d niej 
"Korporacja n/ odśpiewała jeszcze "Czerwony Sztandaru. Uczestniczyłem też 
i Śpiewałem swoim falsetem w wielkim pochodzie l-majowym. Al·e druh Se
dlaczek mial wybitne poczucie s~ołeczne i po prostu chciał tej upośle
dzonej młodzie~y dać jakieś wartości przydatne dla jej narodowego i ludz
kiego rozwoju. Ale przed rewolucję. nie było to a>żliwe, a po niej mało 
już było czasu. Du~a odległość utrudniała częste zbiórki. W ciągu maja 
i czerwca pamiętam dwie. Obie prowadził osobiście druh Sedlaczek, na świe

~-"i·:. powietrzu. Dzieci. było chyba dwadzieścia kilka, w wi.eku raczeJ zucho

N 

Nie namiętam, czy były w tym i dziewczynki. Moja rola była znikoma. 

~'~~ eżdżając z Kijowa w końcu czerwca zapisałem się na ~dział ekono
ijowskiego Instytutu Handlowego, ale zdawałem sobie snrawę, że to 

drogo. Odmeldowalem się tedy u druha Sedlaczka, który pozostał 
s erunku i tam życie nołożył. ~wiadki.ern terroru bolszewickiego w 
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Kijorle już nie by-;1-em. Natomiast, gdy przyjechałem tam na parę dni w 
1918 r. doszła mnie ponura wiadomość, jakoby jeden z braci Porzezińskich, 
nie wiem który, "wsypał" organizację, z tragicznymi skutkami dla własnej 
rodziny i kiJku innych os6b. Nie miałem możności tej informacji sprawdzić; 
piszę o tym v nadziei, że może ktoś z Czytelników zna szczegóły i zechce 
je podać, zwłaszcza w wypadku, gdyby wiadomość była nieścisła. Jak łatwo 
nieporozumienia takie powstają, świadczy inna "wiadomość", nieco później
sza, jakoby Osiński odegrał jakąś nieładną rolę w POW. Temu od razu nie 
uwierzyłem, znałem go zbyt dobrze. Okazało się, że był inny osobnik pod 
pseudonimem "Osiński", z którym m6j Włodzio /pseudo "Zenkowski "/ nic nie 
miał do czynienia.. Miał on kartę krysztal'ową i po jego tragicznym zgonie 
/zamordovany przez bandytów/ ob. Bremirski yYraził się, że organizacji 
"wyrwano ząb trzono'WY't'. 

Ostatnia biała plamka do zapełnienia jest całkiem drobna. To byla 
moja niezdarna próba "uskautowienia" szkólki początkowej, stvorzonej w 
1917 r. przez ks. kanonika Mieczysława Morawca w miasteczku Bereźnioa 
/12 lon od Sarn/, mojej parafii od urodzenia. Szkołę prowadzizy dwie na
uczycielki. Młodsza z nich przyjęła chętnie godność drużynowej, którą 
jej zapropono~łem, oczywiście bezprawnie. Dzieciaków było ze 20, wiek 
chyba 6-12 lat, a więc dziś by~aby to gromada zuchów. Mój wkład polegał 
w po,.ovie na nrowdzeniu zbiórek, v połowie na instruowaniu drużynowej. 
Żałuję, że nie pamiętam jej nazwiska~ pracowała szczerze i z sensem. 
Ks. Moraviec, który już przed 'WOjną odsiadywał" nałóg sprowadzania i u
trzymywania nauczycielek uczących dzieci polskie czytania i pisania /ka
techizmu uczy :t sam/, pa tronow l tej pracy. Jedynym występem zewnętrznym 
"drużyny" by' wieczór zorganizowany w stulecie zgonu Kościuszki. Mam na
dzieję, że zostawił dzieciom dobre wspomnienie. 

------
nemens Rudnicki 

JESZCZE O "TERK>PILACH" ANDRZEJA MAŁKOWKIEGO 

/W nr. 9-10 "Skauta" ukazał się fragment wspomnienia 
Stefana Żeromskiego, poświęconego zmarlemu synovi 
łdasiovi. Fragment ten dotyczyl: projektu A.Malknwskiego 
stworzenia w TatraCh - polskich Termopili. W ~zku 
z tym nadesłał uzupełnienia Adam Ciolkosz. /"Skaut Nr.ll/. 
Obecnie podajemy wypowiedź gen. K. Rudnickiego/. 

Relacja p. Adama Ciołkosza o "Termopilach" Malkovskiego w Tatrach 
.. ......., ciekawa. Wyjaśniła mi viele niejasności w moich ówczesn7ch 

.,.,. ... ~......... Byłem potencjalnym uczestnikiem tych "Terllk)pUi", ale !e 
"t • .u i ly, dowiedziałem się dopiero teraz. Nieraz glowilem 
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~a.lo trzymanie nas, młodych harcerzy, w lasach poroniń
miesiące. Teraz spraw. się dla mnie wyjaśnila. Było tak: 
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Nasza grupa harcers.y wyruszyła z Trembovli w sierpniu 1914 roku, 
jako drużyna strzelecka. Po2ączyła się ve Lwowie z innymi takimi druży
nami, pochodzącymi z innych miast vscllodniej Małopolsld i wzystko to 
weszło v skład Legionu Wschodniego, dowodzonego przez J6zefa Hallera. 
Taki ch harcerzy było nas ponad setka. Wraz z tym legionem maszerowaliś
my aż do Mazany Dolnej, . gdzie - jak wiemy - Legion ten został rozwiązany 
na skute~ agitacji, przecivnej orientacji politycznej, reprezentowanej 
gl6wnie przez stronnictwo narodowe w osobach ~P. Skarbka, Cieńskiego i 
Biegi. 

Po rozwiązaniu Legionu, vładze harcerskie stworzył,y pod dov6dztwem 
dh. Pieniążka oddział z2ożony z kilkudziesięciu harcerzy, i pod pozorem 
roztoczenia opieki nad młodzieżą zatrzyma(y ją, jako zwarty oddział uzbro
jony, w swej dyspozycji. Byłem w tym oddziale jak i wielu innych harce
rzy. Bardzo nam się to podobało, gdyż i tak nie wiedzieliśmy co ze sobę 
zrobić. Nasze domy były już pod okupacją rosyjską. Byliśmy odcięci od 
dom6v i nie mieliśmy ochoty oddavać broni. Marzyła nam się wojaczka i 
przygody. Byliśmy za · młodzi, by mieć jakieś vłasne zdanie co do orien
tacji politycznej, .s szeptana perspektywa, iż to nie koniec- odpowiada
la nam jak najbardziej. 

Dh. Pieniążek ulokował nas w lasach poronińskich, należących do p. 
Uznańskiego, gdzi~ rzekomo mieliśmy zająć się yYrębem czy pracą leśniczą. 
Dostaliśmy dużą leśnicz6vkę, porobiliśmy w niej prycze i zagosnodarowa
liśmy się po harcersku. Prowiant, gł6wnie chleb i kasza by? nam dostar
czany. Gotowaliśmy sami, a o żadnym ścinaniu drzew nie było mowy. Mie
liśmy program zajęć harcerskich, strzelaliśmy po lesie z rewolwerów i czu
liśmy się doskonale. Taka sielanka trwała prawie do Bożego Narodzenia 
1914 roku. Rozmowy starszyzny do nas przeciekały. Parnię tam, iż byla tam 
mowa o opanowaniu Kuźnic, o ataku na żandarmerię austriacką, itp. Byliś
my bardzo podnieceni. Wreszcie przed Bożym Narodzeniem cały nasz oddział 
został rozv.iązany i każdy poszedł, dokąd chciał, a raczej część namówiono, 
by zapisaTa się do gimnazjum w No~ Targu lub w Zakopanem. Ja zgJ:osi~em 
się do gimnazjum w Zakopanem. Władze tych szkół musiały być uprzedzone 
przez naszą starszyznę, gdyż przyjmowano nas bez żadnych formalności. 

Przypuszczam więc teraz, iż cała ta akcja była spowodovana owymi 
planami A. MaTkowakiego o Termopilach i po dw6ch miesiącach sprawa ucich
ła. Sam Małkovski do nas nie prz.yjeżdżaJ:. Nie widziałem go wówczas wśród 
nas, a znałem go dobrze jeszcze z okresu Międzynarodowego Zlotu w Birmin
gham. 

Jako pow6d zlikwidowania naszego pobytu w zwartej grunie w lasach TTz
ego, podano nam, iż żandarmeria austriacka wie o na~ i chce nas wy
i rozbroić. 
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ZOfia '1'1szka 

PRZ!GOD.l W "'MlRKU CISOWYM" ..,-- ....... .._ _________ _ 

•Dworek Cieov" v Sro110veach Wy'ż nyoh 

Było to v jakiś letni viecz6r lipcov.y około 1927 roku. "Dvorek Ciso
vy" wzniesiony przez dlmę e-lgt Małkovsq ku uczczeniu pamięci jej męża 
Andrzeja Małkovskiego v Sromowcach ~yżny_ah nad Dunajcem gasił &"WOje lam
pki naftowe i zabieral się do snu. Wieś Sromowce Wyżne by2a oddalona 
od najbliższej stacji kolejowej Nowego Targu o 42 km. ~dnej ko~nmikacji 
nie bJ'2o pr6cz turek góralskich, na kt6rych jechało sit 110cno tłukąc koś
ci przez 4 do 5 godzin. Domek ten wzniesio~ został z tundusz6v ofiaro
wanych Oleńce Malkovskiej przez jej przyjaciółkę ~reerkę-Angielkt Vio
lett - Maison po mężu Steed 1 ze skladek harcerek polskich. Budoval.i go 
cieśle-g6rale s Nowego Targu, pomagal:7 nasze polskie harcerki, kt'6re sa

.....-+J~eiągać na lato. Nazwa domku pochodzi od drzewka cisovego, kt6-
ło ione i posadzone na trawniku przed domem. 

Dunajcem bJ'2 tak zwany kamieniec. lęka ta schodziła 
i można sit tam by2o świetnie 1176, a nawet kąpać. Moż

~Azk2adać namioty i okopywać i tego uozy2o się m2ode dba7, 
-""· aly do dvorku. Marzeniem każdej by2o przepędzie noc 
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Zlot w Spale 1935 
Dhne. Olga Dre.honowska.
Mal:kowska /od lewej/ 

Do 20 ainut 
byłyśmy na górze, 
gdzie głośnym, ve
soł.y.m szczekaniem 
vite.'ła nas "Zbójka"
vil~yca. By2 to 
ulubiony pies Olgi 
Mal:kowskiej i jej 
nieodłączny towa
rzysz mniejszych 
wycieczek. Zginęła 
tragieznie tovars,y
sząc druhom podczas 
po-wodzi v marszu 

~--Pl~~ g6rki do Czor
' aby kupić 

N 
e v slynnej 

~~, żydowskiej 

~-..~,.,.,.r- eiń cm. 
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w namiocie. Będąc kiedyś v Dworku przez 
lipiec, zastęwva2am dhnę Mal:kovską i pil
nowalam przede wszystkim dzieciarni, ktcS
ra przebyvala tu na vakaeja.ch. W nagrodę 
za dobre sprawvanie okol:o 10 druhen obo
ZO\IaĆ miało przez tydzień na kamieńcu, ja 
byłam z nimi. Już po apelu obeszłam na
mioty1 obejrzałam, czy dobrze zasznurowane, 
wyznaczyłam wart, 1 popatrzyłam na niebo. 
Cbmury nadciągały. G6rale m6vili mi popo
hldniu, te deszez wytrzyma do jutra. Po
l:oiyłam się i zasnęlam na moim sienniku 
v namiocie. Vnoey' zbudził mnie szum desz
czu i gwizdek alaroovy dyżurnej. Padal: 
ulewny deszcz, Dunaj e e lmcza2 1 w~ za
leweJ: kamieni~c. Woda podebodzi2a pod 
namioty. W przecięgu lO llirmt dhny' ubra
ne v kost1Ul!l1' kąpielowe stanęły do pracy, 
zaezęł,y zwijać namioty i wynosić je na gó
r,, d~ domku. ~p1ewa2o sit tei piosenkę, 
kt6rej słowa do dziś pamiętam: 

"Wszystko lli jedno moje ulubienie 
suche czy mkre jest na mnie odzienie, 
bo jeśli JIOk:re, to rzecz oczywista, 
źe skóra na mnie będzie bardzo czysta". 

Dbna Zosia Tyszka vśr6d harcerek w 1927 r. 
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Pł.fwała 'vietnie, ale wtedy poślizgnt-
2a sit na skal:kaeh i wpadła do spienionego 
Dunajca. Walczyła dzielnie, ale fale wo
dy zalewały ją c~gle i utontla. 

R6!ne loą przeiywa2 dworek przez 
nast,pne lata i r6żne losy podczas wojny. 

Dzisiaj Sromowce Wyżne mają komu
nibej' autobuso~ z RoW)m Targiem. Mi
ja sit je ja~c łodziami z Czorsztyna 
do Sromowiec Wyżnyoh i przełomem Du
najca do Krościenka. Ostatnio v "Prze
kroju" z 14 maj a 1972 r. sobaczylam to
to grafit tzw. "Orlego Gniazda". 

BJ'ł to drugi budynek, wzniesioą 
przez Olgf Ma'ł:kovaq na końcu ogtaodu 
przy "Cisovym Dworku". Podpis brsmial: 
"Ośrodki wczasowe Huty im. Lenina" ••• 

------
Wladyałav 3. zaleski 

Od levej: Dbna Staszka 
Jakubowska i Dbna Zosia 
Tyszka na obozie w Czor
sztynie 1922/3 r. 

PRZYCZ!NEK DO HISTORII HARCERSTWA FO 1939 r. 

Ha zlecenie posla RP v Sotii /Bulgaria/ p. Ada• TarDOvskiego peł
niłem prz7 poselstwie RP v latach 191.0-41 f'ankcjf oticera qcznikowego 
dla Yolak6v z w,gier, Rt:mmnii i J:ugoslawii, uciekająeych do tvorZ4C9j sit 
armii polskiej na Bl. Wschodzie /SJria/, kt6eya to Polakom, na podsta
wie ustD)"ch poroZllmleń Posla RP z rządem bttlgarskim, Bnlgaria dawa2a 
wszelkie ulatwien1a tranzytowe. Na wiosnt 1940 istnial juł w Sotii pol
ski komitet sajliUj~ey- ait przesyl:anin paczek /żywno,ciovych 1 tovaro
vrch/ dla żolnierzy polskich przebywających w wymienionych wyżej krajach. 

Uwaiaj~c, że w tym citżkim dla Polald okresie ".,bUizaeja" vinna 
bTć totalna, sainteresowa2em sit grupą a2odz1eły polskiej /lat 10.:.15/, 

v Sotii. Związany ideovo z harcerstwem, zorganizowałem zasttP 
::= lics,cy ponad 10 os6b. Oto Dazwiska 'tJ'ch, któey'ch pardętam: 

'!l."" ~ńsli:a, Zofia Tarnowska, Maciek Ba2adej, Tolek Kie2ezynald, 
tof' Miłoszewscy, Tomek Miszevski, Andrzej 1 Antek Ru-

svoje •lode "skautowe" l .ata, uzupe2nione doświadczenia-

archrwum 
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mi 1-ssej i polsko-rosyjskiej wojny 191~1920 - rozpocząłem od pogada
nek 1 formaJnej musztry, poezem wprowadziłem ćwiczenie. polove i lekcje 
historii polskiej. Patronovali całym sercem rodzice i Komitet. 

V ćwiczeniach polowych dwie harcerki pelnił)" tunkcje saJ18.17banek. 

W <Svczestl)"ch varu!tkaeh /1940-1941/ nie miałem leoilU ko111Wlikowa6 o 
istnieniu tej organizacji i aędzt, te nie b,ylo wówczas jeszcze takiej 
naczelnej komendy na emigracji. 

Wiem z p<Sźniej szy-ch po-woj e!U17Ch spotkań, że uczestnicy zachowali 
w miłej pamięci tę ma~ i czasową organizacjf v Sofii, która dawała im 
poczucie współdziałania z wysilkami całego Narodu, 1Jmacniała patrio
tyzm i powiększała wiedzę o przesz2ości Polski. 

Na wiosnę /kwiecień/ 1941 poselstw RP ewakuowano z Bu2gari1, za
grożonej zajtciem przez Niemcy. Uczestnicy zastępu harcerskiego vrJe
chali z rodzicami, osiedlając się, jako młodzi ludzie, w w. Brytanii, 
USA i Kanadzie. Nie chcialb1m wątpić, że w,ycz~kuję powrotu do Niepo
dleglej Ojczyzny, gdzie, po skończonej wjnie, powinno było być ich 
właściwe i przyrodzone miejsce. 

I tym razem pravo ustępiło przed silę ••• 

------
Hm J.M. 

PROF. STANISUW PIGO~- HARCERZ 
~~ --·-·-·-==··------·· 
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Wspomnienie swego iycia pozostawił Pigoń w pi~kn7ch tomach pamitt
nikarskich: nz Komborni w świat", oraz nz prztdziwa pami~ci", kt6re u1ca
zuję klimat ideovy, w jakim kształtowal sit 1 realizova2 w działaniu 
"śviat jego 111)"~11 1 uczu6" • 

~!gg~-~~-b!-!'9!r!!~! Jako ml:ody człowiek stanę2 w pierwszym szere
gu vsp6ltv6rc6w i organizator6w ruchu skautowego. W listopadzie 1911 r., 
Naczelna Xomenda Skautowa we Lwowie mianova2a Pigonia dru!Jnowym I Pro
kociwsklej Druiyny Skautowej im. ks. s. Brz6sld.. 

Decyzjt pracy w powstającym v6vczas harcerstwie podjąJ: Pigoń wcześ-
"'· niej - pisse we wspomnieniu o nim B. Leonhard. Wpłynfl:a na to ~ede 

wsz)1Jtldm osobista przyjaźń z Andrzejem Mal:kowskim, kt6rego poznał nie
długo po odbyciu sbl!by' wojskovej v 1903 r., na terenie stovarzyszenia 
"Eleuzis". Podobnie, jak inni cz2onkovie "Eleuzis": Olga Drabonovska, 
Tadeusz Strumi1'2o, Ignacy Kozielewski, Jerzy Grodyńsld - popar2 Żfldanie 
Malkovskiego dotycz,ce wprowadzenia zasady abstynencji v harcerstwie. 
Swym już v6vczas wielkim autorytetem przy-czynił sit w spos6b deeydują-
ey do stormul:~nmn!-a _i_~~rwą.lęq,l4 . ~ ~ ~tW:i ~ ....., 

Wprovadzenie tej zasady pozvoli2o Z"jazdowi Z~zku Nadziei /Eleuzis/, 
obradującemu 31 grudnia 1911 roku v Przeąślu podjąĆ decyzjt polączenia 
sit z harcerstwem. Tak spe:łnil się najvainiejszy- Vóvczas poJ111s2 Pigo
nia, aby rozstrzelone wysiłki organizac.yjne skupić pod rozkazami Naczel
nej Komendy Skautovej ve Lwowie. 

Pr6 cz 6viczeń v polu i zajęć harcerskich - I Prokocimska Drużyna 
Skautova. zajmova2a się temstyą dość niezwykl:ą. Na każdej zbiórce oma
wiano kolejno kstążkis "O obronie czynnej i Skarbie Narodowym" - Z.Mil
kowskiego; "Zagadnienia polityki niepodległościowej" - J. Brzoz7; 
"Myśli nowoczesnego Polska" - R. DmovskiegQ; "Kim i czym byl Kościuszko" -
T. Korzona; "Povstanie Listopadowe" - A. Śliwińskiego; "Pamiętniki" -
PrądzyńskiegoJ "RolllWlld Traugutt" - M. Dubieckiego; "Myśli o Odrodze-
niu narodovym" - St. Szczepanovskiego; lłKsięgi pielgrzymstwa" - A. Mic
kiewicza, w opracowaniu krytycznym druiynovego. 

Idea mickiewiczowskiego żołnierza-obywatela podjęta została przez 
redakcjf pisma harcerskiego "Skaut" ve Lwowie. Stanialaw Pigoń po raz 
pierwszy zabra~ glos na ten temat v artykule "Na fali życia" /"Skaut" 
nr. 5 z 15.ni.1911/. Hasło trontu narodovego v valce o niepodległość 
~K.z wychowaniem v harcerstwie "typu czl:ovieka doskonałego, co będzie 
~ny, trzeba - r6v.nież dobrze s~ży6 Ojczyźnie krzepką dłonią 

..c-,... , j myślą obywatelską, szlachetną, jak i duszą mi2:ującą, pehlą 
- 1 bohaterstwa". 

to spełniał przede vszystkim w drużynie, kt6rą bezpośrednio 
Svym entuzjazmem spowdova2 utwrzenie drugiej druiyny przy 
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gimnazjum oo. pijaróv v Rakovieach. Gdy we vrześniu 1911 r. przedstawił 
członkom istniejącego przy gi11Dazjum "TowarzJBtwa sportovego" cele i me
tody powtającego v Polsce skautingu - vśr6d .og6lnego zapału podjtli oni 
uchwal\' o przekształceniu się v I Rakowiclcą Drużynt Ska~tową im. Hetmana 
Czarnieckiego. Pierwsze gey 1 6viczenia provadził Pigoń, a potem zada
nia dru!ynovego podjął nauczyciel gimnastyki - Kazimierz ~ajdzikovski. 

Prokocim 1 Rakovice nie stanowizy v6vczae jeszcze dzielnie Krakow, 
gdzie ruch skautowy zapoczątkował Zygmwtt Wyrobek, autor "Vademecum ska
uta" i "Harcerza v polu". Praca Pigonia byla vitc dziełem pionierskim, 
a og6lnopolski wpływ na ideologit nowej organizacji vyvarła v sposób Die
ll!'l tplivy. Śladem teito są jego artykuły w "Skaucie": "Gavtd.a obozowa" 
/nr.lO z l.III, 1912/ pod pseudonimem "Podcborąży" i "Patriotyzm czynąy" 
/nr.l7-18-19 z roku 1912/ oraz "Pieśń powstańcza" /nr. 15-16 z r.1913/ 
pod pseudonimem "Jan Zywara". 

Propozycje ideowe Stanisława Pigonia zostały ~ględnione v ksi~ż
ce !n drze ja Ma ?.kowskiego: "Jak skauci pracują". !'4ttkowski pisze: Unaro
dowienie zupehle skautostwa musi zastąpić nazwy angielekie rdzennie pols
kimi, musi oprzeć gawędy skautowe o davne polskie tradycje harcerskie, o 
nasze usi?owania w dobie Kościuszki, musi nasz ~tem vychovawczy nawią
zać do usilovań Komisji Ednkae.yjnej v XVIII viekn i tchnąć ~ ducha Mic
kiewiczowskiego !ołnierza przyszłości". 

Rklad wielkieeo polonisty do ideologii harcerstwa polskiego v okre
sie genezy naszego ruchu vychowe.wozego był - jak widać s poW7Ższego - ·nie
mały i godny jest zapamiętania. Psmiętniki jego mogą s?uży6 jako wyborny 
temat do gawęd przy ognisku harcerskim. 

-------
• 

3. Wydawnictwa 

W!S'l'AWA FIL!'rELIST!CZNA W IDHD!N!E 

Rzeez.ywistya hasłem tegorocznej wystav.y filatelistycznej v Londynie 
"PolpfUex 72" - była m 2 o d z i e ! , choć oficjalny tytul' głos12: 
Skauting v filatelistyce ś~tovej 1 Polski pieniądz papierov.y. 

Dla podkreślenia tego charakteru patronat nad wystawą przyj ,ą czte
jpowalniejsze organizacje, skupiające polską młodzież na uchodźctviea 

_, ck i e Stowarzyszenie Młodzieey Polskiej, Polska Macierz Szkolna, 
N J.SU~ Y.M.C.A. i Z~zek Harcerstwa Polskiego. 

przekonaniu moim, specjalne uznanie należy si, Zarządowi Związku 
t6v Polskich v Wielkiej Brytanii, za inicjatywę i organizacjt 

+"_ wystavy. Pi,knie !IY~!!Il-~~!!1 g'talos, pod redakcją prezesa 
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p o L p H l L E X 72 KARTKA POCZTOWA 
SCOUTING IN WO R LD'S PHILATELY POST CARO 

~ 

WYSTAWA ZWIĄZKU FI LATELI STOW 
POLS KICH W W IELKIEJ BRYTAN II 

LONDYN 14- 16.1V.1972 

Zarządu Z.F.P. w W. Br. 
p. Pułk. J .Z.E. Berka, 
byl: nie tylko przewdni
kietn 1'0 wystawie, lecz 
swymi trzema artykułami, 
każdego wprowadzał v se
dno zagadnień i proble
m6w, które organizatorzy 
chcieli przez vystawę za
reprezentować polskiej 
społeczności i młodzieży. 

Słowo wstępne i arty-
kuł p. J. Slivińsldego 
Pol~!ie_;nęgzki +.kł~9wni
ki skautowe, słusznie oce
niła Redakeja jako pierwszą 
pr6bę syntetycznego opra
OO'WS.nia tego tematu, lecz 
przeoczyła przeniesienia 

tej oeeny na vszystkie tematy, gdyż zar6wno artykuł' p. Mgr. J.-f. Brzezic
kiego o Numizmatxc§, jak i artykuł p. J. Berka, o Polgki~ pi~niAdzu pf
piero~~' noszą ten sam charakter. S~dzę, że to wla~nie ujęcie stanowi, 
że katalog nie straci svej źródłowej wartości przez swą rzetelność po
dejścia do temat6w i !eh opracowania. 

Z harcerekiego punktu widzenia, zdaniem moim, należy uwypuklić:· -
że temat Skauting w Filatelistyce śWiato~j 1 Filatelistyka w Harcerst
wie Polskim w takim ujęciu, by1 ze.reprezentowany po raz pierwszy; - że 
dokonano próby systematycznego opracowania dokumentacji w filatelistyce 
harcerskiej, obejmującej okresy Fblski Niepodleglej, Polski R.L., Pow
stania Warszawskiego i Polak6w osiadł,ych w r6żnych krajach naszego po
~jennego rozproszenia; 
- że pokazano, niespotykany nawet w Kraju, zbi6r p. z. Bokitnricza -
Harcerska Poczta Folowa w Powstaniu 
W a r s z a v s k i m w l 9 4 4 r. 

Nie spos6b v tym om6vieniu pominąć pamiątkowych vydawnictw zlń.ąza
nych z tą wystawą: 

blo~-p~;ttkoEY pozostanie pięknym upominkiem vsp6ł-
praey sześciu organizacji społecznych; 

pg~zt6wr~ - dokumentem dla prac o numizmatyce ·polskiej; 
Im~!'!~k i .. PQcJ;Mvka - V1dane v 65-tą, rocznicę povata-

ni chu ksutowego, pami~tką polską, symbolizująca, s'Wistowe zwycięstwo 
i ei B den- ovellovskiej; 

~~ i spinając.y te v.ydawnict~, jako polonik filatelistyczny, 
O C kaso~~ik Poczty Brytyjskiej. 

• 
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POLPHILEX 72 

Niestety, z żalem należy stwierdzić, 
że olbrzymi vysilek organizatorów v głó
wnym swym załoteniu - chybi~ : m ~ o -
d z i e z y by2o bardzo malo, a harcer
skiej jeszcze mniej. Przekonal się o tym 
Komitet Organizacyjny W,ystavy po ilości 
zaof'iaroweych bezpłatnie kopert ze zna
czkami, które mogła otrz)mać zwiedzająca 
wystawę młodzież. 

LONDYN-
14-16.1V.1972 

Chybił więc i dodatkowy cel orga
nizatorów - propaganda filatelistyki na 
tym terenie. 

Myślę, że ta lekcja poglądowa, któ
rą dało życie, będzie cenną vskaz6vką 

WYSTAWA ZWIĄZKU FILATELISTÓW 

POLSKICH w WIELKIEJ BRYTANII 

dla wszystkich. Protektoraty nie wy-ster
czą. Trzeba organizować pracę z m 2 o
d z i e ż ą, a nie d l a mło
dzieży. 

Hm Jeremi Sliviński 

-.-----

~N!~KI -~~!NI~~!~\-AK~~~-POD ~~~~!~ . Kf!~!.ż,l<;_a _i __ ~;_t;.d!~!-~~!=~~-!~~~' 

ł 

s.l33. ------
"Są miejsca, które upodobah sobie 

historia ••• Nazwy ich powracają nie
jednokrotnie na karty dziejów narodu ••• " 
Takie upodobane przez historię miejsce, 
które przeży~o szereg swoich "wielkich 
dni" - to by> niewątpliwie Arsenał war
szawski, od insurekcji kościuszkowskiej 
począvszy po czasy okupacji niemieckiej 
w drugiej wojnie światovej. Tu dnia 
26 marca 191.;3 roku rozegrała sit nie
zwykla, bohaterska akcja bojo\18. "Sza
r,ych Szeregów" o u~lnienie 45 vitźniów 
przevożonyeh przez Gestapo z Alei Szu

Pawiak. Opowieść o "Akcji pod Arsenałem", doskonale napisana i 
ilustrowana stanowi lekturę pochlaniaj4eą, czytaną •jednym tch81l" 

przetywaną. Jest cennym rozdzia?.em historii "Szarych Szeregów". 
Szeregi", czyli po prostu Związek Harcerstwa Polskiego - pisze Bro

arr- - to jedna z tych liez117ch organizaej i, które povsta2y spontanicz
.&.,..,2ow i sta>y sit cztśeią Polski Podziemnej. "Kierownictwo Sza-

archiwum 24 



• 

rych Szereg6v" ukonstytuova?o Sif 
jeszcze podczas obltżenia Warsza
VT 27 września 1939. n z ogromnym 
naciskiem zenotować trzeba fakt, !e 
gdy p6źniej vyslannicy tego kie
rownictwa ruszyli w teren, by po
woływać do ~cia i organizować , 
wsztdzie natrafiali na samorzutnie 
powstale drużyny harcerskie. Orga
nizacja wytrzymała uderze11ie Wrześ
nia, ostała sit i natychmiast sta
nęła do podziemnej prae,y". Wszt
dzie, navet pod okupacją sowiecką, 
gdzie warunki były odmienne. 

Cel tej pracy był jasny-: 
Odzyskanie utraoonej niepodle
g2ośoi... B721 głosy, że na okres 
wojny trzeba zawiesi6 zadania wy
chovaweze harcerstwa, a g?óv.ny- na
cisk położy-ć na stworsenie oddzia
łów wojskowych. I by'zy głosy- in
ne, że v2aśnie teraz, gdy straty 
biologiczne narodu są tak vielkie, 
trzeba się zająć pracą vycbowav.
czą, przygotowjąeą przysz2ego o
byvetela i żołnierza. Wybór nie 
byl: :łatwy. • • Na vyborze zava!yl:a 
wielka indywidualność pierwszego 

• 

• f 
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Naczelnika Szarych Szeregów, Flo-
riana Marciniaka. Nie vybrano drogi - walczJ'ć, ani drogi - Wfchovyvać. 
Fostanowiono wychowywać przez walkę. • • bo walka jest i musi być v tych 
straszr17ch czasach treścią każdego wartościowego Polaka. A jeśli valka 
ma wychowywać, to musi być prowadzona z ca?ym oddaniem, ofiarnością i 
rzetelnością. Musi by'ć oparta na solidnej pracy, szkoleniu precyzyjnej 
organizacji, a musi unikać bezmyślnego szato~ia ludzkim życiem • 

Realizując tę koncepcjt "Szare Szeregi" stanęły do vielu służb ••• 
By?y to PlllCe i s?.użby' kierowane przez Armit Krajową, lub wcześniej przez 
te organizacje, z których ona wyx~sl.a /"Służba Zw.ycięstwu Polski", Zwią
zek Walki Zbrojnej"/. Byly' to shtżby r6żne: vywiad, tak zwany ms?y sa
botaż, szkolenie, wielka dywersja. Jedne z nich były val~ konspiracyj

- przygotowaniem do wlki jawnej v okresie povstan, v okresie 
~~G~~· .-~ię . frontóv, jeszcze ir~e- przygoto~niem się do odbudo-

....... jnie ••• Szaroszeregowa konstrukcja programowa nosile ]ery-
jutro, i pojutrze". Sradnia wieku w "Szarych Szeregach" 
vysoka. Toteż od wieku poszczególnych czlonków można 
nich r6żnego vysilku, różne przed nimi stawiać zadania. 

t~:>17f~P e'" 
1
""" podzia;tu jednostek organizaeyjeych na trzy szczeble: 
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Florian ~Areiniak 

najmłodsi 12-13-letni nosUi kryptonim "Za
wisza", 'redni 15-17-letni - kryptonill •Bo
jowe Szkoly" i najstarai, kt6rzy mieli 18 
lat i witcej - kryptonim "Grapy Szturmove". 

Ka!dy szczebel przeznaczony b72 do innych 
służb. •Zaviszaey" grami harcerskimi i ćwi
czeniami przygotowywali sit do pe2n1enia 
shtżby pomocniczej v povstaniu, a Dankę szkol
~ do pracy v przyszłej Polsee. "Bojove 
Szkoły" walczy-ly już v konspiracji, pehdęe 
slużbt ma2ego sabotażu czy "'1Viadu. Do 
•Grup Szturmovych" nal eża.l'o pelnienie s2uż-
by v oddzia?ach bojowych "Kedyw" Arllii Kra
jovej. 

środowisko warszawskie, które objt2o 
lderowni et w "Grupami Szturmowy111i" - to 23 
Warszawka Drużyna Harcerzy im. Bolesława 
Chrobrego. DruŻJ'na ta dzia2a2a przed wojną 

przy Państvovym Gimnazjum im. Stefana Batorego. Stworzono środowisko, 
kt~re "nasycało otoczenie pelną uśmieChu barwą sv.yeh harcerskich Chust, 
teraz zacbowet14 tylko w nazvie "Pomarańczarnia". W •Poma.rańczarni" sku
pi lo sit ich siedmiu: Jan Bytnar - "Rudy", Aleksy Davidovski - •Alek", 
Jerzy Masiukiewicz - "Ma?y", Jacek Tabteki - •Czubek•, Jan Wuttke - •Cza
rny Jaś", Andrzej Zawadoweki - •Gruby", Tadeusz Zavadzld - •Zośka". 
W •Grupach SzturmoV7eh" znaleźli sit trzej - •Zośka" - dow6dea eaqch . 
"Grup Szturmo1'fl"ch", "Rudy" - dowódca jednego z czterech hufc6v, oraz 
•Alek" - dow6dca jednej z dru~ v hufcu "Rudego". Vok62 nich, vśr6d 
wielu 11ltl)'ch, snuje sit niezvykla opowieść o "Akcji pod Arsenałem". 

J.M. 

-------
CZARSKI ANDRZEJ, NAJMlODSI WŁNIERZE WALCZ"łCEJ WlRSZAWY Inaty tut Wydavnie~7 --- ·--- " ··----- -- ---- ---------"PAX". Warszava 1971, s.403.ilustr. 

Ksi4!ka oparta na licznych relacjach ilustruje udzia2 młodzieży war
szawskiej v valce z Niemcami v okresie okupacji 1 Powstania Warszavskiego. 
Autor jako kilkunastoletni ch2opiee brał udział v Povstaniu v szeregaeh 

~-- AK 8 Cbro br7 II", a po upadku Povstania przebyva2 vraz ze svo-
"'P'CCzami w obozie jenieckim w Lamsdorf /Zambinovice/, gdzie Niem

,ol\~Ln1.~ i pokazowy apel lll:odoeianych jeńe6v-povstańe6v. Książka N 
jest lekturę pasjonują~ - pisze Stefan Mlrovski wspóltv6rca 

piervszr kcmendant organizacji "Zawisza" a następnie komendant 
Warszawskiej "Sz8J7eh Szereg6v" - i b7laby cennym przyczynkiem 
~-nJLBtol7cznym, ld7b7 nie liczne bl:tdY i n1edok2adnośei!" 
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Ssezeg6lnie v zwięsku s DSzaeymi Szeregami". B2tdn1e sformu2o'W8Da zo
stała geneza "Szarych Szereg6w•, b2tdnie przedstawioDo v2adze •Szarych 
Szeregów" /np. ks. hm. M. Luzar, który pole~2 we vt·ześniu 1939 r. zosta2 
wymieniony jako kapelan "Szarych Szeregów" f, nieściśle podane dane o sta
nie liezbovy.m organizacji, nieściśle rozvię~ niektóre pseudonimy it4. 
Te niedok2adności i b2fdy - często V)'llikajęce z pośpiechu, niewykorzysta
nia źr6de2, nieprzeprovadzenia konfrontacji ••• obniżają znacznie vartość 
ksf4łki, vydanej w dużym, dwudziestotysięcznym nak2adzie 1 pddważają za
ufanie do autentyczności i pravdzivośei calego opu.blikovanego •teriam". 
"1 szkoda - dodaje Mirovski - książka Czarakiego jest mimo panującego v 
niej chaosu - napisans poryvająco, a sam bogaty material llustraeyjey 
skłania do serdecznej sa~ nad losem tego niezv.yk2ego pokolenia". 

J.M. 

------
FRANTZ WIKTOR, ODUMKI WSPOMNIE11 PRZEZ PRnTAK PAMI$CI PRZESIANYCH 

W)dawnictvo Literackie, Kraków. 1972, s.293. ilustr. 

"Pamitć jest jak dziuraw rzeszoto - pisze we wstępie Wiktor Frantz, 
redaktor •Skauta 11 ve Lvovie v ostatnich latach przed wybuchem drugiej wo
ją śviatowej. Cs2oviek ehcial:by odsiać przez n:ię tylko te codzienne aro
bne, monotonne i nieważne rzec~;y, a tu raz po raz okazuje sit jakiś duży, 
ważny i znaczny dla sprawy kawalek przesunął si~ przez nią i przeleclal 
bez śladu... matego nie usiłuj f tych odłamków, co się ostały z zatrace
nia, sklejać w jakąś jednoli~, zamknittą v sobie całość, w jakiś pomnik, 
urnę czy fresk, bo 1 tak w koncu okazaJ:oby się, te jak w starotytnych 111-
kopalisks.cha posęgowi brak głovy lub rąk, amfora jest bez dna, a mozaice 
brak mnóstwa cz,stek ••• 11 • Sypną2 vięc autor kilka garści od2amków wy
branych tak sobie, na "chybił trafił" z ogronmego, zagmatvanego stosu 
wspomnień i zadedykolsl&2 je "Tibi" - Tobie, "który czy kt6ra masz w tej 
ehvili tę moją książczynę w r,ee". W tym dobrym, ciekaW)'m, zasługują-
cym na obszerne omówienie, "zagmatwanym stosie wspomnień" znalaz2a sit 
spora garść "odlamk6w" z okresu "skautowego" redagowania. Mówią ove 
wspomnienia o troskach, kłopotach 1 zabiegach redaktora, który rozumia2 
znaczenie sl:owa pisanego dla młodego pokolenia i chciał pismo prowadzone 
p.,..zez siebie utrzymać na właściwym, wysokim poziomie. "Jako redaktor 
"Skaut&" -wspomina - nigdy nie miałem povodu narzekać na brak materia-
26v, tylko co to był za materiał! •• w większości do druku nie nadawał 
sit i eważnie wszystko na jedno kopyto ••• mżna tym było vypehlić każ-
dv~:.mtiiA'i~d. deski do deski, a nadawl.o się tylko do działu "Z naszego 

j · dziel: organizacyjny/. Miałem vięc prawo narzekać nie na 
materiał, na jego jakość. Gl:ówną troską redakcji byl:o, 

~ pismo, jak zapewnić mu dobre p16ra, których przecież w 
lo. Ale dobrym piórom trzeba b,yl:o płacić honoraria, 

".,.aeowaliśmy ideowo czyli prozsiczniej s za darmo. 
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Gdyby tak ••• - marzyło się - mieć v redakcyjnej tece artyku:ty takich pi
sarzy, jak ••• i tu przesuwały się przez rozmarzoną głowę redaktorsq róż
ne nazwiska z ówczesnego polskiego Olillpu pisarskiego. Bo choć harcer
stwo tworzyło pewien zamknitty, eks~uzywny kr~g, a ra~zej kręgi ••• zda
waliśmy sobie doskonale sprawę, że sviat v kt6rym żyje1uy zaczyna się o 
krok za ogniskiem. Harcerskie ogniska nie były czymś zallłlmitt)"Dl, wy):ęcz
DJ'w, przeciwnie - chętnie gościliśmy przy nich i zapraszali na nie wszys
tkich. Osobiście pisma harcerskie uważałem też za pewien rodzaj ognisk 
i dlatego na :tamach "Skauta" vidzia:łem chętnie wypowiedzi os6b spoza har
cerstwa i dotj"CZ4eych nie tj"lko naszych spraw. I tutaj podawały' sobie 
rękę zabiegi o dobre pióra i przyciąganie do naszego ogniska ludzi "ze 
śviata", który przecież był i naszym światem, choć zaczynał się o krok 
za ogniskiem." Żebrać o artykuły- i takim żebranym chlebem wype2nia6 
nlll11er - prz:yznaj e się Fxantz - nie chciał. Ale od czego głowa na karku? 
"Przyszed:t mi do łepetyny pewien oryginalny pomysł, któey przy pomoey 
nieocenionego W2adka Wenz1a, w którego rękach spoczywała trudna i nie
wdzięczna administracja "Skauta", udało się zrealizować". Tak powstała 
"Historia pravdziwa, o tym jak "Skaut" wybra 2 się po kolędzie 1 oo z te
go vyniklo". Tekst tej "kolędy" wybity v 100 egzemplarzach v.ys2ano do 
znanych polskich pisarzy na Gwiazdkę 19.36 roku, a v numerze 11 z 31 sty
cznia 1937 podała redakcja pełny tekst zawarty v owych 100 egzemplarzach. 

• 

c 

R EDAKCJA •SKAUTA• 

najstarszego czasopisma harcerskiego w Pobce, założonego 
we Lwowie w r. 1911, w zaraniu ruchu harcerskiego, u obcho
dzęcego w br. dwudziestopięciolecie 3Wej służby harcerskiej, 
pragnąc u5wietnić swój rocznik jubileuszowy arfykulorni najświd~ 
niejszych piór w Polsce, a nie mGjąc po temu żadnych runduszów 

umyślile sobie 
starym, żakowskim obyczajem wybrać się do wszyslkich przed~ 

niei!zych pisarzów naszych 
z opłatkiem - po kolędzie 

prouęc o ofiarowanie bezinteresowne arlykulu, wiersza, Crag~ 
menlu z większej prGcy dla naszego czasopismiS i naszych 

czytelników 
hGrcerek i harcerzy. 

DufMly, że nie napróżno do drzwi Waszych Wielmożności 

kołatamy i o dar pióra do serc kolędujemy. Ze swej strony 
zobowirguiemy się przesłać egzemplarze autorskie naszego 
dwułygodnikG, w kfórych ukażą się nadesłane nam laskowie 

utwory. 
My skouci jesłcimy przyjaciółmi całego świGfG i prGgniemy, 

aby wszyscy byli również naszymi przyjaciółmi • 

REDAKCJA •SKAUTA< 
Lwów, ul. Kurkowo 12 
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Oryginalny drzeworyt na wewnętrznej stronie druczku, przedstawiający 
charakterystyczną kopułf kościola oo. dominikanóv i viełt ratuszoWił ve 
Lwowie otiarowal: dla upitkszenia "łartobliwej petycji" znakomity gratik 
lwwaki 1 szczery przyjaciel harcerstwa prof. Ludvik Tyrovicz. Tl:oczyl.a 
go na japońskim papierze Drukarnia Zakładu Narodovego im. Ossolińskich 
ve Lwovie. Oplatk6v za2~czaąch do rozsy2anej "łoltd7" dostarczył orga
nista kościola św. Miko2aja. Sk2ada2 Leopold Adam Turkievicz. 

---
ANGELUS TAK POWNIS M5WI WlAmE HIS vERBIS a 

RONTIO VOBI~W!BLKIE WESELE. 
ZRODZORY W LUDZKIM CI!LE, 
ZOOD~ VAM PRZYVR6CI. 

COl, b MY i ERGO SIJ DZIŚ CIJSZ!M!' 
I IDZIEM DO W.&SZK>ŚCI PO KOL~. 

lASKA Pń'sKA RIECH B~II 
NAM co onm.nuć. 

VINl NIE PIJ'EMY, PIP!NIJDZ! NIE LUBIMY, 
O Akt!KOZ. DO "SKAUTA" OORf.CO PROSIMY. 

l"ELIX NA ŚWIECIE łłAM 'l'RWAJ, 
PIÓREM KO~DJ NAM DAJ! 

JAK NAM NIE DASZ KOLfD!, BJDZIEM CIJ GANIĆ WSZ$D!, 
DICEN'l'ESł ~' SKNERA, NIC RIE DAt, 

PIÓREM DLA 1US RUSzy~ NIE CHCIU. 
OBY 'rAKI RIE BYWJ.l.. 

GDY KOił~ , WYCHWALA0 c:ą B~IEMI 
DICENTESt LARGUS, DAfNI, CNOTLIWf 

DAJ BO~ MiłOŚCIWY 
OBY NAM LONGE m! 

/"Koltda" na stronie sevnttrznej/ 

---
Reakcja literackich adreaat6w na akautow.r apel b,r2a v bilansie ogól

nym nielicZM, ale interesująca i warta bespośredniego poznania przez 
przeczytanie tekstów zavartych we vspomnieniach "davno przebrr;mi~l:ej ko
lfdyA. Sz6stę gar~6 odtamków wspomnieć zamyka W. Frantz pitkną vstevkęa 
"Sąjf owint v szkarłat chustki, do rtki vezmt kij skautow.r i J)ójdf v las •• 

e~ jett enne polne pustki, poprzez jesiemv smtt ścierniska, w zaeho
załi...- P6jdf w harcerskiej takt piosenki śladami zwierząt, v ich śeie-

O!yqii... 2onit oczy- i na widnokrąg spojrzt siny i na zacbodnie spoj-
~' od słońca sit zapalt! Bfdt Bi\' cały w !arze mienił JJ11Śląc 
dsi\1!\jm eMtem, nie wiedząc, czy stałem sit ~viatem, czy mo!e świat 
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sit we mnie nd.enil?... I będę gorzeć, gorzeć w slońcu, i będę gorzeć do 
tej poey, aż zgaśnie slońce - a po s?ońcu pogasną łuny i kolory." 

J.M. 
------

MA~. J~;1_!!RT!J; ~. ~RII I TRADYC~-~_E~!!. ~CERSTW!_!2~~!~· 
Wjrdawnictvo Harcerskie "Horyzonty", Warszawa 1971, str.188. Wyd.l, nakład 
20 tys. Oddano do składu v maju 1971, podpisano do druku w listopadzie 1971. 

Książce tej pośvięeony jest artyku? naczelny w niniejszym numerze 
"Skauta". Jest to zbi6r artyku26w ogłaszanych v latach 1968 i 1969 w 
"Drużynie" a nast,pnie w w-Motywach". Treś6 tej "historii" ujęta zosta
ła w dw6ch częściach: l. M.ę drorl dptw;adcz.~ /tj. "burżuazyjna" i "po
stępowa" - J .M./f 2. ~!!'1-l! ~2!-§je_§lP:t~J:.9P§y.i.adczeń /czyli "kolejne 
etapy kszta2tovania się socjalistycznego harcerstwa v Polsee Ludowej"./ 
Obie części poprzedza •zasadniczy" wstęp pt. Nasz rodowód. •ostatni 
etap !lnte!l_dvu D~t6v ~o§~s~9e~' w wyniku której 11kszta2tovalo się 
dzisiejsze harcerstwo - pisze autor - zapąc~Gtkosęl Ł6d;ti ZJtz~ oz!ala-

! ij t . kt6r,y się odb.72 8 grudnia 1956 r. • /str.l60/. •!I:ZJUd 
/18-21 kwietnia 1959 w Warszawie/ politz~IPI 

• "~Jazd III ZHf do 5 kwie-
!! ~~~~~ 

"· "W referacie zja-
zdowym jako e vysun zo rozszerzenie llp2yw wychowa-
wczego harcerstva na dzieci i dorastającą młodzież. Mia2o ono oznaczać 
przekaztalcenie sit harcerstwa j zrzeszającą co naj
mniej .30 proc. dzieci i młodzieży w wieku harcerskim. Sformu2owano to v 
ha'le: ~j.er!melf = o <}p ~lJąn% i sprecyzowano vsp61ne dla ea2ej organiza
cji v uchwale zjazdowej 1 Zadania spo2eozno-\J1'Chovavcze ZHP na najbli!sze 
lata". W dniach od 14 do 16 października 196S obradowal w Warszawie IV 
~j,,d_}fqJ!Illl:liS!i%C!Jlęgą .. ~&, kt6ry - vedhlg autora - " tll! 

~ 
#:~~ ........................ • sze kart,. za ą codzienną pracą ponad milion,. 

, realizując hasło Zjazdu a f.9!§.9e o ~pgoweJ..- l!±~~.ła mśl!a .SIYP". 
W •Pos2oviu" autor stwierdza: "Kartki sę pierwszę pr6bą pehdejszej odpo-
viedzi, z jakich ruch6w i organizacji wywodzi się dzisiejsze socjalistY"
ezne harcerstwo. • • po raz pierwsą zareprezentowany jest pel:n7 cięg hi
storyczny od lat, v któeych dotar2 na ziemie polskie skauting - do IV Zja
zdu ZHP". I wreszcie atavia kropkę nad "i" 1 ••• "S)'nteza dv6ch dr6g do~
viadezeń doJonywała się pod kierowictvem partii. Jej ~~ądra polityka, au-

~--tory'tet i aktywność jej czlonk6v dzia2ająeych w harcerstwie - pozwalaq 
sl<.u'tc.eeznie broni6 pryncypalnych za2o!eń ideowych, przyswajając z tradycji 
szyetko eo wytrz:yneło próbę czasu, pomagały zjecłeyvać dla socjalistyes-

N o 17chowsnia szerokie rzesze bezpartyjnych instruktor6v, utrącajęc sku-
- ;i' wszelkie próby wskrzeszenia tego, co sit przeey2o". 

• J.M • 
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4. K o r e s p o n d e n c j a 

Gen. W~_Qr!!k-Rfteke!!!LL2~~va-K!!1!~/ t "Pragn\' serdecznie podz1ękova6 
za otrzymany nr 14 "SKAUTA". Numer niezmiernie eiekavy i bogaty a nie
które artyku~-wspomnienia, to bardzo wsine przyczynki historyczne, o~
vietlsjące z pierwszej ręki wydarzenia ściśle związane z początkami ru
chu harcerskiego. 

Artykul p?k. s. Biegańskiego odtwarza nietylko organizacjt trch po
czątków ale i atmosferę v ' jakiej się ksztalto~ł,y. 

Wdzitczny jestem dr s. Mękarekiemu za jego wspaniałą "Prehistorię", 
w której między innymi daje zarys dziaJ:alności "Zakonu Zbawienia Polski" 
/Z.Z.P./. Jest to poza wpomnieniami Tadeusza Dybczyńsldego /obecnie tru
dno osiągalnymi/ pierwsza opublikowana relacja o Z.Z.P. Zważywszy, że 
od prze!yć dzieli nas blisko 60 lat - podziwiam iyvotną pamięć obu tych 
autor6v, moich najserdeczniejsz.yeh przyjaci6l z tych właśnie czasów 1 
vspólnej pracy ••• Gratuluję drogiej redaktorce śtdetnie prowadzonego vy
dawictwa ••• " 

+ + + 

Dr ~~zę'!av J. ,;!!es!si_~~2~/ s "Dzitkując uprzejmie za nadesl:any nu
mer 1.4-sty "Skauta", tak interesujący jak poprzednie, przesy2am v zal:ą
czeniu czek na n.o - na Fundusz Redakcyjny. Pozwalam sobie vystavić 
czek na nazwisko Redaktorki, gdyż - niestety nie wiem, jak ~tawić czek 
dla Skarbniczki. 

Czy nie b,y2oby wskazane umieszczać stale v każdym numerze poucze
nie, jak wystawiać czeki i P .o. dla skarbniczki Kola? 

Prawziwą przyjemność spraviło mi przeczytanie artykułów s. Mękar
ekiego i St. Biegańskiego, jako nieocenione przyczynki do historii har
cerstwa. Serdecznie gratuluj, • 

+ + + 

Pl!:!~!: J!n No~-~~ch!~L= "Czuję się vcięż bardzo mocno zvięzs~ 
z ZHP, któremu wiele osobiście za~zięezam. Spełnienie Pani proŚQy będę 
uwzal' za mroj miłT obowiązek i chętnie napisz, krótkie wpomnienie zwią
zane z harcerstwem i T~ecią Druiyną im. Ksittcia Józefa Poniatows~iego v 
Warszawie ••• Chętnie również zgłosiłbym swój akces do Kol:a Harcerek i Har-
e ~ 191Q-1945, chociaż nie mogę przyrzec zqyt aktywnego udzialu 

a e zajteia i obowiązki ••• " 

+ + + 

31 

archiwum 



~~--------------------------------------------------------------------~==--~-

Dh. hm Wlad sław Wenzel nd 1 ••• "Bogata i róźnorodna treść nr ].4-go 
" AUTA", dob r nazvisk autor v podstawoW)"ch artykułów~ doskonale. Nu
mer bardzo interesujący szczególnie dla mnie, bo dh dr pu.?k. St. Biegań
ski w artrkule •z dziejów Harcerstlm.t wiosna 1911 1 viosna 1914" "7jaśnil 
mi zagadnienie, kt6rego nie moglem rozwiązać, a mianowicieu vrjaśnil mi 
róśnieę jaka b7la v redagowaniu "SKAUTA" przez dba Andrzeja Ma2kowsk1ego 
a póiniej dba Ignacego Xozielewskiego tak pod względem treści, nastroju 
jak i podejścia do spravr odzyskania niepodległości. .lrtykul ten pozwo
li mi uzupehdć lukę, zauvażonę jeszcze przed 19.39 r., v czasie opracowy
vania rocznik6v "SKAUTA", a w szczególności dotyczy to okresu od 1911 do 
1918 roku. Był to okres iywiolovej praey skautowej, uwieńczonej udzia2em 
starsz1znr i młodzieży v LegionaCh Komendanta Józefa Piłsudskiego lub 
v II Brygadzie Legionów gen. Józefa Hallera v walce o wolność. /Pract o 
redaktorach i sekretarzach redakcji "Skau1;&" w latach 1911-1939 mam już 
prawie goto'Wil na ;podstawie zebrany-eh ma.teria26v i osobistych wspomnień 
z lat 1917-1939./. 

Wr 14-ty "Skauta" naszego Ko2a Barcerek i Harcerey, z lat 1910-1945 
- jest kopalnię materiałów i viadomości podobnie jak i poprzedni mmer 
13-t,-. 

Dzitknjt pitlmie za om6wienie poozt6vek haroerskioh VJdan)ch przez 
nasze loło. Niestety brak zainteresowania nimi tak vśr6d czl:onk6v Kola 
jak i wśr6d barcerek i harcerzy v W. Brytanii, lldJno wielu wysi2k6v zro
bionych w tym kiex·unku. 

W niązka z odznakę /podaną w i4 nr. Skauta/ "Odcinka Sok62-Macierz• 
/kt6ey by2 po stronie nkraińskiej w·listopadzie 1918 r. we Lwowie/, jako 
uczestnik tego odcinka pragnt dodać , !e odznaka ta 'bf2a nadawana wszystkim 
osobom, które w nim brały udzial:t v pracy kurierskiej, vyviadowczej, zbie
raniu bro~, itp. • • • CalościAł prac Odcinka kierował komendant polski po 
stronie nkraińskiej dr Panek, Iłaczelny Komendant Skautowy przy pomocy 
p. Marii Opieńskiej 1 1nnych. Centralfł by2o mieszkanie dr Panb przy 
ul. Senatorskiej tuż za Domem lkadem~ ekim przy ul. l.os:ł.ński~go". 

+ + + 

v odpowiedzi dh. M.Z. Biedka /"SKAUT" Dr 13 
i 14/ pisze: "Gc:'f1b) dh. M.Z. Biedka pt'zeczyta2 uwdrde m6j artyku2 pt. 
"Ruchy' ideowe u kolebki barceratwa" zapewe nie zrobiłb7 •1 sarsutu, te 
zapomnialem o •Sokole" 1 jego saaługaeh, tymbardziej, że nie znalazl dla 
"Sokola" choćb,y najmniejęzego uznania. 

Wie pisałem historii ruchów ideowych, a jed)'l'lie przyczynek do niej, 
na 110ich w2as117ch przetyciach i wapo•r,ieniach i na saęa wśttpie 

archiwum 

łe ograniczam sit do terenu bJ'lego Królestwa Polskiego pod 
akta. A przecież "Sok62" dzia2a2 v Galicji, je,li chodzi o 

• To clqba wystarczy. Skąd wite te peble gorye~7 wiosld 
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Dh. Jun Jer!~i ,~!vińs~ &ndla/ a "Z przyjenmością na podstawie artylalhl 
o Harcerstwie na Slęsku /"SKAtJT" nr lJ/ skojarzyłem sobie mile przei7cia. 
Wobec tego, łe w tych odlegeych latach przyjaźniłem się z m"żem druhny 
Jordan-towińskiej, pozwalam sobie przes2e.ć małe uzupebńenie /str.4, wiersz 
10 od do'-n ••• "jej męt ••• "/. 

Mtzem druhny_ Vandy_ bJ'ł harcmistrz ~ian /zvany i znany jako "Maryś
ta•/ towiński- p6źniejsz7 Komendant Chorągvi Sląskiej. W 1939 roku ofi
cer s?.utb:y stałej w stopniu kapitana dyplomowanego. Zginął w Katyniu 
/lista starobielska/. ·w liście do Redakcji Dziennika Polskiego z dnia 
12 maja 19'n nr. 112 - mjr. Adam Moszyński, autor książki "Lista Katyńska•, 
z okazji jakiejś kontrowersji tak pisze: " ••• Naszym intendentem był r6v-
niei WJznaczony przez wladze obozowe kpt. dypl. piechoty Marian totd.ński, 
kt6ry odbiera2 od sowieciarzy cały prowiant wedle ustalonych dla nas norm ••• " 

+ + + 

~Kol2-~~~!JJ" /Jendyn/ z "Uprzejmie proszę o żlivienie Kom Lvowian 
zadość uczynienie ~śbie pani Stefanii Garlicklej z Kanady a mianowicfes 
/odpis jej prośby'fa "W ostatnim Biulet1Jlie nr. /str.92/ jest artykuł o 
"SKAUCIE" !ola Harcerek i Harcerzy z lat 1910-1945. Niestety, ani adresu, 
ani ceny nie podano. Upr~ejmie proszę o 2 /dva/ egzemplarze, należność 
zaraz odeszlę". Sterania Garlicka, 2756 MacKay Windsor 21. Ontario, Ca
nada." /Od Redakcji: Egzemplarze "Skauta" zostsly vye2ane./ 

+ + 
• 

NpH,tka. W związku z 1.4-tym numerem "SKAUTA. ukazaly' się om6vienia lub 
. 

odnotowania tego wydawnictwa v szeregu pism polskich. M.in. Pziermik Pol
ski podal' obszerne om6vienie całości vspomnianego pisma pi6ra prof'. B.He2-
CZ1ńsld.ego. Polskie Radio Wolnej Europy nada lo audycj t na ten temat do 
!raju. "Ostatnie Wiadomości" v Mannheim zwr6ci2y' uw.gt na szereg opraco
wań, kt6re udosttpniaję "czytelnikowi poznanie postawy ideowej ZHP na 
emigracji, nie mającego vs~lnych powiązań z "ZHP" v PRL." Stwierdze-
nie wa!ne ze wzglfdU na czytelnika z Oddzia26w Wartowniczych na terenie 
Niemiec. Ponadto odnotowania nkazaly' sit v "Wiadomościach" londyńskich 
i "Orle Bislym". 

+ + + 

5. W 1 a d o 11 o ś c i o r g a n i z a c y j n e 

NACZELNA RADA ZHP W LORD!NIE 

obradova2a w pierwsz.ych dniach vrześnia br • 
• 

dd 2:y sit v Instytucie Polskim 1 Muzeum im. gen. Sikorskie-
'~ch udzia2 członkowie Rady z J.rgentYJ17, Belgii, Francji, 
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Kanady, Stanów Zjedn. i w. Brytanii. Członkowie Rady z Australii, Hola
ndii 1 Niemlee reprezentowani byli przez zastępców. 

Rada pr~yjęła sprawozdanja naczelnych władz harcerskich i udzielila 
absolutorium ustępujfłcemu Nacselnictw ZHP. W dyskusji poruszono probl~ 
rrrr VJCbowawcze na jakie napotyka ZHP V swojej }racy. Mala znajomość jf
~ka polskiego u najmłodszych dzieci z rodzin polskich na emigracji i spo
soby zaradzenia temu był.f przedmiotem troski przedstawicieli vszystkich 
terenów. 

Wśr6d tematów poruszonych na Radzie omaviana by2a obecna sytuacja 
m2odzieły v Kraju. W wychowaniu m?odego pokolenia vy2oni2y się daleko 
idące plany przekształcenia zbiorovego tycia m2odziety pod has2em "inte
gracji" czy "konsolidacji" organizacyjnej. Ofiar, t.ych "zjednoczenio
w.yeh" poczynań miałby paść 1 tak ju~ znlko]ny margines swbody i niezależ
ności, które maję obecnie organizacje w PRL. Na plan pierwszy wysuwa sit 
projekt pełnego Wzjednoezenia" wsz.ystkieh organizacji alodziety a vięe i 
"ZHP" najsilniejszego liczebnie - v ramach jednego centralnie kieravanego 
zv.lązku, vzoro\ł&.nego na nies2avnej pamięci stalinowskiego ZMP /Związku 
Mlodziety Polskiej/ i na sovieckim Komsomole. 

W związku z poląezeniem ośrodków politycznych na emigracji Rada po
wsięla uchwalę treści następującej: "NRH stwierdza, te zgoda kierowni
czych czynników politycznych na emigracji ulatwia dzia2alność v,yehowawczą 
Harcerstwa i v.yrała zadowolenie, że do takiej zgody do szlo". 

W pierwszym dniu zjazdu v sali sztandarowej Instytutu kapelani har
cerscy koncelebrow.li mszt śv. v intencji ZHP i obrad. Kazanie rwyglosil 
naczelny kapelan ZHP ks. hm. Gogoliński-!lston. W niedzielt msza św • . 
koncelebrowana odby'la się w kaplicy s.s. ZmartWTehwstanek, a kazanie wy
glosi2 ks. hm. Kącki, kapelan Okręgu bry tyj skiego ZBP. 

Instruktorki i tnstruktorz1 z Londynu podejmowali wieczorem w sali 
POSK'u Radt herbatką. W ostatnim dniu obrad NRH powzię2a szereg uehwe.2 
oraz wyraziła podziękowanie Pryaesowi Polski hm. W:yszynskiemu za przes2a
ne błogos?awieństvo w związku z razpoczttym harcerskim rokiem milości bliź
niego. 

Nove władze harcerskie wybrano jak na&tfpuj e 1 Naczelnictwo ZHP v 
składzie: 

hm. 
Przewodn~;2ey ZHP - hm. Ryszard Kaezol"'\\sld, wiceprzewdni.ez'ey 

Tadeusz Ga , bm. Łucja Golińska, hm. Irena Łukomska /Stany Zjedn./, 
Stanis2av Orłowski /Kanada/. 

Naczelny kapelan - hm. ks. Raf'a2 Gogoliński-Elston. 
czelniczka harcerek bm. El!bieta Andrzejowska, naczelnik harcerzy 

Witting, kierownik starszego harcerstwa phm. Kazimierz Golińsld., 
generalny bm. Józef Żuromski, skarbnik generalny hm. ~ek 

kollisarka zagraniezna hm. Irma Paluchowa, komisarz 
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zagraniczny hm. Czesław Palueh, ez2onkowie naczelnietwa: hm. Wojciech 
Dhlżevski, hm. Botena Laekiewiez, hm. Irena Mydlarzowa, dz.bare. Bro
nielaw Prusz)ński. 

+ + + 

!~mitet_~~le~!!-~~~!~ M!~~!Ja ;oEe~!~.! Lo~~lnie powstal na pod
stawie ueh~ly ostatniego Walnego Zjazdu Zjednoczenia Polskiego. Komitet 
wykona l pierwsze pra ee przygotowawcze i nakreślił program ramowy. Spra
wzdanie z dotychczasowych prae zosta2o podane v Dzienniku Polskim. Ko
mitet jest zes~lem otwartym dla wszystkieh organizacji, kt6re cbeiał,yby 
vląezyć sit svoim bezpośrednim vk2adem do uroczystości rocznicowych a za
razem utrzymuje łączność z komitetami i ośrodkami polskimi v wolnym świe
cie, oraz z instytucjami br)'tyjsk1mi i mitdz;yrl8rodovymi. Do tego Komite
tu veszli równie! przedstawiciele Związku Harcerstw Polskiego w osobach 
Przewodniczęeego R. Kaezorowskiego, Naczelniczki E. Andrzejowakiej i 
Naczelnika J. Wittinga. Centralny obchód Rocznicy Kopernikowskiej ma sit 
odb,-ć v dniu 18 lutego 1973 r. s. organizacji jego podjęl'o się Tovsrzystwo 
Naukove na Obczyźnie. Wsp61nym vysil:kiem Instytutu Polskiego, Bibliotek 
Polskich i Zvięzku Polskicb Filatelistów zorganizovana będzie wystawa Ko
pernikowska. WT2oni2a sit r6lol!'lie! inicjatywa WJ'·dania pamiątkowych znacz
k~v przez pocztę Watykańską i Brytyjską. Sekretariat Stanu zawiadomił 
ambasadora K. Papee v Rzymie, !e "vh.dze Państwa Papieskiego postanowiły 
uczcić rocznic, urodzin Kopernika ~niem serii znaczków pocztowych". 
Poczta brytyjska odm6vll:a zgodY na wydanie znaczka rocznicovego ale leyra
zi2a zgodę na tzw. "postmark slogan eśmpaign" lub "speeial handstan1p". 
Powatnym zadaniem, którego realizowsnia podjął się zespóJ: Komitetu jest 
publikacja /2-gie ~d./ ksiątki dr Stefana Mękarakiego /pseud. Józef Ru
dnicki/ pt. "Nicolas Copernicus" ~..ikołaj Kopernik/ 1473-1543/, vydanej 
przez •The Copernicus Quatercentenary Celebratlon Comzuittee" v 194.3 w 
Londynie w 400-lecie śmierci uczonego. Przedmovę do tego wydania na pi
sa? znakom! ty astrono• angielski . sir Artbur Eddington. Drugiego ")'dania 
tej książki podję>a sit Polska Fundacja Kulturalna. Komitet projektuje 
r6wnieź v.ydanie plakatu pamiątkowego. 

W skład Prezydium Komitetu Rocznicowego vchodzę1 prof. dr Tadeusz 
Sulimirski jako przewodniczłlCY, St. Kolańezyk i Z. W. Bieńkowski. 

------
6. S p r a v o z d a n i a 

N za rok 1971 

o 
Wa WalDJm Zebraniu Koła odbytym v sali POSK'u v dniu ~-yja !271 ~· 

:on~rch vybor6v, przewodniczącym Koła został wybrany 
ci • J. Rowiński, a wybrany Zarząd uk:onstytuo\18.2: się jak na-
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at,puje: Vice-przew.: dhna hm I. Mydlarzowa i dh hm A.J. Zielicki, seb·e
tarz: dbna A. Bondomańsks., skarbnik: dbna A. Saperowa, Kom. Histor.: 
dh hm s. Jankowski, dh phm s.w. Wojstomski, dh hm J.B. Brzeziński, Sekcja 
odcz.: dh hm A.J. Zielieki, Komitet wydavnicz7 Skauta: dbna hm J. Mtkar
ska - redaktor, dbna hm I. Mydlarzowa, dh A. Ropelewski, Sekcja Iaprez: 
dbna E. Rozbicka, dhna I. Jaklik, dh A. Barszcz, Ref. P:rasowy: dh phm 
s.v. "'jstomski, Ref. na "Midlandy'": dh hm R. Kawalęc, Ref. tilatel. 1 

dh hm J. Sliviński. Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Dh V. Bida
kowld, dh B. Olizar, dh s. Rosińsld, dh J. Rymwid-Misiak, dh w. Vitl7lak. 

W ciągu roku sprawozdawczego Zarząd od'b7ł 4 zebrania ora~ zorganizo
wa2 4 zebrania Ogólne czlonków: 

16.10. 71 Herbatka poląezona s tombolłł 1 loterił!ł. W programie był 
odczyt .dba pror. Marłans Szyszko-Bohusza p. t. Malarstw polskie v wizji 
europejskiej. Z po~d6w od nas niezaletnyeh ode~ został prze2oło~ Da 

. inn7 termln. Dochód z wieczoru - E31. 

16.1. 72 v sali POSK'u odbył się "0p2atek• pol:ąezo~V z loterią i 
gawtdę. By'?..a to v.yjątkow liczne. i udana impreza Ko2a /67 osób/. Oprócz 
licznie zgromadzon7ch cz2onk6v, zaszez7ci'o jłł swoją obecnością szereg 
godn7eb gośei •· in. gen. Iłoun Odzierzytiski z ionę, pro!. Bronielaw Hel
ezynski, gen. w. Orl11c-R!ckensnn, dr Stefan Mtkarsld, dr Stanielaw Bie
gański z żoną i itmi. Dh prof. tfarien Szyszko-Bohusz vygJ:osil bardzo cie
kawą i śvietnie opoviedzi~ gawfdt p.t. •Wspomnienia z Wileńskiego 
Baonu Harcerskiego. Loteria - 300 fantów, z których kaidy w.ygryw.2, za
koń czyl:a zebranie. 

30.4. 72 v sali Stowarzyszenia Kombatantów odb72a sit Herbatka To
warzyska z .udziałem 37 os6b, po}ąezona z loterią tantovą. I teraz kałdy 
bilet wygrywał. lłajeenniejsz)a fantem by2 vspanialy' @p~~r otiarovany 
przez dba ~!!!§§ Kazimierza Sabbata. Pulkovnik Franciszek WJsłouch ofia
rovat przez siebie namalowany- obraz o teJDacie Polesia. Obraz ten i sze
reg inn7ch f'ant6v sprzedane zostal:y' na licytacji. Dochód z loterii i 11-
e,rtaeji wyni6s2 E21.25. 

Opr6ez povyższyeh imprez, Sekcja Odcz,-towa pod przewdnictwem dba 
bm A.J. Zieliokiego sorgan!zowa2a dnia 7 kwietnia 72 "Konferencję Okrą
glego Stoht" v lokalu POSK u. By-2o to pierwsze zebranie z eyklu "Har
cerstwo w czasie ostatniej wojny- śviatovej". M6v111 d.h hm J.B. Brze
ziński o pr6beeh zorganizowania Harcerstwa w Rumunii, dh hm W. Wenzel o 
Harcerstwie na Wtgrzech, dh phm s.w. Wojatomsld o Harcerstwie v Palest,.-

__,.,.-~nie, a dh hm Zygmunt S~adkovski o Harcerstwie na Dalekia Wschodzie. 
tkie te wspomnienia zosta }y nagrane na taśmt ·i będą sta.novily po
wkład do historii Harcerstwa v czasie ostatniej wojny. 

N 
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Cztść gospodarcza i artystyczna vszystkich tych vieczor6v spoczywa
la v r,kach nerovniesld Sekcji Imprez dhny E. Rozbickiej oraz gruw Pań 
daj~c.yeh ofiarnie swą prac, /i cz,sto pieniądze/ v przygotovaniu posi2-
k6v, ciast i tort6v oraz artystycznych dekoracji sal i sto26v.- Zbieranie 
tant6w, urzłldzanie loterii i tomboli, licytacji a nast,pnie pe2nienie f\m... 
kcji miłych gospodyń - wszystko to praca dbny E. Rozbickiej, K. Golofito
vej, I. Weberovej, (. Mydlarz6WJ 1 szeregu. inn1'ch druhen. Wszystkim Druh
DOm v illieniu Koła sk2adam serdeczne B6g Zapłać. Dzitkuję też wszystkim, 
kt6rzy bezimiennie ofiarovali ove setki tant6v na Koła. 

Tutaj chcia2bym gorąco podzitkować pani Halinie Sukiennicldej za 
ofiarowanie Jtoht obrazu "Ostra Brama v Wilnie". Pitkny ten obraz zosta2 
zaviessor17 v ŚWietliC)" Naczelnietwa ZHP i bfdzie tam przypolldna2 112o
dym harcerkom i harcersom o łączności Wilna z Polską. 

Nie ukazał się jeszcze dalszy Zeszyt Historyczn7 choć dwa z nich 
s, v przygotovaniu. Piervsze 2 zeszyty są nadal do nabycia, choć vitk
szość została sprzedana. Niestety nie wszyscy nabJVcy za nie zaph.eUi. 
linansowa strona tej najważniejszej naszej iwrpr8Q', wobec wysokich kosz
t6v druku jest povainą troską Zarządu. 

W ubieg:łym roku dh hm W. Wenzel, pod egidą Xoh vyda2 1500 komple
t6v Kartek Harcerskich, przeznaczając część dochodu na Fundusz w,davnicq. 
Kartki te w/g rysunk6v artysty gratika M. Valentynovieza, są dla naszego 
Kola cenną propagandą wśr6d ml:odzieży harcerskiej, dla kt6rej sosta2y V'!'
dane. Niestety rozprzedaż ieh idzie b. povoli. Dh Venzel prosil człon
k6v Xo la o pomoc w rozprzedaży, niestety bez vitkszego powodzenia. 

Chcia2b)'Dl tu zanotować imprez, harcerską, maj4~ pewnę lączność z na-
. mi. Związek P'Uatelist6v Folakich v Londynie, swą dorocZ!lłl V)Stav, .- poś

vitcil: bas lu "Skauting w f'Uatelistyce światowej". Wystava odb)r2a s i! 
v lokalu polskiej YMCA 14-16 kwietnia 72 i została zainicjowana 1 czts
eiowo obesłana przez członka [o2a dba hm Jeremlego ~livińsldego. Druh 
~li wińsld zapro j ektova2 takie kopertt harcerską i napisał v Katalogu wy
stawy artykuł p. t. "Polskie znaczki 1 kasovniki skautowe". Kasovnik oko
lieznośeiov.y poczty br)Lyjskiej aa v 'rodku dużą lilijkę harcers~. 

___ _, __ 

S P R.A H.Q_Z g A.N I l 
2 

Zebranie Koła Harcerek/Harcerzy z lat 1910 - 1945 
v dniu 4 czerwca 1972 roku v Londynie. 

, H.K.H. ~~ • Jeden p. t. "Począt-
""'""""ego" - vti&k e egz., p.t. "U,s7 m2odzie-

j pod ko11Rmistyczn1Jili rządami v P .R. L." v nakładzie 1000 
• Obydwa zeszyty spotkał,y sit z przycb1'1nym przyj tciem 
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w Harcerstwie, zar6vno wśród starszej młodzieży i starszyzny harcerskiej, 
jak i na terenie K.P.H. Rozprzedaż: zeszytu No.l pozostało na składzie 
tylko okolo 92 egz., zeszytu No.2 - około 572 egz.-

Po wydaniu tych 2-ch zeszyt6w nastąpi2a dhlższa przerwa, vype2niona 
zorganizowaniem !9'!dD!fJ'tortstj! przez dba bm. J. Brzezińskiego, oraz ePn-
92!1Płft1.9ąls!YCfb_J!@!:ng'!, 8 mianowicie: 

l. "Harcerze w bojach 1911.-1921 - opracowje dh dr s. w. Wojstomaki. 
2. "Harcerze w bojach v drugiej wojnie światowej 1939-1945" -

opr. S. J ankovski • 
.3. "H8!rcerstwo ·na terenie międzynarodowym 1913-1972" - opracovuje 

hm Cz. Palueh. 
4. "Harcerstw w drodze do Polski i na obczyźnie" /1939-1949/ -

opr. hm Z. Szadkovski. 
5. "Harcerstwo na emigracji" - vacat. 
6. "Rozv6j Harcerstwa w Rzeczypospolitej 1918-1939" - vacat. Zbie

ramy material:y'. 
7. "Harcerstwo na Rusi i w Rosji 1912~1920" - Zeszyt gotowy do druku, 

opracowal: S. Jankovski. 
S. "Harcerstw w województwach wschodnich Rzeczypospolitej /zabra

nych przez Rosjf 1939-1972" - łbłyń opracowuje dh J. ~liwiński hm 
9. "Geneza i pocz'ł:tki Harcerstwa". Opracował Hm.Rzpl.Prof' .Dr. T .Stru

mil:2o. 
10. "~yciorysy wybi t117ch harcerzy". Vacat. Zbie:raaiJ ma.teria:ty. 

IJ!ąg. - Zeszyty btdę sit ukaz3'Wll6 w kolejno,ci prągotowania do 
druku. 

2/.- Miejscowe Kolo A.K. i Studium Po1ski Podziemnej wyłoniły Komisj 
kt6ra pod kierownictwem dba hm s. Bogdanowicza~ 
Jr!_lJ!r9trzi !.bfręe:w:ęk w 4IP•1!.~aJąnJ. Tytuł • 
P.t'Vjektowany- naklad 2000 egzemplarzy. Kziężka ma się ukazać w końcu b.r. 
Książka ta będzie du!ą po110cą v opracowaniu zeszytu H.K.H. p. t. "Harcerze 
v bojach v 2-ej wojnie śrutowej 19.39-1945", o kt6rej vspomina p. 1-sz,
wyłej. 

3/.- W okresie sprawozdawczym mieliśm.y Z.zebr§n!a rg9Qgze_ca1:ej Komisji 
.......-..!!!! !l§t przewodniczącego Komisji z osobami, które pod

jęły się opracowania poszczeg61nych zeszyt6v. Dh dr s.w. lbjstomski 
miał szereg spotkań i dłuższych rozm6w z harcerzami 1 harcerkami z daw
ąch lat, ofiarujący-ch pomoc H.K.H. w postaci nd-oętepnienia poicb m
!łlWctlJ. Jbior~!', jaks pamiętniki, kroniki, wydawnictwa, totografie i t.p. 

_",---.....,: e laboratorium rotograficzne posiada oko2o 250 negatyv6v rozmaitych · 
reprodukcji stat=ych fotografii, navet i artykułów harcerskich. 

N 
....-..~..;_.;::;-..;;;~""' -li"""'""' zeszytcSv historyczDy'ch jest nast,pujęey: 

........ • + okhdka - 600 egz. • • • • • • • • • • !80 .-
- 1000 egz. •••••••••• E94.-
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Zeszyt 60 str. + okładka - 600 egz. •••••••••• tl20.-
- 1000 egz ••••••••••• tl40.-

Plus koszt ilustracji: 2-3 fotografie na l stronie ••• t1.
ezyli prseeittnie do eeqy zeszytu dochodzi El4.- do El6.-

5/.- Rgzkl~~-~~ zee~!tq~.W C~ff!!: 

6/.-

7/.-

v 1972-im roku - 2 zeszyty ••••• koszt około El86.-
v 1973-im roku - 4 n ••••• koszt okol'o E372.-
v 197/v-ym roku - 4 " ••••• koszt około EJ761-:-

Razem około .&2JO ,-
Dotychczasowe fingpsowanie ~eszYl6v; b,yło możliwe dzięki ofiarom 
naszego Kola-oraz pOszczeg6ifl1ch os6b. W szezeg61ności nasza sekcja 
imprez of'iarJllt: pracę pań sta2a sit źr6dlem wydatnej pomey v po-
krywaniu k:oszt6v wydawniczych. 

Koszty te dotychczas wynios~z zeszyt No.l 
zeszyt No.2 
razem 

.... m.-
••• -

f2l3.-
D n !J! s :t& 1 proponuję, aby dotychczasowy 

~ ao sUiiy !2 .- bf2 stalym kapitałem obrotowym 
H.K.Historyeznej, /t.j. ab.r pieniądze wycofane ze sprzedaży pierwszych 
dv6ch zeszyt6w historyczrqch stały się kapitałem obrotowym Komisji,/ 
zaksi,gowanym u Skarbniczki Koła na osobD1JD koncie R.K.H. bez pra-
wa ich w,dawania na inne .cele, ż! H.X.Historycznej. 

Hm s. Jankowski ------
Qg_~ed§k~j,!: 

Redakeja "Skauta" zwraca się do członków naszego Kob. z pro'bą i WM
waniem do pisania artyknl6v z zagadnień harcerskich i wspomnień z przeżyć 
z okresu harcerskiego. Szczególne znaczenie mają relacje-wspomienia z te
renów Polski okupoftllej przez Z~zek Sovieeki, oraz vspomnienia z okresu 
Polski niepodległej /1918-1939/. Btdzie to wa!ą wkład do historii Harcet-
stwa polskiego. 

Chcielibyś~ nasze pismo-komunikat uczynić wspólną vlasnością 1 
wsp61nym vysilkiem utrzymać na vysoldm poziomie. Pr6cz vsp6łpracy po
trzebny jest j eszeze tundusz odpowiedni na danie pismu odpo'Wiedniej sza-
ty zewnętrznej. Dlatego - ehoć pismo !!! !!!~~:.ł!. ~a-
!m~...@1g; ~~~ - prosimy o dobrowlne • Czeki prosimy ki e-

skarbniczki Kol:a: ~b 
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M1n. J6zet Poniatovsld t Zape2Diają bia2e plamy. 11 
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Hm dr J .M. 1 · Ptvf' ~ Stanis2av Pigoń - ' harcerz. 20 
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/WYstawa filatelistyczna v Londynie/. - Hm Jerami ~liwiński. 
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Warszawa 1971. 
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5. V!!domo,ci_orga~!·!~lJ~! 
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Przygotowania organizac;rjne Roku Kopern1Jmwsk1ego. 35 
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Sprawozdani e Przewodniczącego Kola dba pułk. J. Rowińskiego. 35 
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Qd.~~!:~! 

Fotografie 

a zars,d Kola Harcerek i Barcers:r z lat 1910-1945 
: ba dr J6zeta Mtkarska /red./, hm I. Mydlarzova, 

dh A. z. Ropelewski 
Ab' a 4 7, Rutland Gate, London, s. V. 7. Cena egz 30p. 
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