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5-tego września 1995 r. odszedł na wieczną wartę 

dh hm ZYGMUNT SZADKOWSKI 

PRZEWODNICZĄCY ZHP w latach 1960 - 1967 

KOMENDANT HARCERZY NA WSCHODZIE, SEKRETARZ GENERALNY ZHP, 

CZŁONEK HONOROWY NACZELNEJ RADY HARCERSKIEJ. 

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI! 
oddają z harcerskim CZUWAJ! 

Naczelnictwo oraz Instruktorki i Instruktorzy 

archiwum 
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"... staje wiara w ordynku szczęśliwa, 

serca biją w zgodny ton!..." 

Tą pieśnią rozpoczynamy i kończymy obozowe ogniska - tak zawsze, co roku. 

Śpiewana na wszystkich kontynentach, jest własnością wszystkich. W tym numerze 

"Ogniska" wspominamy jej autora i okoliczności w jakich powstała. 

Wspominamy wydarzenia ostatniego lata, zwłaszcza spotkanie naszej młodzieży z 

młodzieżą harcesrką ZHP na sierpniowym Zlocie w Zegrzu. I wcześniejsze wydarzenia w 

czerwcu, kiedy na Walnym Zjeździe ZHP powzięto ważną decyzję przywrócenia jednej tylko 

roty Przyrzeczenia Harcerskiego i zmiany I punktu Prawa Zuchowego. 

Mamy więc "... całym życiem służyć Bogu i Polsce..." i "zuch kocha Boga i Polskę" - dla 

wszystkich. 

Zmiany te przyjmujemy z uznaniem i z nadzieją. Chcemy wierzyć, że motywacją 

tej decyzji nie będą względy wyłącznie dotyczące członkostwa w międzynarodowych biurach 

skautowych i mamy nadzieję, że otworzą one drogę do rzetelnej pracy nad formacją 

duchową młodzieży i pogłębienia życia harcerskiego ZHP we wszystkich jego członach. Na 

inauguracji Zlotu w Zagrzu, w czasie Mszy św. ks. Prymas mówił: 

"Prawdziwe harcerstwo zakłada wychowanie ku dobru, ku prawdzie, ku 

sprawiedliwości, ku pięknu. A to właśnie jest Bóg. Harcerstwo to piękna sprawa. Nie 

wątpię, że stajecie się spadkobiercami tych wspaniałych zastępów ludzi, których 

pierwsze pokolenie sprawdziło się w pierwszej wojnie światowej, a drugie pokolenie w 

drugiej wojnie świ j, szczególnie w Pr iu War. kim. Jako trzecie 

pokolenie macie przynieść wspaniałe owoce służby, nie w walce podczas bitew i 

bombardowań, ale w walce ze złem, z egoizmem, z deprawacją, z korupcją, z 

kłamstwem, z wszelką pogardą stosowaną tak wobec człowieka, jak i przyrody”. 

Ks. bp. Leszek S. Głódź, krajowy duszpasterz harcerek i harcerzy powiedział: 

"Kościół chce Wam tylko pomóc, nie chce Wami zawładnąć, nie chce Was 

klerykalizować". 

Z troską obserwujemy coraz częściej spotykaną postawę: Bóg - tak, ale religia, 

kościół - nie. W krajach zachodnich takie postawy pojawiały się 30 - 40 lat temu i 

prowadziły najczęściej do zagubienia Boga w ogóle. Skutki znamy wszyscy. Są one 

zagrożeniem dla młodzieży na całym świecie. Dziś, myślący ludzie szukają powrotu do 

wartości, które dawniej odrzucano i wracają właśnie do tej ośmieszanej tradycji. 

Bez głęboko uformowanej wiary, stale podtrzymywanej, człowiek młody - w Polsce, 

na Zachodzie, czy Wschodzie - zagubi się w tym trudnym i skomplikowanym świecie. 

Dlatego służąc Bogu musi dobrze wiedzieć komu służy. 

Jest to naszą wspólną troską. 

Redaktorka  



Modlitua za Ojczyznę 
Za Polskę proszę Cię Panie - 
Błogosław Boże tej ziemi. 

W serca synów jej wszczepiłeś 
męstwo i szlachetność, 

a naród polski hołd Ci oddał 

i przelewał krew w obronie 

Twego imienia. 

Hufce nasze zwyciężały 

z imieniem Bogarodzicy na ustach. 

Matkę Twoją obwołał naród Królową. 

Przez zasługi zmarłych pokoleń, 
które nam przekazały 

świętą spóściznę wiary i nadziei - 

zlituj się nad Ojczyzną naszą, Panie. 

Zapomnij Panie, błędy Ojców naszych i nasze. 
Daj nam jasne zrozumienie zła 

i niezłomne postanowienie naprawienia go. 

Daj miłość i zgodę, jedność i braterstwo. 
Daj mądrość rządzącym, 

a karność i roztropność narodowi. 

Daj nam ducha pracy i wytrwałości, 
byśmy wspólnie dążyli 

do panowania Bożego na ziemi. Amen 

Modlitwa z XIX wieku odczytana przy poświęceniu kapliczki gniazda "Korzenie", 

Zegrze, 1995 

archiwum 
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"KORZENIE"* 
NA ŚWIATOWYM ZLOCIE ZHP, ZEGRZE'95 

Wróciła nasza reprezentacja ze Zlotu w Zegrzu, który trwał od 3 do 15 sierpnia 

i który zgromadził 6000 młodzieży harcerskiej ze wszytkich regionów Polski i częściowo z 

zagranicy. Zlot był wydarzeniem niewątpliwie na wielką skalę, o Zlocie pisały i mówiły 

szeroko "media" polskie i prasa ZHP. Nasza:reprezentacja liczyła zaledwie 55 osób: 35 

harcerek w podobozie pod komendą hm. Anny Gębskiej i 11 harcerzy w podobozie pod 

komendą hm. Roberta Rozpędzichowskiego - razem tworząc jedno gniazdo "KORZENIE". 

Było to pierwsze zetknięcie się naszej harcerskiej młodzieży i instruktorów 

urodzonych poza Polską z ZHP w Polsce. Dlatego potrzebne jest bardzo, abyśmy usłyszeli 

jak oni to spotkanie sami odebrali. 

Oddajemy im głos: 

Dhna Ania Gębska, hm. komendantka h-rek: "Ważne, że byliśmy tam, że mogliśmy pokazać, że 

jesteśmy; że mamy dwie organizacje - męską i żeńską. l także pokazać o co nam chodzi. 

Oboje z Robertem, komendantem harcerzy myśleliśmy podobnie. Podczas wszystkich 

uroczystości i imprez podkreślane były nasze korzenie. Chodziło nam przede wszystkim 

o młodzież, o nastolatków. Widać było, że jesteśmy zauważani mimo naszej małej grupy. 

Pytano się nas często: "to wy mówicie po polsku?" W pierwszym dniu otwarcia Zlotu 

prezentowaliśmy się na scenie, mówiąc o co nam chodzi, śpiewaliśmy "Kraj rodzinny 

matki mej". Byliśmy jak goście, ale u siebie w domu. Na otwarcie Zlotu weszliśmy przy 

dźwiękach werbli". 

Z prasy harcerskiejw Polsce wiemy, że w inauguracji Zlotu wzięli udział Prezydent 

RP Lech Wałęsa, Premier i ministrowie rządu (w tym minister spraw zagranicznych 

W. Bartoszewski), ks. Prymas kard. Józef Glemp, krajowy duszpasterz harcerek i harcerzy 

bp. Leszek S$. Głódź, Stanisław Broniewski "Orsza" i inni. Prezydent rozpalił watrę 

harcerską, która paliła się do końca Zlotu. Po przemówieniach i defiladzie odprawiona 

została Msza św., którą celebrował ks. Prymas, a przed którą niestety wyszła większość 

obecnych na placu. 
"Wręczyliśmy potem Panu Prezydentowi i ks. Prymasowi - kontynuuje dhna Ania - 

pamiątki, którymi były odznaki ze wszystkich 5-ciu Światowych Zlotów ZHP p.g.K. Nasz 

obóz prawie cały czas odwiedzali albo goście, albo TV, albo prasa, której wszędzie było 

pełno. Musieliśmy mówić, mówić... Odwiedził nas także zwiedzający Zlot Garth 

Morrison, rozmawialiśmy z nim przez ok. 2 godz. na ciekawe tematy. Bardzo serdecznie 

witała się z nami drużyna harcerek warszawskich, która w zeszłym roku brała udział w 

Zlocie w Clumber Park. Olimpiada zlotowa trwała 2 dni i "Korzenie" brały udział w 

różnych konkurencjach. Dh. Robert zdobył 2 medale, a całe "Korzenie" puchar i dyplom 

"za sportową postawę w trakcie Olimpiady Zlotowej”. Zdobyliśmy także lalkę "Pyzę" jako 

nagrodę za turniej wiedzy o Polsce (Gratulacje dla "Korzeni" od Ogniska). 

Dzięku staraniom ks. Ujmy, kapelana ZHP, mogliśmy złożć wizytę ks. Prymasowi na 

Miodowej. Rozmawiał z nami długo i serdecznie, w swojej kaplicy błogosławił nas i 

pamiątki, które otrzymaliśmy od naszego kapelana ks. Z. Peszkowskiego - krzyż i dwie 

duże świece.  



Dhna Elżbieta Andrzejowska, hm., nasza seniorka: "Na Zlocie byłam bardzo krótko, ale w 
asyście dhny Marii Hrabowskiej zwiedziłam dużo. Zwizytowałam Chorągiew Gdańską, 
Chorągiew Poznańską - każda ciekawie reprezentowała swój region. 
Młodzież dziś jest inna. Dawniej - co było tak widoczne w Spale - wszystko było na 
serio, dziś to jest"fun". Widać było brak tradycji, brak modlitw porannych i wieczornych 
i modlitw przy posiłkach. Trudno mi było zauważyć kobiety instruktorki - może dlatego, 
że "zielone". Dhna Ania Gębska była jedyną komendantką gniazda na całym Zlocie. 
Wielkie powodzenie, szczególnie wśród seniorów miała nasza wystawa umieszczona 
obok wystawy zlotowej, pt. "50 lat Służby ZHP p.g.K". Na Zlocie codziennie ukazywała 
się gazeta "Czuwaj! (razem 14 numerów), szczegółowo opisująca wszystkie wydarzenia". 

Dhna Klara Wallace-O'Flaherty, hm, kwatermistrzyni: "przyjechałyśmy parę dni przed Zlotem 
organizować nasz obóz. Było nas 5 kobiet i budziłyśmy zdziwienie, pytano się nas "gdzie 
wasze chłopy?" Nawiązałyśmy wtedy bliższy kontakt z Kwaterą Zlotu i otrzymałyśmy od 
nich dużo miłej pomocy. Wszędzie ekipy stawiały namioty i młodzież przyjechała "na 
gotowe". W czasie rozpalania pierwszego ogniska "Korzeni" wrzuciliśmy w ogień dwa 
węgielki: jeden z Clumber Park, drugi prosto z ogniska tegorocznego obozu hufca 
"Kaszuby" w Anglii. To było bardzo wzruszające. 

Odwiedzało nas wiele osób - mówi dhna Klara - młodych i starszych, większość po raz 
pierwszy spotykała młodzież z ZHP p.g.K. Byli zaskoczeni, że czujemy się Polakami. 

Na Zlocie była bardzo dobra łączność i organizacja, ale program, uważam, że nie. Za 
mało był harcerski. Moje córki Bronia i Emma (19 i 18 lat) były ze Zlotu bardzo 
zadowolone, głównie z kontaktów i nowych znajomości zawieranych przy bramie na 
warcie i przy innych okazjach. Wolały jednak zwyczajne ogniska od wielkich imprez na 

scenie. 
Podczas festynu w gnieździe "Korzenie" - 

harcerze ZHP "płacą" śpiewem za poczęstunek u harcerek z Kanady Na zlocie w Zegrzu - spotkanie z Prezydentem Lechem Wałęsą i ks. Prymasem - 
z lewej: dh R. Rozpędzichowski, tyłem - dhna A. Gębska 

10 sierpnia, w "Dniu Warszawy" cały Zlot brał udział w defiladzie i apelu przed grobem 
Nieznanego Żołnierza. Pozakończeniu uroczystości mieliśmyzorganizowany swójwłasny 
apel poległych na Powązkach, przy pomnikach "Gloria Victis", Katyńskim, grobach 

"Szarych Szergów" i dhny Jagi Falkowskiej. Wszędzie składaliśmy wieńce. Młodzież była 
wzruszona, mogli chodzić między grobami i zapalać świeczki, gdzie kto chciał. 
Do Częstochowy, gdzie reprezentacje ZHP składały votum na Jasnej Górze, nasz 

autobus jechał okrężną drogą siedem godzin, - przyjechaliśmy więc już po wszystkim, 

na ostatnią modlitwę. Nie braliśmy w tej uroczystości właściwie udziału. Zdążyliśmy tylko 
częściowo zobaczyć Muzeum". 

Dhna Oleńka Mańkowska, hm, oboźna podobozu h-rek: "W programie Zlotu było dużo sportów, 
dużo rozrywek i luzu. Odbyły się tylko 1 czy 2 biegi harcerskie. Ognisk w gniazdach 

prawie nie było, brakowało obrzędów. Zamiast ognisk były koncerty i występy na scenie 
albo "Ogniobranie". Robiło to wrażenie, że harcerstwo to zabawa. Byliśmy jedynym 
gniazdem, które miało swoją własną kapliczkę (dowiedzieliśmy się, że kapliczkę miało 
także 40-tu skautów rosyjskich - przyp. red.). Na poświęcenie kapliczki przyszli do nas 
kapelani wszystkich gniazd zlotowych. Ks. Jan Ujma jest bardzo "fajny". 
(Dhna Oleńka, jak nas poinformowano, dużo występowała i mówiła w TV polskiej). 

$ 15 archiwum 
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Do reporterów na Zlocie mówili: 

Dh. Tomek Maj z Kanady: 'Jestem zaskoczony wyposażeniem - wysokiej klasy sprzęt 
nagłaśniający, telefony, elekrtyczność. Uważam, że Zlot świetnie zorganizowany". 
('Czuwaj" 14.08.95) 

Dhny ze Szwecji: "...tu dziewczyny mogą nosić krótkie spódniczki, nasze muszą być przynajmniej 
do kolana..." (tamże) 

Wszyscy zgodnie przyznają 
Największym przeżyciem i wydarzeniem w gnieździe "Korzeni" było ich Ognisko w czasie 
"Spotkania Harcerskich Pokoleń". Przybyły wtedy tłumy - jedni oceniali je na 1000, inni 
na 1500 lub więcej obecnych, którzy cisnęli się wszędzie, po ścieżkach i krzakach, gdzie 
się dało. Byli młodzi z innych gniazd i byli seniorzy w wielkiej liczbie. Temat ogniska 
przedstawiał historię ZHP p.g.K., pokazaną poprzez historię naszych 5-ciu Światowych 
Zlotów - wszystko przeplatane "tradycyjną pieśnią", tańcem i pokazami. Gawędę o Spale 
mówiła dhna Ela Andrzejwewska, która uczestniczyła tam w Jubileuszowym Zlocie 25- 
lecia ZHP w 1935 r. To Ognisko było prawdziwym spotkaniem pokoleń, dla wielu 
obecnych szukaniem przyjaciół i wzruszającym przeżyciem dla wszystkich. 
Ktoś usłyszał: "takiego ogniska nie widziałem od 40 lat". 
Ktoś napisał w kronice "Korzeni": "Wy jesteście przyszłością ZHP"... 

Ognisko - Gniazdo "Korzenie" 

| 7a a LI 
a 
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Harcerki z W.Brytanii podczas festynu "Korzeni". Pierwsza z lewej: dhna Paulina Sosnowska - 

- drużyna "Młody las”, komendantka podobozu ZHP w Clumber Park 

Dh. Wacław Mańkowski, hm., który patrzył doświadczonym okiem byłego kwatermistrza Zlotu 
w Clumber Park: "Byliśmy na terenie Zlotu z żoną od 2 do 4-go i 12 do 14-go sierpnia, 
czyli przyjechaliśmy dzień przed przyjazdem uczestników. Uderzyło nas, że stały już 
wszystkie namioty, bramy, scena, ołtarz i inne - u nas byłoby puste pole! Nie 
wykorzystano tu możliwości metody skautowej, jaką daje samodzielna pionierka. 

Administracja za to była fantastyczna, także urządzenia sanitarne, woda itp., świetna 
służba zdrowia prowadzona przez instruktorów. Sprzęt wspaniały. Rozmowy z 
instruktorami były bardzo przyjazne. Widzieliśmy "Ogniobranie" - pokaz, gdzie zespół 
sceniczny w mundurach śpiewał stare pieśni harcerskie. Odtwarzano przy pomocy tańca 
i ruchu historię harcerstwa. Na zakończenie była gawęda dh. Przewodniczącego, także 
o historii harcerstwa, ale tylko do końca Il wojny światowej. 
Zdziwiło nas, że 15 sierpnia na Mszę św. odprawianą w kaplicy przyszła tylko mała 
grupka, głównie seniorów. Jak to jest z tą służbą Bogu? 
Nie zauważyliśmy na Zlocie śladów picia, palenia, ani nie widzieliśmy "parek" - To nas 
cieszy". 

8 : 
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Z KRONIKI NACZELNICTWA 
      

KOSa - 24-go września na Kaszubach w Kanadzie spotyka się Główna Komisja 

Organizacyjno-Strukturalna pod przewodnictwem dhny hm. Krystyny Burskiej i z udziałem 

delegacji komisji Okręgowych wszystkich terenów. Jako delegat Naczelnictwa przyjeżdża 
dh hm. Andrzej Borowy. Komisja ma za zadanie przedyskutować i zanalizować wszystkie 

wnioski dotyczące zmian i poprawek w Regulaminie Głównym, które napłynęły z Okręgów 

i Chorągwi oraz przygotować raport na Rozszerzone Zebranie Naczelnictwa w listopadzie 

tego roku. Wstępnej analizy przedstawionych wniosków dokonał z ramienia Naczelnictwa 

dh hm. Jerzy Witting - została ona przedłożona Komisji Głównej do użytku. 

W związku ze spotkaniem KOS, dh Przewodniczący wysłatł list do wszystkich 
zainteresowanych (patrz BIN, sierpień'95), w którym czytamy: 

"Nadszedł czas aby zrobić przegląd go Regulaminu Głównego i d ć go 

lepiej do dzisiejszych potrzeb, warunków i możliwości. Jestem przekonany, że ta 

wielka, trudna i odpowiedzialna praca jest robiona tylko i wyłącznie w trosce o 

ulepszenie naszej jedności organizacyjnej i usprawnienie naszej harmonijnej 
działalności w świecie [...[" 

I... Rozpoczynającej prace Komisji Głównej, pragnę przypomnieć, że dwie rzeczy są 
dzisiaj w naszym harcerstwie szczególnie ważne i stawiam dwa pytania, na które trzeba 
sobie odpowiedzieć: 

l Czy mamy na zasadniczych funkcjach dosyć autorytetów budowanych na 

wartościach autentycznej prawdy i etosu 50-letniej działalności harcerstwa 
poza granicami Polski? Może tu jest właściwy klucz do sukcesów i 

wspaniałych osiągnięć w naszym harcerstwie, a niekoniecznie w Regulaminie 
Głównym? 

Czy przypadkiem nie stawiamy za bardzo na to co można dzisiaj zmienić i 

co można teraz z tego mieć, a nie to, kim powinniśmy być, jakimi 

moglibyśmy być w relacji do wychowywanej przez nas młodzieży, która na nas 
patrzy i ocenia nasze postępowanie. Może tu trzeba skierować więcej naszj 
energii". 

  

  

WOSM - ZHP - ZHR 
Światowa Organizacja Ruchu Skautowego - WOSM, na ostatnim spotkaniu w Genewie dała 

zalecenie ZHR iż mają dojść do porozumienia z ZHP w sprawie federacji i uzgodnić treść 

umowy przed następnym spotkaniem Komitetu Światowego, które ma miejsce w Genewie, 
24 września br. 

Jak dotychczas (22 wrzesień) trwają nadal negocjacje między ZHR, ZHP i Genewą w 

sprawie ustalenie warunków na jakich federacja może być zawarta. 
  

Bo. 
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SPOTKANIA z ZHR i ZHP 
W dniach 5 - 8 października br. na zaproszenie Naczelnika przyjeżdżają z Polski 

dh hm. Feliks Borodzik - przewodniczący ZHR, dhn hm Ula Kret - naczelniczka ZHR oraz 

dh hm Marcin Jędrzejewski - naczelnik ZHR. 
W dniach 26 - 30 października przyjeżdżają dh hm Stefan Mirowski - 

przewodniczący ZHP oraz członkowie Naczelnictwa ZHP: dh hm Ryszard Pacławski - 

Naczlenik, dhna hm Danuta Skrońska - Zastępczyni Naczelnika d/s Harcerek, dhna phm 

Ewa Lachiewicz - Komisarka Zagraniczna i dh hm Piotr Borys - Komisarz Zagraniczny. 

Obydwa spotkania mają na celu wzajemne bliższe poznanie się oraz wymianę 

poglądów. Planowane są spotkania gości z członkami Głównych Kwateri zainteresowanymi 

instruktorkami i instruktorami, jak również spotkania przy kominku i odwiedziny naszych 

drużyn. 

  

W dn. 24 - 26 listopada br. odbędzie się w Londynie na Beavor Lane ROZSZERZONE 

ZEBRANIE NACZELNICTWA z udziałem Przewodniczących Zarządów Okręgów i 

kierowników wydziałów Głównych Kwater. Obecni będą również: Przewodnicząca Komisji 

Organizacyjno-Strukturalnej dhna hm. Krystyna Burska (dokooptowana jako członek do 

Naczelnictwa) oraz zaproszony przez Naczelnictwo dh hm. Jerzy Witting. 

W programie przewidziane są: 
- relacje z działaności Okręgów za rok ubiegły. 
- zapoznanie się z pierwszą analizą Komisji Organizacyjno-Strukturalnej odnośnie 

proponowanych wniosków na Zjazd Nadzwyczajny. Dyskusja, opinia 

Rozszerzonego Zebrania Naczlenictwa. 
ustalenie daty, miejsca i wytycznych programowych Nadzwyczajnego Światowego 

Zjazdu Ogólnego ZHP w przyszłym roku. Regulamin Zjazdu. 
"Kadra 2000". TV Światowy Kurs-Obóz Instruktorski w Stanach Zjednoczonych. 
Program. Budżet. Pomoc potencjalnym kandydatom przez Zarządy Obwodów i 

Okręgów. 
Informacje o ZHP i ZHR w relacji do ZHP p.g.K. 

Przyszłość Beavor House - 3 opcje. 

  

Dh Przewodniczący hm Bogdan Szwagrzak otrzymał zaproszenie od Przewodniczącego 

ZHP na Litwie na Zjazd Walny 23 - 24 września br., na którym z żalem nie może być 

obecny. Zostały wysłane pozdrowienia od Naczelnictwa. 

   



W 20-tą rocznicę śmierci twórcy pieśni "Płonie Ognisko" 

JERZY BRAUN 1901-1975 
harcerz, poeta, publicysta, filozof i mąż stanu 

MŁODOŚĆ HARCERSKA 
Urodził się w Dąbrowie Tarnowskiej w domu rodzinnym o pięknych tradycjach 

narodowych. 
"Cała jego rodzina: matka i młodszy brat, siostra - pracuje w harcerstwie. Ojciec, 

prezes Sokoła bierze udział w zk h i ćwić iach p ych przyg jących drużyny 
sokole do przyszłej walki zbrojnej. Poeta jako młody chłopiec oddycha atmosferą 

th ących się Legionó Tradycji dzii wiążą go od dziecka z historią narodu, z 
wielką poezją Emigracji, z legendą powstań." 

Matka HENRYKA BRAUNOWA, kobieta o nieprzeciętnej osobowości, 

wszechstronnie utalentowana, działająca społecznie na wielu polach, wywarła głęboki wpływ 

na kształtowanie się charakteru i wrażliwości artystycznej młodego Jerzego. W 1921 r. 

Henryka Braunowa prowadziła hufiec żeński w Tarnowie, równolegle z synem Juliuszem, 

komendantem miejscowych harcerzy. 
W Tarnowie, do którego przenosi się rodzina, rozpoczyna się dla Jerzego okres 

harcerski. Tu następuje spotkanie ze skautingiem, który olśniewa i tłumnie przyciąga 
tarnowską młodzież. W swoich wspomnieniach Jerzy Braun tak o tym pisze: 

"Piękno ubioru, bogata treść życia ęt g prawa har go, 
rycerska postać patrona ruchu Zawiszy Czarnego, codzienne obcowanie z przyrodą, urok 

i ki, ka li ści. przyjaciela zwierząt czy 
tropiciela śladów, taj: ć nocnych gawędy przy ognisku w leśnych 
wąwozach, wszystko to poruszało wyobraźnię i wciągałao w wir coraz to nowych, 
pasjonujących młodego chłopca czynności i zainteresowań". 

Z wybuchem I wojny światowej "Tarnów przemienił się w obóz wojenny. Miasto 
przeżywało p ty je w zwią: z legendą ących się Leg. i odezwami 
Naczelnego Komitetu Narodowego, wzywającymi do składek na Skarb Narodowy i wojsko. 
Ludzie zachłystywali się entuzjazmem, swobodą słowa, widokiem munduru legionowego i 
karabinu w polskich garściach... Życie upływało mi między Białym Domem (dom rodziny 

w Dąbrowie - przyp. red.) a budynkiem "Sokoła", bo cały skauting tarnowski został 
zmobilizowany do akcji p iczej w zak i wyżywieniu or ych się 
"kompanii marszowych". Starsi zaciągali się od razu w szeregi, dostwali broń i mundury, 
które szyły z pośpiechem patriotki tar kie, młodsi - r lali ogniska, warzyli strawę w 
kotłach, pełnili służbę wartowniczą lub ćwiczyli musztrę wojskową pod kierunkiem 
rozanimowanych instruktorów... Prof. Zarzycki... włóczył nas po placu w głuchej, 
niezmordowanej determinacji, wpół ochrypły od nieustannie wydawanych komend: 
"Powstań! Padnij... Powstań. Padnij. Biegiem marsz..." 
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Po okresie inwazji rosyjskiej w roku 1914-15 Jerzy uczy się w gimnazjum 

tarnowskim, pisze swoje pierwsze wiersze i redaguje pismo młodzieżowe. Mając 14 lat 

zyskuje już renomę poety, w wieku 15 lat pisze epopeję wierszem o wojnach napoleońskich. 

Ke H Komendantem Harcerskiej Komendy 

Dzielnicowej w Tarnowie był 17-letni Adam 

Ciołkosz (późniejszy wybitny polityk). Po 

zakończeniu serii letnich obozów roboczych w 

okolicznych dworach, rozpoczął ćwiczenia 

wojskowe starszych harcerzy w "Pogotowiu 

Narodowym”, które wraz z Polską Organizacją 

Wojskową skoszarowane było w ostatnich dniach 

października na terenie obecnego Domu 

Harcerza, gotowe do rozbrojenia załogi 

austriackiej w dniach przełomu. Jerzy i Juliusz 

Braunowie byli członkami tegoż Pogotowia, 

szkolonego często przez najstarszego brata 

Kazimierza. 
O niezapomnianych dniach odzyskania 

niepodległości Jerzy Braun napisał później: 
"Nemezis wyrównała swoje rachunki; 

największa zbrodnia polityczna w historii Europy, 
jaką były rozbiory Polski, doczekały się zadość 

Henryka Braunowa uczynienia". 

Rozwijający się coraz potężniej ruch harcerski wciągał w orbitę swoich wpływów 

najwartościowsze jednostki, poszukujące idei, która łącząc pragnienia narodowe z ich 

młodzieńczymi marzeniami, dawałaby także radość życia. Jerzy Braun pisze w swoich 

wspomnieniach: 

"Kształtował się też styl życia h kiego, sy pogody, h Y, 

zaradności, życzliwości, prawdomówności, honoru, obowiązkowości i wierności uznanym 

przez siebie ideałom. Harcerz to ten, co nigdy się nie załamie i da sobie radę w każdej 

sytuacji, pośpieszy z pomocą słabszym, wystąpi w inicjatywą, stanie na czele. Dlatego 

Harcerstwo stało się u nas przede wszystkim szkołą charakterów |...| Coraz częściej Tarnów 

widział na ich ulicach rozśp ly, najeż laskami, w j. b tnych 

mundurach, krótkich spodenkach, w szerokich kapeluszach a la Baden-Powell, z lilijkami 

srebrnymi na piersi. A bokami po chodnikach i rynsztokach biegła zgraja łobuziaków, 
isko" 

ą y F z" J E 

JoZni k 

PŁONIE OGNISKO 
"Kompas, łopatka do okopywania namiotów, chorągiewka sygnalizacyjna, nóż w 

oprawie, sznurowany plecak, menażka i mapa u pasa - oto były nieodłączne przyjaciółki 

Harcerstwa - wspominał Jerzy Braun. Uczyliśmy się wiązania węzłów, orientowania w 

terenie, podług Oriona i ly Polarnej, rozbijani. iotów ib. ia kuchni z cegieł 
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darni, z ło dymi. komii Po ć iach 
polowych wybierano miejsce na obóz gdzieś w 

bliż: 

rzędy białych oawóków, robiono łóżka polowe z mchu 
i liści, Ź strawę w kotłach a potem ły się 
kipiące śmiechem i wrzawą kolejki z menażkami po 
"knorr-zupkę" lub czarną kawę. Pioneto ognisko, wiara 

iadała kołem słuchając z 
smolnych gałęzi i pijąc jak haszysz rozkoszny zapach 
snującego się dymu. Druh Władek Wodniecki lub sam 
ka Zarzycki rozpoczynał gawędę o dawnych 

lub Kir-choli 
czy obowią: h war o 
harcerskiej. 

Zmierzchało niebo, zmrok opadał popiołem na 
wzgórza i lasy: wysoko nad rdzawymi sosnami zapalała 
się pierwsza gwiazda. Gromka komenda wyprężała w 
dwuszereg zastępy. Był apel wieczorny. Z masztu 
zsuwała się powoli biało-czerwona flaga. Głos 
drużynowego przecinał ostro milczące, jakby stężałe 
powietrze: Kapelusze zdejm. I z dziesiątek lub setek 
piersi wyrywała się dawno tam przyczajona pieśń: Nie 
rzucim ziemi skąd nasz ród..." 

  

  

Jerzy Braun w wieku szkolnym 

Z takich właśnie przeżyć w historycznych dniach listopada 1918 roku, kiedy Polska 

odzykiwała niepodległość, powstała najpopularniejsza pieśń harcerska "Płonie ognisko i 

szumią knieje". Jerzy Braun komponował ją - słowa i muzykę, jako młody drużynowy 

Drużyny Harcerzy im. M. Wołodyjowskiego. Stąd też w oryginalnym brzmieniu mamy 
słowa "ukraińskich granic", których ten "Mały Rycerz", bohater sienkiewiczowski, bronił dla 

Rzeczypospolitej. Pieśń w pełnej wersji i zatytułowana "Nasze Harce" ukazała się w 2 lata 
później w miesięczniku "Czuwaj", który Jerzy Braun sam założył i redagował (było to drugie 

pismo harcerskie na terenie Galicji, po lwowskim "Skaucie"). 
W tym czasie pisze także inne pieśni harcerskie: "Czy to w polu, czy w obozie”, 

"Marsz harcerek", "Pieśń kucharza”, "Śpiew żałosny czatownika" i inne. Skomponował też 

"Szopkę Harcerską" z wielkim powodzeniem wystawianą w teatrze. 

W piśmie harcerskim "Płomienie" pisano: 
"Jedną z największych kB jest ich baj. 

odzwierciedlający wybornie i po raz pierwszy | w v naszej Poe harcerskiej trafnie i ton, 
i nastrój harcerski. Mamy tu bowiem pi iłoś: I Polski i ideałów, 
pogodę, humor, dzi tość, a wszy ona tle przepy uchwy j poezji 
życia wśród wolnej przyrody”. 
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"NASZE HARCE" 

Kawał chleba do plecaka 
na przekąskę pół ziemniaka 

laska w dłoni, a na skroni 

kapelusik druh. 

A drużyna dzielne chłopy 

będzie tego do pół kopy 

przez zagony, na wsze strony, 

straszny czynią ruch. 

Gdy ich burza w polu złapie 

krzyczą sobie "a tom wpadł”. 
Gdy im deszczyk na nos kapie, 

każdy wesół gwiżdże rad! 

Jeden w gaju gałąź pociął 

inny wodę leje w kocioł 
do ogniska drzewo ciska 

i gotuje żer. 

Jeden zastęp zrobił namiot 
drugi go porządnie zamiótł 

robią łóżka a poduszka 

z obozowych der. 

Płonie ognisko i szumią knieje 

drużynowy siadł wśród nas. 
Opowiada starodawne dzieje 

bohaterski wskrzesza czas. 

O rycerstwie od kresowych stanic, 
o obrońcach ukrainnych granic... 

A ponad nami wiatr szumny wieje 

i dębowy huczy las. 

W tym namiocie na wycieczce 

dusim się jak śledzie w beczce; 

zastępowy nie ma głowy 

i usnęła straż. 

A przebiegły wróg tymczasem 

wlazł do krzaków przed szałasem 

wnet nas złapie! czata chrapie 

śpi komendant nasz. 

Krzyczą "hurra", awantura, 

cierpnie skóra, cały drżę 
wróg się hurmem wali szturmem, 
biada śpiącym, będzie źle. 

Wróg się zakradł jako złodziej 

z czatami się za teb wodzi 
zrobił hałas, zdobył szałas, 

i zwyciężył nas! 

Pół prowiantu skonsumował 
do plecaków resztę schował 

kawę schłeptał, ogień zdeptał 

i ucieka w las! 

Już do powrotu głos trąbki wzywa 

alarmują ze wszech stron! 

Staje wiara w ordynku szczęśliwa, 

serca biją w zgodny ton! 

Każda twarz się uniesieniem płoni, 

każdy laskę krzepko dzierży w dłoni 
i z młodzieńczej się piersi wyrywa 

pieśń potężna, pieśń jak dzwon.  
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PISARZ, PUBLICYSTA, FILOZOF 
Jerzy Braun, harcmistrz, redaktor i wydawca pisma "Czuwaj" obejmuje po Adamie 

Ciołkoszu komendę hufca tarnowskiego. Po nim piastuje tę funkcę młodszy brat Juliusz. 

Starszy, Kazimierz, harcerz i legionista ginie jako lotnik w wojnie 1920 r., w której poeta 

bierze również udział, odbywając całą kampanię aż do zawieszenia broni. 
Okres tarnowski kończy się wyjazdem na studia polonistyczne do Krakowa, a 

następnie do Warszawy, gdzie Jerzy Braun pozostaje na wiele lat. Tu rozwijają się jego 

zainteresowania filozoficzne i publicystyczne. 
Nie traci jednak łączności z harcerstwem. Matka, Henryka Braunowa, znana jako 

Biały Ren, jest komendantką krakowskiej chorągwi żeńskiej. Wraz z nią poeta pisze hymn 

"Hej przed nami bramy świata”, który pani Baden-Powell zabiera z Polski do Rzymu, aby 

upowszechnić go jako międzynarodowy hymn harcerek. Siostra, Jadwiga Domańska, 
organizuje widowiska na zlotach międzynarodowych. W takim otoczeniu i aurze duchowej 

poeta dojrzewa do swojej przyszłej roli reformatora i organizatora ruchów społecznych i 

ideowych. W Warszawie jako wydawca pisma "Zet" walczy z bezideowością literackiego 
środowiska, z hasłami "życia ułatwionego", z "agenturami obcymi", tworzy porozumienie 

młodej prasy. Propaguje także renesans polskiej filozofii XIX w. a zwłaszcza Hoene- 

Wrońskiego, jednego z największych filozofów, którego mesjanizm filozoficzno-religijny 

przypisywał misję zbawczą nie Polsce, lecz odnowionemu chrześcijaństwu. Jest jednym z 
czołowych publicystów "Merkuriusza Polskiego", drukuje artykuły w wielu czasopismach, 

przemawia w Wilnie, Krakowie, Poznaniu, Łodzi. Jednocześnie nie przestaje pisać. W 
druku ukazują się jego poezje, powieści oraz dramaty wystawiane w teatrach Warszawy i 

Krakowa. 

"UNIA" 
Z wybuchem II wojny światowej Jerzy Braun włącza się natychmiast do pracy 

konspiracyjnej. W okupowanej Warszawie staje na czele organizacji "Unia", ruchu 

społeczno-wychowawczym powstałym w roku 1940. Podstawą ideową "Unii" był program 

opracowany przez braci Jerzego i Juliusza Braunów przy współudziale prof. Kazimierza 

Tymienieckiego. 
W opracowanej przez siebie doktrynie "Unionizmu" Jerzy Braun pisze we wstępie: 
"Amoralizm polityczny i społ ly dopr dził do takieg ia klasowych 

i rasowych egoizmów, że ludzkość doszła w szczytach cywilizacji materialnej do 
barbarzyństwa i okrucień i go wprost w dziejach. Jedyne wyjście z tej ślepej 

na całą dziedzinę instytucji ulicy - to r ij go imperaty 
publicznych i stc ków polity k i 

Warunkiem prawidłowego rozwiązania problemów społecznych jest według Brauna 

jedność etyki i polityki. Wierny i konsekwentny tej zasadzie, zakładał: "Unię" człowieka z 
człowiekiem, unię człowieka z narodem, unię narodów z ludzkością, unię ludzkości z 

Bogiem. 

ych". 

Jerzy Braun był nie tylko duchowym przywódcą "Unii", ale także inicjatorem i 

organizatorem wielostronnej działalności tej niezwykłej organizacji. "Unia" posiadała 

1archiwum 
harcerskie.pl   

bowiem własną fabryczkę granatów, własną sieć prasową - wydawała dwa pisma w stolicy: 

miesięcznik "Kultura Jutra" redagowany przez Jerzego Brauna oraz "Naród" przez Konrada 

Sienkiewicza, a także sześć pism w Krakowie. Pod jej opieką znajdował się Teatr 

Rapsodyczny w Krakowie, w którym jako członek "Unii" występował młody student Karol 

Wojtyła. Ponadto "Unia" posiadała podziemną Wszechnicę Narodową, Instytut Europy 
Środkowej i organizowała stałe imprezy kulturalne pod nazwą "salony unijne". W 1942 r. 

"Unia" przekazała do dyspozycji Armii Krajowej własne oddziały wojskowe liczące w samej 

stolicy 3 pułki. 

"BALLADA O WARSZAWIE" 

W kwietniu 1943 r. w okupowanej stolicy, w czasie pożaru ghetta i najcięższych 
walk powstania żydowskiego, Jerzy Braun pisze poemat "Ballada o Warszawie". Był on 

apoteozą walczącej stolicy od jej wspaniałej obrony we wrześniu 1939 r. poprzez walki 

podziemne do tragicznego losu Powstania Warszawskiego w 1944 r. Intuicją poety, autor 

przepowiada totalne zniszczenie Warszawy. Oto fragment: 

... Struchlały wszystkie stolice i słuchały z uchem przy bruku 

jak łoskot nieprzerwany ciałem planety wstrząsa. 
Po nocach czarne niebo wciąż wibrowało hukiem 

i skręcały się chmury od pożarnego gorąca. 

Przystanęły statki na morzach, zaryczały na alarm syreny 

serca ludzkie biły bezładnie, jak werble na gwałt na trwogę. 

Ale nikt nie szedł na pomoc. Sama jedna na scenie 
nieustraszona Warszawa dopełniała swój los złowrogi... 

znak "Unii" 

"Ballada o Warszawie" była drukowana po raz pierwszy w lecie 1943 r. w piśmie 

podziemnym "Kultura Jutra". 
Jerzy Braun bierze czynny udział w Powstaniu Warszawskim jako kierownik Biura 

Informacji i Propagandy na obszar Śródmieścia. Oddziały "Unii" wcielone do Armii 
Krajowej toczą ciężkie walki na Powiślu. W trakcie Powstania autor recytował "Balladę" 

dla żołnierzy Powiśla w Konserwatorium Warszawskim. 

ARESZTOWANIA 
Po upadku Powstania i wkroczeniu wojsk sowieckich na teren Warszawy, w marcu 

1945 r. następuje aresztowanie 16-tu przywódców Państwa Podziemnego i wywiezienie ich 

podstępnie do Rosji. Wtedy to Jerzy Braun zostaje konspiracyjnie obrany Prezesem Rady 

Jedności Narodowej, a następnie ostatnim Delegatem Rządu RP na Kraj. Jest uwięziony 

w listopadzie 1945 r. i zwolniony na wiosnę 1946 roku. 
Jerzy Braun został ponownie aresztowany wraz z żoną w Zakopanem we wrześniu 

1948r. Skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie m.in. z art. "dla 

faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością  



    

cywilną oraz dla zdrajców Narodu 

Polskiego", otrzymał po długotrwałym 

śledztwie i 250 przesłuchaniach 

dożywocie; prokurator domagał się kary 
śmierci. Umorzenie wyroku i 

zwolnienie przyszło dopiero w 1958 

roku. Był więziony w słynnych 

Wronkach. 
Więzienie nie osłabiło ani siły 

ani myśli twórczej tego wspaniałego 

człowieka. Powstały tam dwa poematy: 
"Moja Matka" oraz "Prometej Adam" - w 

100-ną rocznicę śmierci Adama 

Mickiewicza. Pierwszy, zrodzony Z 

tęsknoty za rodziną - żona została 
skazana na 6 lat, brat Juliusz na 7 lat - 

za krzepiącymi rozmowami z Matką, 

której śmierć w marcu 1954 r. przeżył w 

więzieniu szczególnie boleśnie. 
W celi więziennej prowadził 

wykłady z historii, literatury i 

propedeutyki filozofii. Spisywał je 

skrzętnie młody współwięzień Edward 

w s Krywult, który ten najcięższy okres swego 

życia wspomina jako bardzo ważny, gdyż "tam razem z nimi doznałem wiele dobra i 

przeżyłem wiele niezatartego piękna. Wyniosłem tak wiele, że to wszystko wystarcza mi 

obecnie, aby móc godnie cierpieć w chorobie”. 

Jerzy Braun 

",.. PŁOMIEŃ SZUKAJĄCY PRAWDY..." 

p „Po wyjściu z więzienia, mimo utraty zdrowia Jerzy Braun powrócił do pracy 

literackiej. Działał także na niwie społecznej, jako wiceprezes Warszawskiego Oddziału 

Związku Literatówi Klubu Inteligencji Katolickiej. Podjął też ogromny trud redakcji księgi 

1000-lecia zawierającej prace 60 uczonych na temat "Polska w cywilizacji chrześcijańskiej" 

Był jednym z przywódców laikatu i ruchu ekumenicznego. Współpracował z 

Prymasem Stefanem Wyszyńskim i członkami Episkopatu. 

Ostatnie dziesięć lat życia spędził Jerzy Braun w Rzymie, dokąd udał się w 1965 

r. na IV Sesję Soboru Watykańskiego, jako nieoficjalny ekspert do spraw ekumenicznych. 

Prócz wielu prac związanych ze swoją funkcją, opracował "Podstawy moralne katolickiej 

nauki społecznej" oraz "Perspektywy teologii ekumenicznej". Był dwukrotnie przyjęty przez 

papieża Pawła VI, któremu wręczył swoją rozprawę pt. "Paolo Vi a la riforma morale della 

politica", wykładając w niej doktrynę polityczną polskich myślicieli, począwszy od Pawła 

Włodkowica. ; 
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Działalnością swoją i twórczością usiłował zwrócić uwagę świata na wysoką wartość 

polskiej myśli filozoficznej XIX wieku i jej ciągłą aktualność dla kierunku rozwoju 

ludzkowści. 

Pisząc o potrzebie rechrystianizacji świata uważał, że trzeba znieść przedział i 

autonomię socjalizmu i katolicyzmu. Uważał że Kościół jest "czerwony" przez swoją 

Ewangelię ubogich i miłość społeczną, a "biały" przez walkę o czystość etyczną i uświęcenie 

człowieka. 

W okresie 1965-1975 wyjeżdżał wielokrotnie: do Anglii, Belgii, Francji, Hiszpanii, 

Portugalii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Szwajcarii wygłaszając dziesiątki odczytów na 

temat kultury polskiej oraz jej wkładu w myśl filozoficzną Europy. Był rzeczywistym i 

najbardziej godnym ambasadorem kultury polskiej na Zachodzie. Wszędzie też - jak 

mawiał - pieśń "Płonie ognisko”, znana wśród Polaków na kilku kontynentach, otwierała mu 

drzwi i serca. 

Był tytanem pracy. W. Siła-Nowicki wspomina: "Poruszał się w sposób niemal 

apostolski. Na kongres w Hiszpanii jechał dwie noce i dzień tłukąc się trzecią klasą w 

straszliwym zmęczeniu, tłoku, żeby tam wygłosić referat... Był jak płomień, szukający 

prawdy..." 

Zmarł w Rzymie 17 października 1975 roku w dniu Kongresu Filozoficznego, na 

którym miał wygłosić referat. Referat ten odczytano. Spoczął w Alei Zasłużonych na 

warszawskich Powązkach. Żyje dalej w pieśniach harcerskich. 

Opracowanie: B.B. na podstawie: "Jerzy Braun 1901-1975,harcerz, poeta, filozof, publicysta i mąż stanu" Marii Żychowskiej, 

wyd. tarnowskie oraz "Jerzy Braun - Wybór poezji", wyd. Związku Młodzieży Polskiej w USA (wstęp i komentarz S.M.) 

"Ostatnia z Braunów" - Jadwiga Domańska 

Tarnów, który we wrześniu i październiku obchodzi uroczyście 20-tą rocznicę śmierci 

Jerzego Brauna, po raz drugi w tym roku gości jego najmłodszą siostrę Jadwigę Domańską - 

ostatnią z żyjących z rodziny Braunów. 

Jadwiga Domańska, wybitna aktorka i reżyserka, od wielu lat mieszka w Ottawie. 

Przyjechała do Tarnowa w czerwcu b.r. na zaproszenie Towarzystwa Civitae Christiana, z którego 

inicjatywy uhonorowana została Nagrodą im. Włodziemirza Pietrzaka "za wieloletnią i niestrudzoną 

animację polskiego życia teatralnego poza krajem oraz pielęgnowanie kultury narodowej itradycji 

patriotycznej”. Przy tej okazji musimy dodać, że nagrodę tę w tym samym czasie otrzymał 

Naczelny Kapelan ZHP p.g.K. hm. ks. prał. Zdzisław Peszkowski. _Obojgu składamy 

najserdeczniejsze gratulacje. 

Jadwiga Domańska była także harcerką. To właśnie matka, Henryka Braunowa oraz 

córka Jadwiga Braun-Domańska były autorkami pokazu obrzędu słowiańskiej "Sobótki" na 

stadionie w Pradze Czeskiej podczas Zlotu Skautów Słowiańskich w 1931 roku. W roku 1932 

były również autorkami występu drużyny artystycznej na Światowej Konferencji Instruktorek 

Skautowych na Buczu i scenariusza ogniska centralnego na Jubileuszowym Zlocie w Spale w 

1935 roku. 
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Studia aktorskie ukończyła w 1982 roku i 
do wybuchu wojny występowała w wielu teatrach 
polskich w rolach dramatyczno-bohaterskich, do 
których predysponowała ją klasyczna, posągowa 
uroda i głęboki głos. 
W czasie wojny jako kurierka w konspiracji zostaje 
aresztowana przy przekraczaniu granicy litewskiej. 
Zostaje wywieziona w głąb Rosji i osadzona w 
łagrze, z którego wychodzi na mocy amnestii, aby 
przyłączyć się do armii gen. Andersa w Buzułuku. 
Od tej chwili jej kariera aktorska przekształca się w 
służbę aktorską dla żołnierza polskiego na 
obczyźnie, aby "Nieść mu słwo polskie często 
ważniejsze niż chleb". 

Wspomina jej recytacje w swojej książce "Na 
ziemi nieludzkiej' Józef Czapski: "Zaledwie 
wypuszczeni z obozów słuchaliśmy w zbitym 
tłumie, w zimnej sali sztabu w Buzułuku, 
Domańskiej. Późniejsza twórczyni naszego Teatru 

Dramatycznego, smukła, młoda, j. H kobieta deki: ła dźwięcznym, niskim 

głosem o niezapomnianym akcencie Fortepian Szopena Norwida". 

W Iraku przygotowała 2 wielkie widowiska plenerowe. Zainicjowała i prowadziła stały 

Teatr Dramatyczny 2-go Korpusu, który wraz z wojskiem przemierzył cały szlak wojenny poprzez 

Palestynę i Włochy do Anglii. W ciągu 5-ciu lat wystawiając ponad 20 premier i 650 

przedstawień. Po wojnie występowała w teatrze polskim w Londynie i deklamowała na 

wszystkich uroczystościach i akademiach. Wyjechała do Ottawy w 1960 r. itam przez długie lata 

nieprzerwanie prowadziła pracę reżyserską, społeczną i organizacyjną animując polskie życie 

kulturalne w Kanadzie. 
O tej pracy Jadwiga Domańska mówi: 
"Cel nadrzędny całej naszej Iności na gracji, to była współp z krajem 

dla odzyskania niepodległości. Gdy ten cel został przez Naród osiągnięty, trzeba teraz 

kierować cały wysiłek, obok dalszej pracy nad utrzymaniem naszej polskiej tożsamości, w 

kierunku wzmacniania znaczenia naszej grupy polonijniej przez włączanie się w 

rzeczywistość kanadyjską. Przede wszystkim zaś zadaniem naszym powinno być 

przekazanie nowo przybyłej z kraju rzeszy naszych rodaków tego duchca wspólnoty, który 

budował tu kiedyś kościoły i szkoły, potem Kongres i organizacje polonijne, to wszystko, co 

każe obcym szanować imię Polaka, a nam pozwala szczycić się naszą narodową 

przynależnością. 

dd N > * 

Jadwiga Domańska 

  

Opracowanie: B.B. na podstawie materiałów nadesłanych przez: hm.prof. Wiktora Szyryńskiego z Kanady oraz hm. dr Marii 

Żychowskiej z Tarnowa. 
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ONTOLSD FÓRSO 

Dh hm. prof. Wiktor Szyryński z Kanady przesłał dla "Ogniska" swoją recenzję z 

wieczoru poetyckiego Jerzego Brauna, który odbył się w Ottawie w 1967 roku. Poeta 

wraz z siostrą Jadwigą Domańską recytował wówczas swoje wiersze - między innymi 

także dramatyczny poemat "Ballada o Warszawie". Pisze dh Szyryński: "Trudno mówić 

o zmaterializowaniu Polaków w Kanadzie, gdy się pamięta skupienia tej publiczności, co 

z nieprzerwaną, napiętą uwagą uczetsniczyła w przeszło dwugodzinnym programie |.../, 

rzeczywiście głeboko przeżywała pełnię wrażeń artystycznych z poetą i jego doskonałą 

recytatorką". 

OWO O LO 

  

Z WIZYTĄ W TARNOWIE 
  

W przygotowaniach wystawy Jerzego Brauna i spotkaniach z p. Jadwigą Domańską 

duży udział ma dhna hm. dr Maria Żychowska, tarnowiankai autorka broszury "Jerzy Braun 

- harcerz, poeta, folozof, publicysta, mąż stanu”. 
Byłam w Tarnowie w czerwcu tego roku i razem z dhną Marylą przemierzałam 

miasto, idąc śladami poety, odnajdując dom, w którym mieszkał, gimnazujm do którego 

chodził, pomnik Mickiewicza, skąd w 1918 r. wyruszył pamiętny pochód protestacyjny 

drużyn harcerskich, któremu młody Jerzy przewodził. 
Tarnów ma wiele interesujących zakątków, stary rynek z renesansowym ratuszem, 

piękną katedrę i pomnik/mauzoleum drugiego słynnego syna tego miasta - gen. Józefa 

Bema. 
Dhna Maryla, z zawodu historyk i archiwista, zna doskonale dzieje Tarnowa, pisze 

o nim często, a w radiu tarnowskim prowadzi stały program harcerski. Do niedawna 

prowadziła również drużynę harcerek (ZHR), dziś już wychowała sobie młodą następczynię. 

Założyła także Krąg Dawnych Harcerek. Miałam przyjemność spotkać te miłe druhny, 

słuchać ich wspomnień o pierwszym po wojnie złocie harcerskim w 1946 r. (zgromadził on 
6000 harcerstwa z całej Polski), a także opowiedzieć coś o nas i naszej pracy w ZHP p.g.K. 

Dhna Maryla mówi: "Nie pozwalam im tylko wspominać, ale zapędzam do aktywnego 

udziału w życiu naszym w mieście i w kraju". 
Barbara Bienias, hm  



0.2.22 +* 

Obchody 20-tej rocznicy śmierci Jerzego Brauna w "Tarnowie trwają od 3 września 

do 17 października. W programie są: 

+ - Msza św. w bazylice katedralnej celebrowana przez ks. bp. prof. Józefa 

Życińskiego, 

* -w ratuszu miejskim sesja popularno-naukowa złożona z kilku referatów, pt. 

"Jerzy Braun - życie i twórczość", 

+ - wernisarz i wystawa pod tym samym tytułem w Muzeum Okręgowym, 

+ - wykonanie pieśni J. Brauna przez chór młodzieżowy oraz wieczór poetycki w 

wykonaniu pani Jadwigi Domańskiej, która przyjeżdża z Ottawy, 

e..22999* 

Ratusz w Tarnowie 
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Poniższy tekst jest częścią pracy hm. Tadeusza Wiśniewskiego, którą przygotował w 

odpowiedzi i w uzupełnieniu do referatów wygłoszonych na seminarium historycznym "85 LAT 

HARCERSKIEJ SŁUŻBY" w maju 1995 roku w Warszawie. Konieczność tej pracy uzasadnia 

pominięciem w referatach seminarium spraw Historii Polski z końca Il Wojny Światowej, a szczególnie 

lat 1949-1989. Autor tak pisze we wstępie: 

"Brak próby charakterystyki względnie nawiązania do okresu walki o tożsamość i o pełną 

Niepodległość Polski uniemożliwia jakiekolwiek rozważ ia dla zrozumienia i przed: ieni. 

historii ruchu i organizacji Harcerstwa Polskiego, którego niewątpliwą i bezdyskusyjną przez całe 

"85 lat" była i jest "Służba Bogu i Polsce". 

Praca ta w całości, zatytułowanej "Głos w dyskusji na seminarium historycznym 85 lat 

Harcerskiej Służby" została wysłana w maju do Komisji Historycznej ZHP w Warszawie. O ile nam 

wiadomo nie była dotychczas wykorzystana. 
Dr Tadeusz Wiśniewski jest wychowankiem 5 Warszawskiej Drużyny H-rzy, służył czynnie 

w Szarych Szeregach, walczył i był ranny w Powstaniu w bat. "Zośka". 

  

  

ZHP 1948 - 1956 - 1989 

/...| W październiku-listopadzie 1948 r. zorganizowany był t.zw. "kurs 

ideologiczny przy Naczelnictwie ZHP”, w którym między innymi uczestniczyli: hm. Zofia 

Zakrzewska, hm. Zofia Wilska, hm. Zygmunt Żuk Rybicki, hm. Chladek, hm. Waldemar 

Rolbiecki, hm. Jerzy Fiutowski i wielu innych. 
Pozwalano izachęcano nas, autentycznych instruktorów do otwartych dyskusji, 

w których członkowie partii dążyli do udowodnienia nam wyższości i zdecydowanej 

przyszłości dla Świata, no i dla Polski w systemie socjalistycznym sowieckim. Myśmy 

przekonywali i udawadniali, że zasady marksistowsko-materialistyczne posiadają 

zasadnicze luki i błędy i nie pozwolą na zbudowanie właściwego ustroju politycznego. 

W wyniku tego szkolenia część autentycznych instruktorów wstąpiła do partii, 

natomiast większość pozostała przy światopoglądzie chrześcijańskim, wierna idei 

harcerskiej. 
W rezultacie, w kwietniu 1949 r. nastąpiła "czystka", ta grupa "niepokornych" i 

"nie przejednanych", do której miałem zaszczyt należeć została usunięta z ZHP, które 

w lecie 1949r. zostało rozwiązane. 
Wydaje mi się, że pomimo likwidacji autentycznego Harcerstwa, a więc 

przegranej "bitwy" odnieśliśmy pewne zwycięstwo na rzecz przyszłego Odrodzenia ZHP. 

    
  

% _Wsierpniu 1948 r. w rejonie Świdra k/Warszawy był zorganizowany t.zw. Ill CAS, 

którego sprawy programowe i ideologiczno-polityczne dzierżył dh Kosiński. 
Był tow rzeczywistości kurs marksistowsko-materialistyczny, na który powołano 

kandydatów z całego kraju pod hasłem przygotowania do HSP - Harcerskiej 

Służbie Polsce. Elementy tradycyjne harcerskie były w praktyce eliminowane 
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||© z harcerskim obozownictwem, z którego pozostały tylko namioty i spanie 
pod nimi. 

w większości były to wykłady i dyskusje z zakresu Wielkiej Rewolucji Rosyjskiej, 
o Leninie, Marksie, Engelsie, Stalinie i innych  teoretykach dialektyki 
materialistycznej oraz o roli pokojowej ZSRR i Chorążego Pokoju Józefa Stalina. 
Ja osobiście nie brałem udziału w III CAS-ie, ale go odwiedzałem w celu jego 
poznania i utrzymania mojego kontaktu z młodzieżą instruktorską Chorągwi 
Mazowieckiej i utrzymania nad nią wychowawczego wpływu. 

1949-1956 niebyt ZHP a trwanie Ruchu Harcerskiego 
) Po rozwiązaniu w lecie 1949 r. ZHP, organizacja harcerska przestała istnieć przez 

siedem lat, t.zn. przez całe pokolenie harcerskie. Pracownicy "OH" palili sztandary 
harcerskie. „ Natomiast zaistniało nadzwyczaj ciekawe zjawisko. Ruch harcerski nie 
przestał istnieć. Na skutekścisłego wrośnięcia w świadomość kulturową społeczeństwa 
polskiego żył on w dalszym ciągu. 

Urząd Bezpieczeństwa ciągle czuwał aby przypadkiem nie powstała konspiracja 
harcerska. My, byli instruktorzy byliśmy dokładnie inwigilowani, czy aby nie próbujemy 
czegoś w tym rodzaju organizować. 

; Młodzież harcerska, zastępy i niejednokrotnie drużyny samorzutnie kontynuowały 
woją przygodę harcerską. 

? Tworzenie konspiracyjnej organizacji było praktycznie niemożliwe i w warunkach, 
w jakich wówczas znajdował się kraj, niecelowe. 

To, że Harcerstwo jest i było równocześnie Ruchem, spowodowało, że było ono 
w zasadzie "niezniszczalne", funkcjonowało w polskich rodzinach. 

Siła "ruchu" polega na atrakcyjności jego haseł w dalszym przypadku ideologii, 
tradycji, obrzędowości, stylu życia, na istnieniu naturalnych przywódców i 
młodzieżowości. 

Reaktywowanie ZHP w 1956 r. i jego problemy 
_ Siedmioletni okres istnienia OH - Organizacji Harceskiej pod patronatem ZMP 

(Związek Młodzieży Polskiej - przyp. red.), nie zdało egzaminu, pomimo że w jego 
ramach powstała jakaś część partyjnych instruktorów harcerskich, którzy uważali, że 
muszą trwać przy młodzieży. 

| Jedni z nich trwali dla karier osobistych, inni z pobudek obiektywnych. Nastąpiły 
zmiany polityczne w łonie partii PZPR w związku z powrotem Gomułki. Stalinizacja 
osłabła, a nawet wydawało się, że upadła. 

h Niewątpliwie było to przyczyną zgody na reaktywowanie ZHP w końcu 1956 r., 
którego jednak sytuacja była o wiele trudniejsza niż w 1945 r. 

,W początkowej fazie wydawało się, że zrozumiano błąd w likwidacji ZHP w 1949 
r. i że istnieje wola jego prawdziwej reaktywacji - Harcerstwo może istnieć i działać 
jedynie zgodnie z jego istotną metodą oddziaływania na młodzież, zgodnie z 

$H archiwum 
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tożsamością kulturową polskiego społeczeństwa w Służbie dla niego, dla Polski, dla 

ludzkości, dla Boga, a nie wbrew założeniom. 
* Pozwoliło to Władzy Ludowej na wspaniałomyślne zwołanie Walnego Zjazdu w 

grudniu 1956 r. w Łodzi, zjazdu, na który ogół instruktorów czekał od 1945 r. 

Delegaci na Zjazd w liczbie ponad 500, bodajże 550, zostali wybrani według 

znanego "klucza partyjnego", czyli "niby" demokratycznie. 
Dopuszczono więc na wzięcie udziału na prawach delegatów, instruktorów 

(ok. 80) zgromadzonych na Starym Mieście przy archiwum historycznym miasta 

Warszawy, wśród których zasadniczą grupę stanowili instruktorzy usunięci z ZHP 

w kwietniu 1949 roku. 
Jako członek tego zespołu przedstawiam powyższe wydarzenia: 

"Po przyjeździe do Łodzi zostaliśmy przez zgromadzonych ponad 500 delegatów uznani 

za delegatów ze wszystkimi prawami wyborczymi biernymi i czynnymi. Zastaliśmy Zjazd 

już w czasie obrad. Trwały na nim polemiki pomiędzy grupą instruktorów-delegatów, 

skupioną przy dhu Aleksandrze Kamińskim, popieraną przez ówczesnego Ministra Oświaty 
p. Bieńkowskiego, który wkrótce zresztą między innymi za to swoje stanowisko utracił tekę 

ministra, a grupą instruktorów skupioną przy dhnie Zofii Zakrzewskiej, popieranej 

nadzwyczaj aktywnie przez dha Jacka Kuronia i jego kolegów. 
Należy podkreślić, że aktywny i bojowy zespół delegatów przy dhu Kuroniu z nim na 

czele, krytykował z zasadzie wszystko co dotyczyło prawdziwych założeń Harcerstwa, a 
szczególnie opowiadał się za świeckim względnie ateistycznym charakterem ieologii w 

reaktywowanym ZHP, zarzucając, że w przeszłości ZHP było reakcyjne, burżuazyjne, 

imperialistyczne itp. Kuroniowcy proponowali kształtowanie Harcerstwa postępowego, 

komunistycznego, opartego na ideoligii materialistyczno-socjalistycznej. Swoje poglądy 
urzeczywistniali tworzeniem w ramach ZHP drużyn harcerskich dostatecznie"czerwonych”, 

komunistycznych, rewolucyjnych t.zw. "Walterowców". 
Niewątpliwie, niezależnie od stanowiska Władz Państwowych, działalność 

Kuroniowców na samym początku reaktywacji ZHP, doprowadziła do uniemożliwienia 

odrodzenia właściwego ruchu harcerskiego spychając go na wiele lat na "bezdroża sensu 

wychowawczego". 
Drogą głosowania, demokratycznie, co jest oczywiste z liczb ilości delegatów 

i sposobu ich powołania, zespół instruktorów, wśród których miałem zaszczyt 
uczestniczyć, przegrał, a odradzający się ZHP zaczął odchodzić od podstaw 

polskiego skautingu i ruchu harcerskiego. 
Rozpoczęto w ZHP zdecydowaną politykę kadrową wśród instruktorów opartą 

na dyrektywach partii PZPR i przestrzeganie "klucza partyjnego", stosowano w 

niewspółmiernie większym stopniu niż w latach 1945-1948. 
Swobodę działania mieli tylko odpowiednio partyjni i posłuszni poleceniom 

rządowym PRL instruktorzy. Na początku dopuszczono do współpracy część 
instruktorów bezpartyjnych, dawnych instruktorów ZHP, Szarych Szeregów, a 

nawet HP, w miarę możliwość rugując ich i spychając na stanowiska odległe od 

wpływania szerszego na młodzież. Pozwolono im brać udział w zebraniach i 
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wypowiadać się, co przy odpowiednim zorgani i Ó iadać , co prz ganizowaniu odpraw, na których 

stanowili oni co najwyżej 10% obecnych, łatwo byli przegłosowani i magłuszani 
bez możliwości wywarcia istotnego wpływu /.../ 

/.../ Należy pokreślić niewątpliwy o j jedyń i ę gromny wpływ pracujących pojedyńczo i w 
HR oda autentycznych instruktorów harcerskich, którzy aby ród Śiniiońać 
ż a ać wspaniałą i prawdziwą "przygodę harcerską", na różnych szczeblach 
GR seb. "|" pracować wśród młodzieży odnosząc nawet bardzo dobre 

niki, i k ś : : 
acne ak długo dopóki Władza ówczesnego ZHP ich od tej pracy nie 

Istniały więc po 1956 r. prawdziwe zast. i i Ż 6 r. M ępy harcerskie, prawdziwe drużyn 
zuchowe, nawet prawdziwe drużyny harcerskie, które pracowały bardzo gdoorak 
Pea ZHP i ich wytycznych, a nawet wbrew nim. 

yło to dowodem wspaniałego zjawiska, że Harcerstwo j Ż : , k ; jako Ruch było prężne, 
a jego idee zawarte w tradycjach rodzinnych, sympatyków w publieacjich byy 
przez młodzież samorzutnie kultywowane. 

Powstało, bardzo ciekawe z i i i F tało, rdze punktu widzenia psychologicznego i 
ai PA Walka o tożsamość kultury polskiej bójka ką 

ożsamość idei Harc Ó ież i ścią tej RAL: erstwa, która przecież stała się autentyczną częścią tej 

Nie była to zorganizowana konspiracj, iwi i 6) | ja przeciw ideologicznym obcym naciskom 
naa raczej masowe działania oddolne nie  Boekóńkne awięc 

ni iwe do zwalczania i ujarzmiania przez ówczesnych k istów- ksistó e aden bei. pi ych komunistów-marksistów 

Powstała szeroka opozycja wśród myś j ilepiej ji V ke yślącej i lepiej przygotowanej intelektualni 
kadry instruktorskiej o konieczności dokonania reform i Śirodionia, i 

Deformacje ruchu harcerskiego po 1956 roku 
ZHP po 1956 r. znajdował się w o wiele j ie niż ZH odleglejszym punkcie niż w 1945 

założeń autentycznego harcerstwa i był intensywnie zniekształcany. BO 
*k Zasadniczym "ciosem" w jego podstawy było odejści ści 

wyrażającym się prowadzeniem rekrutacji 8 apaocityne RSE RE 
nauczycieli, z których "robiono instruktorów" przy pomocy kursów i An 
Z RR = t.zw. pracę Darceeką, podczas gdy instruktorami powinni 

oda ci Pięcji siostry" z Harcerstwa, posiadający odpowiednie 

Nie trzeba uzasadniać, że nauczyciele mający dodatki za ilość j 
do Harcerstwa młodzieży robili to gorliwie, PRACE | oo ARE" 

Została zniszczona zasada naturalnych przywódców grup młodzieży a ; tym 
metody wychowania pośredniego, przykładem przywódcy i wytwarzaniem 
atmosfery wychowawczej również zanikała metoda zwajemnego oddziaływania, a 

więc wychowywania się instruktorów czy też starszych harcerzy przez 
oddziaływanie na nich młodszych braci. Niszczona, względnie zniszczona została 
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t.zw. "młodzieżowość" w Ruchu harcerskim. 
Zasadą nie podważalną jest tu konieczność posiadania przez instruktora t.zw. 

"instynktu młodzieżowego" /powołanie/, t.zw. instruktor harcerski musi autentycznie 

lubić młodzież i pracę z młodzieżą i musi "dać się lubić", aby być akceptowanym 

przez młodzież, być przez młodzież lubianym. 

Deformacją było wprowadzenie szerokiej etatyzacji stanowisk wychowawczych 

i ideowo-programowych jak np.: drużynowego-nauczyciela, hufcowego, 

komendanta chorągwi itp. Etatyzm w Ruchu Harcerstwa dopuszczalny jest tylko 

w wąskim zakresie, a mianowicie stanowisk technicznych powoływanych dla 

sprawności organizacji. Stanowiska, na które instruktorzy są wybierani i które 

łączą się z wytyczaniem zasadniczych kierunków rozwoju i działania Ruchu oraz 

stanowiska instruktorskie pracy z młodzieżą, muszą mieć ścisły charakter pracy 

społecznej. Płatny instruktor był zależny od swoich przełożonych, w przeszłości 

była to Ścisła zależność od egzekutywa lub sekretarza POP PZPR, co 

przeszkadzało mu we właściwej pracy instruktorskiej, gdyż ingerowaliw jego pracę 

ludzie nie mający dostatecznego pojęcia o pracy wychowawczej. 

Zanikanie młodzieżowości i systemu naturalnych przywódców prowadziło do 

zanikania "wielkiej gry" jako metody wychowawczej. Nie wolno mylić - samo 

uprawianie gier świetlicowych, ruchowych czy nawet polowych nie jest dowodem 

stsowania metody wychowawczej "wielkiej gry" jeśli jest to bez pozostałych 

elementów metody skautowej. 

Polityka "świeżego powietrza" w oderwaniu od innych aspektów systemu 

harcerskiego traciła swoją wielką atrakcyjność kształcenia się w miłości do 

przyrody, a stawała się już tylko naśladownictwem masowej turystyki, która 

niejednokrotnie źle przeprowadzona, raczej prowadziła do dewastacji środowiska 

naturalnego niż do jego ratowania. 

Wprowadzenie koedukacji na wszystkich szczeblach /zuchy, harcerze, skauci/ 

prowadziła do zaniku systemu zastępowych jak również do deformacji programów 

pracy zastępów i drużyn na skutek nieuwzględnienia istotnych różnie w rozwoju 

chłopca i dziewczyny. 

Odejście od Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego opartych na zasadach 

humanizmu chrześcijańskiego. 

Próbowano wykorzystać wielką atrakcyjność ruchu harcerskiego dla celów 

wychowania "wspaniałego człowieka socjalizmu" a z ZHP zrobić przedszkole, 

początkowo dla komunistycznych organizacji młodzieżowych, a w późniejszych 

latach dla partii PZPR.  Prowadziło to do wpajania zasad materializmu 

socjalistycznego, dialektyki materialistycznej, a więc względności w pojęciach 

prawdy i moralności, pojęcia walki klas, czyli t.zw. klasowego rozumienia świata 

a przede wszystkim zasady uzyskiwania nowej, lepszej jakości poprzez tworzenie 

ilości, która w zamierzeniach przerodzi się w nową jakość, choćby była "byle 

jakością". Musiało to prowadzić do niszczenia istoty Harcerstwa. Powstał 

paradoks, gdyż z chęci wykorzystania Harcerstwa z uwagi na istotne jego zalety  



"wyprano" Harcerstwo z jego zalet, tak, że przestawało ono być Harcerstwem, a 
stawało się jedynie organizacją harcerskopodobną. Chciano nawet w latach 80- 
tych pozbawić Harcerstwo jego tradycyjnych mundurów. 

Przykładem wprowadzenia ZHP na "bezdroża" może być zacytowanie z pisma 
harcerskiego "Na tropie"(wyd. w Polsce - przyp. red.), gdzie w listach do redakcji 

harcerki zwierzają się, że palenia papierosów nauczyły się na kursach 
instruktorskich. 

Nasuwa się złośliwe pytanie: Czego one się jeszcze nauczyły, a czego się nie 
nauczyły? 

Dążenia do odrodzenia ZHP w 1956-1989 
W całym okresie przeprowadzania deformacji w Ruchu harcerskim występowały 

spontaniczne i samorzutne przeciwdziałania. Należy im poświęcić miejsce w ramach 

dziejów "85 lat Harcerskiej Służby", a szczególnie dwóm wielkim i długotrwale 
przeprowadzanym akcjom. 

*k W latach sześćdziesiątych, siedemdziesiątych, osiemdziesiątych do chwili 

obecnej rozwijana była i jest "Akcja bohater", czyli poszukiwania przez młodzież i 

instruktorów harcerskich patronów, jako wzorców wychowawczych dla drużyn, 
szczepów, hufców, chorągwi. 

Ta działalność pozwalała, wbrew oficjalnym marksistowskim tendencjom 

światopoglądowym nakazanym przez Władze, pokazać postacie zasłużonych dla 
Polski i dla Ruchu Harcerskiego bohaterów, którzy poświęcili swe życie w służbie 

i w walce o Niepodległość i o ideały chrześcijańskie, harcerskie. Przyjmowanie w 

ramach akcji "bohaterów" dokonywane było z wielkim trudem i niejednokrotnie z 
cierpliwym długoletnim oczekiwaniem na uzyskanie zgody od Władz ZHP. 

Najbardziej popularne postacie "bohaterów" to były te związane ze służbą i walką 

o Niepodległą Polskę, o autentyczną polską kulturę, związane z harcerstwem z 

okresu jego urodzin, z Szarymi Szeregami. Były też postacie "bohaterów" 
związane z ruchem politycznym lewicowym, z Ludowym Wojskiem Polskim, a 
nawet z utrwaleniem władzy ludowej w Polsce. 

W ten sposób trwała długoletnia walka ideologiczna w Ruchu Harcerskim 

poprzez odpowiednie dobieranie wzorców ideowych, bez bezpośrednich dyskusji, 
których prowadzenie było w zasadzie niemożliwe. Biorąc pod uwagę długoletniość 
trwania i masowość tego zjawiska, i charakterystyczne wyniki - ogromna 
popularność "bohaterów" z Szarych Szeregów (można mówić o kilku tysiącach 
przypadków przyjęcia ich za patronów oraz o 30 latach powtarzania corocznych 

obchodów "Akcji Arsenał") - należy uznać jego wielkie znaczenie w ruchu 

młodzieżowym nie tylko na skalę Polski, ale nawet na ogólnoświatową. Bardzo 

ważne dla Historii byłoby przedstawienie jakich bohaterów i w ilu jednostkach 
harcerskich i w jakim czasie wybrano. 
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*k Kręgi im. Olgi i Andrzeja Małkowskich stanowiły ważny nurt opozycji wśród 
instruktorów w stosunku do deformacji Ruchu Harcerskiego. Pojawił się on i trwał 

w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Były to dążenia do szukania 

naprawy i odrodzenia ZHP poprzez powrót do jego "Korzeni". Dzieje "Kręgów 

Małkowskich" powinny również doczekać się opracowania przy współudziale ich 
uczestników i organizatorów w postaci wyczerpującego, osobnego referatu. 

Masowy udział drużyn harcerskich w spotkaniach z Papieżem Janem Pawłem 

Il podczas jego pobytu w Polsce, jak również udział w pogrzebie Ks. Jerzego 
Popiełuszki, choć nie mają bezpośredniego wpływu z przeciwdziałaniem 

deformacyjnym w Ruchu Harcerskim, to przecież pośrednio świadczą o 

spontanicznych pragnieniach Służby Bogu tkwiących wśród młodzieży. 

Szansa na jedność Ruchu i Organizacji harcerskiej 
* Opracowanie "85 lat Służby" w miarę wyczerpujące i przedstawione obiektywnie 

i prawdziwie, choćby prawda w niektórych przypadkach mogła być dla niektórych 

drażliwą, jest szansą dla osiągnięcia Jedności Ruchu Harcerskiego. Należy 
postawić wszystkie aspekty w tych dziejach, w których ok. 50 lat na całe 85 lat jest 

trudne, skomplikowane i nawet nietypowe. 

Wydaje mi się, że zakończenie i opublikowanie opracowania "85 lat Harcerstwa 
w Służbie" na Zlot Rocznicowy w sierpniu 1995r. jest niemożliwe z uwagi na zbyt 

krótki czas, a pośpiech iw wyniku jego dokonane niedopatrzenia, nieprzemyślenia 
byłyby nadzwyczaj szkodliwe dla Wielkiej Sprawy ZHP. 

Należałoby raczej przyjąć, że Zlot jest okazją do wezwania o pilne opracowanie 

historyczne tych "85 lat" i o włączenie się zepołów instruktorskich, możliwie ze 
wszystkich aktualnie istniejących ruchów harcerskich. 

Konieczne jest określenie istotnych, trwałych cech Ruchu Harcerskiego w ciągu 

tych "85 lat", co może pozwolić na prawdziwie twórcze prognozowanie jego 

rozwoju w przyszłości, w XXI wieku. 

Proponuję poświęcić podczas Zlotu jakiś czas na dyskusje, w małych zlotowych 
zespołach na temat perspektyw jedności Ruchu Harcerskiego, a może nawet 
zorganizować to pod auspicjami "seminarium historycznego". 

W szukaniu "Jedności Ruchu", jak również w "Wielkiej Dyskusji" nie stawiać na 

t.zw. przegłosowanie słuszności większością głosów. 
Nie szukać w sposób materialistyczny jakości z przekształcenia się w nią ilości. 

Dążyć do sprecyzowania consensusu. 

Unikać wzajemnej agresji. 

hm. Tadeusz Wiśniewski  



  

Chorągiew Harcerzy W. Bryt. przeprowadziła tego lata od 26 sierpnia do 2 
września kurs-obóz kształcenia przewodników. Kurs odbywał się w stanicy hufca "Szczecin" 

w St. Briavels. Prowadził go hm. Franek Pepliński; komendę stanowili: phm Juliusz 

Szwagrzak (oboźny), hm Ali Szwagrzak (gospodarz) oraz przewodnicy Krzysztof Leśków 
i Edward Krawczyk. Uczestników było 12, w tym 11 z W.B. i jeden, Rafał Połoński z 

Wilna. Przyjechał on na zaproszenie hufca "Wilno" w Yorkshire i przed przyjazdem 

pomagał na kolonii zuchowej w Fenton. 
Kurs-obóz odwiedził dh Przewodniczący hm. Bogdan Szwagrzak i hm Edward 

Kasprzyk, którzy mówili do uczestników o sylwetce instruktora i o programowaniu pracy. 

"Mieliśmy cały wachlarz zajęć przygotowanych do stopnia instruktorskiego - mówi dh 

Franek - i we wszystkim kładziemy duży nacisk na zajęcia praktyczne. Jeden dzień spędziliśmy 
w Penhros na kolonii zuchowej. Znaczyło to 4 godz. jazdy przez całą środkową Walię - piękne 

widoki. Na kolonii przeprowadziliśmy zuchową olimpiadę - to było dobre ćwiczenie dla 

naszych uczestników. W drodze powrotnej nocowaliśmy u stóp Snowdon (3560 ft.), a rano 
wdrapywaliśmy się na szczyt. Wejście nie jest trudne, ale wymaga trochę wysiłku. Na szczycie 

Snowdon zabrzmiały nasze pieśni polskie". 
Z tej góry rzeczywiście mieli wszyscy szeroki horyzont! 

Dh Franek dókiiac jest także członkiem RE Jednym z młodszych. 
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DRUŻYNA INSTRUKTORÓW "PŁOMIEŃ" 
  

Drużyna instruktorów "Płomień" powstała w 1989 r. z inicjatywy dh hm. Bogdana 
Szagrzaka, ówczesnego naczelnika Harcerzy (potwierdzona rozkazem L7/89). 

Myślą przewodnią w tworzeniu drużyny było objęcie jej zasięgiem instruktorów 

wszystkich terenów, szczególnie tych bez funkcji, utrzymanie łączności, wykorzystanie 

talentów, wymiana doświadczeń. 

Dh B. Szwagrzak wyraża to w ten sposób: 
Drużyna jest skarbnicą sugestii, pomystów, propozycji, dobrych rad dla Komendantów 

Chorągwi, Naczelnika Harcerzy, Przewodniczącego Związku oraz dla wszystkich 

zainteresowanych. 

Drużyna jest "harcerskim dachem nad głową! dla instruktorów nie biorących czynnego 

udziału w pracach harcerskich w terenie, którzy uregulowali swoje sprawy służbowo- 
organizacyjne z Komendantem Chorągwi. Zastępy Seniorów wchodzące w skład Drużyny 

"Płomień" działają za zgodą Komendantów Chorągwi na różnych terenach. 
Drużyna jest rezerwą instruktorską. Instruktorów do rezerwy Drużyny Instruktorów 

"Płomień" przy Głównej Kwaterze Harcerzy i z powrotem do czynnej służby przenosi na wniosek 

Komendantów Chorągwi, Naczelnik Harcerzy. 

Za całość Drużyny "Płomień", która ma w tej chwili na liście 60 osób, 

odpowiedzialnym jest dh hm. dr W. Falkowski. Drużyna działa w zastępach: w Anglii - 
istnieją dwa, odpowiedzialny dh hm. J. Puchałka i we Francji - dwa, odpow. dh hm. B. 

Kapela. Na Stany Zjednoczone pełnomocnictwo posiada dh hm. St. Kuś. 

ki Horyzont" na zajęciach  



"PŁOMIENIE" — 
PIEŚŃ DRUŻYNY INSTRUKTORÓW 

Słowa: J. Kofta 
Muzyka: M. Święcicki 

Powoli, z zadumą 
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"PŁOMIEŃ" 

Już wieczór, niebo oddycha, 

już noc niewiadoma i cicha, 

już pora rozpalić ognisko, 

nie wiedzieć, gdzie gwiazda, 
gdzie iskra. 

Płomienie, płomienie - 

czerwone okruszyny słońca. 

Płomienie, płomienie. 
czekamy, aż wypalą się 

do końca. 

Płomienie, płomienie, płomienie, 
na twarzy mamy ślad gorąca. 

Płomienie, płomienie, 

czekamy, aż wypalą się 
do końca. 

Już późno, makiem zasiało. 
Już sen twarz pochyla 

swą białą. 

Nad żarem popiołu motyle, 
lecz jeszcze popatrzmy 

przez chwilę. 

Płomienie, płomienie - 

czerwone okruszyny słońca. 

Płomienie, 
czekamy, aż wypalą się 

do końca. 

Wspomnienie, wspomnienie, 

na twarzach został 

ślad gorąca. 

Wspomnienie, wspomnienie, 

co nigdy nie wypali się 

do końca.   

Z KURSÓW INSTRUKTORSKICH 

Praca MICHAŁA GRAŻYŃSKIEGO phm (obecnie hm) 
z korespondencyjnego kursu G.K.H-rzy 

Wypowiedź na temat pracy hm. Rzpl. St. Sedlaczka p.t."Harcerstwo" (wyd. 1940r.) 

W swoim artykule dh. hm. Sedlaczek na samym początku stwierdza, że głównym 
celem Harcerstwa jest wychowanie młodzieży polskiej metodami harcerskimi tak, aby mogła 

wywiązać się rzetelnie ze swych obowiązków w stosunku do Boga, Ojczyzny i własnej pracy 

osobistej. Harcerstwo dąży też do wyrobienia młodzieży przestrzegającej zasad moralnych, 

dzielnej, przywódczej i umiejącej obecnie i w przyszłości kierować nie tylko pracą społeczną, 
ale i w razie potrzeby pełnić funkcje chrześcijańskich dowódców wojskowych gotowych do 

walki, poświęcenia i odpowiedzialności za obronę kraju. Wychowanie harcerskie winno też 

dążyć do zrównoważonego rozwoju duszy i ciała młodzieży polskiej. 
Pomimo upływu 50 lat od napisania powyższych słów, wydaje mi się, że większość 

celów wyznaczonych przez St. Sedlaczka jest w dalszym ciągu zupełnie aktualnymi i to 
pomimo, że były napisane tajnie, podczas okupacji niemieckiej gdy autor nie mógł właściwie 

przewidzieć osobliwych warunków pracy emigracji harcerskiej. Cele i myśli druha 

Sedlaczka są aktualne poza granicami Kraju, gdyż są przecież w dużej mierze oparte na 

Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim, które jest niezmienne w czasie i przestrzeni, tkwiąc w 

boskiej nauce Chrystusowej o Bogu i miłości. Sedlaczek podkreśla też, w niejednym 
miejscu cel miłości młodzieży harcerskiej wobec Ojczyzny. Mówi on, że młodzież winna: 

„.'wszystkimi siłami ... dążyć do Jej szczęścia i obrony." 
Praca harcerska na emigracji, na wszystkich szczeblach, zawsze dbała o rozszerzanie 

wśród swej młodzieży rzetelnych wiadomości o historii, literaturze i geografii Polski, o czym 

świadczy niedawnewprowadzenie nowych sprawności na temat kraju. Wydarzenia i zmiany 

polityczne, które nastąpiły w Kraju pod koniec 1989 roku (działalność "Solidarności") na 

pewno zaostrzyły wśród młodzieży zainteresowanie losem Polski. 
„'na Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju spoczywa obowiązek i 

zadanie kontynuowania pracy ideowo-wychowaczej w duchu prawdziwego harcerstwa. Chcąc 
sprostać temu zadaniu, trzeba program naszej pracy wychowawczej tu, zagranicą tak układać, 

by w młodszych duszach nie zatarł się obraz Polski, by wśród młodzieży utrzymać przywiązanie 

do języka i kultury narodowej... musimy czuwać nad tym, by w całości naszego działania i 

pracy zachować wierność dla naszych założeń ideowych, utrzymać łączność duchową z 

wewnętrznym nurtem ideowym w Kraju, zachować jedność organizacyjną Związku Harcerstwa 

na obczyźnie..." 
Powyższe słowa były wypowiedziane w roku 1960 na zjeździe Naczelnej Rady 

Harcerskiej przez byłego Przewodniczącego Związku, dha Michała Grażyńskiego. Wiele 

pod tym względem się nie zmieniło, gdyż po upływie pół wieku grozi młodzieży na 
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emigracji zanik słowa i kultury polskiej - na zbiórkach harcerskich nie zawsze mówi się po polsku i na niektórych terenach mówi się gawędy w języku obcym - toteż wychowanie 
narodowe, szerzenie polskości, specyficzne _ przeciwdziałanie niebezpieczeństwu wynarodowienia winno w dalszym ciągu mieć pierwszeństwo w pracy młodzieżowej na 
wszystkich terenach. 

Nie ma natomiast zastosowania z powodów oczywistych hasło Sedlaczka rzucone w roku 1940, nazywając Harcerstwo "szkołą dowódców wojskowych". Zamiast wojskowości należy stosować w programach pracy starszej młodzieży wyżej wymienione sprawności "Obrońców Praw i Kultury Polskiej" jako warunek dopuszczenia do stopni instruktorskich. Dzisiejsza rzeczywistość w pracy harcerskiej poza granicami Kraju wymaga nie tylko obrony polskich interesów wobec cudzoziemców ale i też skrupulatnego przechowania (przez zapiski i nagrania) tradycji i obrzędowości harcerskich na zbiórkach i obozach. Stosowanie obrzędowości (n.p. puszczaństwa) przybiera coraz więcej na ważności, gdyż "wykruszają" się już kustoszowie-instruktorzy należący do pokolenia wojennego. 

izyty harcerstwa w Senacie; dhny: D. Buras, 
T. Jaroszek i Z. Sawicka. Warszawa, sierpień 1995 r. 
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NOWE WYDAWNICTWA 

Książka-gawęda o twórcach 
  

  

harcerstwa polskiego Barbary 
Wachowicz zawiera wiele nieznanych 

dokumentów i szczegółów z ich życia i 

szereg niepublikowanych zdjęć. 
Barbara Wachowicz jest 

autorką wielu monorgafii Wielkich 

Polaków oraz wystaw, w tym słynnej 
wystawy "Kamyk na Szańcu” o 

Aleksandrze Kamińskim. Prezenterka 

. programów o dziejach i ludziach 

Druhu Andrzeju! harcerstwa polskiego i __ przyjaciel 
harcerstwa  przewędrowała śladami 

Wielkich Polaków między innymi Stany 

BARBARA WACHOWICZ 

Druhno Oleńko! 

    

Zjednoczone i Kanadę. 

kk *k *k k *k * *k *k * *k * * *k *k * * 

  Jest to historia harcerstwa 

żeńskiego na terenie Warszawy od 

początku istnienia do 
zlikwidowania Organizacji 

Harcerek i ZHP po II wojnie 
Światowej, autorstwa hm. Anny 

Zawadzkiejj przy współpracy 

zespołowej. Ważna praca 

historyczna -  dokumet, 
szczegółowo opracowana z 

licznymi fotografiami, wzbogaci 

znacznie historię _ Organizacji 

Harcerek. 

Szczególnie ciekawy jest dla nas udział Chorągwi Warszawskiej w pracy 
konspiracyjnej w czasie okupacji i Powstania Warszawskiego oraz rozkwit Chorągwi w 

latach 1945-49 w "wysoce niesprzyjającej wszelkiemu działaniu wychowawczemu sytuacji 
politycznej lat powojennych". 

Harcerstwo żeńskie 

w Warszawie 

w latach 1911 - 1949        



LISTY 

Otrzymaliśmy list od szczepu harcerskiego "Białe Orły" z Monachium: 

RADA OCHRONY 
© Droga Druhno, Drogi Druhu, PAN A STW. 81 » g b 

MIĘCI WALK I MĘCZEŃ: 5 Od początku istnienia szczepu "Białe Orły" 

NADAJE harcerze i kadra instruktorska opiekuje się 

miejscami polskiej pamięci narodowej w Bawarii. 
SZCZEPOWI HARCERSKIEMU Składamy wieńce i kwiaty oraz pełnimy warty 

"BIAŁE ORŁY” honorowe przy grobach powstańców 1863 r. na 

cmentarzu w Monachium, lotników polskich w 

Dumbach, na terenie byłego oflagu w Murnau, 
oraz byłego obozu zagłady w Dachau. Bierzemy 

ZAOFY. czynny udział w uroczystościach dotyczących 

ważnych państwowych historycznych wydarzeń i w 
MEDAL OPIEKUNA MIEJSC ceremoniach odznaczenia bojowników o polską 

PAMIĘCI NARODOWEJ wolność i niepodległość mających miejsce w 
ZA OPIEKĘ NAD MIEJSCAMI Konsulacie RP w Monachium. 

WALKI I MĘCZEŃSTWA Za nasz trud zostaliśmy udekorowani Złotym 

Medalem Honorowego Opiekuna Miejsc Pamięci 
Narodowej. 

Dołączam kopię dokumentu o przyznaniu medalu. 
Zapraszamy na nasz obóz letni. 

Serdeczne pozdrowienia! 

w Monachium 

Czuwaj, 

phm W. Nowakowski 

28. IV. 1995 r. 
WARSZAWA, DNIA KE 

Dh hm. pro.f Wiktor Szyryński przesyłając materiały o Jadwidze Braun-Domańskiej pisze: 

"Załączam też odbitkę swojej recenzji z "Wieczoru Poetyckiego Jerzego Brauna", odbytego w 

Ottawie w czasie jego kanadyjskiej wizyty w roku 1967, w czasie której odwiedził kilka 
środowisk harcerskich, uczestnicząc przy ognisku w ośrodku harcerskim na "Kaszubach 

Ontaryskich'. O zasługach Jerzego Brauna wspomniałem także w swojej prelekcji na 
konferencji instruktorskiej w USA w 1980 roku. 

Przy okazji pragnę Dryhnie pogratulować zautrzymanie "Ogniska" na jego tradycyjnym, 
wysokim poziomie. 

Łączę serdeczne pozdrowienia i nasze harcerskie "Czuwaj!". 

Za przesłane materiały oraz list Druhowi Wiktorowi serdecznie dziękujemy - Redakcja 
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NA WIECZNĄ WARTĘ 

Hm Zygmunt Lechosław Szadkowski 

Odszedł na wieczną wartę harcmistrz Zygmunt L. Szadkowski, członek honorowy 
Naczelnej Rady Harcerskiej, wieloletni przewodniczący ZHP. Długa była Jego walka z chorobą, 
która przez ostatnie trzy lata toczyła Jego organizm. Śmierć nastąpiła 5 września 1995 roku. 
Przeżył 83 lata. 

Pierwszy raz spotkałem śp. Zygmunta na statku "City of Canterbury" przewożącym w 
czasie wojny transporty wojskowe. W październiku 1942 roku oddziały Wojska Polskiego na 
Środkowym Wschodzie z Syrii, Libanu i Palestyny drogą kołową wzdłuż Kanału Sueskiego, 
dowożono do portu Suez i stamtąd do Zatoki Perskiej, po czym znowu transportem kołowym do 
nowych miejsc postoju w Iraku. Droga morska zajęła kilka dni. Najpierw Morzem Czerwonym 
a następnie Oceanem Indyjskim przy temperaturze około 40 stopni C. Nie długo trwało, żeby 
harcerze jadący tym transportem odnaleźli się i poznali. Wkrótce regularnie spotykaliśmy się na 
pokładzie z hm. Zygmuntem Szadkowskim i hm. Józefem Brzezińskim. Obydwaj, po ukończeniu 
Szkoły Podchorążych Piechoty, do której trafili po Kampanii Libijskiej i obronie Tobruku, jechali 
do takiej samej Szkoły w Iraku jako instruktorzy. Nasza trójka, która do Armii Polskiej dostała się 
po przejściach w Związku Sowieckim, stworzyła Krąg Starszoharcerski"Fala". Kierownikiem jego 
był phm Romuald Rzędzian oraz Zdzisław Kołodziejski i Ryszard Kaczorowski. Skorzystaliśmy 
z tych dni wolnych od zajęć na statku, poza apelami i próbnymi alaimami, i za radą dha 
Zygmunta odbywaliśy nasze, trochę spoźnione próby instruktorskie. Toczyliśmy długie dyskusje, 
głównie - jak po wojnie będziemy odbudowywali harcerstwo. Co z wojennych doświadczeń 
wniesiemy do programów harcerskich i stwierdziliśmy, że harcerstwo w dniach najtrudniejszej 
próby, zdało egzamin. Działo się to jeszcze przed bitwą o Monte Cassino i na dwa lata przed 
Powstaniem Warszawskim, które potwierdziło walory wychowawcze ZHP. Te dnie spędzone 
wspólnie na egzotycznych morzach stały się początkiem naszej przyjaźni ponad półwiekowej, 
przerwanej śmiercią śp. Zygmunta. Z tych długich lat naszej przyjaźni i współpracy pozostał w 
mojej pamięci portret Zygmunta. 

Urodził się w Warszawie 5 stycznia 1912 roku i jako małe dziecko, po wybuchu 1-szej 
Wojny Światowej, w 1914 roku wyjechał z rodzicami na Wschód. Dzieciństwo miał trudne i 
nierzadko głodne i chłodne. Tam, na dalekich Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej, teraz 
zwanych Białorusią, jako 6-letni chłopiec spotkał po raz pierwszy żołnierzy polskich 4 Pułku 
Piechoty. Doznał od nich wiele serdeczności i zawsze tamte spotkanie z przyjemnością 
wspominał i nie ulega wątpliwości, że pod wpływem tych przeżyć zatęsknił do munduru. Jako 
9-letni chłopiec został przyjęty do Drużyny Harcerskiej i złożonemu tam przyrzeczeniu 
harcerskiemu pozostał wierny do końca swego życia. W gimnazjum nowogródzkim został 
drużynowym, brał udział w kursach, obozach i zlotach i wkrótce dał się poznać jako wybitny 
instruktor Chorągwi Wileńskiej. Po złożeniu egzaminu dojrzałości rozpoczął studia na 
Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. W tym czasie był drużynowym 5 Wileńskiej Drużyny 
Harcerzy w gimnazjum Ojców Jezuitów, a potem hufcowym w Wilnie i członkiem Komendy 
Chorągwi. 

Na kursie haremistrzowskim w Górkach Wielkich, jak uczestnik kursu był równocześnie 
oboźnym. Na tym kursie miał okazję poznać i przeżywać kursowe zajęcia z takimi przyszłymi 
wybitnymi haremistrzami jak Ojciec Paweł, ks. Józef Warszawski T.J., Florian Marciniak, Wiktor 
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Szyryński, Lechosław Domański (Zeus) a wszystkim przewodził komendant kursu hm Aleksander 

Kamiński. 
Wybuch wojny zastał Zygmunta Szadkowskiego na placówce dyplomatycznej w 

Dyneburgu (Łotwa), gdzie rozpoczynał swą pracę w służbie zagranicznej. Został wysłany z Rygi 
do Paryża z raportem, a następnie w Paryżu otrzymał rozkaz wyjazdu do Bukaresztu, do placówki 
zajmującej się przerzutem kurierów do okupowanego kraju. Po wykonaniu zadania dotarł do 
Homes w Syrii, gdzie organizowała się Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich. Z nią odbył 
kampanię libijską i obronę Tobruku, za którą został odznaczony Krzyżem Walecznych. Powrócił 
następnie do dowództwa AP na Wschodzie, gdzie polecono mu przygotowanie zespołów 
instruktorów harcerskich do obozów cywilnych w Indiach, Persji, Afryce i Libanie. Te jego 
zadania potwierdził specjalnym rozkazem, w czasie swej wizyty na Wschodzie, Naczelny Wódz 
gen. broni Władysław Sikorski, mianując ppor. Zygmunta Szadkowskiego kierownikiem 

Samodzielnego Referatu Harcerskiego w Dowództwie Oddziałów na Środkowym Wschodzie. To 
jego stanowisko zostało również utrzymane decyzją następnego Naczelnego Wodza gen. broni 
Kazimierza Sosnkowskiego. W tym czasie Zygmunt Szadkowski był wiceprzewodniczącym Rady 
ZHP na Wschodzie (przewodniczącym był hm ppłk dypl. Stanisław Sielecki) oraz komendantem 
Harcerstwa na Wschodzie z siedzibą w Jerozolimie. 

Wynik wojny spowodował pozostanie poza Polską tysięcy żołnierzy polskich i ich rodzin, 
które w ramach łączenia rodzin przyjeżdżały do Wielkiej Brytanii. W dalszym ciągu istniała 
konieczność zajęcia się dziećmi i młodzieżą. Naczelna Rada Harcerska zdecydowała dalej 
prowadzić działalność wychowawczą harcerstwa poza krajem i określiła swoje cele 
wychowawcze, stawiając na pierwszym miejscu walkę o odzyskanie przez Polskę niepodległości. 
Na czele Związku stał dr Michał Grażyński, a sekretarzem generalnym ZHP został hm Zygmunt 
Szadkowski. Po śmierci gen. Nikodema Sulika przewodniczącego ZHP poza granicami kraju, 
funkcję tę objął w roku 1955 Zygmunt Szadkowski i spełniał ją do 1960 roku, kiedy to po złożeniu 
funkcji przewodniczącego ZHP w ręce Naczelnej Rady Harcerskiej przez Michała Grażyńskiego, 

Rada wybrała przewodniczącym ZHP hm. Zygmunta Szadkowskiego. Pozostał on na tej funkcji 

do 1967 roku, a kiedy z niej odszedł, Naczelna Rada Harcerska zaliczyła go w poczet członków 
honorowych Rady. 

Od chwili przyjazdu do Wielkiej Brytanii Zygmunt Szadkowski brał czynny udział w życiu 
emigracji niepodległościowej. Był dwukrotnie ministrem w Rządzie RP na Uchodźstwie, 

członkiem Rady Narodowej RP, której przewodniczył przez wiele lat, aż do jej rozwiązania w 
grudniu 1991 roku. Był wieloletnim prezesem Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w W. 
Brytanii, a potem prezesem Zarządu Federacji Światowej SPK i wiceprzewodniczącym Rady SPK. 
Był też członkiem wielu organizacji społecznych i politycznych. W grudniu 1990 roku, 
przewodniczył delegacji Prezydenta RP, która w Warszawie, po wyborze w wolnych i 
powszechnych wyborach Prezydenta RP Lecha Wałęsy, ustalała zasady i formy przekazania 
urzędu przez Prezydenta RP rezydującego w Londynie. 

Śp. Zygmunt Szadkowski posiadał wiele cech, które predystynowały Go do najwyższych 

urzędów w państwie. W najtrudniejszych sytuacjach potrafił zachować spokój i rozwagę. 
Zespoły którymi kierował i zebrania którym przewodniczył przyjmowały Jego decyzje wiedząc, 
że za nimi stoi długoletnie doświadczenie i całkowite oddanie sprawie niepodległości Polski - cel, 
któremu poświęcił całe swoje życie i którego realizacji danym Mu było doczekać. W sytuacjach 
konfliktowych starał się doprowadzić strony do kompromisowych rozwiązań. Nie zachowywał 
urazów, zawsze dobro sprawy mając na uwadze. Odszedł od nas wierny Syn Kościoła, gorący 
Patriota, dla którego wolność i suwerenność Ojczyzny były najwyższą nagrodą za trudy i 
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niepowodzenia życia. 
Żegnają odchodzącego nawieczną wartę, szeregi harcerskiei kombatanckie, towarzysze 

broni i działacze polityczni i społeczni. 
Żegna pogrążona w żałobie Rodzina, Żona Wanda, Syn Andrzej i Córka Teresa z 

Rodzinami. lm wszystkim składam wyrazy serdecznego współczucia po stracie, której ból łagodzi 
pamięć Jego pogodnej i troskliwej obecności między nami przez długie lata. 

Ryszard Kaczorowski 

Przemówienie Przewodniczącego ZHP dha hm. Bogdana Szawgrzaka 
nad trumną ś.p. dha hm. ZYGMUNTA SZADKOWSKIEGO 

W czasie II wojny światowej drużyny harcerskie powstają wszędzie tam, gdzie 

trafiają Polacy. Jest rok 1943. Generał Anders, doceniając rolę harcerstwa wysyła z II 

Korpusu grupę oficerów-instruktorów do organizowania jednostek harcerskich w Indiach 

iw Afryce. Powstają drużyny, hufce i chorągwie, liczba harcerstwa przekracza 7,000. 

Komendantem Harcerstwa Polskiego na Wschodzie jest wówczas hm. Zygmunt Szadkowski. 
Tu, w tym kościele są dzisiaj razem z nami instruktorki i instruktorzy, którzy w tym 

czasie składali przyrzeczenie harcerskie na ręce hm. Zygmunta Szadkowskiego. 
Sprawą zasadniczą, sprawą najważniejszą dla druha Zygmunta było zachowanie 

młodego pokolenia dla Polski. 

W swej harcerskiej działalności był zawsze pełen inicjatywy. Należał do tej grupy 
działaczy, którzy starali się nie pamiętać urazów i przykrości. 

Zawsze umiał znaleźć rozwiązanie w trudnych sprawach organizacyjnych. 

W swoich posłaniach, gawędach, przemówieniach z wielką determinacją bronił 
ideałów harcerskiej służby dla Boga, dla Polski i dla bliźnich. 

W roku 1960 obejmuje po druhu Grażyńskim funkcję Przewodniczącego Związku 
Harcerstwa Polskiego. "To jest sznur funkcyjny, który dh Grażyński przekazał dh 
Szadkowskiemu". 

Harcerstwo polskie poza granicami Kraju zawdzięcza druhowi Zygmuntowi 
Szadkowskiemu umiejętne zorganizowanie sieci organizacyjnej na wszystkich kontynentach 

świata. Zjednoczenie prac i wysiłków instruktorek i instruktorów w kilkunastu krajach, 

ujęcie ich działania w ramy organizacyjne, oraz podanie właściwej motywacji gronu 
instruktorskiemu nie było rzeczą łatwą. 

Sieć organizacyjna wypracowana przez dh Zygmunta, działająca w świecie do dnia 
dzisiejszego jest wielką zasługą ówczesnego Przewodniczącego Związku Harcerstwa 
Polskiego. 

Dzięki wielkiemu taktowi, wrodzonej dyplomacji, potrafił zjednać do współpracy 
dla dobra polskiej młodzieży, szerokie grono instruktorskie. 

ŻEGNAMY NASZEGO DROGIEGO DRUHA 
ORAZ PRZEŁOŻONEGO, HARCERSKIM "CZUWAJ!" 
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