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Nie masz zas~! 

To, co m:r zovieę zasługi, 

Są to tylko ku Ojczyźnie vyphcone drugi! 

/Stanisław Konarski/ 
• 

Najlepsze ~li 1 życzenia wszystkim Druhnom i Druhom 
v 60-tą rocznie' powstania 

Harcerstw 
składa 

Zarząd 
Koła Harcerek i Harcerzy z lat 1910-1945 
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€JJ LAT HARCERSTWA - --- ·-------
System vychowawezy Baden Powell'a t.z. skauting zdobyl ca~ c.ywilizowany 

świat. Jak każda rzecz, majęea cechy geniuszu, qyl prosty i opierał się na 
kilku podstawowych zasadach: 

- wychowanie mlodzieży przez młodzież, 
- zbliżenie do natury i świeżego powietrza, 
- bazowanie na naturalnych idealistycznych aspiracjach 

młodzieży. 

Skauting okazał się dobrą . szkołą kształcenia charakteru, rozbudzał 
entuzjazm do piękna moralnego w życiu, do życia na lonie przyrody i dobro
wlnej służby ojczyźnie. 

Kiedy 60 lat temu system ten trafil do Polski, został przyjęty przez 
młodzież jak objawienie, jakby na niego młodzież polska czekała. Byl:a ona 
zorganizowana w kółkach samokształceniowyCh, rozwijających ją duchowo i inte
lektualnie, a zaniedbujących wychowanie fizyczne. Skauting uzupełnił ten brak, 
zechw.ycil m}odzież prostym.! ćwiczeniami fizycznymi, v.ycieczkami, ogniskami, 
grami polowymi i t.p. A jednocześnie skauting polski, późniejsze harcerstw, 
samorzutnie rozszerzył swe r~, dodając do skautingu angielskiego ~r!~iQ
to!'§Y?i-~ .• 9-2-~§1~i-2_n.!_ępąg~ęglg~g-~Q1§!1-.! 

Jeśli zważymy że od uierwszych jaskółek skautingu do wybuchu pierwszej 
WOjny Swistovej upłynęło tylko 4 lata, a do uzyskania niepodległości zaledwie 
8 lat - ocenimy !yviołolJY rozwój skautingu na ziemiach polskich i wszędzie 
tam gdzie znajdowala się patriotyczna młodzież polska. 

W Legionach Józefa Pilsudskiego, w Rosji, na ~berii i vszędzie gdzie 
organizowło ~ię 'WOjsko polskie, odsetek skautów był bardzo duży. W -wojnie 
o niepodległość - 1918 - 1920 - Wkład młodzieży harcerskiej obojga płci b,ył 
imponujący. 

Ten zryw harcerzy w zdobyciu i obronie wolnej Polski, stał się świętą 
spuścizną wspaniałego rozwoju Harcerstwa v okresie niepodległości. Pr6bą 
była kampanie wrześniowa, A.K. i Szare Szeregi • 

. Z tej gleby m,yśmy vyszli, my harcerze 1 harcerki z lat 1910 - 1945, i 
naszym obowiązkiem Jest przekaza6 tę spuściznę młodzieży harcerskiej na 
emigracji. A spuścizna skautów - harcerzy z lat wolności i z lat walki, 
będzie drogowskazem, który zniweczy zakusy partii /P.Z.R.R./, dążącej do 
v.yehovania młodzieży polskiej w kraju, na janczarów komunizmu. 
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l. A r t y k u ł y: 
bm. dr. J6zefa Mękaraka 

"ODNOW'An Z.H.P. W lODZI W ROKU 1956 
--- ··-. -- ------- l ••• - l- '-------···-·--

Organizacja Harcerska Polski Ludowej /OHPL/, podbudówka ZMP /Zwi~zku 
Młodzie~ Polakiej/ v okresie stalinowskim, zwanym później "okresem b2ęd6v 
i wypaczeń" - nie udała sit• 

Tendencje przekształcenia pracy OHPL ujawniły się już '!f maju !226 !"• na 
~g~fer!psj!_~!2r!~!9!~!1a zorganizovanej przez Zarząd G26;n) ZMP. DyskUsja 
na tej konferencji ostrze krytyki skierowala na tzw. sztuczne upolit.ycznia
nie pracy harcerskiej i nie liczenie się z psychologią dzieci i młodzieży. 
wypowiedzi o tym zagadnieniu i o konieczności powrotu do metod Baden Po
vellowskich ukazywać sit poczęły na lamach poważnej prasy /m. in. Nowe Dro
gi - W. Dewitzowa, zob. rmmer 11-ty "Skauta"/. 

Konferencja majowa stała się ptmktem zwrotnym v życiu OHPL, przygotowa
la w zasadzie uchwały III plenum Zarządu Gł6tmego ZMP, kt6re odbyło się v 
dniach 18 - Z3 sierynia. 1956 r. W wyniku tych uchwal powolano do życia Ko
mendę Gł6wną OHPL {kt6rej dotychczas nie było/, oraz vla.dze wojewódzkie i 
powiatowe. Zatwierdzono postulat wprowadzenia do pracy programowej - stopni 
i sprawności oraz podniesiono granicę wieku z 14 do 16 lat. 

Powiał novy wiatr i z nim obudziła się nadzieja odnowy dawnego ruchu 
harcerskiego. Komenda GJ:ówna OHPL, usamodzielniona od ZMP, rozpoczęła pra-
cę od organizowania vładz wojev6dzkieh i powiatowych i ustalania nowych zasad 
programo\IYch. 

Pelne podstawy do rozpoczęcia pra~ na nov.ych zasadach, przywracając 
organizacji nazwę Związku Harcerstwa Polskiego /ZHP/ dał dopiero tzv. Kra-
jglQ'_~j!~§ .. ~!!-~!~!l'_łJ!r~ę!'ęk±!?P..!.~~~i v dniach_~-=-1Q.grngpia.!22§.r. 

Zjazd ł6dzki nawi,zał do zasadniczego nurtu ZHP, przyjmując tradycje 
wychowania h'am8nistycznego, /które zostały sfonaul:ovane w Deklaracji Ideo
wej/ i bumanistyczne spojrzenie na dziecko, położy' nacisk na umiejętność 
dostrzegania potrzeb dziecka i jego zamiłowań. Zjazd przyjął istotne elementy 
metody harcerskiej /skautowej/, jak system zaat,powy, stopnie i spra~śei, 
współżycie z przyrodą, obozownictwo i symbolikę. 

Entuzjazm obraduj~cych był ogromny. "Od samego rana wielka sala har-
cerskiego ośrodka szkoleniowego v Łodzi - podawała audycja radiowa - roz

gwarem p6ł tysiąca młodych głos6v ••• Wseystko jednak nie od.r6ż-
. e tej narady od innych poprzednich, jeszcze by nie było po~dem 

_...,;;;;;r egżcw_,_,J; ogarniał każdego z nas, dawych harcerzy, gdy przekraczal 
~vJ1(-=;~~o1i;ssru j sali, w oczekiwniu na otwarcie zjazdu. Skurcz serca był 
v: ... l!!l~vsny, bo widzimy krzyże harcerskie ••• Tradycyjne krzyże harcers-

~ .... lauro"'Yllli i dębowymi, z lilijkami, wycięte z tektury i drąż-
WJ..(")ne nad stołami ••• 
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I inne krzyże, te prawdziwe metalowe, widniejące na niejednej marynarce, 
na niejednej sukience. Zasłużeni davni harcerze, podharcmistrze, harcmistrze, 
kt6rzy te krzyże przechowywali przez lata v zakamarkach szuflad ••• A przecież 
nie by?.o żadnej dec.yzji, żadnego polecenia ••• Nie czekając na żadne polecenia, 
na !adne deeyzj e, uczestnicy vezvani ns. naradt przywieźli 1 za2ożyli stare 
lcrzyłe, b7 dać w ten spos6b najlepszy V)raz swej wli. 

Gdy v chv1li otwarcia zjazdu wkroczyl: na salę Aleksander Kam~ński, sta- _ 
ry harcmistrz, tv6rca ruchu zuchowego, przedstawiciel najlepszych postępolJYch 
tradycji dawnego przedwojennego ZHP, autor ~ieni na szaniec", młodzi u
czestnicy narady, zerwali sit z miejsca i jeden przez drugiego zacztli krzy
czeć: "Kamyk! Kamyk! Kau•yk! Sala huczała. oklaskami, poplynfła pieśń harcerska 
"Wszystko co Msze Polsce oddamy". Zaraz po tym okrzyk na cześć "Kamyka" -
sto lat! 

Zasht~ony harcmistrz, człowiek od 8 lat odsunięty od jakiejkolviek pra
cy wychowawczej z młodzieżą, podszedl do prezydialnego sto hl". 

Trzeciego dnia obrad 10 grudnia 1956 r. wśr6d ogromnej żywiołowej ra
dości zebranych Organizacjf Harcerską PL przekształcono na Związek Harcerstwa 
Polskiego - ZHP, kt6rego odznaką zoetal: tradycyjny krzyż harcerski. Uchwalo
na przez zjazd ideowa deklaracja stwierdziła, że ZHP stanie się organizacją 
stosującą w harcerstwie metody wychowawcze i wzbogacające je zgodnie z rosną
cymi doświadczeniami v pedagogii, że jest organizacją całkowicie samodzielną, 
mającą vlasny statut, władze wybierane przez czlonk6v organizacji. W,ydaYało 
się, że nadszedł czas kiedy skrzydła rozwiną się do pełnego lotu w wychovaniu 
mJ:odzieży polskiej po harcersku - jak przed -wojną. Wkr6tce jednak skrzydła 
został.y przycięte i złudzenia odwr6cone ku "socjalistycznejw rzeczywistości. 

Nie zerwano całkoYicie z tradycją i "dorobkiem" OHPL, ale przyjęto jej 
zasad~, że świat dziecka jest związany ze światem dorosł,ych, v związku z 
czym prac, harcerską należy prowadzi6 v ścisłym powiązaniu z ł,yciem epo2ecz
nym środowiska, a treści pracy muszą wiązać uczuciowo młodzież z budową 
"Polski Ludowej". 

Usamodzielnione od ~~ harcerstwo znalazło się v bezpośredniej opiece 
w2adz Partii PZPR. Prace eksperymentalne szeroko później provadzone v har
cerstwie miał,y przynieść v rezultacie lepsze dostosowanie metod prac,y do 
współczesnych zainteresowań m~odzieży i potrzeb kraju poto, b7 Wbardziej 
skutecznie oddziaływać na młodzież v kierunku kszta~towania postawy ideowej 
przyszłych działaczy rozwoju społecznego kraju budującego socjalizm". 

Jak v.yglądala struktura organizacyjna ZHP nowego? 

~ Na ·sz~ władzą Zviązku stała sit 60-osobowa Rada Naczelna wybrana na 
Zje~dzie y..Ą,Idzkim. Całością prac Zviąsku kierować ma wyłoniona przez Radę 
Bac e~nę ł6wna Kwatera Harcerstwa v skład kt6rej weszli: 
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H!t9ęt§tił - Zofia Zakrzewska /nie zachowano dawnego przedwojennego podziału 
na Naczelnika i Naczelniczkę/; Z~§~~BSA ~ąę!~lni~~ - Jacek WęgrzynowiczJ 
członkowie G16~ej KYatery - Jerzy Breitkopf, Włodzimierz Grzelak, Waclav 
Jakubowski, J6zef Haensel, Jan Kinast, Bolesław Krasuski, Franciszek Mleczko, 
Romsn MUrsnyi, Zofia Wilska, Marek Wardęcki, §;_~ę~arzęm Bagr_NacJel~ej 
została ~rana Kazimiera SwiętochoYBka, g!6~-~~&§tmi§trz~ Jersy Zoł
nierkiewicz. Zadaniem Gl6wnej Kwater,y jest kierownictwo pracą dv6ch ośrodk6v 
Szkoleniov.ych, v Skolimowie i Rozalinie. 

Przy Gl6vnej Kwaterze powstała ~91!. (}2§1żD.~ fr~zjaęig,!_Ji§rcN§'!twa. 
W skład Rady Gl6wnej weszli: min. obrony narodowej gen. Marian Spychalski, 
/yrzewdniczący/, min. oświaty Władysław Bieńkowski, i min. Jarzy Sztachelski 
/wiceprzewodniczący/, oraz czlonkoYie: prof. Jerzy Hryniewiecki, prof. Teo
fil Wo j eński , i gen. Wiktor Zi.miński. Nazwiska "przyjaciół harcerstw" to 
najlepszy dow6d - jak zacisnęła się bezpośrednio nad wychowaniem młodzieży -
dłoń partii. 

W tym czasie Związek Harcerst wa mial własne następujące pisma: 
"Drużyna" - pismo instruktorskie /które p6źniej zmieniło ne.zvę/, "Na prze
łaj" - harcerski tygodnik ilustrowany, "Swiat M!odych" - gazeta harcerska, 
"Zuchowe Wieści" - miesięcznik instruktor6w zuchowych, Wiadomości Urzędowe 
i Biuletyn Informacyjny. Pozatym były również pisma wydawane lokalnie v róż
nych chorągwiach. Np. Komenda wielkopolskiej chorągwi zaczęła wydawać Biule
tyn informacyjno-szkoleniowy pod nazwą "Harcerska Kuźnia", którego pierwszy 
numer ukazał się v maju 1957 r. Ten rok /następny po "odnowie"/ zosta:t ogło-
szony na podstawie rozkazu 1.5/57 Gł6wnej Kwtery ~ ............ ~~-
~!eJ. "Udział w Roku Piosenki Harcerskiej - stwierdziła naczelnik Zofia 
Zakrzewska - jest zadaniem, kt6re powinny podjąć wszystkie zastępy i drużyny. 
Pragnę. aby rozśpie\oiBilie wszystkich drużyn stanowiło więź, łączącą nas v jed
ną harcerską rodzinę". wraz z odradzaniem się ruchu harcerskiego -pisze 
zesp6ł redakcyjny "Harcerskiej Kuźni" pełen liiary v pra:wdziwść faktu doko
nanego v l.odzi - winniśmy rozśpiewać całą harcerską brać" i podaj e tekst no
vej piosenki: 

N 
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Hufce szeregami płyną, 
lew, praw, r6wny krok. 

Mknie drużyna za drużyną 
prosto nosa, nie patrz v bok. 

Coraz szerzej, coraz więcej 
aż się v oczach mieni już. 

Defiluje sto tysięcy, 
sto tysięc.y młodych dusz. 

Hej druhowie, hej na lot 
orl.y i sokoły. 

Hej druhowie, hej na lot 
zdrowy i \7eso :ty. 
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Uznanie krzyża harcerskiego, ze wszystkimi wyrytymi na nim symbolami 
i v kszta'łcie od dawa przyjętym za podstawo-wą odznakę organizacyjną było 
dla wielu gwarancją prawciuiwości odrodzonego Zviązku harcerskiego. "Krzyż 
harcerski, - pisze w "Kuźni n hm. Franciszek Laurentowski - przyjęty znów 
jako odznaka harcerza czy harcerki, winien st~ć się bodźcem do ofiarnej 
służby Polsce, budującej lepsze jutro, przez usilną pracę nad sobą -
zgodnie ze słowami harcerskiej pieśni: 

"Idziemy naprzód i ciągle pniemy się w-wyż, 
by zdobyć szczyt ideał6w, śldetlany, harcerski krzyż". 

ł!! !!S!~_Bz!!.~ tYm.9~§s+e 2t~k!~9Ją.Hf.! 

Było 7.230 drużyn miejskich, 3.756 drużyn wiejskich, w tym 2.202 
instruktorów, 65 7.485 harcerzy, 73 .012 zuchów. Łącznie ZHP miało ponad 
750 tysięcy zuchów, harcerzy i instruktorów, biorących czynny udział v 
drużynach harcerskich i władzach organizacji. W 1957 akcja obozowa obję
ła przeszło 54 tysiące harcerzy. 

-~------------

2. Wsuomnienia: 
4 

" U KOLEBKI SKAUTINGU " ---··-· ·--------·-··----~--·-··-·· 
dr. Władysław Józef Zaleski 

Gdy zacząłem palić i pić w r. 1915., 
przestałem siebie uważać za harcerza. Po 
tej dacie do cz.ynnego harcerstwa nie wró
ciłem. Natomiast w latach 30-tych było mi 
danem już w innym charakterze, z recji mo
ich funkcji urzędowych opiekować się poś
rednio harcerstwem polskim za granicami 
R.P. Niepodległej. 

Z niemałym dziś wzruszeniem wspominam 
pierwsze lata tej jedynej w SYOim rodzaju 
organizacji młodzieży polskiej w latach 1910-
1914. Z tej organizacji wyszedłem. Byłem 
w ni&j od pierwszych lat mego dorastania. 
Mam jej do zavdzięczenia, jak tysiącemoich 
r6Yieśnik6w że obok wychowania rodzin-

nego uzupelnila i wypełniła na całe życie 
spojrzenie na gł6wne zadania i życie Pola
ka 1 walka o Wolność i Niepodległość. 

isppJruni~~ia moje podaję tak, jak zachowałem je w pamięci, widziane 
•" .. , .. ego chłopca w prowincjonalnym mieście Małopolski, gdzie 
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ucz~szcza~em do szkół powszechnych i do gimnazjum • 
• 

Mlodzież lat 1910- 1914 należała do drugiego lub trzeciego pokole-
nia po powstaniu 1863 roku. Sto lat rozbiorów Polski, nie zdo2al:o w ni
czym zmienić cech i ideałów polskiego Narodu. Hasło walki o Wolność i NiA-e 
podległość było dla nas tak aktualne, jak dla ochotnik6w do Legionów Dą
browskiego, mimo poniesionych w międzyczasie niepowodzeń i klęsk i to tak 
militarnych jak i politycznych. W wielu rodzinach tradycja ~ki czynnej 
b,yła bardzo żywa. Pragnienie poznania niekłamanej historii polskiej poroz
biorowej byl:o niemal powszechne. Przyk2ady poświęcenia i miłości Ojcz)"Zny 
były wzorami do naśladowania. Inspiracją t.zw. żywych obrazów na przedsta
wieniach m?odzieży były fakty historyczne. Do dziś mam przed oczyma taki 
żywy obraz oświetlony na czerwono: Romuald Traugutt pod szubienicą • 

• 

Wszystko to chłonęliśmy sercem szczerym 1 gorącym, jak to Polac,y 
potrafię. 

By wyraźniej uwypuklić rolę jaką spełniło harcerst~ w Galicji muszę 
się cofnąć o parę lat wstecz. 

Z dziedziny polskiego patriotyzmu w V~2opolsce, utkwi~ mi w pamięci, 
z moich najmłodszych lat, trzy niezapomniane wydarzenia, charakteryzujące, 
oczywiście częściowo, starsze i młodsze pokolenie. 

Było to w r. 1903. Po jakiejś uroczystości austriackiej państwwej w 
kościele Śpiewano hymn cesarsko-habsburski. Stojąc v pierwszych szeregach 
zobaczyłem ku memu zdziwieniu w oczach jednego z nauczycieli l:ey. Zacny 
Polak i patriota vzruszył się hymnem austriackim. A przecież to on, a nie 
kto inny uczył nas polskich piosenek od "Jeszcze Polska nie zginęła" i 
"Patrz Kościuszko na nas z nieba" poczynając. - Ojciec mój, któremu to 
opowiedziałem, zbył mnie powiedzeniem, że coś mi się przywidziało, ale 
czułem że byl zawstydzony. Dziad mój był żołnierzem w r. 1831. 

• 

Drugie v,ydarzenie miało miejsce w r. 1905. Warszawa, która jak nas 
uczono w domu, była nadal stolicą Polski, znalazła się w ogniu walki. Po 
jakiejś polskiej uroczystości narodowej przemawiał do nas u at6p pomnika 
Kościuszki kolega z klasy ósmej Kazimierz Switalski /późniejszy premier 
Rządu R.P./. Przemówienie swoje zakońceył słowami "Niech żyje rewolucja". 
Będący na uroczystości austriacki oficer żandarmerii zrobił donos. W gim
nazjum zrobi~ się ruch gdyż Swi talskiemu grozi lo wyrzucenie ze wszystkich 
gimnazjów monarchii. - Po uroczystości w czasie t.zw. d~giej pauzY, prz.y-
szed> do naszej pierwszej klasy jakiś inny ośmioklasista, zamknął drzwi i 

ł się, czy wszyscy znamy przysłowie: co się dzieje w domu i w szkole 
, choćby cię smażono v smole. Odpowiedź pozytywna by~a ch6ralna. 
jcie więc, powiedział, że kolega Switalski zakończył przemówienie 

~:rem "Niech żyj e e w o l u c j a", ewlucj a - powtórzy l:. - Gdy się 
O dochodzenie wszyscy jak jeden mąż, zeznawali po kolei, że Swi-

,~...~.~ia> wyraźnie ewlucja. 
l 
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Trzecie wspomnienie dotyczy r6vnież roku 1905. Okoliczne ziemiaństw 
urządziło bal, mimo ostrzeżeń ze strony PPS. Warszaw krwawi, brzmia2o 
ostrzeżenie. Wobec nieodwołania balu robotnicy fabryki wagon6w i maszyn 
Zieleniewsklego w Sanoku postanowili przerwać niewczesną zabawę. M6j blis
ki, choć starszy znajomy tow. Baczyński powiedzlal mi o planowanej de
monstracji i za zgodą Ojca znalazłem się o p6lnocy pod gmachem kasyna miej
skiego. Około 6oO robotn1k6w przymaszerowało i nios,c trumnę weszli do sali 
balowej. Ustawiwszy ją v środku sali, wezwali obecnych do opuszczenia sali 
balowej. Po kr6tkiej wyrnianie zdań ze starostą /był nim, Bogu dzięki, ro
zumny Polak/ balownicy szpalerem robotn1k6w opuścili salę i rozjechali się 
do dom6w. - Tak PPS, uczyła społeczeństwo solidarności narodowej • 

• 

Czy Jlk)Żna nastroje społeczeństwa i idące nowe prądy rewlucyjne ge-e 
neralizować ns ca~ą 6wczesną Galicję, nie wiem, ale sądziłem w6wczas, że 
po'ova społeczeństwa ~la zhabsburszczona poza granice wystarczającej lo
jalności, godziła się z losem, widzlala beznadziejność i wykazywała brak 
wiary we w2asne sily Narodu. 

Lata 1909, 1910 i 1911 przyniosł,y ksrdyt~lne zmiany, jako następstwo 
rewolucji w Rosji i jej kl~ski w wojnie ro~jsko-japońskiej. 

Jeżeli chodzi o ~ch najmłodszych w Polsce, to kapitalną rolę w odro
dzeniu ducha walki odegl'al' skauting - późniejsze harcerstwo. M6viąc szcze
rze nie byliśmy zainteresowani idącym już vyraźnie ścieraniem się programów 
politycznych i t.zw. orientacji. To odby\ła::to się w innej płaszczyźnie, ale 
przyszłość zwycięstwa tej czy innej koncepcji zależała ocz.ywiście od posta
-wy młodzieży. Nie można nie podkreślić zas2ug, jakie w tym okresie poło
żyło dla budzenia świadomości i ducha narodowego w Galicji Stronnictvo Na
rodowe. By:ł to okres, w kt6rym Po1acy stawali się "narodem czynnym we wzys
tkich warstwach spo2ecznych" ja.l{ to określał prof. Wł. Konopczyński. -

W tej atmosferze kt6regoś dnia w r. 1910 zostałem poproszony przez 
starszego kolegę, ucznia 7-tej klasy Antoniego Fronia na zebranie. Zebrało 
się około 10 gimnazjalistów. Dowiedzieliśmy się, że akademicka organizacja 
we Lwowie "Zarzewie" przystępuje do organizowania skautingu, kt6ry będzie 
organizacją tajną. Zgodę wyraziliśmy jednogłośnie. Na stancji kolegi Fro
nia zbieraliśmy się potem niejednokrotnie, jako Zarzewiac,y. 

W tym czasie przyjecha:ł do Sanoka Andrzej Malkowski, członek "Za
rzevia" i "Sokoła Macierzy" we Lwwie i na zorge.nizownym w sali Sokoła 
zebraniu przedstawił nam i starszym co to jest skauting i do czego zmie
rza. Odczytał szereg wyjątków przetłumaczonej przez siebie książki. Po
~U~ zrobiony. Było nas początkovo, jak wspomniałem, 10 ch2opc6w. 

;yna stała się jawną, opiekę nad nią przejęło Tow. Gimn. 
lo ją bez zarzutu, niezależnie od tu i 6wdzie powstają-

l 
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Po okresie próbnym - ćwiczenia w spra:wnościach skautowych i stoaowa
nie prawa skautovego w życiu, zostaliśmy zaprzysiężeni na wierność prawu 
skautowemu. Początkow ćwiczenia odbywały sit jedynie v nocy. R6wież w 
nocy odbyło sif zaprzysitżenie. Było to w czasie, gdy organizacja by2a 
tajną. Różne w późniejszym życiu składałem i odbierałem przysięgi, ale 
żadna z nich, za wyjątkiem przysięgi małżeńskiej, nie utkwiła mi tak mo o
no i głęboko v pamięci, jak ta harcerska jesienię 1910-tego roku. -
WYznaczeni do złożenia przysitgi stali w dwurz,dzie obok ogniska v lesie. 
Wszyscy powtarzali za dovtSdcą Antonim Froniem poszczegtSlne punkty prawa 
skautowego. "Verba volant, ale słowa prawa skautovego, p6źniej harcerskie
go, przetrwały do dziś dnia nie tracąc nic ze swej ooey i ze swego szcze
rozłotego dźwitku nieprzemijającej prawd)"" jak napisał v swych wspomnie
niach v r. 1963 dr. Roman Slączka. - Na jednej z późniejszych uroczystoś
ci zaprzysi,żenia odbierałem przysitgę na cmentarzu u st6p krzyża Powtań
ców roku 1863 • 

Ilość skaut6v rosła szybko, choć selekcja była bardzo staranna a 
sankcje, łącznie z wykluczeniem z harcerstwa bardzo rygorystyczne. Gros 
stanowili ch'-opcy z 5-tej, 6-tej i 7-ej gimnazjalnej /ósmAcy przygotowy'
vali sit do matury/. W krtStkim czasie było nas 40, później 60. - Należeli 
do drutyny najlepsi uczniowie pod względem nauki a więc intelektualna śmie
tanka gimnazjum. 

WfjŚcie z konspiracji nie trafilo na vifksze przeszkody. Mieliśmy 
poparcie i pełne uznanie ze strony Rodziców i - o ile pamiętam - 3 nauczy
cieli. Moją specjalnością v drużynie by:ty coniedzielne pogadsnki z histo
rii polskiej. 

Nie muszę dodavać, że dla każdego z nas qylo jasnem, że ćwiczymy się 
na żołnierzy polskich, zwłaszcza gdy Austria dla swoich własnych ce16w poz
woliła i zorganizoYała v r. 1912 kursy strzelania na strzelnicy wojskowej 
z prswdziw.ych karabin6v Manlichera. 

Nie ocr rzeczy będzie dodać w tym miejscu, że walka o Wolność qyła 
dominantą, t.zn. że b,yła głównym motywem w naszych poczynaniach i w goto
wości walki o Wolnoś6. Nienawiść do zaborców była w t 6 r n ą. wyczu
waliśmy, że na nienawiści tylko, niepodobna budować fundamentów drogi do 
trwałej volności. Walka w imię p r a v a do w o l n o ś c i miała 
nam d4Ć wolność, a ta z kolei miała zabiezpieczyć to praw. -

W roku 1912 vystąpiłem z projektem do ówczesnego drużynowego Jana 
Bratry /zginą:t jako płk. w r. 1939/ założenia drużyny skautowej v tworzą
c · ię gimnazjum w Brzozowie, mieście oddalonym od Sanoka o 20 km. Te-

ż ro . v piękny zimowy rnroźny dzień wybraliśmy się z d-hem Orłem, pie
Nbh t d Brzozowa. Na zbiórkę zebrało się około 30 chłopców rozpoczynają

ę v ~imnazjum. Po dwóch dniach v.racaliśmy z poczuciem spełnienja 
,_ .. ego obowiązku. Powteło nove ogniwo łańcucha harcerskiego. Dru

_ w zozowie vizytow:tem później parę razy. Z drużyny w Brzozowie 
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wyszedl m.i. dh. Henryk Kapiszewski, znany v harcerstwie do roku 1939. 
Uznaniem za założenie drużyny był złoty barcerski Krzyż, kt6ry otrzymałem 
wi"az z dyplomem w r. 1935. 

W r. 1912/13 drnżyna w Sanoku liczyła 120 eh?opc6v t. j. około 25~ 
Polak6w uczni6v gimnazjum. 

W tym czasie, o ile pamittam, zaczął się organizować skauting dziew
cz~t. Młody polski las r6sł tak jak rosło zdecydowanie młodzieży do zbroj
nej walki o WOlność i Niepodległość. Walka o duszę młodzieży tocząca sit 
v polityeznych polskich g6rach nie zakl6cała v niczym ani postawy młodzie
ŻY' ani nie ~2ywała na normalnY' bieg ćwiczeń, wycieczek, oboz6w i td., bo 
do skautingu należeli wszyscy o gorących sercach polskich i świadomych za
dań spadających na idące pokolenie wobec Polski. Ostatnim drużynowym, przed 
wybuchem 1-szej wojny światowej, byl m6j serdeczny kolega i przyjaciel 
ś.p. Roman Slączka. R6żnica przekonań politycznrch nie wpływała zupełnie 
na nasze vzajemne stosunki. 

Smiem twierdzić, że gdyb:y wojna vybuchla nie w roku 1914., lecz 1916 
C'E/' 1917-tym., Pilsudski mia2b:y nie 25 t)"SitC)" "w.riat6v", jak m6wiono V 
jfsyku partyjnym, ale o wiele, wiele więcej ••• Tak jednak się stało, że 
1,500,000 Polak6w krwavilo się 1 ginęlo za obce interesy, w obeych mundu
rach trzech zabore6w. Nie znaczy to jednak, że młody las przestal róść~ 
W r. 1914. , gdy wojna zawisła nad światem, jedną z ważniejszych kadr dla 
organizacji para-militarnych: Strzelec, Drużyny Strzeleckie, Drużyny Bar
toszowe, Liniowe Drużyny Sokole, - by2o właśnie harcerstwo. 

Pe~ pot,gą najlepszych konar6v zaszumiał młody polski las w latach 
1918 - 1920., i to nietylko na ziemiach polskich, ale wsztdzie gdzie byli 
Polacy. To samo powtórzyło sit v latach 1939 - 1945. 

Ale w6ćmy do r • . 1913. Dla porównania z latami ubiegłymi, jeżeli cho
dzi o nastroje społeczeństwa, przypominam sobie coroczną urocz:ystość ce
sarską. Wśr6d ciszy w kościele, sam organista odgrywał po nabożeństwie 
austriacki h,yum państwowy. Nikt się już nie wzruszal. Panujący nastr6j od
dała pieśń "Boże coś Polskę" odśpiewana przez wszystkich, młodszych i 
starszych, zgromadzonych v kościele, jak niegdyś W;Bogu Rodzica" przed roz
prawę z wrogami ••• 

Na rok 1913 był zapowiedziany pierwszy międzynarodowy zlot skautowy 
v Birmingham v Anglii. Polski skauting zostal uznany za odrębną organizację 
narodową, aczkolwiek Państwo Polskie jeszcze wówczas nie istniało. Nie ist

b, kt6ryby po kry? lJYdstki wyjazdu drużyny reprezentacyjnej. 
ły na Rodzic6w, których synowie skauci pragnęli i mogli brać 

'Lftft'..,..e,r . .-. e. Z sanockie.1 drużyny by:to nas dwóch. Dh. Pieeh Ta
drużyny reprezentacyjnej przebywa obecnie na terenie LondY'
zestnik6w: Dzieduszycki Tadeusz, prof. Sulimirski Tadeusz, 
tudtll.cki 1 ja. O \łj'prawie tej pisał Ma2kowski. Byłoby poży-
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teczne uzupełnić tą Jego relacjt, szozeg62ami, zachowanymi w pamięci przez 
uczestników. 

Jak powracające fale przypływ6~ i odp~óv morza, przybywały do ruChu 
harcerskiego coraz to nowe tysiące polskich chłopców i dzievcz~t. Tysi~oom 
ich by~o danem przeżye najpiękniejsze lata swej mlodości w Niepodleglej 
Polsce, dziesiątkom tysite.f przypadło ~ udziale stawić czoło, śladem ich 
dziad6v i pradziadóv, odvieeznym wrogom. Znaczyli pola walki setkami ~y
sitcy krzyż6v ze znakiem harcerskim. Oddanie czci Ich pamięci, nie konczy 
sprawy, bo walka trwa nadal ~alka o duszę młodego Polaka i Polki. Har
cerstwo nie może być w tej walce neutralne. Historia się powtarza, a 
zwłaszcza polska. Mówiąc językiem uczni.owskim, myśmy to wszystko już bra
li i przetrwali. Należy jedynie -wyciągnąć whścive wioski i nauki. Za
sz,lmi znowu ml'ody polski las, z harcerstwem na czele, v takiej chwili, gdy 
na horyzoncie sytuacji międzynarodowej zjawią się oznaki możliwości reali
zacji marzeń i pragnień, a Palec Sprawiedliwości Bożej dotknie naszą cięż
ko doświadczoną Ziemię, jak w r. 1918, A vięc C Z U W A J ! 

-------------------
Gen. Antoni Szymański 

SKOLE. -----
/Harcerskie wspomnienia/ 

Gdy Chwytam za pióro, by wspomnieć o przeżyciach harcerskich sprzed 
przeszło pól wiekiem, odnoszę niejednokrotnie wrażenie, że to tak niedaw
no, kiedy. ekwipowa:tem się w harcerski mundur, zapina2em skórzany pas, ob
wieszony nietylko chlebakiem z manierką, ale przede ~szystkim toporkiem 
i ~opatk4, zastępującymi v naszej młodzieńczej wyobraźni broń. I zwisała 
u boku mosię!na trąbka, bo "w kniei trąbki ton", był naszym zawołaniem. 

Przed pierwszą wojną Światową, nasze zachodnie kresy stawiały czoło 
zachodniemu pruskiemu panoszeniu si~. Jednym z bardzo zniemczonych, ongiś 
piastowskich miast, była Wschowa. Nieliczna byla nasza grupa, kilkunastu 
gimnazist6w, wszyscy należeliśmy do wspomnianego tajnego "T. T .z." - i 
~szyscy tworzyliśmy drużynę harcerską., kt6rej kierownictwo mnie powierzono. 
Ten mały nasz zesp61: by naturalnie na cenzurowanym ze strony Niemc6w, co 
nam nietylko nie przeszkadzało, ale tym bardziej nas podniecało, by przy 
lada okazji podkreślać, że jesteśm.y Polakami. Tak n.p., należąc do zespo
łu gimnazjalnej piłki nożnej, drużyny występującej o barwach pruskich, 
biało-czarnyCh, zastrzegliśmy, że grywać będziemy jedynie pod warunkiem, 
ze Bl Polacy, będziemy mieli biało-czerwone koszule. A że Niemcom zale-
~o naszej grze, zgodzili się na nasze zastrzeżenia. 

~ż a polska dzia:talność pokojowa, była skierowana, przeznaczona, 
~a~ zeniu naszej niepedległości. 

lO 
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Do tych przygotowań należały, pokrewne harcerstwu, vycieczld krajo
znawcze, nie tyle po wielkopolskich ziemiach, ile po najbardziej przez 
niemczyznę zagrożonych skrzydłach zaboru pruskiego, po Pomorzu, Sląsku. 
W 1910 roku należałem do dziesiątki, wśród niej późniejszy batalista, 
który upsmittnił sceny Wielkopolsld.ego Powstania, Leon Prauziński, gdy 
od Brdy-Koronowa bydgoskiego "per pedes apostolorum" przemaszerowaliśmy 
vszeż i vzdhlż Pomorze - Kaszuby. W tym zakresie podlegaliśmy vielkiemu 
v zaborze pruskim autorytetowi, BarJl8.rdowi ChrzanovskieJIU, który centra
lizował wszystkie polskie przygotovania do rozbudzenia i utrwalenia pols
kości na ziemiach nadbałtyckich. 

Mieliśmy zatem ściśle okre~lone zadania zgłaszania się u miejscowych 
lekarzy, adwokatów, często na probostwach, p:> odbiór przygotowanej dla nas 
bibuły narodowej. Tam wskazywano nam noclegi i to z regul::y u gospodarey 
rolnych. 

Do nas należaly wieczorne zazwyczaj gawędy z miejscowymi, często i 
s~siedzkimi rodzinami, deklamacje, a zrozumiałe, że najbardziej ujmovał,r 
naszych gorliwych aluchaczy Dlll"Odove pieśni. Cztery tygodnie wakacyjne 
mijały, jak z bicza, bowiem tryb naszej Wtdr6wki miał v sobie c3gańskie 
"dzisiaj tu, jutro tam". Kr6tkie, jednodniowe były nasze postoje. 

Ale wypada mi powr6cić do harcerskich wspomnień, zatem cofnąć się o 
owe ćwierć wieku. /Były to ostatnie lata przed pierwszą wojną światową, 
gdy nietylko za zgodę, ale i błogos2awieńst\7elll mej Matki, przygotowyw.łem 
się do wyjazdu, w okresie letnich va.kacj i, na tajny harcerski kurs v Sko
lem. Tym razem, zbyt daleko w tych czterotygodniowych ramach, by maszero
'WB.Ć. Podr6ż koleją, Krak6w, Lw6w, wydawały się niedoścignionymi marzeniami • 
Byla to pierwszs. tak daleka moja podr6ż, a tygodniove pobyty v Krakowie i 
ve Lwwie, gdzie nota bene miałem najbliższą rodzinę, przyprawiały mnie o 
zawt•oty g2ovy-. 

Było nas wielkopolskiej młodzieży, jadącej oddzielrowi grupami, nie
wiele ponad tuzin, a zajmowano się nami, jakbyśmy byli niewiadomo jak waż
ną delegacją. Nietylko bowiem zapoznawano nas z wszystkimi narodo-wymi pa
miętkami z Wawelem, kościołem Mariackim, Sukiennicami na czele, ale zwie
dzaliśmy Tyniec, Wieliczkę, kopce Kościuszki i Wandy, dolinę Ojcova, ale 
w wieczornych godzinaCh uczęszczaliśmy na wykłady literatury i języko
znawstwa najbardziej kompetentnych, z podręcznik6v tak dobrze nam znanych, 
Ignacego Chrzanowskiego oraz Antoniego Kryńskiego. 

0ł.e 
mi e 

Słowem dobrze dobrani nasi młodzi Ciceroni, krakowianie i nasi mist
polskiej, umieli trafić nietylko do naszych "mózgowin", ale 

tkim do naszych serc. 

wszelkie możliYe pami.tki, nietylko vidok6wki, ale i liś
?ożonych na grobowoach wawelskich, Skałki. Zabieraliśmy zie

~r?.y soli z Wieliczki. Wszystkie te pamiętki miałem po 
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pcnaoeie do domu oprawione v albumach, kt6re przetrwały do ostatniej wojny, 
tak żyve pozostawały vspomnienia o pobycie v Krakowie • 

Żegnani przez naszych opiekun6w wyruszyliśmy pociągiem na Lv6v, gdzie 
czekaly ·nas nowe przeżycia, zwiedzanie Ossolineum, kościoł6v, kopca Unii 
Lubelskiej ••• z- okolic najviększe na mnie vywarly v.rażet~ie grobowce w Ż62-
kwi. W głtbokiej zadumie schylaliśmy czoła przed sarkofagami Hetmana Ż6ł
kiewskiego i Jego Syna, staliśmy przed gz'obovcami rodziny Sobieskich. I 
vóvczas nie mogłem przypuszczać, że dziesięć lat później danem mi będzie na
leżeć do Wbjsk Wielkopolskich, które dwukrotnie stanęł,y z odsieczą u wrót 
tego "S Fidelis" Grodu, ale i że po d81 szych dwudziestu latach, w tra-
gicznym -wrześniu, we Lwowie przeżywać będę ówczesną naszą Cecorę. 

Po dw6ch tygodniach dobijaliśmy do miejsca naszego przeznaczenia, do 
obozu harcerskiego w Skolem. Czekały na nas namioty rozłożone wśród świer
k6v, u stoku niewysokiego wzgórza, u kt6rego podn6ża wiJ: się przez g6ry 
Bieszczad strumyk, sasilając.y vody doroślejszego Stryja, dopł,ywów Dniestru. 
Swiadomość, że przebywamy v tym południowo-wcbodnim systemie wód, należą
cym do Czarnego Morza, że przebywamy na ziemiach sienkiewiczowskich epopei, 
stwarzała wśród nas, z zachodnich kresów, szczeg6lnie wniosły nastrój. 
Zaprzyjaźniłem się wówczas z Janem Emisarskim z Krakowa oraz Aleksandrem 
Nows.k-Ranke z Kielc, z którymi po latach spotkałem się na tym samym rocz
niku naszej wyższej Szkoły Wojennejl 

Obozowe tygodnie, namioty, kuchnie-paleniska, swoboda, nieliczenie się 
z prusq żandarmerią, marsze, ćviczenia, śpiewy, pogadanki wypełniały nasze 
dni od Świtu po zmrok, ściślej, zapadanie w kamienny sen. 

Szczytem naszych przeżyć, były ostre strzelania z Manlichera, austriao
kiego karabinu. Broń ta przyprawiała nas Wielkopolan o b6le gło\IY, ~e nadej
dzie ów feralny dzień, w kt6rym b'dziemy musieli się pożegnać z t' podsta
wovą bronią ćviczeń do walki. Manlicher nie dawał nam spać, a brac wielko
polska nie dała spać naszej komendzie harcerskiej. 

Gdy nadszedł ten nieunikniony ostatni dzień, o dziwo, miast stroska
nych naszych twarzy, żegnaliśmy się pelni fantazji, więcej, bo w swoim ro
dzaju dumy. Dźwigałem bowiem, w oryginalnej austriackiej skrzyni, Manli
chera. Sto ostrych naboi roztasowanych było wśród reszty z nas. 

Zachwyt nasz był tak vielki, że nie braliśmy vogóle pod uwagę ryzyka 
zaborczej granicy, przejazdu pod okiem urzędników pruskich sporej bądź
cobądź odległości dzielącej Bogumin od Poznania. "Fortes Fortuna adjuvat! 11 , 

~_...~·ć na vidok żandarmów niemieckich trzepaliśmy nasze "Zdrova.Śki". 

M8 licber z arsenałem naboi dojechał v końcu w najlepszej kondycji do 
JO\IIjw. Afiszowanie się naszym karabinem, vobec ryzyka jego utraty, było 
i!em np.e na miejscu. Musieliśmy na gwałt znaleźć dla niego odpowiednią 

terę w miejscu jego popisów, przy strzelnicy, kt6rą musieliś~ gdzieś 
emi pdębić. 
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Zvróci2em się do nieznanego mi właściciela pobliskiego majątku Nie
chłód, pana Bojanowskiego. "Mamy karabin"! "Chcemy v lesie urządzić strzel
nicę". Monologowałem. Zacny Polonus słuchał, ale robił na mnie wrażenie, 
jakby niczego nie chciał zrozumieć, dopiero, gdy bez słowa pożegnania przy
trzymał i mocno uścisnął mą dłoń, zrozumiałem, że jego słowa były zbędne. 

Po dzisiejszy dzień nie rozwiązałem zagadki, Ż<3 Ji::hlk) pobliskiej drogi
szosy, pojaviaj4cych się na niej konnych patroli pruskiej żandarmerii, nie 
śledzono nas. Wówczas wyobrażaliś~ sobie, że to dzięki nasz3m ubezpiecza
jąc,m placówkom. Szczeg62 mniej ważny. 

Ważne było, te mierzyliśmy si:ły na zamiary. 

--------~------------

Józefa Męk8rska hm. 

HARCERKI NA EWAKUACJI ----- ---------····· ·-
Urywek wspomnienia z pierwszej wojny Światowej. - ---------- F·----- ------- g --·-------------

W.,buch pierwszej vojny Światowej w sierpniu 1914 roku wywołał nietylko 
' zmianę og61ną w życiu społeczeństw, ale wp2ynął na losy osobiste człowieka, 

narzucając mu niejednokrotnie drogę, której nie planował. 

Znalazłam się razem z całą rodziną we Lwovie ••• Natychmiast zgłosiłam 
się do harcerek. Zostałam przydzielona do szwalni mundurów dla tworzącego 
się Legionu Wschodniego. Miałam do tych mundurów przyszywać ••• guziki. • 

Była to moja pierwsza, konkretna praca dla wojska polskiego. Zobaczyłem v 
tej szwalni po raz pierwszy Milę i !się Czechovicz6\łllY, zawsze roześmianą 
Józkf Trzcińskę, Nesię Jaro.i~·;ówną, uosobienie dobroci 1 !yezliwośei, która 
uśmiechu swego i spokoju nikomu nie skąpiła, zawsze gotowa pom6c. Zetknąłam 
się bliżej z Ma1•ysią Csesznakówną /późniejszą Uklejs1cą/~ rozwilłzałam tajem
niczą nazvę "PeO" czyli pani Opieńska /Maria - wysoka osobistosć w Sokole
Macierzy./ 

Front zbliżał się do Lwowa. ~adze austriackie zarządzi~ eYakuację 
urzęd6w. Musiałam z rodziną wyj~ohać ze Lwowa. wt;3dy już dośldadczyłam, co 
znac~ przymusowa emigracja z kochanego miasta, z ojczyzny ••• 

W miarę posuwania się frontu rosyjskiego ku zachodowi, po kilkutygod
niowych postojach w Rymanowie, No~ Sączu - dotarliśmy do Brna na Mora-

eh-. 

~B o s )o się sporym skupieniem Polaków- ewakuowanych z Galicji. Pow-
61 t otce r6żne organizacje, z których najważniejszą, centralną rolę, 

j~ce wspólnych zebrań i imprez - spełniało "Ognisko Polskie". 
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Jego pierwsz;ym prezesem był p. Fontana z Krakowa. Ku mojej radości spotka
lam tu Halkt Remiszewską /Pavlową/. Był więc już jakiś jaśniejszy punkt 
zaczepienia w obc.ym środowisku. 

Dziwnym zbiegiem okoliczności wśr6d paru strzępów "mojej własności" po 
tzw. repatriacji z Polski do "Polsld Ludowej", czyli po wysiedleniu ze Lwo
wa w 1945 roku jałtańskim - zachował sit mały, naiwny zeszycik z 1915 roku, 
nazvany górnolotnie "Dziennikiem", prowadzony w Brnie. Przytacza:m z niego 
wyjątki dotyczące prac.y harcerskiej; 

BtBQa l!P!!~-l2l2_r, 
••• Próbowalyśmy z Halką Remiszewską zacząć jakąś robott v "Ognisku 

Polskim". A więc ••• zbiórki pienięd~ na rzecz Legion6w, ~p6łpracę w sekcji 
ezpitslnej, itp. W końcu udało nam się zebra6 parę dziewcząt, kt6re wydaw
ly się nam dob~, inteligentnym materiałem i zorganizowałyś~ coś w rodza
ju Koh /PETtJ/, domagając sit pou:f'ności. Omawialyśmy na zb16rka.ch sprawy do
tyez~ce sytuacji vojennej na podstawie wiadomści z gazet, z braku innych 
źródeł i uzupe2nia~śm.r swoją wiedzę z zakresu historii polskiej. Najlep
sz~ i najinteligentniejszą z tego zespołu okazała się ~ka Chmielowska, 
dzievczyna o gorącym sercu i szerokiej inicjatyvien. /MarYsia ukończyła 
później wydział humanistyczny na tmiversytecie Jana Kazim,.erza ve Lwovie 
ze stopniem doktorskim z historii i pracowala v Ossolineum. Po roku 1945 
nie vyjechała ze Lwova. Pozosta2a do dzisiaj v umi łovanpro mieście!/ 

ffNa 'Wieść, ~e Lolka Wierońska pr6buj e zak2adać zastęp czy drużynę 
skautovę. we Wiedniu, zaczęłyśmy snuć plany podobnej roboty. I istotnie -
dnia 7 kwietnia 1915 r., na ogłoszoną w "Ognisku Polskimn zbiórkę, przysz
ło kilkanaście dziewcząt. Powstała. pierwsza "ewakuacyjna" drużyna w Brnie, 
nazYana przęz nas drużyną "Jaskółek". 

Nie liczęc się z moim ma.ł,ym doświadczeniem skautowym przyjęłam wybór 
na drużynovą. Wiele mi to spraviło potem kłopotów i zmartwień, gdy z nie
jednej sytuacji wybrnąć nie umiałe. Ale od czego jest piękne powiedzenie 
ł-f.ickievicza" "liczyć siły ns. zamiary"? Po pewnym czasie poczułam się pew
niejsza 1 nabrałam wprav.y, jakkolwiek zdawałam sobie sprawę z tego, o ile 
latwiej v tutejszej sytuacji być \IY'konawcą, aniżeli kierowikiem. 

W czasie szarej brneńskiej zimy i moich kłopotów jako drużynowej -
zjawiła się Halka lęczkovska /drużynowa przemyska/ w drodze do Tyrolu, 
gdzie była jej rodzina. Nie widziałyśmy się od początku wjny. Pyta.niom i 
odpowiedziom nie było końca. Sprawa Legionu i sprava Polski była na pierw
szym miejscu. Co będzie? Jak podtrzyn~ć łączność między nami, aby pr~

nasza nie poz~liła słabszej ustawać v drodze? Pozostawały nam tylko 
v których wypowiadałyśmy nurtujące nas myśli. Później przyjechała 

Mańka Mudrykówna /naczelniczka harcerek w chwili wybuchu dru
ny światowej - Krynicka Maria/ i znowu szereg godzin n""Ygadywania 

i nasze w zasadzie zgadzały sit, czyli v naszym organize.e.yjnym, 
stosunku nie było rozbieżności. 
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Tak minęła zima. Życie drużyny "Jaskółek" szlo "pełną parą" i na brak 
roboty nie motna sit było skarżyĆ. Chwile nieliczne, ale niezmiernie mile -
co v Brnie jest nadzwyczajności~ - dawały nam Rady Instruktorskie, które 
druh Blażek nasywał "ucztami. platońskimi". W skład tej rady wchodzili: 
dhvie Blażek, Gajewski, Kuta, czasem przychodził Beer i p. Weinertowa oraz 
my dwiea Halka Remiszewska i Józka Rudnicka. Celem tych zebrań było ustale
nie pojfela skautingu polskiego, k:t6ry v obecnej dobie ma mieć odmienne za
dania, aniżeli w przedvo j ennym okresie. Przecież czuliśmy, że "idzie Pol
ska", idzie nova rzeczywistość. Tematem szczegółowym rozważań Rady było za
gadnienie csłowieka-Polaka, jego śviatopog~d, środki i drogi, którymi i~ c 
osi~gać maM1 zamierzony cel ••• 

Życie Polaków ewakuovanrch w Brnie nie było latve. Z vielu povodów. 
Istniało tu spore skupienie Zydóv galicyjski ch, którzy podawali się za Po
lakóv. Wśród l~dności czeskiej 1 niemieckiej nastąpiło pomieszanie pojęć: 
polski ~yd a Polak z Galicji to wzystko jedno ••• W Brnie był silny anty
semityzm. Stosunki nieraz były trudne. Gdy chłopcy - /chuligani/ - usły
szeli polską mov,, rzucali na mówiących - kamieniami! 

Taka "m12a" sytuacja zdarzyła nam się na jednej z vycieczek skautov,ych. 
Gdyśmy v najlepsze baviły sit - spadł na nas grad kamieni. Małe chłopaki, 
~zy się za drzewami krzyczelia "Żidowki! Żidowki!" - i urządzili obła
wę. Ani uciekać, ani pozostać. Z trudem dopiero, przy pomoe:r jednej ze ska
utek, wysokiej, silnej dziewczynki - Halki Szlapak z Krakowa, udało się wy
tłumaczyć, że my jesteśmy katoliczkami i nosimy na szyi świtte medaliki ••• 

Zosia Skalecka, jedna z naszej brneńskiej gromedki dała mi do przec~
tania -pierwszą swoją powieść "U progu życia". Z kart tych wyziera dobra, 
czysta dusza... W pierws~ch dniach naszego poznania wydawala mi się pros
ta, bezproblemowa i latva do poznania na wskroś. Dziś widzę, że poza jej 
prostotą kryje sit gltbia przeżywania. To dziewczyna, na której można pole
gać. Czytając jej povieść czułam, że ją rozumiem i że pragnę podobnie "iść" ••• 

Pojutrze składać bę~ skautki od najmłodszej do najstarszej - przyrze
czenie. Cał,ym tyciem pełnie służbę Bogu i Ojczyźnie, nieść pomoc bliźnim, 
być posłuszną prawu skautowemu. Może zapali sit w sercach rzucona iskra i 
może~ młodzi btdziemy przemianą doli polskiej ••• 

Zorganizowałyśmy v,ycieczkę drużyny "Jaskółek" do Szpilgergu /Grajg6ry/. 
Pod murami tego s~nnego vitzienia przypomnialy nam się słowa z trzeciej 
cztści "Dziadóv" ••• Może z narożnej baszty wyjdą wynędzniali ciałem a silni 

cy chochołowscy, oficerowie z powstania 1831 roku ••• Może du
śviat zadziwi, o sprawiedliwść zawol:a ••• Niestety! Gruchy jest 

"nie z tego świata" ••• 

propozycję Halki lęczko~kiej, która została vezvana do 
a1h~ wie organizowania OMN-u vśród ewakuowanej młodzieży - po .i e

razem. Tu we Wiedniu, poznałam po raz pierwszy Tadeusza 
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Strumiłlę, Ignacego Kozielewskiego, Stanielawa Strzetelskiego, Stefana 
Mękarskiego. Do rozpocz,cia pracy organizac.yjnej przez Helkę nie doszło. 
Front austriacki posuwał się na wsch6d. Powstawała możliwość reewakuacji 
do Galicji ••• do domu. 

W lecie zrobiłyśmy jeszcze jedną wycieczkę skautową do Sławkowa 
/Austerlitz/ na pole zwycięskie.1 bitwy Napoleona I. Prowadził tę wyciecz
kę opiekun drużyny a zarazem llielki nasz przyjaciel - chemik, prof. Ducho
vicz. Na wg6rzu, jaśniejący v s-łońcu pomnik Napoleona nasuvał słowa: "Pod 
Ulm... pod Austerlitz - dostali Niemcy v sk6rę, nie m6vili nic!". Bardzo 
nam te s?.ova przypada~y do serca. Po zobaczeniu, co było godne widzenia, 
rozbiłyŚmy" ob6z na lące. To byla nasza ostatnia wycieczka. 

Wczoraj drużyna nasza przestała istnieć. Na ostatnie .i zbi6rce każda 
~wiedziała swoje plany na przyszlość, swoje przeżycia i osiągnięcia wew
nętrzne v czasie vojny po wielu doświadczeniach. Stwierdził,y, co im dało 
~pćlne życie w drużynie "Jask6łek". Każda p6jdzie v swoją stronę. Może 
choć trochę dobrych myśli uniesie ze sobą. Czy będziemy takimi, jak przy
rzekamy?". 

/Kr6eiutka wzmianka o skautkach berneńskich 
jest w "Pierwsze ćwierćwiecze harcerstwa 
żeńskiego" - Ewy Grodeckiej/ 

- - - - - - - - ... -- - - - - - - - - - -
3. W' i a d o m o ś c i o r g a n i z a c y j n e 

SWIATOWY ZJAZD z. H. P. ---· --~--------- ~ 
POZA POLSKA -----,-------····-

s. Jankowski hm. 

W dniach 28 - .31 sierpnia 1970 r. odby2 się w wndynie światowy 
zjazd Z.H.P. Obecnych było 109 delegat6v z wszystkich państw, w których pra
cują drużyny harcerek i harcerzy. 

Przybyli na Zjazd delegaci z Argentyny, Australii, Belgii, Francji, 
Kanady, Niemiec, Stan6w Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i WJ:och. 

Zjazd ten odbywał się prawie w 25 lat od zjazdu v Enghien pod Pary
~-*' """"-Z· v 1946 r., kt6ry powziął historyczną już dziś decyzję kontynuowania 

Anra harcerskiej w wolnym świecie v oparciu o służbę Bogu, Polsce i bliź-

o 

n • szym Zjazdem łączyły się też dwie wielkie rocznice. Są to: 50-let-
~i ;rocarica wielkiej bi t".ry pod Warszawę v 1920 roku, w której armia polska 

~~ ~bdł rrmię najeźdźców z bolszewickiej Rosji, i 6o-lecie Harcerstwa, kt6-
od pzątku SYOjego istnienia związało Sif z ideą walki o niepodległość 
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Otwarcie Zjazdu. --- --··-------
Otwarcie Zjazdu poprzedziła 1:1s~~-~~ v kościele św. Andrzeja Boboli, 

celebrowana przez 5 kapelanów harcerskich. Kazanie do uczestników Zjazdu 
wygłosił Naczelny Kapelan ZHP Ks. hm. Rafał Gogoliński-Elston. Po Mszy śv. . , 
w sali Ogniska PolsY.iego odbyło się uroczyste p~~_ie Zj§.~gy v obecnosoi 
przedstawicieli zorganizowanego życia polskiego z ambasadorem Edwardem 
Raczyńskim i generałem Stanisławem Kopańskim na czele. Po uczczeniu pamięci 
gen. w. Andersa i zmarlych instruktorek 1 instruktorów harcerskich, Zjazd 
otworzył przewodniczący ZHP hm. Ryszard Kaczorowski, po czym Kapelan Okrę
gu ZHP v Stanach Zjednoczonych ks. hm. z. Peszkowski odmóvił Inwkację. 

W imieniu społeczeństwa polskiego w w. BryLanii Zjazd powitał pre
zes Zjednoczenia Folskiego v w. Brytanji p. Paweł Hęciak. Przekazał on 
życzenia Zjazdovi oraz podkreślił obowiązki jakie spadły na obecne poko
lenie harcerskie. 

W imieniu SPK oraz organizacji kombatanckich przemawiał gen. Karol 
Ziemski, były dowódca Starówki, pod którego rozkazami valczyly w powsta
niu warsza~kim bataliony harcerskie. 

Podkreślił on znaczenie pracy harcerskiej na emigracji oraz poparcie 
jakiego Harcerstwu udziela społeczeństwo polskie. Nawiązał do chlubnych 
oddziałów harcerskich z Powstania Warszavskiego oraz zeszłorocznych uro
czystości na Monte Cassino i wyraził wiarę, że szeregi emigracji niepodle
głościowej coraz liczniej zasilane będą przez w.ychowanków ZHP. 

Następnie złożyli życzenia Zjazdowi wraz z krótkim sprawozdaniem z 
pracy v okręgach: hm. Stanisław Orl'ovski z Kanady, hm. D. Sadlińska ze 
Stanóv Zjednoczonych, hm. M. Fiskozub z Australii, hm. M. łiJ.8.chnikow. z 
Argentyny, dhna H. Karasińska z Francji, hm. W. Pomorski z Belgii i hm. 
T. Gabryś z w. Brytanii. Pan s. Lewicki w imieniu Kongresu Polonii Kana
dyjskiej i S.P.K. w Kanadzie. 

· Prymea Polski, hm. Stefan Kardynał wyszyński przesłał Zjazdowi swoje 
życzenia, a wraz z nimi vłasnoręcznie napisany komentarz do prawa harcers
kiego. Komentarz ten uczestnicy Zjazdu otrzymali w pięknie wydanej ksią
żeczce, zawierającej fotografię ks. Prymasa, fotografię poświęcenia dwóch 
sztandarów harcerskich i fotografię Tryptyku Matki Bożej Jasnogórskiej, 
ofiarowanego Młodzieży Polskiej. 

~--.::Spośród wielu depesz i listów jakie zostały nadesłane na Zjazd odczy
enia przesłane przez J.E.Ks. Biskupa hm. W. Rubina, który m6wił 

pracy harcerskiej v dzisiejszym świecie. Odczytano ~6wnież list 
,.,.._.J'E~tczyiiskiego, /Polska Podziemna/. 

część Zjazdu zakończono odśpiewaniem "Wszystko co nasze 
• 
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Prace Zjazdu --------
Zjazdovi przevodniezył hm. Zygmunt Szadkovski, byly wieloletni prze

wodniczący ZHP. Dnżo czasu poświęcono na przedyskutowanie zagadnienia 
v s p 6 l c z e s n e j m 2 o d z i e ż y. Na ·ten temat śvietny referat 
vygłosił ks. dr Jerzy Mirevicz. W wielogodzinnej dyskusji bralo udział po
nad czterdzieści os6b. Referat ukaże się w druku i bfdzie udostępnio~ 
wszystkim instruktorom harcerskim i rodzicom. 

Część obrad Zjazdu odbywała się v k o m i s j a e h. Były to ko
misje: Ideova, Statutowa, Harcerek, Harcerzy, Starszego Harcerstva i K61 
Przyjaciół. Zjazd powolał k o m i s j ę S t a t u t o w o - R e g u -
l a m i n o v ą, kt6ra ma opracovać Regulamin Gł6vny ZHP poza Polską 1 
przedstawić go do zatwierdzenia zjazdowi Naczelnej Rady Harcerskiej /za 2 
lata/. Szereg zaleceń i wniosk6w, zmierzająe,reh do usprawnienia pracy w.r
eho~vezej naszej organizacji, przekazano władzom Związku. 

W czasie Zjazdu odby~ się dwie k o n f' e r e n c j e k a p e l a
n 6 w h a r e e r s k i e h pod przewodnictvem Naczelnego Kapelana ZHP 
ks. prahta dra Rafała Gogolińskiego-Elstona, harcmistrza. Przedmiotem kon
ferencji tych byla służba Bogu i Polsce v programach harcerskich oraz meto
dy prac.y kapłańskiej, jak r6wnie! opracowanie regulaminu kapelanów har
cerskich. 

. 

~3!!d_J_~~~l~l~te_~~~rgził2 _ż! z~s~dl_~g~~e ! 2rsaniz~SlJn!.zą~ 
warte w statucie z 193~ r. są podstawą dZiałalnosci Harcerstwa poza Polską. - .. 

Słowa otuchy dla mlodziet,y w Polsee. 
TRMZS -·· -- •--

Swiatov.y Zjazd Z.H.P. poza Polską uchwalił przez aklamację r e z o-
1 u e j ę następującej treści: 

Swiatovy Zjazd Związku Harcerstwa Folskiego obradujący v Londynie 
v dniach 28, 29, 30 i 31 sierpnia 1970, zwołany w !:Q=~i-2-!!!~~!_!!!eprzer
wane.i..§,ł:y~by b§re~r§}sj.,!j, kt6ry zgr-omadził 109 delegat6v z wszystkich kon

tynentów na obszarze kt6rych żyję i działają polskie wspólnoty: 
l. Zal?~wnia Na;:~d Pols!!J. że Związek Harcerstva Polskiego, którego 

cztść działa w wolnym świecie, pozostaje wierny harcerskiej tradycji ofiar
nej służby Bogu, Polsce i bliźnim i w tym duchu prowadzi szeroką działalność. 

2. ~!!~~ ~~~' że w Kraju v sercach młodego pokolenia jak i v sercach 
~"h"tn--. kt6rym dana byla służba w szeregach polskiego Skautingu i Harcerstwa, 
~ ~·- ~1-E~!w?Z. ~~now!~~~-~~S!e~~-;~!2~!1Jzku ~c~~~!!-~2!!~~~S2 

ż t tam prawdziwy ruch harcerski, kt6ry nie może przejawić się w 
0 -zorp~i o anych formach. 

3. twier~~~1-~~-!!2g~_E2!2!~~~-~r.~erek ! ~!~~!!Z Hr.99zą~!-!-!r~2-
~ z od Polski nie zrażone ci żkimi dośviadc~!~!!mi ~!i!J~'Wl!!! 
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serca i dusze. -- --·----
4. Pr~~!ll;!_!l!~~~!!:!l_!_Polsc!_!!!rd~!:!~e E2!~2~!~!~-~!:!_!!~~-2~~= 

~~~~!-~~!~~!-!!~~-E:!sr_!-~~!1~-!~~~~-~lnz~-~l!iłkiem_P!!l~!!!~: 
!,l_~!!!! wolności. 

Wybory 

Zjazd zakończono w poniedziałek 31 sierpnia wyborami do e 
Bągz_B!ręęrs~!ę~ kt6rs odbyła swe pierwsze posiedzenie wie-
czorem v Instytucie Polskim. 

Naczelna Rada Harcerska wybrała nowe władze ZHP.: 
Naczelnictwo ZHP 
• c s e p •• u e -·• zw •- • s s& 

Przewodniczący ZHP. 
Wiceprzewodnicząc.y: 

Naczelny Kapelan 
Naczelniczka Harcerek 

• 
Naczelnik Harcerzy 
Kierovnik Starszego Harcerstwa 
Sekretarz Generalny 
Skarbnik Generalny 
Komisarka Zagraniczna 
Komisarz Zagraniczny 
Członkowie Naczelnictwa: 

zastępcy: • 

zastępcy: 

hm. Kaczorowki Ryszard 
hm. Golińska Łucja, hm. Konieczny 
Franciszek /Francja/, hm. Mydlarzowa 
Irena, hm. Orłowski Stanisław /Kanada/ 

hm.ks .Prałat Gogoliński-Elston Rafał 
hm. Sledziewska Halina 
hm. Wi tting Jerzy 
dh. Goliński Kazimierz 
hm. Ruszkovski W2odzimierz 
hm. Svięszkovski Marek 
hm. Paluchova Irma 
hm. Paluch Czesław 
hm. Andrzejowaka Elżbieta, hm. D2użewski 
Wojciech, dz.h. Kaczmarek Stefan, 
hm. Kudrewicz Edward. 
hm. Du.ffekow Natalia, phm. Goliński 
Stanisław, phm. Nowak Paweł, dh.Rowiński 
Janusz, hm. Sielioka L., 
hm. Czerwinke Tadeusz, hm. Woźniakowairena. 

• 

hm. Ia.epacki Bolesław, bm. Pnievska Da
nuta, dz.h. Pruszyńska Krystyna, 
hm. Smoleńska Hanna, hm. Tendyra ·Wiktor, 
hm. Wenzel Władysław, hm. Zielicki A. 
hm. Kluczyński M., hm. Kulczyoka A. 

' 

kt6rzy się obawiali, czy na tym pierwszym światowym zjeź
- wsp6lny język. Byłem pewien, że obawy te były nieuzasadnio

"""" ........ aniem możemy spodziewać się dobrych owe6w wieloletniej rze
loUc;;L ... eerskiej. Tak się też stało. Zjazd wykazał wspania.łe poczu

~~~~.:,;~; !:! .~4~:..~. Harcerstwa na całym świecie! Wszyscy czuliŚ·my 
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się jedną rodziną harcerską, niezależnie od kraju, z którego przyjecha
liśmy i niezależnie od r6żnicy doświadczeń, lokalnych warunk6w pracy i 
różnic w poglądach. Temperamenty od czasu do czasu "dochodził,y do głosu", 
co jest rzeczą naturalną, ale zawsze potrafiono owe "temperamenty" utrzy
mać w granicach harcerskich, co jest rzeczą istotną. 

Utworzenie !Q!l!!.l!_§.t!]:!:~2::!9-::E!mQarrt!n~.ęj ~ do której skierowano jako 
materiał wszystkie nadesłane wnioski z dziedziny reguleminowej i obarcze
nie tej komisji obo\liązkiem opracowania Regulaminu Głównego w terminie 2-ch 
lat i przedstawienie go na najbliższej Naczelnej Radzie Harcerskiej do uch
walenia, odciążyło zjazd od wielogodzinnej gorączkowej nocnej pracy. 

J e d n o m y ś l n e s t w i e r d z e n i e, że ~§ę§S! ~ę§2~ę 
!.2rgęE!!ąS!J~e zawarte w statucie z 1936 r. są podstawą działalnosci 
H&rceratwa poza Polską, dało wiążącą dyrektywę Komisji Statutowo-Regulami
nowej, a nam wszystkim mocne poczucie, że jesteśmy dalszym ciągiem Z.H.P., 
budowanego w wolnej Rzeczypospolitej Polskiej przez tysiące harcmistrzyń i 
harcmistrzów, których testament musjmy z dumą zachować, mimo i wbrew obec
nej przejściowej okupacji Polski przez agentury sowieckie. 

To zasadnicze stanowisko oo do naszej nienaruszalnej podstavy organi
zacyjnej i ideowej pozwoliło zachować u m i a r w stosunku do wniosków 
zbyt povierzchownie i poehopnie zmierzających do zmiany 10-go punktu Prawa 
Harcerskiego. wnioski te również skierowano do spokojnego i głębszego prze
myślenia w Komisji. 

Bardzo rozumnym posunięciem b,ylo wprowadzenie delegatów Kół Przyja
ciół Harcerstwa /rodziców/ do naczelnych organ6w Z.H.P. 

Szereg m6wcóv dziękowało Naczelnictwu Z.H.P. za zorganizowanie Zlotu 
pod Monte Cassino w 19tf:J roku. Zlot ten dla wielu harcerzy byl niezwykłym 
przeżyciem i kluczem do objawienia się głębokich uczuć patriotycznych. 

Og6lnie biorąc, gdy myślę teraz, v dwa miesiące po Zjeździe, o jego 
przebiegu, to coraz wyraźniej widzę jego doniosłe i dodatnie znaczenie 
dla naszej dalszej pracy. 

-------------------------
Irena Mydlarzowa hm. 

ZJAZD INSTRTlKTOREK W STELLA PLAGE WE BRANCJI -----·- ----- = ---- ·-· --·--· ---
Przed Walnym Zjaz~em Harcerskim od 19 do 25 sierpnia b.r. odbył sit 
Instruktorek w Stella Plage ~ Francji. Zorganizowała go Główna Kwa
druhną Naczelniczką na czele. 

miał na celu zapoznanie się instruktorek delegatek na zjazd, 
eH1~~ e się v nastrojach poszczególnych terenów, omówienie i upo-
~C)~~·~e spraw organizacyjnych, kształcenia instruktorek, i wniosków 
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\łYsuvailych na zjazd. Pozatem wielką troską G.K.H. było uprzyjemnienie nam 
czasu przez urządzanie bliższych i dalsz.ych v,ycieczek, z któryCh najbardziej 
interesujące były do Rouen - Chartras i do Paz7ża, gdzie zwiedziłyś~ i 
obejrzał,y viele pamiątek polskich z Biblioteką polską i MUzeum Mickiewicza 
na czele, po kt6rych oprowadziła nas dhna hm. dr M. Zaleska. Była Ona orga
nizatorką drużyny harcerek v Klerysewie pod Warszawę v 1913 r., uczest
niczką pierwszej i drugiej wojny śv!a.towej, odznaczoną krzyżem Virtuti 
Militari. 

• 

Spędzi~ś~ u niej bardzo miło parę godzin na odpoczynku, zachwycone 
jej mieszkaniem~ pełnym pamiątek po ś.w pamięci Jej mężu, Zygmuncie Za
leskim, profesorze li teratury polskiej na Sorbonie, w Paryżu. 

P6źną nocą wr6cił,yśmy do naszego domku Instruktorek w Stella Plage, 
pełne niezapomnianych l-Trażeń. P:rzeżY'łflłyŚmy je jeszcze następnego dnia 
przy kominku wspominając swoje najpięlmiejsze ogniska, które były wspa
niałą historią Harcerek i Harcerstwa Żeńskiego. 

Myślę, że ob6z dobrze spełnił swe zadanie, bo pozwolił nam v serdecz
nej atmosferze, pomimo często dużej r6żnicy zdań, przedyskutovać viele za
gadnień, poznać się wzajemnie i uświadomić sobie varunki i środovisko pra
cy każdej z nas. 

Atmosfera, kt6ra zawsze panuje v 'aomku Instruktorek" dzięki Gospo
dyniom miej seowym, dhnie hm. Jance Niedźwieckiej i Idzie Olkusznik, oraz 
organizatorkom z Gł6wnej Kwater,y poz~liła odpocząć - bo przecież dla wielu 
z nas był to nasz urlop i odpoczynek spędzony po harcersku • 

- - - ~ - - - - - - - - - - - -
S. J. 

INFORMACJE ----· ·-=·---- -··- --
O PRACACH HARCERSKIEJ KOMISJI HIS'IDRYCZNEt.T. --------·---....-------------------------------

1. Mimo dłuższej ohoroby przevodniczącego H.K.H. w pierw8zej połowie 
1970 r., Komisja nie przerywała prac. Zebrania Komisji noszą obecnie cha
rakter "roboczy", tj. składają się z osób, które podjęly się opracowania 
poszczególnych rozdziałów projektowanej książki p.t. "Historia .łl§:rę~rstwa". 

2. Aby nie odkładać ogłoszenia zebranych i opracowanych materiałów bisto
~nyo Komisja zdecydowała wydawać poszczególne rozdział,y "Historii Har
cerat~" v ormie osobnych z~ s z y t 6 v h-i s t o r y e z n Y c h 
v ~~ę !ch kończenia. N u m e r a e j a zeszytów jest podwójna. 
~~~ · e oznacza kolejność ukazania się zeszytu, a drugi numer ozna-
za ~óhrdnólo cznę kolejność rozdziału w zbiorze wszystkich zeszyt6v. Na 
kaid~ 'e~ e będzie c e n a s p r z e d a ż n a, ale cena rozmaitych 
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zeszyt6w moie być różna, zależnie od grubości zeszytu, ilości ilustracji, 
zmienionych cen papieru, robocizny etc. Nabywcy 10 egzemplarzy zeszyt6v -
i wyżej - otrzymują 10% opustu. 

POCZĄTKI 

RUCHU 
HARCERSKIEGO 

aann •••••••••aett•· •••• •' .,,., •••rz • uz .. _.,a a •&•III••• 

W y d a w n i c t w a: 

.3. Pierwszy zeszyt - No .1/1 - nosi tytuł: 
"fQczą~!i.ąuę~u H!ręerękiegg 1910 : 1220". 
Str. 4D + 4 str. okładki. 18 f'oto~afii. 
Cena egzemplarza 4 sh. z przesyłką. 
A d r e s A d m i n i s t r a c j i : 
Dh. J. Brzeziński, 33 Heathfield Road, 
London, W • .3. England. Czeki lub inne 
przekazy wypełniać na imię dha J. Brze
zińskiego, lub na "Polish Boy Scout and 
Girl Guides Association" z zaznaczeniem: 
dla H.K.H. - W okresie pierwszego miesią
ca po wydaniu zeszytu No.l/1 rozeprzeda
no dvie trzecie nakładu! 

4. Następny zeszyt No.2/9 nosi tytuł: 
~~sz_!!~~zież~h!~!r~~;eJ.~.fą~~~Y-
czn~P.R.L.fi Jest to praca zbiorowa na ' a u.. .. , _.._ _ . a 

podstawie materiał6w dostarczonych z 
Polski. Liczne fotografie dokumentów i 
ilustracje. Ukaże się v pocz4tkach 1971-go 
roku. 

__ ._. _____________ _ 

COS DLA FILAfELISTOW 
.. 

60-LECIE ZWIĄZKU 
~ ~ 

Diamondjolee dfblish 
Soouts 
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Tegoroczny Swietovy 
Zjazd Z.H.P. i zebranie 
Naczelnej Rady Harcerskiej 
v dniach 28 - 31 sierpnia 
b.r. przypadły w (:{) rocz
nicę powstania ruehu ska
utovego v Polsce. 

W zwiąsku z tym Koło 
Hercerek i Harcerzy z lat 
1910 - 45 wydało specjal
ną kopertę pamiątkovą z 
winietą harcerską 1 uzys
kało specj aln;r 4o:t;owni.lf 
pgsztz bz7tiJękięJ z 
krzyżem harcerskim z datą 
31.8.1970 - ostatni dzień 
Zjazdu. 

' 



' 

l 

• 

W~trz koperty jest wkładka z krótką historią ruchu skautowego v 
Polsce~ w jfz.yku angielskim i polskim. 

Cena koperty 2/6 v walucie angielskiej, 35 c. ameryka:rlskich i kana
dyjskich itd. plus przesyłka. 

Doch6d ze sprzedaży kopert jest przeznaczony na Fundusz Wydawniczy 
Harcerskiej Komisji Historycznej. 

Koperty należy zamsviać u dba J. Rowińskiego, 70, M'l 1 ton Road, 
London N.6. Do zam6vienia należy dołączyć czeki lub walutę. 

___________ ...,. ____ _ 

FILMY Z ŻYCIA HARCERSKIEGO -------------------,··-----
Zródła do historii haroeratwa na obczyźnie po drugiej wojnie świato

wej gromadzą archiwa w?adz naczelnych i poszczególnych jednostek organi
zacyjnych we wszystkich krajach p::>lskiego osiedlenia. Stanowią je materia
ły związane z bezpośrednią pracą organizacyjną, fotografie, wszelkiego ro
dzaju pisma i wydawnictwa harcerskie. Bardzo ważnym materiałem dokumenta
cyjnym są niewątpliwie filmy i nagrane na taśmie uroczystości harcerskie, 
kominki i tp. Spory "dorobek" filmololY posiada obecnie Londyn dzięki sta
raniom dhny hm. Ireny Parys-Lewickiej. 

Filmy przez nią zrobione zaczynają się rokiem.Bdl~en;jn~m i dotyczą 
Zlotu Harcerstwa w Liiford Park. 

BP\C •• l2§7 /filmów pięć/ 
l. 

• 

"Warszaw, ty nie jesteś sama 11 /Pochód protestacyjny student6v, z Marble 
Arch przed reżymową ambasadę w Londynie, w dniu 16 marca 1967 ~· Przemó
wienia nagrane na taśmę/, 2. Defilada drużyn harcerskich i gromad zucho
wych z okazji 5-ciolecia po't-rstsnia hufca 1tMazowsze 11 , Birmingham, 4 czerw
ca 1967. /Kominek harcerski nagrany na taśmę/, 3. Obóz hufca harcerek 
"Mazowsze" w Willoughbridge Wella, Market Drayton, Salop, od 23 lipca do 
6 sierpnia 1967 r. /Piosenki Śpiewane na obozie nagrane na taśmę/, 
4. Pielgrzymka Harcerska w Aylesford, październik, 1967., 5. Obóz hufca 
harcerek "Pomorze" i hufca harcerzy "Łódź" w dolinie Simm.entall, St. 
Stephen, Bern, Szwajcaria, sierpień 1967 r. /Ogniska obozowe nagrane na 
taśmę/. 

~~-199§ /cztery filmy/ 
. 

• . dzi · harcerska na POŚvięceniu Harcerskiej Tablicy Pamiątkowej w 
Lo OIP1 , w niu 24 marca 19~ r., w kościele św. Andrzeja Boboli. /Na-

.-r • er\st · ane na taśmę/, 2. Cd.jazd z Konferencji Przedobozowej w Lil-
<f'or P kC, zerwcu 1968 r., 3. Zielone Swięta w Fawley Court. Biwak rQ!..:J '. Festiwal Pieśni i Tańców polskich. Harcerze huf'. "Szczecin" 
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4. Zlot Instruktorek v Stella Plage~ siernień, 1968. 

E2~.!2~ /dwanaście filmów/ 

l. Zlot zuchóv hufca "Szczecin" v Trovbridge, dnia 4 stycznia 1969. /Kolę-
dy podczas "Opłatka" i kominek nagrane na taśmę/, 2. Defilada zuch6w "Kra
kov.lak6w" v Slough, na zakończenie sprawności, 3. Roboczy biwak viasenny 
harcerzy hufca "Szczecin", w marcu 1969 r. v Stanicy Harcerskiej w St. Bria
vels, 4. Turniej suCh6v hufca harcerzy "Szczecin" v Swindon dnia 9 marca 
1969 r. /Kominek nagrany na taśmę/, 5. Swięto hufca harcerzy "Szczecin" 
w Reading dnia 27 kwietnia 1969 r. /Kominek harcerski nagran;r na taśmę/, 
6. Otwarcie "Harcówki" w Slough, w dniu 7 kwietnia 1968 r. {Kominek har-
cerski nagrany na taśmie/, 7. Uroczystość 5cio-lecia hufca harcerek "Po-
morze" i hufca harcerzy "Ł6dź" v Wellingborough /Technical College , w 
dniu lS lutego 1968 r. /Kominek - "bsrcerenada "nagrane na taśmę , 
s. Proporczyk od Jciej Dywizji Strzelców Karpackich. - Uroczystość poś
więcenia i wręczenia proporczyka 33ciej Drużynie Harcerek w Slough, w dniu 
29 czerwca 1968 r. /Ognisko harcerskie nagrane na taśmę/, 9. Zuchy hufca 
"Bałtyk" v Ay1esford. - Rozdanie nagr6d, przechodzenie zuchów do drużyn 
harcerskich, październik, 1969 r., 10. "Zapamiętaj" - Swiatowy Zlot Har
cerstwa Polskiego na Monte Cassino - z montażem dźwiękowym dr. Tadeusza 
Kryska-Karskiego. /Film przedstawia życie młodzieży harcerskiej na Zlocie, 

• 

wycieczki, uroczystości, v mieście Cassino, oraz w dniu 15 sierpnia na , 
g6rze Monte Cassino. /Ważniejsze ogniska nagrane na taśmie/- sierpień 1969r., 
11. Harcerze z Kanady skladają wieniec pod pomnikiem Lotnika Polskiego w 
Northo1t, 12. Wycieczka harcerzy z Kanady do Windsor i Rampton Court, 

o 

wrzesień, 1969 r. 

!21Ll27Q /piętnaście film6w/ 

l. Ks. Biskup Sz. Wesoły w Slough, v dniu 31 stycznia 1970 roku, 2. "S2u
żyJ~ Spravie Polskiej". - Zjazd Zjednoczenia Polek. ~<omisja Młodzieżowa, 
harcerki/, luty, 1970 rok, 3. Turniej zuchóv hufca "Szczecin" w Swindon, 
w dniu 15 marca, 1970 r. /Kominek nagrany na taśmę/, 4. Wyjazd delegacji 
hufca "Szczecin" do Francji na uroczystości 45cio-lecia powstania pierw
szej drużyny harcerzy w Marles. 17, lS, 19 i 20 kwiecień, 1970 rok. /Aka
demia nagrana na taśmę/, 5. Akademia ku uczczeniu rocznicy b i t"'Y o Bolo- · 
nię, v Slough, w dniu 26 kwietnia 1970 r., 6. Zielone St.dęta v Fawley 
Court, v dniu 17 maja 1970 r., 7. Uroczystości żałobne w związku ze śmier
cią ś.p. Gen. Wladysława Andersa. /W kościele św. A. Boboli, przed kated
rą Westminster, pogrzeb na górze Monte Cassino, dnia Z3 maja 1970 r.s 
S. Pogrzeb ks. kan. Walczaka, w dniu 15 czerwca 1970 r., 9. Ognisko har

~-e,er. kie w Slough, w dniu 21 czerwca 1970 r. 10. Kolonia dla dzieci pols
~ch Holandii, od 18 lipca do 2 sierpnia, v Ysselstijn, 11. Uroczystość 
~l żenf ziemi z cmentarza Monte Cassino w obelisku ku czci żołnierzy pol-
sk eh o egłych na ~zystkich frontach, 2 sierpnia 1970 r. v Stanicy huf
~ "~c cin" St. Briavels, Glos. /Ognisko harcerskie nagrane na taśmie/, 

Oboz harcerzy i kolonia zuchowa zuch6v hufca "Szczecin" i "Pomorze", 
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13. Obóz Instruktorek w Stella Plage, Francja, od 15 do 25 sierpnia, 
14. Kolonia zuchów hufca "Warszawa" z I.ondynu w Stella Plage, Francja, 
v sierpniu 1970 r., 15. wycieczka do Paryża Obozu Instruktorek i Kolonii 
Zuchów, w dniu 21 sierpnia 1970r. 

------------
"T R O P I C I E L K A" -------- -------

Nakładem Komendy Chorągwi Harcerek w Stanach Zjednoczonych AP ukazał 
się 2adnie i starannie wydany podręcznik pt. "!rgpicielka~, przeznaczony 
dla harcerek zdobywających stopień. Pro.iekt podręcznika opracowła Jadwiga 
Chruściel6vna, prace techniczne ~kona~a - Irena tukomska, pomysłovymi 
rysunkami ozdobiły książeczkę J. Chruścielówna, H. Proszo~ka, T. Bieliń
ska i inni. Napisy zrobiła Jadwiga Rzyska, a nazwy francuskie - Maria 
,Tel ska. 

We wstępie autorka hm. J. Chruściel6wna zaznaczyła: ••• "MY jesteśmy 
jedynymi skautkami polskimi na świecie. Rząd komunistyczny w Polsce nie 
pozwala na istnienie skautingu. Nasz Zldązek Harcerstwa Polskiego, który 
istnieje od 1910 roku, a więc ponad &:J lat, rozwija się teraz tylko poza 
granicami kraju w różnych krajach wolnego świata ••• Jeżeli więc, wędrując 
gdzieś po śYiecie, anotkasz polską harcerkę, odczujesz to jakbyś spotkała 
siostrę. Łączyć was będzie ta sama mowa, ten sam mundur i to samo pravo 
harcerskie." ••• 

"Tropicielka" jest potrzebnym i wartościowym wydawnictwem, które zos
tało przez harcerki przyjęte serdecznie. Drugie wydanie tego podręcznika 
będzie na pewne bez żadnej usterki korektorskiej. 

- - - - - - - - - - - - - - -
"ZWIAZEK HARCERSTWA FOLSKIEGO W NIEMCZECH /1933-1939/" 

------ ._--·- 4 -- ····------·------·---------------

Instytut wydawniczy Pax-u vydał w 1969 roku pracę Henr~<a Kepiszews
kiego p. t. !~Jfl-!1~~15 !Jąrc2t§.t!fą ... Pg±~l5!ęgq_:r . N~~!g~_ęcł}~ /str. 263/. Jest 
t~ zarys historyczny ze szczeg6lnym uwzględnieniem lat 1933-1939, z przed
mową Aliny Glińskiej, opatrzony licznymi i cennymi fotografiami ze zbiorów 
J. Kwietnie"t-rskiego i J. Kachla, poświęcony przez autora "Tym, którzy odesz
li i tym którzy przetrwali działaczom i dziaraczkom byłego Związku Harcers
twa Polskiego v Niemczech". Książka ukazara się już po śmierci autora. 

~~~·~cjatywa na~isania pracy o dzia~alności harcerstwa polskiego w Niem
zecłj.A~sz.. . z Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich. H. Kapiszewski, członek 

KoDJendy'Phor i Sląskiej i sekretarz wojewody śląskiego dr. ł-~icba :ta Gra
~kte~h, n6źniej przewodniczącego ZHP, utrzymywał bliski i bezpośredni 

kOntakt z az a aczami ZHP w Niemczech. Niemniej praca Kepiszewskiego nie 
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jest oparta na wspomnieniach i autopsji, ale o bogatą literatur! źródło
wą. Autor starał się dotrzeć do wszystkich dostępnych materiałów, aby jak
najwszechstronniej przedstawić powatanie i rozwój harcerstwa polskiego w 
Republice Weimarskiej, jak i później w III Rzeszy. Praca Kepiszewskiego 
jest obiektywnym obrazem dorobku harcerskiego na terenie Niemiec i uka
zuje zorganizowany opór młodzieży polskiej przeciw akcji germaniza~jnej 
władz niemieckich. Zmagania te nabierają szczególniejszego znaczenia w 
ostatniej fazie tej walki po 1933 r. do w.ybuChu drugiej wojny śYiatowej. 

-----------------
5. Sprawozdanie Przewodniczącego z działalności Zarządu Koła, ---------- ·------------... --- -----·--- ·--- ----·--------

od stycznia do listopada 1970 r. -- -- --
Rok 197.0 powita>o Kolo opłatkiem harcerskim,który został przygotowa

ny przez Sek~ję Imprez w Domu TeChników /POSK/ w dniu 11 stycznia. 

W styczniu też wyszedł No.ll Skauta pod redakcją nowego Komitetu re
dakcyjnego pod kierownictvem dhny hm. J. Mękarsldej. 

Drugą imprezą ogólną Koła była Konferencja Okrągłego Sto~, zorga-
ni zousna przez Sekc~ę Odczytową /dh. hm. J. Zielicki/ dn. 6 lutego, również ' 
u Techników. Był to dalszy ciąg relacji z cyklu nu kolebki Harcerstwa". 
Przemawiali" dh. W.J. Zaleski, druhny: J. Mękaraka i I. Mydlarze~ oraz 
dh. A. Ropelewski. Chodził~ o liczny udział i nstruktorów harcerskich, du-
żo wysiłku włożono, ab,r zainteresować i ściągnąć młodzież. Niestety i tym 
razem młodzi nie dopisali. 

Walne zebranie Koła odbyło się v tym samym lokalu w dniu 31 maja, 
przy obecności 33 osób. Otwierając zebranie, przevodnicząc.y Koła odczytał 
Rozkaz Naczelnictwa ZHP, wtdany v dniu pogrzebu Ś•'P• gen. Władysława 
Andersa. Zebrani minutą milczenia uczcili pamięć Generała i zmarł,ych człon
ków Koła. Zebraniu prze~dniczył dh. A.J. Zielicki. 

Po sprawozdaniach i dyskusji, na vniose~ Komisji Rewizyjnej, uchwalo
no ustępującemu Zarządowi absolutorium. 

W lJYborach na 'Orzewodniczącego Koła wybrano ponowie dba J. Rowińs
kiego oraz Zarząd, ktćry ukonstytuował się następnie jak niżej: viceprze
wodniczący dhna I. Mydlarzowa i dh. A. J. Zielicki, Sekretarz - dhna A. Ron
domańska, skarbnik - dhna A. Saperova, Komisja Historyczna - dh. s. Jan-
ko i i dh. S.t-1. Wo,1storrtski, Sekcja Odczyt owa - Dh. A.J. Zielicki i 

V.ękarska, Redakcja Skauta- Dhna J. Mękarska, dhns I. ~ydlarzowa, 
~h a H. ~ielżyńska i dh. A. Ropelewski, Sekcja Imprez - dhna E. Rozbicka 

__i h.~. Barszcz, Administracja wydawnictw- dh. J.B. Brzeziński i dhna 
O • eJ ak ik, Ref. Prasowy dh. s. W. Wojstomski, przedstawiciel Koła na 

~~~la n dh. R. Kawalec. 
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~g!l!!JL.B-~!!U~.! Druhovie: W. Witrylak, W. Bidakowski, S. Rosiński, 
J. Rymwid Misiek, B. Olizar. 

Zebranie uchwaliło stworzenie Funduszu_~~~l~!~gą_~ąla, Przezna
czono na ten fundus2 dochód ze sprzedaży znaczków Oswięcim Katyń, foto
grafii Tablicy Pamiątkowej oraz innych wydaw:ictv dochodowych~ 

Na wniosek dha J. Rowińskiego Zebranie podniosło składkę roczną z 
12/- do 18/- z tym, że członkovie będą otrzymyvać "Skauta" bezpłatnie. 

Zebranie uchwaliło podzięko\lSllie dhowi R. Kawalcowi za długoletnią 
pracę na stanoYisku referenta prasowego. 

Realizując uchwałę Walnego Zebrania Zarząd \lY(ia~ --...;;~~- .ma~~ 
z okazji 60 lecia harcerstwa oraz pierwszego na emigracji go Zjazdu 
Harcerstwa, kt6ry odbył się v Londynie 28-31 sierpnia. Kopertę tę v/g pro
jektu dba J. Sliwińskiego i przy wydatnej pomocy płk. J. Berka - przewod
niczącego Związku Filatelistów Polski ch, wydano v ilości 1500 egz. Cena 
koperty 2/6, więc po całkowitej rozsprzedaży, po odliczeniu kosztóv, do
chód powinien przynieść ponad tl20. Zasili to poważnie Fundusz Wydawniczy. 
Ponieważ Komisja Historyczna przystępiła do wydawania kolejnych Zeszytów 
Historycznych, kt6rych No. l już się ukazal p.t. "Początki Ruchu Har
cerskiego", a dalsze numery są v przygoto~niu, zdobycie fundusz6w na to 
wydawnict wo było koniecznością. 

Zeszyt Historyczny i Koperta Pamiątkowa był,y sprzedawane przez człon
ków Zarządu podczas 4 dniowego Zjazdu Harcerskiego. Specjalne podziękow&
nie należy się druhnie H. Y~elżyńskiej za jej ofiarną pracę przy sprzeda
waniu wydawnictw Koła przez cały czas trwania Zjazdu. 

Na zakończenie pragnę podziękować druhnom z Sekcji Imprez pod prze
wodnictwem dbny E. Rozbickiej za bezinteresowną i ciężką pracę przy przy
gotowaniu Opłatka oraz Herbatek na wszystkich og6lnych zebraniach Kola. 

Przewodnicząc,r J.R. 

-------------
6. " N i e u c h o d z i •.. " -------------· -- ------··- ·--··--

A.Z. Ropelewski 
Z inicjatywy harcerzy łódzkich z dhem hm. Radwanem-Pfeiferem 

~~ e skrzyknęli się jesienią 1962 r. harcerze i harcerki działa
sz ~w Polsce niepodległej. Został zwołany walny zjazd v Landy
~ · 3 początkował narodzenie się''Koła Harcerek i. Harcerzy z lat 

ię ~mianki o tern w prasie polskiej, nastąpi~ liczne 
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zgłoszenia do Koła, ukonstytuował,y się władze Koła i ukazały się pierwsze 
komunikaty. 

I ciebie Druhu /Druhno/ coś poruszyło, przypomniały ci się lata mło
dzieńcze, twoja drużyna skautova /harcerska/, zebrania, wycieczki i las 
pachnący żywicę, lub jesiennym listowiem. 

A wspomnienia ogniska, ćwiczeń i pieśni w otoczeniu swych rówieśni
ków chwycily za serce. Któż nie tęskni do swojej młodości? 

Tak, to moje środowisko, to ci sami ludzie, którzy ukochali tą piękną 
ideę i pozostali jej wierni przez ca"e życie, choć warunki bytovania nie
jednokrotnie izolowały ich od udziału w czynnych szeregach harcerskieh. 

Nie przejąłeś się tern, że ~rzez x lat byłeś poza szeregami harcerski-
mi. 

W tym vypadku ~to było zostać rec.ydywistą, jak autor niniejszego, 
który wrócił do szeregów harcerskich po 50 latach ~rzerwy. Stara miłość 
nie rdzewieje. 

wróciłeś i ty, podpisałeś deklarację członko~ką Koła i zostałeś je
go członkiem. Uzyskałeś wszystkie prawa członkowskie, ale przyjąłeś i pew
ne zobovią.zania. 

Miłość żąda ofiary, takiej maleńkiej w kole- uczestnictwa w życiu 
koła i podtrzymania jego egzystencji materialnej. Czyż składka członkow
ska jednego czy dwóch szylingów miesięcznie jest obciążeniem budżetu czło-
wieka będącego nawet na emeryturze? , 

A jednak ona jest podstawą skromnego budżetu Koła. Zarząd, pracując 
bezinteresownie musi po~ć yYdatki związane z wydawaniem organu praso
wego koła "Skaut" /E25-40 każdy numer/, rozsyłaniem korespondencji, opła
caniem sal na większe zebrania i t.u. 

Oto czytasz "Skauta"; ktoś pracowal nad jego treścią, poświęcając 
swój czas, ktoś orzenro~dzal korektę, ktoś składał już odbity numer i 
spinał arkusze, ktoś wreszcie adresował koperty i rozsyłał gotowe egzem
plarze, abyś ty druhu /drulmo/ otrzymał swój n1uner, jako członek Kola.. 

Kol::o wite, przez swoje organy - Zarząd i Redakcję''Skauta.'' wypełniło 
wobec ciebie obowiązek w~ożony na nich przez Walne Zebranie. 

~--~~ A czy ty go spelniłeś wobec Koła opłacając miesięczne składki? 
jeśli nie, czy harcerskie sumienie nie robi ci wyrzutów, że ko-

z tas z pisma stworzonego pracą i kosztem innych druhen i druhów? 

archiwum 

jest jeszcze zapóźno; prześlij swoje zaległości na ręce skrabni
i znowu będziesz czysty, jak łza. Inaczej - nie uchodzi. 
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e ' 1915 r. Siedzą od lewej: Tadeusz Strumił~o, Ignacy 
ele ki. Sto.ią od nra"rej: Stefan ł-!ękarski, Stanislaw Strzetelski, 

agó ki, Ko%odziejski . 
,........_ .a ci. zesp0?: redakcyjny pisma akademickiego "Orka l i . 
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Zwracamy Sif do vszyatkich Członkiń i Cz~onk6w Koła, do wszystkich 
niezrzeszonych Harcerek i Harcerz.r sprzed 1945 r. - o pisanie swoich 
wspomnień od chwili vybuchu drugiej wojny światovej. Szczególne zna
czenie maję relacje-wspomnienia z terenów Polski okupowanej przez Zwią
zek Sowiecki, z miejsc wywozów i łagrów. Bfdzie to ważny wkład harcerski 
do historii, której obecnie v Kraju odtwarzać nie można. 

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

Cviczenia V Lwwkiej Drużyny Skautovej im. Kr61a Władysław 
Jagiełły v Brzuchowicach pod Lwvem, v jesieni 1913 r. 
Od lewej: Zygmnnt Dzieślevski, Tadeusz Sulimirski, przykucnięty na 
pierwszym planie, stoi /z brodę/ przyboczny Szenk, koło niego w kape
luszu skautowym K. No'W8.k zastępca drużynovego. 
/ze zbiorów prywatnych prof. dr Tadeusza Sulimirskiego/ 
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r Maj 1936. Walny Zjazd ve Ll«>vie v 25 roeznict Zviązku Harcerstwa 
Polskiego. Defilada pod pomnikiem Mickievicza. 

Od pravej stoi: Naczelniczka 6vczesna J. Wierzbień ska, przewodniczący 
woj. Michał Grażynski, za nim stoi prof. Eugeniusz Romer. 
/Ze zbior6v ~tnych prof. dr Tadeusza Sulimirskiego/ 

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

• 

-------·-·-~-----·---------·-------·---------=----- -----=---------------------------

W,ydavca: Zarząd Koła Harcerek i Harcer~ z lat 1910 - 1945. 

Redakcja: Hm. J. Mękarska, hm. I. Mydlarzova, dhna H. Mielżyńska, -- --· ·----· 
dh. A.Z. Ropelewski. 

Adres: 47, Rutland Ga.te, London, S.W.7. ------
---"'!~=====~- "'>-- ,_.....,.._. _____ .______ - -~ ---------------

• 

N 

.31 

archiwum 

• • 
• 

, 



N 

S P I S T R E S C I -------- ·----------
60 lat Harcerstva - Prze~dnicząey Rowiński J. 

1. ~:lfua: 

"Odnow" ZHP w l.odzi w 1956 roku - Mękaraka J. 

2. Wsoomni en i a: 

"U kolebki skautingu" - Zaleski W.J. 
"Skole" - Szymański A. 
"Harcerki na ewakuacji" - Mękaraka J. 

Swiatowy Zjazd Związku Harcerstwa Polskiego 
na Obczyźnie - S.J. 

Przedzjazdowy ob6z instruktorek 
w Stella Plage - Mydlarzowa I. 

Informacje o pracach Komisji Historycznej - S.J. 
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"Początki ruchu harcerskiego", Zeszyty Historyczne nr.l 22 
Coś dla filatelist6w 22 
Filmy z życia harcerskiego 23 
"Tropicielka", podręcznik dla dziewcząt, 1970 25 
"Związek Harcerstwa Folskiego w Niemczech 

/1933-1939/", Warszava, 1969 Henryk Kapiezewski 25 

5. §prąwoeg~nie_~~ewgdEiPeicegp_z_dzi§ła1nośc~ 
Zat~§dU Kofa 26 

6. "Nie uchodzi.- •• " - Ropelewski A.Z. 

Q p_ e J},~ga~.Qj! 

ł'Qi?2gf!fi! 
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