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W poprzednim numerze "Skauta" ukazała sie pierwsza cześć pracy "Harcerstwo
Tarnopolskie w latach 1911-1920", autoratwa Czesława Blicharakiego.
Zarząd

Kola

archiwum

postanowił wydać

te prace w formie oddzielnej publikacji.
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Zamies2o~onĄponiżej wypowiedź ks. Mariana Sedlaczka łączy się z poprzednio
opublikowana przez nas wypowiedzią Pawła Milearka na temat książki Stanisława

•

Broniewskiego "Całym tyciem - Szare Szeregi w Relacji Naczelnika", PWN, Warszawa
1983 r. Obie wypowiedzi dotyczą kontrowersji miedzy poglądami harcerzy Szarych
Szeregów a harcerzami w Hufcach Polskich /HP/. Hufce Polskie działały konspiracyjnie w czasie ostatniej wojny, niezale?.nie od Szarych Szeregów, a swymi poglą
dami reprezentowały istniejacy w harcerstwie nurt narodowy, zbliżony do ideologit
Narodowej Demokracji. Po wojnie wielu działaczy HP włqczyło sie w działalno~l ZHP
poza granicami Kraju - śp. K. Burmajster, a następnie hm. Falleb~chl, byli Naczelnikami Harcerzy w Londynie.
Phm ks. Marian Sedlaczek, syn śp. hm RP Stanisława Sedlaczka, był drużynowym
w HP, a wypowiedź poniższ~ pisał w Sengalu w 1985 r., będąc tam kierownikiem duchowym Małego Seminarium Duchownego.
Poglądy zawarte w wypowiedzi Autora nie koniecznie sa zgodne z poglądami Redakcji.
o r s t wo
k s i ą ż e c z k i:
organizacji. Próby. Pod redakcja Sasa.

Au

t

"HARCERSTWO Lwów. 1939."

•

Faktycznie: Warszawa 1941/

Pisałem

w Ngazobil /Senegal/, we wrze śniu 1985 r.
Ks. Marian Sedlaczek, Lic. teologii, kierownik duchowy Małego Seminarium Duchownego
diecezji: Dahar, Thies i Kaslach w Senegalu; podharcmistrz, drużynowy 2 WDH Błękitnej od września 1943 do Powstania Warszawskiego.

Nigdy nie dowiedziałem sie formalnie, kto jest autorem tej książeczki. Niestety
nie żyją już starsi instruktorzy HP, którzy byli przy jej powstawaniu. W mym włas
nym odczuciu, już od pierwszej chwili zetknięciasi e z nią, aż do dzisiaj, uważałem
ja za prace zbiorowa, dokonana pod przewodnictwem mego Ojca, hm RP Stanisława
Sedlaczka.
Wskazuje na to wyrażenie: "Pod redakcja Sasa", a nie podanie Sasa po prostu jako
autora.
Wskazuje na to także nastepujące zdanie w paragrafie "Próby harcerskie - Uwagi
wstępne": ''Mniej może wyraźnie przebij a z tych programów inna jeszcze tendencja /w
liczbie mnogiej - Przyp M.S./"
Wskazuje na to wreszcie sam charakter publikacji.
W końcu cześć zatytułowana "Programy prób na stopnie harcerskie żeńskie" została
niew~tpliwie opracowana przy wsp ó łdziale druhen.
Wydaje mi sie także, że ksi~że c zka ukazała sie drukiem dopiero późna jesienią
roku 1941, lub nawet na początku zimy 1941/42, gdyż do moich rak doszła dopiero w
kilka mieaięcy po wstąpieniu do 2 WDH, we wrześniu 1941, a nie było powodu bym jej
nie otrzymał zaraz po ukazaniu sie drukiem. Hm RP St. Sedlaczek został aresztowany
w maju 1941. Mogło wiec nawet zdarzy ć sie , że nie znał ostatecznego tekstu przygotowanego do druku.
Gdyby, jak sadze, książeczka była owocem pracy zbiorowej, jasne jest, że cały
zespół redakcyjny bierze solidarnie odpowiedzialno ść nie tylko za całokształt wyrażonych pogl4dów, ale i zaposzczeg6lnesformułowani a .
Tym nie mniej poszczególne
sformułowania mog& być Wynikiem kompromis ów, jak w każdym opracowaniu zbiorowym.
Przy całej sympatii mego Oj ca dla Stronnictwa Narodowego - o ile mi wiadomo nia ·•Y On nigdy członkiem tego Stronnictwa. Jako wychowawca młodzieży chciał niewat iwie schować całkowitą niezależność 0 d ki er ownictwa jakiegokolwiek ośrodka
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politycznego. Znając Jego zainteresowania i "temperament". a także zainteresowania i "temperamenty" hm Wi.tolda Sawiekiego i hm Kazimierza Burmajstra, byłbym skłonny
przypuszczać, że w sformułowaniach tego co w omawianej książeczce dotyczy wychowania
religijnego, mogli mieć udział wszyscy trzej, być może przy współpracy jeszcze innych nieznanych mi osób. Sformułowania wiążące sie ściśle ż ideologią i metodyką
harcerską, przypisałbym memu Ojcu i hm K. Burmajstrowi, wzgl~dnie jeszcze innym jak wyżej. W sformułowaniach zbliżających sie do zapatrywań Stronnictwa Narodowego,
widziałbym udział hm. W. Sawickiego.
No i jak wspomniałem, sformułowania programowe
prób żeńskich zostały zredagowane z pewnością przy współudziale druhen •
Oczywiście są to tylko domysły.
Wydaje mi sie jednak, Że o czym innym świadczy
osobiste sformułowanie jakiejś treści, a o czym innym zgoda na sformułowanie dokonane
przez kogoś innego. W pierwszym wypadku sformułowanie odzwierciedla najgłebsze,
osobiste przekonanie autora, w drugim - wyraża to przekonanie jedynie w zasadniczym
zarysie, przy być może niekiedy pewnej niechęci dla tych czy innych akcentów, lub
sz'czegółów.

Uwagi zawarte w tym rozdziale
cia

uczyniłem

dla

ścisłości

historycznej i z poczu-

sprawiedliwości.

Hufce Polskie nie doczekały się dotąd publikacji przedstawiającej całość działalności.
W konspiracji znaliśmy jedynie swych bezpośrednich przełożonych i podwładnych.
Nie będąc naczelnikiem,
nie miałem spojrzenia na całość. Opisałem to,
•
w czym brałem sam udział, i czego dowiedziałem si~ jako drużynowy i podharcmistrz RP,
by wystąpić w obronie mego Ojca i mych przyjaciół.
J a k i

k a

t

o l i c y z m

?

Druh Broniewski w przypisie do str.25 wymienia "paru przywódców tej grupy 11 , t.zn
młodzieży związanej z Kręgiem Sw. Jerzego:
Hm Witold Sawicki, hm Kazimierz Burmajste
hm Iłlakowicz i hm Pallenbijchl. Następnie na tej samej stronie stwierdza: "Stosunek
tej młodzieży do spraw religijnych, wydaje się, nie był jednak płytki ani powierzchowny - był natomiast ciasny. Temu katolicyzmowi brak było jednej w~żnej cechy,
ważnej, skoro cecha ta dala brzmienie samej nazwie kościoła.
Katolicki - znaczy
przecież powszechny.
Ciasnota, elitaryzm przeczą powszechności ...
W związku z tą wypowiedzią nasuwają mi się następujące uwagi:
l. Druhów Iłłakowicza i PallenbUchla znałem dobrze w latach okupacji i Powstania Warszawskiego. Druhów Witolda Sawiekiego i Kazimierza Burmajstra miałem możność
dobrze poznać w Powstaniu i po wojnie. Stanowczo zaprzeczam, by ich katolicyzm był
ciasny l
2. Jakie przygotowanie teologiczne ma Dh. Broniewski, by tak autorytatywnie
oceniać czyjś katolicyzm?
3. W swej wypowiedzi Dh. Broniewski daje wyraz dwu stwierdzeniom, które wzajemnie się wykluczaj~: Jeśli bowiem czyjeś życie religijne w Kościele Katolickim jest
rzeczywiście głębokie, to nie może być równocześnie ciasne.
Głęboka, autentyczna
wieź z Chrystusem wyklucza ciasnotę.
4. Elitaryzm i powszechność wcale sobie nie przeczą! Kościół Katolicki /Powszechny/ zawsze zachecał wiernych do życia według rad ewangelicznych /elitaryzm/ i
otaczał opieką zakony, gdzie powołani do "elitarnego" życia chrześcijanie, żyli i
żyją w dobrowolnym ubóstwie, czystym celibacie i w doskonałym posłuszeństwie.
5. Czy Dh Broniewski podtrzyma twierdzenie, że i stosunek pierwszego Naczelnika
HP, hm RP Stanisława Sedlaczka /Paweł Milearek nazwał go "duchowym przywódca Kręgu
Sw. Jerzego"/ do spraw religijnych był ciasny? Jeśli tak, to czym wytłumaczyć fakt,
że
w roku 1935 musiał On ustQpić ze stanowiska referenta do spraw Harcerstwa w
W.R.i O.P., na skutek przekształceń w ZHP, o których mowa w "W obronie"
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Hlond, Prymas Polski, zaproponował Mu ni mniej ni wiecej tylko objekierownic~a działu programowego Katolickiego Zwi~zku Młodzieży ~skiej i
2eńskiej - KZMM-2, z siedzibą w Poznaniu? Przyjecie tego stanowiska było przyczyną przeniesienia sie całej rodziny ~o Poznania.
Jeśli katolicyzm pierwszego
naczelnika HP i "duchowego przywódcy L<regu Sw. Jerzego"nie był ciasny, to czym
wytłumaczyć fakt, że nie "poszerzył .. on, gdy zdaniem Dba Broniewskiego zachodziła
tego potrzeba, katolicyzmu tych, którym przewodził a wśród nich, religijności
swoich najbliższych współpracowników, a wiec i harcmistrzy po nazwisku w przypisie do str.25?
Oj, Druhu Staszku, nie Wam uczyć ksiedza pacierza!
Od lata 1945 do wiosny 1946, przygotowując sie do matury, bylem kierownikiem
kregu starszaharcerskiego przy 1-ym Polskim Gimnazjum i Liceum w Lubece /okupacja
brytyjska/, a potem komendantem hufca Lubeka. Dotarł wówczas do mnie z Polski numer
pisemka harcerskiego, którego tytułu nie pamictam, z relacją z apelu instruktorów
harcerskich, którzy w czasie wojny oddali swe życie za Polske. Było tam takie
zdanie: "I 'ten, którego piekne życie i. bohatersk4 śmierć w Oświecimiu należy podziwiać, ale z którego zasadamiłlarcerskiegowychowania zgadzaćsienie należy, Stanisław Sedlaczek".
Ojciec mój wprowadzał we własne życie to co głosił i do czego wychowywał innych.
Jeśli "należy podziwiać Jego piekne życie i bohaterek~ śmierć w
Oświęcimiu~
dlaczego nie zgadzać sie z zasadami wychowania, które do takiego życia
i takiej śmierci doprowadziły? To samo pytanie stawiam Dhowi Broniewskiemu, który tak
nieuatepliwie · i stronniczo krytykuje w swej książce organizacje Harcers~a Polskiego " Hufce Polskie".
Dla zilustrowania przekształceń jakie dokonały sie w ZHP w ostatnich latach przed
11
wojn~, przytaczam tekst notatki zamieszczonej w Kurierze Poznańskim" z dat~ 24.07.
1937:
"Sprawy przykre. Dowiadujemy się, - pisze "Strażnica Harcerska" - że harcmistrz
Rzeczypospolitej Sedlaczek, jeden z najzasłużeńszych pracowników Harcerstwa, b. naczelnik Głównej Kwatery Meskiej i naczelnik harcerstwa na Rusi nie został przyjcty
przez dzisiejsze władze Harcerstwa na wyprawe na Jamboree, mimo, że naczelnic~o
powiekszyło skład wyprawy z 400 na 750 osób."
Jak szerokie spojrzenie mieli instruktorzy harcerscy wyszli z szeregów HP nie
tylko na sprawy religijne, ale w ogóle na sprawy wychowawcze, świadczy ich wł~czenie
sie w prace nad młodzieżą polską w okupowanych przez Aliantów Niemczech, przy równoczesnym, przejściowym, zrezygnowaniu z elitarnych wymagań /od innych, nie od siebie/
i podporządkowaniu sie Naczelnictwu ZHP poza granicami Polski . Potrafili dostosować
sie do wymogów chwili, dla dobra młodzieży. Warunki życia polskiego w Niemczech,
bezpośrednio po wojnie, były całkowicie odmienne od warunków, w jakich żyliśmy podczas lat okupacji we własnym kraju. W Niemczech chodziło o ratowanie polskiej
młodzieży przed demoralizującym wpływem bezczynności, jaka panowała w obozach D.P.
Harcerstwo było wtedy jedyn~ organizacją zdoln~ uchwycić masy polskiej młodzieży
i ukierunkować jej ' zainteresowania i zapał ku dobremu. Współdziało w tym z
organizującym sie wówczas w Niemczech polskim szkolnictwem.
Komendatem Głównym
Harcerzy w Niemczech był najpierw przez kilka miesiecy hm Stanisław Broniewski, a
po jego wyjeździe do Polski, przez kilka lat pełnił te służbe hm Kazimierz Burmajster. wspomniany w "Całym życiem na str . 25 . Zmarł 29 maja 1962 w Londynie. Komendantką Główną barcerek była hm Irena Mydlarzowa, zmarła S sierpnia 1975 w Londynie.
Sympatie ideowo-polityczne dhny Mydlarzowej nie pokrywały sie z tymi, jakie żywił
dh Burmajster. Oboje mieli jednak to samo spojrzenie na zadanie jakie w tamtych
latachstanełoprzed harcestwem w Niemczech i oboje żyli na codzień bardzo głęboką
ar4.
o zadecydowało, że współpraca miedzy nimi układała sie harmonijnie i że
Ks.
cie

Kardynał

'
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wzaje.mn.i e darzyli sie dużym poszanowaniem. Skoro już poruszyłem kwestie zapatrywań politycznych, dodam odrazu, że podczas okupacji, przy rozmaitych okazjach,
z ust różnych instruktorów . słyszałem, że harcerstwo pragnie wychować młodzież dla
Polski, a nie dla tej, czy innej partii, czy stronnictwa. Stąd wynikał postulat
wówczas podkreślany, że dorośli harcerze powinni angażować sie w życie polityczne,
wstępując do partii, czy stronnictwa, które według ich najlepszego przekonania
wybrało najsłuszniejszą droge realizowania tego co jest dobre dla wszystkich Polaków,
dla całego Narodu, o tyle ci, którzy w Harcerstwie zajmują stanowiska kierownicze,
nie powinni być równocześnie członkami żadny ch ugrupowań politycznych, aby zachować
niezależność w sprawach wychowawczych.
Sadze, że te wypowiedzi odzwierciedlały
poglądy mego Ojca.
Druh Broniewski zarzuca wreszcie HP fałszywa metode wychowania religijnego.
Na str.64-65 czytamy: "Przedstawiony temat /zagadnień zwiazanych z religią - Przyp.
M.S./ jest tak zupełnie istotny, że nie wolno nie
konać wielkie o
siłku, by
sobie jak najuczciwiej i bez najmniejszej stronniczości Podkreśla M.S. odpowiedzieć,
czy postawiony jest prawidłowo. 2e nie jest postawiony po skautowemu /Na ten zarzut
odpowiadam później- Przyp. M.S./, rozumiemy już, przypominajac sobie uwagi na temat
pośredniości wychowania.
Ponadto wydaje sie, że jest postawiony blednie z punktu
widzenia katolickiego. A przecież na tym punkcie widzenia specjalnie zależało
Hufcom Polskim, a w takim razie nie wolno im było odgradzać wychowanków murem ksią
Żek i słów od życia pełnego prochu i krwi.
Katolicki to znaczy powszechny. Bóg w
rozumieniu katolicyzmu przemawia do nas na każdym miejscu i każdym faktem czy przedmiotem... • •• do społeczeństwa walczacego przemawia poprzez rekojeści pistoletów,
poprzez rany i tbnierć;"
Oto jak autor powyższych słów pojmuje "wykonanie wielkiego wysiłku by sobie
najuczciwiej i bez najmniejszej stronniezawości odpowiedź na temat tak zupełnie
istotny: Nabrzmiałe patosem zwroty demagogiczne i przeinaczanie faktów zarzucajace
HP odgradzanie młodzieży od walki i wychowanie in abstracto.+/ Nie wiem który · z
katolickich teologów podpisałby sie pod rozwinieciem pojęcia katolickości Kościoła
na sposób Druha Broniewskiego. Watpie te?., by znalazł sie teolog, który bez wielu
dodatkowych wyjaśnień i zastrzeżeń podpisalby sie pod twierdzeniem, że Bóg przemawia poprzez rękojeści pistoletów 11 • W ewangeliach znajdujemy wypowiedzi raczej wrecz
przeciwne. Przykro mi stwierdzić, że zamiast zapowiedzianego wielkiego wysiłku
myśli i bezstronniczości mamy sposób argumentowania w swych uproszczeniach i pomieszaniu różnych aspektów dotykanych zagadnień, oraz wybitnie stronniczy, bo
przeinaczajacy fakty. Druh Broniewski nawet sam sobie zaprzecza, przyznając nieco
niżej, że HP " ••• w końcu podczas powstania warszawskiego wystawiły kompani~ w
batalionie "Gustaw" ••• /str.65/. Prze c ież kompania HP nie powstała z dnia na dzień!
Czy wiec HP odgradzały, czy nie odgradzały młodzieży od walki? l czy m~tny demagogiczny sposób pisania jest uczciwy? Zwłaszcza gdy si~ zobowiązało do wielkiego
wyailku myśli i bezstronności?
Druh Broniewski nawet sie nie zastanowił, że zarzut fałszywej metody wychowania
religijnego, stawia człowiekowi, który z ramienia Episkopatu - KZMM-Z działał na
obszarze całej Polski - prowadził w ostatnich latach przed wojn~ dział programowy
kościelnej organizacji młodzieżowej.
Przy okazji sprecyzuje, że Hufce Polskie były organizacj~ katolicku, ale nie
były organizacją kościelna.

Zagadnieniu: Walka czy wychowanie, w
cam nastepny rozdział.
+/ ~Do-.

środowisku młodzieży

podczas wojny,
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Hm Stanisław Broniewski pisze na str.57: "Przed całym ruchem harcerskim, a
nazwQ t4 obejmujemy zarówno Szare Szeregi, jak i ich odpryski na przykład Hufce
Polskie /Fałszywym jest twierdzenie, by Hufce Polskie były "odpryskiem" Szarych
Szeregów, skoro ich członkowie /np. ja sam/ nigdy nie należeli do Szarych Szeregów. -Przyp. H.S./, utworzona przez tzw. grupę Ludwiga organizację "Wigry" •••
••• staneło wielkie pytanie: walka czy wychowanie? Innymi słowy, czy harcerstwo
ma wychowywać zgodnie ze swoja rola w społeczeństwie, czy też harcerze maja walczyć.
Istnienie harcerstwa to wychowanie ••• " I dalej na str .58: "Na postawione pytanie
padły z różnych harcerskich stron trzy odpowiedzi.
Walczyć - to odpowiedź pierwsza;
wychowywać- to odpowiedź druga;
wychowywać przez walkę- to odpowiedź trzecia."
Na st.66 "I na to istotne pytanie Szare Szeregi odpowiedziały: wychowywać przez
walkę." Na str.67 "wychowywać poprzez walkę- oto jedyna odpowiedź organizacji,
która tworząc program wojskowy /a więc nie harcerski- Przyp. M.S./, chciała pozostać wierna swej metodzie wychowawczej /Chyba raczej:
swemu powołaniu wychowawczemu? - Przyp M.S./ Na str.53: "Pierwsza instrukcja "Pasieki" wydana w paździer
niku 1939 roku ustaliła wiec wiek chłopców na 18 lat jako doln4 granicę należenia
do Szarych Szeregów. Jasne jest, że ci osiemnastoletni i starsi chłopcy czuli sie
żołnierzami i rwalisie do odtwarzania tak świeżo rozbitej, a tak ukochanej armii.
Powstajace jednostki harcerskie /harcerskie chyba tylko z nazwy, przy podanych
założeniach - Przyp. M.S./ starały si~ jak najbardziej upodobnić do armii, przyjmowały nieraz nomenklaturę wojskowa, organizacje wojskowa, wojskowy sposób meldowania
się, tytułowania L t.d.
W miejsce formy "druhu zastępowy", "druhu drużynowy" zjawia
się "panie kapralu","panie plutonowy", "panie poruczniku" - A wiec w Szarych Szeregach nie tylko program harcerski, nie tylko organizacja harcerska, zostały zastapione programem wojskowym i organizacja wojskowa, ale nawet wzajemny sposób odnoszenia
się do siebie, styl obcowania mi~dzy soba!
Co pozostało harcerskiego? Zdaniem
Dba Broniewskiego: metoda wychowawcza /str.67/. Czy jednak Harcerstwo to jedynie
metoda? l
Jeszcze sprawa wieku. Na jesieni 1939 r. Szare Szeregi przyjmowały jedynie
chłopców w wieku od 18 lat w zwyż.
To właśnie ci chłopcy, albo jak Dh. Broniewski
pisze: "te doły" chciały "coś robić" /po wojskowemu:- Przyp. M.S./ "i jednocześnie
być harcerstwem" /str.66/.
Znowu "harcerstwem" chyba jedynie z nazwy, skoro nigdy
przez harcerstwo nie przeszli, przez Harcerstwo nie byli wychowani i nie mieli
zamiaru przestrzegać Prawo harcerskie w całej rozciagłości, lecz z "ulgami". Szare
Szeregi budze podziw dla swych okcji bojowych, ale harcerzami w owym okresie byli
w nich chyba. z małymi wyj4tkami, jedynie instruktorzy harcerscy?
Na str.45 Dh. Broniewski pisał: " ... w późniejszych latach powstała t.zw.
"Zawisza", czyli ta gałaź Szarych Szeregów, która skupiała najmłodszych chłopców •.• ".
Str.200: "Praca wśród najmłodszych rozpoczeła si~ 3 listopada 1942 roku ••• "
Hufce Polskie zaczęły harcerska prace wychowawcz~, także wśród najmłodszych,
od samego poczetku. Wraz ·z mym bratem wstąpiłem do 2 WDH we wrześniu 1941 r., gdy
brakowały mi 3 miesiace do ukończenia 15-stu lat.
Razem z nami watapil Andrzej
Małachowski, późniejszy drużynowy 2 WDH-Amarantowej, poległ w Powstaniu, i Kamil
Braun, poległ na krótko przed Powstaniem w akcji partyzanckiej. Utworzyliśmy zastęp
"2ubrów", z zastępowym Krzysztofem Mirskim /poległ w Powstaniu/, który należał do
wczeliniejszego "pokolenia" 2 WDH. Przeszedłem kolejno próby na stopnie: młodzika,
wywiadowcy, ćwika, pioniera, harcerza orlego i podharcmistrza; przeszedłem kurs
~owych, a w ciegu całego roku szkolnego 1943/44 - kurs podharcmistrzowski, będec
~rnoc
'nie drużynowym 2 WDH-Błekitnej.
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Wspomnienia skautowskie z lat 1911-1914
Było

•

to w roku 1911. W tym czasie uczęszczałem do II klasy VI gimnazjum we
Lwowie. Pewnego dnia /mogło to być też z końcem roku 1910/ ktoś zaproponował
stworzenie w gimnazjum drużyn skautowych. O skautach dotychczas wiedzieliśmy
bardzo mało i na ochotników znalazło się wielu. Komende objęli koledzy ze starszych klas, z których niektórzy byli już z Zwiazku Strzeleckim. ~adnych specjalnych zbiórek nie mieliśmy. Uczęszczaliśmy na gimnastykę i od czasu do czasu w
niedziele na t.zw. ćwiczenia polowe, które właściwie były czymś w rodzaju zabawy
w Indian. Mundurów żadnych nie mieliśmy. Najbardziej zbliżone były te nasze
wyprawy do dzisiejszych zuchowych wycieczek. Po pewnym czasie zapał ostygł i
drużyny szkolne rozpadły się.
Przez ich czas istnienia opiekował sie nimi prof.
Piątek.

•

W jakiś rok później kilku kolegów przybyłych z innych szkól rozpoczęło werbunek do "regularnych" drużyn skautowych, których ilość teraz szybko rosła. Z
mojej klasy poszliśmy cal~ paczka do VII-mej drużyny. Skaut miał wówczas oparcie
o Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół", które dawało sale na zbiórki i gimnastykę.
Nazwiska drużynowego nie pamiętam; zastępc~ był druh Dutkiewicz. Pobyt nasz w
VII-mej drużynie nie trwał długo, bo, nie pamiętam już dziś dlaczego, dwa zastępy
złożone wył~cznie z kolegów z VI gimnazjum /Łyczaków/ zostały wydzielone i stały
się zawi~skiem XIV-tej drużyny przy "Sokole" IV-tym na Łyczakowie, a "Sokół" IV
mieścił się w szkole św. Antoniego.
Drużynowym został druh Dutkiewicz.
Teraz zaczęły sie już regularne zbiórki i ćw iczenia. Miały one jednak charakter raczej wojskowy niż skautowski. Mieliśmy 2 do 3 razy w tygodniu gimnastykę,
raz ćwiczenia z broni-1 /krótkie karabinki "Mannlicher 11 / i każdej niedzieli ćwicze
nia w polu. Główne tematy: czytanie map, patrolowanie, okopywanie sie, budowa
namiotów i marsze. Drużyna nasza powoli ro s ła i w końcu 1913 r. mieliśmy 4 zastępy.
W tym czasie mieliśmy już wszyscy pełne umundurowanie i ekwipunek, nabywany w t.zw. "Komisji Dostaw 11 • Wiekszość starszych zdała już po 3 egzaminy. W
dniach 1-3 listopada 1913 r. odbyliśmy pierwsze dłuższe ćwiczenia w okolicy
tółkwi, pozatem wzięliśmy udział w obchodzie Powstania Styczniowego, oraz w dwóch
dużych ćwiczeniach przeprowadzonych pod Lwowem przez Zwi~zek Strzelecki, Stałe
Drużyny Sokole i Drużyny Bartoszowe.
Na jednym z nich, za rogatka ~ółkiewską, tak
przemokliśmy, że odesłano nas do domów, żeby sie wysuszyć!
Na innym - za rogatk~
Łyczakowską - widziałem po raz pierwszy oddział naszej kawalerii, na który patrzyliśmy z zazdrości~.
Dnia 2 lutego 1914 r. drużyna nasza wyjechała do Dełzca, na samej granicy
rosyjskiej. Tu po raź. pierwszy zobaczyliśmy Moskali. Zima była wtedy sroga,
ale zdrowo wróciliśmy do domu.
Na wiosne 1914 r. zaczeliśmy przygotowania do czwartej wycieczki w góry.
Najpierw nasz drużynowy wynajał jakQś stara niezamieszkałQ chałup~ z dużym nieuprawianym ogrodem, jako nasz lokal. Potem urz~dziliśmy wieczorek w sali "Gwiazdy",
przy ulicy Franciszkańskiej. Na program wieczoru złożyły się: jednoaktówka
"Rewizor z Petersburga", popisy gry na fortepianie i skrzypcach oraz deklamacje.
Wynik był nadspodziewanie dobry, bo uzyskaliśmy dość pieni~dzy, by zakupić materiał
na namiot dwunastoosobowy, kociołek do gotowania strawy i trąbkę, na której grali:
Kozłowski i Widacki.
Po zakupieniu płótna i dodatków, wszyscy, całymi popołudniami, szyliśmy namiot, który wreszcie w czerwcu z tryumfem ustawiliśmy.
W
miedzyczasie uzupełniliśmy cały ekwipunek /rodziców też to troche kosztowało/ i po
dokładnym sprawdzeniuwszyst~iegoi rozdzieleniu wspólnego ładunku /cześci namiotu
'i ociOt/ wyruszyliśmy dnia 28.VI rano pociagiem do Krakowa .
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Do Krakowa przyjechaliśmy wieczorem i zakwaterowal.iśmy się w szkole. Spanie
było na podłodze, na słomie.
Zaraz wieczorem ukazały się nadzwyczajne dodatki
gazet o zamordowaniu austriackiego następcy tronu w Serajewie. Famietam pierwsza
reakcję: "Będzie wojna".
W Krakowie pozostaliśmy tydzień, zwiedzając zabytki. Wawel zaczynano dopiero
doprowadzać do porzedku po zwróceniu go przez rząd austriacki.
Jeszcze na dziedzińcu stał budynek koszarowy.
Trzeba jednak przyznać, że rzeźbione w kamieniu
i marmurze framugi drzwi i okien były obite deskami, co je uchroniło od zniszczenia przez kwaterujacych żołnierzy.
W czasie pobytu w Krakowie jeden z kolegów /Dziamski/ został potrącony przez
dorożkę, ale skończyło się tylko na porządnym siniaku.
Było nas trzynastu, a mianowicie: drużynowy Dutkiewicz, Pliszewski, Wolski,
Rogalski, Kozłowski, Widacki, dwóch Nechayów, Puchalik, Dziamski, Derdalewicz i
ja i jeszcze jeden, którego nazwiska nie pamiętam. Nechay miał funkcję kucharza
i niósł aluminiowy kociołek, a każdy z nas, oprócz swego ekwipunku cześć namiotu.
Plecaki były porzednie wypchane, bo wszystko nieśliśmy sami. Mieliśmy też konserwy,
jako ·żelazne porcje.
W Krakowie odwiedzili nas któregoś wieczoru skauci krakowscy. Nie wszystkie
nasze lwowskie wyrażenia zrozumieli, ale wieczór sp~dziliśmy bardzo przyjemnie.
Po tygodniu wyjechaliśmy pociagiem do ~ywca, gdzie przez jeden dzień zatrzymali~my się, zwiedzając to stare miasteczko.
Nawet na dzwonnice nas wpuścili.
Widzieliśmy tam na ćwiczeniach stałe drużyny sokole.
Nocowaliśmy w stodole na
sianie. Po raz pierwszy pełniliśmy służbę wartowniczą z naszym kijem skautowym
i pistoletem /straszak/ drużynowego. Dobrze pamiętam te moj~ pierwsza w życiu
warte. Noc była ciemna i dżdżysta. Stan~łem na posterunku przed wejściem do
stodoły o godzinie pierwszej.
Pierwszy raz w życiu byłem sam na dworze o tym
czasie. Było mi trochę nieswojo, a gdy nadbiegł jakiś duży, bezdomny widocznie
pies, obleciał mnie strach i myślalem co zrobić, gdy do mnie podejdzie. Na
szczęście nie miał on złych zamiarów, ale strachu najadłem się.
Z ~ywca pojechaliśmy pociagiem do stacji Jeleśna i niedaleko stamtąd przenocowaliśmy w jakiejś wiosce góralskiej.
Warta nie była dla mnie tak emocjonujeca, bo miałem ja tym razem nad ranem.
Rano rozpoczal się marsz na Babia Górę. Dzień był upalny, plecaki i chlebaki
cleżyły okropnie.
Niektórzy pozdejmowali nieostrożnie koszule nad jakimś potokiem. Gorzko tego żałowali, bo słońce ich przypaliło i niesienie plecaka stało
sie torturą. Przez cały dzień szliśmy ścieżka górska, nie spotykając nikogo i już
zapadł zmrok, kiedy niedaleko szczytu w kosodrzewinie zatrzymaliśmy się na nocleg.
Wszyscy dobrze czuliśmy marsz w kościach, a niektórzy i na skórze ten pierwszy
górski wyczyn marszowy z pełnym obciażeniem, to też ochotników na poszukiwanie
wody nie było wielu. Zgłosiliśmy sie we dwóch z moim bratem ciotecznym /Derdalewicz/
a reszta zajęła się ustawianiem namiotu, cieciem kosodrzewiny na posłanie, zbieraniem suchych gałęzi i rozniecaniem ognia. Zrobiło się zupełnie ciemno. Noc była
pogodna i tylko rożek księżyca przyświecał.
Wzięliśmy nasz kocioł na kij i wyruszyliśmy na poszukiwanie wody.
Cioteczny
mój brat był znacznie wyższy ode mnie, wiec, zależnie od tego czy szliśmy z góry
czy pod górę, inny z nas szedł jako pierwszy. Szliśmy bardzo ostrożnie, nasłuchując
czy sie coś gdzieś nie rusza, bo górale mówili nam, że można spotkać sie z niedź
wiedziem. Takie spotkanie dla nas byłoby oczywiście bardzo niebezpieczne, bo poza
kijem nie mieliśmy się czym bronić.
Szliśmy tak dość długo, aż wreszcie natrafiliśmy na przerwę w kosodrzewinie, która, szczęśliwie dla nas, nie była zbyt duża
· gęsta, bo inaczej, zwłaszcza w nocy, nie moglibyśmy przejść. Przy słabym blasku
kstęa~ca z~ważyliśmy ciemny pas. Był to mały strumyk. Idac wzdłuż niego dostaliśmy
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sie wkrótce do źródła . Kubkiem naczerpaliśmy wody i z t~yumfem wróciliśmy do obozowiska. Ogień już wesoło palił się . Namiot już stał . Zaczęliśmy zaraz przyrządzać
jedzenie i tu zaszło coś nieoczekiwanego. Jeden z kolegów chciał sobie zagrzać
konserwę mięsną.
Jako nowicjusz postawił ją na kamieniu, tuż przy ogniu, nie zrobiwszy przedtem otworu. Skutek był bardzo szybki, bo konserwa "wybuchła" i cała
zawartość puszki poszła na właściciela i w kosodrzewinę.
Już później nikt tego
eksperymentu nie powtórzył. ·
Po kolacji poszliśmy spać do namiotu, a jeden z nas. na zmianę, czuwał przy
ogniu. Około godziny trzeciej drużynowy zrobił pobudkę. Szybko wypiliśmy po kubku
herbaty z kawałkiem chleba i po zwinieciu obozowiska ruszyliśmy na niedaleki od nas
szczyt Babiej Góry. Tuż pod szczytem po południowej stronie był mały szałas zupełnie
pusty.
Ze szczytu otworzył sie przed nami wspaniały obraz . Pod nami białe jak śnieg
chmury. Na niebie gasnące gwiazdy i srebrny rożek księżyca, a na wschodzie zaczęło
już świtać.
Po chwili ukazały sie pierwsze promienie słońca, które zaróżowiły obłoki
przed nami. Niezapomniany to do dziś widok . Staliśmy cicho, podziwiaj~c wspaniały
obraz i niezwykła gre kolorów. Gdy słońce sie podniosło ruszyliśmy w drogę. Szliś
my teraz gęsiego grzbietem górskim i w krótkim czasie, po zejściu nieco w dół,
znaleźliśmy sie w gestych chmurach.
Były to te piekne, z góry widziane, kolorowe
obłoki. Wszystko tu było zupełnie mokre i śliskie.
Nic nie było widać. Po dłuż
szym marszu zaczęliśmy schodzić dość stromo w dół. Tu już był las . Mnóstwo powywracanych drzew, widać przez jakiś silny wicher, paprocie wyżej głowy, pełno wykrotów i dołów. Co chwile któryś z nas wpadał w wykrot lub zjeżdżał po oślizgłym
pniu. Na dobitek zaczał padać deszcz, który szybko zamienił się w ulewę. Szliśmy
dalej, szukajac miejsca, gdzie można by rozbić namiot. Weszliśmy w wysokopienny,
dość rzadki las i tu zastaliśmy duże stado bydła i kilku pastuchów.
Szybko rozstawiliśmy namiot i weszliśmy do niego.
Niestety, znów jako nowicjusze, postawiliś
my go w miejscu, przez które spływała woda z góry i wkrótce wartki strumień rwał
przez środek namiotu, zagrażaj~c naszemu rynsztukowi. Górale wspomnieli nam, że
niedaleko jest wioska. Szybko wiec zwineliśmy namiot i narzuciwszy płachty na siebie
popędziliśmy we wskazanym kierunku.
Już były widoczne chałupy, kiedy nowa przeszkoda
wyrosła przed nami.
Był to wezbrany strumień, który w jednym miejscu był dość
waski, lecz, jak przekonaliśmy sie później, głcboki. Obok wsi była kładka, na którą
skierowało sie kilku ostrożniejszych .
Przez to najwcższe miejsce wszyscy wysocy
przeskoczyli, a Puchlika i mnie - dwóch najmniejszych - chcieli przeprawić na płótnie
namiotowym. Fatalnie sie to skończyło, bo Puchlik od razu wleciał do wody, a ja
przeszedłem na drugą stronę i tam spadłem po szyje do wody.
Szczęśliwie chwyciłem
sie jakiegoś krzaka, bo silny prąd znosił i koledzy mnie wyciągneli. Do drugiego
dnia, do południa suszyliśmy sie po tej k~pieli, siedzac w bieliźnie, ale nikt
nawet nie dostał kataru.
Rano przyszli nieoczekiwani goście, a mianowicie drużyna skautowa ze ~laska
Cieszyńskiego.
Bardzo serdecznie przywitaliśmy sie, lecz wkrótce rusz~liśmy w
przeciwnych kierunkach. Byliśmy na Spiszu i nawet nie wiedzieliśmy o tym, że
przekroczyliśmy ówczesną granicę węgierską.
Któregoś wieczoru doszliśmy do wsi
Piekielnik i zanocowaliśmy na strychu w chacie góralskiej . Późno już przyszedł do
nas góral i powiedział, że przyszli "pondury" /żandarmi wegierscy/, dopytywali się
o nas i położyli sie spać w c~ałupie na dole. Drużynowy zarządził pobudkę skoro
świt i bez śniadania, tylko po "umyciu oczu" w rzece, ruszyliśmy szosQ szybkim
marszem do granicznego mostku. Po pewnym czasie zauważyliśmy na szosie daleko za
nami dw6ch "pandurów". Maszerowaliśmy bez odpoczynku i zatrzymaliśmy się po przeciwae-j stronie rzeczki. Zacz·ekaliśmy na żandarmów i "zagrawszy im na nosie" pomaszerowaliśmy do Czarnego Dunajca, skad pocićagiem przyjechaliśmy do Zakopanego.
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W Zakopanem dostaliśmy kwatere w Szkole Gospodars~wa i tam dostawaliśmy Żywność.
Oczywiście nie siedzieliśmy w miejscu, lecz codziennie robiliśmy całodniowe wyprawy
w góry. Giewont, Dolina Kościeliska, Rysy, Swinica, Zawrat, Dolina Strążyska
były,między innymi, celami tych wycieczek, robionych zresztą bez przewodników.
W czasie wyprawy na Rysy okropnie rozbolała mnie głowa. Zostałem wobec tego już
niedaleko szczytu i szukałem miejsca, gdzie by sie ułożyć . Znalazłem głaz i tu
wybrałem sobie legowisko.
Chodziło mi o"zabezpieczenie tyłów", gdyż zauważyłem
niżej w dolinie stado owiec, którego pilnowały owczarki, a z którymi nie miałem
ochoty zawierać znajomości. Duża ilość małych kamieni zapewniała też "amunicje" .
Szcześliwie nie podeszły do mnie, wiec spokojnie przespałem sie i zupełnie zdrów,
wróciłem z kolegami.
Przy schodzeniu przez Zawrat - bardzo trudne zejście - spotkaliśmy wycieczke
z Warszawy i każdy z nas zaopiekował sie jedn~ z licznych panienek, z czego byliśmy
bardzo dumni i popisywaliśmy sie przed nimi zjeżdżaniem po śniegu na naszych kijach.
Wejście i zejście ze Swinicy było bardzo trudne. W kilku miejscach szliśmy
po klamrach, trzymając sie łańcuchów.
Nasz pobyt w Kuźnicach, a raczej łażenie po górach, trwał około tygodnia,
poczem wyruszyliśmy przez Waksmundzka Hale do Morskiego Oka, skracajac w ten
sposób droge o 7 km. Droga ta mogła być niebezpieczna ze wzgledu na obecność tam
niedźwiedzi, przed którymi ostrzegali nas górale.
Ale przeszliśmy ja bez przygód,
aż do wodospadu.
Rano ruszyliśmy dalej i przez wieś Czarnogóra dotarliśmy wieczór do Czorsztyna. Gdy siedzieliśmy przy ogniu na brzegu Dunajca, podeszli do nas flisacy
i ·jaki§ starszy człowiek zaczął nam opowiadać o zamku czorsztyńskim, przedstawiajac
siebie w roli "króla Zamczyska", a potem zwracajac sie do nas powiedział: "Chłopcy,
wielka wojna teraz bedzie". Odpowiedzieliśmy od razu: "Na Niemca pójdziemy?""Nie~' odpowiedział on: "Najpierw Moskala, milion strzelców będzie i Polska odzyska
wolność". Potem mówił dalej, głównie o Czorsztynie, lecz w sposób, który nasunał
nam podejrzenie, co do jego stanu umysłowego. '"'Swirka ma" mówiliśmy po lwowsku •
••• Późno w nocy poszliśmy spać, a rano, po zwiedzeniu zamku, załadowaliśmy
sie na dwie tratwy i ruszyliśmy Dunajcem. Jak to drużynowy z flisakami załatwił,
nie pamiętam. Podróż była cudowna. Pogoda świetna. Jazda na tratwach trwała
dwa i pół dnia. Przebyliśmy przełom Dunajca przez Pieniny. Jest to chyba jedno
z najpiękniejszych miejsc na świecie. Staczaliśmy na wodzie "bitwy morskie",
opryskuj4c sie wzajemnie wodą, a gdy tratwy osiadły na mieliźnie, pomagaliśmy
flisakom w ich uruchomieniu. Strawe gotowaliśmy na tratwie, pal4c ognisko na
dużym kawałku darni.
W nocy spaliśmy na brzegu pod gołym niebem. Za poradą flisaków wszystkie rzeczy zabieraliśmy na brzeg, żeby wydry ich nie zabrały.
Dopłyn~liśmy tak aż pod Tarnów, gdzie jako pierwszą rzecz zobaczyli~my wybite
szyby w niemieckim sklepie w obuwiem "Salamandra" i obwieszczenie o powszechnej
mobilizacji.
I my w Krakowie i "król Zamczyska" mieliśmy racj~.
Po powrocie do Lwowa wypadki szybko potoczyły sie. Wojna rozpoczeła sie.
Pierwsza kadrowa kompania wyruszyła. We Lwowie formował sie Legion Wschodni.
Drużyny nasze przeorganizowano i stworzono oddziały do pełnienia służby pomocniczej. Zostałem sekcyjnym, ·z czego byłem niezmiernie dumny. W czasie pełnienia
służby widziałem pierwszą zdobyta broń rosyjska.
Służba była dość cieżka i czesto
wypadała w nocy.
Starsi pełnili służbc wartownicz~, młodsi służbe gońców, łączni
ków i dyżury w nowopowstałych instytucjach.
edługo jednak miałem zaszczyt być sekcyjnym.
Le~t~~ Ws~hodn~ wysze~ł ze.L~owa, a nas , jako małoletnich pozostawiono.
Odprowa~~l~Ś~ ~ch az do GrodeckLeJ rogatki .
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Teraz była tylko jedna myśl. Aby jak najprędzej dostać się do Legionów.
Niestety, ani wiek, ani wzrost nie były odpowiednie i dopiero w 1916 r. zostałem
przyjęty do Legionów z przydziałem do l pułku artylerii, z kt6rym zwi4zal mnie
los na cale życie.
Nie ja jeden poszedłem do Legionów. Fliszewski dostał sie do 4 pułku piechoty, a Dziamaki do 6 pułku piechoty. Resztę uczestników wzięto do wojaka
austriackiego. W~zyscy brali udział w wojnie 1918-1920. Pacholik poległ pod
Radzy.inem w 1920 r.
Po drugiej wojnie światowej dw6ch z tej drużyny spotkałem w Anglii, a z
pozostałych- nie wiem. czy jeszcze ktoś żyje.
Uważam, że system zastosowany w XIV Lwowskiej Drużynie dał nam doskonalą
zaprawe i znakomicie przygotował do trudów wojennych, co jest niewątpliwą zasłu
gą naszego drużynowego, druha Dutkiewicza.
Poza w.po.oienia•i i b~iz04, pozostał mi z tych czasów składany kubek, który
towarzyszył mi na trzech wojnach w doli i niedoli i który przechowuje jako jedną
z najdroższych pami4tek.

•

S. MAYER
/Spisane w marcu 1970 r./
pułk.dypl.

Kazimierz Przerwa-Tetmajer
POZDROWIENIE
Sponad

wiślanych

wiosenny,

leci fal

chłodny

leci ku mojej ziemi
ku

śnieżnym

~

Przydrożne

wiatr,
dal,

me pozdrowienie st4d
rodzinn4 moj4 pozdrów
i dunajcowy pr4d.

wieś

w ogródkach

każdy

kwiat,

i wszystkie lQki pozdrów wraz

szczytom Tatr.

Wichrze! Nad wzgórza, pola

wierzby, smreków las,

nieś

i ludzi z wszystkich chat.

I do tych

śnieżnych skał się zwróć,

ku stawom, chatom gnaj i pozdrów mi po
mój

cały

tysi4ckroć

górski kraj.
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Praca wojskowa w

•

płk.

Chorągwi

styczeń

1963 r.

E. Radwan Pfeiffera

skautowej

Okręgu Łódzkiego

1917-1918 r.

W roku 1917 nast~pił kryzys polityczny i wojskowy w wojsku legionowym, spowodowany odmówieniem złożenia przysi~gi na wierność Niemcom i Austryjakom, przez
różne formacje legionowe a w tym i S.pp. Legionów.
W pułku tym pełniła swa służbę
znaczna grupa skautów, którzy pierwsi wyruszyli do walki z Łodzi w 1914 roku.
Szereg ich, w konsekwencji odmówienia tej przysięgi, znalazło się za drutami
obozów wSzczypiorniepod Kaliszem, dokąd wywieźli ich Niemcy, jako niebezpieczny,
buntujący się element.
W tym czasie inni jak E. Pfeiffer, odkomenderowany z S.pp .
Legionów, tuż przed tym kryzysem przysięgowym, w lipcu 1917 roku do Łodzi, na
robotę w POW, gdzie niezależnie od tego, zaraz zgłosił sie do Komendy Chorągwi, w
której objął funkcję ~zefa Prowincji Okręgu. Nast cpc~ jego został, też legionista,
druh Plackowski Wacław.
Praca polegała na nawiązaniu i utrzymaniu kontaktu z drużynami na prowincji,
utrudnionego w czasie okupacji, organizowaniu nowych i nastawieniu ich na pracę
wojskowa w nadziei na blizka rozprawę z okupantami.
Na odcinku POW na organizowaniu oddziałów wojskowych, kolportowaniu prasy
nielegalnej, organizowaniu ucieczek z obozu w Szczypiornie, przechowywaniu uciekających, zaopatrywaniu ich w dokumenty osobiste, organizowaniu im przeżycia itp.
Minęło pare miesięcy nim praca skautowa na prowincji została zorganizowana i
puszczona w ruch. Wydano w tym czasie, na piśmie szereg instrukcji i rozkazów,
przeprowadzono wizytacje ośrodków prowincjonalnych jak: Zgierza, Fabianie, Tomaszowa, Turka, Sieradza i Kalisza, kiedy nagle zainteresowali sie mną Niemcy i zaczę
l i mnie gwałtownie poszukiwać. Przeprowadzono w moim domu, przy ul. Nawrot 13,
szereg rewizji i podczas jednej z nich przypadkowo aresztowano zamiast mnie innego legionistę zbiegłego z Szczypiorna. Mnie dzieki różnym kryjówkom z góry przygotowanym na taki wypadek przychwycić nie zdołano,ale dom był pod stał~ obserwacją, jakrównieżzaczęli nachodzić i kwaterę Komendy Chor~gwi, gdzie mieściło się
Szefostwo Prowincji.
Praca bardzo już utrudniona stała sie już niemożliwa, bez narażenia organizacji skautowej i rodziny.
W tych warunkach zdecydowałem się opuścić na jakiś czas Łódź przenosz~c się
na prowincję, jednak utrzymując kontakty organizacyjne na obie organizacje . Prace
w skautingu prowadził nadal druh Plackowski ale tempo jej 1. konieczności musiało
osłabnąć.
Z początkiem ·września

1918 roku, kiedy sytuacjo wojskowo i polityczna Niemiec
coraz bardziej sie pogarszała nast~piło
rozluźnienie ich dot~d spr~żystej administracji, z czego skorzystałem i wróciłem do Łodzi, gdzie po zorientowaniu się
zabrałem się znów do pracy, przygotowuj~c młodzież do czynnej akcji na wypadek
zrywu przeciw Niemcom, który był przewidywany przez Polsk~ Organizacje Wojskową,
w której byłem również Szefem Obwodu Łódź-Prowincja i st~d w stałym kontakcie z
Komenda IV A Okręgu POW.
Po powrocie do Łodzi zastałem tu już szereg moich przyjaciół skautów legionistów, żołnierzy S.pp Legionów, których w ci~gu wiosny i lata 1918 roku zwolniono z likwidowanych obozów Szczypiorna i Zambłomży. Oczywiście zgłosili si~ z
miejsca do pracy i objeli różne stanowiska w Skautingu i POW, wzmacniajqc tempo
pracy, która stawa_ła się z dnia na dzień bardziej żywa. Druh Chabawski Zygmunt,
Łecki Władek, Kaucz Wacław i inni pracowali jako instruktorzy w POW, prowadzac
.--un~jskowe.
Toż s-amo druh Facholaki ~larian, który równocześnie został przy-
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a wkrótce drużynowym drużyny im. Czarnieckiego. Druh Plackowski Wacław
był zastępcą Szefa Prowincji w Komendzie Chorągwi i równocześnie przybocznym i
kierownikiem Komitetu Kasy Zapomogowej, a druh Wolski Stanisław drużynowym drużyny im. Kościuszki i Komitetu redakcyjnego - wydawanego wówczas pisemka skautowego.
Ponadto w Choragwi prowadzone było przeszkolenie wojskowe w dwóch grupach : w
jednej w sile 3-cb zastępów dla celów wywiadu wojskowego,a w drugiej- dywersyj nej,
śc iśle zakonspirowanej, nawet wewn~tr z organizacji.
W tym czasie w skautingu żeńskim wzmogło si~ wyszkolenie sanitarne przez organizowane kursy i praktyki szpitalne. Gromadzonorównieżmateriał sanitarny.
Wywiad wojskowy w oddziałach skautowych obejmował praktyczne zbieranie wiadomości o sile wojsk niemiecki ch w mieście i okolicy, obsadzie poszczególnych obiektów przez nich zajmowanych, sile poszczególnych wart ich zwyczaje itp.
W październiku 1918 roku, intensywno ść przygotowań znacznie siQ wzmogła, ze
względu na dalsze rozluźnienie okupacyjnego nadzoru, była już mniej konspirowana.
Zwiększyła się też ilość zbiórek i frekwencja na nich, gromadzac wiecej ch~tnych
do szkolenia wojskowego.
Osłabł nadzór administracji okupacyjnej i wojskowej do tego stopnia, że w
końcu października,z mojej inicjatywy i staraniem, odbyło sie w lokalu Stowarzyszenia Nauczycielskiego przy ul. Andrzeja 4-ry, niemal jawnie, przy lekkim tylko
ubezpieczeniu, zhiórka legionistów przebywających w mieście w różnych dotąd ukryciach,w tym wielu skautów. W obszernym lokalu stowarzyszenia i jego dużej sali
na IV-tym piętrze zebrała · się po raz pierwszy bra ć legionowa.
Na przewodniczącego zebrania poproszono najstarszego z obecnych już poprzednio
wtajemniczonego por. Bilyka z l.pp. Legionów /późniejszego wojewody lwowskiego/.
Zebrali się oficerowie i szeregowi ze wszystkich pułków legionowych. Poza por.
Bilykiem byli: Starzyński Stefan, późniejszy prezydent m.st. Warszawy, Starzyński
Roman, Karafakreutenszaft, Smiarowski Jan, Ramocki, Fichna Bolesław, późniejszy
poseł do sejmu i vice-prezydent miasta Łodzi, z szeregowych najliczniej był reprezentowany 5.pp. Legionów, łącznie było na sali około 100 ludzi, wielu w mundurach, jako legalnie zwolnieni z w/w obozów. Nastąpił podział na grupy pułkowe.
Wyznaczono starszych grup i ustalono alarmowQ łączno ść w grupach w przygotowaniu
zbrojnego wystąpienia przeciw okupantom. Wkrótce też, bo w listopadzie wzięli
oni czynny udział w rozbrajaniu Niemców, oddając cenne usługi swoim doświadcze•
•
n1em
WOJennym.
lO listopada 1918 roku odbyła się na ulicy Widzewskiej /póź niejsza Kilińskie
go/ odprawa Komendy IV A Okręgu POW, na której był omawiany w szczegółach plan
działania na wypadek ~ozbrajania Niemców.
Odprawa odbyła się na stoj~co i na
gorąco.
Obecni na niej byli sztab Okregu z por . Skwarczyńskim na czele, jako komendantem Okręgu i komendanci poszczególnych Obwodów. Zapowiedziano możliwośt
wystapienia każdej chwili. Zarzadzono pogotowie i gotowość wystapienia przez zaskoczenie Niemców i w ten sposób zaopatrzenie si~ w broń, której w naszej dyspozycji
było straszliwie mało.
Kiedy po godzinie odprawa została zakończona, wszyscy rozbiegli si~ podnieceni - wydawać swoje zarządzenia. Wyszedłem na ulicę i odrazu znalazłem się w
dosyć podnieconej atmosferze.
Na ulicach odczuwało się podniecenie. Przechodnie
śpieszyli, jedni w skupieniu,inni w małych grupkach, gestykulując, często zaopatrzeni w grube laski, bodaj i metalowe. Sytuacja wyraźnie niezwykła. Tu i ówdzie
mówiono głośno o rozbrojeniu pojedynczych niemieckich żołnierzy, którzy zaskoczeni
oddawali broń bez większego oporu.
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Swieta miłości kochanej Ojczyzny
Oto w
Od lat

tw~ służbe

wchodzi hufiec nasz.

najmłodszych

Pragniem przy tobie
Równajmy krok,

do

późnej

siwizny

czujn~ trzymać straż.

wyteżmy

wzrok,

Czy sie gdzie podstep nie kryje,
Uderzmy w ton silny jak dzwon:
Polska niech
Pragniemy

spajać

żyje!

Niech

żyje!

nadziei ogniwa,

te nam zwyciestwo da nabyty hart,
te i ty z nami bedziesz
I

każdy

szcześliwa

syn twój bedzie Ciebie wart.

/Władysław Bełza "Pieśń

skautów", 1912 r./

Pierwszy Skaut Bydgoszczy
Krótko ujęte wspomnienie phm. Bohdana Wierzejewskiego, syna Jana Wierzejewskiego,
pozwoli nieco poznać warunki, w jaki ~h powstało harcerstwo na ziemiach Wielkopolski.
++++++++

Jan Wierzejewski, Misjonarz Sprawy Wychowania Narodowego - jak go określił
w autorskiej dedykacji na egzemplarzu "Kordiana i chama" Leon Kruczkowski urodził sie 4 grudnia 1884 r. w Poznaniu.
Tutaj też już w roku 1903 dał sie
poznać jako społecznik, bed~c współzałożycielem Towarzystwa Samokształceniowego
"Iskra". W swoim nieustannym d~żeniu do podnoszenia poziomu intelektualnego i
etycznego zostaje studentem Wolnej Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego. tutaj
apotyka sie z wybitnym filozofem i goracym patriot~ prof. Witoldem Lutosławskim,
który wywiera ogromny wpływ na kształtowanie jego osobowości. Wierzejawski staje
aie czynnym członkiem Towarzystwa Eleusis. Tam też spotyka si~ z twórcami polakiego skautingu: Andrzejem Małkowskim, Jerzym Grodyńskim i Tadeuszem Strumiłłij.
Z polecenia Lutosławskiego udaje sie do Westfalii - Nadrenii, aby podjQć prace
kulturaln~o~wiatow~ wśród polskiego wychodźstwa.
Wybuch wojny ~wiato~ej przer~la
d ałalność Wierzejewakiego w środowisku Polonii Westfalskiej. Po dwóch latach
armii pruskiej, gdzie cały czas symulował chorob~, otrzymuje zwolnienie
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z wojska. Udaje się do Bydgoszczy. Jako wykwalifikow,a ny linotypista-drukarz
otrzymuje prace w '~zienniku Bydgoskim". Bedac członkiem Głównej Komendy Skautowej w Poznaniu, Wierzejewski postanawia powołać drużyne skautowa w Bydgoszczy.
Rozpoczyna ona swoją działalność 8 sierpnia 1917 r. Wierzejewski zostaje
jej pierwszym drużynowym. Swoja niezłomną postawa patrioty stara sie wyczulić
młodych bydgoszczan na sprawy bliskie każdemu Polakowi.
Organizuje szereg
wypraw w okolice Bydgoszczy, których celem sa spotkania z miejscowa ludnością
i podnoszenie ducha narodowego. Nawet wówczas kiedy władze pruskie rozwiązały
drużynę skautową, Wierzejeweki nie rezygnuje ze swojej działalności.
Dla
potrzeb drużyny udostępnia swoje mieszkanie, które staje sie nielegalna har~6wka.
We wrześniu 1919 r. władze harcerskie powołuj~ Wierzejewakiego na naczelnika drużyn
wielkopolskich. Opuszcza Bydgoszcz i na stałe przenosi sie do Poznania. Do
końca swojego życia był aktywnym członkiem harcerstwa.
Ostatnim wyst~pieniem Wierzejewakiego był udział w zlocie 25-lecia aarcerstwa
Wielkopolskiego.
Zmarł 14 października 1937 roku.
W ostatniej drodze na cmentarzu w Lubaniu
towarzyszyły mu liczne pokolenia harcerzy.
+++++++++++++

Od tej chwili w kaŻdll sobote wieczorem zastępy zbierały si.e na krańcach
miasta, aby iść na nocne ćwiczenia skautowe. Działalność skautów nie uszła
uwadze władz pruskich. W lutym 1918 r. drużyna zostaje formalnie rozwiązana.
Bydgoscy skauci nie dają sie jednak zastraszyć - przechodzą do konspiracji. Mieszkanie Wierzejewakiego przy ul. Chwytowo 16 staje sie nielegalna harcówką.
W kwietniu 1918 r. nastepuje podział drużyny na dwie oddzielne jednostki.
Powstaje kolejna II drużyna im. Szczepanowskiego. W maju tego roku bydgoscy
skauci bioro udział w zlocie drużyn skautowych zaboru pruskiego w Wierzenicy pod
Poznaniem.
Pomimo, że uczestnicy zlotu spotkali sie z represjami ze strony władz pruskich
stawało sie jasne, że ruch skautowy rozwija się i nabiera rozmachu.
Lata 1918-1919 to dalszy rozwój skautingu w Bydgoszczy. Powstaj~ drużyny:
III im. K. Marcinkowskiego, IV im. J. Kilińskiego oraz V - Zawiszy Czarnego.
20 stycznia 1920 r. mieszkańcy Bydgoszczy witali wkraczajace po przeszło
12Q-letniej niewoli Wojsko Polskie. Wśród witających byli bydgoący skauci, którzy
~eli świadomość, że egzamin z patriotyzmu zdali celujaco.
l

++++++++++++++
•

•
p1.erwsze
lata rozwoju harcerstwa w Bydgoszczy ilustruja wspomnienia
hm Wincentego Gordona:
••• Dnia 8 sierpnia 1917 roku wie'czorem o godz. 20-tej w salce parafialnej
przy kościele Sw.Trójcy zebrało sie około 40 młodych ludzi, by dowiedzieć sie
szczegółów dotyczących pracy skautowej i utworzenia drużyny w Bydgoszczy.
Zebranie prowadził Jan Wierzejewski, który po zaznajomieniu zebranych z zasadami skautowymi przystąpił do podziału drużyny na zast~py, których powstało pieć.
Wyznaczył również na pierwszym zebraniu funkcyjnych i to:
Jankowskiego przybocznym, ~tefana Pudniarskiego, Bernarda Schroedtera, Kowalkowakiego i
Szałajde - zastępowymi.
Jako patrona drużyny obrano Staszica i jego imieniem
nazwano pierwszą w Bydgoszczy drużyne skautow~.
Wobec trudno,ci ~e zdobyciem umundurowania skautowego członkowie drużyny
nosili mundury niemieckiej- organizacji młodzieżowej "Jungdeutschland". Uzupeł
~·~en em ·~ był kapelusz przypominajacy skautowy. Celem podkreślenia swojej
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przynależności

narodowej skauci bydgoscy na prawej stronie mundury nosili biało
czerwoną kokardke. W październiku 1917 r. wyprowadził Wierzejeweki po raz pierwszy
całą drużyne na nocna wycieczke i ćwiczenia do Murowańca.
++++++++++++++

7Q-lecie harcerstwa w Bydgoszczy uczczono

w

odsłonieciem

kościele ~w.Trójcyp poświeconej pami~ci zmarłych

tablicy pamiątkowej
bydgoskich skautów i harcerzy,
Phm J. Kedzierski

•

•

Dh mjr. Stefan Gruca
Jeszcze o harcerstwie w Gdańsku

W roku 1938 zostałem wyznaczony przez dowództwo X Korpusu w Przemyślu na
dow6dce obozu w miejscowości Starzawap celem przeszkolenia wojskowego grupy
gdańszczan. Czas przeszkolenia - l miesiac, w okresie lipiec-sierpień. Byłem
wówczas w stopniu kapitana i do pomocy przydzielono mi dwóch podporuczników
służby stałej .
Gdańszczanie przyjechali w
Zorganizowałem ich w kompanie:

trzech grupach: kolejarze, pocztowcy i harcerze.
I pluton - kolejarze, II pluton - pocztowcy,
III pluton - harcerze. Najliczniejszy był pluton harcerski - około 50 ludzi.
Dowódcami I i II plutonów byli przydzieleni oficerowie, a plutonem harcerskim
dowodził przybyły z nimi starszy harcerz /dwudziestoparoletni/.
Program wyszkolenia obejmował przeważnie walke, ze specjalnym uwzglednieniem
strzelania i użycia granatów.
Niestety nie pamiętam żadnych nazwisk.

~spomnienia

nauczyciela

W roku 1920 rodzina moja przenios ła sie do Stanisławowa, gdzie zaczalem
uczeszczać do 6-tej klasy szkoły powszechnej im. A. Mickiewicza.
W szkole tej
uczył przez kilka lat p. Albin Jakiel, który zorganizował i prowadził drużyne
harcerska w starszych kl~sach. Ja również zapisałem sie do harcerstwa.
Po ukończeniu szkoły powszechnej, wstapiłem do Państwowego Seminarium
Nauczycielskiego w Stanisławowie i nie brałem czynnego udziału w harcerstwie.
Mineły lata.
Skończyłem Seminarium i zostałem nauczycielem szkół powszechnych. Pracuj~c na Huculszczyźnie, nie miałem możności zająć sie harcerstwem
wśród tamtejszej młodzieży.
Ale po przeniesieniu mnie do wiekszej szkoły, z
możliwością ewentualnego przeniesienia mnie do Kołomyi, mój inspektor szkolny
wysłał mnie na starsza-barcerski kurs w Załużu.
Kurs ten trwał od 18 czerwca
do 14 lipca 1934 roku • . Po skończeniu tego kursu czekałem na przeniesienie mnie
do miasta. Ale los zarzadził inaczej. Objąłem kierownictwo szkoły w Kosmaczu,
•
czyłem aż do wybuchu drugiej wojny światowej.
W Kosmaczu było tylko troje

•

•
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uczniów narodowości polskiej i nie było możności rozpqczecia pracy harcerskiej.
Do list'l załllczam odbitkę zaświadczenia ukończenia kursu w Załużu. Zaświad
czenie to stwierdza, że ukończyłem wakacyjny kurs metod zuchowych i harcerskich
dla nauczycieli i posiadam wiadomości do stopnia wywiadowcy.
Edward Eckert
Kolo Harcerek i Harcerzy z Lat Dawnych
Sprawozdanie Skarbnika
za okres 25.10.1987 do 8.10.1988
•
Wpływy:

Składki

Ł

77.00
266.09
192.00
30.40

Ł

565.49

Ł

25.00
250.23
14.46

Ł

289.69

Imprezy
Wydawnictwa
Procent, konto depozytowe
Razem:
!2:datki:

za sale
Wydawnictwa
R6żne /porto itp./
OpłatĄ

Nadwyżka

275.80
Razem:

Saldo otwarcia:

Ł

565.49

Kasa
Konto depozytowe
Konto bież;Jce
Razem:

•

Saldo

zamknięcia:

Kasa
Konto bieżace
Konto depozytowe
Razem:

archiwum

Ł

62.32
1837.61
151.85

Ł

2051.78

Ł

12.00
447.57
1868.01

Ł

2327.58

s
Wypowiedź

w sprawie

p i s

t

l

r e s c

•

1.

ksi.ażki

"Harcerstwo" - ks. Marian Sed1aczek
Wspomnienie skautowskie z lat 1911-1914 - dh płk.dypl.S. Mayer
Pozdrowienie /wiersz/ - Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Praca wojskowa w Chor.agwi

Strona
2
8

12

Okręgu Łódzkiego

1917-1918 dh gen.bryg. E. Radwan-Pfeiffer

Swieta miłości" - W. Bełza
Pierwszy Skaut Bydgoszczy - phm J. Kędzierski
Jeszcze o harcerstwie w Gdańsku - dh maj. St. Gruca
11

Wspomnienie nauczyciela - E. Eckert
Sprawozdanie Skarbnika

13
16
16
18
18
19

•

archiwum
- --

•

archiwum

•

archiwum

