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Styczeń 1972 

Na wirujęcym tym ciemnym okruchu 
Ten śmierć zwycięży, kto urośnie w duchu, 
Wiarę w ideał sw~ dolę ozłoci 
Z gorzkich zawodów wyssie miód dobroci. 

Kornel Ujejski 
/ nieznany wiersz odnaleziony w prywatnym 
liście z datę 23.2.1892/ 

Nr.14 

.. . "Jak kto chce, żebyś z nim współczuwał w jego miłości, idź z nim do dna, 
ale w nienawiści nie łęcz się'~ .. 

Stanisław Witkiewicz 
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l. A r t y k u ł y : 

ZWIAZEK HARC~STWA POISKIEGO ~TESr O~GANTZACJA ~~EPODLEGŁOSCIOWA 
u -J- ' .. 

W wydanej dziesięć lat temu książce o historii harcerstwa komunisty
czny autor K. Koźniewski srusznie napisał, że między Związkiem Harcerstwa 
Polskiego, utworzonym w 1918 r., a istniejącym dzisiaj pod tą samą - przy
w)aszczoną - nazwą Związkiem nie istnieje żadna ciągłość ideo~. Utrzyma
no ze względ6w taktycznych nazwę, a także - ze względów praktycznych - pew
ne metody wychowawcze prawdziwego harcerstwa. Ale treść vewętrzna zawar
ta v tej samej nazwie i w podobnych metodach jednego i drugiego Związku -
jest absolutnie inna, istotnie różna. 

z-wiązek Harcerstwa Polskiego, organizacyjnie utworzony w 1918 r., ale 
faktycznie istniejący od 1910 r., zbudo~y jest na zasadach spirytualisty
cznego, religijnego poglądu na świat. Związek w dzisiejszej Polsce opie
ra się na zasadach materialistycznego, ateistycznego poglądu na świat, zna
nego pod nazwą marksizmu-leninizmu. Związek Harcerstwa Folskiego w okresie 
niepodległości 1918 - 1939 rozwijał się jako samodzielna organizacja naro
dowa 'W'e własnym państwie. Związek dzisiejszy jest częścią organizacji in
ternacjonalistycznej, uzależnionej od Moskwy, gdzie znajduje się centrum i 
faktyczna władza gł6wna tej organizacji. 

Te na og6ł znane powszechnie prawdy należy dziś prz)'poumieć ze szcze
g6lnym naciskiem. Sk::tania do tego odbyty v grudniu 1971 w Warszawie VI 
zjazd komunistycznej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej /PZPR/. Zjazd 
tej partii, kt6ra z mandatu Rosji sowieckiej rządzi Polską od 1945 roku, 
poś'W'ięcił wiele uwagi młodzieży. W uchwałach swych, opartych na tzv. WY
TYCZNYCH Komitetu Centralnego partii, ogłoszonych ve wrześniu 1971 r., 
zjazd określil zadania, kt6re partia me w.ykonać na terenie organizacji mło
dego pokolenia. Do organizacji tych, kierowanych przez partię komunistycz
ną, należy obok Z'W'iązku Młodzieży Socjalistycznej /ZMS/, Z'W'iązlru Młodzieży 
Wiejskiej /ZMW/ i Zrzeszenia Student6v Polskich 7ZSP/ - również komunistycz
ny "Związek Harcerstwa Polskiego" /"ZHP" /. 

"WY'rYCZNE" podkreśla ją przede wszystkim n jedność ideową i programową" 
tych organizacji. Wynika z tego, że harcerstw w Polsce dzisiejszej nie 
można traktować i charakteryzować pod względem ideowym odrębnie od pozosta
łych, yYTDienionych wyżej organizacji. Partia kotm.mistyczna wyznacza "har
oerstvu" tylko osobny odcinek i pewne swoiste metody działania wychowawcze
go. Pod względem "ideowym", światopoglądowym dziełanie to musi się kiero
wać zasadami i hasłami, której wyżej wymieniono, a kt6rym służyć muszą po-
zosta nizacje mlodzieży. · 

zjazd PZPR określił bliżej zadania komunistycznej partii na 
ganizacj i, a więc także w "ZHP". "WYTYCZNE" yYluieniając te 

ją określenia "socjalizm" i "socjalistyczny" zamiast 
~a mnistyczny". Najwidoczniej autorzy ich uważają, że mię
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należy i można położyć znak r6v.nośei, co jest oezy
i'W'e. Autorzy "WYTYCZNYCH" sądzą też prawdopodobnie, że 
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dla młodzieży określenie "socjalizm" może być bardziej pociągające i 
strawne, aniżeli "ko~zm". W istocie rzec~ nie ulega wątpliwości, 
że autorom chodzi o komunizm, a nie o socjalizm i o tym trzeba pamiętać. 
W centrali moskiewskiej, od której PZPR zależy, mó~ się tylko o komu
niźmie. 

Ot6ż zadania, które komuniści mają wykonywać na terenie "ZHP" są, w~
dług "WYTYCZNYCH", następujące: 

l. doskonalenie ~stemu wychowawczego w kształtowaniu so
cjalistycznych postaw "harcerzy"; 

2. ws~azanie "harcerzom" kierunków aktywności, od których 
zależy rozwój socjalistyczny kraju. 

W "ZHP" partia komunistyczna ma - według "WYtYCZNYCH" - propagować 
i organizovać wszechstronny udział "harcerzy'' w"budowictvie socjalisty
cznym'', tzn. w komunizowaniu Polski. Szkoła pod kierunkiem partii ko
munistycznej ma "harcerzom" "wpajać wartości ideologii socjalistycznej, 
patriotyzmu socjalistycznego, socjalistycznego stosunku do pracy, a r6w
nież v,ykszta~cać wrażliwość moralną, bumanistyczne ideał,y socjalizmu i 
poczucie dyscypliny spolecznej". Wreszcie "ZHP" ma - jak czytamy w "WY
TYCZNYCH" - "podjąć skuteczną walkę ze zjawiskami i tendencjami ideowymi 
i moralnymi, niegodnymi mlodego pokolenia Polski Ludowej '1 • 

Konfrontując te zadania partii komunistycznej w "ZHP" z zasadami 
"ideowymi", światopoglą.doW)'lni tej organizacji w dzisiejszej Polsce, vy
mienionymi na wstępie niniejszych uwag~ mamy prawo stwierdzić, że do obo
wiązk6v "harcerstw11 w "Polsce Ludowej należy walka z wielką tradycją 
prawdziwego Zwiazku Harcerstwa Folskiego w okresie niepodległości państwo-

~ 

wej, a więc z tradycją narodową i religijną. 
Grudniowy zjazd partii komunistycznej - jak widać z powyższej cha

rakterystyki - zacisnął obrożę i kontrolę narzuconego Polsce systemu w.y
chowawczego na· młodzieży, zorganizowanej w "ZHP". 

Związek Harcerstwa Polskiego, który w swej polskiej, autentycznej 
i historycznej formie i treści może dziś istnieć i działać tylko na ob
czyźnie - musi te fakty znać, z ntmi się liczyć i z nich wyprowadzać dla 
siebie ważne konsekwencje. Obowiązkiem Koła Harcerek i Harcerzy lat 
1910-1945 jest zwrócić uwagę na te fakty i na vynikające z nich następs
twa dla władz Związku na obczyźnie. 

Kochamy m~odzież naszą w Polsce i głęboko wierzymy, że mimo obcych 
naszej dlugowiekove·j kul turze nacisk6w, nie sprzeniewierzy się ona dzie
jowym tradycjom narodu polskiego. Ale wal czyn~ i walczyć będziemy nadal 

~--z tymi czynnikami, które m)odzież w "ZHP" w dzisiaj s z ej Polsce wychować 
w obcej duchowi pols~iemu myśli i ideologii. 
wiaze~\ Harcerstwa Pols'!(iego na obczyźnie jest bowiem nietylko orga-

~ 

N izac wychowawczą. Jest także i musi być organizacJą, valczącą o Fol-
ą, wolną i nienodleg~ą. 

J.M. 
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2. W s p o m n i e n i a. 
--------------

Stanisław Biegański: 

Z DZIEJ6" HARCERSTWA: WIOSNA 1911 I WIOSNA 1914 --
I. Powstanie harcerstva v Polsce przed I wjną światową poprzedził okres 
poszukiwań nowych form organizowania młodzieży. Stan ten vywohło poczu
cie klęski poniesionej w rewolucji rosyjskiej 1905/6, a także przewidywa
nia po wypadkach w Bośni i na Bałkanach w latach 1908-1913 nowej burzy o 
zasięgu świato~. W6vczas to serca i umysły młodzieży przepoiła świado
mość potrzeby wykszta1cenia żołnierskiego i ~warzenia w społeczeństwie 
silniejszych podstaw moralnych niż było to w rewolu~jnych walkach z ca
ratem w 1905-1907 r. 

• 

Na tym tle powstal:y w szkołach średnich oddziały ćwiczebne tej częś
ci młodzieży, kt6ra postawiła sobie jako realny cel odzyskanie niepodle
g~ości Polski drogę walki zbrojnej, do której systematycznym przygotowa
niem miały być zawięzki wojska i niekt6rych organów państwowych. Oddzia
ly ćwiczebne zaczęły dzia lać we Lwwie v listopadzie 1909 mając jako kie
rowników młody zespóJ' instruktor6w, który od roku pragnął przekszta?cić 
Towarzystwo gimnastyczne "Sokół" v polską szkołę wojskową, łączącą w sobie 
młodzież szk6ł ~ższych i średnich. Pod przywództwem tych instruktorów 
uczniowie wyższych klas szkół średnich zaczęli uprawiać gimnastykę na sa
lach sokolich, a poza nimi nrzepro~dzać marsze oraz ucz.yć się czytania 
map i prymitywnych prac pionierskich. Organizację pierwszych pluton6w 
szkolnych \/prowadzono na wiosnę 1910r. ciągle wahając się między postacią 
wojskową a towarzystwem sportowym. Przebieg inicjatywy dr Eugeniusza Pia.
seckiego /względnie dh. Stanielawa Biegi/ w sprawie przetłumaczenia pod
ręcznika Baden-Povella "Scouting" i podjęcie tej Pr)lcy przez członka ovego 
zespołu instruktorskiego - Andrzeja Małkowskiego l; są dostatecznie ściśle 
opisane v kilku książkach, więc też pomijam ją całkowicie. 

R6wnocześnie zimą i viosną l 910r. toczyły się żmudne roznnvy naszych 
instruktor6w z naczelnictwem "Sokola" w sprawie zorganizowania skautingu 
i wciągnięcia kadry "Sokoła" do tworzonych właśnie zawiązków Armii Polskiej. 
Ze strony młodych instruktorów rokowania prowa~zili Mieczysław Norwid-Neu
gebauer i Henryk Bagiński, z naczelnictwa zaś "Sokoła" /tzw. "starych"/ 

~-~e~o prezes dr Ksawery Fiszer i dr Kazimierz Wyrzykowski. Osiągnęły one 
- *· ___________ _... _____________________ _ 

1{!.- A, alkowakiego dobrze znalem z ezasóv vsp6lnego pobierania nauki v 
- T s,z~Ie realnej we Lwowie. Mimo różnicy 3 lat w studiach spotykaliśmy 

s~ę CZQSf,o dzięki przynależności do tej samej organizacji młodzieży nie
le~~ośctowej i kolegowaniu z m!odszym jego bratem Kazimierzem M. /no

l gl v szeregach 3 p.p. Jeg. w 1Q16/ i po części z najmłodszym bratem 
em M. 
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tylko cztściowo zamierzone cele z powodu niechęci "Sokoła'' do vejścia na 
drogę uvojskovienia calego ruchu gimnastycznego, mimo że znaczna część je
go instruktoróv już przystąpiła lub wahal'a się z przystąnieniem do powsta
jącej organizacji "Armii Polskiej". Bagiński v książce swej "U podstav 
organizacji w,iska polskiego" przypisuje częściowe przychylenie się "So
kola" do koncepcji harcerstwa ogłoszeniu w styczniu 1910r. zarządzenia 
austriackiego ministerstwa oświaty v sprawie objęcia wrchovania fizyczne
go w szkolach średnich przez ~jsko i v cztery miesi~ce później - rozno
częciu prób systematycznej nauki strzelania v szkołach średnich. Wedle 
mojej skromne~ opinii przecenia on możliwości cesarskich władz Austrii do 
vciągnięcia młodzieży polskiej i większości jej nauczycieli do a~cji słu
żebnej 'WObec monarchii habsburskiej. Strona polska raczej zuż:rtkovała tę 
wiedeńską inicjatywę na rzecz odclągnięcia szkoły od centralizmu wojskow
austriackiego ku jej unarodowieniu pod postacią harcerstwa. Pod naporem 
takich czy innych zagrożeń svego bytovania naczelnictwo "Sokoła" zgodziło 
się v ciągu stycznia i lutego 19llr. na rozpoczęcie prób pod względem przy
datności angiels~iego skautingu do wychowania fizyczno-moralnego młodzieży 
oolskiej. wtedy właśnie A. Mal'.kowski ukończył tmmaczenie podręcznika 
Baden-Powella i roz~cząl jego druk. 

W ta~iej atmosferze naczelnict~ "Sokoła" przystąpile do urzeczywi
stnienia planóv przygotowanych przez zespół instruktor6v strzeleckich yY
suwając na pierwszą próbę ośrodek lwo~ki, z myślą następnego rozszerzenia 
zdobytych dośvianczeń na ogól młodzieży polskiej w Galicji wschodniej. 
Kurs rozpacza~ się w Sokole-Macierzy v końcu marca 1911 i trvał do końca 
czerwca z d~ższą przerwą wielkanocną /dwa razy v tygodniu po 2 godziny 
nie wliczając ćviczeń pokazowych/. Mial on charakter wyjaśniający ducha 
novego kierunku oraz sposoby prowadzenia codziennych ćwiczeń harcerskich 
i pokazów odnowiadnich sprawności psycho-fizycznych. Liczba jego uczest
ników by,.a zmienna wa~jąc się od (::/J do 90. Glólme \IY'kl:ady i pokazy pro
wadzili: A. Malkowski. H. Bagiński, J. GT'odyński i K. Wyrzykovs1~i. 

WObec naporu pro~cjonalnych organizacji i niepodległościowych na 
szybkie wysyłanie do nich instruktorów nowego prądu komenda Armii Polskiej 
zarządziła zorganizowanie w czasie przerwy wielkanocnej /w końcu ]cwietnia/ 
kr6tkiego, dodatkowego kursu dla przyszłych kierownikóv zesoołów harcer
skich na provincj.i wschodnio-galicyjskiej. Sk:J:ad jego /około 50/ był 
ściśle dobrany ood vzględem idem.zym i cech przyvódczych. Zadanie kursu 
polegaro na roznovszechnieniu idei wychol-rania harcerskiego na pro~dncj ę 
wschodnio-galicyjską i pokazie praktycznym swoistych metod szkolenia z 
naciskiem na polskie tradycje zagończyka i zwiadowcy. Zespoły poszcze
gólnych miast znały się dobrze od kilku lat z pracy tajnej w oddziałach 
ćwiczebnych i nie żywi~ żadnych wątpliwości co do celu przygotowań wojsko
w- -rcerskich. !<urs by)· przedsięwzięciem odrębnym od "Sokola", ale z 

srużenia wspólnej idei harcerskiej - doboru odpoldednich jednostek 
N ców nowego orądu wycho~nia. Pomieszczenie kursu zapewniły dwie 

o - n e will e letniskowe w lesie na pÓłnoc od wsi Brzuchowice. Pogoda 
enna, jak wiosną, ale bez deszczu, ziemia wilgotna, pokryta ob-

-- • ĆWiczenia i pokazy zajmowały 6-8 godztn dziennie oprócz 
nocnego. Treści~ ich byro prowadzenie zwiadów i patroli ubezpie-
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czają~ch, obozowanie i tropienie śladów, ponadto musztra plutonu, roz
bieranie karabinu i pistoletu. Z kierownictwa kursu pamiętam jego ko
mendanta Mieczys~ava Norwida-Neugebauera, niezmordowanego v planowaniu i 
skupianiu wysilkóv, oraz jego pomocników: Mariana Żegotę-Januszajtisa, 
nieza:wodnego w pomysłach zagończyka i w kierownictwie ćwiczeń taktycznych, 
oraz Boleelewa Biskupskiego, zawsze pogodnego i imponującego silą fizycz
ną. Z instruktorów migają mi postacie: Andrzeja Małkowskiego, prowadzą
cego gawędy o prawie skautowym i zasadach obozowania; Hugona Zacherta, 
sprawiającego wszela~ie szyki kompanii; Alojzego Horaka, cytującego z pa
mięci ea~e schematy organizacji pułków austriackich i niemieckich; wresz
cie, wszędzie obecnych i życzlivie doradzających - Leona Kazubskiego i 
Franciszka Pększyca. Nie mogę dziś określić roli Henryka Bagińskiego v 
ciągu tych kilku dni, choć na kursie v "Sokole" byla ona nrzodująca. Wy
nikiem pobytu w Brzuchowicach było skrystalizovanie dążeń do przepojenia 
skautingu w większym stopniu duchem wojskowym i do przepracowania jego za
sad zgodnie z potrzebami polskimi. Czy oprócz vzoru angielskiego skautin
gu b,ył,y jeszcze inne vpł,ywy w tym czasie? - nie mogę sobie przypomnieć. 
Wedle mojej pamięci zapoznanie się z podręcznikami niemieckich "Pfad
finderóv" i ros7jskich "plastun6w" następiło o rok później lub nieco mniej. 
Charakter ich /wybitnie krajoznawczy i pozbawiony cech yYchowawczo-moral
nych/ nie odooviadał potrzebom polskim. 

II. Przez trzy lata /1911-1914/ trwała symbioza współpracy młodych ze 
staX"ymi. Młodzi oddali się wyłącznie ćwiczeniom harcerskim i \olYCieczkom 
krajoznawczym; przestali politykować v organizacjach ucznio~kich i przer
~li w znacznej części pracę ideoYą, ale z zazdrością patrzyli na niewie
le od nich starszych czlonk6w Drużyn i Zviązkóv StrzeleckiCh, nieco póź
niej /1913/ na wydzielenie z ogółu sokolstwa stałych drużyn sokolich, na 
ich zapravf wojskową, ćwiczenia karabinami i strzelania, manewry kilka ra
zy do roku i na rosnące v spo l'eczeństwie aż do połowy 1913r. napięcie go
to~ści wojennej. Wodzenie za nos małych narodów przez wielkie mocarstwa 
v czasie wojen bałkańskich /ląl2/l3/ znalaz~o swój oddźwięk w rozbieżnoś
ci dążeń politycznych poszczególnych ugrupowań polskich. Jedni szukali 
drogi do niepodleglości przez zanoczątko~nie valki zbrojnej przy boku 
s>abej Austrii. i stąd też domagali się wielki. ch przygotovań na moment yY
buchu wojny. Drudzy wierzyli, że sojusz Rosji z Francją i Anglią musi do
prowadzić co najmniej do nadania większości ziem polski.ch autonomii i dla
tego trzeba czekać na dogodną koniunkturę, a później powiększać polskie 
postulaty. Ta różnica v jakości ętanowiska na wypadek wojny znalazła swój 
~raz w łonie środowiska harcerskiego. 

Naczelnictwo Związku Sokolego odchylało się zoraz silnie,i od dążeń 
młodzieży pragnącej udzia~ v wojnie lud6v. Już usunięcie kolegi Y~ł-

.z redaktorstw. ·"Skauta" w marcu 1912 ~. i powierzeniem tej pracy 

N 

5 

arch1wum 



• 

najbardziej mistycznym i niewojskowym jednostkom z "Eleusis" 2/ pozbawiło 
ruch harcerski dynamiz~ i związku z bieżącym nurtem życia polskiego. 
Zjazd instruktorów skautowych w początku 1913r. wykazał pustkę głoszonych 
haseł, przywiązanie do szablonów i parad oraz skromny dorobek tylko w 
dziedzinie gimnastyki i krajoznawstwa w ograniczonym terenowo zasięgu. 
Tylko 4 drużyny lwowskie z obsadą instruktorów strzeleckich urządzały 
6wiczenia taktyczne i dalekie wycieczki do wszystkich części Karpat. Dla
tego starsi haroerze zaczęli się wylflykać z szeregów szkolnych drużyn so
kolich i orzechodzili do organizacji strzeleckich, choć było to sprzeczne 
z intencją ich Komendy Naczelnej i ze statutem vrzędowym. W większości 
miast nrovincjonalnych, gdzie nadzór nauczycieli wladz sokolich był mniej
szy, a opinia spoleczna bardziej poblażliwa na odchylenia, starsza mło
dzież harcerska zaczęla gt~madnie, cho6 nieoficjalnie, uczęszczać na ćwi
czenia organizacji strzeleckich już 'Wiosną 19l3r. W ten sposób wytworzy
lo się bliskie wspólżycie między młodzieżą szkół średnich i wyższych oraz 
rzemieślniczą i robotniczą. 

Sama jednak organizacja sokola mimo znacznego rozwoju w r.1913/14 
stał,ych drużyn sokolich /tj. prowadząc.ych w.yszkolenie wojskowe i podle
głych rygorowi militarne~ oraz połączenia personalnego ich dowódców z 
kadrą instruktorską harcerstwa nie myślała o programie bardziej pociąga
jącym młodzież szkolną czy też o dostarczeniu jej mocnej podniety ideo
wej i technicznej do rozwoju umiejętności harcerskich. Przecivnie, pod 
vplywem prądów antymilitarnych części społeczeństwa polskiego Naczelnict
wo Skautowe wyda'ł:o w jesieni 19l3r. zakaz musztry wojskowej /polskie re
gulaminy istniały już od 2 lat/ i prowadzenia ć'Wiczeń polowych na podsta
wie założeń vojskowych. Mimo że rozkaz ten nie był w pełni vykonywany, 
wywołał wzburzenie i chęć oporu narzuconym rygorom. Wreszcie z końcem 
kwietnia 1914 ta sama władza zabroniła instruktorom harcerskim, należą
cym do organizacji strzeleckich noszenia na ć~czeniach przynależnych 1m 
mundurów oraz zaostrzyła poprzednie rozkazy znoszące musztrę wojsko~ i 
ćwiczenia taktyczne. Celem ścisłej kontroli w.ykonania tych zarządzen 11 
inst~1ktor6w harcerski ch we Lwowie, znanych z sympatii do organizacji 
strzeleckich, Naczelnictwo wez~Io do raportu i przeprowadziło qochodze
nia protokolarne w sprawie wpływów postronnych na harcerstwo. 3/ Wypowie
dzi tych instruktorów stwierdzały jasno, że oni należeli do rzeczywistych 

-- =. ... --- b -- · - --- . . ... . ... ......... _________________ _ 

2/ "Eleusis" by~o organizacją zmierzającą do wychowania doskonałych ety
cznie jednostek /z obowiązkiem poczwórnej wstrzęmięźliwości/ jako pod
stawY do wyzwolenia narodu w dalszym etapie rozwoju, zgodnie z tradycją 
mesjanizmu polskiego. Zależycielem jej ~( w 1899r. filozof-metafizyk, 

,.,..---,~of. Wincenty Lutosławski. W życiu zbiorowym "Eleusis" zastępowało re
nx czyn i sprawiedliwość narodową natChnieniem i spekulacją mistyczną. 

cielami ruchu na terenie Lwowa w latach 1909-1912 był Ignacy Ko
~A· i Tadeusz Strumir>o. Odmianę dynamiczno-niepodległościową re

ł Tadeusz Dybczyński. 

N 
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skład komisji dyscyplinarnej wchodzili: prezes dr K. WYrzykowski, 
Kozielewski, dh J. Grodyński, i dh Cz. Pieniążkiewicz. 
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tw6rc6w harcerstwa., że postępowanie władz sokolich v ostatnim roku byl:o 
zaprzeczeniem początkov.ych haseł i wzajemnych zobowiązań Sokoła i Naczel
nej Komendy Drużyn Strzeleckich, nie m6viąc już o dążeniach do powszech
nej służ~ harcerskiej. Po przesłuchaniu NaczelnictYO Skautowe postawiło 
11 instruktorom żądanie v,ystąpienia z organizacji strzeleckich, kt6remu 
oni odm6wili i zameldo~li opuszczenie szereg6w harcerstwa sokolego. Oczy
wiście sprawa nie zakończyła się kapitulacją. W pierwszych dniach lipea 
1914 odbyl się zjazd szkolnej młodzieży niepodległościowej we Lwowie, kt6-
ry między innymi uchwałami wyrazi:t opinię potępiającą władze harcerskie 
za stronienie od zasad v.ychowania niepodległościowego i zalecił nawr6t do 
początkowej ideologii harcerstw., v.ykorzystując pomoc organizacji strzele
ckich "wszędzie tam, gdzie wsp6lżycie z "Sokołem" okaże się niemożliwe". 
By~a to zapowiedź organizovania starszego harcerstwa /d'Wu najyYiszych 
klas szkoły średniejJ ~za Naczelnictvem "Sokoła" i przepojenia tych grup 
mlodzieży duchem v,r.chowania wojskowego, ale w formach dostosowanych do po
trzeb szkolrr,ych. 47 Moralne podstawy prawa harcerskiego zostały nie tylko 
zachowane, ale wzmocnione. Dla większości drużyn skautowych na prowincji 
uchwala powyższa byla tylko zatwierdzeniem stanu istniejącego, które mia
>o ulatwić stosunki z władzami "Drużyn Strzeleckich" i "Soko2a11 • 

Odl'ączenie starszego harcerstwa od "Sokoła" ~ło zdrowe owce w 
chvili wybuchu I wjny światowej. Jednym z wybitnych przykJ.-adów ducha przy
świetlającego tej młodzieży by>a dawna 4 drużyna skautowa przy I drużynie 
strzeleckiej ve Lwowie, kt6ra w całości vstąpila do oddzial6w strzeleckich 
J6zefa Pilsudskiego w dniach 4-7 sierpnia 1914r. i chociaż została między 
takowe rozdzielona świadczyła ofiarą życia i wytrwałością w z;oszeniu tru
d6v vojny o rzetelnym przygotowaniu do służby żołnierskiej. 5 WYstarczy 
wspomnieć, że v ciągu lat 191.4-1920 z jej sk~adu poległo 12 harcerzy, a 
stopni generalskich i oficer6w sztabovych dos~ży~o się ponad 10. 

·~~ir~.· ~9··~.-~: .. _\< •. • 
• l • • -. l 

' . 

1 '· ! 

. ..... ~ ..... " :o..-._ ... .......-.?, 
~-~ 

4/ Dow6dcą tych oddzial6w został oficer Drużyn Strzeleckich Stanisław 
Ba ~ ve wrześniu 1914/ a jego zastępcą ~ł autor niniejszej re-

i __ 

dzieje 4 drużyny harcerskiej opisał płk-geogr. Mieczy
• Niestety, rękopis jest dziś niedostępny. 
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Marian Bohusz-Szyszko 

t 

Z BOJÓW WIL~SKIEGO OCHOTNICZEGO BAONU HARCERSKIEGO. 
- ···---- ·--. ·--··. - ·--- -~---... = • ·--------------

Marian Bohusz-Szyszko 
jako oficer II Korpusu 

ve Włoszech. 

Wspomnienia osobiste. 

Minęło 51 lat od wydarzeń ni
żej opisanych. 

• 

W maju 1920 r., po otrzymaniu 
matury w gimnazjum im. Zygmunta Au
gusta w Wilnie wybrałem się, jako dru
żynowy 7-ej Wileńskiej Drużyny Harce
rskiej im. Zawiszy Czarnego, z moimi 
harcerzami na wycieczkę, t.zw. obóz 
vędrowny - z Wilna do Suwałk. Po 
dwóch tygodnia·cb marszów i obozowa
nia dotarliśmy w ?Qbliże krańca na
szej wędrówki - i grom z jasnego nie
ba: wieść o przerwaniu przez bolsze
wików frontu pad Leplem, groźna ofen
sywa nieprzyjaciela, Wilno zagrożone ••• 
Ochotnicy - na front. I ja, i niektó
rzy suośr6d moich starszych harcerzy, 
byliśmy już żołnierzami-ochotnikami 
jeszcze z czasów Samoobrony Wileńskiej 
z lat 1918-1919, urlopowanymi dla kon
tynuowania studiów gimnazjalnych, to 
też POwrót do szeregów walczącr,ych w 
takich okolicznościach by! rzeczą nor
malną. Carą drużyną załado~iśmy się 
w SuwaJokach do najbliższego pociągu
i tego samego dnia byliśmy w r ejwachu 
wileriskim. 

Rejwach - to może za blade sło
wo dla określenia groźnego, gorączko
wego, a jednak podniosłego nastroju, 
który :9anm.rał w naszym mieście. Zna
leźliśmy się odrazu w burzy organiza

cyjnej harcerskiego baonu ochotniczego nod dowództwem porucznika Romualda 
Kawalca, który zagnieździ~ się w naszym mieście od kiJkunastu miesięcy, 
a kt6rego wszyscyśmy znali i kochali. 

~--~~ Zostal'em przydzielony do pierwszej kompanii, którą dowodzi) nor. Ta
awalec, brat ~mualda. Zostałem sekcyjnym w plutonie poochorążego , 
~gna Pekszy. Po kilku dniach okazaro się, wbrew zapowiedzi dowódcy 

__. ~~.,~ • Boruszczeka, '.)ronienia Wilna nrzed zbliżającą się nawałą bo l-
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' że mamy opuścić miasto, dorączając się do ogólnego odwrotu na
isk. Tragiczna, wyrytA w naszej pamięci chwila surzed ~ółtora 

Y początku stycznia 1919 r. opuszczaliśmy nasze miasto w szeregach 
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Samoobrony Wileńskiej, powtarzala się teraz w początku lipca 1920 r. -
i tak samo jak wtedy widzieliśmy złowrogi blask łun na niebie od wscho
du i pórnocy ••• Obok nas maszerovały ochotnicze plutony naszych druhen
harcerek. Mimo bólu i rozterki - bo przecież po raz drugi oddawaliśmy 
nasze ukochane miasto i rodziny na pastwę wroga - byliśmy pełni wiary, 
że wrócimy tu zwycięsko; pieśni harcerskie i żołnierskie, które Śpie
waliśmy v marszu nie byly tylko sztucznym podniecaniem animuszu lecz 
autentycznym wyrazem wiary i wli. Harcerki wykazyvaly zdumiewającą 
vytrwa lość v ciężkich marszach odwrotovych aż do Grodna. W tym mieście 
pożegnaliśmy nasze druhny, które pojechał,y pociągiem do Warszawy, · zosta
wiając nam dwie sanitariuszki: druhnę Aleksandrę Kochó~ /"Lusia"/ i 
Hankę fA:)takównęf wykazywały one potem wyjątkową dzielnośc i sprawność 
/Kochówna, późniejsza Feliksowa Małuska, żona majora W.P. zmarła na emi
gracji v Londynie w r. 19f:JJ/. 

Nasza kompani~ harcerska /później, po bitwie Warszawskiej wcielona 
jako pierwsza kompania do baonu harcerskiego 201-go pułku piechoty dy
vi.zji Ochotniczej pu'.tk. Koca; po sławnym "buncie'' gen. Żeligowskiego 
baon ten stal się główną częścią 6-ego Harcerskiego pulku piechoty WOjsk 
Litvy Środkowej/ w pierwszym grodzieńskim okresie kampanii 20-go roku 
brała czynny udział v operacjach obronnych przepraw nad Niemnem i do
łączyła do wyjątkowo wyczerpując.ych marszóv odwrotowych aż do Sokólki, 
gdzie nastąpił epizod dobrze charakteryzujący morale naszego oddziału 
harcerskiego. Był pięlmy późno-lipcowy vieczór. Na zachodzie lśniły 
purpurow żóltave smugi obl'oków, oświetlanych słońcem już zaszłum po
niżej horyzontu. Po szosie wiodącej na zachód od Skółki ciągnął się wąż 
będących v długim odwrocie wojsk polskich, zmęczonych, wyczerpanych fi
zycznie i psychicznie; pamiętam że ledwie się wlokłem, pamiętam, że czu
>em straszliwą pokusę wywalenia się do jakiegoś rovu, wyprostowania obo
la~ch i spoconych nóg i spania, spania... Kompania nasza maszerowała, 
zdawa;o się ostatkiem sił /może sądziłem po sobie/, w masie ~jsk dywi
zji genera)a Żeligowskiego; pamiętam, jak zelektryzowaliś~ się widząc 
nagle generała przejeżdżającego na koniu wzdłuż kolumny wojsk i pozdra
wiającego nas "Czołem harcerze". Blisko na przedzie przed naszą kom
panią, przedzieloną od nas jakąś zagmatwaną grupą piechoty, była poz
nańska /jak potem dowiedzieliśmy się/ bateria haubic; minęła nas truchtem 
kilkanaście minut przedtym - "lewa wlna!" Wogóle, oddziały były po
mieszane na szosie. Nagle - z lasku, który czerniał na prawo od nas, 
na tle tyeh smug purpurowych zachodu - zarechotał karabin maszyno~. 
Ktoś wrzasnął- "Kozac,y". I kląb . piechurów i wozów rzucił się, czy ra
czej zwalał się - z szosy na lewo; reakcja wyczerpanych ciał i nerwów. 

I nagle zobaczyłem na tle nieba znowu sylvetkę generała na koniu -
~~kcóż to, boicie się kilku kozaków? Czy: wam nie wstyd?" "Har

ekają, panie generale" ktoś krzyknął za mną. "Kompania v 
erunek ten las" peszyszałem głos por. Tadeusza Kawalca i 

ed sobą z ręką vskazującą kierunek. "Bagnet na broń!". 
~'ęJM.Ui lasku, w któ17m migał żóltavy języczek. Ale nim 

/było ze 400 kroków/ poslyszeliśmy piekielny huk na lewo 
yq1:un1ast potem zobaczyliśmy kilka srupóv ognia, wybuchających 
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z tego upiornego lasku - jeden jak mi się zdawało właśnie tam, gdzie mi
gal: żóltawy języczek. To ta poznańska bateria haubic - błyskaWicznie od
przodkowała na :tączce na prawo od szosy i rżnęła ogniem na wprost. Ko
zaków nie vidzieliśmy. Odwołano tyralierę na szosę. Rannych nie było • 

• Zeligovski podjechał do nas: "Czołem, harcerze, dzielni chłopcy". 
Ku chWale Ojczyzny, panie generale!" Chyba przez godzinę nie czułem 
zmęczenia - jak ręką odjął. Oto, co znaczy podnieta nerwowa. Dość pręd
ko byl postój i pamiętam - spal.em jak kamień w jakimś wilgotnym rowie 
kilka godzin; rozkosz nie znana od 2-ch tygodni. Teraz, po przeszło 
~ięćdziesięciu latach, gdy przychodzi moment bezsenności; gdy przypomnę 
sobie tę chwilę, w której wolno mi było skulić się w tym rowie /żadna 
pierzyna nie zastąpi tamtej wygody/ - zasypiam natychmiast. 

W początku sierpnia, coś na dziesięć dni przed wiekopomną Bitwą 
Warszawską kompania nasza dotarła do Rożan. Pamiętam, jak podszedłem z 
jakimś meldunkiem do óvczesnego dov6dcy naszego batalionu - kapitana 
Ignacego Bobrowskiego i nim usta ot~rłem, zrobiło mi się słabo i upa
dłem nieprzytomny. Położono mnie na wóz sanitarny i pamiętam, jakby to 
było wczoraj, twarz Lusi Kochówny, nachylającą się z troską nade mną. 
Okazało się później, że miałem żółtaczkę, dezynterię, wszystko skutkiem 
wyczerpania. 

W ten sposób złośliwy los pozbawił mnie uczestnictwa w B i t\de War
szawskiej, w której moja kompania mia~a chlubny udział, a m6 j kolega, 
druh sierżant Olgierd Zaborowski dostał za kontratak swego plutonu krzyż 
Virtuti Militari. Przeleżałem te wielkie dni w szpitalu Ujazdowskim w 
Warszavie. Cała ta kuracja zajęła mi około dwóch tygodni, poczem za
meldowałem się w koszarach batalionu harcerskiego, kt6rego nowe kompanie 
tworzył w stolicy znowu niestrudzony por. Romuald Kawalec. Tym razem 
przydzielono mnie do kompanii szturmowej tego batalionu i w tej jednos
tce jako sierżant-szef, a p6źntej jako dowódca plutonu wymaszerowałem 
znowu na front i zdążyłem vziąć udział. w bitwie niemeńskiej pod Grodnem, 

• a potem w kampanii wileńskie,; genera!a Zeligows1<iego. Ale o tym ooo-
~em w następnej części moich wsnomnień. 

" ••• 

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

Pracujcie, praca sama winna być wam nagrodą, 
nie myślcie o korzyściach materialnych, 
o stanowiskach, a nawet o sławie. 
Ludzie sarni was odnajdą i uznają wasze zasługi." 

Oswald Balzer 

lO 
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Z "PREHIS'IDRII" MEGO HARCERSTWA. -----· ·---- - .. ·------·--- ... ._-

Stefan Mękarski, jeden z założycieli Oddzia· 
l 

łów Cwiczebnych (tajnego skautingu) we 
Lwowie. 

Narodzinom harcerstwa polskiego 
we Lwowie /1910/ towarzyszył głęboki 
ferment ideow.y wśr6d młodego pokole
nia. Powstal on na tle sytuacji mię
dzynarodowej, pełnej już sygnałów zbli
żającej się wojny, był też pochodną 
przeobrażeń i konflikt6w wewnętrznych 
w tzw. starszym społeczeństwie. Ob
fita literatura, dotycząca tego fer
mentu, którego centrum geograficznym 
był Lwów, wyjaśnil-a bliżej przyczyny 
i charakter tego kryzysu. Nie będzie 
więc rewelacją, jeśli w krótkim wsparn
nianiu moim z tych czasów napiszę, że 
w s~nym akademickim ZECIE /tajny Zwią
zek Młodzieży Polskiej/ nastąpił w 1909r., 
ostateczny rozlam, w którego ~iku 
powstały dwa ZETY. W pierwszym pozo
stała część młodzieży, która po stare-

/Z książki Henryka Bagińskiego: 

mu. grawitowała ku Stronnictw Demokra
cji Narodowej, kierowanemu przez Ligę 
Narodową. Drugi, zwany także "Frondą", 
skupił młodzież w nowostworzonej orga
nizacji pod nazwą. "Zarzewie". Byi więc 
od tego czasu ZET "narodowy" i ZET 11za
rzewiacki". Ten drugi różnił się od 

U podstaw organizacji wojska 
polskiego 1908-1Ql4. Warszawa 
1935, s. 165/ 

pierwszego tym, że na czoło swego pro
gramu wysuną.:!: cel odzyskania niepodległości przez czyn zbrojny. Stąd na
zwa: m!odzieży niepodleg:tościowej w ZECIE zarzewiackim. Ten ZET był licz
niej szy. Autor "Historii Ligi Narodowej 11 /Londyn, 1964/ Stanisław Ko
zickt pisze /str.338/, że nrzedstawiciele młodszego pokolenia politycznie 
poszli za nrzeciwnikami ówczesnej polityki Demokracji Narodowej, byli 
zwolennikami "Frondy" i ulegali wpływom organizującego się obozu niepo-
dległościowego. . 

Bylem wówczas 14-15-letnim gimnazjalistą i członkiem PETU / 11Przy
szlość" organizacj i stanowiącej niższy stopień ZETU. PET obejmował 

_ '~ średnich. Nie należa~em do nowicJusz6v w PECIE, gdy ro-
... 1"\r\1"'\ nastąpił. Już od 2-giej klasy gimnazjalnej /i906-7/ 

te .i uezniowkie.i konspiracji, wprowadzony do niej przez 
~e, Leona Benoit. WczytywaJ:em się w zbyt trudny wtenczas 

znik "Tekę", organ ówczesnego ZETU i koloortowalem ją. w 
a et nierwszy mój w życiu artykuł o patriotyźmie moidh 
ole ów nanisalem do tego pisma. Co więcej. Jako uczeń 3-ciej, 

11 
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a może już 4-tej klasy streściłem na zebraniu mego gimnazjalnego PETU 
broszurę czołowego wówczas we Lwowie polityka narodo~-demokratycznego 
prof. Stanisława Głąbińsldego o "Wyodrębnieniu Galicji". 

W okresie rozłamowym poszedłem za większością i stałem się człon
kiem PETO zarzewiackiego. Spra'Wih to jednak nietylko magia większości, 
tzv. owczy pęd. Uczuciowej naturze ~rostka bardziej odpowiadało roman
tyczne podglebie zarzewiackiej ideologii, jej bojove hasła, aniżeli po
zytywizm 1 prozaiczny ewolucjonizm ruchu narodowego, którego nacjonalizm 
b,ył mi jednak bliski. Z pasją uczestniczyłem w demonstraa,yjnych poCho
dach pod pomnik Ordona na Cmentarzu Łyczakowskim, wzruszałem się pate
tycznymi przemówieniami Zarzeviaków pod pomnikiem Mic!<:iewicza, deklamo
walem z przejęciem Redutę Ordona na "wieczorkach" w szkole, nie brakło 
mnie przy wybijaniu szyb w siedzibach konsulatu rosyjskiego czy niemie
ckiego. Dociera~ już wówczas do umysłów i przemawia~ do imaginacji 
koncepcje tajnego państwa, które nieco później w.yloży2 w osobnej książ
ce Feliks Mlynarski /Jan Brzoza/. 

Wielki wpływ wywierali na mnie ówcześni delegaei-akademiey zetowi, 
opiekując,r się PETEM, do którego należałem, w szczególności Stanialaw 
Sasors1<i i Wacław Gajewski. Obaj byli inteligentnymi wychowawcami, ich 
argumenty o zaniku uczuć i woli niepodleg ;toś ciowej mialy wielką siłę prze
konywująeą. Tak się też złożyło, że ·w tym czasie mieszkałem z rodziną 
przy ul. Zofii Chrzanowskiej - przecznicy, łączącej ul. Leona Sapiehy z 
ul. Kopernika - w domu, w którym na ll8Xterze miała swą kwaterę· "Kuźnica", 
jawne stowsrzyszenie akademickie Zarzewiaków. Wślizgiwałem się jako pe
towieo na ich zebrania, sruchałem referatów prof. Eugeniusza Romera, Ma
rii Konopackiej, Romana Massalakiego /"księcia"/, braci Kobylańskich, 
Aleksandra Ładosia, Karola Popiela, Henryka Bagińskiego i Andrzeja MaJ:
kowskiego, a także poezji "wieszcza" zarzewiaekiego Andrzeja Sienkiewi
cza. Rozpalały moją wyobraźnię dyskusje nad tymi referatami, a zwłasz
cza przewijające się w nich niezmiennie motywy wojskowe, hasła wzywają
ce do ćwiczeń wojskowych z bronią w ręku. Jako fachowiec i autor regula
minów i muszt~ ~al do t~rzenia drużyn i pogotowia ~jakowego zwłasz
cza Bagiński /pseud. Józef Chłopski/. Temu zwrócił na mnie uwagę mój 
wychowawca zetowy Sasorski. I stało się, że już jako Zarzeviak patowy 
uczestniczyłem w I Zjeździe ogólnym niepodległościowej młodzieży szkół 
średnich we L-wowie z dn. 2 lutego 1910 roku, na którym sformułowano pod
stawowe zasady ideowe i wychowawcze Zarzewia petowego. Reprezentowałem 
na tym zjeździe wraz ze Stefanem Massalakim /bratem Romana/ filię IV-go 
gimnazjum we Lwowie. 

Ze wzruszeniem oglądam zawsze w książce Bagińskiego "U podstaw or
ganizacji wojska polskiego 1908-1914" /Warszawa 1935/ podpis mój na dwóch 
kartkach z r. 1910, upamiętniających ten zjazd, na których widnieją pod

~--- p~ Malkowskiego, Sasors~iego, jego żony i znakomitej autorki w "Zarze-
,~ u" ii Konopackiej, Mieczysława Gębarowicza, wybitnej twórczyni har-

N żeńskiego we Lwowie Heleny Faliwodzianki i wielu, wielu innych. 
soo~9:rćct nich niektórzy odegraJ i w czasie wojny i w 20-leciu niepodległoś

żnych polach działalności znaczną rolę. Wówczas też /koniec 1909 
ch następnych/ zmienil.a się moja rola koJportera. Zamiast "Teki" 
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koloortowalem "Zarzewie", miesięczny organ m:todzieży niepodległościowej. 
W tym piśmie ukazywary się już częściej korespondencje mego pióra o ro
bocie organizacyjnej w moim gimnazjum. 

W tym też czasie Bagiński-Chłopski zaczął tworzyć we Lwowie tzw. 

• 

Oddzia.:cy ĆWiczebne. Były one tajne, odbyYając ze ~ględów konspiracyj
nych osobne wykłady i ćwiczenia. Bagiński poprzez delegatów zetowych 
powierz.yl organizację takiego Oddziału w filii IV-go gimnazjum Stefanowi 
Massalskiemu, nmie i Franciszkowi S~pskiemu. ĆWiczenia, na które pod 
pelerynami nosiliśmy w mieście staroswieckie Werndle, odbywały się za
zwyczaj na Pohulance. Dołączały do nas niekiedy Oddział,y z głównego gim
nazjum IV /pod wodzą moich przyjaci6ł Wiktora Nechaya i Franciszka Ja
niaka/. Tam, rozrzuceni w tyraliery, peda.ntycznie reprodukowaliśmy wzo
ry, zawarte w instrukcjach Bagińskiego. Oddziały Ćwiczebne /Tajny Skau
ting/ był,y prekursorem jawnych drużyn harcerskich, dostosowanych już 
także do yzor6w angielskich Baden Powella i wyłożonych przez właściwego 
twórcę harcerstwa polskiego Andrzeja Małkows~iego w przełożonej przez 
niego w r. 1911 na język polski książce "Scouting for Boys". Te ja'WTle 
drużyny, otrzymawszy placet władz austriackich organizowali już wspól-
nie Zarze~acy i Sokoli. Należy tu dodać, że w tym nowym okresie /1911/ -
j a'Wilego już organizowania harcerstwa - popularne były nazwiska kierowni
ków ttSokoła", np. Czaslawa Pieniążkiewicza /zresztą także Zarzewiaka/, 
Kazimierza wyrzykowskiego, Mariana Wolańczyka i in. 

Ten nowy okres nie jest przedmiotem moich wsponmień. Piszę o 
"prehistorii" mego harcerstwa, a więc o jego tradycjach i korzeniach. 

Do nich należy udzial mój w organizacji, zależonej przez Tadeusza 
Dybczyńskiego, którego podpis widnieje r-6wnież na wspomnianych wyżej kar
tkach, dotyczących pierwszego zjazdu zarzewiackiej młodzieży niepodległoś
ciowej v lutym 1910 r. 

Dybczyńsld urodzony 1886 r., w Kongres6wce przybył do Lwowa z ~lar
szawy w r. 1908 na studia geologiczne i paleontologiczne w uniwersyte
cie lwovskirn pod kierurutiem profesorów Rudolfa Zubera i Józefa Siemira
dzkiego. Na tym też uniwersytecie doktoryzował się, ale już w Polsce 
niepodleg~ej. Ten dwudziestod~etni student- urodzony konspirator -
miał w 1g08 r. już obficie zanisaną kartę w działalności tajnych orga
nizacji na terenie zrusyfikowanych szkół średnich zaboru rosyjskiego. 

Przybywszy do Lwowa wstąpił Dybczyński naprzód do Czytelni Akade
mickiej, uzależnionej od Demokracji Narodowej. Ale w czasie rewolucji 
rozłamowej przeszedł do ZETU zarzewiackiego, stał się jednym z jego twór
ców i w swych "Wspomnieniach z prac konspiracyjnych w latach 1908-19J3", 
ogłoszonych w ''Niepodległości" /t. VIII, zesz. 2 i 3, Warszawa 1933/ twier
dzi nawet, że to on nazwę "Zarzewie" zasugerował Sasors1<iemu. Na foto
grafii założycieli "Zarzewia", do'J'.ączonej do "Wspomnień tt, na kt6rej znaj
d.u·~-sj~'~ncirzej Ma !kowski, nie brak rzeczywiście Dybczyński ego. 

indywidualność bogata, łącząca w sobie głęboką ideowość z 
dolnościami wychowawczymi. Ten niepozorny, niski i szczup

~~...c.uA~~,..,-+- ·-'l:wersytetu miał szczególny dar nawiązywania kontaktu du-
-......... \.olll"lńł .,-'~erzonymi mu w konsnirac.ii chłopcami. Przemawiał umiejętnie 

ni narodowej, a przeni~liwe jego oczy, wpatrujące się w 
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rozm6vcę spoza binokli - fascynowały młodych słuchaczy. Jego filozofia 
v.ychowawcza miała tę c~oht osobliwą, że kladl .szczególnie silny nacisk 
na uetycznienie, więcej: na ureligijnienie osobowości swych v.ychovank6v. 
Te pierwiastki spirytualistyczne pragnął wiązać organicznie z edukacj' 
niepodleglościovą. Z dyscypliną i wartościami bojolrłYmi pragnął łą.czyc 
cnoty niemal ascetyczne. Odgrywała w tym dążeniu niemałą rolę ideolo
gia, szerzona v tym czasie przez Eleusis, m.in. program abstynencji. 
Dybczyński pisze v swych "Wspomnieniach", że sam próbował "postu przez 
całych sześć dni, dobrowolnie skazując się na ścisłe g?.odovanie i doś
wiadczywszy rzeczywiście ciekawych wrażeń i stanów." Z drugiej strony 
docenia? w ~chowaniu etycznym rolę tych cech i haseł, które odpowiada
ją młodemu wiekowi, a które później stały się częścią składovą programu 
wychovania harcerskiego. Stąd jego gorący sentyment dla haseł, głoszo
nych przez skauting. Był v bliskiej przyjaźni z Małkowskim, z którym 
vsp6:tpracovał ve Lwowie, a później odwiedził go w Londynie. W swoich 
"Wspomnieniach" podkreśla, że przeszczepione z Anglii hasła skautingu 
pomogły do rozwinięcia "potężnego ruchu harcerskiego" w Polsce. 

Dybczyński był jednak równocześnie fanatykiem i egocentrykiem. Z 
ntechęcią odnosił się do różnych od swoich poglądów, w pracy organizae.yj
nej nie chciał uznavać nad sobą żadnej zwierzchniej władzy, a nawet kon
troli. Był naturą w?adczą, w sobie widział przywódcę i swój autorytet 
narzucal nie tylko m~odzieży, ale i władzom w ZECIE zarzewiackim. Te 
właściwości musiały prowadzić do konfliktu. Nastąpi~ on jesienią v 
1910 r. Dybczyński zerwał z zarzewiacką Dyrekcją petową i stworzy:~' 
v~asną organizację pod nazwą Zakon Zbawienia Polski /ZZP/. /Przyjaciel 
mój, gen. W. Orlik-Rfickemann w swoim wpomnieniu, ogłoszonym w "Skaucie", 
nr. 12, przez przeoczenie nazwał organizację Dybczyńskiego: Związe1<: Zba
wienia Polski/. Liczni ~chowankowie Dybczyńskiego z PETU zarzewiaokie
go przesz11 do ZZP, ufając swemu przyw6dcy. W treści ideowej nie nastą
piły zresztą żadne istotne zmiany, a podkreślenie w programie, że "Za
kon mial na celu wszechstronne odrodzenie Polski, oparte na ureligijnie
niu i umoralnieniu życia" nie budzicy w mrodych urnys:tach wątpliwości. 

Moje znalezienie się w ZZP nastąpi~o w niezwyk~ych okolicznościach. 
By>em wtedy szesnastolat,('iem i pod wpływem powierzchownej adaptacji trud
nej dla tego wie~u lektury, sta~em się ••• ateistą. Przypominam sobie, 
że sta>o się to zwłaszcza pod wp~lem książek niemieckiego filozofa 
Ernsta Haeckla /"Zarys filozofii :roonistycznej "/, zagorzałe~o darwi.11isty 
i materialisty. Sporo było w tym moim "przewrocie" umys?'owym cech in
fantylizmu i chęci jakiegoś wyróżnienia się wśród kolegów, a także prze
kory w stosunku do niezbyt inteligentnego katechety, który zżymał się, 
gdy przy bierzmowaniu zanroponowałem dla siebie imię: Pafnucego. 

I oto zdarzyło się, że 1-1 tym właśnie okresie pozna;ł:em Dybczyń skiego. 
ąQ.ziłem, że w tym przyrodniku, kt6rego tytu;t: studenta uniwersyteckiego 
mi~~nował, znajdę autorytet, pornocny do formo~nia mego- sit venia 

N bo\ - materialistycznego na świat poglądu. Autorytet znalazłem, ale 
od tego, którego oczekiwałem. Dybczyński w długich, cierpli-wych 

rozmowhch wskaza) moim poszukiwaniom myślowtrn całkiem inny kierunek i 
~~.L •. . Mój ateistyczny enizod skończy> się rychło. Z zawziętego materia-.., _""", 
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listy stałem się wkr6tce nie mniej gorli~m spirytualistą. 
M6j wycho~wca zapropono~ł mi wstąpienie do ZZP. Podobała mi się 

jego nazwa, jego struktura organiza~jna i ceremoniał liturgiczny. W 
ZZP były cztery stopnie członk6w~ l. nowicjusz6w; 2. emisariusz6w; 
3. zniczowc6w; 4. mistrz6w. Nowicjusze łącznie z emisariuszami two
rzyli Ogniwa ZZP. Zniczowcy i m.istrzowie byli nieznani członkom niż
szych stopni. Zniczowc6w obowi~zywała przynajmniej 5-letnia przynależ
ność do ZZP, mistrz6w - dożywotnia... Członkiem• najwyższego stopnia 
"byłem, oczywiście /!/, tylka ja jeden" - pisze w swych "WspomnieniaCh" 
Dybczyński. "Mistrz" odsłonil w ten spos6b wymownie swoje wodzowskie am
bicje, które zresztą we wszystkich jego - bardzo licznych - inicjatywach 
organizacyjnych już przedtem mu przyświecały. Opracował dla ZZP "usta
wę", "kodeks karny" i "program prac". Wszystko to zebrał w postaci oso b
nej, obszernej książki, własnoręcznie na hektografie przez siebie odbi
tej. Mam ją do dnia dzisiejszego w oczach, drobnym, ale bardzo wyraź
nym pismem autora - bardzo niebieskim oł6wkiem - napisaną. 

• 

Atrakcyjność ZZP w okresie, w :kt6rym do Zakonu należałem, była bar
dzo wielka. Przyczyniała się do niej atmosfera braterska /"zakonna"/ i 
liryczny w swytn patriotyźmie nastr6 j, kt6ry Dybczyński potrafił na ze
braniach wytvorzyć. Np. po referacie i dyskusji niemałą rolę odgrywała 
gitara, .na kt6rej "mistrz" akompaniował pieśniom, 11ni sono przez nas r.ie
wanym /"Hej strzelcy wraz", "Zgasły dla nas nadziei promienie", itp. • 
Byl świetnym narratorem, a opowiadania jego, owiane niejednokrotnie smęt
ną mgiełką mistycyzmu, miały zazwyczaj jako temat motywy powstańcze, przy
kłady bohaterskiej odvagi i poświęcenia. Nic dziwnego, że ZZP w pewnym 

~ okresie /1910-1911/ zagarnął viększość zarzewiackich petowc6w ze szk61 
średnich we Lvowie. Członkowie ZZP mieli pseudonimy i nimi się posłu
giwali w rozmova ch. Oto niekt6re z nich: Zegota, Bu trym, Kordian, Sęp, 
Rejtan, Wołodyjowski, Kirkor, Szczęsny. Z dv6ch, żyjących dziś i zamie
szka>yeh v Londynie przyjaci6l moich, a w6wczas cz2onk6w ZZP: pułk. 
dr Stanis;aw Biegański przybra~ sobie imię Zenona, filozofa greckiego ze 
szkoły eleat6w /V v. przed Chr./, zaś gen. Wilhelm Orlik-Rflckemann naz
wał siebie "zakonnym" przydomkiem "Orlik". Ja wybrałem rodzinny mój herb 
"Prawdzica". Dodać tu należy, że do ~ZP należało kilku przyszł,ych księży, 
m.in. zmar:ty niedawno w Krakowie, wybitny historyk Kościola polsldego 
ks. Teofil Długosz i ks. Franciszek Błotnicki, znany w6vczas ze swych ucz
.niowskich patriotycznych poezji. 

Jako członek ZZP nie zaniedbywałem wypraw polov,ych na Pohulankę w 
tajnych Oddziałach ĆWiczebnych /które Dybezyński, członek "Drużyn Strze
leckich", jak najsilniej popierał/ i brałem udział w "konfiskacie" 
12-tu ma.nlicher6w ze szkoły realnej przy ul. Kamiennej, przeznaczonych 
prz~ze dla "przysposo hienia w j skowego". Byłem też vsp6 h-edakto-

em właś~iwie głównym redaktorem - miesięc~nika "Wici", ale już po 
:jlU~.'-l się z Dybczyńskim, kt6ry historię tego pisma przedstawił nie-

. fl\Wet mylnie w swych "Wspomnieniach", ogłoszonych w 1933 r. 
W-zźP b-&irłem" tylko do stopnia emisariusza. Towarzyszyła temu 

~pr~yjęe u su;p~ dyscynlina "zakonna", przewidziana przez ustawę organ!
~ • V -przeddzień przyjęcia odbyłem spowiedź /chyba naj żarliwszą. w ży
ci w o'ci~e oo. jezuitów i przyjąłem komunię. Następnie w mieszkaniu 
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Grupa założycieli "Zauewia" we Lwowie 1910 r, 
Rząd .. gómy: lJ . Kazimier~. Osi~t&ki, 2) Pawel . S~mydtt 3) EU{~njy.s~ ~Whlt'kÓ~;~k~, 4) . T~de'usz K~bylańs~i' 5), AadrH,J 

. . . Małkowskłł' 6) Jan P cptowskl. · ,1(0. ~ • . . . · . . . . 
Rxąd tłrodko\\·y: 7) Henryk Uagiń~ki, ~ ) }; ):EiAtietolt }>opiel, 9) Tadeus1. Dybcz~'ń~ki, t O} Tadeusz 'Miebciń,sld: 11) ;Eugen~ 

ju:1z Opolski, 12} ·~'acław Gajewski; 13) 'Mar ja Konop.ackn, lA) Stnnisław. .ł''rankiewicz. 
R~ąd '· siedzący~h: t:>) Sh~fa{l · .}.łud~iitski, H)) Marjl,l WoźiJ~czk(lwna:, 17) ll ice~~·.::ll:;ny Norwid ~euge_\)auer, 18) Ela Kwiat-

. · kow::ika,. 19) Zygmunt Thiewanowski,. . 201. ·Kazirn i •~rz żu.r:,w:ski, i l) L.l:!<~kadja' Błoh.s~a~ 22) Janin~ Za
krzewska. 

Rząd ll'i~cych : 23) Wójci c'ki~ >N ) S~"'nisłnw Sasm·~ki," 25) · Addrzej Sienkiewic,. . ~ .JI' - - _...,....,.... .".....-- :.#"""" 

/Fotografia z kwartalnika. "Niepodległość", t. VIII, Warszawa 1933 ./ 
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Dybczyńskiego przy ul. Długosza ''mistrz« odebrał ode mnie przepisane u-
stawą ślubowanie i nalożył m~ · na szyję ogromny różaniec ze skamienia~ch 
kostek chleba. Ten różaniec - jak opowiadał "mistrz" - sporządzii na 

• 

Sybirze zes1'aniec Wizunas Szyd:towski i ofiarował. go Dybczyńskiemu. Wi-
zunasa można było we Lwowie w t ych latach widzieć, kroczącego podczas ma
nifestacji 3-cio majowych na czele żyjącej jeszcze garstki powstańców z 
63 roku. Miał orli nos, spadające na plecy siwe włosy i na uroczystość 
tę -przywdziewsl sukmanę ch'łopską. łł-:ó'Wiono, że jest potomkiem rodziny 
Jagiellonów. Na cmentarzyku powstańców z 63 r., /na Cmentarzu l.yczakov
skim/ postawiono na jego mogile piękny pomnik: Wizunas ze sztandarem 
Obojga Narodów rozpostartym w ręku. 

Na tym wspomnieniu urywa się nietylko mój związek z Zakonem Zbawie
nia Polski, ale właściwie i "prehistoria" mego harcerstwa. Dodać należy 
do niej jeszcze moją - już tylko osobistą - znajomość ówczesną z Ignacym 
Kozielewakim i Tadeuszem Strumilłą. Jeden i drugi, starsi ode mnie o 
dobrych kilkanaście lat, mieli znaczny wpływ na rozwój mojej osobowości. 
Nie był to wpływ polityczny, nie należeli do "Zarzewia", sympatyzowali 
z "Sokołem" ale obaj - członkowie ZETU - odegrali wybitną rolę zarówno 

• 

w organizacjach akademickich, jak - przede wszystkim - w tworzącym się 
wóyczas ruchu harcerskim. Płomienny etos, który ci dwaj Els.owie wówczas 
~ród młodzieży lwowskiej reprezentowali, /zwłaszcza krasomówstwo Kozie
lewskiego, poety 1 autora harcerskiego hymnu "Wszystko co nasze, Polsce 
oddamy"/, urzeka~ mnie i kazał poszukiwać kontaktu z nimi. Ten kontakt 
stał się szczeg61nie bliski o wiele później w latach wiedeńskiej emigra
cji /1915-1916/ po rozwiązaniu Legionu Wschodniego, gdy wraz z Kozielew
skim, Strumiłlą, M~chałern Affanasowiczem.i moim szwagrem Stanisławem Strze
telskim redagowlismy harcerskie pisma "Zycie Nowe" i "Orkę". 

Te kontakty nie należą już jednak do "prehistorii" mego harcerst~, 
którą w moim wspomnieniu pragnąl-am zanotować. Ta "prehistoria" jest przy
czynkiem, który wskazuje, że do drożdży, na kt6rych zrodziło się i wy
roslo harcerstwo polskie, należała organiczna osmoza, przenikanie się idei 
niepodl~g)oŚciowo-państwowej z wzorami wychowawczymi Baden-Powella, za
szczenionymi w Polsce przez ich sztandarowego rzecznika Andrzeja Małko
vs1.{iego, wspó "tw6rcę "Zarzewia.,, ale także Sokoła i 'El sa. Ten amalgamat 
sprawił, że harcerstwo polskie jest zjawiskiem swoistym, w swojej isto
cie nienowtarzalnym. 

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

Poczucie ~BA'rBRęl't{! wykazujesz: 

••• jeżeli dzielisz się tym, co masz, 
~--~-· jeżeli jesteś got6w pom6c w ka~dej chwil t, 

eżeli nie obliczasz czasu, wysiłku, pieniędzy, 

N 
/z gawędy hm. Jadwigi Chruściel - U.S.A./ 
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3. Wy d a w n i c t w a. 

HARCERSKI zESzyT HISTORYCZNY Nr. 2/9 

LOSY MlDDZIEży POLSKIEJ POD RZ6DAMI KOMUNISTYCZNYMI PRL. 

Opracowanie dziejów vychowania młodzieży, w szczególności młodzieży 
harcerskiej w okresie kiedy po układzie jałtańskim i okupowaniu ziem 
wschodnich Rzeczypospolitej przez ZSSR - "Polska Ludova" stała się obie
ktem "socjalizowania" czyli komunizowania każdej dziedz~ życia narodu -
jest zadaniem pierwszorzędnej wagi. Opracowanie takie nie byl:o i nie jest 
zadaniem lat~. Trudno jest bowiem rozplątywać pogmatwane węzły przeina
czań i !!~łą!lH!ń tr!gzcJ~ prawdziwego ruchu polskiego harcerstwa, kt6rą 
wlączają obecne v'adze PRL w progt~m ideov.y komunistycznego Pioniera i 
Komsomołu. Podejmovanie się takiej pracy wymaga dogłębnej orientacji w 
zagadnieniu komtnizmu-leninizmu, przede wszystkim w dziedzinie wychoYania 
"socjalistycznego" człowieka. 

Autor 2-go Zeszytu Historycznego okazał się jak najbardziej kompe
tentnym w tym zakresie - autorem. W 24 rozdziałach, na (fJ stronach, łą
cznie z bibliografią, dokumentami i fotokopiami, przedstawił jasno "sta
remu" i młodemu harcerzowi /i harcerce/ na obczyźnie - istotę przevrotu, 
ja~i się w organizacji "harcerskiej" w P~ dokonał i dokonuje. 

Uważne przeczytanie zeszytu 2-go daje obraz formowania się "socja
listycznego harcerstwa", kt6re nie rozwija się prostolinijnie, jedno
kierunkowo. Idzie eta'Pami. Etapy te r6żnią się formalnie i metodycznie. 
9!1. ~g~]ą.ję .. !!'!~!ił- teD.§ąl!l.: Najbardziej charakterystycznym etapem była 
Organizacja Harcerska Polski Ludowej /OHPL/, kt6ra stanowiła w okresie 
stalinowskim ca:tkowi te zaprzeczenie harcerstwa skautowego. Wyniki tej 
organizacji okazary się b~ędne /obszerniej na ten temat pisze "Skaut", 
nr 11, 19'70, wart. "Organizacja Harcerskah -nieudany eksperyment wycho
~nia "socjalistycznego"/. Powstaje wówczas nawr6t do metod Baden-Powe
lla i w r. 1956 rodzi się "Związek Harcerstwa Polsldego", formalnie r6ż
ny, ideologicznie jednakouy z OPHL. 

Wartościowym pod względem informa~jnym jest dział bibliografii, do
tyczący ważniejszych wydawnictw państvrowych w "~RL" w latach 1945-19'70, 
oraz wydawnictw w Rzeczypospolitej Polskiej /1918-1939/. Bibliografia 
z okresu nienodległości nasuwa pewne uwagi. Pominięte zostały wydawnic
twa takie jak np. Historia Harcerek Ewy Grodeckiej - a Zeszyt 2-gi mówi 
o losach całej młodzieży /żeńskiej i męskiej/. W punkcie 3-cim jest wy
mienione pismo "Harcmistrz" /Roczniki. Warszaw/ wraz z wyjaśnieniem, że 

~--~~ono "organem urzędowym Naczelnictwa ZHP i pismem instruktor6w har
ers~ch". Brak jest dodatkowego wyjaśnienia, że od 1933 r., do w.ybu-

chp iej ~jny światowej, organem Naczelnictwa Związku Harcerstwa 
,_... Po!s e o by;J:o p+smo ~Ijar,cę:r;stwo". Na str. 53 Zeszytu 2-go umieszczono 
t=:l~togr ę z obja~nieniem autora.: "z komunistycznego miestęcznika "Har

erstw: , rok XI, 1969". A więc w r. 1958 "ukradziono" nazwę "Harcerstw h 
/j lszy ciąg tradycji!/ i nadano ją urzędowemu "komunistycznemu" 

18 

archiwum 
-- - -~ -

- -~---

l 



miesięcznikowi Związku Harcerstwa Polskiego". To ~ą~~!2nię.jeę~_jak 
I'}§jl>ar§z~.,j .!'2tr~ębl}~.! 

N 

............. _.. 
l'lllo_ ...... ~ ft-.._ .... _ ... _ ............... 

arch1wum 

hm. J.M. 

---0- .. -

POCZIDWKI H!"RCERSKIE 

19 

Ko1o Harcerzy i Harcerek 
z lat 1910-1945 wydało ostatnio 
z inicja~ i staraniem hm. W. 
Wenzla dwa rodzaje kartek pocz
to-wych z rysunkami artysty-ma
larza. M. Walentynowicza. Na 
jednych jest św. Jerzy w valce 
ze smokiem, drugie mają tema
tykę dowcipną z życia harcers
kiego. Podajemy trzy w.ybrane fo
tografie z obu serii. Każda se
ria za,dera 7 sztuk. Koszt jed
nej serii wynosi 25~. lO serii 
ze św . Jerzym- E1.70. Pocztówki 
"dowc:tpne", jedna seria - 25p. 
20 serii - E3.30. Zamówienia z 
za~ączeniem należności /czekiem 
lub P.o./ proszę wysyłać pod 
adresem: "Koło Harcerek i Harce
rzy z lat 1910-191 .. 5" /nazva konta 
bankowego/ c/o 10, Bramcote Rd., 
London, S.W.l5 6UG. 

Harcerskie pocztóvki mogą 
zastąpić szablonowe kartki angiel
skie. Dochód przeznaczony jest na 
wydawnictwa Koła Harcerek i Har
cerzy 1910-45. Cel warty poparcia. 

,_ ... ............ ,_.._. 
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WYDAWNICTWA KRAJO~ffi 
-- 11 - ··- ·--.. --

Tli ubieg?-ym roku ukazaJ-o się drugie, poprawione wydanie /z 1956 r./ 
książki A1eksandra KRmińskiego pt. "Zośka i ParasQl!:• Opowieść o nie
których ludziach i niektórych a1<cjach dwóch batalionów harcerskich. Iskry 
/Państwowe Wydawnictwo/, Warszawa 1971, str. 650. 3 mapki. 

"Zośka i Parasol'' - wedJug s~ów autora - stanowi relację o zdarze
niach prawdziwych, o ludziach prawdziwych, o sytuacjach rzeczywistych. 
Jednakże opowieść ta nie jest opracowaniem historycznym ••• Autor usi"o
~} wprawdzie jak najwierniej odtworzyć rzeczywistość w oparciu o własne 
wspemnienia i o sprawozdania uczestników walk, którym los dał doczekać 
chwili obecnej, ale nie miał ani zamiaru, ani możliwości ścisłego i peł
nego przedstawienia dziejów "Zośki" i "Parasola". Zamiarem autora było 
ukazanie człowieka, który był uczestnikiem walk obydwu batalionów, uka
zanie młodzieży polskiej w latach okrutnej wojny i okupacji, ukazanie lu
dzi posta~onych wobec najtrudniejszych prób charakteru i prób wierności 
najwyższym wartościom ••• Młodzi ludzie "Zośki" i "Parasola" Slroją walkę 
i srużbę pojmowali szerzej niż niektóre inne oddziały ruchu zbrojnego: 
pragnęli służyć krajowi "dziś, jutro i pojutrze", aby w życie polskie 
wprowadzać idea~y braterstwa i bezinteresownej, ofiarnej służby oraz pos
tawę świadomego obywatela, dźwigającego z własnej chęci współodpowiedzial
ność za losy narodu i państwa nadczas wojny i pokoju. 

"ZoŚl<a i Parasol" stanowi dalszy ciąg "Xamieni na szaniec" Aleksan
dra Kamińskiego, książki napisanej pod pseudonimem "Juliusza Góreckiego'' 
w okresie okupacji i dwukrotnie wydanej w drukarniach podziemnych. Była 
to jedna z najbardziej POpularnych pozycji padziemnej literatury polskiej. 
"Jedna1<że - pisze ve wstęnie "polsko-ludowo" nastamony Bogdan Hilla
brandt - nie wszędzie odbierano ją z jednoznacznymi uczuciami. Zastrze
żenia i żarliwe dys,msje wywo?:ywaJ-a w kręgach młodzieży zna;idujacej się 

V 

w orbicie wprywów lewicowych nartii ••• Szczególnie atakowano "unikanie 
problematyki soo "ecznej t'. "Uwagi te odnieść można r6wnież do "Zośki i 
Parasola" - pisze dalej Hillebrandt. - Kierować je należy do ideologii 
harcerskiej lat międzywojennych, której autor "Zośki i Parasola" stał 
się wiernym wyrazicielem. Ideologia ta, skrótowo wyrażana, pojęciem 
"Służby dla Ojczyzny", bez gi-ębszego wnikania jakie ma mieć sool:eczne 
oblicze ta ojczyzna ••• - d§Jekę_gzł~ od wizj!.~ąls~! sqcjalis~~gznęj 
/komunistycznej - J.N./" . 

Ale - ponieważ harcerstwo "ludowe" w obecnej Polsce nawiązuje się 
do per fas et nefas wykrawanej i snecyficznie adaptowanej tradycji daw
nego harcerstwa /skautowego/ - ideolog "Wstępu" przyznaje, iż bohatero
wie "Zośki i Parasola" /w petmym kontekście/ winni pozostać wzorcem tak-

~--~~ dla rolodzieży dzisiejszej ••• Nn. zaangażowanie ideowe, upór w ?rze
an~u trudności, gotowość do POŚwięceń na rzecz spełeczeństwa, w 

N 'kt~ór~~ się żyje, te wartości winny cechować kRżde pokolenie m?:odych Po
"Tych wartości uczy r6wnież książka niniejsza" - stwierdza 

:~andt/. 
pierwszej do ostatniej strony żkę tę czyta się "jednym tchem". 
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Dostała się do moich rąk odbitka z "Przeglądu Lekarskiego" /Rok 
ll!V Seria II nr l 1968 s. 209/ pt. !!l ! . Autor 
t7ch wstrząsających, pisanych prosto, bez patosu, wspomnień - J6zef Kret 
{harcerz/ by~ więzień obozu koncentrae.yjnego Oświęcim-Brzezinka nr 20020, 
stwierdza na vstępie, że "nie mogło być większej i surowszej pr6by, na 
ja~a ~tawiony by> humanizm i uspołecznienie człowieka nad tę, jaką' two
rzyły obozy koncentracyjne, a wśr6d nich największy kacet - oświęcimski. 
By> on prawdzivą "pr6bą ognia", kt6ra w całej jaskravości ujawniła ja
kość i wartość poszczególnyCh jednostek, ugrupowań, jak też społeczności 
ludzkiej." 

"Harcerze - ~isze v innym miejscu Kret - nie doczekali się podobnej 
publikacji /jak Przegląd Lekarski-Oświęcim/. Nie jest więc viadome szer
szej opinii, jak 6w surowy egzamin wypadł dla tego odłamu więźniów, któ
rzy wychowali się w swoistej atmosferze i których osoboYOŚĆ formowała 
się vedlug wymagań prawa harcerskiego. A prawo to zawarte w dziesięciu 
punktach, choć stworzone na miarę wieku młodzieńczego, było twarde. Ob6z 
koncentracyjny by~ dla harcerzy miejscem, gdzie trzeba było złożyć egza
min z dochowania wierności dekalogowi harcerskiemu. Wymagało to nieprz&
ciętnego har-tu woli i mocnego charakteru. Egzamin wypadł pomyślnie" ••• 
byłem świadkiem od~żnych czynów harcerzy mających na celu niesienie po
moe.y współwięźniom. Sam niejednokrotnie doznałem dobroci ich humanitar
nej działalności. Gdy lekarze w pasiakach ratowali przede wszystkim fi
zyczny byt zagi~żonych, harcerze także "nieśli chętną pomoc bliźnim". 
Pełnili głównie opiekę wycho~wczą nad młodocianymi więźniami i nad ty
mi, co popadali w stan rezygnacji i psychicznego załamania • 

• • • Na ponurym tle obozovej rzeczyv.lstości jasnym blaskiem świeciły 
liczne przejavy ofiarności, pośvięcenia i prawdziwego heroizmu zar6wno 
ludzi spod znaku "Askleniosa", jak i harcerzy z "Szarych Szeregów" • 

Lektura tego ws~mnienia ~macnia w świadomości czytającego wiarę 
v dobroć duszy ludzkiej nawet v obliczu najokrutniejszego zła spełnia-

~- ..... 
nago przez człowieka. 

/hm. J .M./ 
- - - - - - - - - - - - - -

Po czucie BRATERSTWA wykazuj es z: 

• • • 
• • • 
• • • 
• • • 

jeżeli potrafisz szczerze ~zić uznanie, 
jeżeli sprawiedliwie komuś przyznasz rację, 
je żeli powstrzymasz się od powiedzenia czegoś przykrego, 
jeżeli potrafisz v.ybaczyć uraz.y, 

Prz.yjmiesz z radością ~ciągniętą rękę do zgody, 
.......... _._ żesz v zamiarach, zamiast z góry mówić, 

nic z nich nie wyjdzie, 
•• _Jehf!.rt"·ooltrl z zapomnieć o sobie, a pomyśleć o drugim ••• 

z gawędy hm. Jadwigi Chruściel, U.S.A./ 

archiwum 
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4. I n f o r m a o j e h i s t o r y c z n e. 

PAMiłTKOWA ODZNAKA 

"O~~~~GO .!OtA ~q~-~-LAT !910-!2!~~ 

Odznaka przedstawia 
krzyż barceraki wielkości 35 mm, 
biały emaJ iowany, brzegi sre
brzone, na nim w rogach cztery 
Lilie harcerskie złote, w środ
ku kolo emaliowane czerwone, 
ze złotym brzegiem, w kole herb 
miasta Lwowa srebrny oksydowa
ny. Dokoła czerwonego środka 
wąziutkie koło niebieskie. Od
znaka ma na rewersie napis: 
Skaut 1910-1918, numer, gra
wer: s. Sobczyk Lw6w, ul. Moch
nackiego 8. Cena Odznaki wyno
si wówczas Zł. 10 wraz z dyplo
mem. Kani tula Odznaki składa-, 
ła się z prezydium Koła. Odznak 
li.Y'dano wedle numeracji 294. By
ły również miniatury Odznaki. 
Zatwierdzenie Odznaki znajduje 

się w Komunikacie Kola nr. 6 z dnia 20 września 1936 r. Tytuł Komunika-
tu jest następujący: Związek Harcerstwa Polskiego, Okręg Lwowski. Okrę- ' 
gowe Kolo Harcerzy z lat 1910-1918, ul. Kurko~ 12 /Koszary Gwardii/ 
I . schody, l piętro. Tel.294-04 P.K.P. Lwów 506-168. W Komunikacie nr. 6 
używano również nazvy "Okręgowe Kolo Harcerzy z czasów walk o niepodle
głość". Używano tych dwóch nazw na przemian. 

Odznaka została wydana z okazji Wą~~~go.~jazd~.Hąrcęrstwa.~.22-lec!e 
22\!'~rt-aYJ.!a oficją±Pęgq. ~lsę-2-:t;.ingu "QglęJA.egg, ktory się odbył we Lwowie, ja
ko miejscu jego narodzin, w dniach 23-21+ maja 1936. Przewodniczył 
dh prof. Stanisław Niemczycki, sekretarzował: hm. Jan Makar. Z racji 
tego Zj&zdu - Zarząd Koła Harcerzy z czasów walk o niepodległość Lwow
skiego Okręgu ZHP - wydał również jednodniówkę pt. "Skaut" /23 na 16 cm/, 
str. 79 + l nlb , ilustr. 

~--~~ Fotografia defilady pod pomnikiem Mickie~cza w czasie jubileuszo
nego Zjazdu Harcerstwa /pochodząca ze zbiorów prof. 'r.!. Sulimir-

N umieszczona została w 12-tym numerze "Skauta", pisma-biuletynu 
cerek i Harcerzy z lat 1910-1945", w Londynie 1970, str. 31. 

~;;:>!~rum a)c rodowodu P t~gw,ęj Q.4~IJą!s:i .. Q}sr~gą"a'ego J5ąłą.Ha.rc;ę~~:r.z.cząęó\;{ 
OY'\1"\dle zwrócilam się do druha mjr Kazimierza Czermaka, do 

• mn1.e s erowano. 
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' W odpowiedzi ot rzymalam następUjące ~jaśnienia: ••• "życiorysu" 
Odznaki nie znam. Po uroczystości nrzekazania mi Złotego Krzyża Zasłu
gi ZHP przez ówczesnego przewodniczącego Pomorskiego Okręgu Harcerskiego 
gen. Pasławskiego /1936 albo 1937/ - v.ręezyła mi wsoomnianą odznakę druh
na Luśniak6wna ••• Opuszczając Warszawę z Biurem Obrony Narodowej miałem 
ten krzyż w kieszeni i tak dowiozłem do Anglii. Ofiarowa~em go Panu 
Pu~kowni~owi Biegańskiemu, któ~ z ramienia Z~zku Strzeleckiego mi~
wał w IV drużynie harcerskiej /nrzy :II Sokole/ we Lwowie - pogadanki o 
broni w latach po 1910 r. Do drużyny należałem 1910-1914. Nie mam nic 
przeciwko umieszczeniu fotografii krzyża w "Skaucie", bez wspomnienia 
o mnie, jeśli możliwe ••• " 

Nie było możliwe, więc proszę o wybaczenie. Zanadto ciekaYa jest 
droga jubileuszowej Odznaki Pamiątkowej ze L~wa penrzez Okręg Pomorski 
ZHP do Muzeum Instytutu gen. SL~orskiego w Londynie, abym ją pominęła 
milczeniem. Za "z serca p:tynące słowa" dla nasze,1 pracy - dziękuję. /Red./ 

+ + + 

Hm. Władysław ltlenzel 

DIAMENTOWE GODY "SKAUTA n. 
--~-- --------------

W dniu 15 października 1971 r. upłynęło 60 lat od ukazania się pier
wszego numeru "Skauta" we Lwowie ood redakcją dba Andrzeja Ma łkowsl<:iego 
/1888-1919/. Szersze omówienie ukazale się w komunikacie Kola Harcerek 
i Harcerzy z lat 1910-1945, nr 9-10 z maja 1969, gdzie pominięta zosta-
1-a książka wydana przez "Skauta", której autorem był hm Leopold Unge
heuer. Tytuł jej - "Próby wodzów" /1935/. Stanowi ona doskonały pod
ręcznik kszta;cenia instruktorów. Nie wsparoniano r6wnież o ~dawnictwie 
pracy hm B.W. Lewiekiego pt. Literatura harcerska. Bibliografia kryty
czna /1935/. Nadto ukazaly się: Uśmiechnij się! Słoneczny kalendarzyk 
"Skauta" na r. 1937 oraz kalendarze "Skauta" na r. 1938 i r. 1939. 

Praca "Skauta" przerwana z wybuchem II wojny światm"ej, została 
przejęta pod tą sarną nazwą przez komendę ZHP na Wschodzie, gdzie w la
tach 1942-1945 "Skaut" ukazywał się w Jerozolimie. Było to nismo sze
rzące i utrwalające ideę harcersY4 głównie wśród młodzieży, ktćra opuŚ
ciła Ros~ę z gen. Andersem - stanowiąc jednocześnie podręcznik pracy har
cerskiej dla ośrodków i drużyn harcerskich w Palestynie, Iraku, Indiach, 
Nowej Zelandii, ~rod1';:0vrej i Pohldnio\trej Afryce oraz Neksyku. ''Skaut" 
doc też do W. Brytanii, gdzie by! rozsy~any do drużyn harcerskich 

Starszeharcerskich /w t.rojsl~/. 
ntynuacja nazwy "Skaut" zestal-a oodjęta przez nasze Ko"n 

nazt.ra komunikat6w a później biuletyn6't.f Koła Harcerek ... 
ląl0-1945. Ostatnio wydawany jest w nięknej szacie gra
em litograficznym. 

ftt:vnttacj ę nazwy "Skaut" jestem Kołu serdecznie wdzięczny 
'U.a1d.or v okresi.e niepedleg'l'ości Polski/ i wierzę, że nazwa 

~Mie jeszcze lata nie zaginie. 
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ODZNAU "SOKOŁA MACIERZY" 

we Lwowie nadawana c z "onkom Soko h za udział 
w listopadovej Obronie Lwwa /1-22 listopada/. 

• 

- ·------- Ul OJ ·---- ------

Odznaka metalo~ ma 
kształt krzyża, w środku 
sokół z raznostartymi skrz7-
dłami /symbol organizacji/. 
Na górnym ramieniu krz.yża 
napis "Sok6J: Macierz - Lwów". 
Na ramionach bocznych roz
łożone słovo: LISTOPAD, 
na dolnym ramieniu: 
"L - 22 1918" /data Obrony 
Lwowa/. Na reversie w 
środku nr : 10, na dole 
małymi literkami: E.M.Unger 
/wykonawca odznaki/ Lwów 
/ul. Chorążczyzny 1.5./ 

Odznaka Sokoła-ł-iacie
rzy we Lw'Wie nr. 10 zos
tała nadana M§rii.Qp!~ń§~hej 
za udział w Obronie Lwwa. 
Maria Opieńska była /1918/ 
przewdniczącą sekcji żeń-
skiej .ówczesnej Komen~ 

Harcerskiej przy Sokole Macierzy /str. 96. Rocznik Towarzystwa Badania 
Historii Obrony Lwowa i województw parudniowo-wschodnich. t.II/. Maria 
Opieńska była znaną we Lwowie działaczką sokolą, 'WOjskową w armii J. Ha
llera /miala stopień oficera/ i społeczną. Zmarła w Lublinie po wysie
dleniu /1945/ jaJ·tańskim ze Lwowa. 

Odznaka zestala oddana do zbiorów Muzeum Instytutu im. gen. Si
korskiego. 
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5. K o r e s p o n d e n c j a. 

!:2!tr:ł!ut _ Ri~~2~~~nz.~n~::~!~-~!!~;:~~iE!go Ęi~!!2~~~1 . Glasgow~ .. ~~! !.-~~.E 
~ągel pisze: "Pi~knie dziękuję za nr 12 i 13 "Skauta". Ujmują te aforyz
my na okładce. Bardzo by}bym wdzięczny za dopełnienie zbioru brakują~
mi numerami. - Oby się ukaza:l'a "Historia Harcerstwa" - bo to jest histo
ria! Polecam Bibliotekę!! Nie wiedziałem, że prof. Sulimirski i mjr 
Harasimo'Wicz to dzielni "skauci konni"! Szczęść Wam Boże i Waszym pra-
comtr. 

+ + + 

ł1egęn~~_l4!~czl!J!-!"' Qb!t!ęle~Js~.a Lond~, pisze: "Serdecznie dziękuję za 

trzynasty numer Skauta. Zeszyt ten zastałem tu w tych dniach no powro
cie z kontynentu. Przeczytałem go z prawdziwą przyjemnością, a artyku
l'y Pa..."li /J. Mękaraka - J .M!/ i nrof. He,.czyńskiego także z wdzięcznością 
za pamięć o III Powstaniu S:ląskim i o Michale Grażyńskim. 

Byrem przed wojną Przewodniczącym Okręgu Śląskiego i przewodniczą
cym Koła Przyjaci6) Harcerstwa w Palestynie /Tel-Aviv/. Ruch ten był 
mi bliski od najm)odszych lat. Nic więc dziwnego, że za nades)anie mi 
13-go numeru Skauta jestem szczeg61nie zobowiązany." 

+ + + 

~!l..s. .:t:f ... _Q;rzl!~:Ef!.Qls~m§.OO.t.Jl~Sk.200M!1 •. 'K~n.t, pisze: "Wczoraj dostałem nr 13 
"Skauta". Bardzo serdecznie dziękuję za ten doskonał,y i ciekawy zeszyt ••• 
By)bym bardzo rad, gdybym ten kontakt nawiązany - m6gł z ruchem harcer-

• skim utrzymać". 
+ + + 

Qh}:!.!~.:._Bie~J...L~~~l. pisze: "Dzięk11ję za nrzesłanie zamówionego "Skauta". 

Jako "Sokół" i skaut znalaz)em snoro ciekawych wiadomości z okresu pow
stawania skautingu, natomiast stwierdzam brak uznania dla "Sokołałl Na
cierzy, kt6ry daY dla skautingu naszego twórcę Andrzeja Małko\rskiego, ~t6-
ry VJ'Wodzi się z "Sokoła" łvfacierzy i do czasu tworzenia się polskiego har
cerstwa, nasz druh Andrzej ł-fa'łkowski wychowywar się i zaprawiaJ- w "Soko
le". 

"Sok6""" ~-faci.erz Lw6w przy tworzeniu się harcerstwa, użycza:t pomiesz
a także dobrych instruktor6w zanrawy fizycznej, których nie brako

""""""_e" •• Tednak nie zauważono tego w biuletynie "Skaut". Dla-
z. Ropelewski zdaje się za~mniar, że w roku 1q10 podczas 

jazdu był ogromny zlot sokoli z ponad 10 tys. uczestni 
ch sokoli z Ameryld., Francji, Bukowiny a trzeba zazna
tylko większe delegacje sokolich ośrodków. 

e "31-:aut" ma za zadanie historię skautingu, ale historia 
... ~re-'1l"t7'"" sama sobą, ale zwiazana jest z nB.uchem Zbrojnym" w latach 
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"Wielkiej Wojny". Jeśli znachodzimy, że Skaut miał oparcie o "Zarze
v.te" i "Strzelca", zabrakło uznania "Sokołowi" kt6ry poderwał v roku 
1S67 we Lwovie biało-czerwony sztandar z szaro-srebrnym "Sokołem" w 
locie, symbolem walki o Polskę. ł-1usimy oprzeć się na prawdzie histo
rycznej i datach działania 1S67 Sok6ł i 1910. 

Reżym komunistyczny, kt6ry- falszuje naszą historię notorycznie, 
przyznał w swych wypowiedziach v jego pismaCh i o Zlocie Grunwaldzkim 
"Sokola" i o naszym druhu bracie Sokole Andrzeju Małkowskim jak r6w
nież o 10-cio tysięcznej armii z Soko16v Am~ki, Francji i Galicji 
pod dow6dztwem gen. broni J. Hallera, kt6r.y już 1912 był inspektorem 
polovych drużyn sokolich, nie moglem znaleźć tej prawdy w "Skaucie", 
jak też chociażby najmniejszego uznania? . Serdeczniadziękuję i życzę 
"Skautowi" dalszych sukces6w w jego historycznych poczynaniach dla do
bra służby S?ravie polskiej i jej niepodległości, kt6rą osiągniemy 
przez prawdziwe i wierne Po1sce służenie." 

+ + + 

Rm~-~6z~f.~ti~lióski. ,~gngyg._pisze: "Uprzejmie dziękuję za czerwcowy 
numer /13/ Skauta, kt6ry przeczytałem z zainteresowaniem. Pomimo te
go, że ostatnich 16 lat przed wojną spędziłem w Zagłębiu Dąbrowskim, 
a więc o miedzę od ~ląska - szereg szczeg6ł6w zawartych w artykule 
Druhny /J. Mękarska/ "Harcerstwo w walce G6rnego Śląska" a szczeg61nie 
prof. B. HeJ:czyńskiego "~p. Micha,_ Grazyński" - były dla mnie rewela
c,yjnie nowe ! "Skaut" wydawany obecnie w Londynie jest pismem - jeśli
by ktoś sądził z ostatniego numeru - poświęconym zbieraniu materia16v. 
historycznych metodą wspomnień. 

Zdanie to użyłem rozmyślnie, gdyż "Skaut" jako pismo czy czasami 
pisemko - stawiał sobie najr6żnorodniejsze zadania 1 cele. Z rumieńcem 
wstydu przyznaję się, że sam "pope~~iłem" gdzieś na Wschodzie w czasie 
~jenki pompatyczne przywłaszczenie tego szanownego tytułu dla marnego 
pisemka harcerskiego. Ale - było to dawno i ~łem wtedy o wiele młod
szy! Pozwalam sobie załączyć El. na fundusz administracyjny. 

+ + + 

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

BEATYFIKACJA O. ~.AKSYMILIANA KOLBEGO W RZYMIE ----· .. ·-·---. -------- .... --·--·-. ·--------
Uroczy~tość !?ęątyfi~ęgzjt}a o. Kolbego w dniu 17 października 1971 r., 

~--~~ azylice sw. Piotra w Rzymie - przeszła wszystko co tu widziano od chwi
.... ..... i ~. llenium - pisze Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie. 

N Moją masową obecnością, swoim skupieniem, entuzjazmem i ładem orga-
nym PC?lacy nadali zdecydowanie ton całej uroczystości. Kto vi
ową salę audiencjonalną Watykanu obliczoną na 10 tys. ludzi, wy

~~~F.ą po brzegi przez karny zesp6ł polski, nie zanomni tego widoku do 
życia. 
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Z woli Ojca św. beatyfi~acja miała urzebieg odmienny od innych: dwie 
normalne ceremonie, ranna i popołudniowa, zosta~y połączone v jedną ca
~ość z uroczystą mszą św., koncelebrowaną z polskimi kardynałami i ho
milią papieską. 

Nastęuny dzień /18 października/ rozpoczął się od mszy św. odpra
wionej przez ks. Baraniska metropoli tę poznańskiego, w ogrodach waty
kańs1<ich, a zorganizowanej staraniem ks. ~aktora Penitencjariuszy pa
nieskich o. Flaviana Słonimskiego. · Msza śv. zgromadziła na pięlalym tle 
tych ogrod6v ~koło kaplicy Matki Boskiej z Lourdes - kilka tysięcy przy
by~ch do Rzynro Polak6w. 

W nowej sali audiencjonalnej około 5 tys. pielgrzymów polskich vzię
>o udział w audiencji, udzielonej im przez papieża Pawła VI. Papież w 
droższym przemówieniu, - które na język polski thunaczył Generalny Se
kretarz Synodu, ks. Biskup Wł. Rubin- wita';!: · przybyłych: najpierw ks. 'ks. 
kardynałów, Wyszyńskiego i Wojtyłę oraz Kr6la, następnie Biskupów, w 
końcu "was wszystkich wiernych, którzy dajecie mi tę radość, że znala
złem się wśr6d was. Wspominamy także poleg~ch, a ~r6d nich tych, któ
rzy 'Padli za Italię pod Monte Cassino, gdzie strzeżone są ich groby". 
Ojciec św. przyjął następnie u tronu wybrane grono Polaków. Niezapom
nianą uroczystość zakończyło wspólne odśpiewanie "Boże, coś Polskęt'. 

Wieczorem tego dnia odbyło się "nabożeństwo pols1<:ie" z kazaniem 
Prymasa Folski w kościele franciszkańskim św. Apostołów, na które sta
wił,y się tysiące pielgrzymów. 

Następnego dnia 719 października/ w sali parafialnej św. Stani
sław zostali przyjęci przez ks. Prymasa Wyszyńskiego pielgrzymi z 
w. Brytanii. 

W uroczystościach beatyfikacyjnych wzięli udział przedstawiciele 
wladz harcerskich hm. Ryszard Kaczorowaki przewodniczącr.y ZHP, hm. Ire
na Mydlarzowa reurezentująca w IPAKu organizację harcerską oraz grupy 
harcerek i harcerzy w W. Brytanii. 

Po powrocie pielgrzymki harcerek z W. Brytanii pod komendą hm. B. 
Bientas, na uroczystości beatyfikarr,yjne - odby}o się w klasztorze Sióstr 
z Werony w Londynie zebranie, z udzie~em ks Biskupa s. Wesołego i przed
stawicieli wladz ZHP. Uczestniczki pielgrzymki o~wiedziały, przy wy
świetlaniu zdjęć zrobionych w czasie pobytu w Rzymie, swoje przeżycia i 
wrażenia, uzupeJnione przemówieniem ks. Bisl<:lrpa. Uwagę zwróciły słowa 
dhny J. Zakrzewskiej... "'Witałyśmy się z rodakami, wzruszonymi, że poza 
Polską chcemy utrzymać tradycję dawego polskiego harcerstwa" opartego 
o naczelną zasadę "służby Bogu i Polsce". W słm..rach tych odzwierciedli
la się świadomość wśr6d harcerskiej młodzieży zadania harcerstwa praw
dziwego na emigracji a zarazem świadomość społeczeństwa w Kraju - róż
n~ .ze~dnicze,i między "dawnym polskim 'harcerstwem" a obecnym "har
erstwęm ~ki Ludowej". 

+ + + 

0 YroczJS o'ć beatyfikacyjna była uroczyście uczczona w Londynie przez 
Zjedftee.tenle P lek w Domu o. Kolbego. Harcerki z drużyny "Dunajec", 

.;.~teku~ się Zjednoczenie Polek urządziły piękny pokaz -
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inscenizująe.y życie Błogosła~onego. Było to serdeczne i wzruszające 
uczczenie dnia beatyfikacji. 

+ + + 

XIII-te ~TOWE JAMBOREE W JAPONII 
---------------------··------··-·----··---·-·-·-·--··--

W tym roku odbyło się trzynaste Światowe Jamboree /otvarte 2 sier
pnia/ w Szizjoka w Japonii. Na miejsce Jamboree wybrano pięknie poło
żone tereny u stóp świętej japońskiej g6ry Fudżi Jama /Fuji lub Fujisan, 
wulkaniczny szczyt na ~spie Honsiu/. Udział wzięło około 20 tysięcy 
skautów z calego ś~ata. Na odznace zlotowej umieszczone zostało obok 
śviatowej odznaki skautowej również japońskie "Męte zwierciadło Nippo
nu", symbol pokoju i harmonii. Tym razem nie było na zlocie Śpievu 
polskiego i ~lskich tańc6v narodow.ych, ani nie widać było radosnych 
twarzy w rogatywkach. Na maszcie jamborowym nie zatrzepotała polska 
flaga a wśr6d 98 odznak skautowych nie ma krzyża harcerskiego. "Ale har
cerstwo polskie w myśl najnowszej pieśni jamborowej - kończy swą gawędę 
harcerską "Na Antenie" dh. Zdzisław Kolodziejski - będzie ciągle dążyć 
do jasnej przyszłości". 

+ + + 

Naczelniczka Harcerek hm. Halina Śl~ziewska odwiedziła w miesiącach 
letnich szereg środowisk harcerskich w Stanach Zjed. Ameryki Płn. i w 
Kanadzie. W szczególności spotkała się z harcerkami na ~~~~,..~'\~~ 
czek w USA, provadzonym przez Komendantkę Chorągvi USA hm. Jadzię Glu:"U 
ciel i na ~S! Zachodniej. 
Przeprowadzone rozmo-wy spostrze enia na pewno przyczynią się do vzmoc
nienia sp6jności ideowej i organizacyjnej harcerek. w amerykańskim kra
ju osiedlenia polskiego. 

R6wnocześnie grupa harcerek z W. Brytanii yzięla udział w Zlocie 
Wędrowniczek w USA vyvożąc stamtąd zastrzyk pomysł6w i plan6w do dal
szej wsp6lnej pracy. 

+ + + 

~wiatowy Zjazd Stowarzyszenia Polskich Kombatantów /SPK/ v Londynie ob
chodzil uroczyście 25-lecie swojej dziaJ-alności. W -wyniku wybor6w do 
vl'adz świntowej organizacji wszed:l: praewdniczący ZHP hm. Ryszard Ka
czorowski. 

+ + + 

kolonia dla dzieci skich w Holandii odbyła się w Ijsselsteyn 
~.J.,.U. ...,......._gia/ od 23 lipca do 8 sierpnia 1971 r. Kolonia mieściła się w 

Q~nwych domkach, połączonych razem, specjalnie v tym celu budowa-
rA~~ nale i higienicznie urządzonych, w lesistej okolicy zdala od 

~rhh szos. lStę:rą~?ę 1s2t21J.Ył lup, Zgf;i§..Jtang~la~, która corocznie 
nizuje. Udział w kolonii wzięło ponad 6o uczestników od 5-ciu 
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do 17-tu lat. W urogramie ~olonii uwzględniona była nau1{B czytania i 
pisania po polsku oraz szczególny nacisk położony na nieśni polskie, 
zwyczaje i obyczaje pols~ie. wyjazd na kolonię zorganizova!.a dhna Lan
gelaar w ten sposób, że ~jęty autobus z Hagi objeżdżał różne miasta 
i miasteczka zabierając no drodze dzieci, które nie mia~ możności przy
być prywatnie. Jedna niedziela kolonii poświęcona jest odwiedzinom ro
dziców i w tym dniu odbywa się kominek, który jest popisem dzieci, a 
więc ich Śpiewem i dekJamscjami nauczonymi na kolonii. W czasie tego
rocznego uroczystego ogniska inscenizowany został obrzęd 11 Gaiczek", 
śniewany chóralnie i solo, tańce, gra na fujarkach i flecie i in., 
zakończony harcerskim pożegnaniem dnia: "Idzi.e noc ••• ". Dzial pieśni 
chóralnych t solowych przewidziany w urogramie kolonii- p~o~de~~ę-= 
hm. Irena Parys-Lewicka z Londynu, zaproszona, jak i w latach poprzed
nich przez kierowniczkę hm. Langelaar. Druhna Lewicka nagraJ-a na taś
mę szereg ~iosenek, Śpiewanych urzez dzieci i vyświetli)a fil m z życia 
na kolonii. • 

Praca harcerska na terenie Holandii a szczególnie wśród emigrantów 
nolskich w Limburgskim Zaglębiu Węglowym ma już dzisiaj sporą tradyc.ję. 
Pionierem v organizowaniu harcerskiej pracy młodzieżowej był ks 1 Hoff-

, b s 

!!n, zmarły po ucieczce przed zagrożeniem przez partię hitlerowską 
w USA. Zostawi> on ciekawe zapiski, w formie kroniki hufca harcerskiego 
z licznymi fotografiami, które stanowią cenny materia~ do historii har
cerstwa poza granicami kraju w okresie niepedległości przed drugą ~j
ą światową. Dok>adniejsze dane znaleźć można w nr. 11-tym "Skauta" 
/1970 r./ 

+ + + 

Cenny dar. Znana artystka-malarka dr Halina Sukiennieks ofiarowała swój 
•• a u e 

obraz 110stra Brama w Wilnie" dla Kola Harcerek i Harcerzy z lat lQlO- 1945. 
Obraz ten ozdobi} harcerską świetlicę na lłutland Gate, aby stale Przypo
minał "miłe miasto•' prawnie, kul turalnie i historycznie z Polską. zwią-
za n e. 

+ + + 

J:!a fun~!!~!-!~!n!~~r~ill!łl. 11§~!!~a" woJ-a,2!ll= dhna hm. Helena Gra
żyńska /Londyn/ - E5., 

dh mjr Karol Harasimowicz /Londyn/- ~2., 
dh hm • .T6zef Brzeziński /Londyn/ - El., 

~~.Uo-.~~J. Biedka /Leeds/ - 50n. 
d en. W. Orlik-Rftckemann- ~l., 

WS hm. • Bogunievicz - El., Dziękujemy. 
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7. S p r a v o z d a n i a. 

WIADOM:>~CI Z HARCERSKIEJ KOMISJI HISTORYCZNEJ 

Po ~ v.yda.niu zeszyt6v - Nr.l/1 - ~f'gcz!ltk; Ryghu H~cers~iegą .121Q-:1220'' 
i Nr. 2t9 - " ~~~e~~~ 5~~mil[li...t; 
P.a!hL.: ", - prace cz Komisji objęły tematy przygotowywanych u.a ..... -

szych zeszyt6v. Są to zeszyty: "Hm:'s~;r~ę .v.l?gjac1J.12lś:l921'' - "Har
cę~!e J!. boJ!~łJ. .19.22-±2ś-9'' - "Rą~y6j~,H1P 1 • v.la1_ięcp .:f.-921-!2,22" - "Pra-
C?~-~ m~AP!ęni§.~ .• H1f. ~ę-t;.e:r,ę~!!-'.międ~Yll8t:ądo&m" - "ł!§tctn.,z.s1z.'W2 ną 
Qpc~yźnie" - "~xctqty§I wz9itnych.ha~S!t~z" - "Harcerstvo na _Rusi i 

i s 

1f.~ęt!.v +tt.'Y!9ł:.J..9l(r-!9~Q"- "k?E!Y.J!lłodzie~I hat:ceręk!ej n!! .ztęl9tągb 
~a!?~ąp:cęł] .tn:~z}~ąsj,ę_ są:w!~,g}Bl_!f,.lę~ąłJ. ~9.~9:-~244'~. - Zbieranie mater~a
ł~w i opraco~nie wymienionych zeszyt6w jest v toku i ten zeszyt, kto-
ry pierwszy z kolei zostanie zakończony, pierwszy pójdzie do druku. 

Komisja posiada w swoich zbiorach opracowanie zrobione w 1925 roku 
przez dha prof. dr. Tadeusza Strumiłłę, Harcmistrza Rzeczypospali tej, pod 
tytułem - "~~ęee gBieje .:-.S~me~ę. Hąrą2:rąt'ffl". Jest to praca jednego z 
tv6rc6w Harcerstwa, drukowana w 11Harcmistrzu" w roczniku 1925/26 w War
szawie, obejmująca dzieje i rozw6j naszego ruchu w pierwszych latach je
go istnienia. Stanowi ona niezmiernie cenny dokument naszej historii i 
Komisja pragnę;aby wydać go razem z życiorysem autora w osobnym zeszycie 
historycznym. 

wyżej podane g>ówne tytuły zawierają v sobie szereg podtytułów, 
charaltteryzujących rozw6j ruchu harcerskiego. Chodzi tu o takie sprawy, 
jak: ~szta>cenie starszyzny harcerskiej i podsumowanie doświadczeń kur
sów instruktorskich, rozrost akcji obozowej, zloty, wydawnictwa książko
we i pisma, formy statutowe Z.H.P., Harcerstwo i Państwo, Harcerstw wo
bec partii politycznych, Koła Przyjaciół Harcerstwa, Starsze Harcerstwo, 
pog:tębienie metod pracy, próby harcerskie, sprawności, prace wśród mło
dzieży szkolnej, miejskiej, robotniczej, wiejskiej. Osobne zagadnienie 
stanowi rozwój najm!odszej gałęzi Z.H.P. czyli "zuchów". 

Jak z tych informacji wynika, zakres prac Komisji jest duży i wyma
ga od jej członków dużego poświęcenia, cierpliwości i czasu. Niewielka 
objętość POSzczególnych zeszytów zmusza Komisję do starannej selekcji ma
teriałów, u~ględnienia najważniejszych i kładzenia nacisku na ciągłość 
historyczną idei harcerskiej, myśli wychowawczej i na procesy rozwojowe 
poszczególnych dzia~ów pracy, jak np. instruktorzy, harcerze, zuchy, obo
zownictwo, kszta>cenie charakteru, wychowanie f izyczne i t.p. 

W mi~rę rozwoju nracy Komisji na?ływ materiałów i l u s t r a -
c y ,j n y c h stał się na tyle obfity, że pozwala projektować l.zydanie 
os~ nego zeszytu, kt6ry zawierałby same fotografie z historii Harcers
wa. Dodać trzeba, że Komis.1a dysoonuje laboratorium fotograficznym. 

szczególni członkowie Komisji pracują nad wybranymi przez nich 
• Na zebraniach ogólnych dys,~tuje się przedstawiane opracoYB

#A~upelnia, krytykuje. ~cisła Komisja Redakcyjna w składzie: 
• Jankows,-:i, dhna I. ł-~ydlarzowa, dh.dr. s. Wojstomski, ostatecznie 
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kwalifikuje gotowość pracy do druku. 
Czego potrzeba do wydania w zeszytach historycznych całokształtu 

historii Harcerstwa? Potrzeba trzech rzeczy: ludzi do prac.y, materia
}Ów historycznych i ofiar pieniężnych na fundusz wydaYniczy. Dużą po
mocą dla Komisji by~aby masowa rozsprzedaż przez przyjaciół już wYda
nych zeszytów, co jest ułatw1one przez udzielanie 25% rabatu /opustu/ 
od każdych sprzedanych dziesięciu egzemplarzy. 

Adres Administracji: 33, Heathfield Road, London, W.3, England. 
Czeki i przekazy ~ełniać "Koło Harcerzy z lat 1910-1945".-

Pukamy do harcerskich serc i harcerskiej solidarności w działa
niu! Pomóżcie! 

S.J. 

-----

Od Redakcji: 
• l ·--··-----

Redakcja "Skauta" zwraca się do człoruców naszego Koła z prośbą 
i wez~niem do pisania artykułów z zagadnień harcerskich i wspomnień 
z przeżyć z olaesu harcerskiego. Szczególne znaczenie mają relacje
vspomnienia z terenów Polsld okupownaj przez Związek Sowiecki, z 
miejsc wywozów i łagrów. Będzie to ważny Wkład harcerski do historii, 
której obecnie w Kraju odtwarzać nie można. 

Chcielibyśmy nasze nismo-biuletyn uczynić wspólną w~asnością i 
wspólnym ~siłkiem utrzymać na wysokim poziomie. Prócz współpra~ 
potrzebny jest jeszcze fundusz odf.X)wiedni na danie pismu odpowiedniej 
szaty zermętrznej. Dlatego- choć pismo otrzymują członkowie w ra
!~Q~-2P?ęg~~~2h.ę!?:~dę~ - prosimy o dobrowolne datki, przekazywane na 
ręce skarbniczki Koła. 

N 
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S P I S T R E Ś C I -----··-- ---
l. ~tlm.!I: 

Związek Harcerstwa Polskiego jest organizacją niepodle-
głościową. - Hm. dr J .M. l 

2. ~~mnien~: 

Pułk. dr Stanisłav Biegańsld: Z dziej6w harcerstwa: 
wiosna 1911 i wiosna 1914. 3 

Prof. ł-farian Bohusz-Szyszko: Z boj ów Wileńskiego Ochotni-
czego Baonu Harcerskiego. Wspomnienia osobiste. 8 

Dr Stefan Mękarski: Z •prehistorii" mego harcerstwa. 11 

3. WYgavn~9~~: 

Harcerski Zeszyt Historyczny nr. 2/9 
Pocztówki harcerskie 

~!~~~~~-~~J~~~ 
"Zośka i Parasol" A.Kam:tńskiego /2-gie wyd./ 
Wspomnienia oświęcimskie. J. Kret. 

4. !!!formac,j_~_h!!!~!2czn~: 

Pamiątkow Odznaka "Okręgowego Koła Harcerzy 
z lat 1910-1918" · 

Hm. W. Wenzel: Diamentowe gody "Skauta" 
Odznaka "Sokoła Macierzy" we Lwowie nadawana członkom 

Sokoła za udział w listoya.dowej Obronie Lwowa 
/1-22 listopada/. 

5. ~2!~!E0~~~~1! 
6. H!f!gQID~Qi or~niza2I'jllą: 

Beatyfikacja o. Maksymiliana Kolbego w Rzymie. 
XIII-te ~wiatowe Jamboree w Japonii. 
Zlot Wędro'Wlliczek w USA 
ŚViatoyY Zjazd Stowarzyszenia Folakich Kombatantów 
Letnia kolonia dla dzieci polskich w Holandii 
Cenny dar 
Fundusz administra~jny "Skauta" 

7. Sprawozdania: ---··· ----. 
Wiadomości z Harcerskiej Komisji Historycznej. 
Od ~eds.kcji: 

Fotografie 

~~~: Zarząd Koła Harcerek i Harcerzy z lat 1910-1945 
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-- ,..,..~.,r"'""-R..,;..;e;;.;;d~kg:yjn:y_: hm. J. Mękarska /red./, hm. I .Mydlarzova, 
dhna H. Mielżyńska, dh. A.Z. Ropelewski 

47, Rutland Gate, I.ondon, s. w. 7. 
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