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DEKALOG EMIGRACJI 
ZE WSKAZAŃ JANA PAWŁA II 
DLA RODAKÓW POZA POLSKĄ 

Nie zapominaj że najwyższym dobrem jest Bóg i bez Niego 
nie zrozumiesz samego siebie i nie odnajdziesz sensu życia. 

Nie zapieraj się imienia swojego narodu, ani jego historycz- 
nych doświadczeń, bo są to jego własne korzenie, jego mąd- 
rość, choćby i gorzka, jego powód do dumy 

Pamiętaj o tym, że gdziekolwiek rzucą cię losy zawsze masz 
prawo, aż po kres dni twoich, pozostać członkiem swej na- 
rodowej rodziny 

W najgorszych nawet okolicznościach, zmieniając środowisko, 
obywatelstwo, nie wypieraj się nigdy wiary i tradycji twych 
przodków jeśli chcesz, by twoi nowi bracia i twoje dzieci 
nie wyparły się ciebie. Rodzino, stań się tak, jak wielki 
Kościół nauczycielem i matką. 

Szanuj swój naród, pomnażaj jego dobre imię i nie dozwól 
aby było nadużywane dla politycznych nacjonalistycznych, 
czy jakichkolwiek innych celów 

Nie dozwól aby twoja rodzina, naród, był przez kogokolwiek 
okradany lżony niesłusznie oczerniany 

Nie wywyższaj siebie i swojego narodu ponad jego rzeczy- 
wiste zasługi i ponad narody inne; raczej pokaż innym to, co 
w twoim narodzie jest najlepsze. 

Ucz się od innych narodów dobrego, ale nie powtarzaj ich 
błędów 

Pamiętaj że mieć rodzinę — naród, jest to wielki przywilej 
wynikający z przyrodzonego prawa człowieka, ale nie zapo- 
minaj o tym, że « Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek » 

Pamiętaj, że jesteś dzieckiem narodu, którego Matką i Kró- 
lową jest Bogurodzica Maryja, « dana jako pomoc ku obro- 
nie » Powtarzaj często modlitwę serc polskich « Jestem przy 
Tobie, pamiętam, czuwam » 

Oprac. Ks. Z. J Peszkowski Hm 

Naczelny Kapelan Z HP 
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NA SZLAKACH KORMORANA 

Żyć w prawdzie 

By tł rok powstania listopadowego 1831 Książę Roman Sanguszko 
/1800-1881/ utracił swoją ulubioną żonę, Natalię z Potockich W przy- 
pływie żalu, powziął zamiar wstąpienia do zakonu Ale jego ojciec, książę 

Eustachy Sanguszko, na tę wiadomość poruszony gniewem zawołał: ''Trzeba być 

szelmą, aby teraz chcieć zostać księdzem!'' Za radą ojca przyłączył się do 
powstania i jako prosty szeregowiec rozpoczął służbę w korpusie generała 

Antoniego Jankowskiego W trakcie przewożenia rozkazu, został schwytany 
przez oddział dragonów moskiewskich Wzięty do niewoli, zostaje rozpoznany 
jako książę i byty oficer gwardii rosyjskiej przez kolaboranta Moskwy, Ada- 
ma Rzewuskiego ' Okuty w kajdany, zostaje przewieziony do Ki jowa i postawio- 
ny przed komisją śledczą, która poddaje go ostrym badaniom Księżna Eusta- 
chowa, matka księcia Romana, użyła wszelkich znajomości i wpływów, żeby u- 
wolnić syna  Przekupieni członkowie komisji śledczej zgodzili się uwolnić 
księcia Romana pod warunkiem, że zezna w czasie śledztwa, iż z powodu cho- 
roby, obłędu gorączkowego po utracie żony, wstąpił w szeregi wojska polskie- 
go Gdy księcia wezwała komisja śledcza, a sędziowie z naciskiem zapytali 
Sanguszkę - 'Wszak byłeś chory po śm erci żony i w paroksyźmie obłędu wstą- 
piłeś do wojska polskiego?'', ten odpowiedział jednym słowem: - ''Z przekona- 
nia' i zamilkł 

Po tym oświadczeniu, komisja ki jowska pozbawiła ksiecia Romana San- 
guszkę szlachectwa, wszelkich praw obywatelskich, skonfiskowała jego og- 

romny majątek i skazała na Sybir Car Mikołaj | dopisał własnoręcznie na 
wyroku rozkaz pędzenia księcia Romana piechotą z Ki jowa aż do Tobolska, 
przykutego do sztabt żelaznej razem ze zbrodniarzami i kryminalistami Jego 

męczeństwo odbiło się głośnym echem w ówczesnej Europie i stało się przed- 
miotem interpelacji w angielskiej Izbie Gmin 

W służbie prawdy książę Roman upodobnił się do Chrystusa, któremu 
Kaifasz w momencie braku zgodnych zeznań świadków zadał decydującego o 
skazaniu lub uniewinnieniu pytanie: - 'Poprzysięgam Cię na Boga żywego, 

powiedz nam: Czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży?!' Jezus mu odpowiedz ał: 
- "Tak, ja nim jestem '' Podzielił również Sanguszko upokorzenie swojego 
Mistrza, który razem ze złoczyńcami był prowadzony na miejsce ukrzyżowa- 
nia, na Golgotę. 

A jak wygląda nasza harcerska służba prawdzie? Czy stać mnie na 

stałe płacenie ceny za prawdomówność? Czy prawda charakteryzuje moje ży- 

cie z Bogiem, z bliźnimi, ze sobą, z przyrodą? 

Harcerz należy do tej niewielkiej grupy wyjątkowych ludzi, którzy 
nie wkładają masek, nie ubierają się w piórka, aby zasłonić swoje wady 
czy słabości przed sobą i otoczeniem W świetle Bożej prawdy patrzy na 
ciało dziewczyny, chłopca i swoje własne, widząc w nim odbicie i obraz 
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Boga, świątynię Trójcy Świętej, godną najwyższego szacunku Wierny praw- 
dzie o ludzkim ciele, zabiega o czystość serca, myśli, wyobraźni oraz czy- 
nów w stosunku do siebie i innych, daleki od brudnej mody oraz miej lub 
więcej wykolejonych postaw tych, którzy nie znają prawdy o godności czło- 
wieka albo nie dorośli do harcerskiej i chrześci jańskiej pracy nad soba 

Niech przykład Chrystusa, Twojego najlepszego Zbawcy i Druha oraz 
przykład wielkiego męczennika narodowej sprawy, Sanguszki, pomoże Ci żyć 
w prawdzie i bronić jej, choćby wszyscy byli jej przeciwni 

Ks Kapelan Ofiarny Kormoran 

—KKE OO —— 

  

Polska drużyna pod komendą Andrzeja Małkowskieao w drodze na światowy 
Zlot Skautów w roku 1913 w Birmingham 
Zdjecie ze zbiorów p Haliny Zielińskiej w Rappersvillu 
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Hm Tadeusz Chciuk 

0 POTRÓJNEJ SŁUŻBIE MIE BSA 
  

Rok 1985-y jest dla Harcerstwa rokiem wielkiego jubileuszu 
Siedemdziesiąt pięć lat mi ja od chwili, gdy na polskiej ziemi zakiet- 
kował niezwykły ruch młodzieży Wywodził się on z angielskiego skautin- 
gu, świeżo stworzonego przez Baden-Powella ' Już wkrótce jednak nie tyl- 
ko przyjął polską nazwę ''Harcerstwo'', ale i uzupełnił skauting polskimi 

formami i własną treścią  Pogłębił jego założenia ideowe, rozszerzył 
metody pracy, a nade wszystko - co wynikało z ówczesnej sytuacji poli- 
tycznej i w ogóle z dziejowych doświadczeń polskich - wytknął młodzie- 
ży jako cel główny - zaraz po dążeniu do Boga i do kierowania się Jego 
wolą = walkę o odzyskanie niepodległości Polski Potem zaś = w wolnej 
Polsce - nacisk kładł na pracę nad utrwaleniem niepodległego bytu 
Harcerstwo - spolonizowany skauting - musi więc być organizacja w pet- 
ni niepodległościową, dążyć do niepodległości, walczyć o nią, gdy jej 
nie ma, dbać o jej zachowanie -gdy jest Uchwalony wkrótce po powstaniu 
harcerstwa tekst przyrzeczenia postawił przed młodzieżą potrójna stuż- 
bę: Bogu, Polsce i bliźnim Kazał wykształcić w sobie szczerą wolę do 
pełnienia tej służby, domagał się pełnienia jej całym życiem Niebawem 
i na czoto Prawa Harcerskiego, zaraz po Bogu, wysunięto Polske Ai 
w hymnie swym harcerze ślubują, że wszystko co mają oddadzą Polsce, że 
dla nich 'w niej tylko życie! 

Polska, jej dobro, wolność, niepodległość! Ta wielka sprawa pbrze- 
wijała się jak złota nić przez całe, już trzy ćwierci wieku trwające, 
dzieje harcerstwa Łączyła tysiące i tysiące młodych serc i umysłów, 

wołała do pełnienia służby całym życiem, domagała się pracy, domagała 
się walki Ta największa Polaka miłość żąda ofiary Harcerze składali 
ją tysiącami - na każdym zakręcie dziejowym 

Wiele było tych zakrętów W latach Pierwszej Wojny Światowej 

harcerze zasilali szeregi legionowe, walczyli w organizacjach niepodle- 

głościowych W 1918 r wśród Orląt Lwowskich, bronięcych Zawsze Wier- 

nego Miasta, wielką i chwalebną role odegrali harcerze i harcerki, nawet 
całkiem mali chłopcy i mate dziewczęta W roku Cudu nad Wisła cały kraj 

był świadkiem ogromnego zrywu młodzieży harcerskiej, zagradzajacych w 
ochotniczych oddziałach bolszewickiemu najeźdźcy droge do Warszawy i do 

Europy Walczył na przykład Wileński Batalion Harcerski w 1920 r prze- 
ciw Sowietom, potem wcielony do 201-go Ochotniczego Pułku Piechoty, ut- 
worzonego głównie z harcerzy, tak że mówiono o nim potem i pisano jako 
o 'chorągwi wojennej ZHP'', która 'zrodziła najpiekniejsze czyny zbrojne 

i złożyła Polsce wielką ofiarę krwi'' Tak wielka ofiare złożyli w tych 
latach harcerze, że z troską i obawą patrzono wtedy w przyszłość har- 
cerstwa z powodu jego wykrwawienia W latach 1914-1920 harcerze ponieś- 
li ogromne straty Ale wyrównały je nowe pokolenia, mówiace o sobie: 
"myśmy przyszłościeę narodu! 
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W wolnej Polsce nie ustawała więc praca nad wychowaniem tych poko- 

leń, nad kształtowaniem młodych charakterów i uwrażliwianiem serc zawsze 

czujnym patriotyzmem Wydała harcerska działalność owoce stokrotne, co 

okazało się szczególnie, gdy przyszedł czas nowej próby, w latach Dru- 

giej Wojny Swiatowej i podwójnej okupacji, hitlerowskiej i sowieckiej 

Nawet sceptycy nabrali wtedy szacunku dla harcerstwa, dla jego idei i 

metod wychowawczych, nawet ludzie niechętni harcerstwu - bez wzgledu 

na powody tej niechęci - musieli uznać jego zalety i zasługi Harcerze 

stawiali się pierwsi do dyspozycji w pracy konspiracyjnej na wschód 

i na zachód od linii Ribbentrop-Mołotow; zasilali masowo armie gene- 

rała Sikorskiego; byli kurierami, emisariuszami, przewodnikami przez 

zielone granice, by i wśród cicho-ciemnych, idących - a raczej lecacych 

z Zachodu do Polski ''najkrótszą drogą' A nade wszystko stanowili trzon 

Podziemia, wojskowego i cywilnego, od Małego Sabotażu poczawszy, przez 
łączność, opiekę społeczną, tajną oświatę i podobne niepodległości owe 
działania - aż po Wielką Dywersję Byli "jak kamienie przez Boda 

rzucane na szaniec'' Cała Polska podziwiała walkę bezimiennych boha- 

terów, dowiadując się często dopiero po tej czy innej brawurowej akcji, 

że przeprowadzili ją harcerze. Kryptonim ''Szare Szeregi'' z poczatku 

budził zabarwione niepokojem zaciekawienie, potem szacunek, zaufanie, 

podziw Był na ustach coraz wiekszej liczby Polaków, początkowo głów- 

nie w Warszawie, potem w całej Polsce i wreszcie poza nią Szare Szere- 

gi podbity serca Najsłynniejsze akcje dywersji i sabotażu były ich 
udziałem Okazało się, że harcerze to nie tylko szare ale i pierwsze 
szeregi podziemnych bojowników o wolność | okazało sie też, że pomoc 

dla rannych, chorych, inwalidów, opieka nad rodzinami jeńców wojennych- 

to byty często harcerki że mały sabotaż - to harcerzyki W świat 

poszła wieść o polskim skautingu Miedzynarodowy skauting wyrażał po- 

dziw i najwyższy szacunek Jeszcze Baden-Powell zdążył przed miercią 

dowiedzieć się z radością i uznaniem, jak spolszczony skauting rozwinał 

skrzydła A największe chwalebne czyny harcerzy przyszły przecież póź- 

niej, po jego śmierci 

Równolegle do walki z wrogiem trwała w harcerstwie nieustanna praca 

nad wychowaniem młodzieży, nad jej etyczną, moralną, patriotyczną posta” 

wą Nie zapominali instruktorzy o swym długofalowym obowi3zku wychowaw- 

czym, zwłaszcza w czasie, gdy młodzi tak narażeni byli na demoralizacje 

przez celową politykę obu okupantów i przez ciężkie warunki wojennego 

życia Siła i znaczenie całego harcerstwa uwidoczniły sie najpełniej 

w chwilach walki i grozy w sześćdziesieciu trzech dniach nieustannie 

składanej ofiary na ołtarzu Ojczyzny - w Powstaniu Warszawskim Wśród 

najdzielniejszych oddziałów powstańczych były szaroszeregowe bataliony 

Zośka i "Parasol", batalion 'Wigry'' stworzony przez grupe o tej samej 

nazwie, kompania Hufców Polskich w batalionie ''Gustaw'' 

Nazwy, które przed chwilą padły: Szare Szeregi, Hufce Polskie, Wia- 

ry - świadczą o tym, że harcerstwo pod okupacją nie było jednolite orqa- 

nizacyjnie, nastąpiły w nim podziały Obok najwiekszych liczebnie i 

najmocniejszych organizacyjnie, Szarych Szeregów, a także obok Organizacji 

Harcerek, działały właśnie i Hufce Polskie, koncentrujące sie bardziej 
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na pracy wychowawczej i instruktorska grupa 'Wigry'', kształcaca 
głównie przyszłych oficerów Działały też inne niezależne grupy 
mniejsze, czasem o zasięgu tylko lokalnym Ale nie ulegało wątpli- 
wości, że w sprawach ideowych różnic nie było Dziwne to ogromnie, 
jeśli - posługując się znów, jak w poprzedniej audycji - porównaniem 
do rzeki - zestawić harcerstwo pod okupacją niemiecką z tym, co jest 
teraz Tam wtedy było kilka rzek, jedne szerokie, drugie węższe, by- 
ły strumienie i całkiem wąskie ruczaje, ale wszystko to płyneło w 
jednym polskim kierunku Tu, teraz, w PRL jest - z rozkazu pare = 
jedno harcerstwo, ale narzucona góra nie może nakierować głównego 
nurtu, podstawowej masy młodzieży harcerskiej, na swój, importowany 
ze Wschodu, kierunek 

Myślę, że w całym harcerskim 75-leciu okres ostatniej wojny i 
okupacji stanowił apogeum służby Bogu, Polsce i bliźnim | nie tylko 
groby poległych druhen i druhów dają świadectwo harcerskiej prawdzie, 
nie tylko przekazywane z ust do ust wieści o tamtych czasach, ale i 
"pieśń", która ''uszła cało' Literatura, piękna i bogata, świadczy o 
tym, czego harcerstwo dokonało, ajk pełniło swoją służbę, oko w oko ze 
śmiercią, w konfrontacji z prawdziwym, jakże trudnym, życiem okupacyj- 
nym To była służba pełniona w praktyce, w pełni świadoma | każda 
cząstka tej służby stanowiła wkład w to, co Wyspiański nazwał "Wielką 
rzeczą” 

Na kilku najważniejszych świadectwach tej potrójnej służby, peł- 
nionej w czasie wojny, zatrzymam się dziś dłużej 

Imponujące jest samo wyliczenie tytułów książek, broszur, wspom- 
nień o tamtych harcerskich latach, nie starczyłoby na nie czasu Wiec - 
jak powiedziałem - wymienię tylko najważniejsze 

Prym wiedzie tu niewątpliwie pióro ''Kamyka'', prace harcmistrza 
Aleksandra Kamińskiego Już przed wojną był on ceniony jako autor 
książek o tematyce harcerskiej i zuchowej Jedną z pierwszych, wydruko- 
wanych w Podziemiu - była jego 'Wielka gra'' Pod pseudonimem Juliusz 
Górecki pisał Kamyk o problemach konspiracji, miedzy innymi młodej kon- 
spiracji, nawet najmłodszej, o tak zwanym małym sabotażu, który był prze- 
cież domeną harcerzy i harcerek We wstepie autor mówi o okazji, "któ- 
ra nie wróci'', o tym, że Podziemna Polska żąda czynnego patriotyzmu, wal- 
ki o niepodległość, że Polak nie może być bierny wobec okupanta A po- 
tem same tytuły poszczególnych rozdziałów mówią za siebie "Narodziny 
nowego życia'' /przy czym głównie chodzi o naprawę charakteru narodowego, 
w którym obok dwu wielkich zalet: umiłowania wolności oraz dobroci i 
wielkoduszności - widzi Kamiński cechę ujemną: niepełną dzielność 
Trzeba tę wadę zwalczyć/ W rozdziałach "Sztuka tajemnicy!'', ''Wywiad!!, 
"Mały sabotaż'', 'Służba łączności! autor wskazuje na liczne możliwości 
czynnego zaangażowania się harcerek i harcerzy w niepodległościowa wal- 
kę podziemną Inne rozdziały wskazują na konieczność usilnej pracy nad 
samym sobą: ''Samoksztatcenie'', ''Wychowanie fizyczne! Jeszcze inne pod- 
kreślają pomoc dla innych, dla bliźnich, na przykład rozdział 'Braterstwo'' 
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Mówią też o potrzebie radzenia sobie w życiu okupacyjnym przez odpo- 
wiednią pracę | wreszcie zawierają apel 'Bądź gotów! Nie wiemy - 
zacytuję - "kiedy w ojczyste swe progi wleci Biały Orzeł", ale musimy 
być na tę chwilę przygotowani 

Dość szeroko omówiłem ''Wielką grę' Zrobiłem to celowo z tego 
względu, że książka ta została, niestety, wycofana przez Komende Głów- 
ną AK w obawie, że może wobec Gestapo zdekonspi rować konspirację 
i ułatwić Niemcom walkę z polskim Podziemiem 

Tu - w nawiasie - warto podkreślić niezwykłą karność harcerzy 
"Wielka gra'' wyszła i błyskawicznie rozeszła się w dwóch tysiącach 
egzemplarzy Tak więc trzeba było z powrotem zgromadzić cały nakład 

i zniszczyć " W warunkach konspiracji! A jednak udało się to w pełni 
Do dwóch tysięcy egzemplarzy zabrakło zaledwie kilku 

Między innymi zabrakło egzemplarza, który mówiącemu te słowa 
wręczyli w mieszkaniu pani Wandy Opęchowskiej, wiosną 42-go roku, 
sam autor 'Wielkiej gry'' i pierwszy, niezapomniany Naczelnik Szarych 
Szeregów, harcmistrz Florian Marciniak Dali mi książkę "prosto z 
pieca'', bardzo byli nią podnieceni i uradowani A dali jako przybyte- 
mu z Londynu kurierowi-harcerzowi Nie doszło do mnie późniejsze po- 
lecenie Naczelnika, opuściłem najpierw Warszawę, potem Polske, 'Wielka 
gra'' została w skrytce jednej z melin Dzięki temu w mojej bibliotece 
znajduje się ten prawdziwy biały kruk Komenda Główna AK, widząc roz- 
czarowanie harcerzy, zgodziła się na wznowienie książki w wersji po- 
prawionej, ostrożniejszej Praca nad tym drugim wydaniem szła już os- 
pale, bez entuzjazmu ze strony autora Nowa ''Wielka gra'' była gotowa 
dopiero tuż przed Powstaniem, książki złożono w lokalu Głównej Kwatery 
przy ulicy Solnej, spłonęły wszystkie w czasie walk 

Znów nie obejdzie się tu bez nawiasu Sam tytuł 'Wielka gra' 
pojawił się w całkiem innej formie, w trzydzieści at później w Londynie. 
Zarząd Główny Koła Byłych Żołnierzy AK wydał w 197% r "Wielką gre' o 
harcerstwie w Polsce w czasie Drugiej Wojny Światowej Zespół redak- 

cyjny tak nawiązał do tamtej pechowe j, podziemnej 'Wielkiej gry'' Juliusza 

Góreckiego czyli Aleksandra Kamińskiego 

Pozwalamy sobie użyć tego samego tytułu, aby w skrócie przedstawić 
przebieg służby tysięcy harcerek i harcerzy, z których tak liczni odeszli 
na wieczną wartę 

Po "Wielkiej grze'' - w sierpniu 1943 r wyszła najsłynniejsza 
książka Kamińskiego pod tytułem ''Kamienie na Szaniec' Któż o niej nie 
słyszał? Któż jej nie czytał? Wiele miała nakładów w Podziemiu i potem 
na ziemi zarówno w Polsce jak zagranicą Od samego Kamyka dostałem 
drugie podziemne wydanie ''Kamieni na Szaniec'', gdy po raz drugi wysłano 
mnie z Londynu do Kraju w 1944 r Zabrałem książke ze sobą, gdy leciałem 
z powrotem do Anglii tak zwanym Trzecim Mostem - tuż przed Powstaniem 
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W Anglii rozeszła się najpierw fama o niej wielka, potem PARRAPLEA 

przedruk. Mam te od autora otrzymane ''Kamienie na Szaniec'' w swoim 

księgozbiorze Obok stoi na półce szóste wydanie, które wyszło w Ka- 

towicach w 56 r A na tym się nie skore O! Dziś trudno w oaóle po- 

wiedzieć ile było wydań ''Kamieni na Szaniec'', ile przedruków fragmentów 

tej książki Na przykład w antologii dódskiej prozy wojennej, wydanej 

w 46 r przez Księgarnie Polską w Paryżu, w pierwszym tomie UDziesieć 

opowieści'' jest fragment "Kamieni na Szaniec'' pod tytułem ''Pod Arsena- 

tem'! 

Cała potrójna służba harcerska odbi ja sie na tej książki stron - 

cach Braterstwo, rycerskość, stowność Zawi szy a i pogoda ducha w czas 

dookolnej okupacyjnej burzy, a i ofiarność, choćby miała się ona równać 

własnej śmierci 

Zośka i Parasol'' - ogromne dzieło Aleksandra Kamińskiego, wydane 

już po wojnie dotyczy bohaterskich dz ejów harcerzy z Szarych Szereadów 

w Wielkiej Dywersji przed Powstaniem oraz walk - w batalionach AK - 

w czasie samego Powstania Nie można tej tragicznej opowieści czytać 

inaczej jak ze ściśniętym sercem: tylu młodych ludzi oddaje życie za 

mę GS zdrowie, ''wszystko co ma'' - nieledwie na każdej stronicy książ- 

ki Śli kto nie wiedział jeszcze dobrze, na czym polega bohaterstwo - 

z SRR walk harcerzy w Powstaniu wie to ponad wszelką wątpliwość | 

ponad wszelką też wątpliwość wie, jak traktowali podziemni harcerze 

Przyrzeczenie i Prawo Harcerskie 

Aleksander Kamiński napisał jeszcze, wspólnie z Antonim Wasi lewskim, 

opowieść o harcmistrzu Józefie Grzesiaku, o "Czarnym'', słynnym instruk- 

torze, twórcy czarnej trzynastki, najpierw w Krakowie, potem w Wilnie, 

czynnym w Szarych Szeregach na Wileńszczyźnie, walczącym w stopniu kapi= 

tana AK o Wilno, aresztowanym przez NKWD, wieloletnim więźniu łagrów 

sowieckich Po powrocie z Workuty do Bol si Czarny był członkiem władz 

centralnych odradza jącego: się prawdziwego harcerstwa z końcem 56 r ra” 

zem z Aleksandrem Kamińskim i innymi instruktorami Niezależność odro- 

dzonego wtedy harcerstwa nie trwała, jak wiemy, długo, skończyła sie wraz 

z odejściem partii od tak zwanego ''polskiego października'', gdy już ko- 

muniści mogli sobie pozwolić na dawne metody ''Czarny' do końca walczył 

o harcerskie harcerstwo, o to, czym ono powinno być, ale partia uniemoż- 

liwiła mu wkrótce wszelką działalność W Kraju - po mierci bohatera 

opowiadania w 1975 r - autorzy przekazali jego biografie 'przepisaną 

cytuję z przedmowy/ w dziesięciu egzemplarzach na maszynie biurowej - 

do rąk ludzi z kręgów ''Czarnego' W 1984 r książkę wydały katolickie 

'"Spotkania'' w Paryżu 

Już same prace Aleksandra Kamińskiego świadcza o ogromnym wkładzie 

harcerstwa w walkę o niepodległy byt W jego doskonale udokumentowanych 

książkach, o których sam pisał, że nie sa ani powieściami ani opracowania” 

mi htatóydźńgń , ale stanowią relacje o ludziach prawdziwych i sytuacjach 

rzeczywistych - czytelnik poznaje cała wartość harcerstwa, jego ideoloaie, 
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potrójną służbę Szarych Szeregów w czasie największej próby 

Ale Kamiński to jeden tylko z wielu świadków historii harcerstwa 
Szare Szeregi również to jedna tylko, choć niewątpliwie najważniejsza, 
organizacja podziemnego harcerstwa Przez długie lata władze komunis- 
tyczne w PRL nie zezwalały na publikowanie informacji o działalności 
harcerzy w czasie wojny i okupacji Pisano do szuflady, ale z czasem 
zaczęły się tu i ówdzie ukazywać relacje, wspomnienia, przyczynki his- 
toryczne 0 ''Szarych Szeregach'' trudno było zakazywać mówić i pisać, 
gdyż i tak wiele już wiedziano i napisano, zwłaszcza po Październiku 
Harcerki były w gorszej sytuacji 0 konspiracyjnej działalności Orga- 
nizacji Harcerek w czasie wojny wciąż brak było publikacji W opraco- 
waniach historycznych, nie udostępnionych społeczeństwu, można było 
znaleźć fragmenty dotyczące na przykład udziału harcerek w obronie War- 
szawy w 1939 r W organie Instututu Historii Polskiej Akademii Nauk 
"Najnowsze Dzieje Polski'' znalazła się również, nie znana szerszemu o- 
gółowi, relacja zespołowa o organizacji harcerek w latach wo jny Do- 
piero w 1973 r Polskie Wydawnictwo Naukowe w Warszawie wydało książke 
pod tytułem 'Harcerki 1939 - 1945'', niestety w nakładzie zaledwie 
ośmiuset egzemplarzy Jest to ogromnie ważna praca historyczna, infor- 
mująca o harcerkach przed 39-ym rokiem, o ich udziale w obronie Warsza- 
wy, a potem o podziemnej działalności poszczególnych chorągwi, o szko- 
leniu instruktorek Szczególnie cenne, bo dotychczas prawie nie znane 
są informacje o udziale harcerek w pomocniczych służbach wo jskowych i 
cywilnych Tu wielkie były osiągnięcia zarówno w służbie sanitarnej, 
małym sabotażu i łączności, jak i w propagandzie anty”niemieckiej i w 
niezmiernie ważnych pracach społecznych, co w Przyrzeczeniu Harcerskim 
zawarte jest w słowach ''nieść chętną pomoc bliźnim!" Opieka nad dziec- 
kiem, pomoc dla więźniów politycznych i ich rodzin, dla wysiedlonych, 
Żydów, ludzi starych i niedołężnych wreszcie - dla powracających do 
Kraju Jeśli dodamy relacje o pracach harcerek w dziedzinie oświaty i 
kultury narodowej, na przykład w tajnym nauczaniu, oraz o ich udziale w 
różnych innych organizacjach i formach ruchu oporu - zdamy sobie sprawe 
z ogromu tej kobiecej i dziewczęcej pracy i z jej znaczenia dla narodu 

w 1983 r wyszedł niejako ciąg dalszy książki ''Harcerki'' Państwo- 
wy Instutut Wydawniczy opublikował zbiorowa prace pod tytułem "Pełnić 
służbę - z pamiętników i wspomnień harcerek Warszawy 1939-45! Zespół 
redakcyjny to: Donata Eska, Halina Walter oraz Anna i Zofia Zawadzkie 
Okazało się, że w czasie pracy nad książką ''Harcerki'' w Instytucie 
Historii PANu zgromadzono wiele materiału, wspomnień, opracowań, dla 
których nie znaleziono miejsca w książce Skrypty pochodziły prze- 
ważnie od harcerek Warszawy i one są trzonem pieknej niezwykle warto*- 
ciowej książki '"Pełnić służbe' Wydanie pierwsze /mamy nadzieje że 
nie ostatnie/ - trzydzieści tysięcy egzemplarzy Książke tę omówiliśmy 
niedawno na falach naszej Rozągłośni 

Opublikowanie w PRL monografii o katolickich Hufcach Polskich 
jest, oczywiście, z wiadomych powodów niemożliwe Ale jeśli ktoś to 
napisał lub napisze, rzecz na pewno w przyszłości wydobyta będzie z 
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szuflady na światło dzienne To samo dotyczy '"Wigier'' 

ZHP poza granicami Kraju ma również spore osiągnięcia w zbieraniu 
i utrwalaniu czarno na białym dziejów harcerstwa w ogóle, a w Polsce 
pod okupacją w szczegó ności Wspomniana już dziś książka 'Wielka gra" 
- to dzieło harcerskiego zespołu redakcyjnego w Londynie Mowa w niej 
o poszczególnych podziemnych organizacjach harcerskich, także pod oku- 
pacją sowiecką, przy czym opracowania i wspomnienia ilustrowane sę! i 
uzupełniane dokumentami, fotografiami a nawet piosenkami i wierszami 
Mowa jest o postawie harcerek i harcerzy, o ich potrójnej służbie 
Osobny rozdział - to działalność i walka harcerek i harcerzy w Powsta- 
niu Warszawskim Podano kilka sylwetek wybitnych instruktorek i inst- 
ruktorów, omówiono harcerskie wydawnictwa podziemne i prase, przytoczo- 
no kilka ciekawych opowiadań z okresu okupacji Zespół redakcyjny zwra- 
ca się ''do młodych z wiarą, że czytając "Wielką gre'' zrozumieja sens 
czynów i poświęcenia ich braci i sióstr w służbie Polsce w latach nie- 
woli'' "Wasza dalsza służba Bogu, Polsce i bliźnim - cytuje ostatnie 
zdanie - niech będzie hołdem dla poległych Harcerek i Harcerzy! 

W Szkocji wyszła tuż po wojnie książeczka Anatola Krakowieckiego 
pod tytułem 'Czarne Żurawie! Jest to opowiadanie o jednej z tajnych 
drużyn harcerzy w Krakowie Dodam, że Krakowiecki jest też autorem 
niezwykle cennych - i chyba chronolicznie pierwszych wspomnień o łag- 
rach sowieckich na Kołymie 

Działająca przy Naczelnictwie ZHP poza granicami Kraju Harcerska 
Komisja Historyczna wydała równ eż kilka cennych PęaĘ Jedna zinich = 
to "Początki ruchu harcerskiego", ilustrowane fotografiami i reprodu- 
kcjami dokumentów Inny zeszyt mówi o '"Losach młodzieży harcerskiej 
pod komunistycznymi rzadami w PRL" 

Na czele Komisji stał zmarły niedawno, ostatni harcmistrz Rzeczy- 
pospolitej, Stanisław Jankowski, czyli Henryk Glass 0 udziale harce- 
rzy w bojach w latach 1914-21 piękną ksiażeczkę pod tytułem ''Naprzód 
skauci'', pióra podharcmistrza Stefana Witolda Wo jstomskiego, wydał 
ZHP w Londynie 

Najważniejsza pozycja harcerska, wydana poza granicami kraju w 
1982716: ="to ksiązka Szare Szeregi'! Zawiera ocalate dokumenty 
Głównej Kwatery Harcerzy ''Pasieki!', rozkazy, sprawozdania, komentarze 
do Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego, programy pracy, współprace z 
AK i z podziemnymi władzami cywilnymi, korespondencję Szarych Szere- 
gów z Komitetem Naczelnym ZHP na czas wojny w Londynie i tak dalej 
Dzięki zbiorowej pracy powstał niezwykle cenny zbiór źródłowych doku- 
mentów, jaki nie do pomyślenia by był w kraju - przy cenzurze komunis- 
tycznej 0 ile wiem - duszę zespołu redakcyjnego, choć nazwiska tego w 
książce nie podano, była Halina Martinowa, były żołnierz AK. Autorem 
komentarzy do dokumentów jest harcmistrz Jan Rossman, były członek 
"Pasieki", czyli Głównej Kwatery Harcerzy "Szarych Szeregów! 

Hm Tadeusz Chciuk 

11 /Marek Celt/ 
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Prof Dr Wiktor Szyryński, 
harcmistrz 

PATRZĄC W PRZYSZŁOŚĆ 
  

Nie po to są rocznice, żeby kontemplować przeszłość, ale po to, 
by z doświadczeniem minionej epoki planować sens i treść nadchodzących 

lat 

W okresie ubiegłych siedemdziesięciu pięciu lat harcerstwo osiąg- 
nęto nadspodziewane wyniki wychowawcze | co ciekawe, nie tylko w okre- 

sach wymagających poświęcenia i odwagi, ale także w latach, gdzie wytrwa- 
łość, twórcza praca i nieustępliwy wysiłek musiały zapewnić społeczeństwu 
polskiemu rozwój i siłę przetrwania 

Rzucone przed szeregiem lat hasło ''uharcerzenia społeczeństwa" daje 

może naj jaskrawsze rezultaty właśnie w dniu dzisiejszym, kiedy harcerze i 

harcmistrze obejmują większość czołowych i odpowiedzialnych pozycji w spo- 
łeczeństwie poloni jnym w wolnym Świecie Skąd więc ta tajemnica harcers- 
kiej skuteczności wychowawczej? 

Patrząc na duży odłam młodzieży współczesnej w różnych okolicach 
świata widzimy jak się szamoce w niewoli konfliktów, aż do podstawowych 
pytań: 'po co żyć?! i ''jak żyć?'' Jeżeli życie opiera się na wyborze za- 
sadniczych wartości, które jak gwiazdy przewodnie mają prowadzić człowieka 
przez byt, ten system wartości trzeba odkryć, trzeba go poznać i jasno so- 
bie przyswoić już od zarania dzieciństwa Ale jak go szukać w cywilizacji, 
gdzie często dominuje kult i naśladowanie błaznów z pogardą dla bohaterstwa 
i honoru, takich ''niemodnych'' słów Gdzie hałaśliwa walka o prawa i przy- 
wileje zagłusza troskę o obowiązki, a nadmiar niezdyscyplinowanej pogoni 

za wolnością z nadmiarem swobody łączy się z obojętnością dla nieodzownych 
tej wolności owoców, którymi kierować powinna odpowiedzialność ' Bo wolność 
bez odpowiedzialności jest tylko groźną swawolą 

Jeżeli więc cel i sposób życia tak dzisiaj trudno określić, zwłaszcza 
w okresie dojrzewania, trudno się dziwić, że liczba samobójstw wśród młodo- 
cianych w Ameryce Północnej rośnie z roku na rok, z szybkością wieksza niż 
wśród dorostych 

Od zaczątków swego rozwoju harcerstwo oparto swój system wychowawczy 
właśnie na ukazaniu rosnącym pokoleniom celu i sposobu życia poco? = 

i jak? 

A więc spójrzmy najpierw na te wytyczne ideowe - prawo i przyrzecze- 
nie harcerskie, - a potem na rozwój sprawności, umiejętności i stylu życia 
- technika harcerska, stopnie i sprawności, harce 

Gdy siedemdziesiąt pięć lat wstecz ułożono prawo harcerskie, trudno 
było przewidywać, że po tym długim okresie czasu nie tylko niczego nie stra- 
ciło ze swej Świeżej aktualności, ale przeciwnie, stało sie coraz bardziej 
lldzisiejsze'', i nawet więcej, wskazujące kierunek na przyszłość 
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Służba Bogu, Polsce i społeczeństwu, a tąkże |udzkości całej, 

W obliczu bankructwa agresywnych systemów społecznych rodzi się myśl 
o Bogu; ''pośród niesnasek'' narody witają wysłannika Chrystusowego; 
Polska staje się wymarzonym przez poetów ''sumieniem narodów' Wielu 
myślicieli wysuwa pogląd, że odrodzenie ludzkości uda się osiągnąć li- 
tylko przez miłość i braterstwo, jak to harcerz ''w każdym widzi bliź- 

niego'', a każdy inny harcerz jest mu bratem 

Nie darmo już ongi autorzy Prawa wysunęli prawdomówność harcerza 
na jedno z czołowych miejsc (o dzieli tak ostro cały współczesny świat 
i prawie uniemożliwia wzajemne zrozumienie sie narodów? Właśnie stosu- 
nek do prawdy, która dla jednych jest podstawą godności człowieka, pod- 
czas gdy dla drugich jedynie brudnym narzędziem politycznej gry, gdzie 

umowy i traktaty podpisuje się w intencji cynicznego oszustwa, a powódź 

świadomego kłamstwa zalewa dzisiejszy świat Tutaj już trzeba chyba 

'"uharcerzyć'' ludzkość całą szacunkiem dla prawdy i danego słowa 

A co mówi Prawo o rosnącej epidemii ucieczki od prawdy życia, od 
otaczającej nas zawiłej i trudnej rzeczywistości? - Przestrzega przed 

natogami Współczesna nauka idzie prosto po linii wytyczonej już dawno 
przez Prawo (Coraz więcej dziś wiemy o nałogach niszczących zdrowie 
jednostek i odporność społeczeństwa medycyna i psychologia zgodnie tłu- 
maczą wyniki współczesnych badań o szkodliwości tytoniu, alkoholu i ca- 

łej baterii używek i narkotyków, ułatwiających ucieczkę przed światem, 
zamiast szlachetnego wysiłku, aby stawał się coraz lepszy Wychowanie 
harcerskie od lat stara się uczulić młodzież w okresie dzielnego idea- 
lizmu na zagadnienia natury moralnej, na wyższe wartości społeczne 

"Styl życia', o którym wciąż mówią dzisiaj pedagodzy, to zespół 
nawyków, to obyczaje, które stają się częścią natury człowieka I Oc6 
model dla harcerza, który ''postępuje po rycersku! 

Troska o nasze biologiczne otoczenie, ochrona środowiska, walka ze 
skażeniem przyrody staje się coraz gwałtowniej celem wysiłków jednostek 
i państw A przecież od jak już dawna ''harcerz miłuje przyrodę " 

Mimo propagandę swobodnej swawoli coraz więcej wychowawców nawołuje 

do dyscypliny, bez której zanika wydajność pracy, a stosunki między ludźmi 
zalewają fale barbarzyństwa  ''Harcerz jest posłuszny '' 

Jest także ''oszczędny i ofiarny' Oto najgodniejsi przywódcy ludzkoś- 
ci nawołują do sprawiedliwego podziału dóbr, do pomocy dla słabszych i 
zaniedbanych, do ograniczenia zbytu nie na drodze walki i przemocy, ale 

przez dobrowolną ugodę, opartą na miłości, która zastąpi samolubną obo- 
jętność Nie złe przykłady podważają wartość charakteru, ale osłabienie 
woli, płynące z obojętności na zło 

Obojętność to bierność, a harcerstwo wychowuje przez czyn Jak żyć? 
- właśnie pełniąc służbę, działając Harcerz nie jest biernym konsumentem 
technologicznej cywilizacji, on się od najmłodszych lat zaprawia do życia 

czynnego i twórczego 
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Magią i tajemnicą skuteczności wychowania harcerskiego, obok jasnej 
filozofii życia i przy oparciu metody o czyn /harce, obozy, praca społecz- 
na, współzawodnictwo w dobrem/ było bezbłędne uderzenie we właściwą fazę 
rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży Największym błędem w wychowaniu 
jest ciągłe spóźnianie się Mów ą rodzice: "jeszcze mamy czas!'', mówi 
nawet szkoła: ''jeszcze są na to za młodzi! " żeby mówić o celu życia, 
o wartościach kulturalnych, o zagadnieniach świata współczesnego  Wiek- 
szość dzieci więcej myśli, niż chce o tym mówić Dlatego tak mało o 
nich wiemy 

Cztery fazy wychowania harcerskiego: najmłodsze zuchy, potem harcer- 
ki i harcerze, wędrowniczki i wędrownicy i wreszcie starsze harcerstwo, 
instruktorki i instruktorzy, oto cztery fazy na których krystalizuje się 
postawa życiowa, wiedza i umiejętność 

Pośród wielu narodów chyba w Polsce wychowanie harcerskie najbar- 
dziej się zespoliło z naszą myślą pedagogiczną / Trudno wymieniać tutaj 
nawet najświetniejsze nazwiska, bo odrazu tyle innych ciśnie się pod 
pióro  - Aby zakończyć te krótkie uwagi przytoczę z jednej z prac lapi- 
darne sformułowanie celu i sposobu wychowania harcerskiego za pomocą 
modelu, gdzie momenty ideowe splatają się z pożądanymi właściwościami 
charakteru harcerki czy harcerza ' - harcerz określa sobie jasny cel 
życia; wie, poco żyje, jakie ma zadania do osiągnięcia; potrafi zorga- 
nizować cały swój wysiłek, aby swoje istnienie wypełnić praca wydajną 
i pożyteczną; - harcerz wyrabia w sobie mocną dyscyplinę wewnętrzną; 
potrafi sobie rozkazywać; pamięta, że aby wymagać od innych, należy 
zacząć od zwycięstwa nad własną słabością, - harcerz jest konsekwentny 
i lojalny wobec siebie, wobec bliskich, swego narodu i ludzkości całej 
Uczciwie i odważnie buduje swoje przekonania, trwa przy nich i broni za 
cenę nawet największych poświęceń; - przez całe życie harcerz jest dzielny! 

  

Światowy Skauting Żeński obchodzi również 75-lecie swego stnienia 
Na stronie tytułowej Lady Olave Baden-Powell, do końca swego życia 
Naczelna Skautka Świata, z niedawno zmarłym hm Bolesławem Bahyryczem, 
w Paryżu w 1946 roku 
Zdjecie ze zbiorów hm Wacława Śledziewskiego 
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REFLEKSJE 

Nie sądzę, by istniała inna organizacja, która miałaby tak trudne, 
urozmaicone i wymagająca stałych ofiar życia jak Związek Harcerstwa 
Polskiego Mimo trudności - a może dzięki nim - osiągnęliśmy 
piękny wiek 75 lat i co dziwniejsze - nie jesteśmy starsi niż 75 lat 
temu, może tylko mądrzejsi, choć też wątpię 

Myślę, że warto siąść przy ognisku i przeglądnąć 75 lat życia har- 
cerstwa, stale ruchliwego, stale zmiejającego się, ale zawsze peł- 
nego życia i ciepła jak te płomienie ogniska, które fascynują swoją 
żywotnością, energią i zapałem Nie, - to nie ma być spowiedź, bo 
Harcerstwo nie ma grzechów Poprostu "przelećmy" myślami po przez 
lata harcerskiej doli 

Gdy 75 lat temu idea skautowa przywędrowała na ziemie polskie,to pa- 
dła na najbardziej urodzajną na świecie glebę - polską młodzież 
i polską duszę Czy było wolno, czy nie wolno, rozrósł się ten ruch 
na tereny pod wszystkimi zaborami Rozrósł się i działał w imię 
miłości Oleżyzny, mając za cel wolną i niepodległą Polskę; osią- 
gnięcie szczytu ideałów, braterstwo, pracę nad sobą - i to wszystko 
z pomocą Boga 

Te założenia ideologiczne stały się kanwą na której życie wyhafto- 
wało 75 lat dalszej pracy Harcerstwa Strasznie barwny jest ten 
haft życia ZAB Jest w nim bardzo dużo czerwieni, ale nie ma 
miejsce nie zahaftowanych - pustych Istotnie, we wszystkich wybry- 
kach losu kierującego wzlotami i upadkami Polski, Harcerstwo, wier- 
ne swemu przyrzeczeniu, było zawsze na posterunku 

Spójrzmy cg zrobiło Harcerstwo w tych różnych fazach historii: 
przed I Wojną Swiatową -— organizacja, konspiracja, przygotowanie do 
służb pomocniczych i do akcji zbrojnej I Wojna Swiatowa to służby 
pomocnicze, samodzielne oddziały bojowe, walka o Lwów, udział w pow- 
staniach śląskich Okres pokoju, to rozwój organizacyjny, osiągnię- 
nie maksymalnych wyników w skali światowej Rozwój ruchu zuchowego, 
ośrodków szkoleniowych; wychowanie człowieka - obywatela; służba 
społeczeństwu Okres II Wojny Swiatowej -znów konspiracja; kształ- 
cenie się, walka z wrogiem na wielu poziomach Akcje bojowe, udział 
w powstaniu - przykład dla innych jednostek 

Okres po wojnie — rozwiał nas wicher historii po całym świecie 
Wszędzie zaczynamy nowe życie, ale jako ciąg dalszy ZHP, Wszędzie 
musimy walczyć o salę, kącik jakiś, o zrozumienie społeczeństwa, 
o kilka groszy na akcje letnie A już beznadzielną wydaje się 
czasem walka o polskość Nie o polskość stroju, tańca, czy 
potrawy - to jest stosunkowo łatwe, ale chodzi o polskość języka, 
kultury, o myślenie, o odczucia, o duszę, o honor, o muzykę polską, 
o szacunek dla tych, którzy na kanwie historii ZHP zostawiła "czer- 
wone plamy" - by "nie zginęła" 

Walka o duszę nie jest łatwa - ale trwa i daje owoce A że daje 
owoce to fakt, bo nie jesteśmy wcale starsi aniżeli 75 lat temu 
Skrzaty, zuchy, harcerki i harcerze porodzili się już tutaj - na 
ziemiach wolnych, z dala od Matki-Ojczyzny, ale jednak szare 
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1 zielone mundurki z krzyżami harcerskimi są ich strojem, a w duszach 
kołacze się chęć spotkania z Ojczyzną, gdzie ojciec gdzie 
dziadek 

Jasne, że narzekamy teraż na trudności, młodzież, rozwiązłość, wol- 
ność przesadną - ale nie przesadzeajmy za bardzo Młodzież jest 
dobra i z gruntu szlachetna Do nas należy to rozpoznać i pie- 
lęgnować 

Harcerstwo ma w swoich programach wiele ważnych dla młodzieży 
punktów Niestety, są rzeczy, które wymagają pracy rodziców Har- 
cerstwo nie może wychowywać dziecka-Polaka Może ono tylko pomóc ro- 
dzicom Tak jest! Za wychowanie dziecka-Polaka-katolika-obywa- 
tela odpowiedzialna jest tylko rodzina Tylko rodzina, a nie 
szkoła, kościół czy harcerstwo Te inne czynniki są tylko pomocami 
rodzinie Przecież dziecko 80 Z czasu swego życia spędza z rodziną 
Język, sposób bycia zachowanie się, filozofia życia, spojrzenie 
na problemy - to przecież wszystko kotłuje się i fermentuje w życiu 
w rodzinie - w domu Rodzina, ta bliska i dalsza są środowiskiem 

w którym kształtować się pow:.nne młode polskie po.clenie Czy tak 

jest naprawdę? Czy można zaufać, że rodzina pomcże w tych zadaniach? 
Problem jest trudny i wymaga zrozumienia i akcji w elu różnych organi- 
zacji i instyżtucji, by rodzińa rzeczywiście zrozumiała i wzięła 

czynny, pełny udział w wychowaniu prawdziwego harcerza-Połaska 

Na kanwie historii ZHP znajdujemy plamy ciemne ze złocistymi nitkami 
nadziei: to harcerstwo w Polsce Nasi wschodni władcy uznali har- 

cerstwo za organizację burżuazyjną i niepotrzebną Wcielono ją do 
komunistycznego Związku Młcdzieży Wydawało się, że będzie już ko- 
niec prawdziwego harcerstwg. Dziwna jest natura Polaka Dzieci 
i młodzież urodzone już 10 20 lat po II Wojnie, młodzież, która 
nigdy nie widziąła harcerstwa prawdziwego, przed wojną, zaczęła się 
buutować i tworzyć drugie, prawdziwe harcerstwo I tak jest w rze- 
czywistości W Polsce mamy dwa harerstwa - to prawdziwe i to rzą- 
dowe Czasem jest to ta sama jednostka zmieniająca się jak kame- 
leon, raz czerwona raz zielona Czy i ta walka nie zasługuje na 
szacunek i uznanie? 

Czasami zastanawiam się skąd harcerstwo czerpie ten swój urok 

przyciągania innych - magnes 

Obok wielu czynników atrakcyjności, wydaje się, że bezinteresowna, 
ideowa praca i poświęcenie wcześniej urodzonych i kierujących pracę 
harcerską ma jakąś wymowę i moralne zobowiązanie do lojalności 

Nikt przecież nie może powiedzieć: - "bo mu za to płacą" = bo nikt 
w harcerstwie za pełnienie służby nie. płaci i może trochę z tej przy- 
czyny ta służba nabiera głębszej i bardziej treściwej wartości, co 
oddziaływuje na młodzież 

To nie były ani refleksje, ani spowiedź Ot tak gawędziłam sobie 
o ZHP - 75 latach i wspomnieniach Patrząc na ciągle nowe poko- 
lenia harcerskie, nie boję się już o przyszłość Raz zasiana 
polskość jest i kiełkuje - dojrzewa Raz jest susza i nieurodzaj, 
a później znowu dobre plony Potrzeba jednak siać Musimy siać 

Zofia Stohandel, hm 

16 

t archiwum 
—=| harcerskie.pl



Y 42) Hm Ewa Gieratowa 

KIERUNEK: STULECIE ZHP 

Kto z nas, podczas złotych godów ZHP w 1960, myślał o 75-leciu? 
Szybko nadeszło i przemija '"Diamentowy'' jubileusz jest najwyższym, 
jaki zmieści się w ludzkim życiu Obchody stuleci należą do tych spo- 
łeczności, których kolejne pokolenia potrafia przekazywać swoją codzien- 
ność 

Mówimy o konieczności utrwalenia naszej historii, tak istotnej dla 
historii Polonii w świecie Jesteśmy chyba jedyna organizacja nieprzer- 
wanie działającą i nad Wisłą i ''poza granicami kraju" od czasu, gdy jesz- 
cze tych granic na mapie nie było, poprzez obie wojny światowe, zsyłki, 
obozy Hitlera i Stalina, egzotykę Indii, aż do osiedlenia ostatnich 40-u 
lat Już blisko od półwiecza mamy rzeczywistą siatkę światowa, zjazdy i 
zloty, a co najważniejsze - naturalnie odnawiajaca się kadrę instruktorska 
i naturalny przypływ członków 

Czy dostatecznie jednak zdajemy sobie sprawe z wyjątkowości naj- 
bliższych lat, kiedy pokolenie powojenne, wychowane poza Polska lub w 
PRLu, musi przejąć ster z naszych rąk, tych z przedwojennego Harcerstwa, 
a wkrótce i AKowców, Afrykańczyków, Ramzesów i Lordów, Karpatczyków i 

  

Żubrów, wychowanków SMO i junaków wszystkich wspólnie uformowanych 
pod ciśnieniem wojny, niezależnie od rodzinnych losów i geografii Nasi 
następcy wzrośli w innej atmosferze, bez tego ciśnienia, bez wspólnoty 
zaplecza 

Co i jak im przekazujemy? Jak będą korzystać z naszych doświadczeń, 
unikać naszych błędów? W jakiej mierze zdały egzamin życiowy nasze posta- 
nowienia Rady Naczelnej w Enghien pod Paryżem w lutym 1946? Czy szanu jemy 
własne uchwały i przepisy? Na przykład: wielokrotnie od lat dyskutowana 
forma dziesiątego punktu Prawa /istotna treść jest bezsprzeczna i 
nie wzbudza żadnych kontrowersji/ została wreszcie zatwierdzona przez 
Zjazd Ogólny ZHP na Kaszubach kanadyjskich w 1976 w jasnych, pozytywnych 
słowach: wolność od szkodliwych nałogów List Okólny Naczelnictwa z 7 ma- 
ja 1978, podpisany przez przewodniczącego hm R Kaczorowskiego i sekr gen 
phm Teresę Łakomy, potwierdza i wyjaśnia to sformułowanie Tymczasem w 
"OQgnisku'' z kolorową jubileuszową okładką, marzec 1985, znowu mamy tytoń 

i alkohol i znowu zżymam się nad kieliszkiem wina, na weselach i chrzci- 
nach - a częściej na pogrzebach Jeśli stara harcmistrzyni nie wie, 
jakie jest brzmienie Prawa, jak mamy uczyć 11-letnie ochotniczki? 

Członkowie ZHP zajmują kierownicze pozycje w naszej społeczności - 
jak premier hm Kazimierz Sabbat, hm Zygmunt Szadkowski w SPK, hm Jan Ka- 
szuba i hm Stanisław Orłowski w Radzie Polonii Wolnego Swiata; hm Stani- 
sław Brodzki /z żoną hm Marią zapamiętani z Waszyngtonu w listopadzie 1975, 
gdy uchwalony został zjazd Polonia Jutra na maj 1978 w Toronto/ jest teraz 
przewodniczącym Z 0 ZHP Kanada, po hm Zofii Stohandel, która przewodniczy- 
ła komisji młodzieżowej na Il zjeździe Polonii Swiata w londyńskim POSKu, 
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maj 1984 Tradycją harcerską jest pode jmowanie takiej służby, jakiej wymaga sytuacja Znak kotwicy=nadziei na murach Warszawy, S - Solidar- ności - symbole te przetwarzają się w biało-czerwoną wstęgę Polonii Wolnego Swiata W trzecim pokoleniu, czy w pierwszym roku emigracji, tę światową wspólnotę wszyscy stanowimy Mamy wspólne dziedzictwo i wspólne zadania. W ramach tej wspólnoty, której formalnie i praktycz- nie jesteśmy współtwórcami , mamy pole do działania, realizowania naszych ideałów metodami, ale przy pomocy odpowiednich, współczesnych narzędzi 
(wierćwiecza mijają szybko Ostatnie, od 1960 roku, gotowe nam uciec jeśli my, "wcześniej urodzeni'', go nie złapiemy Spójrzmy na fo- tografie ze zlotów 50-lecia, poszuka jmy wokół siebie dzieci i wnuków ów- czesnych obozujacych, wyciągni jmy wnioski 

Naczelna Rada Harcerska w październiku poweźmie uchwały ''jubi leu- szowe!'', 22 lutego 1986 zakończymy nasz rok "diamentowy" w Londynie, Chicago, Melbourne opisana będzie /albo nie będzie ?/ uroczysta Msza święta z udziałem Druh Ignacy nadal zachęcać będzie drużyny do pre- numerowania "Na Tropie! i utrzymywanie kroniki Druh Mietek w Connecti- cut wyda 12-ty /ostatni?/ numer "Wici 75-lecia' Komplet złożymy w Michigan w ośrodku Orchard Lake, u archiwisty ks Romana Nir; w biblio- tece w POSKu; w bibliotece Domu Jana Pawła II w Rzymie, qdzie odbywa sie letni 'Uniwersytet'' dla młodych społeczników; w bibliotece polskiej na University of Connecticut w New Britain; oczywiście w Głównych Kwaterach, Harcerek i Harcerzy, i w Naczelnictwie, czyli ''na Rutland! 

Czeka nas pilna wspólna praca: 
BUDOWANIE KRAJOWYCH ODDZ IAŁOW FUNDACJI SWIATOWA WSPOLNOTA POLONIJNA przy naczelnej organizacji tere- nowej, jak Kongres Polonii, Zjednoczenie Polskie Trzeba wprowadzać "światowość!! do programów, do służby w wieku weędrowniczym i wśród doros- tych Zarządy Okręgów, które są członkiem Kongresu czy Zjednoczenia, mogłyby "oficjalnie" wprowadzać tę sprawę na porzędek obrad Główna Kwatera Harcerek powinna przystąpić do Światowego Zjednoczenia Polek /zgłaszam Się na delegatkę/, tak jak Chorągiew Harcerek w W Brytanii należy do Komisji Porozumiewawczej Organ zacji Kobiecych W Brytanii Każdy hufiec na świecie powinien stać się członkiem POSKU - który trak- tować powinniśmy jako Światowy Dom Polski Opłata symboliczna - Ł10 lub $15 na całe życie! Oprócz biuletynu POSKu, do każdego hufca docie- rać powinny wieści z Domu Jana Pawła II w Rzymie, ulotka Stałej Konferen- cji Muzeów i Bibliotek, no i oczywiście Kalendarz Polonii Światowej Siódmy kolejny, na rok 1985, poświęcony był 75-leciu ZHP, niestety w naszej prasie harcerskiej nie doczekał się najmniejszej wzmianki, nie mówiąc o reklamie i poparciu 

Praktyczna zadania na rzecz światowości!'' i historii: 

zebranie roczników naszych pism, łącznie z odbiciem zawsze braku ja- cych pierwszych numerów, złożenie ich w bibliotekach, sporzadzenie spisu tych placówek Indeks artykułów w tych pismach, zwłaszcza wedle krajów, 
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do przyszłego skomputeryzowania 

Stworzenie archiwum harcerskiego w każdym kraju i złożenie tam upo” 

rządkowanych i opisanych, objaśnionych, papierów, filmów, fotografii, 
wycinków prasowych Hufce, chorągwie, KPHy, zarządy obwodów, okręgów, 
muszą realistycznie, koniecznie TERAZ zebrać informacje gdzie co się 
znajduje, wyszukać kilka naprawdę zainteresowanych osób, w każdym kraju, 

niezależnie od przynależności organizacyjnej Zgłaszam sie na USA, za” 
praszając hm Halszkę Chmielewską z Detroit, hm Kazimierza Swiatocho z 
Connecticut /kom chor harcerzy i szczep Nowa Anglia/, hm Annę Klonowska 
z Chicago /kom chor harcerek, obwód Chicago, zarząd okregu/ Dalsze 
szczegóły w WICIACH 75-lecia 

Wspópraca w redagowaniu i kolportowaniu KALENDARZA POLONII SWIATOWEJ 
Na rok 198/ - na temat młodzieży, oświaty Komisja młodzieżowa na II 
zjeździe Polonii Swiata podkreśliła konieczność lepszej komunikacji mię- 
dzykrajowej, zaleciła wydanie informatora Nie wiem czy i kto się tym 
zajmuje, bo niestety z biura Polonii Swiata w Toronto nie rozchodza sie 

żadne wieści Ale właśnie Harcerstwo może przyczynić się do tej dobrej 
sprawy Nasz wkład do obrad komisji młodzieżowej był znaczny, a pożytek 

spisywania dat i adresów jest bezsprzeczny Na 1938 możnaby skoncentro- 

wać się wokół tematu narodów ujarzmionych Do historii Harcerstwa należy 
CGSAE /Council of Girl Scout Associations in Exile/ oraz AISGO0 /Associated 
International Scout and Guide Organizations/ - niestety zaniedbane, ale 
kontakty możnaby nawiązać A więc, praktyczny apel: 

Przejrzeć uważnie Kalendarz 1985 i 1986, poprawić, uzupełnić 

Stale nadsyłać do działu: Ludzie i Wydarzenia i adresy swego kraju Zbie- 
rać pomysły graficzne i teksty na okładke i na 24 strony kalendarium 
Marzeniem moim jest, aby zamiast ''Kalendarz Gieratowej'' mów ło sie pow- 
szechnie o ''Kalendarzu harcerskim'', w odniesieniu do tych tropów i przy” 
czynków do historii Polonii w świecie po 1939 roku 

Na zjazd Polonia Jutra w maju 19/8 przywiozłam do Toronto Kalendarz 

1979 Na 1-ej stronie na rok 1986, ósmy z kolei, czytamy: 

"pisać co można, a nie frasować się tym, że tu i ówdzie czegoś brak 
Przyjdzie drugi i trzeci i dopełnią Tak się tworzyły i dziś jeszcze two- 

rzą wszystkie historie '' -Słowa Joachima Lelewela, w/g relacji Adama Mic” 

kiewicza w rozmowie z Zygmuntem Kaczkowskim W 200-lecie urodzin Lelewela, 
1986, ukazuje się ósmy KALENDARZ usiłujący wiązać POLONIE w świecie Mimo 
wielkich braków, kolejne roczniki przyczyniają się do utrwalania współ- 
czesnej naszej historii w ogólnoludzkich zmaganiach o prawde i wolność 

Czuwaj! 

hm Ewa Gierat 

BS „Dziewiąty KALENDARZ 1937 poświęcam pamieci nieodżałowaneao 
"Bolcia'' Bahyrycza, entuzjasty tej akcji Do ostatnich miesiecy życia 
sprzedawał kalendarze i kartki gwiazdkowe z opłatkiem na sianie 
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SŁUŻBA HARCERSKA 
„Mam szczerą wolę...* — ty. 

mi słowami rozpoczyna się przy: 
rzeczenie, jakie składa każdą 
harcerka i harcerz po rocznym 
okresie próby, od 75 lat istnie- 
nia Związku Harcerstwa Pol- 
skiego. Jest to najważniejszy 
moment w życiu harcerskim. 
Okres próby daje możność bliż- 
szego poznania zasad i idei har- 
cerskich, poznania życia har- 
cerskiego. Przed złożeniem przy- 
rzeczenia każda dziewczynka i 
chłopiec mają okazję odpowie- 
dzieć na pytanie drużynowej czy * 
drużynowego: „Dlaczego chcesz 
należeć do harcerstwa? — r. 
miętam doskonale -tę chwilę. 

Było to w Teheranie (Iran) w 
1943 roku, kiedy po opuszczeniu 
nieludzkiej ziemi wstępowałam 
do Zwiazku Harcerstwa Polskie- 
go poza granicami Kraju. Dla 
nas, urodzonych w Polsce przed 
wojną, odpowiedź była prosta: 
chcieliśmy służyć Polsce, żyć 
dla niej. 

Był to okres wojny i mieliśmy 
jeszcze nadzieję powrotu do 
wolnej. Polski. Pokolenie nasze 
wychowane było w głębokim 
przywiązaniu do ziemi ojczystej, 
w miłości do Ojczyzny, do na- 
szej przeszło 1000-letniej kultu- 
"ry, w szacunku dla honoru, wol- 

ności i tolerancji. Byliśmy go- 
towi walczyć o nasze ideały. 

Dzisiaj, w Kanadzie, młodzież 
nasza wychowana jest w dobro- 
bycie. W szkołach za mały na- 
cisk kładzie sie na rzeczy naj- 
istotniejsze. _ Zmaterializowany 
świat nie sprzyja pogłębianiu 
ideałów. Ale z drugiej strony 
wiemy, że każdy młody czło- 
wiek w głębi swojego serca 
pragnie dążyć do ideałów, że 
zdobywanie dóbr materialnych 
jako jedyny cel życia, szczęścia 
nie daje. I dlatego dziś, tutaj w 
Kanadzie, harcerstwo ma bar- 
dzo ważną rolę do spełnienia. 
Jest jedyną wychowawczą orga- 
nizacją, która, stosując metodę 
huccerską, stara się wychować 
dobrego człowieka i ulepszyć 
świat poprzez stałe doskonalenie 
charakteru jednostki, czyli za- 
czynając zawsze od siebie. 
Harcerstwo jest organizacją 

cpartą na zasadach pozostawio- 
:h przez założyciela skautin- 

ga lorda „Baden Powella, który 
powiedział: " 

„Życie moje było nadzwyczaj 
zześliwe i pragnę, by każdy z 

Wierzę, że 

   

    

uas miał podobne. 

Bóg zesłai nas na ten wspaniały 
świat po to, by być szczęśliwym 
i zadowolonym z życia.. Szczę- 
Śliwość nie pochodzi z : bogac- 
twa, sukcesów. naszej kariery, 
czy przywilejów urodzenia. Pier- 
wszy krok do szczęśliwości - to' 
być zdrowym i silnym w okre- 
sie lat chłopięcych, by stać 'się* 
użytecznym i zadowolonym z 
życia w okresie lat -dojrzałych. 
Obserwacja . przyrody pozwa- 

la zobaczyć, ile pięknych i' 
wspaniałych rzeczy Bóg pozo- 
stawił nam na tym świecie dla 
nas do podziwiania i korzysta- 
nia. Bądźcie zadowoleni z tego 
co posiadacie i starajcie się to 
wykorzystać najlepiej. Wyszu- 
kujcie pogodnych, a nie przy- 
krych momentów w naszym ży- 
ciu codziennym. 

„Jedyną prawdziwą drogą do 
szczęśliwości: ta darowanie jej 
innym. Spróbuj zostawić ten 
świat troszeczkę lepszym niż go 
zastałeś i kiedy Twoja kolejka 
przyjdzie umierać — odejdź 
szczęśliwym świadomością, że- 
nie zmarnowałęś czasu na próż- 
no i zrobiłeś to co było w Twojej 

mocy najlepiej. „CZUWAJ w 
ten Sposób, «a żyj. i umieraj 
szczęśliwym — bądź wiernym 
"swojemu harcerskiemu przyrze: 
czeniu — nawet wtedy, gdy 
przestałeś ' już być chłopcem 
— i niech Bóg Ci w tym dopo- 
może!'* 
Powróćmy: do. naszego przy-- 

rzeczenia harcerskiego. Dalsze 
jego słowa mówią'o służbie Bo- 
gu, Polsce, Kanadzie i bliźnim. 

Służba Bogu to służba bliź- 
nim, która wymaga stałego wy- 
rzekania się. To "pokonywanie 
trudności, to walka ze ziem, to 
„pamięć o milionach chorych, 
bezdomnych, głodnych, to nie- 
Sienie im pomocy. To nasz co- 
dzienny dobry uczynek. To po- 
moc koleżance w szkole, rodzi- 
com i rodzeństwu w domu. Służ- 
ba Bogu, to uszarowanie w każ- 
dym człowieku — Chrystusa. 

Służba Kanadzie to wychowa- 
nie dobrego obywatela, świado- 
mego swoich obowiązków. Wy- 
chowując człowieka sumienne- 
go, obowiązkowego, prawego i 

„zaradnego wychowujemy tym 
samym dobrego obywatela. 

Służba Polsce jest inna niż 
była dla harcerek/harcerzy 
przed wojną. Tu, w Kanadzie 
służymy Polsce przez zachowa- 
nie języka: polskiego, polskiej 
kultury, polskich tradycji. Przez 
pogłębianie” wiadomości 0' Pol- 
sce, o jej historii i literaturze. 
Śledzimy wypadki w Polsce k 
zdajemy sobie sprawę z polity- 
cznego- uzależnienia Polski od 
Moskwy, wiemy, że Polska nie 
jest niepodlegża. Orientujemy się 
w ruchach oporu w Polsce i po- 
magamy narodowi polskiemu w 
ramach pomocy ogólnopolonij- 
nej. Bierzemy czynny udział w 
życiu zorganizówanej Polonii, w 
obchodach takich, jak akade- 
mia 3 maja i 11 listopada,.przez 
co kontynuujemy polską trady- 
cję. Tradycja, to nie tylko zwy- 
czaje i obyczaje, Ale też sposób 
myślenia, sposób reagowania na 
różne wydarzenia. To podejście 
do życia i do ludzi. Doceniając 
istotę i ważność tradycji, „na 
przekazywanie jej poświęcamy 
dużo czasu w naszych progra- 
mach. Przekazujemy tradycje 
nie tylko przez gawędy i urzą- 

dzanie imprez, przez lekturę i 
dyskusje, ale przede wszystkim 
przez wzajemne oddziaływanie 
na-siebie i przykład osobisty. 
Oba te czynniki są podstawą 
wychowawczą metody harcer- 

skiej. , 
Harcerstwo nie jest szkołą. 

Harcerstwa nie można się na- 
uczyć. Trzeba je pokochać. A 
żeby pokochać, trzeba je prze- 
żyć. Nasze wycieczki, obozy, bi- 
waki, rozgrywki sportowe, ogni- 
ska, kominki i inne imprezy da- 
ją młodzieży te przeżycia, są 
środkami .do_ osiągnięcia nasze- 
go celu. A celem tym jest, jak 
już wyżej wspomniałam, wycho- 
wanie dobrego człowieka, żyją- 
cego zgodnie z zasadami nauki 
Chrystusa, świadomego swego 
dziedzictwa 1000-letniej kultury 
chrześcijańskiej oraz świadome- 
go swojej przynależności do na- 
rodu polskiego. 

Biorąc pod uwagę cele i pro- 
gram Związku Harcerstwa Pol- 
skiego poza granicami Kraju, 
dwie rzeczy stają się jasne. 

Po pierwsze uświadamiamy 
sobie, że być harcerką czy han: 

cerzem nie jest łatwó. Harcer- 
stwo nie jest dla wszystkich. 
Jest dla tych, którzy rozumieją 
jego poważną rolę w społeczeń- 
stwie, którzy z dumą noszą swój 
mundur, którzy chca świat ule- 
pszyć — zaczynając zawsze od 
siebie. Harcerstwo jest dla tych, 
tórzy z. całą śŚwiadomościa 

chcą swe życie poświęcić służ- 
bie ideałom harcerskim, służbie 
bliźnim. 

Po drugie widzimy, że harcer- 
stwo daje wielu młodym oso- 
bom możność dalszego kształce- 
nia się i przygotowania do obję- 
cia funkcji wychowawczych. W 
ten sposób przygotowujemy nie 
tylko kadry instruktorskie, ale 
też przyszłych przywódców Po- 
lonii. Staramy się wpoić w mło- 
dzież przekonanie, że praca spo- 
eczna, zwłaszcza nasza tutaj w 
Kanadzie, to służba idei, służba 
sprawie polskiej, służba-bliźnie 
mu. 

idzierny w następne 25 lat peł. 
ni nadziei, z wiarą W. słuszność 
naszych żasad. Zgodnie ze sło« 
wami naszej piosenki: 
„Idziemy naprzód i stale 

pniemy się wzwyż 
By zdobyć szczyt ideału, gdzie 

błyszczy harcerski krzyż.* 
Krystyna Burska, hm 
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Prosba Starego Żołnierza. 

To było dawno temu, 

Odległy czasu szmat.. 

lwierzyć wprost nie sposób 
Że to czterdzieści lat. 
Czterdzieści lat nadziej 

| niespełnionych snów. 
| maj poraz czterdziesty 

Za oknem kwitnie znów. 
Są tacy, którzy proszą 

0 ten czy inny kwiat 

0 gałąż bzu z Warszawy 

Lub o szarotkę z Tatr 

O białą kisc jaśminu, 

Kwitnącq tu lub tam. 

A ja do ciebie, synu, 
Tą jedną prósbę mam... 

    
Przywież mi czerwony mak z Monte Cassino, 
Póki jeszcze serce moje o tym śni 
Zanim tam i tu majowe dni przeminą 
| rozwieją się wspomienia tamtych dni 
Coraz szybciej mknie godzina za godziną, 
Coraz mniej zostawia złudzeń mknący czas. 
Przywież mi czerwony mak z Monte Cassino, 
Niech po latach go zobaczę jeszcze raz. 

Feliks Konarski — Ref-Ren. 

Maj 1984r, 

==" JSC == 

12 maja b r upłyneło 15 lat od zgonu zwycieskiego dowódcy Polskiego 
II Korpusu, gen Władysława Andersa 
W niedziele, 30 czerwca 1985 r , najbliższy dzień Jego imienin, Prezes 
Federacji Światowej S P K. hm Zygmunt Szadkowski i Przewodniczący Z HP 
hm Ryszard Kaczorowski, oddali hołd Jego pamieci i złożyli kwiaty na 
grobie Generała, na cmentarzu Monte Cassino 

aa 
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Drogi Druhu Redaktorze! 

Otrzymując Nr 2 /kwiecień-czerwiec 1985/ jestem niezmiernie zasko- czony i zdziwiony zamieszczonym zdjęciem z przed 60 laty! Zdjecie przed- stawia wizytę 2 harcerzy odbywających podróż krajoznawczą po Polsce - z wizytą u Marszałka Józefa Piłsudskiego w jego prywatnej siedzibie w Sulejówku pod Warszawą, w dniu Jego Imienin, 19 marca 1925 roku. 

A oto geneza tej wizyty 

Będąc częstym gościem w Komendzie Chorągwi Warszawskiej przy ulicy Chmielnej Nr 26, Ówczesny Komendant Chorągwi Dh Hm Tadeusz Maresz /Ma- homet/ polecił mi zaopiekować się 2 harcerzami, odbywającymi podróż do- okoła Polski Podczas całego tygodnia zakwaterowałem ich w schronisku Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego na Pradze, na ulicy Targowej - od 15 do 23-go marca 1925 Druh Kazimierz Gorzkowski, Sekretarz Cho- rągwi, zasugerował udanie się do Sulejówka w dniu Imienin Marszałka, celem ztożenia Mu życzeń i uzyskania od N ego autografu do pamiątkowej księgi z podróży 

Zdjęcie przedstawia /od lewej ku prawej/ Marszałka, jednego harcerza, Ad jutanta Marszałka, drugiego harcerza, moją skromną osobę jako '"opiekuna!', osoby stojącej za mną nie pam ętam nazwiska, ale Druh Kazimierz Gorzkowski /w okularach/ wychyla częściowo twarz i w dać tylko nos i okulary Dwaj harcerze uzyskali autografy 

Potem zaprowadziłem ich do prywatnego mieszkania Generała Józefa Hallera /ulica Śniadeckich Nr 5/, aby uzyskać autograf od b Przewodnicza- cego ZHP Ma się rozumieć, że nie obyło się bez tego, żeby Druh Hm T Maresz i Druh Tomasz Piskorski Hm, udzielili im swych autografów Dzieki poparciu tych dwóch wyżej wymienionych osób, ci dwaj harcerze uzyskali autografy od Druha Hm Stanisława Sedlaczka i Dha Hm Henryka Glassa /któ- rych znałem z Ki jowa/ 

Nazwiska tych harcerzy już niestety nie pamiętam - byli, jeśli się nie mylę, z Chorągwi Wileńskiej Po 60 latach pamięć mnie zawodzi - bo mam 84 lat! 

Czuwaj! 

Stanisław Krotkiewski 
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ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO W AUSTRALII 
  

Nasze "Płonie Ognisko'' po raz pierwszy zabrzmiało na terenie 
Australii w październiku roku 1949 nad jeziorem w Bonegilla, Stan 
Victoria 

Czekając w tym obozie przejściowym na dalszy transport, zwołałem 
przez megafony zbiórkę o godzinie 8 wieczorem nad miejscowym jeziorkiem 

Zebrało się ponad 60 osób, w tym kilkanaści członków ZHP 

| popłynęły harcerskie pieśni w tej Słonecznej Krainie 

Nie było przy Ognisku harcerskich kawałów, panował natomiast ser- 
deczny nastrój - | nic dziwnego Na twarzach uczestników malowała 
się troska o Nieznane Jutro, a myśli serdeczne przenosiły się nie tyl- 
ko do ostatnich ognisk harcerskich na terenie Niemiec, skąd przybyliśmy, 
ale i do Kochanej Ojczyzny tak dalekiej a tak sercu bliskiej! 

A ldzie Noc”, tak z przejęciem śpiewana, nadała braterskiemu 
kręgowi tyle serdeczności, że splecione dłonie długo pozostawały w 
uścisku 

| czy chociażby jeden taki tylko obrazek w Harcerstw e nie jest 
wspaniałym czynnikiem, co zespala i nakazuje żyć po harcersku w służbie 
Bogu i bliźnim? 

Pierwszą jednostką organizacyjną w Australii jest Krąg Starszo- 
harcerski w Południowej Australii z datą powstania 11 12 1949 

A oto fragmenty z książki "Polacy w Południowej Australii'': 

"Harcerstwo w Australii powstało z inicjatywy pierwszych przybyłych 
tutaj instruktorów harcerskich: Zofia i Władysław Dembscy, Jan Kraśnik, 
Jerzy Sowiński, Mikołaj Błaszczyński oraz przy współudziale innych kie- 
rowników pracy harcerskiej, jak np Stanisław Szumliński 

Dotychczasowe kontakty z okresu pracy harcerskiej po wyzwoleniu 
na terenie Niemiec, potem w czasie podróży do Australii organizowane 
ogniska harcerskie w obozach przejściowych w Italii i w Australii 
/Bonegilla/ wytworzyły stałą atmosferę do ciągłości pracy harcerskiej 
bez względu na miejsce, gdzie tylko znajdzie się grupka starszej braci 
harcerskiej 

Było to 11 grudnia 1949 roku - w kilka dn po przybyciu do Adelaide - 
kiedy harcmistrz Władysław Dembski zwołał harcerskim sposobem pierwszą 
zbiórkę do Ogrodu Botanicznego z wyznaczonym miejscem pod najwyższym 
jałowcem 
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Harcerstwo w Południowej Australii, jak i w całej Australi , jest 
częścią składową Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju 
jest kontynuacją Harcerstwa Polskiego od początku swego istnienia Pra” 

cuje w oparciu o to samo Prawo Harcerskie i ten sam Statut ZHP, na pod- 

stawie którego został opracowany specjalny Regulamin, uwzględniający wa- 
runki życia poza Krajem, a więc między innymi uchwała z roku 1946 Rady 

Naczelnej ZHP w Enghien pod Paryżem z deklaracją iedową i stwierdzeniem, 

że Związek Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju jest organizacją 
niepodległościową, że obok pracy nad młodzieżą, by ją utrzymać w zasięgu 

oddziaływania kultury polskiej, kierownicy pracy harcerskiej będą brać 
udział we wszelkich pracach dla przywrócenia Polsce Niepodległości '' 

ZLOTY ZHP W AUSTRALII: 
  

Canberra - 1958  - Centralna Australia 

Lorne --.1900 = Sfan Vietoria 

Picton Lake  - 1966  - Nowa Południowa Walia - Zlot Tysiąclecia 

Hindmarsh Island 1970 - Południowa Australia - Zlot 60-lecia 

Tym Zlotom, co zespalają zawsze w jedną Rodzinę Harcerską, nie 

przeszkadzają olbrzymie odległości w Kraju Kangura 

Czuwaj! 

Władysław Dembski hm 

OD REDAKCJI: Do Zlotów, wymienionych przez dha hm W Dembskiego, 

należy dodać Zlot ''Służba Polsce'', który odbył sie w 

1983 roku na Bielanach koło Sydney 

—=<0<( DO 
"Ognisko Harcerskie! 

Kwartalnik Starszyzny Harcerskiej 
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