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twierając dzisiejszy numer serdecznie po- Paweł Raj Ę; 
zdrawiam uczestników Zlotu 75-lecia Kra- OESRC B 
kowskiego Harcerstwa. j 

Mamy do czynienia z różnymi interpretacjami Olgierd Fietkiew k a 
początków harcerstwa polskiego ale zgódźmy się, wie jubileuszu | | Ę Ś Kraków jest jedną z trzech kolebek tego potężne- 
go ruchu. Tym pojednawczym stwierdzeniem za- 

praszam naszych Czytelników do zapoznania się 
z numerem specjalnym „Harcerza Rzeczypospoli- 

tej”, który, jak widać na pierwszy rzut oka, jest 

realizowany techniką przy jakiej powinniśmy pra- 
cować normalnie — lecz niestety koszty uniemoż- 
liwiają taką przyjemność pismu niskonakładowe- 

mu. Możemy pobawić się w wyobraźnię — gdyby 

każdy prenumerator zachęcił do zakupu HR-a pięć 
dalszych Druhen i Druhów — to wtedy kto wie?!... 

Oddając numer w ręce Czytelników, zachęcam 

do refleksji nad 75-letnią tradycją naszego ru- 
chu — .ale mądrej, kształcącej i pouczającej zadu- 

my o sukcesach harcerstwa na przestrzeni całych 

diamentowych godów. Bowiem czasy sprawiły, że 
nasze powroty dotyczyły przede wszystkim po- 
czątków istnienia harcerstwa, .a tym samym nie 

doczekaliśmy się całościowej syntezy harcerskiego 

wychowania. Warto zaznaczyć, że w tym jubileu- 

szowym roku wypada również okrągła rocznica 

odrodzenia się harcerstwa po słynnym Łódzkim 

Zjeździe. 

Do takich wielkich spraw, może nieskromnie, 
dodam ten fakt, że właśnie w tym miesiącu mija 

piąty rok ukazywania się Harcerza Rzeczypospoli- 
tej na harcerskim rynku wydawniczym! 

  

Czuwaj! 

PAWEŁ RAJ 

od redakcji 

Numer ukazał się dzięki przychylności i pomocy 
Dyrekcji i Towarzyszy Sztuki Drukarskiej Drukar- 
ni Wydawniczej i Krakowskich Zakładów Praso- 
wych. Szczególne uznanie należy się kierownictwu 

i załodze Zakładu Poligraficznego SSP „Żaczek” 
w Krakowie. 

Zdjęcia do numeru wykonał artyst i da ta f 
hm Wojciech Pasiowiec. = p   

  

- ardzo łatwo określić wiek człowieka, bo do- 

kładnie można podać, kiedy się narodził; 
chyba, że przychodził na świat o północy. 

Natomiast zupełnie inna jest sytuacja, gdy mówi 
się o początkach ruchu społecznego. Im większy, 

bardziej rozprzestrzeniony, im na ważniejsze od-- 

powiada oczekiwania i potrzeby społeczne, tym 

trudniej ściśle określić, od kiedy należałoby liczyć 
jego narodziny. Tak właśnie jest co do harcerstwa, 

póki jeszcze było przede wszystkim ruchem spo- 
łeczno-wychowawczym. Bo gdy już wyraźnie przy- 

brało postać organizacji wszelkie datowania stają 

się prostsze, jako że regularnie wydawane są 

rozkazy, ukazują się czasopisma, zaczyna powsta- 

wać i krążyć korespondencja urzędowa, zapełnia- 

ją się karty kronik i półki archiwów. Ale tych 
wszystkich, którzy kochają świętowanie okrągłych 

jubileuszy, bardzo frapuje owa data, wedle której 
należałoby czcić i fetować. A ta data jest przecież 
w warunkach ruchu — umowna. Przed 5 laty 

umówiliśmy się, że taką datą dla obchodów 70- 

-lecia harcerstwa będzie 22 maja 1911 roku, wy- 
danie podpisanego przez Andrzeja Małkowskiego 

rozkazu dziennego, który kończył kurs skautowy 

we Lwowie, powoływał stałe drużyny młodzieży 
sokolej, informował o powstaniu Komendy Skau- 
towej. Wszystko to znamionowało powstanie orga- 

nizacji na gruncie ruchu. Lecz nie data jest naj- 

ważniejsza, ale ruch, którego dzieje chcieliśmy 
przybliżyć. Bo słynmy zlot jubileuszowy w Spale 
w 1935 roku odbył się w ćwierćwiecze harcerstwa; 

datowanie początków przyjęto zatem na rok 1910. 

Bo wiadomo, że już w 1909 roku były początki tzw. 
tajnego skautingu, Oddziałów Ćwiczebnych, że w 

Toku 1910 organizują pierwsze drużyny Edmund 
Nebel w Warszawie, Drużynę Zwiadowczą we 
Lwowie Kazimierz Żurawski. Również w Krako- 
wie już we wrześniu 1910 powstaje pierwszy za- 
stęp „Kruków”. A z drugiej strony — jak dużo 
jeszcze czasu dzieli rok 1911 od powstania ogólno- 
polskiej, zjednoczonej, samodzielnej organizacji 
harcerskiej, jak powoli wchodzi w życie sama 
nazwa „harcerstwo”. Więc od kiedy datować? To 

dopiero z dzisiejszej perspektywy wydaje się nam, 

  

  

   

  

OLGIERD FIETKIEWICZ 

że w początkach wszystko było oczywiste i jed- 

noznaczne, uładzone, gotowe do zapisania przez 

historyków. Nim się harcerstwo jako takie skrysta- 
lizowało, było z nim tak właśnie, jak bywa z ru- 
chami społecznymi. Różne kręgi i różne środowiska 

wiązały z nim niejednakowe nadzieje i oczekiwa- 

nia. Dla jednych ważny był nurt niepodległościo- 

wy; a przecież wydawało się to mrzonką i utopią 

na ówczesne ustabilizowane warunki, gdy Polska 
była podzielona między trzy potęgi europejskie. 

Dla innych ważne były wtedy hasła sprawności 

fizycznej, dla innych — czystości moralnej. W po- 

szczególnych zaborach różne oblicze miał ówczesny 

skauting, nie takie same zaplecze społeczne i poli- 

tyczne. Również indywidualności współtwórców 
harcerstwa odcisnęły na nim swe piętno. Jeśli 
wszystkie te nurty zestrzeliły się wkrótce w jedno 

harcerstwo, to głównie dlatego, że jego idee były 

na owe czasy bardzo nowoczesne i potrafiły po- 

rwać za sobą młodzież. 
I myślę, że główna refleksja i podstawowe py- 

tanie, jakie powinno wynikać z tej oczywistości, 
to: czy współczesne harcerstwo, które nie jest 

dziś przecież żadną nowością, przeciwnie — jest 

organizacją dobrze znaną, wiekową i czcigodną — 

ma szanse kolejny raz być nowoczesne i pory- 

wać młodzież? Być żywym ruchem lub generować 

takie ruchy wewnątrz siebie? 
Druga reflekcja i z nią związane pytanie. Kiedy 

obchodziliśmy 70-lecie harcerstwa tak niedawno 
temu, oznaczało to odważne otwarcie Związku na 
całą, mało znaną przeszłość ruchu harcerskiego, 

uwikłanego w najnowsze dzieje Polski. To otwarcie 

zaowocowało budzeniem świadomości historycznej 
młodzieży, wieloma publikacjami, zapoczątkowa- 

niem prac badawczych nad historią harcerstwa. 
Przede wszystkim jednak stało się oczywiste, trwa- 
le zostało to w szerokich kręgach uświadomione, że 
harcerstwo ma świetną, chlubną przeszłość, bogaty 

i złężony dorobek, że mamy z czego być dumni. 

Ta historyczna okazja skupiła przy Związku wie- 
lu seniorów w trudnym okresie początku lat osiem- 
dziesiątych, co pomogło przejść przez kryzys tam- 

tych dni z rozwiniętymi sztandarami. Ale równo- 
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Ale przecież, zupełnie spontanicznie, tu i ówdzie: 

— z inicjatywy drużyny harcerze wraz z młodzie- 

żą niezrzeszoną podejmują czyszczenie okolicz- 

nych lasów ze śmieci, znakują szlaki turystycz- 

ne, pełnią patrole Straży Ochrony Przyrody; 
— harcerze organizują kluby komputerowe i całe 

dnie a niekiedy i noce spędzają przy „Spec- 

trum” czy „Meritum”; to prawda, że na razie 

do niczego im się to jeszcze zwykle nie przy- 

daje i nie wiąże z wymaganiami stopni, spraw- 

ności, czy zasadami dobrej zbiórki, ale zdarza- 

ją się już młodzi entuzjaści astronomii, którzy 
wykorzystują komputery do swych obliczeń; 

— przerażeni wizją zagłady atomowej harcerze 

w drużynach piszą listy do swych rówieśników 

w różnych krajach o potrzebie pokoju, ale i o 
pięknie krajobrazu, o harcerskiej przygodzie. 
organizują marsze pokoju, starają się zrozu- 

mieć konflikty świata i zaprzyjaźnić z ludźmi 
rónych narodów i ras; 

— harcerki otaczają opieką ludzi starych, cho- 

rych, niedołężnych, do których nie dociera opie- 
ka społeczna i życzliwy sąsiad, choć kusi dy- 

skoteka, kino, park, choć ich działalności to- 

warzyszy obojętność czy niechęć dorosłych; 

— bardzo rzadko, ale zdarza się, że zastęp har- 
cerski wykonuje zadania zespołowe ściśle wed- 

le regulaminu i płanu, że na serio przestrze- 

ga zasad dobrej roboty, że nawet coś tam po 

sobie poprawia, bo ocenia, że nie zasłużył jeszcze 

na zaliczenie zadania; choć ci i tamci byliby 
gotowi przymknąć jedno i drugie oko... 

cześnie w tym samym okresie Związek potrafił 

okazać się mobilny i nowoczesny, podejmując w 

styczniu 1982 roku Alert Powodziowy! Tak więc 
pytanie: czy poprzez kolejne obchody jubileuszowe 
pobudzać zainteresowanie młodzieży przeszłością, 
jako że mało która organizacja społeczna może 

obchodzić diamentowe urodziny, czy też zakłada- 

jąc, że od jubileuszy ważniejsza jest stała obecność 

historii w pracy programowej Związku, zwrócić się 

raczej ku przyszłości. Ku temu, by współczesna 

młodzież zastanawiała się, jakim czynem ona sama 

zapisze kolejne karty tej kroniki? 
Czy harcerstwo ma zatem być widziane przez 

społeczeństwo, a w konsekwencji i przez przy- 

szłych harcerzy głównie jako czcigodny jubilat, 

udekorowany orderami za przeszłe zasługi, zapa- 

trzony w bohaterską przeszłość i starający się 

„tak trzymać”, czy też mamy raczej z przeszłości 

wyciągać nauki, co i jak robić, byśmy byli ży- 
wym, awangardowym ruchem młodzieży, skiero- 

wanym na ważne sprawy jutra? Czy mamy na to 
szansę? 

Dzisiejsze harcerstwo jest liczebnie wielkie, for- 

malnie zorganizowane, jako takie stanowi trwały 

element struktury społeczno-politycznej społeczeń- 

stwa polskiego, polskiej kultury narodowej, wiążą 
się z nim określone oczekiwania władz, społeczeń- 

stwa, młodzieży. Zostały uchwalone i „zapisane 

w papierach” — tryb tworzenia programu, metody, 

zasady organizacji pracy. Wielkie problemy kra- 
ju i świata zdają się nas przerastać. Tym bardzi: 
gdy patrzy się na nie z punktu widzenia przecięt- 

  — że pewna y 
zastanawiała się nad tym, jak przed klasą wy- 

tłumaczyć uczennicę, która nie zwiała wraz z tą 

klasą na wagary, tłumacząc, że jest harcerką, 

więc nie może! A to przecież po prostu odwaga 
cywilna, bez której „walka ze złem” będzie 
tylko tekstem piosenki przy ognisku. Niemałą 

cywilną odwagę musiały w „nastych” latach 
naszego stulecia wykazywać choćby pierwsze 

harcerki, panny z dobrych domów, gdy w 

ekstrawaganckich na owe czasy strojach, mun- 

durkach, szły same na biwak do lasu! 
Te przykłady odbijają. w pewnym stopniu nie- 

które rzeczywiście ważne, choć niekoniecznie mod- 
ne problemy przyszłości, a przecież warunkiem 
nowoczesności harcerstwa jest to, że w jego ra- 
mach młodzi ludzie chętnie, spontanicznie będą 
się starali wychodzić na przeciw sprawom swoich 
czasów. Te problemy, to właśnie: 

— zagrożenie środowiska naturalnego człowieka, 

— potrzeba wdrażania nowoczesnej techniki, 

— utrzymanie pokoju na świecie, 
— otwartość na potrzeby innych ludzi, przeciw- 

działanie tzw. znieczulicy społecznej, 
— wdrażanie w umiejętność dobrej roboty, odpo- 

wiedzialności za to, co się robi, 
— odwaga cywilna, bez której nie będzie zresztą 

także nowych wynalazków, racjonalizatorstwa, 
sprawiedliwości w życiu społecznym. 

arlkiwum 
harcerskie.pl 

nej drużyny; niestety, zbyt wiele naszych drużyn 
to właśnie drużyny przeciętne, nie aspirujące do 

nieprzeciętności, a takim trudno za sobą porwać 

młodzież. 
Niemożliwe? Trudne? Nie na miarę możliwości 

młodzieży, zwłaszcza tej uczącej się? No cóż, kto 
w latach 1909—11 oczekiwał, że już wkrótce odro- 

dzi się niepodległa Ojczyzna i że znaczący w to 
wkład wniesie harcerstwo? A w latach mroku oku- 
pacji hitlerowskiej, ucisku i terroru — w całej 

Polsce odradzały się drużyny harcerskie, łączyły 
w organizacje, walczyły, organizowały tajne nau- 

czanie, opiekę nad dziećmi, służbę sanitarną — 

i z honorem wniosły kolejny wkład w zwycięstwo! 

A dziś pora na bohaterstwo pracy, dobrej i dobrze 
zorganizowanej. 

Miłe są jubileusze. Okazja do spotkań, wspom- 
nień, wzruszeń, do uczczenia zasług. Co do tego 

ostatniego: lepiej by było czcić zasługi nie tyle 
zbiorowo, z jakiejkolwiek okazji, ile myśleć o za- 
służonych bardziej systematycznie, pamiętając 
o właściwej formie i oprawie podziękowania. Są 
też jubileusze okazją do tego, by młodzieży har- 

cerskiej przybliżyć najnowsze dzieje Polski na 
kanwie historii własnej organizacji; to ogromna 

szansa móc tak odpowiadać na zainteresowania 
historyczne młodziey. Ale, jak sądzę, jeszcze waż- 

niejsze jest uświadomienie sobie, dzięki czemu 

harcerstwo kwitło, porywało młodzież, wpisało się 

trwale do historii Polski, do polskiej kultury na- 
rodowej. I co zrobić, by na zlotach seniorów już 
grubo w XXI wieku, współcześni harcerze, w cha- 

rakterze uczestników tych zlotów, mogli przekazać 

ZOFIA ZAKRZEWSKA 

iałam ostatnio okazję brać udział w dysku- 

sji nad programem pewnej jednostki har- 

cerskiej. Program był bardzo interesujący, 
oryginalny, świadczący o pomysłowości i DR" 
jego twórców. Realizacja tego programu niewątp. i- 

wie stwarzała warunki dla ciekawych przygód. Nie 

brakło w nim także pola dla harcerskiej służby. 

A jednakk program ten obudził we mnie niepokój, 
kazał zastanow nad tym, co jest istotą oddzia- 
ływania harcerstwa na każdego chłopca, na każdą 

dziewczynę. 3 t 

O ile dobrze rozumiem, tego właśnie zagadnie- 

nia dotyczy intencja pytania Redakcji Harcerza 
Rzeczypospolitej. Wielokrotnie analizowaliśmy, co 
harcerstwo wnosi do życia kraju, VII Zjazd 

uchwalił społeczny program harcerstwa, który od- 
powiada na to pytanie. Ale w zagadnieniu wy- 
suniętym przez Redakcję HR chodzi o coś innego: 
co wnosić ma harcerstwo do życia jednostki, po- 
jedynczego harcerza. k 
3 padaawi wielu lat obserwacji i doświad- 

czeń mogę określić, co wyróżnia ludzi, którzy byli 
głęboko związani z harcerstwem. Otóż — moim 
zdaniem — jest to postawa odpowiedzialności za 

siebie: za kształt własnego życia i swój wkład do 
życia społeczeństwa. Oczywiście nie oznacza to, że 

tałtuje takie postawy. Gdy 
yślą znane mi sylwetki lu- 

dzi (a jakże ich było i j r. 

cerskim stażu, nie pot! t 

rzy tej cechy nie posiadają. 
W programie, o którym wspomniałam na wstę- 

pie, nie był adu tej harcerskiej koncepcji ż 
wychowania. Za wszystko odpowiadał in- 

| To on miał stwarzać warunki do jak ni 
wszechstronnego rozwoju 

ć tych, któ- 

yć sumiennego wykonywania obowiązków, 
, rzetelnej pracy. Jest to wpływ trady: jnej 

cji pedagogiki szkolnej, którą — jak do- 
z mizernym skutkiem starają się zwal- 

nowoczesne teorie edukacji. Jest 
to koncepcja wychowania, która nie tylko nie 

żywe, barwne wspomnienia z lat osiemdziesiątych, 
o przeżyciach, które ich w tym właśnie okresie 

trwale, na całe życie związały z naszym ruchem 

i naszą organizacją. 

* 
przyzwyczaja do odpowiedzialności za własne ży- 
cie, ale przeciwnie — od tej odpowiedzialności 
zwalnia. Pamiętam sprzed lat wypowiedź profe- 
sora Suchodolskiego, który stwierdził, że szkoła 
powinna przejmować doświadczenia związków 
młodzieży, stosują one bowiem bardziej nowocze- 
sne metody pracy. Oby nie stało się odwrotnie! 

Dlaczego uważam to za takie ważne właśnie 

teraz? Jakże często słyszę w telewizji, radiu, czy- 
tam w prasie, jak młodzi ludzie tłumaczą swoją 
bierność tym, że zostali tak wychowani; winę 
przerzucają na rodziców, nauczycieli, starsze po- 
kolenie. Jest mi wtedy smutno. Ale niedawno 
usłyszałam taką samą wypowiedź w ustach har- 
cerza, zareagowałam na nią już nie smutkiem, ale 
niepokojem: jak pracuje drużyna, której człon- 
kiem jest ten chłopak; czy aby w harcerstwie nie 
dzieje się coś niebezpiecznego! 

W wielu dawnych harcerskich piosenkach, — 
często naiwnych, a na pewno nie dorównujących 
poziomem artystycznym piosenkom tworzonym 

obecnie — w; ły się, może bezwiednie, nasze 
postawy i przekonania. Śpiewaliśmy „warunki tyl- 
ko warunkami...”, a otaczający nas zastany Świat 
traktowaliśmy tylko jako warunki, w których ma- 
my żyć i działać tak jak my tego chcemy. Dawało 
to nam poczucie siły i radości życia, które my 
właśnie mamy kształtować. Czy wszyscy harcerze 
tak to przeżywali? Nie wiem, ale na pewno wielu. 

A więc — odpowiedzialność. Za siebie, za kształt 

własnego życia, za dokonywane w życiu wybory: 
za to że wybieram drogę trudniejszą, ale bardziej 
interesującą lub po prostu — zgodną z własnym 
sumieniem. Albo — wybieram łatwiejszą, mniej 
ciekawą, ale spokojniejszą. A za konsekwencje w: 
boru nie przerzucam na nikogo odpowiedzialne 
Skautowe „keep smiling”, czy harcerska pogoda 
ducha nie oznacza przecież obojętności, ale właśnie 
świadomość, dlaczego wybrałam takie a niesinne 
postępowanie. 

A także odpowiedzialność za wkład do życia 

społecznego, i to zarówno za efekty materialne 
pracy jak i za postawę wspierającą wartości, które 
cenię. Ale tu zaczynają się natychmiast dalsze py- 

j prawdę użyteczne i cenne dla spo- 
której jestem członkiem? Jakie kryte- 

ria należy stosować w tym zakresie? Na takie py- 
tania każdy musi odppwiadać sam, nikt go w tym 
nie zastąpi, chyba że się rezygnuje z własnych, sa- 

modzielnych rozstrzygnięć, polegając na autoryte- 
tach lub jedynie kierując się emocjami, Ale można 
pomóc w szukaniu odpowiedzi, Czy harcerstwo mi 
w tym pomagało? Częściowo tak, bo propagowane 

5  
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w latach trzydziestych „wędrownictwo po proble- 

mach” uczyło mieć oczy otwarte na świat, uczyło 
patrzeć, Ale w znacznym stopniu utrudniło mi szu- 

kanie odpowiedzi, bo dawało wskazania abstrak- 

cyjne: prawda, dobro, sprawiedliwość, nie ukazu- 
jąc przekładni między tvmi abstrakcyjnymi idea- 

mi a konkretami życia. Do tego potrzebne są dys- 

kusje, starcia poglądów i racji rozumowych. Obe- 
cnie harcerstwo starsze poszukuje takich metod, 
jedną z form są tzw. „kuźnice”. Bardzo bym chcia- 
ła, aby współczesne harcerstwo potrafiło choć czę- 

ściowo uchronić poszukującą młodzież od dotkli- 
wych porażek i ciężkich błędów. 

harcerskiej grupy 
operacyjnej cieszyn 

„Kalendarzu harcerskim” na 1983 r. (GK 
ZHP, KAW Wrocław 1982) w rozdziale 
„Z dziejów harcerstwa” na str. 91 przeczy- 

tać można m.im.: „W maju 1945 r. w walkach 

o Cieszyn z wojskami radzieckimi współdziałała 
grupa miejscowych „Szarych Szeregów”. 

rok później harcerski tygodnik „Na przełaj” 
(nr 50 z 11 grudnia 1983), w formie wkładki umo- 

żliwiającej zbroszurowanie, zamieścił obszerne 

opracowanie Michała Haykbwskiego pt.: „Między 
odbudową a odrodzeniem 1944—1956”. Tu również 
zawarte zostało — dla cieszyniaków doniosłej wa- 
gi — stwierdzenie: 

„(..) Można też mnożyć przykłady współdziała- 
nia konspiracyjnego harcerstwa z wyzwolicielskimi 
armiami. Walki na obszarze Polski trwają do 
pierwszych dni maja. Jeszcze 3 maja 1945 r. gru- 

pa Sz. Sz. (Szarych Szeregów — przyp. autora) 
z Cieszyna współdziałała z oddziałami radzieckimi 
wyzwalającymi miasto”. 

Podobne stwierdzenie znaleźć można w mie- 

sięczniku „Harcerstwo” (na str. 231) z grudnia 
1983 r. 

Cytowane fakty postawiły mnie — pasjonata 
harcerskich dziejów — w stan alertu. Podjąłem 
próbę rozwinięcia lakonicznych informacji, a na- 
de wszystko odtworzenia wydarzeń z 3 maja 

1945 r. Nieocenionej wręcz pomocy i wskazówek 
udzieliła mi phm Wanda Hławiczka (de domo 
Szczuka, przedwojenna harcerka, zasłużona dzia- 
łaczka oraz instruktorka ZHP z lat powojennych). 
Dzięki jej informacjom dotarłem do wielu ludzi, 
odnalazłem uczestników i świadków pamiętnych 
wydarzeń, o których dziś w Cieszynie prawie 
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TADEUSZ KOPOCZEK 
nikt nie pamięta, Zwłaszcza historycy, którzy nie 

dotarli jeszcze do — być może — zachowanych 
dokumentów. 

Harcerska „Grupa Operacyjna Cieszyn” zawią- 
zała się w wyzwolonym Bielsku, w lutym 1945 r. 
Kwaterowała przy ul. Zamkowej 11, gdzie mieś- 
ciła się pierwsza powojenna siedziba hufców har- 
cerskich Bielska. Będąc w stałym pogotowiu i kon- 
takcie z dowództwem wojsk radzieckich — ocze. 

kiwała wiosennej ofensywy. Kiedy zbliżał się czas 
ostatecznego rozgromienia wojsk hitlerowskich, za- 

ległych w pozycjach obronnych na Ziemi Cieszyń- 
skiej „Grupa” na rowerach przemieściła się 
wpierw do Strumienia, by po krótkim pobycie udać 
się do Pierścieńca. Tu harcerze z „Grupy” czasowo 
zakkwaterowali się w miejscowej gospodzie oraz 
przystąpili do tworzenia posterunku Tymczasowej 
Milicji Obywatelskiej. Z dużą pomocą i troskli- 
wością spotkali się ze strony małżeństwa Stefanii 
i Stefana Gryzłów z Pierśćca, których dom ro- 

dzinny usytuowany jest w pobliżu gospody. 

O godz. 4 w dniu 1 maja 1945 r. front wreszcie 

ruszył. Harcerska „Grupa Operacyjna Cieszyn” 

znalazła się w czołówce jednostki radzieckiej, która 
wkroczyła do uwolnionego tego dnia Skoczowa. 

Forsując Wisłę po szczątkach wysadzonego przez 

cofający się, Wehrmacht” mostu drogowego, ostrze- 
lana została z ciężkiej broni maszynowej spod Wi- 
ślickiej Górki (wznoszącej się nad północną gra- 
nicą miasta), a po wejściu na Rynek, co nastąpiło 

ul. Fabryczną, „powitana” została palbą z piwni- 
cy budynku z sąsiedztwa ratusza. Po krótkim cza- 
sie Skoczów oczyszczony został z wroga. Harcerze 

z „Grupy” węzwali mieszkańców do tworzenia 

ś żb; rządkowej, w efekcie czego do 

Pokigości w Tymczasowej Milicji Obywatelskiej 

słosiło się ok. 12 osób z własną bronią, przeważnie 

ka myśliwskiego. Na prawych rękawach cywil- 

ch ubrań bądź improwizowanych mundurów 

| jadły się biało-czerwone opaski z wyhaftowa- 
Ę ycd literami „TMO”. RB. ać 

3 maja o świcie harcerze dosiedli rowerów i n 

przedpolach Cieszyna dołączyli do jednostki wojsk 

radzieckich, z którą ok. godz. 10.00 wkroczyli do 
miasta (była to jednostka wchodząca w skład 

67. Korpusu Armii pod dowództwem gen. mjr 

1 S. Szmygi z VI Frontu Ukraińskiego), Sko- 

czowskie doświadczenie sprawiło, że do Rynku 

zbliżano się z zachowaniem wszelkiej ostrożności, 

jąc się ul. Regera. 

I godz. 15 w dniu wyzwolenia Cieszyna, „Gru- 

pa” zwołała wiec mieszkańców miasta, który odbyl 
się na. Rynku. Na frontonie Domu Narodowego 

załopotała biało-czerwona flaga, a z okna na „pier- 

wszym piętrze do zgromadzonych przemówili: 
wielce dla polskości miasta i regionu zasłużony 

duchowny ewangelicki ks. Jan Stonawski oraz 
dowódca „Grupy”. Ten ostatni zaapelował o przy- 

stąpienie do tworzenia Tymczasowej Milicji Oby- 

watelskiej. Wprost z wiecu zgłaszali się ochotnicy 

do TMO, której siedzibą został Dom Narodowy. 
Tu wystawiano — pisane pojedynczo na maszy- 

mie — legitymacje, upoważniające do noszenia 

broni oraz utrzymywania porządku i ładu w mieś- 

cie. Dokumenty te były nostryfikowane przez ra- 

dziecką komendanturę miasta. > 5 
Tego również dnia dowódca „Grupy” podjął dzia- 

łania o odzyskanie Domu Harcerskiego im. Żwirki 
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i Wigury (w czasie okupacji był siedzibą powiato- 

wych władz faszystowskiej organizacji młodzie- 

żowej „Hitler Jugend”) oraz — wespół z Wandą 

Szczuka — przystąpił do odtworzenia hufców ZHP 
męskiego i żeńskiego. Oboje też zostali pierwszy- 

mi po wojnie — komisarycznymi — komendantami 
hufców. . ; 

„Grupę Operacyjną Cieszyn” tworzyli: Stani- 
sław Klus (okupacyjny pseudonim Jerzy Dymny; 

przyjął go w Krakowie, ok. 1943 r., gdzie przy 

ul. Długiej ukrywał się przed Gestapo) — dowód- 

ca, Edward Niedoba, Władysław Szczurek (cała 

trójka przed wojną należała w Cieszynie do ZHP) 

oraz Tadeusz Nerowicz (bądź Nierowicz) pocho- 

dzący z Piotrkowie k. Katowic. W Cieszynie do 

„Grupy” dołączyli m.in. Anna Buchta, Krystyna 

Janicka, Lidia Molin, Zdzisław Jarończyk, Razi” 

mierz Marosz, N. Zaleski i in. Członkowie „Grupy” 

nosili mundury kroju wojskowego z insygniami 

harcerskimi, zaś na naramiennikach, na szerokich 

sukiennych nakładkach koloru zielonego umiesz- 

ły lilijki. ź 

Ea i poparcia w działaniach „Grupa 
doznawała ze strony wojennego komendanta Ci 
szyna N. Krasnikowa (siedziba komendantury mie- 

ściła się przy ul. Menniczej 10). 
Pod jesień 1945 r. po tzw. „czystce” przeprowa- 

dzonej przez ówczesny Urząd Bezpieczeństwa (jego 

działalność w Cieszyńskiem i w województwie 

śląsko-dąbrowskim niedwuznacznie scharakieryzo- 

wał w swej książce pt.: „Od Oki do Olzy (Śląski 

Instytut Naukowy i Wydawnictwo Śląsk, Katowi- 

ce 1973) pierwszy powojenny starosta cieszyński 
Paweł Targosz) — „Grupa Operacyjna Cieszyn 

przestała istnieć... 
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łoneczne wzgórze zwane Bi luczem, z którego 
spoglądamy na jedną z najpięknie: 

S: Polski — dolinę Br m |. e. 
Śląskim, leży na szlaku Bielsko—Sk 3: = n- 

Myśl, która powołała „Bucze harce! w rskie'" nie 
wiele jest młodsza od. ruchu harcerskiego w Pol. 
Pio zajmuje ważne miejsce w 75-letniej historii 
ż w ruch! 
i licznych silnych środowisk karosskcii, stało siź 
posiadanie własnych stałych ośrodków biec 

skich. Miały one według jednych umożliwić w a: 
łej pełni realizowanie przez życie codzienne i pra- 

pe zasad ideologii i obyczajów harcerskich. 
ug innych miały one stanowić podstawę pra- 

o, ich siedziby, warsztaty, placówki pracy 
% feczno-gospodarczej i innej. Niejednokrotnie 

ciano oprzeć o własny ośrodek akcję kształcenia 
starszyzny, pracę harcerstwa dla wsi itp. 

Najczęściej łączono w swych marzeniach takie 
lub inne zamiary i wierzono, że wszystko da sie 

ANIELA LIBIONKA 

osiągnąć, byle zdobyć grunt i dom. Projektowano 
więc budowę domów — stanic harcerskich w wiel- 
kich miastach i na wsi, centralnych i chorągwia- 
nych. Niektóre niezrealizowane projekty stały się 
bodź i i dósidsbzych ś 

i późniejszych planów. 

W roku 1928 Zarząd Oddziału Śląskiego ZHP 
przystąpił do pracy nad utworzeniem na Śląsku 

Cieszyńskim własnej Stanicy Harcerskiej. Prze- 
prowadzane jednocześnie z opracowaniem projektu 

ip EM do jego izacji, i 

terenu przyszłej Stanicy, pozwoliły „odkryć” 
Bucze — folwark pochodzący z parcelacji mająt- 

ków dawnej austriackiej Komory Cieszyńskiej. Za- 
budowania folwarku ocienione wielkimi, pamię- 

tającymi dawne czasy jesionami, wznosiły się na 
stoku góry Bucze (417 m) pokrytej lasem. Składa- 

ły się one z wielkiej murowanej obory, stodoły 
i dwóch czworaków. Aby dostosować Bucze do 
potrzeb harcerstwa postanowiono: przebudować 

oborę na piętrowy gmach główny, zaś dwa czwo- 
raki na dom administracyjny i schronisko tury- 
styczne, zagospodarować odpowiednio tereny 
uprawne (19 ha). Na to wszystko trzeba było dużo 

pieniędzy, toteż Zarząd Śląskiej 5 'go Oddziału Z. 
jas SE z honorowym pzewodniczącym dr Micha. 
E: —„ojewodą śląskim, a później 

saa c swoje zamierzenia: p 
owołano woj. Komitet Budowy Bucza 
O Naczelnika Urzędu Woj. e e. 

: na Ro aa plejadą osobistości 
zi u, lu, orialnych i wojskowych. 

> e wielkiemu poparciu honorowego Pea 
i całego społeczeństwa śląskiego uzyskano ogrom- 
= „pomoc pieniężną i materialną Śląskiego Urzędu 

ojewódzkiego i przemysłu śląskiego. W krótkim 
W ukończono przebudowę folwarku na sta- 

Ę icę harcerską, przy bardzo wydatnej pomocy mło- 
zieży i instruktorów harcerskich ze Śląska i in- 

nych terenów Polski. Przez cały okres budowy 
» > A organizowane były biwaki i obo- 

renach Bucza, któ i BIEN óre uczestniczyły w rabo- 

rCerski 
Dnia 5 lipca 1931 roku odbyła się uroczystość 

przekazania do użytkowania Baca stanicy 

harcerskiej i Szkoły Instruktorskiej na Buczu 
z udziałem gości — współtwórców Stanicy, skau- 

tów. h ież j Śląska 
i z innych Chorągwi. 

Komendantem Stanicy Harcerskiej i Szkoły In- 
struktorskiej został mianowany kat Stefan Be 

tyński i pełnił tę funkcję do dnia 31 sierpnia 

1932 r. Głównym zadaniem Szkoły Instruktorski: 

było kszt kadry instr iej drogą orga- 
AN i A kursów i obozów. W cią- 

ju miesięcy letni były to przede wszystkim 
obozy instruktorskie dla nauczycieli, iosowich, 
zastępowych i obozy sprawnościowe. W pozosta- 

łym okresie życie harcerskie przenosiło się do 

gmachu. Odbywały: się tam kursy nauczycielskie 

opiekunów drużyn, dla drużynowych poszczegól- 

nych rodzajów drużyn: robotniczych, rzemieślni- 
czych, drużyn szkół powszechnych i średnich oraz 
kursy sprawnościowe szczególnie narciarskie. 

_ Stanica Harcerska posiadała odrębny program. 
rzede wszystkim dzięki swemu terenowi była 

stałym miejscem obozowania drużyn, prowadziła 

centralny magazyn żywnościowy i techniczny dla 

obozów. Nareszcie drużyny mogły liczyć na po- 

moc instruktorską, co zapewniało należyty poziom 

obozów. Stanica była ośrodkiem narciarskim i tu- 

rystycznym dla harcerzy i instruktorów. 
Rok przemian na Buczu rozpoczął się dnia 

24 czerwca 1932 r. — pierwszym żeńskim kursem 

metodycznym dla drużynowych zuchowych. Kur- 

sem tym Główna Kwatera Harcerek rozpoczęła 

kształcenie starszyzny żeńskiej w Harcerskiej 

Szkole Instruktorskiej na Buczu i przygotowania 

do VII Konferencji Światowej Skautek w sierpniu 

1932. Stanowisko Komendantki Szkoły Instruk- 

torskiej na Buczu powierzono hm Józefinie Ła- 

pińskiej, która tę funkcję pełniła do 31 sierpnia 

1939 r. 
VII Konferencja Światowa Skautek na Buczu 

obradowała w dniach 6—14 sierpnia 1932 r. Brały 

w niej udział skautki z 24 państw całego świata 
z naczelną skautką Świata Lady Olave Baden 
Powell na czele. Obradom Konferencji przewod- 
niczyła hm Rzp. Olga Małkowska. 

Na terenach Bucza i w okolicy w tym czasie 

obozowało szereg drużyn harcerek i kursów dru- 

żynowych, które w czasie Konferencji pełniły róż- 
ne funkcje pomocnicze. 

Od września 1932' rozpoczyna się już stałe gos- 
podarowanie i kształcenie kadry instruktorskiej 

harcerek na Buczu i trwa nieprzerwanie do wy- 

buchu II wojny światowej. 
Jakie zadania stanęły przed Szkołą Instruktorską 

na Buczu? Główna Kwatera Harcerek doszła do 

przekonania, że stały żywiołowy rozwój organi- 

zacji, jeżeli ma dać istotne wyniki musi być utrwa- 

lony, oparty na mocnych fundamentach. Nowym 

ośrodkom pracy należy zapewnić odpowiednio 

przygotowane kierowniczki, instruktorki i druży- 
nowe pracujące od dłuższego czasu, należy stale 

wzmacniać nowymi wartościami, zasilać nowymi 

doświadczeniami. Śtąd wniosek oczywisty, że 
trzeba stale, systematycznie, planowo kształcić in- 

struktorki harcerskie dla całej Polski. 

Od razu przyjęto zasadę-stawiającą jakość wy- 
ników nad ich wartością ilościową. Uznano, że po- 
żyteczniejszy dla pracy będzie powolny, stopnio- 

wy przypływ sił głębiej i poważniej przygotowa- 

nych, niż imponująca cyfra a powierzchowna w 
istocie masa rzucona w teren. 
Najważniejszym i niezbędnym w szkoleniu in- 

struktorek na Buczu było praktyczne zdobywanie 

umiejętności instruktorskich w opar :iu o kolonie 
dzieci rodziców bezrobotnych, przysyłane na Bu- 

cze przez cały rok na pobyt 4-tygodniowy przez 

Śląski Urząd Wojewódzki. Dzieci te zależnie od 
wieku były podstawą kursów harcerskich. Uczest- 
niczki kursów były zorganizowane w drużynę in- 
struktorską, zdobywającą wiedzę i zasadnicze 
wskazania metodyki harcerskiej. W ten sposób 

Szkoła Instruktorska stwarzała dla kandydatek na 
instruktorki i dla dzieci stałe warunki życia har- 

cerskiego, uczenie się harcerstwa zastępując prze. 

żywaniem. W drużynach instruktorskich podnosiły 

uczestniczki kursu poziom wyrobienia osobistego 

i wytwarzały jednolity stosunek do pracy, wzmac- 

niając współdziałanie grona instruktorskiego. 

A oto jak szeroki był wachlarz kursów instruk- 

torskich na Buczu: 
— drużynowych zuchów, 
— drużynowych harcerek młodszych, 

— drużynowych harcerek starszych, 

— drużynowych — ogólny, nauczycielski, 

— drużynowych drużyn wiejskich, 
— podharemistrzowski, 

— haremistrzowski, 

— jnstruktorek specjalności: samarytanki, admi- 

nistracji, tórenoznawstwa, gospodarstwa, 

— kierowników obozów i kolonii. 
Między kursami odbywały się konferencje in- 

struktorskie ogólnopolskie i poszczególnych cho- 

rągwi, jak również międzynarodowe spotkania 

skautek. W stosunku do byłych uczestników kur- 

sów ogólnych i metodycznych, a następnie innych 

typów Szkoła zastosowała formę tzw. „WICI” po- 

legającą na wysyłaniu do kursantek zadań — 

ćwiczeń do wykonania z zakresu metodyki pracy 

w drużynie z przesyłaniem odpowiedzi do Szkoły. 

Wreszcie wydawnictwa Szkoły — która doce- 

niała od początku rolę książki i czasopism w pracy 
harcerskiej i od pierwszej chwili instruktorki 

Szkoły brały czynny udział w tej pracy. 

Przez cały okres w „Skrzydłach” ukazywały się 
materiały i opracowania metodyczne Szkoły, jak 

również szereg wydawnictw książkowych z dzie- 
dziny kształcenia starszyzny i pomocy w pracy 

drużyn harcerek, zostało opracowanych i wyda- 

nych. 
Na koniec biblioteczki instruktorskie wypożycza- 

ne zespołom instruktorskim o tematyce z różnych 

dziedzin: sprawy społeczne, wychowanie obywa- 

telskie, pedagogika, harcerstwo, literatura pięk- 
na — były kompletowane i wysyłane ze Szkoły 

w teren. Do każdego kompletu dołączona była 

kronika biblioteczki, w której czytelniczki zapisy- 
wały uwagi na temat przeczytanych książek. 

Z czasem Ośrodek „Bucze Harcerskie" staje się 

nie tylko Szkołą Instruktorską — szkolenia kadry, 
ale szeroko pojętym ośrodkiem pracy społecznej 

na terenie okolicznych wsi. 
— Hufiec Buczański — w każdej po- 

bliskiej wsi zostały zorganizowane drużyny zu- 

chowe i harcerek, a nawet 2 drużyny harcerzy 

prowadzone przez instruktorki „buczanki”. Był to 
na pewno pierwszy hufiec wiejski — koedukacyj- 

ny w Polsce i na pewno pierwszy, który organi- 

zował obozy harcerskie dla dzieci wiejskich. Huf- 
cową przez ostatnie lata była hm Pl Aniela Li- 
bionika. 
— Świetlica koedukacyjna dla 

młodzieży starszej — prowadzona przez 

„buczanki” w okresie zimy, gdzie młodzież uczyła 

się kroju i szycia, wyrobu swetrów i szali, goto- 

wania i wypieku, tańców i pieśni ludowych. Na 
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zakończenie zajęć co roku odbywało się przed- 
stawienie dla wsi — połączone z wystawą, a za 
zarobione pieniądze wyjeżdżali wszyscy na wy- 

cieczkę w Polskę (Warszawa, Kraków, Wieliczka, 
). 

— Przedszkola harcerskie — organi- 
owane przez Szkołę w wsiach okolicz- 
nych były prowadzone przez „buczanki” metodą 

- harcerską — była to też nowość okresu między- 
- wojennego. 

— Szkoła Przysposobienia Gospo- 
_dyń wiejskich na Buczu — przygoto- 

" wywała do samodzielnej pracy w gospodarstwach 
wiejskich, a zarazem obywatelki świadome swych 

obowiązków względem rodziny, społeczeństwa 
i Ojczyzny. Zajęcia pi 
były w gospodarstwie buczańskim pod kierunkiem 

nauczycielek-instruktorek. Kierownikiem Szkoły 
była hm Irena Sawicka. 
— Klasa Zdrowia — Harcerska Interna- 

rej wychowanie prowadzone było metodą harcer- 

— Dom Instruktorek im. Zofii Woca* 
lewskiej na Buczu — fundacja ks. komendanta 
Jana — dom dla 
instruktorek Biowadzony przez ośrodek Bieaii 

— Centralna Pracownia Krawiec- 
ka — Organizacji Harcerek ZHP na Buczu szyła 
mundury, peleryny, płaszcze, a również realizo- 
wała zamówienia zakładów wychowawczych i skle- 
pów harcerskich. Starsze harcerki z całej Polski 

zdobywały tam zawód — co w okresie bezrobocia 

międzywojennego było bardzo ważne. 

ym warunkiem działalności Bucza było 

organizowanie i prowadzenie zakładów wycho- 

jakie , 
R adósci 

wyniosłem 
z harcerstwa 

ANDRZEJ KURZ 

adaliście druhowie pytanie o moje własne 

i najbardziej świadome określenie harcer- 

skiej tradycji. Bo tradycja jest właśnie wy- 

borem wartości, które chciałoby się zachować i roz- 
winąć. Albo, jak w moim przypadku, które prag- 
nie się zaproponować ruchowi z pozycji uczestnika 
z zewnątrz. 

Może więc powinienem był zacząć od' podzięko- 
wania, że zapamiętaliście, że byłem harerzem. Bo 

e.pl 

wawczo-leczniczych dla dzieci niedożywionych, 

będących w trudnych warunkach bytowych. Były: 
to: 
— Zakład Leczniczo-Wychowawczy w Rabsztynie 

k. Olkusza — ośrodek szkolenia instruktorek 
służby samarytańskiej — kierownikiem zakła- 
du była hm Anna Piotrowska, 

— Zakład Leczniczo-Wychowawczy w Jaworzu 
k. Bielska — kierownik hm Jagoda Grodecka. 

— Zakład Leczniczo-Wychowawczy w Porąbce — 
kier. hm Zofia Koffik. 

Wreszcie odrębną i niecodzienną formą opieki 

nad dziećmi była praca Organizacji Harcerek na 

Śląsku Zaolziańskim w miesiącach przełomowych 
roku 1938. Wiązała się ściśle z pracą wśród spo- 

na Zaolziu. 
Wrzesień 1938 r. — powołana została Komenda 

Pogotowia Harcerek z siedzibą w Ośrodku Harcer- 
skim na Buczu, a komendantką Pogotowia została 

mianowana hm Józefina Łapińska — komendant- 

ka Szkoły Instruktorskiej, którą to funkcję peł- 
niła do 1945 r. 

Rosło Bucze jak cała Organizacja Harcerek, by 
kształcić starszyznę, o którą wołały coraz liczniej- 
sze szeregi młodzieży. Ogrom pracy włożony w 
Bucze przez jego komendantkę i duże grono in- 
struktorek „Buczanek”, a także przez całe grono 

k, która w najroz- 

masiszy sposób z Buczem współdziałała, dał wspa- 
niałe rezultaty Związkowi. 

Trudno dzisiaj w krótkiej relacji opisać całą 

działalność Ośrodka Harcerskiego na Buczu, trze- 
ba by księgi zapisać, by oddać harcerski nastrój 
pracy, energię i konsekwencję w działaniu, służ- 

bę harcerską dla Organizacji i społeczeństwa. 

przecież w ruchu harcerskim nie uczestniczę już 

od bardzo dawna, i jak wskazuje doświadczenie 

nie jestem ruchowi potrzebny. Ja zaś pamiętam 

nie tylko o tym, że byłem, lecz także wiem, że 

harcerstwo stało się czymś trwałym w moim oby- 

czaju, sposobie reagowania na świat i społeczeń- 

stwo. I nie jest tu chyba najważniejsze, że nadal 

nie palę i nie piję (czym prawdopodobnie różnię 

się od sporej części harcerskiej kadry), bo to spra- 

wa obyczaju, choć pewnie także charakteru. Krok 
dalej jest stosunek do przyrody i siebie jako jej 

części. Części najmądrzejszej, a więc pana, który 
jest zarazem sługą. I wreszcie najważniejsze — to 

co jest dla mnie harcerskim sposobem reagowania 
na społeczeństwo, kiedy człowiek wyciąga konsek- 

wencje z tego, że nie jest sam. A więc, oczywiście, 

może na innych liczyć, lecz przede wszystkim, in- 
ni liczą na niego. I musi być do tego ostatniego 

zawsze przygotowany, zawsze gotów. Czyli musi 

czuwać. Nawet wtedy, kiedy mu się nie chce, bo 

spotkało go niepowodzenie, zawód, może nawet 
klęska osobista i zbiorowa. 

Czuję, że wpadłem w moralistykę, że za dużo 

tutaj tej kaznodziejskiej kokieterii. W dodatku je- 
szcze kaznodzieja jest — jak ogólnie wiadomo, 
a przede wszystkim jak on sam wie — marksistą 

i nie się w tej mierze sensacyjnie nie zmieni. Cho- 
Ziaż tej, jakże istotnej, cechy światopoglądu nie 
wyniosłem chyba z harcerstwa i pewnie jej od 
harcerstwa nie oczekuję. 

Powiem więc, co myślę o harcerstwie i jego 
trwałej wartości. Harcerstwo może istnieć napraw- 
dę tylko wtedy, kiedy jest ruchem potrzebnym 
młodym i bardzo młodym, odpowiadającym żywio- 
łowym nadziejom młodych. Ale musi być od nich 
i tego żywiołu potrzeb i nadziei mądrzejsze, bo 
doświadczone i świadomie kierowane. A to znaczy, 
że powinno pomagać każdemu harcerzowi indywi- 

ROZWAŻANIA PRZY, m 

PIERWSI i OSTATNI 

obiegają końca liczne i różnorodne obchody, 

D;: i spotkania związane z jubileuszową 
rocznicą 75-lecia narodzin idei, która, począ- 

wszy od skautowego zaczynu metodycznego, wzbo- 

gacona narodowymi tradycjami przeszłości oraz 

niestrudzonymi polskimi dążeniami do wolności 
i państwowej samodzielności — stała się nie tylko 
organizacją, której członkami mamy zaszczyt być 

współcześnie, ale i ruchem jednoczącym wokół 
swych dążeń szerokie rzesze sprzymierzeńców, 

sympatyków i przyjaciół. 
Harcerstwo wchodzi w kolejne dwudziestopięcio- 

lecie, ostatnie w stuletnim okresie ciągłego wew- 

nętrznego odradzania się, odnajdywania swojej 

drogi, trwania w patriotycznej gotowości swych 
czynów i wciąż skutecznej wychowawczej posłudze. 

Gasną jubileuszowe ogniska, rozpalane podob- 
nie jak przed 75-ciu laty na leśnych polanach. 
Milkną powtarzane od lat proste lecz jakże mądre 
słowa harcerskich pieśni. Pochylają się z szacun- 

kiem sztandary i harcerskie proporce nad mogi- 

łami tych, którzy w skromny, choć często tragicz- 

my sposób, spełnili swe harcerskie powinności do 
końca. 

I nieważne są tu dziejowe zaszłości czy uczucia 
problematycznego prawa wyłączności w kontynua- 

cji pokoleniowej schedy organizacyjnej, gdyż to 
w momencie historycznej refleksji, zdaje się być 
czynnikiem drugorzędnego znaczenia. 

EEEE POGLADY EEEE + NEMEE SUE + ioókikcckGGh OI |. MCCNENAGA 

dualnie w zbudowaniu własnego poczucia odpowie- 

dzialności za siebie i za innych. Odpowiedzialności 
obywatelskiej, która jest odpowiedzialnością za 
państwo, za praworządne i trwałe państwo polskie. 
Poczucia, że warto działać i współdziałać, a budo- 

wać trzeba na własnej dzielności, 
Czy takim jest dzisiejsze harcerstwo, nie wiem. 

Ale wiem, a w każdym razie wydaje mi się, że coś 

z tego wyniosłem z mojego harcerstwa lat 1945— 

1950. Jakże to niewiele: 5 lat. Ale prawdopodob- 
nie były to lata w moim życiu najważniejsze — 
prowadzące do nie tylko formalnej pełnoletności 
i dojrzałości. Może dlatego, choć jako dziecko wy- 
rastałem w mitologii harcerstwa przedwojennego 
i wojennego, nie uległem mitom i nie mam kłopo- 

tów z historią. Lecz za to ile ich mam ze współ- 

czesnością. 
Kraków, lipiec 1986 r. 

* 
W wielkim dziele wychowania dzieci i młodzie- 

ży w duchu patriotyzmu i polskości, w ciągłej 
kontynuacji bezinteresownej służby oraz przygoto- 
waniu do godnego dorosłego życia — łączą prze- 
cież wszystkich te same racje, chociaż na różne 

sposoby tworzone. 
Ta przewodnia myśl unosić się winna tak przy 

watrach rozpalanych na dalekiej obczyźnie w ka- 
nadyjskim Vancouver i amerykańskim Lake of 
Isles, jak i przy ognisku zlotu seniorów w War- 

szawie, spotkaniu w Zambrowie czy w naszych 

krakowskich obchodach chorągwianych. 
Jak w nowoczesnym wieloekranowym, history- 

cznym video stają przed nami, jako „zatrzymane 

w kadrze” fakty, zdarzenia i postacie przywoły- 

wane wspomnienami okolicznościowych gawęd, 
tworzonych z potrzeby serc, z poczucia braterstwa 

i odpowiedzialności wobec tych, którym los nie 
może już wyznaczyć żadnego zadania do. wyko- 
nania. 

Jak ci pierwsi — sprzed półwiecza, jak ci — 
sprzed czterdziestu lat czasu ognia i pożogi, tak 
i współcześni, ostatnio podejmujący harcerską 

służbę — czuć winniśmy się jednością, dla której 
trudno szukać formalnych Kryteriów organizacyj- 
nych; politycznych uwarunkowań czy światopo- 
glądowych różnie w spojrzeniu świat i ludzkie 
sprawy. Czujmy się także wielką wspólnotą har- 
cerską nie tylko wtedy, gdy łączy nas formalne 
członkostwo ale i wtedy, gdy wątła nić wspomnień 

czy sympatii każe patrzeć w podobny sposób na 
najwyższe wartości określone dekalogiem Harcer- 
skiego Prawa, wyrażone Harcerskim Przyrzecze- 

niem. 
Zatraca się w takim wspólnym dążeniu jednost- 

kowość działań, gubi się indywidualna, osobista 
powinność tych „pierwszych” „ostatnich” — jed- 

nocząc się w jedno wspólne dziedzictwo harcer- 

skiej Służby. 
Wciąż odnawia się przecież harcerska ofiarność, 

11    



  

NIENIE POGLA 

bezinteresowna aktywność, która już tyle razy sta- wała pod pręgieżem różnych opinii i poglądów — i trwa nasz siedemdziesięciopięcioletni Czyn! 
Fakt to bezsporny i jakże bliski, bo polski! w SE UE k 7 Inej, i i i wielotorowej sztafecie zawsze znajduje się ktoś, ten pozornie „ostatni” — który. podejmuje pałecz” kę kolejnych osiągnięć. 

  

Z licznych listów, które otrzymywałem i otrzy- 

muję, z rozmów prowadzonych z harcerzami 
i instruktorami, z kontaktów z tymi, Którzy 

pełnią różne funkcje, a pracują bezpośrednio 

z młodzieżą, przebija nieustannie głęboka tęsknota 

za harcerstwem prawdziwym. Szczerze mówiąc 

wszyscy moi rozmówcy mie bardzo potrafią opisać 
i bliżej określić obiekt swojej tęsknoty. Jest on 
nieuchwytny, pełen ułudy, a jednocześnie na tyle 

fascynujący, że ogniskuje myśli i dążenia tych, 

którzy wchodzą w harcerstwo z dużym zaargażo- 
waniem emocjonalnym, moralnym, społecznym, in- 
telektualnym itp. 

Źródła tej tęsknoty tkwią w realiach dnia dzi- 
siejszego, w statystycznym, teoretycznym i fakty- 
cznym obrazie harcerstwa. Wystarczy wziąć 

udział w kilku większych imprezach harcerskich, 
zajrzeć na kilka zbiórek czy obozów, by odczuwać 

pewien niedosyt, rozczarowanie i kierować swoje 
myśli i dążenia ku owemu bliżej nieokreślonemu 
ideałowi, mitowi harcerstwa prawdziwego. 

Źródła tej tęsknoty tkwią również w systemie 
metodycznym harcerstwa, który nie jest już tak 
odważny i śmiały i nie wyprzedza o krok epoki, 
w której funkcjonuje. Coraz bardziej rozmija się 
on z tempem i rodzajem przemian, zachodzących 
w życiu współczesnym. Instruktorzy i harcerze 
po kursach i obozach coraz częściej stają bezrad- 
nie wobec prostych i bardziej skomplikowanych 
zjawisk i problemów, które niesie z sobą praca 
z zastępem, drużyną, które wiążą się z wychowa- 

niem młodego człowieka i przygotowaniem go do 

trudów jakie niesie z sobą teraźniejszość i zadań, 

BESZNECZENEH| * BFANE 

Zasiadając przy naszej krakowskiej, jubileuszo- 
wej watrze, oddając się uczuciu świątecznego na- stroju pamiętajmy o tym fakcie jedności „Ostat- nich” i „Pierwszych”, który jest tak wartościową 
siłą nap harcerstwa dzie na kuli Ziem- 
skiej, gdzie zastęp, drużyna czy pojedynczo spo- 
tykający się, siadając w blasku ognia, pozdrawiają 
się zawołaniem Czuwaj! 

MAREK KUDASIEWICZ 

* 
jakie czekają go w przyszłości. 

Źródła tej tęsknoty tkwią również w każdym 
z nas, harcerzu i instruktorze. Tak naprawdę 

trudno nam się w tym wszystkim znaleźć. Mamy 
problemy z określeniem naszych klęsk i niepowo- 
dzeń, sukcesy są dla nas zaskoczeniem, brak nam 
czasu i silnej woli w pracy nad sobą i w pozna- 

waniu siebie, a egoizm, prywata i emocje często 

biorą górę nad zdrowym rozsądkiem, hierarchiza- 
cją celów, interesem społecznym czy autentycznym 
wychowaniem. 

Młody, zaangażowany w harcerstwo instruktor 

wciąż szuka i próbuje określić azymut harcerstwa 
prawdziwego, brnąc przez literaturę przedmiotu, 

poznając historię i tradycje organizacji, kontaktu- 
jąc się z seniorami, instruktorami o wieloletnim 

doświadczeniu i często znaczących dokonaniach. 

Gdy to nie pomaga, próbuje powielać dawne wzo- 

ry, regulaminy, formy i metody pracy. Ale i one 
nie przynoszą spodziewanych rezultatów. Gdzie 
zatem tkwi błąd i czy istnieje harcerstwo praw- 
dziwe? 

Już w punkcie startu, w dążeniu do ideału po- 
pełniamy błąd, sądząc że przyczyny naszych nie- 
powodzeń tkwią poza nami w braku określonego 
zasobu wii umiejętności itp. Tymczasem od- 
wieczna, czasów sokratesowskich sięgająca praw- 
da pedagogiczna głosi, iż sztuka wychowania pole- 
ga na rozbudzeniu woli do samowychowania. 

Jeśli przyjrzeć się bliżej metodzie wywoływania 
w harcerstwie woli samowychowawczej, to do- 

strzec można, iż cały proces opiera się na autosu- 
gestii. Chłopiec czy dziewczyna wciągnięci przez 
nieprzeparte zainteresowania w wielką harcerską 
Grę, stosunkowo łatwo i chętnie poddają się suge- 
stiom instruktora i wybitniejszych harcerzy-kole- 

gów, pod których wpływem wzbudzają w samych 
sobie autosugestywną wolę doskonalenia się, pracy 
nad sobą, dążenie zbl i 

iej atmosfery (Alek- 
sander Kamiński „Wychowanie i nauczanie me- 
todą harcerską”). Jest to zarazem fundament ma- 

rzeń o prawdziwym harcerstwie, pierwszy, mały 
krok w jego kierunku, w jego urzeczywistnieniu. 
Ale zacząć trzeba od siebie... 

* KIEENNNNNNEMM HISTORIA 

  

hcemy dzisiaj przypomnieć sobie lata 1945— 
1948, lata powojenne, kiedy dosłownie z mar- 
szu, jak mówił druh Porębski, przystąpiliśmy 

do pracy:harcerskiej. Dla każdej z nas harcerstwo 

było czymś bardzo ważnym w życiu i nie należy 
żałować wielkich słów, gdy wspominamy poszcze- 

gólne okresy działalności harcerskiej. Harcerstwo 
powojenne odradzało się kilkakrotnie, ciągle odży- 

wają te wartości, które dla nas harcerzy są naj- 

istotniejsze, które przenikają jak gdyby cale „nasze 
życie. Trudno jest scharakteryzować właściwie ten 

krótki okres trzech lat, a jednak, mimo, że krótki, 

był bardzo znaczący w historii harcerstwa. ? - 
W lutym 1945 r. instruktorki przedwojennej 

Chorągwi Harcerek harmistrzynie: Zofia Rotik 
agusia Orłowiczó orgi 
naa krakowskich w lokalu przy ul. Krup- 

niczej 38. Warto wspomnieć, że właśnie w tym lo- 
kalu prowadzony był podczas wojny dom dla dzie- 
ci ofiar bombardowań we wrześniu 1939 r. Dom 
ten prowadziły harcerki. Na terenie Krakowa by- 
ło takich domów 12 i szereg innych na terenie ca- 

łego województwa krakowskiego. Na tym lutowym 

zebraniu powierzono druhnie phm Marii Szymań- 

skiej zorganizowan'e pracy harcerskiej na terenie 

Krakowa. Druhna Szymańska była przedwojenną 
hufcową Krakowa, a w czasie wojny zastępcą Ko- 

mendantki Pogotowia Harcerek. Z relacji dh Szy- 

mańskiej wiemy, że na Krupniczą całymi dniami 

zgłaszały się instruktorki i dziewczęta, zarówno „te, 

które należały do harcerstwa przed wojną, jak 
i działające w czasie wojny. Po kilku miesiącach 

w zorganizowanych hufcach krakowskich było 
1500 harcerek. Był to okres maja i czerwca 1945 r. 

Był to podobno wstrząsający widok, te gromady 

kobiet i dziewcząt, których zgłoszenie było praw- 
dopodobnie spełnieniem wielkiego marzenia okre- 
su okupacji, aby jak najprędzej znaleźć się razem. 

1 to miejsce spotkań było właśnie na Krupniczej, 
w tamtych miesiącach powojennej zimy i wiosny. 

A więc było ich półtora tysiąca. Na mi ginesie 
chcę powiedzieć, że nasze liczby będą mniejsze od 
dzisiejszych. Jest to problem, który należałoby 
przedyskutować z młodymi instruktorami, którzy 
chcą wziąć z dawnego harcerstwa wszystko co 

najlepsze. Nauczono ich, że siła jest w wielkich 
tysięcznych i milionowych organizacjach, a należa- 
łoby się zapytać, czy siła nie tkwi raczej w war- 

tościach i postawach członków tych organizacji. 

Dla mnie ten spontaniczny ruch zgłoszenia się 
na pierwsze wezwanie jest jakąś wielką siłą. Zgła- 

szali się ludzie po bardzo ciężkich przeżyciach. 
którzy mieli prawo być zmęczeni: konspiracją, 

obozami koncentracyjnymi, więzieniami i warun- 

kami okupacji. A jednak zgłosili się i wiemy już 

dziś, że ten ruch zaowocował i owocuje nadal. Nie 

obyło się oczywiście bez pewnego wahania. Nie 

wiedzieliśmy jeszcze jakie będzie to powojenne 

harcerstwo. Pamiętam, w pierwszych dniach po 

powrocie z Oświęcimia i Ravensbriick, zupełnie 

i i w tym, co się dzieje w kraju, od- 

nalazłam w podziemiach Uniwersytetu Warszaw- 

skiego dhnę Hannę Piotrowską z przedwojennej 

Głównej Kwatery Harcerek (działającą również 

w konspiracyjnym harcerstwie) i na pytanie „Co 

robić?” otrzymałam odpowiedź: „wstępować do te- 

go harcerstwa. To była wielka ulga. Myśmy wte- 

dy mieli głębokie zaufanie do autorytetów, takimi 
autorytetami były nasze instruktorki. Do pracy 

w Krakowskiej Chorągwi Harcerek zgłosiłam się 

we wrześniu 1945 r. i właśnie w Krakowie zna- 
lazłam swój powojenny „harcerski dom”, który za- 

stąpił mi dom rodzinny. To była Karmelicka 31. 
Tej gromady, która zgłaszała się na Krupniczą nie 

widziałam, ale mogę sobie tę sytuację dobrze wy- 

obrazić, ponieważ widziałam podobny ruch i po- 
dobny nastrój w 1956 r. h 

A więc w kwietniu 1945 r. odbyło się uroczyste 

otwarcie roku harcerskiego, drużyny rozpoczęły 

zdobywanie stopni i sprawności, wyjeżdżały na 
wycieczki, podejmowały służbę. Podobnie jak har- 

cerze, harcerki podjęły służbę Ziemiom Zachod- 
nim, potem służbę dziecku i służbę zdrowia. ; 

Organizacyjnie harcerstwo żeńskie w Krakowie 

ukształtowało się w następujący sposób: 5 huf- 
ców dziewcząt, hufiec zuchowy i hufiec starszyzny. 
K dantką hufców kr ich została dh phm 
Maria Szymańska. 

Hufiec I =— hufcowa Irena Bućko, drużynowa po 
próbie 
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Hufiec II — hufcowa Janina Ignaszek, drużynowa 
po próbie 

Hufiec III — hufcowa Stanisława Lachowicz, dru- 
żynowa po próbie 

Hufiec IV — hufoowa Ada Stefańska, drużynowa 
po próbie 

Hufiec zuchowy — hufcowa Bogdana Pytlińska 
phm, 

Hufiec starszyzny — hufcowa Zofia Wilska phm; 

w skład hufca wchodziły 3 drużyny: drużyna 
drużynowych — drużynowa Alina Kleczewska 

hm, drużyna akademicka „Watra” — drużynowa 

Janina Siudut phm, drużyna starszoharcerska 

„Huragan” — drużynowa Jadwiga Przygodzka- 

-Czachowska phm. 
Zarówno krąg „Watra”, jak i drużyna „Hura- 

gan” były bardzo interesująco prowadzone od 
strony metodyki pracy ze starszą młodzieżą. 

W tym samym okresie organizowały się hufce 
terenowe: 
hufiec Wieliczka — hufcowa Anna Kłuskowa phm 
hufiec Miechów — hufcowa Alewtyna Dobrzańska 

PP 
hufiec N. Sącz — hufcowa Bronisława Szczepań- 
cówna hm 

hufiec Tarnów — hufcowa Janina Zającówna phm 
hufiec Wadowice — hufcowa Kazimiera Medwec- 

ka phm 
hufiec Chrzanów — hufcowa Genowefa Tomczyk 

phm 
hufiec Bochnia — hufcowa Krystyna Wnękowa 

hm 

hufiec Tatrzański — hufcowa Halina Janicka dpp 
oraz środowiska uzależnione wprost od Komendy 
Chorągwi: Brzesko, Brzeszcze, Jaworzno, Oświę- 

cim, Proszowice, Żywiec, Rabka. Niektóre z tych 

środowisk ukształtowały się wkrótce jako samo- 
dzielne hufce (np. Myślenice — hufcowa Henryka 
Gawronowa hm). 

W czerwcu 1945 r. zatwierdzony został przez 

Główną Kwaterę Harcerek skład Komendy Cho- 
rągwi: 
Komendantka — Alina Kleczewska hm, przedwo- 

jenna Komendantka Chorągwi 

zastępczyni — Maria Szymańska phm 
sekretarka — Irena Bućko dpp 
ref. adm.-gosp. — Maria Lewińska phm i Maria 
Bońkowicz-Sittakerowa hm 

ref. starszyzny — Alina Kleczewska hm i Zofia 
Wilska phm 

ref. zuchowy — Bogdana Pytlińska phm i Maria 
Małecka phm 

ref. obozów i kolonii — Janina Sleziak hm 

ref. wych. fiz, — Halina Kubelska phm 
instruktor służby sanitarnej — Waleria Drozdo- 

wicz 

ref. prasowy — Jadwiga Przygodzka-Czachowska 
phm 
Wszystkie dane organizacyjne podaję wg Rozka- 

zu Nr 1 Komendy Chorągwi Harcerek w Krako- 
wie. 
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W organizowaniu Komendy Chorągwi i jej pra- 
cach brało czynny udział liczne grono instrukto- 
rek, zarówno dawne instruktorki krakowskie jak 
i tę które napłynęły do Krakowa ze wszystkich 
stron Polski, wysiedlone z obozów i więzień hitle- 
rowskich. Najbardziej czynne: Maria Lewińska 
hm, Janina Sleziak hm, Maria Małecka hm, Bog- 
dana Pytlińska hm, dr Maria Swatowa, Waleria 

godzka-Czachowska phm, 
Zawadzka phm, Daniela 
Anna Marszałek-Strusio- 

a Ziemońska dpp., Krystyna Rejsów- 
aria Birnbaum-Łyczkowa dpp., i wiele 

Ogólne grono krakowskich instruktorek to na- 

uczycielki, lekarki, studentki, urzędniczki, część po 
studiach wyższych. W: kie zaczynały swoje har- 
cerskie życie w zastępach i drużynach. Harcerstwo 
było dla nich czymś bardzo ważnym, było po pro- 
stru „całym życiem”, tak, jak przyrzekały, gdy 

pinano im krzyż. Czuły się i czują harcerka- 
j przez całe życie, aż do śmierci, W naszych sze- 

ch przeważały nauczycielki i harcerskie po- 
włączyły się w postawy zawodowe wycho- 

wawcy i opiekunki dzieci i młodzieży. Ta spójnia 
wewnętrzna była i jest charakterystyczna dla 
większości instruktorek harcerskich, nawet wtedy, 

gdy formalnie nie należały już do organizacji. 
Gdzie ind: realizowały te same wartości. Wśród 

instruktorek krakowskich było wiele wybitnych 
ednostek, w czasie wojny brały udział w pracy 
konspiracyjnej AK i harcerstwa, prowadziły tajne 

czanie i domy dziecka. Dla wielu z nich rok 
1948 lub przełom 48/49 był ostatnim rokiem pracy 

w organizacji. Część wróciła do pracy w roku 1956 
aby w 1958 i 1959 znów odejść. Niektóre pracują 
do d: 

Praca harcerska obejmowała wiele dziedzin dzia- 

łalności organizacyjnej i programowej. Praca 
w drużyna obozy letnie i zimowe, służba, kształ- 

cenie instruktorek. Omówię niektóre z nich. 
Ogromną wagę przywiązywaliśmy do obozów 

drużynowych. Prowadzone były do lata 45 roku 

akcja obozowa drużyn dopiero od lata 1946 r. 
5 bozy drużynowych w Kotlinie Jelenio- 

iej wspólnie z kursami ogólnopolskimi, 
obozy drużynowych w  Śmiechówce 

jelisku, 
— 7 obozów drużynowych w Śmiechowie 

k. Kłodzka, 

1948 r. — 2 obozy drużynowych w Soli pow. Ży- 
wiec, 

1949 r. — 1 obóz drużynowych w Sromowcach 
Wyżnych. 
Prowadziliśmy również w drużynach podczas 

ji letniej służbę Ziemiom Od: kanym. Praca 

ta prowadzona była na terenie organizacji harce- 

rek w całej Polsce. Pomoc obejmowała zbiórkę 

książek, pomocy szkolnych, pomocy drużynom har- 
cerskim na terenach zachodniej Polski, a także 
kontakty bezpośrednie z ludnością, szczególnie 

2 dziećmi i młodzieżą podczas akcji letniej. 
Drugim zakresem była służba dziecku. Na tere- 

nie chorągwi była ona prowadzona bardzo szero- 
ko. Odbyło się kilka kursów obej ych proble- 
matykę dziecka. Brałyśmy udział w akcjach ogól- 
nopolskich, np. w grudniu 47 r. otrzymałyśmy 

I miejsce w ogólnopolskim kiermaszu zabawek 
Harcerki prowadziły świetlice dla dzieci, organizo- 
wały stołówki, urządzały Dzień Dziecka, Dni Ra- 

dości Dziecięcej, zabawy. Służba dziecku odpowia- 
dała naturalnym zainteresowaniom dziewcząt. Speł- 
niała ona ważną rolę wychowawczą w kształtow: 

niu osobowości przyszłych matek, była często im- 
pulsem wyboru zawodu, pokazywałyśmy różnorod- 
ność możliwości pracy zawodowej z dziećmi. 

A więc nie była to tylko służba, ale sytuacja wy- 

chowawcza prowadząca do wyboru drogi życiowej. 

Służba ta odpowiadała jednocześnie na zapotrze- 
bowanie społeczne. Nie sposób przecenić jej war- 

tości dla organizacji dziewcząt. Na marginesie tej 

sprawy nasuwa się refleksja „dotycząca koeduka- 

cji w harcerstwie. Obie organizacje, żeńska i mę- 

ska połączyły się na wiosnę 1949 r. i odtąd mamy 

nie tylko koedukacyjne harcerstwo ale nawet koe- 

dukacyjne drużyny. Z pumktu widzenia wycho- 
wawczego sprawa jest dyskusyjna. W roku 1957 

odbyła się w Rozalinie Konferencja poświęcona 
dorobkowi harcerstwa żeńskiego. O ile wiem, ma- 

teriały tej konferencji nie zostały nigdy wykorzy- 
stane. Kamiński twierdził, że koedukacja jako ele- 

ment systemu wychowawczego może dać wyniki 

przy bardzo wybitnym pedagogu, zawiera wiele 

niebezpieczeństw szczególnie dla dziewcząt Zawę- 
ża się teren działalności, zmniejsza aktywni ć. Ży 
cie niejednokrotnie potwierdza tę opinię. Właśnie 
służba dziecku nieprzypadkowo wypełniała życie 
zastępów i drużyn dziewczęcych. 
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2 i pr iła w tych latach Komenda Chorągwi prowadzi! 1 

Dom Dziecka w Kościelisku, kierowniczką a 

była phm Janina Ignaszek. Z innych a 

prac Komendy Chorągwi wymienię: wia A 

wraz z harcerzami Składnicy Harcerskiej (dl h 

Maria Lewińska). Dla nas wszystkich Składnica 

(róg Karmelickiej i Basztowej) była bardzo waż- 

nym miejscem spotkań i kontaktów, działy Ę 

tam bardzo ważne i intersujące sprawy: stołów! ca 

dla dzieci, szwalnia, wydawnictwa harcerskie. Dziś 

to miejsce napełnia nas wzruszeniem. . 

Rannda Chorągwi Harcerek zorganizowała 

i prowadziła Fundusz im. dhn Kasprzykówny i O: 

łowiczówny, który zaopatrywał harcerki szczegól- 

nie dotknięte przez losy wojny. Ę 

Referat prasowy prowadzony był przez dh Jad: 

Przygodzką-Czachowską. Redagowała oma 

„Dzienniku Polskim” — „Młoda ią 

i ór, ła rubryka harcerska. czypospolita”, w którym by s 

Dhna Jaga była z ramienia, Komendy członkiem 

Komisji Porozumiewawczej organizacji młodzieżo- 

wych (do 48 r.): OMTURu, ZWMu i ZHP. | 
Po tych informacjach dotyczących pracy ważż 

rek krakowskich w latach 1945—48 chciałabym 

spróbować odpowiedzieć na pytanie: „Dlaczego 

nam się udawało?” y h 

Obecnie młodzież, szczególnie starsza zadaje pE 

pytanie: „czy byliście lepsi od nas?), czasem nk 

wet myślą, że naprawdę tak było. Kiedyś w latach 

siedemdziesiątych warszawska RENE 

ie i m 
wa „Łazienki” na spotkaniu z me Z 

ńskim i rcerzami Szarych Szeregów za 
Kamińskim i harcerzami AE 

ytani szyło ono przede wszystkim 
to pytanie. Dotyczy! o NE ak Ko 

Szeregów. „Czy byliście tak dobrzy jak Ka- 

Nh Wa GAEEIE było odpowiedzieć. 
iński Was opisał? "Trudno y 

a odpowiedź brzmiała: „Wiemy jedno. Ata 

chcieliśmy być dobrzy i w każdym H po 

chcieliśmy być lepsi, niż byliśmy”, i Śje . 

ślę dziś, była nasza siła i dla a 

Ra i dla inmych. ABA że w PE e 

: BAR Wasedzie (m Bizi Ę 
siła jest do dzisiaj. Wszędzie d e 

dzieje się coś dobrego można p ae 

cerzy | harcerki. Nie tylko sami czynią dobro ale 

przyciągają innych ludzi, którzy w nich tę siłę ; r. 

EE Podobnie obecnie, szczególnie e g > 

raw: ków i kierunków wy- 
valczy się o poprawę warun k y 

doi gdzie chodzi o sprawy ludzkie, a 
o wartościach, można spotkać u e 

sz yspaniałej organizacji. pychowanych w naszej wspaniałej o c 

Jex w niej coś niepowtarzalnego, w atmosferze, 

która two: się w dobrych drużynach w celach, 

które sobie stawiają, w metodach pracy. Musimy 

młodym instruktorom powiedzieć, że a 

organizacji, która zrobiła z nas ludzi, kam a 
i który! mieć zau- sobie ze sobą, ludzi, do których można 6 zaue 

tanie Atmosfera pracy harcerskiej, poczucie BE 

GiG, o którym Szuman mówi, że staje aa RA 

zofią pogodnego usposobienia, słynne badenp 
wellowskie: „keep smiling”. 

* 

wigę 
dodatek w 

mowa jest 
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SOP NJTYSKI „CZUWAJ” — STRAŻ NAD WISŁĄ”. — malował 
A Wojciech Kossak. Obraz reprodukowany na 

Galerii Andrzeja Zięblińskiego prezentuje- | 3% pocztówce Salonu Malarzy Polskich w Krako- W:: zwykle młodych twórców, zaprzyjaź- J Wie. 
nionych lub związanych z naszą organiza- 

cją. Jednak specjalny numer, poświęcony diamen- 

towym godom naszego Ruchu jest okazją do nieco 

innej ekspozycji w Galerii. Zapraszamy naszych 
Czytelników do obejrzenia pamiątek z naszej prze- 

szłości, w nieco inny sposób. Otóż okazuje się, że 
tematyka harcerska interesowała najwybitniejszych 
twórców. Wojciech i Jerzy Kossakowie, Teodor 
Axentowicz — to tylko najbardziej znani twórcy. 
Piękne drzeworyty o tematyce harcerskiej wyko- 

nywał Wincenty Gawron. Książki harcerskie ilu- 
strował niezapomniany Władysław Czarnecki, zaś 

wśród autorów najpiękniejszych okładek harcer- 

skich książek, warto wymienić Adama Kossowskie- 

go, samego Antoniego Wasilewskiego, czy też Ta- 

deusza Orłowicza — autora urokliwej okładki do 
książki Ewy Grodeckiej „Rzeka” (Wyd. II). 

„SKAUT” — malował Z. Rozwadowski. Obraz re- 

produkowany na pocztówce Nr 144 wydanej 

NDROAĄ -"A. 6 PONO 
KNONZEJA ZJĘDLINŚNIE() sun 

„SKAUT” — malował Teodor Axentowicz. Obraz 

reprodukowany na pocztówce Nr 14 wydaw- 
ictwa Krakowskieg: a i 3 U h : 5 s. skiego Stowarzyszenia Czerwo. = £ 1 ZUCH „ZBÓJNIK TATRZAŃSKI” — obraz na 

£ lowany w 1937 roku przez K. Dzielińskiego. 
Obraz reprodukowany na pocztówce-cegiełce 

„Na budowę harcówki letniej dla XVIII KDH 

w Krakowie. 
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Kolejną propozycją naszej Galerii są okładki 

książek i czasopism harcerskich. 

Okładka książki Antoniego Wasilewskiego „W obo- 

zie harcerskim” projektu autora (Liwów 1938 r.). 

„Obozy” Zbigniewa Trylskiego (wyd. I 1933 r.). 

Okładkę projektował Adam Kossowski. 

  

Piękna okładka „Rzeki” Ewy Grodeckiej jest dzie- 

łem Tadeusza Orłowicza (wyd. II). 

jakie . 
Fortosci 
wyniosłem 
z harcerstwa 

ZBIGNIEW CZARNUCH 

iele jest uwar procesi 
nia się osobowości człowieka. "Na to, jacy 

jesteśmy, złożyły się i wzór kodu genetycz- 
nego i przypadkowe doświadczenia, czynniki w 

których uczestniczy nasza świadomość ale i te 
których istnienia głęboko ukrytych w podświado- 
mości, możemy się domyślać z intuicji i innych 
żywiołowych zachowań. Wyodrębnienie tego co 
zawdzięczam genom a co własnej woli, co rodzinie 

a co kościołowi i religii, co harcerstwu a co szkole, 

co ZMP a co PZPR, co biologii a co kulturze 

i historii, jest przedsięwzięciem nader śmiałym, 

o wszelkich cechach arbitralności. 
Nie chcąc jednak stosować uników wobec miłe- 

mu sercu HR, pokusiłem się na próbę odpowiedzi 

na postawione przez Redaktora pytania. Przecho- 

dząc więc do konkretów powiem zdając sobie spra- 

wę z wszelkich zakłóceń jakim podlega moja sa- 

moświadomość i postrzeganie świata co następuje: 
1. To w harcerstwie znalazłem wiele okazji do 

wglądu w swe wewnętrzne, duchowe życie, 

analizowanie świata uznawanych wartości, oce- 

ny cech swej osobowości, rozwijania tych, któ- 

re wzbudzały uznanie w gronie osób znaczących. 

"Tę postawę samodoskonalenia, pielęgnacji kul- 
tury życia wewnętrznego wyniosłem poprzez 

kontakt z instruktorami pielęgnującymi nurt 

wywodzący się z Eleusis. 
. Poprzez pracę w drużynie, w której pełniłem 

różne funkcje, ukształtowała się moja wizja sie- 
bie w społecznym podziale pracy. Tu zdałem 
sobie sprawę, że najbardziej lubię pracę z dzieć- 

mi i że chcę być wychowawcą i nauczycielem. 
Duży wpływ na ugruntowanie tej decyzji wy- 

warło środowisko instruktorskie, w którym się 
obracałem a zwłaszcza moi rówieśnicy. I tu 

uświadomiłem sobie, że być harcerzem to znaczy 

być lepszym we wszystkim co robię, identyfiko- 

wać się w pełni ze swym dziełem i poczuwać 

się do odpowiedzialności za skutki swych po- 

czynań. W samej pracy zawodowej szczególnie 

ważne dla mnie było podmiotowe nastawienie 

w procesie kierowania wychowawczego. Wy- 

chodzić od tego co najcenniejsze w jednostce 

i pomagać w rozwijaniu tych cech. Postawa 

„Starszego brata” stała się tu znakomitą podbu- 

dową pod zręby własnego warsztatu pedagogicz- 
nego. Zaś bogactwo metodycznych środków wy- 
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niesionych z harcerstwa stało się prawdziwą 
skarbnicą „chwytów” jakże niezbędnych w wy- 

posażeniu wychowawcy. 
. Związek dysponuje wielkimi organizacyjnymi 
możliwościami ułatwienia w zawieraniu nowych 
znajomości, nawiązywaniu kontaktów z innymi 

środowiskami, szerszymi od tych związanych 

z miejscem zamieszkania i pracy. Dzięki uczest- 
nictwu w kursach, seminariach, naradach, 

akcjach o zasięgu krajowym i międzynarodo- 

wym, doszło do ukształtowania się tak ważnej 
w życiu każdego człowieka grupy odniesienia, 
zespołu osób znaczących, z których zdaniem 

się liczę i na ocenach których za- 

leży mi najbardziej. Większość z nich wywodzi 

się ze środowiska instruktorów ZHP. To dzięki 
nim znajdowałem w sobie wciąż nowe pokłady 
energii i chęci bezustannego doskonalenia tego 

co robię w imię zawołania: „to jeszcze nie to, 

to jeszcze nie ja”. 

„Jak to dziś widzę — to właśnie harcerstwu 

zawdzięczam cechę, której być może wielu we 

mnie nie dostrzega, ale którą ja sobie nader 

cenię, mianowicie sztukę znajdowania złotego 

środka. Jak być wiernym sobie, zachowując lo- 
jalność wobec grupy i jej tradycji, zachowując 

zarazem postawę rewolucjonizowania zastanych 

warunków definiowanych negatywnie? Model 

organizacyjny ZHP, w którym drużyna czy 

szczep, działa na zasadzie udzielnego księstwa, 

bardzo ułatwił mi te poszukiwania, Nigdy w 
szkole, ani w innych placówkach wychowaw- 

czych, w których pracowałem, nie miałem ta- 

kiej możliwości samorealizacji dla dobra innych 

i dla dobra „sprawy”, jak to miało miejsce 

właśnie tu, gdzie pozostawiono mi największą 

z realnych moliwości urządzenia sobie warsztatu 

pedagogicznego według własnych założeń i po- 

trzeb. 
. Harcerstwo pomogło mi dostrzec wyraziściej niż 

to miało miejsce w innych płaszczyznach spo- 
łecznego działania, związek tego co czynię 

z wielkimi celami społecznymi. Właśnie poprzez 

pracę w organizacji przeszedłem wewnętrzną 

ewolucję od orientacji skierowanej przede wszy- 

stkim na pielęgnację swego wewnętrznego życia 
w imię walki z grzechem ku orientacji po- 
strzegania swej osoby i jej doskonalenia w re- 

 



    

lacji do historii, społeczeństwa, mechanizmów 

zwanych prawami psychologii czy socjologii. 

Kierując drużyną, szczepem i uczestnicząc za- 

razem w gremiach podejmujących problemy 

całej organizacji, lepiej mogłem dostrzec me- 

chanizmy rządzące zachowaniami ludzi w rela- 

cji kierowany—kierujący, związki jakie zacho- 

dzą między wartościami a skutecznością dzia- 
łania, między ideologią a kompromisem. 

ge HARCERZ 
MIESIĘCZNIK HARCERZY POLSKICH. 

RAZ SKAUTEM — CAŁE ŻYCIE SKAUTEM! 

ANDRZEJ MAŁKOWSKI 
NASZE TRZY CELE. 
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Cel drugi, służenie innym pomocą, osiągamy przez ćwiczenie 
tezy łużbie ambulansowej ortz w po 

łarnietwie i przez cingłe. przypoń z życia: przykła- 
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REZ DOSWIADCZENIA. HREEEA + KEGGEME 

Jakie wartości, które wyniosłem z harcerstwa, 

warto polecić na dalsze lata ruchu — pyta mnie 

dalej Redaktor HR-a? Odpowiem na to najkrócej 
— to wszystko co pozwoliło by jak najliczniej- 
szym członkom tej organizacji powiedzieć o niej 
to samo co ja miałem do powiedzenia i co przed- 

stawiłem powyżej. 

ANDRZEJ MAŁKOWSKI 

Trzy cele ruchu skautowego są następujące: 

1) wyrobienie charakteru, 

2) służenie innym pomocą, 

3) wyuczenie rzemiosł i sprawności. 

szystkie te trzy cele łączą się ze sobą w na- 

Wz systemie wychowawczym. Bez które- 
gokolwiek z nich praca skautowa byłaby 

niezupełna, a przeto i wadliwa. 

Cel pierwszy, wyrobienia charakteru u skautów 
polskich, osiągamy przez wdrażanie ich do punktu- 

alności, do obowiązkowości, do porządku, do 
oszczędności, do karności i uszanowania cnót, tak 
bardzo obecnie w naszym kraju zaniedbanych. Na 

człowieku z charakterem i na jego słowie można 

polegać. Tego samego wymagamy i od skautów, 

na których słowach polegamy, jak na Zawiszy. 
— Codzienne zwyczaje skautowe, największa 

punktualność naszych zebrań, przyzwyczajenie 

podkomendnych do wypełniania raz zakreślonych 

planów — przede wszystkim zaś przykład druży- 
nowego mają wśród wielkiej już rzeszy naszych 
skautów wyrobić męski charakter, leniając na- 

sze „narodowe wady” (lekkomyślność, nieporządek 
w rzeczach, w myślach, w miłości — kiedy się za 
obcych chce walczyć, a dla swoich. nie ma pomocy 

lub kiedy daje się jałmużnę, a z robotnikiem wal- 
czy o słuszny zarobek, niezgoda, życie nad 
stan itd.), jak niszczycielskie chwasty i osty z za- 
niedbanej polskiej ziemi. Łącząc w naszym syste- 

mie wychowawczym rozwój umysłowy z moral- 
nym i fizycznym, posiadamy najlepsze warunki 

podstawowe do wyrobienia zdrowych charak- 
terów. 

Cel drugi, służenie innym pomocą, osiągamy 

przez ćwiczenie naszych skautów w ratownictwie 

KME + EMEENIEMA DOSWIADCZENIA KREMEM 

i służbie ambulansowej oraz w pożarnictwie i przez 
ciągłe przypominanie wziętymi ycia przykłada- 
mi, jak skaut powinien zachować się ujrzawszy na 
ulicy tłum gapiów dookoła broczącego krwią lub 

nieprzytomnego człowieka, widząc panikę tłumu, 

palący się budynek albo okaleczonego konia. W na- 
szym własnym niedługim doświadczeniu skauto- 
wem możemy wyłlic z górą setkę wypadków, 
w których skauci polscy ocalili innym życie, czy 
to z wody, czy przez umiejętne zatamowanie krwo- 
toku itd. Te przykłady powinny zachęcić do po- 
dobnego służenia innym pomocą. 

Nasza służba Ojczyźnie, a więc i Polakom, pod- 
pada również pod ten cel ruchu. Należy wymagać, 
ażeby skauci kupowali u Polaków i wyroby pol- 
skiego przemysłu i polskich rąk, gdyż przez to bę- 
dą pomagali przemysłowi (który podobnie choru- 
je, jak wielu ludzi) oraz Polakom, którym mamy 
obowiązek pomagania przed innymi „nacyami”. 

cji, ma obowiązek to uczynić. 
z usiłowaniem oszukania lub sk: 

polskiego, powinien wszelkie siły wytężyć i udać 
się po pomoc do innych ażeby temu zapobiec. 
Nakazany przez Prawo Skautowe obowiązek Go0- 

dzienny wyświadczania przysługi przyja- 
cielskiej, jest drogą, na której najlepiej i naj- 
prędzej przyzwyczaimy naszych skautów do służe- 
nia innym pomocą. 

Trzeci nasz cel, którym jest uczenie skautów 
rzemiosł i sprawności skautowych, jest dotąd 
w Polsce bardzo słabo uwzględniany i dlatego 

w rozwoju naszego ruchu trzeba z kolei większą 
nań zwrócić uwagę. 

Jeśli po zdaniu pierwszych, obowiązujących 
wszystkich skautów, egzaminów, skauci nie uzy- 
skują coraz to nowych egzaminów za sprawności 
skautowe, „należą do patrolu małp” — jak to się 
mówi. Praca ręczna, wykonywana przy sprawno- 

ściach skautowych, wywiera olbrzymi wpływ na 

rozwój umysłowy. Jeśli ktoś pracuje umysłowo, 
trudno mu od razu ocenić czy pracuje dobrze i czy 
praca jego przynosi pożytek; przy pracy ręcznej 

natomiast od razu widać, jak rz: została wyko- 

nana i prędzej będzie można nią służyć innym. 
Stąd i do rozwoju charakteru, dla którego kontro- 

la jest konieczną. praca ręczna ma niepoślednie 
znaczenie. Jakie jest znacznie narodowe sprawno- 

ści nie trzeba chyba dodaw 

Między sprawnościami skautowymi są takie rze- 
miosła, j; stolar: kowalstwo, blacharstwo, 

korzykarstwo, tkactwo i drukarstwo itd.; takie za- 

jęcia gospodarskie jak: rolnictwo, ogrodnictwo, 
mleczarstwo, hodowla drobiu itd.; takie zawody 

jak: lotnictwo, gieodezya, astronomia, sekretarzo- 

wanie itd.; takie sprawności specyalne skautowe, 
ż elanie, tropienie, pionierka, sygnalizacy; 

lą na rowerze, flisactwo itd. 

awności tych trzeba koniecznie uczyć w dru- 

lutowych. Gdyby tego nie czyniono, nie- 
piwie nie byłyby one prawdziwie skautowe, 

tak, jak nie może być prawdziwym skautem, kto 
nie przestrzega prawa skautowego odnoszącego się 

do codziennego wyświadczenia przyjacielskiej 
przysługi 

Pytanie teraz, jak drużynowy podoła temu, aże- 

by uc: swoich skautów wszystkich tych rzemiosł 

i „sprawności. — Otóż jest wielkim nieporozumie- 

sądzi, że zadaniem drużynowego 
ię wszystkich tych sprawności i na- 

ć ich skautów. Jesf warunkiem konie- 
ym, by drużynowy był człowiekiem z cha- 

rakterem; jeśli tak jest to — zdaniem moim — 
wystarczy by dwa razy przeczytał uważnie który 

z podręczni kautowych i ie wziął się 
do roboty, organizując i prowadząc drużynę; jeśli 

charakteru, wymaganego w naszej pracy, jeszcze 

sobie nie wyrobił, głównym jego zadaniem będzie 

wyrobienie w sobie tych cnót, o których wspo- 
mniałem wyżej. Tego od drużynowego żądać moż- 

na i koniecznie trzeba. Ale nikt nigdy nie może 

żądać, ażeby oficer skautowy był równocześnie 

strzelcem, trębaczem, piekarzem, astronomem, 
szewcem itd. 
Zadaniem drużynowego jest odpowiednio zorga- 

nizować pracę w drużynie i zachęcić skautów, do 
uczenia się sprawności. Jeśli można uzyskać pomoc 

chirurga, należy przy jego współudziale, jako kie- 

rownika zorganizować kurs służby ambulansowej. 
Podobnie drużynowy powinien się postarać o fa- 
chową pomoc, rymarza, szewca, piekarza, kucha- 
rza, przyrodnika, esperancisty itd. i z nimi specy- 
alne kursy organizować. Gdzie są „warsztaty stu- 

denckie” należy z ich pomocy skrzętnie dla druży- 
ny korzystać. Na egzaminatorów powinien druży- 

nowy uprosić zawodowców i na podstawie ich 
orzeczeń sam wydawać poświadczenia zdanych 
egzaminów. Nie w każdej miejscowości znajdą się 
warunki do prowadzenia kursu pożądanej spraw- 

ści. Ale sprawności tych jest tyle, że drużynowy 

łatwo może między nimi wybrać. 

czyć: 

TWARZĄ 
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POCZĄTKI 

Wadreretha 
W KRAKOWIE 

ija obecnie 75-lecie harcerstwa w Krako- 

M:: lecz pierwsza udana choć skromna 

próba spolszczenia skautingu była podjęta 

już we wrześniu 1910 roku przez uczniów klasy 

VI A w Gimnazjum I św. Anny (późniejsze im. 
Nowodworskiego). Bodźcem do tego stała się tłu- 
maczona przez nich z niemieckiego gazetka „Pfad- 

finder”, przywieziona ze Śląska przez Feliksa Gac- 
ka. Trafili szczęśliwie, gdyż „Pfadfinder” podawał 
wtedy wzory angielskie, nie będąc jeszcze pismem 
organizacji państwowo-militarnej, kierowanej póź- 
niej w ramach „Jungdeutschlandbund” przez mar- 
szałka von der Goltza." 

Prócz Feliksa Gacka weszli do zastępu „Kru- 
ków” (używali bowiem już nazwy „zastęp”): Ta- 
deusz Stacki, Józef Wójcik, Antoni Lange, Sławo- 
mir Patoczka (dziś już nieżyjący) oraz: Witold 

Gąsiorowski, inż. Antoni Uziębło i płk dypl. Wła- 
dysław Smolarski*, pełniący wówczas funkcję za- 
stępowego. 

Wcześniejszą (i również szerzej nieznaną) próbę 

przydatności systemu Baden-Powella dla polskich 

potrzeb przeprowadził we Lwowie Andrzej Mał- 
kowski w lecie 1910, zakładając kilkunastooso- 
bową drużynę chłopców (2 patrole) przy gnież- 
dzie Sokoła III *. 
W tym samym roku w czasie sokolego kursu 

wf w Skolem miał Małkowski poznać bliżej Zyg- 
munta Wyrobka, podobnego sobie entuzjastę gi- 

mnastyki szwedzkiej (bezprzyrządowej). Ta zna- 

jomość przyczyniła się do rozpowszechnienia w 
Polsce skautingu, będącego wówczas prawdziwą 

rewolucją w wychowaniu młodzieży. 
Po ukazaniu się podręcznika Andrzeja Małkow- 

skiego* i kursie w Skolem poświęconym m.in. 
skautostwu — doszło poprzez prof. gimn. Broni- 

sława Piątkiewicza do spotkania zastępu „Kruków” 

z Zygmuntem Wyrobkiem i założenia I Krakow- 

skiej Drużyny Skautowej im. Tadeusza Kościuszki 
we wrześniu 1911, przy Gimnazjum św. Anny. 
Równolegle Stanisław Pigoń założył I Drużynę 

w Rakowicach, a po wykładach Z. Wyrobka 
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o skautingu w listopadzie 1911 powstały — głów- 
nie z członków „Zarzewia” — zaczątki II i III 

drużyny w samym Krakowie z inicjatywy prof. 

Piątkiewicza, Juliusza Ulricha (późniejszego płk 
dypl. ministra kolei), Leszka Niewiadomskiego, 

Stanisława Thuna (mjr rez., a jeszcze później kie- 

rownik w drukarni w Warszawie mieszczącej się 

w „domu bez kantów” — róg Królewskiej) oraz 

Janusza Gąsiorowskiego. 

Drużynami w pełnym znaczeniu stały się do- 

piero, gdy Naczelnik Sokoła — dr Kazimierz Wy- 

rzykowski — mianował pierwszego Komendanta 

Skautowego w Krakowie (30.II1.1912), Mandat ten 
otrzymał dotychczasowy drużynowy I Kr. Dr. Sk. 
— Zygmunt Wyrobek, który z właściwą sobie 
energią przystąpił do spełniania powierzonego mu 
zadania. 

Cała jego dotychczasowa działalność stanowiła 
doskonałe ku temu przygotowanie. Urodzony 
31.11.1872 roku w Krakowie, gdzie po zdaniu ma- 

tury w Gimnazjum św. Anny (1890) rozpoczął 

studia na Wydziale Filozoficznym UJ, przerwane 
służbą wojskową w 13. Austriackim Pułku Piechoty 
(1891—92). Jako oficer nie pozostał w wojsku, jak 

się spodziewano, lecż zmienił kierunek studiów 

i skończył medycynę (1899), ale sądził, że prze- 

byte w trakcie egzaminów dyplomowych schorze- 

nie nerek przekreśla możliwość poświęcania się 
zawodowi lekarskiemu. Gdy wniosek ten okazał 
się niesłuszny — podjął pracę nauczycielską «w 
zakresie wychowania fizycznego. 

Po śmierci Henryka Jordana (1907) objął kie- 

rownictwo Parku przez niego stworzonego (1888), 

dodając do prowadzonych w nim zajęć dla mło- 

dzieży szereg nowych gier łączących ćwiczenia 

z zabawą, innowacją wysoko ocenianą przez sa- 
mego Edmunda Cenara, wizytatora gimnastyki w 
„Sokole”. Demonstrował je Wyrobek na wspom- 

nianym już kursie wf w Skolem w r. 1910, a ca- 

łość swego dorobku ujął później w formie pierw- 
szego podręcznika gier terenowych w Polsce — 
wielokrotnie wznawianego „Harcerza w polu” 

c.d. na str.27 

    

       

  

8 
<8Ę) 

d ANDRZEJ 
MAŁKOWSKI B

A
Z
.
 

So
s,
 

„Patrol Beskidzki” (z 1947) — opowiadanie B. Dya- 

kowskiego, to popis najbardziej chyba znanego 

ilustratora książek harcerskich W. Czarnec- 

kiego. 

Nie wiemy kto jest autorem tej pięknej okładki do 

biografii Andrzeja Małkowskiego — A. Kamiń- 

skiego (Katowice 1934 r.). 

KULTURA. HEEEEEEEEEEEM 

Nie znamy też autora okładki wspaniałego zbioru 

gier Jana Jasińskiego „Gry i Ćwiczenia tereno- 
we” (1945). 

„CAS nad Turawą” — Bernarda Michałowskiego 

okładką opatrzył Al. Krakowski. 
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Kolejna propozycja, to piękne winiety harcer- 
skich czasopism. Tylko pozazdrościć inwencji i 
norodności. 

P H AR CE RZ 
Pierwsza gazeta harcerska „Harcerz” z 1911 roku. 

Dodatek nieperiodyczny do „Haseł Filareckich” 

(Nr 2 13). 

Tygodnik „Płomyk” z 20 IX 1935 r. poświęcony Ju- 

bileuszowemu Zlotowi w Spale. 

"DROGI 
PISMO. DRUŻYNOWYCH 

  

piękne numery „Na Tropie” z 1934 

aidkhum 
harcerskie.pl 

Warszawski „Skaut” Nr 1 z 1 stycznia 1913 roku. 

Okładka ta jest dziełem M. Wiszniewskiego. 

Pięknym i mało znanym dokumentem dziejów 

harcerstwa są odznaki harcerskie. Nigdy nie zosta- 

ły skatalogowane, są dziś ozdobą wielu zbiorów 
falerystycznych. Reprodukowane poniżej zdjęcia 
pokazują unikalne odznaki, których posiadaniem 
niewielu może się poszczycić. 

„Rok wojny 1919” grupy harcerskiej 2. Dywizji 
Legionów. 

„Odznaka 20-to lecia Harcerstwa Lwowskiego 

1911—1931  
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   ż „Koła harcerzy z czasów walk i 

" we Liwowie 1911—1031. po» 

  

„Krzyż Harcerzy z czasów i wal! pod ść” 
ustanowiony w 1938 roku. Po 

  

    
II Instruktorska 
w 1937 zak ska Wyprawa harcerska do USA 

   
Krzyż z i Ę yż złoty odznaczenia „Za Zasługę ZHP” obo- | 

ującego do 1949 roku. 
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c.d.ze str.22 

(1926, 1932, 1935, 1937, 1946, 1957), używanego 

takżt : 
wspominając tamte 

niejszy drużynowy V D 

skiego) mówi o SP bach zdoby 

mundury skautowe przez zastęp 

większość chłopców nie mogła by S « 

jnaczej na to pozwolić. „Sprzedawaliśmy 
pischin- 

erowskie delty, kupowane w sklepie przy ulicy 

Łobzowskiej 9 (7) w większych pudłach. Krzywo 

patrzył na naszą inicjatywę tercjan szkoły p. Ku- 

tyba, bo robiliśmy mu konkurencję. Ale w końcu 

wyruszyliśmy z prof. Piątkiewiczem dwuty 

godniowy obóz wędrowny w Tatry, no 

znąci) w namiotach (pożyczonych 

Zielonym Stawem. Wszy 

czas w harcerstwie — pr zydało się pó: 

gionach. Znajomo: map, określanie szerokości 

rzek, budowa przepraw. Ćw? zenia polowe — pro- 

; płk Smolarski (póź- 
i . Wołodyjow- 

ania pieniędzy      

    

    

          

   

   

      

  

  

  
wadzone były z myślą o walce o Polskę niepod- 

ległą. Ks. Lutosławski uczył nas „Ro! Konop- 

nickiej 

W grudniu 1912 zorganizował Wyrcbe harcer-     
Wzię 

pr 
   

  

   

  

skie ćwiczenia terenowe w Kostrzu 

udział wszystkie drużyny istnieją 

skich gimnazjach, i na mocy uchwały dy: 

z marca 1912 biorące od nich swą numeracj Na 

150 skautów najliczniej wystąpi 

R. Pułaskiego (prowadzona przez Władysło 

lomłockiego — 94 harcerzy) przed II im. Henry 

Dąbrowskieg: órą prowadził Władysław Guz- 

dek)> oraz przed IV im. Bolesława Chrobre/ 

(Emil Czapliński). Ta ostatnia szczycila się wy- 

dawaniem „aż” dwu „organów prasów ch” — ga- 

zetkami „Odrodzenie” i zym wyprze- 

dziła najlepszą wówcz 

wydającą „tylko” jedno 

W lutym 1912 roku „SI 
o istnieniu dalszych druży 

wackiego (przy c. k. I W j 
dziś: V Liceum im. Augusta Wi 
im. Zawiszy Czarnego (I Ss 

*im. Romualda Traugutta (przy Seminarium Nau- 

czycielskim) i IX im. Władysława Jagiełły, króla- 

-abstynenta (przy szkole handlowej). Drużyr 

Hufca Krakowskiego w ciągu marca 1913 roku 

osiągnęły liczbę 500 harcer prowadzonych przez 

14 instruktorów. Wzr 
tach nie odbywał 
maczy coraz wię. 
zwłaszcza rodziców harcerzy 

stw społeczeństwa, których dzieci dotąd chowała 

ulica. 

Rozwój harcer: 
sunkowo słaby. 

Według opracowania Ewy Grodeckiej („Pier- 

wsze ćwierćwiecze Harcerstwa Żeńskiego” część I, 

1911—1914, wyd. „Na Tropie”, Warszawa 1937, 

S. 108) zaczątkiem był zastęp żeński utworzony 
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powy w tamtych la- 

  

kosztem ideowego, i to tłu- 
sympatię i poparcie moralne 

h war- 

    

   

wa żeńskiego natomiast był sto- 
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w jesieni 1911 roku przez Zofię Langierówne, lecz 

główna zasługa na tym polu przypada Romie Wo- 

Eziezko-Dediowej. Założyła ona pod koniec 1911 

Drużynę im. Klaudii z Działyńskich Potockiej, 

prowadzoną następnie przez Zofię Langierówną. 

Wypada dodać do tego, że Zofia Langierować 

była też wybitną działaczką abstynencką w „Eleu” 

sis” z czym wiązał się następnie fakt założenia 

I Akademickiej Drużyny Skautowej im. królowej 

Jadwigi. Ruch żeński rozwijał się w postaci po” 

jedynczych drużyn w szkołach prywatnych i poza 

"Sokołem". Dopiero udział 10 nauczycielek z Kra- 

Kowa w kursie dla drużynowych, prowadzonym 

przez Olgę i Andrzeja Małkowskich w Kuźnicach, 

w grudniu 1913 roku, dał właściwy początek orka” 

mizacji żeńskiej. W pierwszej połowie roku 1914 

z izowały 12 drużyn (1 akade- 

micka i pozaszkolna, 2 gimnazjalne, 2 seminarial- 

ne i 7 przy szkołach wydziałowych). Stworzono 

miejscową Komendę z Marią Strehłówną na czele 

oraz zdołano wydać 5 numerów pisma „Skautka . 

Harcerstwo żeńskie skupiało w Krakowie około 

300 dziewcząt, a prowadzone zajęcia niewiele się 
ch mę- 

  

    

  

  

        

   

          

   

    

   

    skich. 

Wybuch wojny w sierpniu 1914 roku przerwał 

rozpoczętą pracę. 
Przypisy 

+ Reorganizacja armii tureckiej, której dokonał, 

wano jej klęski w wojnie bałkańskiej 

jego sukcesach jako dowódcy w 1939 pisał 

nik Polski 90 z 16.IV.1972, Jerzy Steinhauf: 

erze września”. 
Adama Wieniawy-Ślesińskiego. Prócz 

niego do drużyny tej należał m.in Stanisław Hi 

« Andrzej Małkowski „Scouting jako system wycho- 
wania młodzi ów, 1911 

% Plutonowym II Dr. Sk. był późniejszy naczelny 

— ks. Marian Luzar. Vide: „Koniec 

wspomnień”, Wyd. Lit. Kraków, 1964, s. 111. 

  

  

      

  

  

  

     

  

   

    

 



„Dawnemu druhowi” 

Gdzie pozostały twe ideały? 
iżyteczne w codziennym życiu? 

sz, sam to mówiłeś 

wiat zmienić na lepszy. 

iałeś dobrze kim był Zawisza. 

Cel był wytknięty i dro, 
Co ty pamiętasz z tam! 

W starym pudełku, wśród innych odznak 
Mijają lata, świat jest już inny Twój krzyż harcerski leży zapomniany 

Dawniej abstynent, dzisiaj skaut piwny. Gdyś go dostawał, śnił w blasku ognia, 
i miałeś jeszcze jakieś ideały. 

  

Doświadczony” 

On już lat pracuje tyle e 
że wie dobrze 

Komu, ile? | 
Powraca jącem ranicy sprzedam ) Łacina contra łacina 

„Sposób widzenia” RE 
Longuo iter per praecepta, breve et efficax per 

Trzy ćwiartki już za nami R £ exempla 
— tak pewien działacz rzekł — Zmienię p y, warunek: — łac ieszkanie. — Długa droga przez zalecenia, krótka i skuteczna 
jeszcze tylko ćwiarteczka YSĘE $ przez przykłady. 
i będzie cały SENECA 

Frzepre r ,ż : 
pełnienia warty iszczałem 2 Vilius argentum est auro, virtutibus aurum. 
wych ną teren obo — Mniej warte jest srebro od złota, a od zalet 

ry złoto. 
fraszki z mojej czaszki HORATIUS 

LXXV ż Ń sk Cum verte vivis, ne cures verba malorum. 
3 A A — Kiedy uczciwie żyjesz, nie dbaj o słowa złych 

ż t ludzi. Chociaż lat minęło tyle h a ; R 
omne principuum difficile! x; : "PREWECE "HR CATO 
(trudny każdy początek) f Ą y aS » 

* , RE Cuiusvis hominis est errare, mullius nisi inisipien- 
„Podział obowiązków” e " tis in errore perseverare. 

> W i — Każdy człowiek może zbłądzić, uparcie trwać 

Nie unikamy różnych wypaczeń. ZO h m" 0 w błędzie — tylko głupi. 
ń 7 1 WZ CICERO Jedni do pracy, drudzy do odznaczeń. 
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KRENEZENEEE VOGLADY HEER | q 

jakie , 
wartosci 

wyniosłem 
z harcerstwa 

ANDRZEJ GLASS 

arcerstwo nauczyło mnie — ujmując sprawę 

H w maksymalnym skrócie — dwóch rzeczy: 

służby i kształtowania swego charakteru. Są 

to, moim zdaniem, dwie podstawowe cechy har- 

cerstwa. 
Harcerstwo, według mnie, jest systemem wy- 

chowania dla przyszłości. Ponieważ przyszłość jest 
nam nieznana, a bywa zaskakująco różna od na- 

szych przewidywań, najlepszym przygotowaniem 

do przyszłości jest wychowanie uniwersalne, czyli 

pozwalające na danie sobie rady w najbardziej 

nieprzewidzianych, trudnych warunkach, zarówno 

w świecie nowoczesnym jak i wówczas, gdy tech- 
nika zawodzi. Jak harcerstwo może przygotować 

do tak rozumianej przyszłości? Umożliwiając zna- 

lezienie sensu i celu życia, czyli swego miejsca 

w życiu, swego życiowego powołania oraz wyra- 

biając zdolność do pokonywania trudności. Harcer- 

stwo bowiem na tyle jest pożyteczne, na ile przy- 
gotowuje do życia. 

Oceniając w tym świetle 75-letni dorobek syste- 

mu harcerskiego, łatwo jest dostrzec elementy 

trwałe, które w każdym okresie naszych dziejów 
i w każdej sytuacji spełniały pozytywną rolę i nie- 

wątpliwie będą ją pełniły dalej, gdyż główne po- 
trzeby ludzkiej psychiki są raczej niezmienne. 

Właśnie te elementy stanowiły dla mnie najwię- 

kszą wartość, którą wyniosłem z harcerstwa. Oto 
one: 

1. Pozytywny system wartości, czyli postawa 

życzliwości i służby. Wynika ona 

z uznania równych praw każdego człowieka, 

z szacunku dla każdego, z miłości do ludzi, 
z przekonania, że da się w człowieku znaleźć 

szlachetną iskrę, którą można w nim rozdmu- 
chać w żar. Współczesna psychologia i pedago- 
gika potwierdziły doświadczenie harcerstwa, że 

miłość jest kluczem do wychowania. Wychowa- 
nie zaczyna się od przeżycia, rozbudzającego 
uczucia. Ufamy tylko temu wychowawcy (uzna- 

jemy go za autorytet), który okazuje nam ży- 

czliwe uczucia. Brak miłości w wychowaniu po- 
woduje chorobę sierocą, zatrzymanie się w roz- 

woju psychicznym. Na naszych uczuciach, czyli 

na pozytywnym lub negaty n do 

ludzi, opiera się nasz system wartości, nasze 
marzenia i nasze poczucie godności. Jeżeli na- 

RSQ 

stępne pokolenia mają się wychować dla poko- 

ju, życzliwości i służby, a nie dla agresji i prze. 
mocy — to muszą znać drogę prowadzącą ky 

temu. Jeśli w naszym systemie wartości i w na. 

szych marzeniach pierwsze miejsce zajmą war- 

tości duchowe, a nie martwe przedmioty, jeśli 
będziemy umieli spostrzegać potrzeby ir 

i dzielić się — to największe trudności życiowe 
nie spowodują naszego załamania. Ten huma- 
nizm, to wielki dorobek harcerstwa. 

. Każdy ma potrzebę odczuwania własnej 
wartości i godności. Odczucie to jest 
uzależnione od osiągnięć, których uzyskanie wy- 
maga samodzielności, aradności 
i odpowiedzialności. Każdy potrzebuje 
twórczego działania, które rozwija naszą osobo- 
wość. 
Podstawą osiągnięć jest silna wola, wy- 

rabiana przez ćwiczenia. Jest to element szcze- 

gólnie ważny w życiu każdego człowieka, wręcz 

zasadniczy. Uzyskanie w jakiejś dziedzinie pe r- 
fekcji poprzez wielokrotne ćwiczenia, daje 
wiarę we własme siły. Często jest to 

pierwszy punkt zahaczenia w wychowaniu w za- 

stępie (i poza nim) i'prowadzi do rozwoju 
przyszłych zainteresowań zawodowych 

lub hobbystycznych. Warunkiem dobrej współ- 
pracy z innymi jest rzetelność, prawdo- 
mówność i dążenie do prawdy, wynikające 
z zasady: Na słowie harcerza... To wszystko, to 

elementy systemu harcerskiego." 

nia harcerskiego jest pogoda ducha, cz 
umiejętność pogodnego znoszenia przeciwności 

losu. G. B. Shaw jej wartość wyraził słowami: 
„weseli żyją dłużej”. Odmianą pogody ducha jest 
też dzielność, tak wysoko stawiana przez 
dha Kamyka. Piosenki i ogniska to forma ra- 
dości. A radość i poczucie szczęścia 

(zadowolenia ze swego życia) dają człowiekowi 
energię i pozwalają na wytrwałość! 

. Powyższe trzy grupy zadań dają się realizować 
indywidualnie. Natomiast harcerstwo, to także 

działanie w zespole, we wspólnocie ludzi o po- 

dobnych poglądach i dążeniach. Warunkiem 

istnienia każdej wspólnoty i oddziaływania 
przez nią na swych członków jest brater- 

stwo czyli przyjaźń. Wspólnota spełnia 

liczne zadania: a) uczy przyjaźni, b) do- 
daje otuchy i udziela pomocy, c) 
stanowi opinię społeczną, d) usta- 

nawia nowe zwyczaje np. (sposobu 

spędzania wolnego czasu, życia towarzyskiego), 
które stają się normami postępowania, e) umo- 
żliwia wspólne działania, f) stwarza 
możliwości realizacji dążeń i potrzeb 
poszczególnych członków. Ponadto poznanie za- 
sad przyjaźni i współdziałania może ułatwić - 

przygi ie do udanego małżeństwa. Potrzeba 
uczestniczenia we wspólnocie jest jedną z waż- 
niejszych potrzeb psychicznych człowieka. [ 

Te cztery główne zespoły wartości, które skróto- 
wo możemy nazwać: postawa życzliwości i służby, 

oraz silna wola, zaradność i rzetelm ć pogoda du- 

cha oraz przyjażń — są według mnie nieprzemi- 

jającym dorobkiem harcerstwa, który odegra głów- 

szych drzew tego ogrodu śmierci — równa 

linię zastęp komendantów Krakowskiej Cho- 
rągwi Harcerzy. Tak rozpoczął gawędę Stani- 

sław Porębski w czasie pogrzebu druha Eugeniu- 

Sza Fika. Druh Porębski mówił następnie: „...Bo 

kolejny wstępuje w jej szeregi, stając przy tych 

najbliższych sobie, przy Władysławie Szczygle, 

Janie Bugajskim, Rudolfie Korzeniowskim, Maria- 

nie Wierzbiańskim. 
Zatrzymajmy się dłużej przy tym ostatnim naz- 

zwisku. „Konsekwentny, rzeczow rozsądny, mą- 

dry, cichy, skromny, skryty, zamknięty w sobie. 
Nie dbający o sprawy materialne. Zawsze zatro- 
Śskany. Żył w cieniu swojej żony. To wielki in- 
struktor harcerski...” Takie padają okr. 
niorów harcerstwa, którzy z druhem Marianem 
Wierzbiańskim współpracowali, byli jego podko- 
mendnymi gdy pełnił funkcję Komendanta Cho- 
rągwi Krakowskiej ZHP. 

Mąż „Wielkiej Naczelniczki” Jadwigi Wierzbiań- 

skiej (z domu Laszczka) czy wybitny instruktor 
ZHP w okresie XX-lecia międzywojennego? Jedno 
i drugie. A zatem mamy do czynienia z parą mał- 
żeńską, która odegrała w ruchu harcerskim pier- 
wszorzędną rolę. Można Jadwigę i Mariana Wierz- 

biańskich porównać do Olgi i Andrzeja Małkow- 
skich, Takich małżeństw harcerskich tamtego cza- 

Su było kilka: Kamińscy, Kretowie, Kapiszewscy, 

Szczygłowie, Biernakiówicze, Trylscy. I co istotne, 
owe małżeństwa znały się przez całe życie. Ich 

wielkie przyjaźnie wyrosły w rodzinie 
, w służbie pracy społecznej. Owocowa- 

ły wzajemną życzliwością, a gdy przyszedł czas 
Próby w latach 1939—45 zdały egzamin Brater- 
stwa. 

G wysoko — ponad konarami najstar- 

EMI + EEEE NIOTYWACJE EEEE 

ną rolę w wychowaniu następnych pokoleń dla 

przyszłości. Realizacja tych wartości może odby- 

wać się przy pomocy rozlicznych środków, zarów- 
no poprzez turystykę, puszczaństwo i obozowni- 

ctwo jak i nowoczesną technikę. 

TADEUSZ GAWEŁ 

Wyrastał w środowisku harcerskim Krakowa. 
Leon Marszałek pisze: „,...Krakowskie środowisko 
harcerskie było w tym czasie (lata dwudzieste — 
przyp. T. G.) bardzo prężne. Działał w nim jeden 
z pionierów harcerstwa Zygmunt Wyrobek. In- 
struktorzy utworzyli Harcerską Drużynę Instruk- 

torską „Watra”, jednym z założycieli był później- 
szy wybitny polski jęz a Zdzisław Stie- 
ber...”! Do grona „Watry” i: Marian Wierz- 
biański, Jadwiga Laszczka, Zbigniew Trylski, Ja- 
dwiga Kwiatkowska, Seweryn Udziela, Jerzy Krei- 
ner, Tadeusz Wąsowicz i wielu wybitnych instruk- 
torów ZHP. 
Trudno dziś w pełni przekazać młodzież 

było harcerstwo — pisze Jadwiga Wierzbiańska — 
dla pokolenia Kretów, Kamińskich, Tryls 
Wierzbiańskich (dop. T. G.). „...Urodzeni w niewoli, 
okuci w powiciu” byliśmy — pisze dalej Jadwiga 
Wierzbiańska — tym szczęśliwym pokoleniem, 
które w swym życiu miało nie tylko jedną wiosnę 
wolności. Odzyskanie niepodległości, powstanie 
wolnej Polski w listopadzie 1918 roku przypadło 
bowiem na wiosnę naszego życia. Rośliśmy i doj- 
rzewaliśmy wraz z odradzającym się krajem, 
z głęboką wiarą, że przez służbę harcerską służy- 
my Polsce, że ją na nowo budujemy. Już w okre- 
sie niewoli idea Baden-Powella i jego metody 
stosowane w organizacji młodzieży zapuściły ko- 
rzenie ystkii 
miach polskich. Przyswojone przez Andrzeja Mał- 
kowskiego zasady skautingu były tym, za czym 
najbardziej tęskniły serca. Służba ojczyźnie, bra- 
terstwo, współżycie z przyrodą, podporządkowanie 
życia wyznawanym ideałom, działanie w zespole 
dla kształcenia charakteru i służenia bliźnim, to 
wszystko trafiało do serc i umysłów ówczesnego 
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KRENZNWWWA MOTYWACJE KRA + wy 
młodego pokolenia. Trzeba dodać, że Baden-P. 
wellowski skauting od pierwszej chwili na zie- 
miach polskich kształtowany był przez twórców 
na miarę potrzeb kraju, tradycji polskich i psy- 
chiki polskiej młodzieży. 

W takiej atmosferze znalazł się Marian Wierz- 
biański. 

W styczniu 1921 roku, mając 19 lat został ko- 
mendantem Hufca Harcerzy w Krakowie. 

W czerwcu 1927 roku M, Wierzbiański i główny 
autor pomysłu Zbigniew Trylski z Krakowa przed- 
stawiają Michałowi Gra: ó 

czasie pełni funkcję Przew i|cząceg 
wojewodą śląskim, projekt założenia na śląsku 
stałej szkoły instruktorskiej na wzór szkoły skau- 
tów brytyjskich. Oddział Śląski ZHP otrzymał 
resztówkę o pow. 11 ha na zboczach Bucza pod 
Skoczowem. Już w roku 1928 podjęto w Związku 
myśl utworzenia takiego ośrodka. 

Marian Wierzbiański kończy studia na Uniwer- 
sytecie Jagiellońskim. W celu podjęcia pracy prze- 
nosi się na Śląsk. Ma to miejsce w 1927 r. Wchodzi 
natychmiast w specyficzną atmosferę panującą 
w tym młodym pełnym inicjatyw środowisku. 
Leon Marszałek tak ujmuje to z i 
coś zadziwiającego w tym, że środowisko ś 
po kilku zaledwie latach zaczęło odgryw 
wą, obok Warsz 
cerskim — dop. T. G ią duże znacze- 
nie miała opieka i pomoc materialna, jaką śląskie 
harcerstwo otrzymało od wojewody (Michała) Gra- 
żyńskiego. Szczególna zasługa przypadła jednak 
w udziale grupie prężnych instruktorek i instruk- 
torów, wśród których była i Laszczkówna...”. Na- 
leżał do tych wybit ych instruktorów, także Ma- 
rian Wierzbiański. „Rozwinęli oni inicjatywy, 
które miały okazać się doniosłe dla całego har- 
cerstwa”. Pierwsza — to właśnie powstanie ośrod- 
ka na Buczu. 

W 1928 roku narodziła się druga inicjatywa. 
„Początkowo o zasięgu lokalnym”: Było to powsta- 
nie pisma — miesięcznika „Na "Tropie". Pi y 
numer ukazał się 15 stycznia 1928 r. Redaktorem 
odpowiedzialnym był Henryk Kapiszewski, osobi- 
sty sekretarz Michała Grażyńskiego. W numerze 
7 z tego roku podano pełny skład komitetu reda 
cyjngo; byli w nim m.in. Jadwiga Laszczka, Ma- 
ria Kapiszewska, Henryk Kapiszewski, Jan Grzbie- 
la, Tadeusz Wąsowicz, a przewodniczył Marian 
Wierzbiański. Ekipa redaktorska była młoda, bo- 
wiem jej członkowie mieli wówczas 22—26 lat 
W 1929 roku odbyło się Jamboree czyli świa- 

towy zlot skautek i skautów w Anglii. Z tej 
okazji pod redakcją Mariana Wierzbiań kiego uka- 
zała się broszura „Jamboree 1929", wydana w Ka- 
towicach, zawierała 23 strony. 

Związek Harcerstwa Polskiego po Walnym Zjeź- 
dzie w lutym 1931 r. znajduje mocne oparcie 
w Michale Grażyńskim, wojewodzie śląskim. Two- 

rzy się na Śląsku ośrodek kształcenia instruktorów. 
W tym okresie Marian Wierzbiański odgrywa 

poważną rolę jako Inspektor Harcerstwa w ji sterstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu. 
blicznego. To właśnie w 1930 roku po Wł je- roszewskim z początkiem roku szkolnego 1930/31 
M. Wierzbiański obejmuje stanowisko Naczel 0 Inspektora Harcerskiego. Liczy wówczas 28 la 
W dniu 18 kwietnia 1931 roku w kościele św. 

Piotra i Pawła w Krakowie Marian Wierzbiań, zawarł Ślub z Jadwigą Laszczka. Był już wte wybitnym instruktorem harcerskim. Gdy żona Ma- 
riana została wybrana Naczelniczką Ha. ek i objęła 1 lutego 1931 r. tę funkcję w Głównej Kwaterze, przenieśli się oboje do Warszawy. Mie- 
szkali w stolicy w latach 1931—1942. Wów 
rozwinęła się na całe życie, na całe lata dobr 
i złe przyjażń z Aleksandrem i Janiną Kamińsk mi. 
W grudniu 1935 r. Naczelnik ZHP w 

L.17 mianuje Hm M. Wierzbiańskiego przewod 
niczącym Komisji Programowej i Osobowej w 
Głównej Kwaterze. 

stopadzie, po pierwszych 
iach szoku hm Tadeusz Wąsowicz i hm Ma- 
Wierzbiański zwołują do Krakowa przy 

ul. Szlak 11 tajną naradę instruktorów. Są w ich gronie Tadeusz Mitera, Seweryn Udziela, Włady- 
sław Muż, Stanisław Rączkowski, Jan Ryblewsk 
Głównym tematem spotkania jest rozważenie 
wej sytuacji i losów dorastającej młodzieży. Na 
tym spotkaniu wybrany zostaje Komendantem 

Chorągwi Krakowskiej Stanisław * Rączkowski, 

ps. „Stach”, Jest to zalążek tajnego harcerstwa 
w okupowanym Krakowie. 

Ze względów rodzinnych Wierzbiańscy w 1942 
roku przenoszą się do Krakowa. W mieście lat 
młodości włączają się oboje do pracy w tajnym 
harcerstwie i prowadzą działalność konspiracyjną. 
W roku 1944/45 mieszkają krótko w Zakopanem, 
gdzie też uczestniczą w tajnym nauczaniu. 

Po wojnie działają przez kilka miesięcy w od- 
radzającym się ZHP. 

Marian Wierzbiański jest współtwórcą reakty- 
wowania harcerstwa w Krakowie w 1956 roku. 

W dniu 5 XII56 r. w lokalu przy ul. Karmelic- 
kiej 31, już nie Komendzie Wojewódzkiej OHPL 
ale w KOMENDZIE "CHORĄGWI ZHP, odb; 
się pierwsze zebranie nowej Komendy Chorągw 
Program przewidywał trzy punkty: 1. Ukonsty 
tuowanie się Komendy Chorągwi, 2. Sprawa or 
nizacji Hufców Krakowskich, 3. Omówienie spr. 
bieżących. 
Nowa Komenda Chorągwi wybrała Hm MARIA- 

NA WIERZBIAŃSKIEGO komendantem. 
W ten sposób przez długie zygzaki drogi har- 

cerskiej M. Wierzbiański wszedł w dzieje Związku 
Harcerstwa Polskiego jako kolejny komendant 
Chorągwi Krakowskiej ZHP. Liczył 54 lata. 

Objął funkcję Komendanta Chorągwi Krakow- 
skiej w okresie od grudnia 1956 do czerwca 1957. 

We wspomnieniach instruktorów zapisał się jako 

KOME + WEZZGEWECECE LILII RA KÓACZENEZEM 

y, rzeczowy, mądry, 
tym czasie. Pchnął krakow a 
owe drogi. Za główny kierunek dzia- 

sie pełnienia funkcji 

konsekwentn. 

namiczny Ró 

BEE Chorągwi uznał w 
jalności O "Chorągwi rozwój harcerstwa _wiej- 
| itó opartego o pracę zastępów. W tym celu 

M kursy zastępowych w hufeach tereno- 
. jego szczytowym osiągnięciem było zor- 

5 e stałej Szkoły Zastępowych Wiejskich ja 

e a i / „resztówce” 

ponimady Nreodowej w Tarnowie, fundusze 
= WRN Wydziału Rolnego na cele „Przyspos 

= | oodku w Cichawie koło Bochni prowadzono 

s sy 2-tygodniowe z zajęciami rolnięzymi 
Prcerskimi, jed drugie prowadzone przez j harcerskimi, jedne i drug Ę R paź 

doskonałych instruktorów. Wszy w 

podworskiej uzys- 

jutów 4 .po 
a! wiersza tawno jiż 
ikole = pszczoła, 

NE łałąch qkupacji hiderów: 
szczególnych jedno: 

praktycznej, praca w polu i sadzenie krzewów 
czarnej porzeczki, wówczas bardzo modnej, i że 
nież harce polowe i zajęcia świetlicowe w izbie. 
W ten sposób przeszkoleni zastępowi stawali się 
zalążkiem drużyn i podporą drużynowych — na- 
uczycieli. Była to jedyna szkoła w Polsce, przez to 

podwaliny dia odrodzonego ruchu swoim następ- 
com: Eugeniuszowi Fikowi i Bogusławowi Ryb- 
skiemu. 

W grudniu 1971 roku zakoń 

16 grudnia 1971 r. w szpitalu. C 
dżycę uogólnioną. Pochowany został 

h im. 
Teresa — po mężu Janota 

ysztof. Żona Jadwiga zmarła w 10 lat 

* 
Tak się złożyło, że i inny wiersz Marii Konop- 

niekiej — z melodią Feliksa Nowowiejskiego — 
stał się bliski harcerskim drużynom. Po raz pierw- 

szy pieśń — Rota — została wykonana s 
uroczystego odsłonięcia Pomnika Grunwaldzkiego 
w Krakowie. Było to 15 lipca 1910 = „Rota 

stała się pierwszym hymnem harcerskim: 
Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród, 

nie damy pogrzi Wy. 

Polski my naród, polski lud, 

królewski szczep piastowy, 
Nie damy, by nas gnębił wróg, 

Tak nam dopomóż Bó 
Tak nam dopomóż Bóg! 

Do krwi ostatniej kropli z żył 
bronić będziemy ducha, 

aż się rozpadnie w proch i pył 
krzyżacka zawierucha! Ł 
Twierdzą nam będzie każdy próg! 
Tak nam dopomóż Bóg! 

'ak nam dopomóż Bóg! | y 
eż ania I wojny światowej Ignacy 

Kozielewski — od 1914 roku redaktor naczelny 

Iwowskiego „Skauta” — napisał słowa „Harcerskiej 
Roty” Bi 

O Matko Polsko, przyjmij nas 
w szeregi swych żołnierzy! 

Z nas każdy chce się wyzb) 

Każdy w Twą przyszłość wie! 
Nie zrobim wstydu chwale Tw: 
Przyjąć nas w służbę chciej! 
Przyjąć nas w służbę chciej! to 

W roku 1925 ukazał się w Katowicach, z okazji 

5-lecia harcerstwa na Śląsku śpiewnik autorski 
Władysława Kołodzieja z Ostrowca nad Kamien- 

ną pt. „Wilcze pieśni”. Na samym początku — 
harcerska Rota: 

Nie trwożą nas onkany burz, 

żaden nas trud nie złamie, 
Wpatrzeni w blaski złotych zórz, 

c.d. na str. 40 
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1gę Małkowską poznałam jesienią 1922 roku 
w budynku Sokoła Macierzy we Lwowie, 
gdzie władze harcerskie miały swoją sie- 

dzibę. 
Wiele dziewcząt, podobnie jak i ja było wówczas 

nowiejuszkami w organizacji harcerskiej i każda 
zbiórka zastępu czy drużyny stanowiła dla nas 
duże przeżycie, Wielkie więc poruszenie wśród 
nas wywołała pewnego dnia wiadomość, że na naj- 
bliższą zbiórkę dużyny przyjdzie do nas druhna 
Oleńka. 

Wiele słyszałyśmy o jej zasługach dla skau- 
tingu i harcerstwa, o jej pozycji w światowym 
Ruchu Skautowym, jak również o tragicznej śmier- 
ci męża Andrzeja Małkowskiego. Mimo tych kon- 

kretnych danych, dla nas była istotą trochę nie- 
realną, owianą tajemniczością i legendą. 

Toteż byłyśmy ogromnie stremowane czekając 

na jej przybycie, a gdy weszła do „izby” (był to 
mały pokój, w którym urzędowały Komenda Cho- 
rągwi i Komenda Hufca Harcerek) doznałyśmy 
szoku. Miast wyimaginowanej przez nas postaci, 
lekkim krokiem, z uroczystym uśmiechem na 

ustach weszła druhna Oleńka, w popielatym in- 

m; E 
MOJSZADW Z Ż ZE 

SE ZAŻRUNACŁ AE 
struktorskim mundurze, w szerokim filcowym ka- 

peluszu na krótko obciętych włosach. 
Zapewne była zaskoczona naszym onieśmiele- 

niem i strwożonymi minami. Jako dobry psycholog 

domyślała się pewnie co jest przyczyną naszego 
zachowania i chcąc rozładować sztywną atmosfe- 
rę usiłowała nawiązać swobodną rozmowę, lecz gdy 
to nie bardzo się udawało, zaczęła opowiadać o ży- 
ciu skautek w Anglii, o ich pracy w drużynach 
i na obozach, w końcu zaproponowała nauczenia 
się popularnej piosenki angielskiej. Szybko przy- 
swoiliśmy sobie słowa i melodię piosenki i już 
całkiem rozluźnione swobodnie śpiewałyśmy ją 
z druhną Oleńką. 

Olga zawojowała nas całkowicie swoim uśmie- 

chem i bezpośrednim sposobem bycia i od tej 

zbiórki stała się nam bardzo bliska i „swoja”. 

Wiele dziewcząt w późniejszym okresie miało 
możność poznania jej bliżej, uczestnicząc w czasie 

wakacji w obozach roboczych na terenie Sromo- 
wiec Wyżnych, gdzie Olga budowała swą wymarzo- 
ną placówkę: Dworek Cisowy. Dziewczęta wra- 

cały z obozów oczarowane nie tylko pięknymi 
widokami Dunajca i Pienin, ale również niezwy- 

kłą osobowością druhny Oleńki. (...) 

Olga Drahonowska urodziła się. 1 września 

1888 roku w Krzeszowicach pod Krakowem w ma- 

jątku hr. Adama Potockiego, gdzie ojciec jej był 
zarządcą. Rodzice — Zofia i Karol Drahonowscy 
wychowywali swoje córki, starszą Wilhelminę 
i młodszą Olgę w polskim, patriotycznym duchu, 
choć sami pochodzili z dawno osiadłych, spolszczo- 

nych rodzin czeskich. (...) 
(...) Olga niechętna wszelkim rygorom, również 

szkolnym, od najmłodszych lat uczy się prywat- 

nie, przechodząc do klas wyższych na podstawie 
egzaminów, składanych w szkołach państwowych. 

Maturę zdaje również jako eksternistka. > 
Po przeniesieniu się pp. Drahonowskich wraz 

z córkami do Lwowa, ok. 1906 roku, Olga zapi- 
suje się na Uniwersytet im. Jana Kazimierza 

i przez dwa lata studiuje biologię. Widocznie jed- 
nak zainteresowania i zdolności artystyczne Olgi 

wzięły górę, rezygnuje więc ze studiów uniwer- 
syteckich i wstępuje do Konserwatorium Muzycz- 
nego na wydział pianistyki. Równocześnie ui 
szcza na kurs rzeźby w Szkole Artystyczno-Prze- 

mysłowej. 
W 1910 r. otrzymuje dyplom ukończenia Konser- 

MARIA MORAWIEC 

watorium z wyróżnieniem oraz uprawnienia do 

nauczania muzyki w szkołach powszechnych (czyli 
podstawowych) i średnich. 

Od początku studiów Olga bierze udział w ży- 
ciu młodzieży akademickiej. 

(...) W 1910 roku poznaje Andrzeja Muikowskie- 
go i pod jego wpływem wstępuje do Stowarzy- 

szenia ,„Eleusis”, założonego w 1903 r. w Krako- 

wie przez prof. Wincentego Lutosławskiego. Sto- 
warzyszenie miało wskrzesić wspaniałą tradycję 
Filaretów i Filomatów, lecz po kilku latach prze- 

stało istnieć. 

(...) Andrzej dzieli się z Olgą wszystkimi kłopo- 
tami i problemami, jakie napotyka w swej pracy 
i zyskuje w niej pomoc i pełne zrozumienie. 

Olga bierze udział w kursie skautowym prowa- 
dzonym od 20 marca do 22 maja 1911 r. przez 
kilku instruktorów, m.in. przez Andrzeja, w bu- 

dynku „Sokoła Macierzy”, dla 200 chłopców 
i dziewcząt. Z uczestników kursu powstają cztery 
drużyny skautowe. Trzecie z kolei, ale jako pier- 
wszą drużynę żeńską, obejmuje Olga. Dziewczęta 
obierają za patronkę Emilię Plater, widząc w niej 

ideał kobiety Polki, oddającej życie za Ojczyznę. 
(...) W październiku 1912 r. ukazuje się w „Skau- 

cie”, czasopiśmie harcerskim, założonym we Liwo- 

wie przez Andrzeja Małkowskiego tekst „Marsza 

Skautów” pióra Ignacego Kozielewskiego, do któ- 
rego Olga układa słowa i melodię refrenu: „Ramię 

pręż, słabość krusz, ducha tęż, Ojczyźnie miłej 
służ 
Wkrótce Olga rozstaje się ze Lwowem i swoją 

drużyną, gdyż dla ratowania zagrożonych płuc 

konieczny jest dla niej pobyt w górach. Wyjeż- 
dża więc do Zakopanego, gdzie Andrzej pracuje 
w tamtejszych szkołach jako nauczyciel gimnasty- 

ki i języka angielskiego. 
19 czerwca 1913 r. Olga i Andrzej biorą ślub 

w zakopiańskim kościele parafialnym, którego 

udzielił im proboszcz kościoła w asyście ks. dr Ka- 

zimierza Lutosławskiego, również instruktora skau- 

towego. 
Olga mimo słabego zdrowia z zapałem zabiera 

się do pracy i organizuje pierwszą zakopiańską 
drużynę skautek. Wspólnie z Andrzejem opraco- 
wuje program i formy organizacyjne dla dziew- 
Cząt. Wiele wiadomości czerpie z angielskiej lite- 
ratury skautowej oraz tłumaczy na język polski 
powieść Leighton'a „Kiddi, dziecię obozu”. 
W Zakopanem tymczasem panował chaos i cał- 

kowita dezorganizacja życia. Olga szybko órien- 

tuje się w sytuacji a widząc niezaradność władz 
miejscowych, przystępuje do działania. Dzięki po- 
mocy ówczesnego właściciela Zakopanego, hr. Wła- 
dysława Zamojskiego, otwiera na Bystrem „Her- 

baciarnię”, gdzie starsze harcerki przygotowują 

i wydają posiłki po bardzo niskich cenach a często 
i za darmo dla biednych, potrzebujących pomocy. 
„Herbaciarnia” była nie tylko punktem „zbioro- 
wego żywienia”, ale stanowiła również oparcie 
i miejsce spotkań działaczy ruchu niepodległościo- 
wego i tych, którzy z różnych przyczyn musieli 
się ukrywać przed władzą austriacką. 

Szczególną troskę Olgi stanowi gromadka dzie- 
ci, ewakuowanych z Krakowa i pozostawionych 

bez opieki na dworcu kolejowym w Zakopanem. 
Przy pomocy życzliwych i uczynnych ludzi lokuje 
dzieci w odnajętym domu i przy współpracy har- 
cerzy zdobywa całe wyposażenie swojej „ochron- 
ki”, Zajmuje się również gorliwie dziećmi rodzin 
góralskich, które często pozbawione opieki star- 

szych biegały po ulicy psocąc i wszczynając bójki. 
Olga gromadzi je w izbie obok „Herbaciarni” i tam 
wspólnie ze starszymi harcerkami inscenizuje przy 
pomocy lalek wycinanych z papieru popularne 
bajki np. „O Czerwonym Kapturku”, „O śpiącej 
królewnie” itp. Olga podejmuje ponadto niezmier- 
nie ważne dla mieszkańców miasta zadanie, a mia- 

nowicie organizuje łączność pocztową między Kra- 
kowem i Zakopanem, która z dniem wybuchu woj- 

ny zostaje całkowicie przerwana. Jako komendan- 
tka poczty mianowana przez władze miejskie, 
angażuje do pracy starszych harcerzy, którzy na 

rowerach systemem sztafetowym przewożą listy 

i paczki z Krakowa do Zakopanego i odwrotnie. 
Olga ma pod swoją opieką cztery stacje rozstawne 

i często je wizytuje. ) 
(..) Najgorętszym pragnieniem Olgi i Andrzeja 

było szybkie wywalczenie niepodległości dla tego 
skrawka ziemi tatrzańskiej, w której mieszkali 
i utworzenie z niej „Rzeczypospolitej Podhalań- 

skiej”. W tym celu wraz z grupą legionistów gro- 

madzą broń i amunieję i następnie nocą przewożą 

ja furmankami w głąb Tatr i ukrywają w jaski- 
niach Nosala oraz w dolinach Kościeliskiej i Pi- 

sanej. , 
Wkrótce jednak doniesiono władzom austriackim 

w Nowym Targu o tej działalności i Małkowscy, 
ostrzeżeni przez życzliwego żandarma, szybko opu- 

szczają Zakopane i najbliższym pociągiem udają 
się do Wiednia. Tu spędzili trzy trudne miesiące, 

nie mając pieniędzy ami stałego mieszkania, aż 
wreszcie dzięki pomocy przyjaciół otrzymują fał- 

szywe paszporty i wyjeżdżają do Szwajcarii. Po 
krótkim pobycie w Genewie Małkowscy się rozsta- 
ją. Olga jedzie do Sabaudii (południowa Francja) 
do rodziny prof. Wincentego Lutosławskiego, aby 

za pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego 

otrzymać mieszkanie i wyżywienie. Andrzej udaje 

się do Anglii z zamiarem zgłoszenia się do armii 
brytyjskiej. Mimo usilnych starań kilku wpływo- 
wych osób, a nawet samego gen. Baden Powella, 

do wojska — jako cudzoziemiec — nie zostaje 

przyjęty. Aska ; 
W tej trudnej sytuacji w jakiej się obydwoje 

znaleźli, otrzymują zaproszenie do Stanów Zjedno- 
czonych od Stanisława Osady, zamieszkałego w 
Chicago prezesa Związku Sokołów Polskich oraz 

Sekretarza Polskiego Centralnego Komitetu Ra- 

tunkowego w Ameryce. Stanisław Osada propo- 

nuje Małkowskim pracę nad zorganizowaniem 

nowych drużyn skautowych oraz opiekę nad ist- 
niejącymi już od 1913 r. k 

Małkowscy z radością przyjmują zaproszenie 
i po tygodniowej podróży, z końcem września 
1915 r. przyjeżdżają do Chicago, serdecznie witani 

przez prezesa Stanisława Osadę i jego rodzinę. 

Andrzej wkrótce udaje się do Pittsburga, sie- 
dziby władz sokolich w stanie Pensylwania, gdzie 

obejmuje stanowisko naczelnego redaktora nowego 

pisma skautowetgo. W połowie października 1915 r. 

wychodzi w Chicago jego książka pt. „O wycho- 
wanie skautowe”. Ostatni jej rozdział „Skauto- 
stwo dla dziewcząt” pisze Olga. Pozostając w Chi- 

cago postanawia sama zapracować na swoje utrzy- 

manie, aby nie korzystać z dalszej gościny Stani- 
sława Osady. Spodziewając się dziecka i chcąc 
zapewnić dla siebie warunki egzystencji i opiekę 
lekarską, podejmuje pracę w olbrzymim szpitalu 
na przedmieściu Chicago, gdzie przyszłe matki, 
kobiety białe i kolorowe z różnych krajów świata, 

mogły za pracę otrzymać spokojny kąt i wyżywie- 

nie. Tu 31 października 1915 r. przychodzi na 
śwait upragniony syn, dwojga imion Andrzej Lu- 
tyk. Kilkumiesięczny pobyt w Chicago był dla 

Olgi ogromnie ciężki z powodu nieustannej obawy 
o życie dziecka, które wątłe i słabowite zapada na   asbflbum 35 
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różne choroby. Andrzej mimo wielki troski 
o nią i o Lutyka rzadko może ich odwiedzać. Orga- 
nizując drużyny i kursy szkoleniowe w różnych 

ośrodkach polonijnych stale jest w podróży. Obok 
pracy skautowej prowadzi również nielegalną dzia- 
łalność (Stany Zjednoczone były wówczas pań- 
stwem neutralnym), przygotowując grupę ochot- 

ników z tamtejszej Polonii do przyszłej służby w 

legionach, z którą miał wrócić do kraju by wal- 
czyć o niepodległość Polski. Niebawem jednak 
sprawa wyszła na jaw przez nieostrożne opubli- 
kowanie jej w prasie i Andrzej chcąc uniknąć 

więzienia, z garstką chłopców przedostaje się do 

Kanady i tu wraz z nimi zgłasza się do szkoły 
wojskowej. 

Po krótkim pobycie w domu prof. Lutosław- 
skiego Olga wraz z Lutykiem wyjeżdża do Gene- 

wy. Sytuacja materialna staje się jednak dla niej 

z każdym dniem groźniejsza. Niewielkie oszczęd- 

ności szybko się wyczerpały, trzeba więc było 

koniecznie szukać jakiejś pracy. Trudne to było 

jednak, dla matki z małym dzieckiem, a o roz- 
łączeniu się z nim nie było mowy. Po długich 
i uciążliwych penetracjach znajduje pracę w mia- 
steczku Chexbres (k. Genewy), w dużym ogrodzie, 
należącym do poważnego i surowego gospodarza 

Eugóne Beausize'a. 

W 1916 r. z inicjatywy Ignacego Paderewskiego 

i przy współudziale kilku jego przyjaciół, m.in. 
słynnego malarza Laurence'a Alma Tadema, po- 

wstaje w Londynie Towarzystwo „Polish Victims 

Relief Fund", którego celem jest pomoc dla sta- 
rej polskiej emigracji. Palącą sprawą jest założe- 

nie polskiej szkoły, dla dzieci emigrantów, szcze- 
gólnie tych biednych, mieszkających w odległych 
dzielnicach Londynu, przeważnie już wynarodo- 
wionych, nieznających ojczystego języka. 

Ignacy Paderewski rozwija ożywioną działal- 
ność na rzecz Towarzystwa, szczególnie w czasie 

swojej podróży do Stanów Zjednoczonych, gdzie 

dochód z szeregu koncertów przeznacza na ten 
cel. Wyszukanie odpowiedniej osoby, która by się 
podjęła zorganizowania polskiej szkoły w Londy- 

nie, powierzono sekretarce Komitetu, Laurze Alma 
Tadema, córce malarza, poetce i wielkiej społecz- 

niczce. W tym celu Laura udaje się do Genewy, 

gdzie w czasie wojny było duże skupisko emigra- 

cji polskiej i gdzie działał Generalny Komitet Ra- 
tunkowy w Szwajcarii pod przewodnictwem Hen- 

ryka Sienkiewicza. Tam otrzymawszy pewne in- 

formacje odnajduje Olgę w miasteczku Chexbres 
i proponuje jej zorganizowanie Polskiej Szkoły na 
terenie Londynu. Olga z chęcią przyjmuje pro- 
pozycję i po zlikwidowaniu swoich spraw w szkole 
i miasteczku wyjeżdża do Anglii. W Londynie po 

dłuższych poszukiwaniach znajduje odpowiedni 
dom do umieszczenia w nim Polskiej Szkoły, an- 
gażuje personel gospodarczy i wychowawczy, 

wreszcie, w najbiedniejszej dzielnicy miasta, gdzie 
skupia się przeważnie emigracja polska, odnajduje 
dzieci zaniedbane i chore, najbardziej potrzebu- 

jące opieki. Wkrótce ma w swojej szkole 50 dziew- 
czynek, chłopcy w tej samej liczbie są pod opieką 
Miss Costello w jej własnym domku. 

Pod troskliwą opieką Olgi i wychowawców 
stan zdrowotny dzieci stale się poprawia, poza tym 

bardzo szybko uczą się prawidłowej mowy pol- 
skiej, której albo wcale nie znały, albo w bardzo 
skażonej formie. 

Poważnym utrapienim dla szkoły w tym czasie 
były częste alarmy lotnicze, wywołujące u dzieci 
strach i panikę. Olga swoim uśmiechem i spoko- 
jem zdobywa takie zaufanie swoich wychowan- 
ków, że czując jej obecność przestają się bać 

hiemieckich Zeppelinów. W tym 

czasie również wybucha epidemia groźnej odmia- 

ny grypy zwanej „hiszpanką”, która spowodowała 
w Londynie śmierć wielu ludzi. Hiszpanka na 
szczęście ominęła dzieci w szkole, natomiast zaata- 

kowała Olgę, powdując długą i ciężką chorobę 
Dla ratowania zdrowia Olga musi zrezygnować 
z pracy w Polskiej Szkole i przenieść się na po- 
łudnie Anglii, gdzie są dla niej lepsze warunki 
klimatyczne. Tu z pomocą pospieszyła jej Laura 
Alma Tadema, ofiarowując z ramienia Komitetu 
„Polish Victims Relief Fund” mieszkanie i cieka- 

wą pracę w Torquey, w pięknym pałacyku „Feel 
Court”, zbudowanym przez rodzinę Krajewskich, 
emigrantów z Polski po 1863 r. Dom był pełen 
cennych zbiorów (mebli, sreber, porcelany itp.) 
i ich inwentaryzacją miała się zająć Olga, Zbiory 
te Krajewski w testamencie zapisał państwu pol- 
skiemu (w 1923 r. zostały one przewiezione do 
kraju). . 
W łagodnym nadmorskim klimacie Torquey i w 

dogodnych warunkach życia, Olga szybko docho- 

dzi do zdrowia. Nareszcie nadszedł dla niej czas 

wytchnienia i pewnej stabilizacji, Trwało to jed- 
nak bardzo krótko. Właśnie teraz, gdy ustały 
działania wojenne i życie zaczęło wracać do nor- 
my, Olga dowiaduje się o tragicznej śmierci męża, 

który zginął w katastrofie statku „Chaouia” w 

nocy z 15 na 16 stycznia 1919 r. 

O tym tragicznym wydarzeniu Olga dowiedziała 
się dopiero po 2 tygodniach, zupełnie przypadko- 
wo, przeglądając miejscową prasę na stacji auto- 
busowej. Cios, który ją dotknął, przekreślił wszyst- 
kie marzenia i plany na przyszłość, jakie snuła 
z Andrzejem. W tych tragicznych dniach okazała 
się bardzo dzielna i opanowana. Nawet najbliż- 

szym osobom nie zwierzała się ze swoich cierpień, 
jakie przeżywała po śmierci ukochanego męża 

itak jej oddanego przyjaciela. 
Do kraju Olga wraca w listopadzie 1921 r. Zmu- 

szona stworzyć dla siebie i dziecka warunki egzy- 
stencji, przyjmuje pracę jako nauczycielka przed- 
miotu „wiedzy o Polsce”, muzyki i języka angiel- 
skiego w Szkole Gospodarstwa Domowego w Kuż- 
nicach, założonej przez żonę hr. Władysława Za- 
mojskiego. W następnym roku otrzymuje również 
kilka godzin lekcji w Państwowym Gimnazjum 
w Zakopanem, mieszczącym się w prywatnej willi 

„Liliana”. Ę > 
"Po przyjeździe do Zakopanego Olga zajmuje 
dwa małe pokoiki w Kuźnicach i stąd codziennie 

rano spieszy na godz. 8 do „Liliany”, by znowu 
w wielkim pośpiechu po skończonych zajęciach 
zdążyć na następne lekcje w Szkole Gospodarczej. 
Dopiero późnym wieczorem wraca do swego mie- 
szkania i wówczas trochę czasu może poświęcić sy- 

nowi, pozostającemu przez cały dzień pod opieką 
mądrego psa „Zbójki”. W każdy dzień wolny od 
pracy Olga udaje się na dalekie wycieczki w Ta- 
try, a towarzyszą jej oprócz Lutyka oswojone 
zwierzęta: kawka „Siwa” i „Zbójka”, alzacki 
owczarek. Całe „towarzystwo” znane było w Za- 

kopanem pod nazwą „familii Małkowskich”. 

Rok 1922 odegrał w życiu Olgi ważną rolę. Przez 
ówczesne władze Harcerstwa Żeńskiego zostaje 
delegowana na Międzynarodową Konferencję In- 

struktorek Skautowych, odbywającą się w Cam- 

bridge. Tam poznaje m. in. angielkę Violetę Mason, 

niezwykle aktywną instruktorkę skautek, z którą 

wkrótce nawiązuje ścisły kontakt. Z czasem za- 

mienia się on w serdeczną przyjaźń, która wiąże 
obie skautki na całe życie. 

Violeta zafascynowana osobowością Olgi przy- 
jeżdża do Polski w styczniu 1923 r., pragnąc bli- 
żej poznać warunki życia i kraj, z którego pocho- 
dzi jej przyjaciółka. Bardzo ostra zima i trudne 
warunki podróży spowodowały u Violety silne 
przeziębienie a następnie zapalenie stawów, któ- 
Te trwało kilka tygodni. Olga nie mogąc opuścić 
swoich lekcji i nie mając możności pielęgnowania 
Violety, codziennie zostawia różne polecenia Luty- 

kowi i ten T-letni chłopiec doskonale wywiązuje 
Się z opieki nad chorą. 

W czasie pobytu Violety w Zakopanem Olga 
zwierza się jej z marzeń jakie snuła kiedyś razem 
z Andrzejem, a których realizacja miała nastąpić 
po uzyskaniu niepodlgłości Polski. Choć oboje nie 
posiadali żadnych funduszów, ani perspektyw na 
ich zdobycie, jednak głęboko wierzyli, że marzenia 
ich przybiorą realne kształty dzięki jakiemuś szczę- 
śliwemu przypadkowi lub nadprzyrodzonej „sile 
wyższej”, która przyjdzie im z pomocą. Tak o tym 
pisze Olga w swoich wspomnieniach: „Marzyliśmy 
z Andrzejem o domu dla dzieci-sierot, który by 
z czasem rozrósł się w osadę. Potem zaczęliśmy 
tę osadę nazywać Rzeczpospolitą Lutycką”. Miała 
tam panować prawdziwa wolność, równość i bra- 
terstwo. Cała osada podzielona była na poszcze- 
gólne domy, w których rząd obejmowali „„rodzice”, 
czyli para małżonków, która opiekowałaby się 
domem i dziećmi podopiecznymi. Pracownicy two- 
rzyliby grupę starszoharcerską, dzieci — drużyny, 
zastępy i gromady zuchowe”. Głównym zadaniem 
„Rzeczpospolitej Lutyckiej” byłoby uszczęśliwia- 
nie ludzi, zwierząt i roślin." A więc stwarząnie 
jej mieszkańcom atmosfery pogdy i radości, za- 
pewnienie dzieciom warunków do normalnego roz-, 
woju fizycznego i duchowego, budzenie zaintereso- 

wań przez lektury, wycieczki krajoznawcze, teatr, 

odczyty itp. Zwierzętom i roślinom hodowanym 
w osadzie, jak również dziko żyjącym w jej oko- 
licy, należało stworzyć jak najlepsze warunki ż 
cia i rozwoju, troskliwie się nimi opiekować i o: 
nosić się do nich z miłością. Siedzibą osady-ma- 
rzenia miały być Pieniny. 

Violeta zachwyciła się wizją „Rzeczpospolitej 
Lutyckiej” i jej programem wychowawczym. Za- 
poznawszy się również z możliwościami finanso- 
wymi Olgi, a raczej ich niedostatkiem, zgłasza 
z całą gotowością pomoc finansową przy budowie 
domu, mającego spełnić marzenia młodzieńcze Olgi 
i Andrzeja Małkowskich. i 

Olga z ogromnym zapałem i energią zabrała się 

do załatwiania wszelkich spraw, związanych z wy- 

kupem terenów pod dom, przygotowaniem doku- 
mentacji, zwerbowaniem odpowiednich majstrów 
i rzemieślników oraz zwózką potrzebnych mate- 

riałów. Przy budowie domu, w Sromowcach Wyż- 
nych nad Dunajcem, który potem otrzymał nazwę 

Dworku Cisowego, pracowały liczne obozy robocze 

drużyn harcerskich niemal z całej Polski. Wiele 

też dziewcząt, zajętych było przy zakładaniu wzo- 
rowego ogrodu warzywnego i sadu pod kierun- 

kiem doświadczonego ogrodnika. (...) 

Po kilku latach obok Dworku Cisowego powsta- 
je drugi dom, „Orle Gniazdo”. Wkrótce potem 
zbudowano poniżej. Dworku na terenie Sromowiec 

Wyżnych dom ludowy „Ludowiec”, a w r. 1936 
„Watrę” z kominkiem jako miejsce zbiórek i róż- 

nych imprez harcerskich. Kompleks tych domów 
powstał z inicjatywy i pod kierunkiem Olgi, na- 
tomiast z pomocą finansową do ich realizacji przy- 
czyniła się Violeta Mason, skautki angielskie i wie- 

le drużyn polskich. Olga nie stworzyła wprawdzie 
„Rzeczpospolitej Lutyckiej”, ale dzięki jej stara- 
niom powstały solidne, rękami młodzieży harcers- 
kiej wzniesione domy, gdzie dzieci w różnym wie- 
ku i z różnych środowisk mogły się uczyć 
i wszechstronnie rozwijać pod okiem wybitnych 
wychowawców i nauczycieli. Wiele z nich wątłe- 
go zdrowia lub po przebytych poważnych choro- 
bach w czystym górskim powietrzu, pod fachową 

opieką lekarską — odzyskiwało zdrowie i chęć do 
życia. 
Dworek Cisowy spełniał różne ważne funkcje. 

Był „szkołą pracy harcerskiej”, gdzie również pro- 

wadzono nauczanie z zakresu szkoły podstawowej, 
a później niższych klas gimnazjum według no- 
woczesnych zasad pedagogiki pod kierunkiem kwa- 
lifikowdnych nauczycieli. 

Olga kochała dzieci i młodzież, ale była w sto- 
sunku do nich stanowcza i wymagająca. Pragnąc 

ze swoich wychowanków uczynić w przyszłości 
pełnowartościowych i pożytecznych ludzi kładła 

duży nacisk na prawdomówność, samodzielność, 

pomoc i opiekę wobec słabszych, uczyła dzieci 
również wrażliwości na piękno i szukanie go w na- 
turze wokół siebie. Często odbywała z nimi wy- 
cieczki w Tatry i Pieniny a nawet do Karpat 
Wschodnich, gdy szkoła uzyskała do swej dyspo- 
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zycji wagon kolejowy. Była to prawdziwa atrak- 
cja dla dzieci, Wagon otrzymały od ówczesnego 
prezydenta R. P. prof, ś go w 
odpowiedzi na skierowaną do niego prośbę, by 
zechciał umożliwić wychowankom Dworku Ciso- 
wego poznawanie kraju „naprawdę”. Wagonem 
tym, który stał zawsze na bocznicy stacji Nowy 
Targ, gotów do „wymarszu”, dzieci odbyły podró- 
że do Warszawy, Wilna i Lwowa oraz nad morze. 
Dworek Cisowy i jego Gaździna (jak popularnie 

nazywano Olgę) miały duży wpływ na środowisko 
wiejskie, na podnoszenie kultury życia codzien- 
nego, oświatę sanitarną, szerzenie czytelnictwa 
i organizowanie pracy zarobkowej gospodyń i dzie- 
ci. Dworek spieszył również z pomocą sanitarną 

wszystkim chorym i potrzabującym opieki na te- 

renie Sromowiec i okolicznych wsi. Często odby- 
wały się w nim kursy dla dziewcząt wiejskich 
z zakresu d 
krawiectwa itp. 

„ Do Dworku Cisowego przy jeżdżały skautki z róż- 
jych krajów na obozy międzynarodowe; przy oka- 

zji poznawały kulturę polską, specyficzny charak- 
ter i pracę Dworku oraz piękno Tatr i Pienin. 
W 1930 r. odbył się w Dworku Międzynarodowy 
Zjazd Organizacji Pacyfistów, przy udziale przed- 
stawicieli z 15 państw. Olga pełniłą wówczas rolę 
gospodyni i tłumaczki. 

W ciągu kilkunastu lat istnienia Dworek prze- 
żywał wiele dni radosnych i pełnych sukcesów, ale 
też niemało przykrych i bardzo trudnych. Powo- 
dem ich m.in. były choroby dzieci, a następnie 
wielka powódź w 1934 r. która nawiedziła całe 
Podhale, nie oszczędzając Sromowiec. Dworek 
szczęśliwie ocalał, ale nauka w szkole i normalne 
prace dworkowe zostały przerwane. Umieszczono 
w nim dzieci popowodziowe (ok. 50) pod opieką 

ych i Środki 
i lecznicze otrzymywano samolotami z Krakowa. 
W Dworku ulokowali się również studenci z Poz- 
nania, pełniący służbę pomocy przeciwpowodzio- 
wej. Dzieci wyniszczone i wygłodzone wymagały 
starannej opieki zdrowotnej. W miarę poprawy 
zdrowia i polepszania się warunków życia na wsi 
dzieci oddawano rodzicom. 
W 1935 r. Dworek wraca do normalnego życia 

i wznawia naukę, na razie w klasie podstawowej. 
Poważną troską Olgi była niejednokrotnie trudna 
sytuacja finansowa Dworku. Choć z wielką nie- 

chęcią, musiała nieraz zwracać się o pomoc do 
różnych instytucji. Po powodzi otrzymała sub- 

wencję od woj. y p i 
ZHP Michała Grażyńskiego, co umożliwiło jej 
zorganizowanie kolonii dla 60 dzieci powodzian. 

Niezbyt też pomyślnie układały się stosunki 
Dworku Cisowego z władzą szkolną w Nowym 

Targu, która nie uwzględniając specyfiki szkoły 
dworkowej jako eksperymentalnej, żądała prze- 
strzegania rygorystycznie wszelkich przepisów, na 

co Olga często nie mogła się zgodzić. 

Mimo wielu burz i różnych niepowodzeń Lwy. rek wytrwał na one 14 lat. Dopiero 
lo iec w dniu 1 września 1939 r. przerwało jego życie, a zmusiło do wyjazdu na długie lata MAS A Tek przeszedł okupację wojenną bez większych strat. Po. wojnie umieszczono w nim dzieci ze zbu- 

rzonej Warszawy, a opiekę przez pewien czas obję- mówie Harcerek prowadząc tam Dom Dzie- 
a. 

w pierwszych dniach września 1939 r. po dłu- 
giej i uciążliwej podróży Olga znalazła się w Ko- 
sowie, skąd „niebawem drogą przez Zaleszczyki 
wyjechała do Rumunii. Tu przebywała bardzo kró- 
tko, gdyż przyjaciele z Anglii szybko załatwili odpowiednie formalności i Olga drogą powietrzną 
udała się do Londynu. Natychmiast rozpoczęła sta- 
rania o stworzenie Sz Polskiego dla dzieci 

rzy ych przez los i działania wojenne oraz 
dla tych, których rodzice z różnych ów > 
mogli utrzymywać. 
Niespodziewanie otrzymała bezinteresownie sta- 

ry domek „Blue Peter” w Dortmouth w Dewo- 
nie, od pewnej skautki angielskiej (pani w pode- 
szłym wieku), gdzie ulokowała swoją gromadkę 
dzieci. Z czasem przybywało ich coraz więcej 
i Olga wynajęła kilka domków w sąsiedniej wsi, 
z których najbardziej obszerny i Popularny był 
Middle Down. Dzieciom zorganizowano tam nor- 

malne życie. Starsze przed południem zajęte były 

nauką, młodsze łatwą pracą w domu, po południu 
zaś całą gromadka brała udział w grach i zabawach 
lub niedalekich wycieczikich. 

(..), z początkiem lipca 1940 r., po kapitulacji 
Francji, całe południowe wybrzeże Dewonu staje 

się. strefą działań wojennych, wobec czego władze 
angielskie nakazują ewakuację ludności cywilnej 
oraz mit ń Domu Dziecka. Część dzieci 
zostaje ulokowana w posiadłości Violety Mason — 
Steed we wsi Northleigh, część zaś w rodzinach 
farmerskich w najbliższej okolicy. 

Jesienią 1940 r. Dom Polskiego Dziecka niespo- 
dzianie znajduje pomieszczenie w pięknej rezy 
dencji, należącej do lorda Earla of Home'a, póź 

niejszego premiera Anglii, który na bardzo dogod- 
nych warunkach odnajmuje Oldze swój pałac 
„Castlemains", położony blisko Douglas w Lamarh- 
shire w Szkocji. Pałac otoczony jest olbrzymim 
parkiem z niezwykłymi okazami drzew i piękny- 
mi jeziorami. Oprócz mieszkań dla dzieci i perso- 
nelu znajdują tu pomieszczenie duża kaplica, szko- 
ła oraz „sch dla harcerzy, odbywających 
służbę w polskich jednostkach wojskowych w 
Szkocji, którzy przyjeżdżali tu na swoje konferen- 
cje, zjazdy czy indywidualne urlopy. Dom Dziecka 
był zwykle pełen gości, których Olga (szczególnie 
harcerzy) przyjmowała zawsze z otwartym sercem 

i prawdziwie polską gościnnością. 
W szkole istniała drużyna harcerska, składająca 

się z trzech zastępów oraz gromada zuchowa. Dru- 

  

często odbywała wycieczki i ćwiczenia w 

okolicznych lasach, ale najchętniej przebywała na 
terenie olbrzymiego parku, świetnie nadającego 
się do wszelkich harców. 
W notatkach Olgi z tego okresu czytamy: „By- 

wały i emocje wojenne, kiedy bombowce niemiec- 

kie przelatywały nad nami niosąc bomby nad 
Glasgow. Podczas jednego takiego przelotu zrzu- 
cili Niemcy tzw. „kosz Mołotowa” (zespół bomb 

zapalających i burzących) nieopodal naszej szkoły, 

lecz na szczęście wpadł w bagienko na łączce przy 

domu i żadna z bomb nie wybuchła. Później po 

wydobyciu okazało się, że miały na każdej datę 

produkcji 1936 r. 
Częste były w szkole alarmy przeciwpożazowe. 

Dzieci zdały egzamin przy gaszeniu pożaru, który 
wybuchł w kotłowni i wyrządził dość poważne 

straty. Straż pożarna wskutek zasp śnieżnych 

przybyła na miejsce dopiero po 3 godzinach i nie 

miała już nic do roboty. Lord Earl of Home na- 

pisał potem list dziękczynny do szkoły za urato- 
wanie jego rezydencji”. 
Intensywna praca oraz częste i męczące wyjaz- 

dy w teren ujemnie działają na zdrowie Olgi, Do 

wielkiego przemęczenia dołączyły się niedomaga- 

nia na tle porażenia nerwu równowagi. Olga mu- 

si przerwać wszystkie prace i zacząć poważne le- 
czenie. Po rocznej kuracji wraca do swoich obo- 

wiązków. (...) 

Olga nadal żywo interesuje się światowym ru- 

chem skautowym i jako delegatka bierze udział 
w Światowej Konferencji Instruktorskiej, która 
odbyła się w Adelboden w Szwajcarii w 1947 r. 

a następnie w Konferencji Komitetu Światowego 
w Wivanles Bains w południowej Francji. 

W kwietniu 1948 r. zakupuje w Dewonie piękną 
posiadłość Hawson Court koło Buckfastleigh, gdzie 

postanawia ponownie otworzyć Dom Polskiego 

Dziecka. Po niewielkim remoncie dom odpowied- 

nio przygotowano, założono duży ogród warzywno- 
-owocowy, a nawet niewielką pasiekę. To niewiel- 

kie gospodarstwo było nie tylko bazą żywieniową 

Domu, ale również źródłem poważnych dochodów 
ze sprzedaży warzyw, owoców i kwiatów. W ciągu 

roku przebywało w Hawson Court 12—15 dzieci, 
natomiast w okresie wakacji liczba. ich dochodzi- 
ła do 50, gdyż polskie dzieci z całej Anglii przy- 
jeżdżały tu na kolonie. Stali mieszkańcy domu 
chodzili do wiejskiej szkoły, „maluchy” miały 

przedszkole na miejscu i były pod opieką Olgi. 
Zwyczaje i metody wychowawcze były tu takie 
jak w Dworku Cisowym w Pieninach. Dzieci sa- 
me dbały o porządek w sypialniach, jadalni i świe- 

tlicy, opiekowały się zwierzętami domowymi, wy- 
konywały łatwiejsze prace w ogrodzie. Duży na- 
cisk kładziono na kulturę życia codziennego, praw- 
domówność, koleżeńskość i poprawną mowę pol- 
ską, co wielu dzieciom sprawiało niemały kłopot. 
Większość z nich mówiła już „dziwnym” językiem 
angielsko-polskim, dla. nich tylko i 
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Stały personel Domu stanowiły Olga i nieodłączna 

towarzyszka jej życia Maria Chmielewska — „Ma- 

rol”. W pracy domowej pomagały nieraz matki, 
które okresowo przebywały ze swoimi niemowlę- 

tami, Stosunek władz angielskich do Domu Dziec- 

ka był bardzo przychylny. Rada Hrabstwa płaciła 
pewną sumę na utrzymanie dzieci, część wydatków 
pokrywali rodzice, 

Zastanawiano się nieraz, co skłoniło Olgę do 

podjęcia na nowo tak trudnego zadania, jakim by- 

ło stworzenie i prowadzenie Domu Polskiego 
Dziecka, gdy miała za sobą kilka ciężkich chorób 
i dochodziła do lat sześćdziesięciu? Na to odpo- 
wiada Olga w swoich „Wspomnieniach”: „Ze swo- 
ich poprzednich doświadczeń wiedziałam, jak ba: 
dzo tego rodzaju placówka jest potrzebna. Ilo: 
tzw. rozbitych rodzin mnożyła się, ilość bezdomnych 

dzieci wzrastała. Poza tym warunki wielu naszych 
polskich rodzin były bardzo trudne. Matki zamiast 
zajmować się dziećmi i domem musiały zarabiać, 
żeby pomóc mężowi wyżywić rodzinę. A iluż mę- 
żów zostawiło żonę z dziećmi bez żadnego zaopa- 

trzenia i potajemnie wyjeżdżało do Kanady lub 
Stanów Zjednoczonych! 

Wprawdzie dzieci polskie mogły zawsze korzy- 
stać z angielskich żłobków i Domów Dziecka, ale 
jakże ciężko musiało być temu dziecku, które nie 
tylko straciło kontakt ze swoją mamą, ale otoczo- 

ne było nagle obcojęzyczną rzeszą dzieci, z którą 

trudno było nawiązać kontakt. Tym właśnie dzie- 

<iom chciałam pomóc”. 

Olga prowadzi Hawsom Court aż do 1961 r. Po 
ciężkim zapaleniu płuc zdaje sobie sprawę, że jej 
siły i zdrowie nie pozwalają na dalszą pracę. Li- 

kwiduje więc Dam Polskiego Dziecka i wraca do 
kraju. Po przyjeździe zatrzymuje się na krótko we 

Wrocławiu, następnie przenosi się do swego uko- 

chanego Zakopanego i tu zapewne dzięki zdrowe- 

mu górskiemu powietrzu i widokom umiłowanych 

Tatr odzyskuje zdrowie i siły. 
W swoim domku (Małe Żywczańskie 17-a) zaku- 

pionym po sprzedaży kawałka łąki w Sromowcach, 
co było zastrzeżone przy akcie darowizny całego 
terenu Dworku Cisowego, prowadzi spokojne ale 
czynne życie pod opieką wiernej Marol. Udziela 
lekcji języka angielskiego (jako źródło utrzyma- 
nia), prowadzi obszerną korespondencję z przyja- 

ciółmi i skautami z całego świata, przyjmuje wi- 

zyty młodzieży i dawnych harcerek. 
Odchodzi na „Wieczną Wartę” w nocy z dnia 

15 na 16 stycznia 1979 r., w sześćdziesiątą rocznicę 
śmierci Andrzeja Małkowskiego i w 91 roku życia. 

Na miejscowym cmentarzu, gdzie spoczywa, 

wzniesiono pomnik poświęcony pamięci Twórców 
Skautingu i Harcerstwa w Polsce, Oldze i Andrze- 

jowi Małkowskim, również organizatorom i pierw- 

szym drużynowym drużyn harcerskich w Zako- 
panem. 

Na willi „Turnia” przy ul. Kościuszki, gdzie kie- 
ś mi i, została uroczyście przybita pamią- jyś 

tkowa tablica. 
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idziemy ramię w ramię. 

Ojczyżnie chcemy spłacić dług; 

Tak nam dopomóż Bóg! 

Tak nam dopomóż Bóg! 
15X 1911 roku, w pierwszym numerze „Skauta”, 

redagowanym do 1914 r. przez Andrzeja Małkow- 

skiego, wydrukowana została pieśń harcerska pt. 

„Wszystko, co nasze”. Autorem słów był współ- 

pracownik Małkowskiego — Ignacy Koziełewski, 

a muzykę napisał Henryk Sieciński. Pieśń ta, pier- 

wotnie posiadająca 6 zwrotek, napisana została 
dla Warszawskiej Drużyny Harcerzy im. R.-Trau- 

gutta. 

W roku 1912 Olga Drahonowska-Małkowska 
ułożyłą do pierwszej zwrotki słów Kozielewskiego 

nowy tekst, jako refren: 
Ramię pręż, słabość krusz, 
ducha tęż! Ojczyźnie miłej służ 
Na jej zew, w bój czy trud, 
pójdzie rad harcerzy polskich ród, 

harcerzy polskich ród! 
Małkowska dopisała też dwie nowe zwrotki oraz 

zmieniła rytm pieśni tak, aby można ją było 
śpiewać do nowej melodii pieśni rewolucyjnej „Na 
barykady ludu roboczy” wg układu melodycznego 
T. Joteyki. Niewielu Czytelników to wie, a warto 
zapamiętać, że autorem tej porywającej pieśni jest 

Ignacy Rzońca, działacz ruchu robotniczego i zwią- 
zkowego ostatnich lat XIX wieku. Brak dokład- 

nej daty powstania tej melodii. Wiadomo tylko, 
że była już znana w 1905 roku i ten rok przyj- 
muje się jako datę jej narodzin. Porywającą pieśń 
Rzońcy (melodia i słowa) „Na barykady” śpiewano 
powszechnie w różnych kręgach społecznych. W 
kilkanaście miesięcy po śmierci autora Olga Mał- 
kowska wykorzystała melodię tej pieśni do przy- 

szłego harcerskiego hymnu. 
„Rota” Konopnickiej, „Płonie ognisko i szumią 

knieje” Brauna i „Wszystko, co nasze” Kozielew- 

skiego i Małkowskiej to były najpopularniejsze 
pieśni tamtych lat. O wyborze tej ostatniej na 
stały hymn harcerski zadecydowały walory tre- 
ściowe i muzyczne, głęboko patriotyczna treść 
i piękna, rytmiczna melodia. Jako hymn ZHP przy- 

jęto ją na przełomie lat 20-tych i 30-tych. Obecnie 
śpiewany hymn ma 3 zwrotki (choć wszyscy zna- 

ją tylko jedną!), sześciu pozostałych już się nie 
wykonuje. Przypomnijmy zatem stary tekst ostat- 

niej, 6-tej zwrotki: 
Baczność, Ojczyzna tego marszu słucha! 

równaj szeregi! Czuj! Prezentuj broń! 

Król Duch nas widzi! 
schyl sztandar przed Duchem! 
Naprzód! wysoko podnieś! 

mieś wysoko skroń! 

W grudniu 1956 roku, na Zjeździe Łódzkim ZHP 

uchwalono, że tradycyjna pieśń Związku będzie 

nadal hymnem ZHP. Odtąd, znów jak w czasie 

okupacji i krótko po II wojnie światowej towarzy- 

szyła ona harcerskim apelom, capstrzykom i in- 

nym, mniej oficjalnym uroczystościom harcerskim. 

Na VI Zjeździe ZHP w 1977 roku wprowadzono 

do naszego hymnu nową zwrotkę, do której słowa 

napisał były zastępca Naczelnika (1962—68), histo- 

ryk harcerski i były redaktor naczelny „Świata 

Młodych” (1968—1981) hm Jerzy Majka. Oto: tekst 

tej mało znanej zwrotki, rzadko zresztą wykony- 

wanej: 
Socjalistycznej, biało-czerwonej 

Myśli i czyny, uczuć. żar, 
Nauką, pracą dzisiaj tworzymy 
Ojczyzny jutro, swój w życiu start. 

VII Zjazd ZHP przywrócił pierwotny układ 

i tekst harcerskiego hymnu, którego 3 zwrotki 

chciałabym tu przypomnieć w całości, choć Zjazd 

ten zatwierdził jako hymn tę pierwszą, z refrenem: 

Wszystko, co nasze Polsce oddamy, 
w niej tylko życie, 
więc idziem żyć. 
Świty się bielą, otwórzmy bramy, 
rozkaz wydany: Wstań! W słońce idź! 

Ref. Ramię pręż, słabość krusz, 

ducha tęż! Ojczyźnie miłej służ! 

Na jej zew w bój czy trud 
pójdzie rad harcerzy polskich ród, 

harcerzy polskich ród! 

Czynem bogaci, myślą skrzydlaci, 
z płomiennych serc uczyńmy grot. 
Naprzód wytrwale! Śmiało! Zuchwale! 
W podniebne szlaki skierujmy lot. 

Ref. Ramię pręż... 
Po ziemi naszej roześlem harcerzy, 

pobudka zabrzmi: „Zbudź się! Prawdzie służ! 

I wszystko wstanie, w krąg się rozszermierzy, 

by Matkę Polskę chronić od burz... 

by Matkę Polskę chronić od burz... 

Ref. Ramię pręż... 
Mam małą prośbę do Czytelników ,HR '-a. Na- 

uczcie się wszystkich zwrotek tej jednej z najstar- 

szych polskich pieśni harcerskich. 
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