
ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO 

KOMITET NACZELNY 

NA CZAS WOJNY 

WIADOMOŚCI URZĘDOWE 
Londyn, czerwiec 19453. 

WYDAWANIE * WIADOMOŚCI URZĘDOWYCH ” 

Na podstawie uchwały Prezydium Komitetu Naczelnego Z.H.P. z dnia 138 maja 1943 

podejmuje się wydawanie Wiadomości. Urzędowych. Wiadomości te zawierać będą 

rozkazy oraz komunikaty Komitetu Naczelnego Związku Harcerstwa Polskiego, oraz władz 

harcerskich okręgu terenowego, w którym znajduje się siedziba Komitetu Naczelnego. 

Ze względu na warunki wojenne, w Wiadomościach Urzędowych nie będą publikowane w 

zasadzie nazwiska osób, lub też ewentualnie będą podawane tylko ich pseudonimy. Pełne 

nazwiska tych osób będą podane tylko w czterech egzemplarzach kolejno numerowanych, z 

gktórych trzy będą przechowywane w biurze Komitetu Naczelnego, a czwarty będzie wy- 

słany do Przewodniczącego Rady Z.H.P. na Wschodzie. 

Wiadomości Urzędowe doręczanc będą bezpłatnie wszystkim instruktorom (torkom) 

Z.H.P. oraz kierownikom jednostek organizacyjnych na terenie W.Brytanii i w miarę 

możności poza W .Brytanią. 

2. SKŁAD KOMITETU NACZELNEGO ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO 

Podaję do wiadomości skład Komitetu Naczelnego Związku Harcerstwa Polskiego : 

ko DO =. ... Olga lk. RM © a -.. Kazimierz 

i. i ... Ludwik 12. hm. 4 ... Czesław 

Ba. 12. ... Franciszek 13. hm. > ... . Władysław 

DRA. -. .. Wojciech IZA „ax ..... Franciszek 

Bra. .. ... . Antoni I$<-<phm. x. .. Stanisław 

BO 7roć ... Romuald IGGypAM:> .. ... Janusz 

hm. ... „ _ Maria 175 phm. -. .. Alina 

kin. «.. Henryk 18. phm. .. ... Bohdan Q< 

DM "5;: i Stanisław 19. phm. ks. .. Konrad 

10. DKDO>0.. „.. "[eodor 

AA 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych pismem z dnia 21 sierpnia, L.dz.2348/42 przyjęło 

do wiadomości działalność Komitetu jako ** reprezentacji na czas wojny Związku Harcer- 

stwa Polskiego w W.Brytanii, krajach sprzymierzonych i neutralnych ”, określając, że 

Komitet ** będzie prowadził w ramach statutu Z.H.P. działalność zmierzającą do organi- 

zowania Harcerstwa Polskiego ” poza granicami kraju oraz współpracy ze skautingiem 

międzynarodowym. 
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SKŁAD PREZYDIUM KOMITETU NACZELNEGO Z.H.P. 

Na posiedzeniu Komitetu w dniu 16 stycznia 1943 zostało wybrane z pośród członków 

Komitetu Prezydium Komitetu Naczelnego Z.H.P., które w dniu 29 kwietnia ukonstytuo- 

wało się w sposób następujący : 

s DD 43 ... Olga — przewodnicząca 

- AABNE (11: REPO .... Kazimierz —— wice-przewodniczący urzędujący 

BIĆ «4: ... Btanisław — sekretarz 

hm. .. . Władysław — dział gospodarczy 

m, <t. .... Henryk — dział zagraniczny 

m. ««, ... Antoni — członek prezydium 

hm. .. .. . Wojciech — członek prezydium 

4. SKŁAD RADY ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO NA WSCHODZIE 

II Zjazd Związku Harcerstwa Polskiego na Wschodzie w dniu 19.VII.1942 wybrał 

Radę Z.H.P. na Wschodzie, która ukonstytuowała się w sposób następujący : 

hm. ; Stanisław  — przewodniczący Rady 

BR 2 24 „. Zygmunt — wice-przewodniczący 

hm. 5 .. . W.Jeremi komendant 

hm. . Stanisław sekretarz 

ZE, -- 42% „. Wilhelm skarbnik 

DO. EB, +«. .. Rafał kapelan 

NE 5 4 .. Zofia członek rady 

phm. .. Julia członek rady 

działacze |... Mieczysław członek rady 

harcerscy ... Aleksander członek rady 

POWOŁANIE KOMISJI PRÓB INSTRUKTORSKICH 

W dniu 14 kwietnia 1943 powołana została komisja prób instruktorskich w składzie 

następującym : 

przewodniczący komisji EB w Stanisław 

zastępca przew. komisji 2. hm. .. ... Kazimierz 

członkowie komisji MB" ... Bolesław 

BM! «4 Ludwik 

hm. Wojciech 

hm. ? Antoni 

„ hm. Henryk 

8. hm. Czesław 

PMG * saż ... . Franciszek 

Komisja prób ustali konieczne zmiany w obowiązujących wymaganiach prób na 

stopnie instruktorskie podharemistrza i harcmistrza, przeprowadzi weryfikację instruk- 

torów oraz przeprowadzać będzie w miarę potrzeby próby na stopnie instruktorskie, na 

terenie W, Brytanii. 
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6. MIANOWANIE INSTRUKTORÓW 

Na podstawie wniosku komendanta okręgu z dnia 22.1X.1942 zostali mianowani 

haremistrzami : 

Działacz harce. . Kazimierz chor. Wołyńska 

podharem. ks. s .... . Eugeniusz chor. Lwowska 

podharem.  ... ; Stanisław chor. Lwowska 

Podharemistrzami : 

Drużynowa ; sy 4 Anna chor. Poznańska 

KB. 144% A s Js Piotr chor. 

Jan chor. Wileńska 

Na podstawie wniosku komisji prób z dnia 30.IV. po ukończeniu kursu podharemi- 

strzowskiego w Dunalastair House zostali mianowani podharemistrzami : 

BO. =, iż, : Tadeusz  — chor. Wileńska 

EKO świ s» < Józef — chor. Śląska 

EH. 4: > » Jerzy —— 

— Pcż «zi h E; Leszek, Bolesław — chor. Lwowska 

PRZYJĘCIE DRUŻYN DO Z.H.P. 

Przyjęta została do Z.H.P. II-ga drużyna harcerzy im. Stewartów w. W. Brytanii, 

założona w dniu 29 sierpnia 1942 przez hm. . . . Franciszka. 

8. MIANOWANIE I ZWOLNIENIE DRUŻYNOWYCH 

Na wniosek hm. .. Franciszka mianuję drużynowym IlIgiej Drużyny Harcerzy 

im. Stewartów w W. Brytanii wyw |......... Jerzego. Równocześnie zwalniam z tej 

funkcji hm. . ..« Franciszka. 

REJESTRACJA KRĘGÓW HARCERSKICH, DRUŻYN, ORAZ SAMODZIEL- 
NYCH ZASTĘPÓW 

Zarządzam rejestrację kręgów starszoharcerskich, drużyn, oraz samodzielnych 

zastępów. Rejestracji podlegają kręgi harcerskie w oddziałach i garnizonach Sił 

Zbrojnych liczące ponad 4 członków, oraz samodzielne zastępy harcerek i harcerzy. W 

terminie do 25 lipca b.r. kierownicy (czki) odpowiednich jednostek nadeślą do biura 

Komitetu Naczelnego Z.H.P., 45 Belgrave Square, London, 5.W.l., zgłoszenia zawierające: 

l. nazwę jednostki harcerskiej: kręgi wojskowe — nazwę oddziału, lotnicze — 

nazwę stacji, morskie — nazwę okrętu, drużyny i zastępy samodzielne nie wojskowe 

— miejscowość i ewentualne imię patrona. 

2. nazwisko kierownika jednostki harcerskiej, 
« 3. listę członków jednostki harcerskiej,   4. dane ogólne dotyczące programu pracy. 

Rozkaz ten dotyczy terenu W. Brytanii. 
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10. KOMUNIKAT W SPRAWIE REJESTRACJI BRYTYJSKICH PRZYJACIÓŁ 

Harcerki i harcerze polscy w czasie pobytu w W. Brytanii nawiązali bardzo liczne i 

serdeczne znajomości wśród społeczeństwa brytyjskiego, w szczególności wśród brytyjskiego 

skautingu. 

Znajomości te i kontakty mają bardzo wielkie znaczenie dla sprawy polskiej zarówno 

obecnie jak i na przyszłość. 

* Komitet Naczelny Z.H.P. mając na uwadze potrzebę zorganizowania tych kontaktów, 

pogłębienia i utrzymania ich. na dalszą przyszłość oraz wykorzystania dla dobra sprawy 

Polski, przystępuje do sporządzenia kartoteki przyjaciół brytyjskich. 

W związku z tem Komitet Naczelny prosi wszystkie Harcerki i Harcerzy na terenie 

W. Brytanii o nadesłanie do Biura harcerskiego listy osób z pośrod społeczeństwa 

brytyjskiego, z którymi harcerki i harcerze polscy utrzymywali i utrzymują kontakt 

osobisty i które mają zrozumienie oraz sympatię dla sprawy polskiej, w szczególności 

zaś interesują się sprawą młodzieży polskiej, pomocy dla niej w okresie powojennym, 

oraz zagadnieniem powojennej współpracy młodzieży. 

Lista powinna zawierać : 

|. imię i nazwisko 

adres 

stanowisko w organizacji skautowej 

uwagi (w jakich okolicznościach poznany, co dla Polski robił, eo go interesuje, 

dane charakterystyczne co do osoby). 

Obok przyjaciół skautowych zgłaszać trzeba także osoby nie należące do organizacji 

Boy Scouts albo Girl Guides, lecz należące do innych organizacji młodzieży, lub związane 

ze sprawami młodzieży. 

Zarejestrowani * przyjaciele * będą otrzymywali specjalne materiały informacyjne, 

oraz w miarą możności specjalny builetyn. 

Ze względu na pilność sprawy termin zgłoszeń zoztał określony do dnia 15 lipea b.r. 

Na przyszłość nowo pozyskanych przyjaciół należy zgłaszać niezwłocznie. 

Il. SKŁADKI HARCERSKIE 

Na podstawie uchwały Naczelnego Komitetu Z.H.P. harcerki i harcerze przebywający 

na terenie W. Brytanii zostali zobowiązani do opłacania miesięcznych składek 

organizacyjnych w następującej wysokości : 

a) szerogowi Sił Zbrojnych | Św ea r l sh. 

b) podoficerowie ... kę * > Sh eż 2 sh. 

c) oficerowie dj Sc 4 R Ryb 3 sh. 

Harcerzy nie wojskowych oraz harcerki obowiązują stawki analogiczne zależne od 0so- 

bistych warunków materialnych. Harcerki i harcerze zorganizowani w kręgach, zastępach 

i drużynach wpłacają składki do rąk skarbnika danej jednostki organizacyjnej. Skarbnik 

przekazuje zebrane składki Komitetowi Naczelnemu. Harcerze (rki) niezrzeszeni 

wpłacają składki bezpośrednio do Komitetu Naczelnego. Składki należy przesyłać pod 

+ 
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adresem Kom. Nacz Z.H.P. 45, Belgrave Square, London, 5.W.1, za pomocą postal order 

na którym należy wymienić jako odbiorcę Harcerstwo, zaś jako miejsce wypłaty (at) 

London. Ponieważ dotychczas nie wielu harcerzy wypełniło swój obowiązek, przeto w 

najbliższym czasie Komitet przeszle wyciągi dotyczące wysokości zaległych składek. Nie 

ozekając upomnienia należy przesłać zaległe składki według wyżej podanych stawek 

biorąc za podstawę należności od miesiąca stycznia 1943, gdyż : 

a) regularne opłacanie jest obowiązkiem organizacyjnym, 

b) jest podstawą samodzielnego ruchu, 

c) pomocą w wypełnieniu naszych rozlicznych zadań. 

12. KOMUNIKAT W SPRAWACH WYDAWNICZYCH 

Komitet Naczelny przystąpił do wydawania szeregu podręczników harcerskich, bądźto 

we własnym zakresie (powielane), względnie przy pomocy Urzędu Oświaty i Spraw Szkol- 

nych (drukiem) : 

Dotychczas ukazały się : 

Próby harcerskie (powielone) cój > cena 6d. 

Statut Z.H.P. (powielone)  ... sa ; i i cena 6d. 

W druku znajdują się : 

Ewa Grodecka — O metodzie harcerskiej. 

A. Kamiński — Książka Wodza Zuchów. 

W przygotowaniu do druku znajdują się : 

Józefina Łapińska — Harcerka na zwiadach. 

J. Dąbrowski, F. Zmuda — Gry i zabawy w izbie harcerskiej. 

A. Pawełek — Młoda drużyna. 

Inż. Zb. Trylski — Mały podręcznik obozowania. 

Baden Powell — Skauting dla chłopców. 

R. E. Philips — System zastępowy. 

Poszukujemy : 

Baden Powell — Wskazówki dla skautmistrzów. 

Inż. Z. Trylski — Obozy. 

Rocznik harcerski 1928, 

W, Frantz — Tworzenie zastępów harcerskich. 

G. K. H. — Sprawności harcerskie. 

Sprawności zuchowe. 

Jak organizować gromady zuchowe. 

Sedlaczek-Matecki — Drogowskaz harcerski. 

W. Szyryński — Ambulans harcerski. 

Pozatym Z.H.P. na Wschodzie wydał drukiem : 

J. Jasiński — Gry i zabawy terenowe (1943). 

Z. Wyrobek — Harcerz w polu (1943). 

Książek tych można spodziewać się na terenie Anglii najwcześniej we wrześniu b.r. 

W druku: Próby zuchowe, harcerskie, sprawności, oraz próby harcerek. Jeden z 

instruktorów opracowuje podręcznik dla drużynowego. 

p 

o 
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Czasopisma : 

Komitet Naczelny wydaje : 

1. * Ognisko Harcerskie,” listy okólne powielane (ostatnio drukiem) które 

otrzymują harcerki i harcerze zarejestrowani w Komitecie. 

2. Nasze pisemko, tygodnik dla dzieci polskich zagranicą (powielane) 

Z.H.P. na Wschodzie: wydawano miesięcznik ** Wytrwamy,” ukazujący się 

nieregularnie z powodu braku papieru. W roku bieżącym ukazały się 

w miejsce ** Wytrwamy * , 2 dwa numery *' Skauta.” 

13. KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZYGOTOWANIA ŚPIEWNIKA 

Komitet Naczelny Z.H.P. przygotowuje do druku śpiewnik harcerski. W związku z 

tym Komitet prosi zainteresowane harcerki i harcerzy o przysyłanie wykazu najczęściej w 

danym środowisku śpiewanych piosenek oraz tekstów piosenek mniej znanych. 

14. KOMUNIKAT W SPRAWIE JEŃCÓW I POLEGŁYCH 

Naczelny Komitet Z.H.P. prosi o podanie nazwisk i imion, oraz — jeśli to możliwe -- 

dokładnych adresów harcerzy, znajdujących się w niewoli niemieckiej lub w obozach inter. 

nowanych, na terenie Francji i innych. Komitet prosi również o podanie nazwisk 1 imior 

harcerzy poległych z zaznaczeniem daty, miejsca i okoliczności w jakich śmierć nastąpiła. 

Komitet powiadamia jednocześnie, że wszelkie kwoty pieniężne na paczki dla harcerzy — 

jeńców lub internowanych należy przesyłać za pomocą Postal Order na adres : Harcerstwo, 

45, Belgrave Square, London S.W.1. 

155 KOMUNIKAT W SPRAWIE HARCERSTWA NA WSI 

Komitet Naczelny przewiduje zorganizowanie zebrania harcerzy i harcerek, a zwłaszcze 

instruktorów(ek) zainteresowanych sprawą harcerstwa na wsi. W związku z powyższym 

wszyscy zainteresowani nadeślą do biura Komitetu w terminie do 15 lipca b.r. projekt 

dotyczący miejsca i czasu wspomnianego zebrania oraz jego ewentualnego programu. 

Czuwaj ! 
, 

Wice-przewodniczący Przewodniczący 

Sekretarz 

Printed by Geo. Barker « $on Ltd., London, H.C.4, 
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