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"Praca harcerska musi się ułożyć 
w promieniu trzech zasad: 
miłości Boga, myśli państwowej -
wypływaj~cej z ukochania narodu, 

.----- Qraz oparcia życia- na prawdzie." 

dh. M. Grażyński 

• 

archiwum 



. ----~~----~~-------------------------------~ 

• 

' 

archiwum 
---



ł 

• 

Nr 34/35 SKAUT str. l 

Fragmenty o Harcerstwie z Kraju /CZ~SC l-sza/ 

VI Zjazd ZHP w 1980r. 

"Mam szczera wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Ojczyźnie. Nieść chętna 
pomoc Bliźnim. Być posłusznym Prawu Harcerskiemu!" 
Tak brzmiało przyrzeczenie harcerskie obowiązujące /w niezależnym od żadnej orga
nizacji/- Zwiazku Harcerstwa Folskiego IIej Rzeczypospolitej, które wzięło swój 
początek z Wielkiej Brytanii. Ruch skautowy zapoczątkował angielski generał 
Robert Baden Fowell, zakładając pierwsza d~użynę skautowa; zasady skautingu 
zawarł w książce pod tytułem "Zwiady dla chłopców". 

W Polsce Idee skautingu przyjęły się szybko, a sytuacja w kraju pod obcymi 
zaborami sprawiła, że nie była to wierna kopia skautingu angielskiego, lecz idea 
ta przybrała swoisty polski charakter , tworząc na zjeździe w Lublinie 1-2.XI.l918r. 
Związek Harcerstwa Polskiego. Na czoło harcerskiej ideologii wysunięto religijne 
oraz polskie narodowe niepodległościowe potrzeby i aspiracje, co znalazło odbicie 
w Prawie Harcerskim .•. 

A co z tego pozostało dziś? 
Gdy w 1944r. komuniści w Polsce objęli władzę, nie zerwali z idea harcerska 

lecz nadali jej nowa polityczna treść. Po kilku zmianach na przestrzeni 11 lat, 
w 1956r. organizacja harcerska zostaje przekazana w "samodzielny" Zwiazek Harcer
stwa Polskiego". Niestety nowy Zwiazek Harcerstwa Folskiego staje się coraz 
bardziej Związkiem - tylko z nazwy. 

Usunięto z nowego statutu harcerstwa słowa: Bóg, oraz pojęcia takie, jak 
modlitwa, wiara, czystość, miłość bliźniego, bezinteresowność, trzeźwość itp. 

Założyciel skautingu - Baden Powell - w tej sprawie wypowiedział się jasno: 
"Jeśli wasz skauting miałby być bez Boga, to lepiej, żeby go wcale nie było!" 

Wzorem dla przedwojennych harcerzy byli bohaterowie-męczennicy i uczestnicy 
powstań narodowych. A więc staje się zrozumiała duma i radość ówczesnej młodzieży 
z przynależności do ZHF .•• 

Czy rzeczywiście dzisiejszy harcerz jest kontynuatorem prawdziwych wzorów i 
dobrych tradycji harcerskich? W ksiażce "Wychowanie i środowisko " czytamy między 
innymi "Związek Harcerstwa Folskiego jest organizacja opierająca się na leninow
skich zasadach, jest zwiazkiem typu leninowskiego i spełnia trzy podstawowe 
funk . n 

CJ e ••• , 
Organizowane przed wojna obozy harcerskie były prawdziwa szkoła odpowiedzial-

nego życia, dziś sa okazja demoralizowania, rozpijania i ateizowania młodych 
ludzi". W wyżej wspomnianej książce "Wychowanie i środowisko" -pod redakcja 
B. Fassini i T. Filcha - na str.l72- czytamy : "że celem ideowo-politycznym ZHP 
mi~dzy innymi jest "-przygotowanie wstąpienia do partii" ••• 

Fragment z pisma "Orzeł Biały" Londxn 1977r. 

( Je cze na ten temat. Artykuł "Komunistyczne przedszkole czy Harcerstwo?" 
fe\rd~ ~ a/ - 1977r . Notatki ze Zjazdu ZHP w Polsce, VI Zjazd ZRP w kraju. 
0 W~tła~ ~a'wyższych władz ZHP wchodza sami członkowie PZPR. We władzach 
na~ U,~h 4RP nie ma ani jednego członka ZSL lub Stronnictwa Demokratycznego. 
~j~a teJ\"oy~ pomyślany, przez komunistów, jako wielki krok w kierunku u-so-cja
, li~~yoz~i~~nia harcerstwa. 

__ A otd kilka cytat z powyższego Zjazdu •.• a re h 01~j7Jim uświadamiać uczniom - znaczenie jedności, przyjaźni, braterskiej 
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współpracy ze Zwi~zkiem Radzieckim, upowszechniać zbiorowe członkostwo w Towarzy
stwie przyjaźni Polsko-Radzieckiej" . Oraz cytat na temat szkoły: "Szkołę traktu
jemy jako główne ogniwo frontu socjalistycznego wychowania" . .. Takie sa wskaza-

• • • 
n~a part~~ . 

Rzeczywistość jest - w murach katolickich świ~tyń, w domach polskich rodzin. 
Młodzież należy do ZHP dla tych wartości, jakie w nim pozostały z dawnego harcer
stwa. Rodzice godzą się na udział dzieci w ZRP, gdyż - w warunkach, gdy ojciec i 
matka pracują zawodowo, alternatywa byłoby wychowanie ulicy . Ale ogromna większość 
rodziców odrzuca to, co w ZHP dla komunistów najważniejsze : ateizm, socjalizm. 

Ich miejsce zajmuje służba Bogu, prawdziwy patriotyzm, służba Polsce, pra
wdziwy humanizm, braterski stosunek do bliźniego . Bez względu na zjazdy, bez 
względu na władzę, w tych trzech słowach streszcza się prawdziwa deklaracja 
harcerstwa: Bóg, Polska, Bliźni . 

Fragment z Orła Białego, 1977r . 

Historia Folski najnowsza 
1981 rok 

/anonimowa uliczna ballada, śpiewana w Warszawie/ 

Był Gomułka, człowiek prawy, 
co za Polski cierpiał sprawy. 
Polskę chętnie by wyzwolił, 
lecz cóż .• Chruszczow nie pozwolił . 
Narzekał więc lud na Władka, 
Chociaż był on tak jak matka . 
Wywalili nam człowieka. 
Gierek tylko na to czekał. 
Teraz po dziesięciu latach, 
wspominają ludzie Władka 
i żałuja teraz masy, 
że odeszły tamte czasy. 
Było mleko i bekony, 
polędwica, balerony. 
Cukru, chałwy, czekolady 
nie sprzedawał nikt spod lady . 
Choć zarobki były marne, 
to było co włożyć w garnek. 
Teraz zęby złóż na półce 
i podumaj o Gomułce. 
Ten Gomułka stracił względy, 
gdy popełnił ciężkie błędy . . . 
PQ nim przyszło ciężkie życie: 
nas al Edzio- Odnowi ciel . 

N ~dy ten Edzio się rozżalił, 
ltmz.;i.e pracy pomagali. 
Ki{ka latek wnet przeminie, 
m~ek}em, miodem kraj popłynie . 
~czekali pełni wiary, 

Gierek bajerował głowę, 
że trudności sa przejściowe 
i się nikt tym nie zatruwał, 
bo wiadomo: "Partia czuwa". 
Tak płynęły błogie lata, 
lecz . . cóż dzieje się, u kata? 
Miast odnowy i poprawy 

• • coraz gorzeJ sto]a sprawy . 
Najpierw cukier znikł w oddali, 
mięsa coraz mniej dawali, 
towar płynał wciaż za morze, 
no i było coraz gorzej, 
chociaż chłop wciąż sieje zboże . 
Cukier, mięso już fikcyjne, 
za to ceny komercyjne . 
Wreszcie radio Moskwa gada : 
"U nas budiet Olimpiada" . 
I wnet ludzie zrozumieli, 
kto się z nami dobrem dzieli. 
Transport mknie po gładkiej stali, 
tam go "zaadoptowali". 
Przyszedł też następny cios 
To Wybrzeża zabrzmiał glos. 
Lud zawołał: "Polskę czyścić ". 
I zadrżeli komuniści : 
przewrócono kilka stołków 
komunistycznych pachołków. 
Jeszcze się tłumaczył Gierek , 
bo miał chęci bardzo szczere. 
Ten, co w długi Polskę wpędził, 

a re hi 

c e~ młody , czekał stary ; 
tpk' cierpliwie czekał lud 
I).a komunistyczny cud . 

o poprawie jeszcze ględził, 
jeszcze liczył na górników, 
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lecz nie dało to wyników. 
Rzekła mu górnicza brać: 
"W d k t . "'" on sta, .... WOJa mac . 
Wtedy już się nie uchował: 
wnet na serce "zachorował". 
Znany komunistów kawał: 
jak podpadłeś - serca zawałl 
Nastał więc nam Stasio Kania, 
będzie nowy kawał drania. 
Sama rodzi się replika: 
przecież to ta sama klika, 

SKAUT 

W pierwszej mowie Stasio śpiewał, 
jak to kocha on Breżniewa. 
Już jest sterowany zdalnie, 

wciaż wyraża sie pochwalnie. 
Teraz wiedza wioski, miasta: 
partia wrogiem jest i basta. 
Kończa się rz~dy czerwone , 
wasze dni sa policzone. 
Lud nie wierzy już w odnowę, 
wierzy w swoje zwiazki nowe. 
Otumanić się nie damy, 
kiedy zwiazki swoje mamy. 

str.3 

Niech się cieszy kraj nasz cały, 
ponad nami Orzeł Biały. 
Niech drży w każdym oku rzęsa, 
Niech nam żyje Lech Wałęsa! 

NN . J>łarszawa 198lr. 

Przygody młodego Szkota w PRL 

W ubiegłym tygodniu prasa brytyjska doniosła o niezwykłej przygodzie 20-let
niego szkockiego studenta, który po spotkaniu ze swymi rówieśnikami w Polsce miał 
na własnej skórze doświadczyć, jakie jest życie w zniewolonym kraju. 

Młody Szkot Peter Young udał się do Folski ze swym kolega Richardem Thoburnem 
aby spotkać się z polska młodzieża opozycyjna. Spotkanie, które odbyło się w 
górach, zostało zorganizowane w ramach istniejacego już od pewnego czasu w Wielkie 
Brytanii Ruchu Solidarności z Młodzieża Europy Wschodniej. Peter Young jest wice
prezesem Brytyjskiej Konfederacji Konserwatywnych Studentów. 

Obaj studenci byli w Polsce 10 dni. W ubiegły poniedziałek, po wizycie u 
jednego z polskich pisarzy, zostali zatrzymani na ulicy przez dwóch umundurowa
nych milicjantów, którzy wylegitymowali ich i próbowali przesłuchać. Z okazanych 
im biletów lotniczych milicjanci dowiedzieli się, kiedy i jakim samolotem odlatu
ja z Polski dwaj studenci. 

Mimo to Peter Young postanowił zaryzykować i wywieźć na Zachód otrzymane od 
polskich przyjaciół materiały - oświadczenia, prase niecenzurowana etc . Fostano
wił także przewieźć sporzadzone przez siebie notatki . W aparacie fotograficznym 
miał kliszę ze zdjęciami swych polskich kolegów. Papiery i dokumenty ukrył pod 
ubraniem. 

Gdy młodzi ludzie przybyli na lotnisko, udało się im przejść przez kontrolę 
celna bez kłopotów. Kontrola paszportowa także przeszła gładko . Po przejściu 
wszystkich "bramek" Petera Younga poproszono do osobnego pokoju i kazano się ro
zebrać do naga . Rewizja osobista odbywała się w otoczeniu 10 agentów Służby 
Bezpieczeństwa. W tym momencie młody Szkot okazał dużą przytomność umysłu. Na 
oczach funkcjonariuszy SB zaświecił znajdujacą się w aparacie rolke filmu , unie
możliwiając w ten sposób identyfikację polskich przyjaciół. 

t wywo·łał wściekła reakcje agentów, ale Szkot dzielnie się bronił 
na Końcowy Akt KBWE w Helsinkach . Rozmowa zaczęła przybierać ostre 

bn-,cr. Samolot, na który miał bilet Y'oung, odleciał. Studenta odwie
do komendy głównej MO, przetrzymano tam sześć godzin, kazano 

~1~~··~ście dolarów na dodatkowa wizę /ponieważ stara wiza właśnie 
ejść wygasła/. Następnie zwolniono go. 

~ ·~~'chmiast podjął kroki, aby uprzedzić swych kolegów o możliwości 
licjantom i agentom Służby Bezpieczeństwa nie udało się zresztą 

niego żadnych nazwisk ani szczegółów jego pobytu w PRL. Aby ukarać 
, wsad zono go w samolot do Paryża i kazano zapłacić za dodatkowy bilet. 

lWU n 
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WSPOMNIENIA HARCERSKIE 
Z ODLEGŁEJ I NIEDALEKIEJ PRZESZŁOSCI /CZEŚĆ 2-ga/ 

Poczatki żeńskiego skautingu Lwów-Warszawa 

Lw·ów - III ~eńska Drużyna Skautowa im. Emilii Plater. 

str.4 

Od 20 marca 19llr. w sali Sokoła-Macierzy we Lwowie pracował I-szy kurs 
skautowy, w którym obok dorosłych mężczyzn, brali udział młodzi uczniowie, obok 
chłopców, grupa niewiast. 

22 maja 19llr., Komenda Skautowa utworzyła z tych zastępów III Lwowska Dru
żynę Skautowa im. Emilii Plater z Olga Drahonowska, jako drużynowa. Drużyna liczy
ła razem 23 osoby. Jaki był charakter tej pierwszej polskiej drużyne w czasie 
kursu i potem? 

Olga Drahonowska tak o tym pisze: 
Ćwiczymy się ustawicznie, bo skauting nie jest czymś, co się robi na kursie 

lub na zbiórkach, tylko, to jest nowy sposób życia. 
Rozumiałyśmy, że Skautingu nie można się nauczyć, że skautka - trzeba się stać 

a więc; ćwiczyłyśmy wolę, wystawiając się na tysiączne próby, w każdej pracy wy
bierałyśmy rzeczy najtrudniejsze, z zapałem szukałyśmy "słabych i biednych" aby 
im przyjść z pomocą. Na wszystko był czas, choć w szkole trzeba się było mocno 
trzymać, bo skautka musiała mieć dobre stopnie. Jak i na uniwersytecie, były tam 
też samokształceniowe kółka, w których czytało się, studiowało, a historia Polski 
Grabca - była katechizmem, nie~acierzem, którego każde słowo znać trzeba było. 

Drużyna miała swa izbę przy ul. Kochanowskiego, wyczyszczona, ozdobiona 
kwiatami, reprodukcjami malarzy polskich - wyglądała pięknie. 

Pomyślano też o zarobku. Szyto mundurki skautowe. Te, które szyć nie mogły 
l czy nie umiały l - k.olportowały "Skauta" i pocztówki skautowe itp. 

Wycieczek nie zaniedbywałyśmy, tylko że drużyna rzadko kiedy wyruszała w 
komplecie. W lecie 1912r. urządziła nasza drużyna pierwsza "kolonię-obóz" w 
Kosowie. Wynajęłyśmy kilka szałasów na dni słotne, a w pogodę obozowałyśmy na 
polanie pod Kamienista /teren uzyskany od Dr. Tarnawskiego/. Tam rozbiłyśmy nasze 
namioty. Ponieważ większość uczestniczek była dość biedna, trzeba było co ś zaro
bić na utrzymanie. Chodziłyśmy na żniwa, do sianokosów, gdzie dawano nam utrzy
manie, a czase.m skromne wynagrodzenie .. 

~~--~ie miałyśmy kwalifikowanych instruktorek, ani Kół Przyjaciół, ani Zarządów 
. Szkoła, rodzina, opinia społeczeństwa patrzała z oburzeniem na t e 

cję dziewcząt, dla których? "-Uczeszczanie na gimnastykę w Sokole,l' 
awnego rodzaju ujma, pozbawianiem ich kobiecości ... " /według artykułów 

Q ej drukowanych w "Skrzydłach" 1930/3lr./. 

arch1wum 
- - ----
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Skauting w Kongresówce. 1911-1914 

Warszawa - Do powstania w Warszawie pierwszych drużyn skautowych, prowadziły 
różne drogi. 

Jedna to zainteresowanie sie samej młodzieży ruchem skautowym zagranica i, · 
w wyniku zrozumienia wartości tego ruchu dla sprawy polskiej, organizowanie zastę
pów skautowych przez Zarzewie i organizację Młodzieży Narodowej /Pet/ . Druga 
droga szła przez nauczycielstwo szkół polskich, które widzac w skautingu duże 
walory wychowawcze, zaczęło w poszczególnych szkołach tworzyć drużyny skautowe . 
Było to jednak zjawiskiem wtórnym. 

Podobnie jak w Galicji i w zaborze rosyjskim.Zarzewie wprowadzało do pracy 
s~ch oddziałów elementy skautowe. W zakresie pracy żeńskiej czynne były jako 
organizatorki Jadwiga ~rabowska /Lindnerowa/ i Ela Kwiatkowska, która jesienią 
l9llr., po powrocie ze zjazdu we Lwowie zaczęła organizować pierwsze zastępy 
skautowe . 

W tym samym czasie na zebraniu O.M.N. /Pet/ zostaj~ zreferowane zasady skaut
ingu; powzięto decyzje wzięcia czynnego udziału w jego organizowaniu. Wiosna 
l912r. na zebraniu u koleżanki Lubeckiej koleżanka Włada Martynowicz wygłosiła 
referat o skautingu dla dziewcząt. Koleżanki postanowiły organizować zastępy 
skautowe na swoich pensjach, gdzie się uczyły. Myśl ta została zrealizowana 
dopiero na jesieni 1912r. /z relacji Ireny Rebandelówny-Młynarzowej/. 

Tymczasem wszędzie w Warszawie, gdzie istniały Koła Organizacji Młodzieży 
Niepodległościowej Zarzewiackiej w gimnazjach żeńskich:- Gepnerówny, Matyskówny, 
Łojkówny, Steinbokówny, Stieche, Kochanowskiej, Kudasiewiczowej i wielu innych, 
sa tworzone zastępy skautowe, do których obowiązkowo należą wszystkie członkinie 
organizacji. Drużynowa pierwszej drużyny żeńskiej zostaje mianowana Jadwiga 
Grabowska /Lindnerowa/, a poszczególne zastępy prowadza Halina Drozdowiczówna 
/Gnoińska/, Stefania Jeziorkawska /G\ssowska/, Maria Olszewska /Millerowa/ 
Stanisława Podhajna /Dackiewiczowa/ i inne. /z relacji Ireny Rebandelówny
Mydlarzowej/. 

W listopadzie 1912r. w wyniku skautowych zainteresowań nauczycielstwa i akcji 
Zarzewia powstały dwie nowe dużyny żeńskie: IIa - im. Tadeusza Kościuszki -
Pensja A. Walickiej, i IIIa- im. Romualda Traugutta - Pensja J. Kowalczykówny . 

Na czele drużyn stanęły przełożone lub zaufane nauczycielki. IVa drużyna 
powstała na kursach dla nauczycielek ludowych, subsydiowanych przez Macierz 
Szkoln~ . /M . Bagiński- "U podstaw Organizacji Wojska Polskiego"./ 

Jesienią 1912r. zamierzenia skautowe OMN /Organizacji Młodzieży Narodowej/ 
weszły w okres realizacji: 'Vyznaczono zbiórkę, na która przyszły koleżanki: 
Stefa Kuszlówna, Maria Zamecka, Ada Tołłoczko, Zofia Rackman, Janina Fancer i 
Irena Rebandelówna. Na zbiórce tej kolega A. Borkiewicz uformował z nas zastęp, 
zapoznał z Prawem Skautowym i pozdrowieniem, przeprowadził musztrę zastępu i 
pj).łeńł ~kać odpowiednich koleżanek, z których możnaby utworzyć zastępy skaut
owe . od ~8o kierunkiem odbyło się kilka zbiórek, na których uczyłyśmy się 

CZOSD 

( 1 Na os~aqn~ej zbiórce otrzymałyśmy od kol. Borkiewicza rozkaz utworzenia 
zast p' z ndsfych koleżanek i prowadzenia ich tak jak on to prowadził. Te, 
k~ói potrafii zorganizować zastępy - zostan~ zastępowemi; na plutonowa wyznaczył 
JaQi e ~ąncerównę, której polecił porozumiewać się z wyższymi władzami, bo on już 

·ema czas-u nami się zajmować." 

arc 1wum 
- ------ -- -- - - - -
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Wobec powstawania zast~pów skautowych Ela Kwiatkowska zorganizowała Naczeln~ 
Komendę; w skład jej weszły: Ela Kwi atkowska /przedstawicielka Zarzewia/, Janina 
Fancerowa - przedstawicielka OMN, nauczycielki~Józefa Gebetnerówna, Zofia Ol~dzka, 
Romana Pachucka, Irena Rebendelówna. /z relacji Ireny Rebendelówny i Włady 
Martynowicz/. 

Komenda naczelna była zależna od Zarzadu Głównego ~eńskich Drużyn Skautowych 
we Lwowie /najwyższa władza dla żeńskich drużyn skautowych, bez względu na kordony 
zaborcze, dzielace ziemie polskie/. Z powodu konspiracyjnego charakteru skautingu 
pod zaborem rosyjskim i pruskim, porozumienia odbywały się droga prywatnej kore
spondencji lub ustnie. 

Kontakt droga korespondencji osobistej i dojazdów - utrzymywała Jadwiga 
Falkawska w 1912/13~ jako sekretarka Zarzadu, w r. 1913/14 - jako delegatka do 
spraw zakordonowych . O stanie pracy itp. informowała ona jedynie przewodniczace 
Zarzadu i Naczelnika skautowego . 

archiwum 

/z ksiażki Ewy Grodeckiej "Historia harcerstwa 
żeńskiego" - Warszawa 1937r./ 

PIERWSZE ĆWIERĆWIECZE 
HARCERSTWA ŻEŃSKIEGO 

MATERIAŁY DO HISTORII 

w opracowaniu 

Dr. EWY GRODECKIEJ 

CZĘŚĆ l 

1911 - 1914 

•• 

• 
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S P R A W O Z D A N I E 
z działalności Zarządu Koła Harcerzy z lat 1910-1918 Okrę&u Lwowskie&o ZHP 

za czas od 3l.X.l934r. do dnia l .V.l936r . 

Koło Harcerzy z lat 1910-1918 powstało dnia 31 października 1934. Na pierw
szym zebraniu informacyjnym dawnych skautów, na wniosek dha ppłk.dypl. Ciastenia 
Jana, uchwalono założyć Koło dawnych Skautów. Tymczasowy Zarząd pod przewodni
ctwem dha prof. Kapalki Franciszka, pracował do dnia 13 października 1935 ; w tym 
bowiem czasie ukonstytuował się Zarząd Koła na podstawie zatwi erdzonego przez 
Naczelne ~ladze Harcerskie w Warszawie regulamin. 

Przewodniczącym Koła obecnie jest dh prof.dr. Niemczycki Stanisław, sekreta
rzem od początku założenia Koła jest dh Makar Jan dz .h ., skar bnikiem por. Siciński 
Kazimierz . Dalsi członkowie Zarządu ppłk . dypl . Kocur Szymon, mjr Brzeziński 
Stanisław, jako w- prezes II-gi, prof. Kapałka Franciszek, jako w-prezes I-szy, 
dr . Kosiński Tadeusz, dr . Hejnosz Wojciech, inż. Makowicz Aleksander i Szczęści
kiewicz Aleksander /z urzędu, jako Kom. Chor . Harc . / . Pracę podzielono na sekcje, 
a mianowicie : sekcja wyszkoleniowa:- dh major Brzeziński Stanisław, gospodarcza : 
dh Frankowski Ludwik, lekarska : dr . Smulikowski Tadeusz, wydawnicza : prof. Kapałka 
Franciszek. Przez cały czas przeprowadzano rejestrację dawnych skautów i do dnia 
dzisiejszego jest zarejestrowanych 550 kolegów. Oprócz tego posiadamy około 300 
nazwisk kolegów- skautów, którzy się jeszcze nie zarejestrowali . Z samego Lwowa 
zgłosiło się 110 kolegów, zamieszkałych na terenie Małopolski Wschodniej jest 
260 kolegów, a na innych terenach - 180 kolegów. 

Myśla naszq - oprócz wyszkolenia harcerzy - było urządzenie Zjazdu koleżeńs
kiego dawnych skautów-Małopolan, co właśnie realizujemy w całej pełni w myśl uchwa
ły Walnego Zebrania . 

Praca w terenie : 
Organizowanie Kół lokalnych na terenie Małopolski Wschodniej rozpoczęli~y w 

roku bieżącym i mamy już cenne rezultaty naszej pracy; z inicjatywy naszej bowiem 
powstały Koła iokalne w miejscowościach: l/ Turka nad Stryjem, 2/ Drohobycz, 
3/ Stanisławów, 4/ Stryj, 5/ Sambor, 6/ Mościska, 7/ Tarnopol . W organizacji sa 
Koła : w Przemyślu, Jarosławiu, Tarnopolu, Brzeżanach . Organizacje Kół lokalnych 
przeprowadza dh Makar Jan dz .h., który jest referentem organizacyjnym naszego 
Koła . 

Praca nasza na terenie Komendy Hufca Miejscowego i na terenie Komendy Choragw~ 

Od kilku miesięcy przeprowadzamy pr_zygotowania do objęcia wyszkolenia /wojsk. J 
kadry instruktorskiej harcerzy z działu P.W. i wyszkolenia specjalnego, przez 
szkolenie wytrawnych instruktorów z pomiędzy naszych członków. Z działu gospodar
czego mamy zamiar objać w całości nadzór nad gospodarka w hufcach i drużynach, 
oraz dbać o porz~dek, służyć radą fachowa itp. W jesieni b . r . przeprowadzi my 
kurs instruktorski z dziedziny gospodarki materiałowej i kasowej. 
~~~Staraniem naszym urządziliśmy świetlicę harcerska i oddaliśmy ją do użytku 
~a ~k~, pogadanki i odczyty, oraz na prowadzenie kształcenia starszyzny harcer· 
s~eJ . Pr~a w świetlicy rozpoczęła się już na dobre . 

J 
f Koła lo alne: 

l lp~~ nad Stryjem- założone 2 stycznia 1936 . Przewodniczacy Drobik 
rra!qiszek, zastępca przewod . Skulicz Wiktor, sekretar z Lauferweiler 
Otpb1 skarbnik Jaworski Albin. 

~/ Dro~obycz - założone lO stycznia 1936. Przewodniczacy dr. Czyżewski 
'-"""'........,...- Ką;zimierz, zastepca przewod . inż . Jarosz Aleks i mgr Swarawski Józef, 

sekretarz Cbachłakiewicz Mieczysław, skarbnik Lachowicz Ignacy . 

a re h i \!\f __ 
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3/ Stryj - założone 8 lutego 1936. Przewodniczacy Tchórznicki Stefan, 
zastępca przewod. Robakowski Adam, sekretarz Hossakowski Władysław, 
skarbnik Jarosz Mieczysław. 

4/ Stanisławów- założone 3 marca 1936. Przewodniczacy mjr Lorenc Kazimierz, 
zastępca przewod. dr. Kozak Julian, sekretarz Rarasymowicz Wacław, 
skarbnik mgr Szenderowicz Władysław. 

5/ Sambor - założone 5 kwietnia 1936. Przewodniczacy pułk. Turyczyn Władysław, 
zastępca przewod. mjr. Wilczak Jan i Modlinger Marcin, sekretarz por. 
Wiśniewski Stanisław, skarbnik Jabłoński Stanisław. 

6/ Mościska - założone 26 kwietnia 1936. Przewodniczacy kpt. Rychlicki 
Stanisław, zastępca przewod. inż. Ciupka Henryk, sekretarz Paszkoweki 
Stanisław, skarbnik mgr. Bikart Antoni. 

7/ Tarnopol- założone 29 kwietnia 1936. Przewodniczacy ppłk. Pfeifer 
Edward, zastępca przewod. Józwa Stefan, sekretarz inż. Kliszcz Wiesław, 
skarbnik mgr. Zimmer Józef. 

lJwa~a: Sprawozdanie to pochodzi ze "Skauta", jednodniówki Zjazdu Harcerzy z 
czasów Walk o Niepodległość 1911-1936. Pismo to redagowane było przez 
Franciszka Kapalkę i Władysława Wenzla. 
W "Skaucie" tym jest mo t to M. Gr ażyńs kiego: 

"Praca harcerska musi się ułożyć w promieniu trzech zasadniczych idei: 
miłości Boga, myśli państwowej, wypływajacej z ukochania narodu, oraz 
oparcia życia na prawdzie." 

ryh. Witold Sawicki 

Moje wspomnienia harcerskie 

Po gwałtownym wyjeździe z Ukrainy w 1919r., po zawierusze wojennej 1939r., 
okupacji niemieckiej, Powstaniu Warszawskim i siedmio-miesięcznej niewoli w obo
zie niemieckim, cudownym zbiegiem okoliczności wśród nielicznych ocalałych pami~
cek zachowały się również moje legitymacje harcerskie, na podstawie których mogę 
z cała dokładnościa przedstawić przebieg mojej służby harcerskiej. 

Spotkawszy kilka tygodni temuDhnęSmoleńska, przyrzekłem, że napisze wspomnie
~ia i na Jej ręce przekaże do muzeum harcerskiego w Londynie, jako nielada pa
miatkę, moje legitymacje. 

Z pierwszej z nich, za No.571, wynika, że służbę skautowa, bo tak ja wówczas 
1azywano, rozpoczałem jako 13-to letni chłopiec w Białej-Cerkwi /Kijowszczyzna/ 
N dniu 15 lutego 1917r. Pierwszy egzamin i przyrzeczenie złożyłem 23 lipca 1917r. 
:!O stwierdza podpis "Za hufcowego" W. Wykowski i pieczęć.: "Komenda Miejsc. Drużyn 
:Iarcerskich Biała-Cerkiew". Należałem do I potem II i znów I Białocerkiewskiej 
Drużyny Harcerskiej, a z zapisu z dnia 2 września 1918r. wynika, że w tym czasie 

~~·vt~ -~zeregowcem w 2-im zastępie I-ej Białocerkiewskiej Drużyny Harcerskiej im. 
u~Kościuszki. Pieczęć i podpis p.o. drużynowego Stanisława Zwolińskiego. 

( ·e 1918r. Ukraińcy rozbroili Niemców w Białej-Cerkwi, Ojciec mój 
~' z~s esztowany i wywieziony do Fastowa. Dzięki staraniom Matki, Ojca zwolnio-
O grudnia. W obawie przed ponownym aresztowaniem, Rodzina moja posta-

Ojciec i ja niezwłocznie wyruszymy do Kijowa, gdzie jeszcze panowali 
po nas wkrótce wyruszy moja Matka z moja siostra. W zwią,zku z tym w 
i mojej znalazła sie notatka z dnia 20 grudnia 1918r. że "Druh Witold 

otrzymuje urlop z powodu wyjazdu do Kijowa do dnia l lutego 1919r. z 

archiwum 

' 
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~bowiazkiem zameldowania się w Dowództwie Miejscowym Kijowskim, lub tego gniazda 
w którym w czasie urlopu przebywać będzie", pieczęć i podpis p.o. drużynowego
"St. Zwoliński". 

Opuściliśmy z Ojcem Biała-Cerkiew w dniu Wigilijnym 1918r. i szczęśliwie przy· 
byliśmy do Kijowa. W parę dni później przyjechała moja Matka z moja siostra z 
niepokoj clCcl wiadomościa, że pomimo panowania j es.zcze Niemców w Kij owi e, Ukraińcy 
szukaja Ojca z zamiarem ponownego aresztowania. W legitymacji widnieje zapis z 
dnia 31 grudnia l918r. stwierdzajacy zgłoszenie się moje w Dowództwie Hufca w 
Kijowie z pieczęcia i podpisem Hufcowego Kijowskich Drużyn Harcerskich. 

Rodzina moja postanowiła nie zwlekajac ani chwili wyjechać do Warszawy. Zapis 
w legitymacji z dnia 3 stycznia 1919r. brzmi: "Otrzymuje zwolnienie z organizacji 
z powodu wyjazdu do Kraju". Podpis: Stanisław Sedlaczek • 

Zostawiwszy wszystko, nieruchomości, ruchomości, każde z nas z walizeczkcl w 
ręku, jeszcze za panowania Niemców, w dniu 4- go stycznia wyruszyliśmy z Kijowa 
poci;.lgiem na Holoby - Chełm do Warszawy, dokad przybyliśmy po dwuch dniach podró
ży 6 stycznia 1919r. Kosz z rzeczami, który udało nam się załadować do pociagu, 
spłonał w czasie pożaru na stacji Hołoby. 

W Chełmie po raz pierwszy ujrzałem na dworcu kolejowym żołnierza polskiego z 
orzełkiem na czapce. 

Ostatni zapis w legitymacji białocerkiewskiej uczyniony był już w Warszawie 
w dniu 10 września 1919r.: "Wydano lilję czarna oksydowana po stwierdzeniu, że 
lilja poprzednia za 1.571 jest złamana". Podpis: Jan Grabowski. Krzyży harcer
skich wtedy jeszcze nie było. 

W Warszawie, po zgłoszeniu się do miejscowych władz harcerskich, wydano mi w 
dniu 13 maja 1919r. nowa legitymację, t.zw. Ksiażeczkę Służbowa za No . 02921 z 
podpisem Komendanta Okręgu Stanisława Rudnickiego i Sekretarza Okręgu Bolesława 
Myszkowskiego. Pieczęć z napisem: Komenda St. M. Warszawy Z.H.P. i z krzyżem 
harcerskim w środku . 

Na str.6 znajduj a 

III 
II 

I 

-
-

się daty otrzymanych 

23 lipca 1917r. 
21 listopada 1919r. 
3 listopada 1920r. 

Podpisy: W. Byczyński - Drużynowy 

stopni harcerskich: 

/srebrna lilijka/ 
/złota lilijka/ 

Stanisław Peszyński - Komendant Drużyny 

Piecz<:cie: "Z.H.P. 13 Warszawska Drużyna Harcerska im. Józefa Sułkowskiego". 

Na str.7-ej znajdujasiępoświadczone od 23 kwietnia 1920r. do 25 sierpnia 
192lr. uzyskane sprawności: 
• 

l. Tłumacz z rosyjskiego, 2. Tłumacz z ukraińskiego, 3. Introligator, 
4. Sygnalista, 5. Pływak, 6. Wioślarz, 7. Kolarz, 8. Kucharz~ 9. Pionier, 
10. Jeździec, 11. Gimnastyk, 12. Mistrz do wszystkiego, 13. Spiewak, 

~-·t~ Pielęgniarz, 15. Samarytanin, 16. Strzelec, 17. Prowadzacy gry. 

'\po tawie pierwszych 13 sprawności 26 czerwca 1921r. przyznano mi 
--~\ ro~rz~ Orl go z prawem zatknięcia pióra orlego z lewej strony rogatywki 

• • 
Lej . 

• 
m~ ano 
harc er-

i stwierdzaja podpisy: H. Sieciński, B. Myszkowski, Stanisław 
czyński i H. Stomatello . 
Nominacje : 

19 października 1919r. zostałem mianowany zastępowym 

archiwum 
15 września 1921 r. przybocznym. 

• 
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Z pośród wielu obozów, kursów, przydziałów i wycieczek odnotowanych w mojej 
Ksiażeczce Służbowej wymienię trzy wydarzenia najważniejsze. 

I. Po pomyślnych wynikach niezliczonych prób, konkurencji i zawodów, które trwa
ły pare miesiecy, 30 czerwca 1920r. zostałem przyjęty w skład Drużyny Reprezenta
cyjnej na zlot skautowy w Anglii. Komendantem Drużyny został Stanisław Kul\łieć . 
Drużyna liczyła 40 kilku harcerzy. W Jabłonnie pod Warszawą był przedwyjazdowy 
przygotowawczy obóz, który trwał od 30 czerwca do 11 lipca 1920r. Tam mieliśmy 
wydane jednolite mundurki, rogatywki, buty, pończochy, plecaki, namioty i cały 
sprzęt obozowy harcerski. Drużyna wygl~dała imponuj~co tak pod względem dyscypli
ny jak i wyglądu zewnętrznego. 

Pamietam, jak 11 lipca zawitał do naszego obozu konno na prześlicznym łysym 
kasztanie, w otoczeniu oficerów gen.Władysław Sikorski . Przed wyprostowana "na 
baczność" drużyną generał zsiadł z konia i wygłosił do nas krótkie przemówienie, 
w którym stwierdził, że wskutek wypadków wojennych, zbliżania sie Bolszewików do 
Warszawy i sytuacji na froncie, zapadła decyzja odwołująca wyjazd naszej drużyny 
do Anglii. Po odjeździe generała natychmiast zapadła decyzja: drużyna nasza w 
pełnym składzie wstępuje na ochotnika do wojska. Zostaliśmy przydzieleni do 
Podchorażówki w Warszawie i zamieszkaliśmy w słynnym gmachu podchorążówki w Ale
jach Ujazdowskich w pobliżu Belwederu. Rozpoczęły się ćwiczenia wojskowe. 

W tym czasie odwiedził moją Rodzinę w Warszawie mój stryj por. Franciszek 
Sawicki, d-ca 7 szwadronu 2 pułku strzelców konnych. Szwadron ten pełnił służbe 
jazdy dywizyjnej przy 4-ej dywizji piechoty. Dowódzcą dywizji był mjr. Drapela. 
Szwadron stryja zatrzymał się na postój w Górze Kalwarii, niedaleko Warszawy. Za 
namową stryja, po uzyskaniu zwolnienia w dowództwie podchorążówki, pojechałem do 
Góry Kalwarii i tam doł~czyłem do szwadronu. Natychmiast przydzielono mi doskona
łego konia "Madziara", otrzymałem karabinek kawaleryjski ''Manlicher", naboje, 
szable, furażerkę z proporczykiem i białą kitka z końskiego ogona oraz kawaleryj
ski kożuszek austryjacki, który w lecie noszono przerzucony przez lewe ramie . Na 
drugi dzień szwadron ruszył z Góry Kalwarii przecinając Warszawę po Belwederskiej 
i Alejami Ujazdowskimi w kierunku na most Poniatowskiego i Jabłonne. Aż tu, w 
Alejach Ujazdowskich w pobliżu Placu Trzech Krzyży spotykamy wracająca z ćwiczeń 
nasza drużynę podchor~żacka! Powitaniom, okrzykom, vivatom nie było końca. 

Z notatki w Książeczce Służbowej widać, że służyłem w szwadronie od 10 sier
pnia do 9 października 1920r. 

W te pełne wydarzeń i chwały dni sierpniowe szwadron nasz brał udział w wal
kach pod Płońskiem, Płockiem i Ciechanowem. 

Po "Cudzie nad lvisłą" pchnięto nas pod Lwów. Wyładowaliśmy si~ we wsi Sokoloi
ki pod Lwowem, potem walki z odstepującym nieprzyjacielem. Parnietam na naszym 
szlaku miejscowości jak - Złota Lipa, Przemyślany, Brody, a przede wszystkim 
wielki bój pod Chodorowem, gdzie bateria artylerii polowej strzelała wprost z 
rynku do formującej się w ławę kawalerii bolszewickiej. Odparty był wówczas atak 
częś~ ustępujących oddziałów armii Budiennego. 

Z Małopolski Wschodniej transportem kolejowym rzucono nas na północ . Wyła
~un~ na~ąpił w Sokółce, niedaleko Grodna . Marsz konny przez Niemen po pontono
wym ~~~ Grodno aż do Marcinkaniec nad granica litewska. 

~ skpńczyłem moją służbe w kawalerii i powróciłem do szkoły i służby harcers
ki~j w pdłbwie października 1920r. 

( 
1. ~astepnym jednym z ważniejszych wydarzeń był mój udział w grupie kolarzy 20-ej 

~avs~aw~kiej Drużyny Harcerskiej na zlocie wszechpolskim we Lwowie od 30 czerwca 
do 4 lipca 192lr . z powodu obchodu Dziesięciolecia Zwiazku Harcerstwa Polskiego. 
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W programie obchodu było oddanie hołdu poległym w obronie Lwowa. Uroczystość ta 
odbyła się na Cmentarzu Orl~t. Przemawiał gen. Józef Haller i tam dałem Mu do pod
pisania moj~ Ksi~żeczkę Służbow~, w której na stronie 3-ej widnieje złożony wówczas 
podpis generała. 

III. Ostatnim ewenementem wartym zanotowania było ukończenie przeze mnie z wynikie~ 
dobrym słynnego Pierwszego Kursu Instruktorskiego Naczelnictwa Zwi~zku Harcerstwa 
Folskiego w Piwnicznej . Zapis w Ksi~żeczce Służbowej na str.l6 w dniu 25 sierpnia 
192lr. z podpisem: St. Sedlaczek. 

o 

15 września 192lr. mianowany zostałem przybocznym z przydziałem do XXIII DruŻ) 
ny Harcerskiej im. Bolesława Prusa w Warszawie. 

Na tym moja służba w Harcerstwie się urywa. Pochłonęły mnie matura, studia, 
życie korporacyjne, wojsko i praca zawodowa. 

Te moje harcerskie wspomnienia, sięgaj~ce bardzo odległych, bo z przed 66 lat 
przeżyć, stanowiq jeden z najjaśniejszych okresów w moim życiu i szczęśliwy jestem; 
że mogę je przekazać do łaskawych rqkDhnySmoleńskiej, wraz z moimi legitymacjami, 
dla młodego pokolenia Harcerzy w Londynie, z życzeniami równie bujnych, obfitych i 
niezatartych wspomnień z Ich życia harcerskiego na Obczyźnie. -

N 

Czuwaj! 

• 
KRZVZ - BRAMĄ1 

Witold Sawicki 
Londyn, S grudnia 1983r. 

-Ojcze mój! Twa łódź 

Wprost na most płynie -

Maszt uderzył! Wróć ••• 

Lub wszystko zginie. 

Patrz! Jaki st~d Krzyż, 

Krzyż niebezpieczny -

Maszt się niesie w zwyż, 

Most mu poprzeczny--- ~ 

- Synku! trwogi zb~dź, 

To znak - zbawienia; 

Płyńmy i badź co badź -

Patrz , jak się zmienia •.. 

Oto wszerz i w zwyż 

Wszystko - toż samo. 
+ 

- Gdzież ·się podział krzyż? 
+ 

- Stał się nam bram~! 

archiwum 1866r. Cyprian Kamii Nfrrwid 

--~--
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Udział harcerzy w walkach 1920 roku 

Kiedy w chwili groźnego niebezpieczeństwa dla Polski , w lipcu 1920 roku, Rada 
Obr ony Państwa wezwała cały naród do broni, władze harcerskie zgłosiły do dyspozy
cji R.O.P. cała 36,000 młodzież . Na terenie organizacji ogłoszono zaciag obowia
zuj~cy dla wszystkich harcerzy i harcerek; chłopców od lat 17 w górę wezwano do 
służby frontowej , młodszych zaś oraz harcerki - do służby garnizonowej, sanitarnej 
• • • 
1. pomocnl.czeJ . 

Drużyny szkolne , rzemieślnicze a nawet wiejskie, wyruszyły do wojska . Mało
letnich i słabych fizycznie musiano wprost rozkazem powstrzymywać od wyjazdu na 
front , lecz to nie zawsze pomagało . Wraz z harcerzami poszli drużynowi , komendan
ci gniazd, okręgów i chor~gwi, kapelani . Gniazda har cerskie przekształciły się 
chwilowo jakby w niewielkie obozy wojskowe, pośpiesznie szykujące się do wymarszu. 

Dnia 17 lipca oddziały harcerskie, zmobilizowane rozkazem Głównej Kwatery 
Harcerskiej, przybyły do Warszawy na punkt zborny w Alei Szucha , przed gmachem 
Generalnego Inspektoratu Armii Ochotniczej . Barcerze przeci~gali przez ulice 
miasta umajeni kwiatami, rozpłomienieni, szczęśliwi i dumni , że pomimo młodego 
wi eku pozwolono im z bronia w ręku bronić Ojczyzny . 

Pierwsza stanęła na punkcie zbornym o godzinie 12 w nocy Łódź, przyprowadza
jac 350 ludzi z całego okręgu; potem kolejno zgłaszaja się okręgi : piotrkowski -
140, kaliski- 200, radomski - 400, Warszawa zprowincja- 800, Sosnowiec- 100, 
okręg polesko-podlaski - 150 itd. W ciagu kilku dni zgłosiło się około 3000 harce
rzy, którzy po zarejestrowaniu się w Głównej Kwaterze Harcerskiej zostali wcieleni 
do 201 i 205 pułków piechoty . W 201 pułku harcerze stanowia w chwili wymarszu w 
pole 70- 80% stanu pułku . 

Mobilizacja harcerska objęła również choragiew małopolska , wielkopolska, po
morska i okręg lubelski . Okręgi te jednak, ze względu na naprężona w tym czasie 
sytuacje na blisko położonych granicach państwa , organizowały się i ćwiczyły prze
ważnie na miejscu we Lwowie, Krakowie, Poznaniu , Toruniu i Lublinie . Harcerze 
lwowscy, poczatkowo przeznaczeni do obrony miasta , zostali następnie wcieleni do 
240 pułku piecboty ochotniczego . 

Oto wykaz instytucji i ochotniczych oddziałów harcerskich, lub w większości 
harcerskich, powstałych na skutek odezwy R.O. P. i rozporządzeń władz wojskowych : 

1 . Referat wojskowy przy Głównej Kwaterze 
2 . Inspektorat barcerski przy dowództwie frontu północnego 
3. 201 p . p . ochotniczy - kilka kompanii 
4 . 205 p .p . ochotniczy - około 400 harcerzy 
5 . 6-ty harcerski pułk piechoty 
6 . Pólbatalion ki~lecki straży granicznej 
7. Półbatalion krakowski straży granicznej 
8 . Pomorska kompania harcerska z Pucka 
~ · Kompania harcerska z Grudziadza 

l Harcerska kompania zapasowa w Modlinie 
~. Kompania służby ł~czności w Biedrusku 

,. 1ą . Harcerski oddział ł.acznikowo-wywiadowczy przy dowództwie frontu 
~ północno-wschodniego 

~3. Harcerski pluton wywiadowczy przy dowództwie 
~ · Har cerski pluton wywiadowczy przy dowództwie 
15 . Harcerski pluton wywiadowczy przy dowództwie 

frontu północno-wschodniego 
IV Armii 
15- tej dywizji 
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16. Oddział kurierski przy oddziale II Naczelnego Dowództrwa 
17. Oddział kurierski przy oddziale V Naczelnego Dowództwa 
18. Szpital harcerski na 30 łóżek w Łodzi, utworzony przez harcerki z Łodzi 
19. I-sza harcerska kompania sani tama "Czuwaj" /Warszawa/ 
20. II-ga harcerska kompania sanitarna "Czujka" /Warszawa/ 
21. Czołówka kulturalno-oświatowa i propagandy /Warszawa/ 
22. Kompanie wartownicze garnizonowe: Lublin, Kielce, Lwów, Kraków, Poznań 

• • l. l.nne 
23. Obóz harcerski w Pruszkowie. 

W ochotniczej służbie pomocniczej i zastępczej brało udział około 15,000 
młodzieży harcerskiej obojga płci. 

Młodzież, która przeszła z drużyn do wojska, okazała się o tyle przygotowana 
do tej służby, że po kilku zaledwie dniach ćwiczeń w koszarach wykazała już dosko
nała sprawność, a biorąc między siebie zupełnie nieprzygotowanych wojskowo ochotni
ków, podciagała ich do swego poziomu bardzo szybko. 

Dowódcy wojskowi byli pełni uznania dla harcerek i harcerzy. 
A gen. J. Haller, Przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego, w swej odezwie 

z okazji dziesięciolecia powstania Harcerstwa Folskiego tak pisze: 
•••• 

11Niepodległość i chwała Polski to był cel, który porywał i rozpalał dusze 
młodzieży harcerskiej. Dla tego celu hartować ducha i ciało, ćwiczyć wolę, pielę
gnować cnoty chrześcijańskie i tym sposobem wyzwalać w człowieku najszczytniejsze 
wartości ludzkie - było zadaniem Harcerstwa. ~e nie były tylko zabawka ćwiczenia, 
ani frazesem wzniosłe hasła - zaświadczyło Harcerstwo podczas wojny, mobilizując 
się pierwsze do walki i pomocy walczącym. Wodzowie i dowódcy zgodni sa w stwier
dzaniu wybitnych zalet harcerzy-żołnierzy. Szczególnie ostatnie miesiące walki z 
najazdem bolszewickim i udział Harcerstwa w Armii ochotniczej przekonały społeczeń
stwo ponad wszelka wątpliwość o wielkiej narodowej wartości naszego Ruchu" .•• 

/Opracowane na podstawie artykułu dha Władysława Nekrasza 
w "Tygodniku Ilustrowanym" z S lutego 1921 roku/ 

Ks.dr . Roman Nir, Orchard Lake 

Harcerstwo polskie na Wschodzie w latach 1942-43: 

Wstęp 

W historii II-ej wojny światowej, w dziejach narodu polskiego w historii 
Polonii w kształtowaniu charakteru i patriotyzmu młodego pokolenia -
odegrał wielka rolę Związek Harcerstwa Folskiego na Wschodzie. Pełna dokumentacja 
i sprawozdanie z działalności Zwi~zku za okres od 19 lipca 1942 do 31 grudnia 1943r. 
z terenu Iranu, Afryki, Indii, Palestyny, opublikowana została na łamach czaso-
pi.sm ha erskiego "Skaut" Nr . 23 z 1944r. 

o E 

den nielicznych egzemplarzy zachował się w Archiwum Polonii w Orchard 
czególnych działach została podana bogata treść. 

~~~~ na Wschodzie 
zku Harcerstwa na Wschodzie została powołane do życia na II Walnym 

.~ .... rstwa na Wschodzie, który odbył się w Jerozolimie 19 lipca 19Z.2r. 
~~z czyna swa działalność harcerstwo na Wschodzie . Powstaja pierwsze 

erskie w Samodzielnej Brygadzie Strzelców Karpackich w Syrii i Palestyni .· 

archiwum 
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Harcerze nawi~zuja kontakt z terenem w Palestynie i w Egipcie . Część podręczników 
harcerskich, przywiezionych przez harcerzy - została na Wschodzie przedrukowana . 

Przewodniczacym Starszyzny Rady był hm. Stanisław Sielecki - u~orzonej w 194lr. 
Na pierwszym Walnym Zjeździe w 194lr . Rada Starszyzny składała się z 5-ciu instrukto
rów: hm. S. Sielecki, hm. S. Szymański, hm. I . Płonka, hm. R. Raczyński i hm. Z. 
Szadkowski . /Najwyższa władza harcerska na Wschodzie/ . 

Przed II-gim Walnym Zjazdem odbyła się konferencja instruktorów, przybyłych 
głównie z Rosji i frontu libijskiego . Konferencja dowiodła, że zespół ludzi , prze
si~kniętych ideologia harcerska potrafi znaleźć wspólny tok myślenia, mimo różnych . " " przeJsc . 

W dniu Zjazdu - 19.VII . l942r . , Przewodnicz~cy Rady Starszyzny hm. S. Sielecki , 
w czasie mszy św . na Górze Kalwarii złożył Votum Matce Boskiej - imieniem Związku 
Harcerstwa Folskiego z odpowiednia deklaracja . Harcerstwo było pierwsze z pośród 
uchodźctwa, które przez złożenie Votum, dało wyraz swym przekonaniom religijnym. 
Zjazd uchwalił deklaracj ~ ideowa, następujacej treści : 

"Jak wierzymy w Boga, tak wierzymy w zwycięstwo i w Wolna, Niepodległa Polskę . 
Niema i nie będzie dla nas "starej " i "nowej" Polski . Jest jedna i jedyna: Folska 
od Piastów aż do Jej wielkiego Jutra! Nie ma i nie będzie dla nas innego celu -
jak powrót do Kraju . A prawo do tego powrotu musimy okupić ofiarnym wysiłkiem i 
prac~ . Kryterium naszego charakteru, naszego postępowania i pełnionej służby -
będzie przestrzeganie prawa harcerski~go w całej jego rozciagłości . Chcemy 
codziennym czynem świadczyć, żeśmy godni miana Polaka-harcerza . Stawiamy sobie 
cele : - Jak pełnimy służbę? - Z czym chcemy wrócić do Kraju? Mimo różnych dróg, 
jakie nas wiodą do Macierzy, s~ierdzamy iż - jednej my Folski dzieci. Miernikiem 
oceny jednostki będzie dla nas nie przynależność partyjna czy orientacja polityczna, 
lecz charakter , przydatność, służba i wyniki pracy. " 

Skład personalny ZHP 
Na II Zjeździe uformował się następujacy skład personalny Rady Związku Harcer

stwa Folskiego na Środkowym Wschodzie : Przewodniczący Rady-hm. Sielecki Stanisław ; 
vice-przewodniczący-hm.Szadkowski Zygmunt; sektetarz-hm. Szymański Stanisław; 
skarbnik- hm. Słaby Wilhelm; kapelan-hm.ks . Grzondziel Rafał . Członkowie: phm. 
Kwiatkowska Zofia, phm. Masłań Julia, dz .harc . Chmielewski Mieczysław, dh . Rudawski 
Aleksander. Komendant na Srodkowy Wschód-hm. Śliwiński Walerian, Jeremi. 

Naczelny Komitet Wykonawczy ZHP jest jedynym reprezentantem ZHP; stanowimy 
jeden niepodzielny Zwi~zek, a prace prowadzone na Wschodzie sa tylko fragmentem 
całości pracy zarówno w Kraju , jak i poza granicami. Dla zespołu ludzi, prowadz~
cych pracę na Wschodzie, jest jasne, że bedziemy musieli zdać rachunek przed Zjazdem 
Walnym w Polsce, każdy ze swego odcinka tak, jak ze swojej pracy zdać będa musieli 
rachunek ci wszyscy, których do Władz Naczelnych ZHP powołaliśmy na ostatnim 
Zjeździe w Polsce . 

Za całość pracy na Wschodzie odpowiedzialnośćpanoszaNaczelne Władze Harcer
na Wschodzie : Rada i Komenda, która przez lokalne władze terenowe prowadzi 
harcersk~ . 

awozdanie Dh . S. Sieleckie 
N dnLczacy Rady hm. S. S e l ecki 15 . I . l944r . wystosował list sprawozdawczy 

e nego Komitetu Harcerskiego w Londynie. Oto jego treść : 
rzededniu swego odejścia na teren operacyjny, uważam za swój obowiazek 

:Ra~s ać i naświetlić wyniki pracy harcerskiej na Wschodzie . To, co zostało 
~.~z , stanowić będzie piękny rozdział w historii ZHP, dajac świadectwo 

;Jan~acyjnej wartości jakie Harcerstwo wnosi w Życie młodzieży, społeczeństwa 
~- __ .!....l~ ska . 
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Rada ZHP na Wschodzie i Rada Starszyzny, opierając się na dwóch Walnych 
Zjazdach ugruntowała silnie pozycję harcerską na Środkowym Wschodzie na odcinku 
wojska, jak i wśród młodzieży uchodźczej . Rozwój organizacyjny, osiągnięte wyni
ki, mocna postawa ideowa i zwartość Harcerstwa zjednało ogólne zrozumienie i popar
cie CZI.ynników państwowych i społecznych. Tu przypomnę przychylne oświadczenie i 
rozkazy wydane na temat pracy harcerskiej /kolejno/: 

1/ Oświadczenie Dowódcy SBSK i Dowódcy WP na ~rodkowym Wschodzie - &en. bryg. 
Kopańskiego Stanisława . 2/ Oświadczenie Dowódcy Wojsk Polskich na Srodkowym 
Wschodzie - gen.dyw. dr . Zająca Józefa. 3/ Rozkaz Dowódcy APW - gen.dyw. 
Andersa Władysława. 4/ Oświadczenie Min.prof. Kota Stanisława. 5/ List 
pasterski J . E.ks . Biskupa Józefa Gawliny. 6/ Rozkaz Naczelnego Wodza ś . p. 
Gen. broni Władysława Sikorskiego . 7/ Oświadczenie Min. Stańczyka . 
8/ Wypowiedzi Konsulów Generalnych. 9/ Wypowiedzi delegatów Ministra P. i 
O.S . lO/ Wypowiedzi delegatów Ministra W.R . i O.P . ll/ Wypowiedzi Attach~ 
Wojskowych. 12/ Oświadczenie Min . Badera. 13/ Rozkaz Naczelnego Wodza gen. 
broni Kazimierza Sosnkowskiego . 14/ Oświadczenie Min. Delegata Rządu i wiele 
innych wypowiedzi. 
To wszystko w połączeniu z organizacyjną pracą wewnętrzną, opartą na statutach 

i regulaminach, stworzyło mocną strukturę ZHP na Wschodzie. 
Praca we'tmętrzna na terenie młodzieżowym dała pozytywne rezultaty: a/ w tworz. 

niu i życiu kręgów harcerskich w wojsku, b/ w opanowaniu przez Harcerstwo młodzieży 
w Iranie, gdzie osiągnięto wspaniałe wyniki, szkoląc kadry instruktorskie, drużyno
wych i z as tępmqych dla Afryki, Indii, nawet Meksyku. W zorganizowaniu akcji wydaw
niczej, co pomogło organizatorom, kierownikom pracy w terenie. To rozszerzyło i 
pogłębiło pracę harcerską na dalszych terenach . Zostały dokonane następujące 

• • • • 
posun1ęc~a organ~zacy]ne : 

l/ Uzyskano· dla 14 instruktorów-żołnierzy APW i 8 ochotniczek PSK przydział 
do prac harcerskich . 

2/ Stworzono do koordynacji pracy specjalną komórkę w postaci Samodzielnego 
Referatu harcerskiego przy terytorialnym rzucie APW . 

3/ Uzyskano pomoc techniczną w wysyłaniu instruktorów w teren od władz wojsko
wych. 

Działalność ZHP znalazła dodatnie potwierdzenie w listach najwyższych władz 
wojskowych . Oto kilka listów: 

Gen . Władysław Anders /list z 3l .XII.l942r . / 
Harcerze ! Z 9znaniem przyjąłem do wiadomości uchwały Walnego Zjazdu Harcer

stwa Folskiego na Srodkowym Wschodzie w Jerozolimie. Wasza deklaracja ideowa 
wyraźnie stwierdza, że hasła służby Bogu, Polsce sa wśród Harcerzy zawsze żywe i 
że w walce, jaka toczy Polska, chcecie być w pierwszych szeregach Jej żołnierzy. 

Wiem, że liczne rzesze harcerek, harcerzy, instruktorów harcerskich znajduj~ 
się w szeregach Armii Polskiej na Wschodzie, dlatego wierzę, że piękne tradycje 
ud · łu Harcerstwa Folskiego w walkach o Niepodległość przeciw zaborcom w podzie-

K piracji, w wojnie 1914-1918, w wojnie 1918- 1920 i w Kampanii Wrześniowej 
taną podtrzymane i opromienione nowym wkładem w dalszej walce z wrogiem. 
łatwić Wam, Harcerze-Żołnierze, spełnienia obowiązków w tej najszczyt
bie dla Polaka, jaka jest służba żołnierska, włożenia w nia tego 

archiwum 

co daje prawo i przyrzeczenie harcerskie - zezwalam na utrzymywanie 
pójni i łączności harcerskiej. Czuwajcie! 

Gen .Dywizji - Wł. Anders 
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Władysław Sikorski 
Dnia 10 czerwca 1943r. Naczelny Wódz Władysław Sikorski przesłał następuj~ce 

słowa : 

Z radości~ przyjmuję do wiadomości przedstawiony mi przez Przewodnicz~cego 
Rady i Komendaoda ZHP na Wschodzie, meldunek o pracach Zwiazku Harcerstwa Folskiego 
na Wschodzie. Dziękuję Harcerstwu za dotychczasow~ postawę i pozytywne wyniki 
pracy. Aprobuję zamierzenia pogłębienia i rozbudowy pracy. 

Ufam, że wierni harcerskim ideałom, będziecie umieli zawsze odnaleźć właściwa 
drogę służby i ofiary dla dobra najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej, że za
poczatkowane rzetelnym wysiłkiem prace na uchodźctwie przyczyni~ się do odrodzenia 
Harcerstwa w Kraju. 

Pewien jestem, że w oparciu o braterstwo skautowe - będziecie odbudowywać 
życie społeczne Państwa. Przekażcie moje serdeczne pozdrowienia i życzenia 
Harcerzom i Harcerkom rozsianym w gromadkach od Iraku po Afrykę i Indie. 

Czuwajcie! 
Władysław Sikorski, Naczelny Wódz 

Ks .dr. Roman Nir 
Przedstawione w tym odcinku dokumenty mówi~ o różnorodnej pracy Zwi~zku 

Harcerstwa Folskiego na ~rodkowym Wschodzie w świetle sprawozdania Przewodniezacego 
Rady Hm. Stanisława Sieleckiego . Depesze najwyższych władz wojskowych sa wielkim 
uznaniem dla tych prac. Materiał ma charakter źródłowy. 

Ks .dr. Roman Nir, Orchard Lake, Seminarium Duchowne. Piatek i sobota 
29, 30 stycznia 1982r. -Dziennik Polski /Polish Daily News/ . 
Z Archiwum Polonii w Orchard Lake, Seminarium Duchowne. 

P.S. Redakcja bardzo serdecznie dziękuje Księdzu dr. R. Nirowi za bardzo ciekawy 
materiał przesłany z Orchard Lake. Przepraszamy za niewielkie skróty. 

Nie daj by słońce jedna łzę 

Nim ja otrzesz, z oczu brata wypiło, 

Bo tylko miłość jest siła, 

Co zgładzić może ból świata . 

Maria Konopnicka 

archiwum 
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Matko ... 
Ałfidło, Tyl norótl po/d.j pneJ wiekami jui wyh~~Wrn· 

Młlfło, Tyj naróJ polski colym sercem ukocltola. 
W cłzitczni za T wojp Jobroć, przemierzamy wiele dróg 
Wienpc, ie ty/lo prawcłp, tylko iyciem jest som Bóg. 

Rełren: Sześćsef lał, Maryjo, z nomi jesteś, 
Z Jasne; Góry wiernie trzymasz słrai. 
Sześćsef lał jui bronisz nas oJ nieszcztść, 
By nie zginpl polski norócl nasz. 

Chcemy prosić Cię, Maryjo, dzisiaj 
Gtly woJcolo czyha tyle bun, 
losłań z nami, Matleo ukochana, 
Nie lał sześćset lecz na zawsze jui. 

• 

str.l7 

---~~--- Dokończenie na stronie 47 

Harcerstwo w latach okupacji /czrJc 3-cia/ 

. -ZARYS DZIEJOW HARCERSTWA W BYDGOSZCZY 

I Pod zaborem pruskim 

II W okresie Międzywojennym 

III Podczas okupacji 

IV Po wojnie. 

By przypomnieć na jakiej glebie, z jakiej klasy pokoleń wyrosło harcerstwo 
bydgoskie podam na wstępie kilka dat historycznych. 

W 1238r. ukazała się pierwsza wzmianka źródłowa o kasztelanie bydgoskim 
Sędzisławie. W 1346r. wystawia Kazimierz Wielki dokument lokacyjny dla miasta. 
Rozpoczęto przebudowę zamku z drewnianego na murowany. W 1946r. obchodziła 
Bzs&oszcz 600-letnia rocznicę założenia miasta. Aż do rozbiorów Polski, miasto 
~~~ ro~ijało się nieraz broni~c mężnie ziemi piastowskiej przed naporem 
N. cow /Dr~g nach Osten!/. Okres rozbiorów przebiegał głównie pod hasłem 
"0rganicz12ej walki" o zachowanie polskości i jej stanu posiadania, walki przeciw 

Ja~~ypo~kte· fenz~ie ~i~marcka i j:go nast~pców /Hakata!/. Powstaja dlatego 
rozR stowarryszen~a kosc~elne oraz 1nstytucJe gospodarczo-kulturalne. Duch 
po zciy~ny w Bydgoszczy nie przestawał pulsować. W 1844r. zostało zorganizowane 

--~ syno Pofsk~e- ośrodek pracy patriotycznej. Od 1848r. działał jawnie Komitet 
ar~~' J1.źniej jako tajna Polska Liga Narodowa. W 1906r. został zakupiony 

"ll.Q.m P lS"ld" - główny ośrodek działalności polskich organizacji społeczno-kultu-
(3J W~62r. odbyło si~ spotkanie głównych organizatorów powstania narodowego 

t 
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stanęło w szeregach oddziałów powstańczych. A w dniu 2Q-go stycznia l920r . w 
czapkach harcerskich z polskim orzełkiem, witali wraz z tłumami mieszkańców gen. 
Józefa Dowbór-Mośnickiego który wkraczał do Bydgoszczy na czele wojska polskiego , 
w szeregach którego byli także harcerze . 

Po założeniu I-szej wojny światowej istniało na terenie Bydgoszczy pięć dru
żyn męskich, jedna żeńska, oraz orkiestra . Jej założycielem był Jan Kielbich . 

Po wojnie idea skautowska szybko znalazła zapalonych zwolenników. Powstawały 
nowe zastępy i drużyny głównie pod opieką szkół. "Regulaminowe umundurowanie" 
harcerskie uzyskiwano początkowo przez odpowiednie przerabianie ubioru niemieckiej 
organizacji młodzieżowej Youngdeutschland . Przed wybuchem II-giej wojny światowej 
istniały na terenie Bydgoszczy cztery hufce szkół powszechnych, jeden hufiec szkół 
średnich, oraz jeden hufiec drużyn pozaszkolnych /żeglarska, lotnicza, kolejowa/ . 
Hufiec ten delegował dość często swoich członków do prowadzenia świeżo organizowa
nych drużyn. Długie kolumny harcerek i harcerzy maszerowały przed przedstawiciela
mi władz w dniach łwiat narodowych . 

Program pracy drużyn obok celów wychowawczych /Przyrzeczenie i Prawo Harcerski~ 
obejmował zdobywanie sprawności i stopni harcerskich, a celem wycieczek i biwaków 
był obóz letni, zimowy, żeglarski w kraju lub zagranicą . Tam zastosowano m.in . 
pionierkę harcerska, terenoznawstwo, pomoc sanitarną itp. 

Jako patronów drużyn obierano ludzi wybitnych w dziejach naszego narodu n.p . 
"Siódemka" nosiła nazwę J.K. Chodkiewicza, "Piętnastka"- ks . St . Skorupki. Ich 
zalety i zasługi miały służyć jako wzór członkom drużyny. 

Wielkimi zasługami dla harcerstwa na terenie Bydgoszczy wyróżniali się obok 
wyżej wymienionych ks. Jan Filipiak, dyrektor Seminarium Nauczycielskiego i pionier 
polskiej szkoły; hm. Adam Timler profesor Seminarium Nauczycielskiego; hm. Walerian 
Gestomski kmdt. hufców, doskonały organizator a podczas wojny - spadochroniarz 
/spoczywa na cmentarzu w Edinburghu/; jego prawa ręka, niesamowicie pracowity, 
sekretarz komendy hufców, phm. Czesław Miodowski /zginął w obozie koncentracyjnym/; 
hufcowi, oraz funkcyjni drużyn pozaszkolnych jak n.p . Szulc Eugeniusz, Woliński 
Aleksander, Supkowski Bernard, Wilamowski, Jakubowski, Woyhanowski, Dulczewski, 
Budnieraki Stefan, Buzelski Hieronim, Graczykawski Antoni, Górny Władysław, Lemke 
Alojzy, Mateja Stanisław, Bartnicki Tadeusz, Papiński Kazimierz, Bonin Hubert, 
Gliszczyński Zygmunt. 

II 

By nakreślić role harcerstwa bydgoskiego w pierwszym okresie inwazji Niemców, 
należy wspomnieć, chociaż ogólnie, o sytuacji i stosunkach polsko-niemieckich w 

• • tym reJon1e. 
Wiemy, że od kilu lat gromadziły się ponure i groźne chmury . Władze nasze 

wiedziały, że Niemcy, hakatyści, wrogowie Polski od dawna popierali politykę zwaną 
Drang nach Osten /Parcie na Wschód/, że przygotowują się i mobilizujadodziałań 
dywersyjnych w wielu miejscowościach na Ziemiach Zachodnich, a szczególnie w 
Bydgoszczy. Im bliżej września 1939r.~ tym odważniej i bezczelniej ich V-ta kolu-

lała sobie na rozmaitego rodzaju prowokacje siejąc postrach, groźby itp. 
niedzielę 3- go września dywersja ta rozpo,częła zbrodniczą akcję znienacka 

z fK rzerywajac życie wielu Polakom. 
podstawie zeznań wielu naocznych świadków oraz zdobytych dokumentów, 

O ~ rsj ę tą organizowała armia niemiecka /Wehrmacht/ . W Bydgoszczy raz-
lo 150 stanowisk ogniowych, głównie wzdłuż głównych dróg, używanych 
polskie . Miejscowych Niemców /Volksdeutsch/ wspomagali wybitnie 

spadochroniarze Wehrmacht'u . Dobrze zamaskowani zajęli stanowiska 
wieżach wszystkich kościołów ewangelickich /siedem!/, na cmentarzach, 

archiwum 
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w licznych fabrykach należących do Niemców, w ich domach, na dachach, a nawet na 
wszystkich drzewach jak n.p. obok polskiego Sierocińca im. H. Dietza. 

• 

Zadaniem ich było: Współpracując z Wehrmacbt'em obsadzić główne ulice prze
jazdowe, ogniem broni maszynowej wprowadzić zamieszanie, chaos, siać popłoch wśród 
oddziałów wojska polskiego i ludności cywilnej, zatarasować przemarsz wojska, 
odciąć im odwrót, nie wypuścić z Bydgoszczy- przyspieszając jej "wyzwolenie". 
Stworzyć legendę o zbrodniach popełnionych przez Polaków na Niemcach. 

Oddziały wojsk polskich, broniąc się zaciekle przed przeważającymi wielokro
tnie liczba i uzbrojeniem Niemcami, cofnęły sie z Pomorza poprzez Bydgoszcz w 
kierunku na Toruń i Inowrocław. Także tłumy ludności cywilnej uchodziły przed 
linia frontu. Trzeciego września około godz. lO-tej rozległa się nagle strzela
nina, która po kilkunastu minutach objęła całe miasto. Skoncentrowała się przede 
wszystkim na tarasach, którymi przechodziły oddziały wojska polskiego. Niebezpie
czne gniazdo ogniowe zorganizowali dywersanci na drzewach obok Sierocińca, ryglu
jąc krzyżowym ogniem ulice prowadzące właśnie w kierunku na Toruń i Inowrocław. 

A teraz słów kilka o dziejach drużyny harcerskiej zorganizowanej w tym Siero-. , 
c1.ncu. 

Nosiła ona Nr. 4-y A. Była drużyną. filialną., podopieczna drużyny macierzystej 
przy Gimnazjum Humanistycznym im. J. Kilińskiego. Dużo czasu i pracy poświecili 
tej drużynie m.in. dh. Edmund Kuźmiński, bracia Jerzy i Tadeusz Kłobuccy, Edmund 
Matuszewski, a także Tadeusz Nowakowski, znany obecnie powieściopisarz. Sierociń
cem opiekowały sie siostry zakonne Szarytki. Harcerze Sierocińca, pełniąc służbę 
obserwacyjno-informacyjną, wskazali naszym Żołnierzom dobrze zamaskowane stanowi
ska Niemców. Niebawem przestały one ryglować ważny węzeł dróg ... Wojsko miało 
drogę wolną. 

Niemcy mścili sie później okrutnie na Sierotach i obsłudze Sierocińca . Grożąc 
wymordowaniem wszystkich, domagali się wydania broni, przeszukali gmach Sierocińca 
od piwnic do dachów ..• Nic nie znaleźli. Dzięki mężnej postawie siostry zakonnej 
Irenie, opuścili Sierociniec bez rozlewu krwi . 

Także dzięki niej został zorganizowany przez harcerzy podsłuch radiowy, a zdo
byte wiadomości przekazywały Siostry zaufanym "ku pokrzepieniu serc - maltretowanym 
rodakom". 

W pierwszej połowie lutego 1940r . najstarsi harcerze /14-16 lat/ zostali wywie
zieni na przymusowe roboty do Niemiec . 

Władze polskie chetnie korzystały z pomocy zgłaszających się ochotników i ocho
tniczek-harcerek. Ich pomoc ograniczała sie przede wszystkim do roli obserwatorów. 
Przy ich pomocy wojsko przystąpiło do obrony i oczyszczenia gniazd oporu w niedziel~ 
3-go września. Padło wtedy około 200 ludzi po obu stronach. 

Podczas odprawy z najwyższymi dowódcami Wehrmacht'u w dniu 22/8/19~9r. w 
Obersalzberg'u, która miano zakończyć przygotowania do napaści na nasz kraj, Hitler 
taksie m.in. wyraził: "Nie miejcie litości i bądźcie brutalni!!!" 

Volksdeutsche wobec tego, po wkroczeniu wojsk niemieckich do Bydgoszczy nazwa
,, ... ,.,..·. odrazu niedzielę 3-go września "krwawa niedziela" . Aparat zakłamanej propagandy 
GoeQelsa wyolbrzymił liczbe zabitych Volksdeutschów do wielu tysięcy, by szczuć, 

N odż gać do nienawiści i zemsty, a z drugiej strony, aby zasłonić tym mitem i uspra-
J wj~I·wić z góry przez nich zaplanowane morderstwa, oraz osłabić wyjątkowy chara

t.-:.-:.:, k'ten brodni przez nich dokonanych. Mit t.zw. "krwawej niedzieli" służył im jako 

~ 

~ st do terroru i eksterminacji polskiej ludności w imię t.zw. odwetu. 
Zaczęły się wiec masowe łapanki, bestialskie okrucieństwa i morderstwa wyko

-lna e przez Wehrmacht, Selbstschutz, organa policji i Gestapo. Dążyli przede wszy-
kim do zniszczenia tych warstw społeczeństwa, które przestawiało dla nich naj-
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większe niebezpieczeńs·two jako potencjonalne siły przyszłego ruchu oporu. W tym 
celu akcja eksterminacyjna objęła księży, nauczycieli, działaczy organizacji patrio
tycznych jak np. członków związkU Powstańców Wielkopolskich, członków związku Pol
skich Ziem Zachodnich, członków Sokoła, Służby Obywatelskiej, młodzieży gimnazjal
nej i harcerzy. Wśród rozstrzelanych znalazły sie także 16-sto letnie dziewczęta, 
harcerki, których jedyn~ win~ było to, że były Folkarni i że w dniu 3-go września, 
ulegając ciekawości oraz ogólnemu nastrojowi, wybiegły na ulice by pocieszać naszych 
żołnierzy. Około 30 tysięcy mieszkańców Bydgoszczy poniosło śmierć w czasie okupa
cji, w tym wielu harcerzy. Upust krwi w tym mieście był o wiele wyższy od upustu 
ogólnopols.kiego. Na terenie dzisiejszego województwa bydgoskiego znajduje się około 
450 miejsc zbrodni popełnionych przez Niemców. Dlatego na wspomnienie nazwy miasta 
BYDGOSZCZY budzą się automatycznie niezmiernie głębokie uczucia obrzydzenia w sto
sunku do Niemców- podobnie jak wspomnienie o obozach koncentracyjnych ••• 

A teraz kilka, bardzo skróconych, relacji złożonych przez naocznych świadków 
o harcerzach, zebranych w książce Edwarda Serwańskiego . Została ona wydana /421 
stron/ w Poznaniu w 198lr. Jej tytuł: DYWERSJA NIEMIECKA I ZBRODNIE HITLEROWSKIE 
W BYDGOSZCZY NA TLE WYDARZEN W DNIU 3.IX.l939r. Zawiera m.in. 140 relacji. Z 
kilku relacji wyłuskałem zdania, odnoszace sie do działalności harcerzy. I tak: 

1/ Renryk Tuciński zeznał: Byłem harcerzem w VII Drużynie. Tuż przed wybu
chem wojny drużyna nasza pełniła różne funkcje w zakresie utrzymania porządku w 
mieście. Chodziliśmy po ulicach w zastępach po 7-8 chłopców w towarzystwie star
szego cywila, który nosił na rękawie biało-czerwona opaskę. 

2/ Marian Olejniczak zeznał: Dnia 3-go września zauważyłem, że Niemcy strze
lają do polskich żołnierzy. Ponieważ byłem harcerzem, wskazałem naszym żołnierzom 
domy z których padały strzały. Ujęli trzech Niemców. Z harcerzami Franciszkiem 
Płoszyńskim i Władysławem Piechockim przeprowadzaliśmy ponadto rewizję domów z 
których padały strzały. Zostałem aresztowany 17-go września. Podczas przesłuchań 
zostaliśmy okropnie skatowani. 

3/ Por. Stanisław Dwarakowski zeznał: Dnia 3-go września około godz. 11.30 
harcerze przyprowadzili do sztabu dywizji Niemca liczacego około 65 lat. Oddział 

wojskowy aresztował go przy karabinie maszynowym na wieży kościoła ewangelickiego. 
4/ Leon Kolańczyk, szeregowy 62 p.p. zeznał: 3-go września w akcji poszuki

wania dywersantów pomagali nam harcerze. Wielu dywersantów było uzbrojonych w 
niemieckie pistolety maszynowe. Harcerze także pomogli nam ujać kobietę-dywersant
kę przy pomocy sprytnej zasadzki . 

5/ Siostra zakonna ze Zgromadzenia S.S. Szarytek zeznała: Dni~ 3-go września 
sale szpitalne były przepełnione. Ranni leżeli na podłogach i korytarzach. Nawet 
mali chłopcy /harcerze/ przynosili rannych na zaimprowizowanych noszach. 

6/ Henryk Tuciński zeznał: Dnia 5-go września wyszedłem na ulicę w mundurze 
skauta . W dniu tym wkraczały oddziały niemieckie do Bydgoszczy. W pewnej chwili 
jeden z żołnierzy wystapił z szeregu, podszedł do mnie, pozrywał mi naszywki, krzyż 
barc,erski, podeptał je razem z rogatywka i poczał mnie tak katować, że straciłem 

... prz_~toll'tl:lość . 
~ l Juojzy Mlodzikowski zeznał : Dnia 6-go września zostałem aresztowany. By
łem w munddrku gimnazjalnym. Więźniowie naszego bloku składali się w 90% z mło-

O dz4eży tw t~ wielu harcerzy/. Stopniowo zostali wymordowani. Tylko niewielu zo
sta~ zwoln~onych . 

ar c 

. ~f An oni Szynka, b. urzędnik sadowy zeznał: Dnia 6-go września widziałem 
pro~adiona grupę harcerzy złożona z 60-70 chłopców. Mówiono mi, że ida do pracy 
~o T Azciyna. P6źniej jednkak dowiedziałem się, że zostali rozstrzelani w lesie 

od T · zczynem, gdzie Niemcy przeprowadzili wiele masowych egzekucji . 

vu 
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9/ Rozalia Frenczakowa zeznała: Niemcy rozstrzelali jej męża i trzech synów 
w tym 14- letniego Józefa-harcerza . 

10/ Kazimierz Karczewski zeznał: Dnia 9-go września byłem świadkiem publi
cznej egzekucji przed kościołem po- jezuickim na Starym Rynku. Około 30 mężczyzn 
i chłopców, wśród nich gimnazjaliści i harcerze, stali w szeregach. Jeden z nich 
przed salwa krzykmil: "Niech żyje Polska" . 

Ciężkie wyroki spadły także na młodych chłopców /harcerzy/ z obrony przeciw
lotniczej, którzy w dniach 3- go i 4- go września przejęli szereg funkcji policyj
nych po opuszczeniu miasta przez policję . 

• 

Krew mrożąca relację złożył ciężko ranny w egzekucji harcerz Tadeusz Napierała . 
/patrz str.24/ . 

Na Starym Rynku, miejscu publicznych egzekucji, stanął wielki "Pomnik. Walki 
i Męczeństwa" poświęcony ofiarom zbrodni popełnionych przez Niemców na terenie 
miasta Bydgoszczy i jej okolic. 

Podczas tej eksterminacyjnej, nieludzkiej okupacji, opór i walka podziemna w 
Bydgoszczy i w jej rejonie nie ustawała . Wśród prowadzących nasłuch radiowy zna
leźli się także harcerze . Kolportowali zdobyte wiadomości i ulotki . Ukrywali osoby 
poszukiwane przez Niemców. Byli członkami szeregu organizacji ruchu oporu o takich 
nazwach jak "Polska żyje" /powstała pod koniec 1939r./ . "Wolność", "Niepodległość" 
i "Feigel" /od nazwiska założyciela/. 

Także tajne nauczanie było prowadzone m.in . przez nauczycieli i nauczycielki
harcerzy. Niemcy zamordowali 73 nauczycieli w samej Bydgoszczy. 

Wspomniałem wyżej o losach IV A drużyny działającej na terenie Sierocińca, a 
złożonej z młodzieży w wieku szkolnym. Dla kontrastu przyjrzyjmy się dziejom druży
ny złożonej z młodzieży w wieku poza . szkolnym. Weźmy dla przykładu "Siódemkę" im. 
J . Chodkiewicza . Została ona zarejestrowana pod tym numerem w 192lr. Niemal od 
samego początku była związana ze środowiskiem kolejowym. Zrzeszała młodzież uczaca 
się zawodu przy warsztatach kolejowych . Pierwszym drużynowym był Kazimierz Papiński 
od roku 1927 Eugeniusz Szulc, a ostatni rok przed wojna Hubert Bonin . W okresie 
miEt_dzy-wojennym "Siódemka" składała się z drużyn: żeglarskiej, lądowej, kręgu starsz 
harcerskiego i "Koła Byłych Siódemkarzy". Skupiała w swych szeregach ponad 200 
harcerzy . Wielu harcerzy tej zasłużonej drużyny poległo na polu chwały w czasie 
działań wojennych, w mundurach wojska polskiego, kilkudziesięciu zginęło w katow
niach Gestapo, w obozach zagłady oraz od kul plutonów egzekucyjnych. Ginęli na 
bydgoskim Starym Rynku, w okolicznych lasach a nawet na Pawiaku . Od pierwszych 
dni wojny "Siódemkarze" przy s tą,pili do obrony Ojczyzny . Pełnili służbę wywiadowczą, 
rolę laczników, pracowali w szpitalach, pomagali jeńcom wojennym. Za pracę konspi-

• 
racyjną, "piątek" był odpowiedzialny Hubert Bonin, a w ostatnim okresie wojny komen-
dantem "Szarych Szeregów" na województwo Pomorze był pierwszy drużynowy żeglarskiej 
"Siódemki" Bernard Mroziński. 

~-----... Bezcennym skarbem "Siódemkarzy" jest Historia ich drużyn. Obejmuje ponad 

N 
60 lat pracy harcerskiej. Jest ona spisana w jedenastu tomach .• W jej archiwach 
znajdują się prócz tego liczne okolicznościowe kroniki z różnych zlotów, obozów 
~~tycznych, żeglarskich itp . W latach 1921- 1939 "Siódemka11 zorganizowała łącznie 
92 p~ozy . Uczestniczyło w nich 995 druhów przez 712 dni! Archiwa te nie wpadły 
w tę e Gestapo mimo licznych rewizji . 

... .... Po wojnie skupił wokół siebie byłych "Siódemkarzy11 Aleksander Woliński. Rozpo· 
cz~a się na nowo praca harcerska. Jednak od 1949r. ustaje działalność bydgoskiej 
'~iódemki" tak jak całego Zwią,zku Harcerstwa Polskiego . Powstaje nowa organizacja archiw_"ha, erska", która nie ma nic wspólnego z harcerstwem opartym na przedwojennym 



Nr 34/35 SKAUT str . 23 

Przyrzeczeniu i Prawi~ Harcerskim. Została podstępnie narzucona mimo burzliwych 
protestów . Oparto ją na "ewangelii" Marksa i Lenina ••• 

Harcerstwo bydgoskie cieszyło sie w okresie miedzywojennym bardzo życzliwym 
poparciem miejscowego społeczeństwa. Znalazło wielu dobroczynnych przyjaciół w 
Kołach Rodzicielskich przy szkołach, w Rodzinie Kolejowej i Wojskowej, w Kołach 
Przyjaciół Harcerstwa, oraz w różnych organizacjach społeczno-kulturalnych . Har
cerstwo, tak męskie jak i żeńskie, występowało zbiorowo, publicznie w różnych obcho
dach narodowych , brało udział w zawodach sportowych, w różnych konkursach n.p . 
ozdób choinkowych, występowało publicznie jako teatr harcerski /tutaj różnymi ta
lentami wybijały się druhny!/. 

Ogólnie-har cerstwo było duma i ozdobą roiastat 
Harcerze przestrzegali chlubnie Przyr zeczenia i Prawa Harcerskiego nie tylko 

w okresie międzywojennym i nie tylko podczas bestialskiej okupacji . Nie tracili 
nadziei na końcowe zwycięstwo . Bez przerwy dlatego przygotowywali sie do rozstrzy
gaj~c.ego uderzenia . Miłośnicy lotnictwa n . p . związali się z konspiracyjn~ Szkołą 
Małoletnich Lotnictwa. Zorganizował ją były uc.zeń bydgoskiej Szkoły Podoficerów 
Lotnictwa dla Małoletnich młody kapral pilot Benedykt Da.browski . Przy pomocy kole
gów Albina Kasprowicza, Henryka Sobczaka i Koseckiego zapoznali młodych druhów z 
konstrukcją samolotu, silnika, z uzbrojeniem, zwalczaniem celów itp . Tajniki pilo
tażu studiowali z rękopisu przygotowanego przez pilota B. D~browskiego . Wykonujac 
zadania bojowe, strącił on dwa wrogie samoloty, a 14- go września został osaczony 
i zestrzelony, odnosząc ciężką ranę lewej nogi . Jego ksia.żka, oparta na tym ręko
pisie, p . t . "Eskadra 14" ukazała się drukiem w 1948r . 

Konspiracyjna ta komórka uprawiała także dywersję i sabotaż na szeroką skalę, 
a uwieńczyła swa działalność zdobyciem bydgoskiego lotniska. Podzieleni na trzy 
bojowe, dobrze uzbrojone grupy, złożone z dowódców i trzech "pia.tek" złożonych 
przeważnie z harcerzy czekali tylko na odpowiednią chwilę . W styczniu 1945r . Niem
cy postanowili zburzyć całe lotnisko . Dnia 23- go stycznia nasi małoletni zaskoczy
li Niemców z trzech kierunków. Po krótkiej walce Niemcy poczęli w popłochu uciekać . 
Nasi ocalili około 60 samolotów, hangary, pełne wyposażenie warsztatów, budynki 
administracyjne itp . 

Wyczyny te uwieczniono tablic~ z br~zu wmurowana w most przy ulicy Królowej 
Jadwigi . 

Po zakończeniu wojny znów poczęły sie odzywać wśród pokonanych Niemców hasła 
odwetowe . Anty-polski szowinizm znów począł macić wodę na terenie międzynarodowym . 
Ulubionym hasłem rewizjonistów to ....!'Orang nach Os ten" . Znów zagrażaj a Ziemiom Odzy
skanym za Odrą i Nysa. Zagrażaja naszym rodakom z Wilna, Lwowa, ź całych ziem 
wschodnich okupowanych przez .. wybawicieli Polski". Ale harcerze bydgoscy maj~ wy
ostrzony słuch, czuwaja, szczególnie Krag Starsza- harcerski złożony głównie z wete
ranów drużyn przedwojennych . Podobne Kręgi istnieja w Gd.ańsku i Poznaniu . I tam 

• 
CZUWaJ~ ••• 

Marzenia Hitlera i jego narodu o stworzeniu Imper ium, które miało przetrwać 
.-- łOOO at runęło w gruzach jak bydgoska wieża Bismarcka. A w zdruzgotanej woj na. 

p1~zyźnie powstało i zakwitło nowe pokolenie młodzieży-harcerzy . Obecne władze 
r~ŻY1Jlowe róbuj~ bez przerwy zdobyć i przerobić dusze tego pokolenia na wzór "wscbo· 
dnicfl4>ion · erów" według "ewane;elii" Marksa i Lenina . Jednak ich zabiegi i wpływy 

O red~a miz ne owoce . Podczas tak zwanych odwilży olbrzymia większość harcerstwa 
m o i dośnie wracała do tradycyjnych, przedwojennych zasad opartych na służbie 

Bogu · qzyźnie, a obecnie łaczy swe uczucia i pragnienia z celami Solidarności, 
sł~~} w dalszym ciagu, chociaż po cichu Bogu i Ojczyźnie . 

archiwum 
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Relacja nr . 120/35/ ciężko rannego w egzekucji harcerza Tadeusza Napierały . 
Protokół przesłuchania świadka spisany przez OK GKBZN w Bydgoszczy 

Dnia 3 września 1939r . w godzi nach przedpołudniowych , gdy szedłem właśnie ul . 
Petersona, zostałem niespodziewanie ostrzelany ogniem rewolwerowym. To Niemcy roz
poczęli właśnie akcję dywersyjna, mająca zdeorganizować wycofywanie się oddziałów 
Wojska Polskiego. 

Jako Polak i harcerz, którego pierwszym obowiązkiem jest służba Polsce, bez 
namysłu podporzadkowałem się dowódcy jednostki wojskowej organizujacej kontrakcję 
dla stłumienia dywersji. Dwa dni poskramialiśmy bunt hitlerowców . 

Dnia 5 września Niemcy wkroczyli do Bydgoszczy . Znużeni walka z dywersantami 
i z oddziałami nacierającego Wehrmachtu, wycofaliśmy się z miasta . Potem grupa 
nasza poszła w rozsypkę, a ja ukrywałem się na przedmieściach i w okolicznych la-
sach. Krótko potem wróciłem chyłkiem do miasta i ukrywałem się w fabryce "Prom". 

Dnia 7 września wyszedłem na ulicę, chcąc zorientować się w sytuacji . Na ul. 
Gdańskiej zostałem aresztowany przez grupę gestapowców i poprowadzony na Bielawy. 
Stamtad konwojował mnie tylko już jeden SS-man, dokad - nie wiedziałem . Gdy zna
leźliśmy się między jakimiś ogródkami, wyrwałem się prowadzącemu i zaczalem uciekać . 

~trzelił on za mna kilka razy, chybiając . Niestety wpadłem w tak nieszczęśliwy kąt, 
że nie mogłem się wydostać. Podniosłem więc ręce do góry i zatrzymałem się . 
Niemiec uderzył mnie z wściekłościa kilka razy kolba, a potem - nie dowierzając mi 
widocznie - chciał mnie zrewidować, w poszukiwaniu chyba broni. Na to tylko czeka
łem. Rzuciłem się na niego. Po krótkiej szarpaninie udało mi sie chwycić leżacy 
obok karabin i wymierzyć nim hitlerowcowi kilka ciosów, po których już się więcej 
nfupodniósł. Wyrzuciłem karabin w zarośla i okrężna droga dostałem się przed wie
czorem do domu ••. 

Na drugi dzień, 8 września, z rana przyszła po mnie na podwórko fabryczne 
grupa gestapowców. Miejscowi Niemcy oskarżyli mnie o udział w "krwawej niedzieli", 
o przynależność do ZHP i o wrogi stosunek do wszystkiego co niemieckie. Tym razem 
nie udało mi się zbiec . 

Z podniesionymi do góry rękoma szedłem ulicamj popychany i bity . Dookoła wi
działem nienawistne, szydercze i tryumfujace mordy gestapowców, żołnierzy i cywilów 
niemieckich. Naigrywaniom się nie było końca. Najgorsze były przy tym Niemki. Ze 
wszystkich stron ciagnęły ulicami grupy Selbstschutzu, gestapo i wojska, pędzq.ce 
przed soba grupy Polaków z podniesionymi rękami; były między aresztowanymi kobiety, 
a nawet dzieci. 

, 

Zaprowadzono mnie na Stadion Miejski. Pod trybuna stała już grupa skazańców -
pięciu mężczyzn i jedna osiemnastoletnia może dziewczyna. Przyłączono mnie do nich 
"Macie tu jeszcze jednego krwawego psa polskiego" - rzekł dowodzacy konwojujaca ( 
mnie grupa . Postawił mnie następnie na lewym skrzydle szeregu i odszedłszy ze 
swoimi nieco w bok, czekał na widowisko. Obrzucono nas setkami obelg i wyzwisk, 
popartych uderzeniami kolb, kopaniem i biciem pięściami . Trwało to bardzo długo ... f 
----~Lponad 2 godzinach kazano nam- zbitym, skatowanym i ledwo żywym - przejść 

pod ~obli~ie krzaki. Nikt się nie ruszył . Popcbnięty butem jednego z katów posze
dl'em pierw~, a za mna reszta nieszczęśników . Przed krzakami ustawiono nas w szere

u. Zacz to pytać o przynależność narodowa, na co każdy dumnie odpowiadał "Polak''! 
T~~~· eden kazywał jakieś papiery i tłumaczył sie po niemiecku . Po naradzie 
dano kop, · ka i wyrzucono ze stadionu. Nas katowano dalej . 

p.e ' momencie jakiś ogromny, umundurowany drab podszedł do dziewczyny 
~ojac~· z oami w szeregu. Podnió-sł jej sukienkę . Zaczęto bezwstydnie oglądać, 
re2bi~~ać · dotykać nieszczesna, po czym zaciagnięto ja nieco dalej w zarośla . Co 
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się z nia stało, nie wiem. Między rozstrzelanymi jej nie widziałem. 
Ta brutalność i bezwstyd przeklętych katów bardzo mnie wzburzyły. Zapomnia

łem, że za chwilę mam umrzeć i pełen bezsilnej wściekłości pragoalem zemsty za tę 
dziewczynę . Zaciskajac pięści i zęby stałem nieporuszony w szeregu .•. 

Dziwne, śmierć nieuchronna patrzyła nam w oczy, a my, podtrzymywani wewnętrzna 
siła, staliśmy spokojnie •• . My wszyscy - pięciu meżczyzn ••. Byli to młodzi ludzie .. • 
Oczy ich dziwnie się skrzyły .•• Staliśmy dumni, cisi, wewnętrznie rozmodleni, z 
pogarda patrzac w oczy przeklętych oprawców, którzy katuszami i całym swym sadyzmem 
ani na chwile nie zdołali nas złamać .. • 

Nagle podjechało auto. Przybyło dwóch oficerów Gestapo . Jeden z nich policzył 
nas, zapisał coś w notesie, i rzekł : "Tych pięciu' ' oraz wydał jakaś komendę. 

Kazano nam zrobić zwrot w tył •. • Za nami ustawił się szereg gestapowców •• . 
Szczęknęły ładowane karabiny •. . W tym momencie huragan uczuć szarpnał mna potężnie. 
Zrozumiałem, że nadchodzi koniec •. . Życie minione przemknęło przedemnaw ułamku 
sekundy . •. Zjawiły się twarze moich ukochanych i znikły ... A potem smutek wielki, 
a wreszcie oślepiajaca świadomość: "O Boże wielki! przecież Polski wolnej nie ma •.. 
Nie żal umierać . .. To za Nia •• . To za Jej wolność- ofiara!" Ogarnał mnie wewnętrzny 
spokój . . . I nagle gwałtowne poruszenie, by w okrzyku: 11Jeszcze Polska nie zginęłat" 
zawrzeć całe me ulecieć majace życie. Wiem dzisiaj tylko, że krzyknałem: "Niech 
ży . • . !" Dalsze słowa zginęły w ciemni okropnej i bólu . Jak pod uderzeniem olbrzy
miego młota zawaliła się cała moja świadomość • . • I tylko ułamek suchego trzasku za
brałem ze soba w bezdenna ciemność •.. I potem wszystko zginęło ••• 

Jak długo to trwało, nie wiem. W niepojętej nicości zdawać mi się zaczęło, iż 
płynę, płynę nad ziemia • • . Lekki byłem i bezcielesny •.• Bez potrzeby oddychania i 
ruchu . W tym bezruchu do mej zamarłej świadomości zaczał przenikać jakiś obcy 
odgłos, niby brzęczenie komara . Podświadomie otworzyłem oczy • .. Ponad mna niebo 
było niebieskie, a na nim maleńki punkt samolotu •• • Powoli pracować zaczęła zdolność 
myślenia. Ciało leżało jednak sparaliżowane, nie czułem potrzeby oddychania. Po 
dłuższym czasie zaczalem zdawać sobie sprawę z położenia . Lęk przed powrotem opra
wców przyniósł mi przytomność! Zaczał mnie przejmować potworny ból. Bolała mnie 
głowa, usta, szyja i potrzaskane żebra. Nie mogłem się jeszcze poruszać . Tylko 
oczy zaczęły wędrować dookoła . .. O zgrozo! Tuż przy mnie leżeli towarzysze niedoli, 
skrwawieni, z potrzaskanymi głowami . •• Nikt się nie ruszał. W p~ym momencie 
uczułem nagła potrzebę oddychania .. . Okaleczonym językiem wyplułem zakrzepła krew 
i garść zębów, które mi kula niemieckichbandytówwybiła, przechodzac przez kark 
obok kręgosłupa i nasady czaszki, torujac sobie otwartymi do krzyku ustami dalsza 
drogę . Powoli zacząłem odzyskiwać zdolność poruszania. Głowa ruszyć nie mogłem, 
prawa ręka też nie. Jedynie przy pomocy nóg i lewej ręki odwróciłem się z pozycji 
na wznak na lewy bok, a potem uniosłem na kolana. Przeszywany ogromnym bólem, 
doczołgałem sie pod drzwi portiera stadionu. Tam zemdlałem . Gdy przyszedłem znów 
do siebie, zapukałem . Otworzył mi portier, lecz na mój widok zbladł, krzyknał coś 
i uciekł. Cały b~łem zalany krwia własna i towarzyszy niedoli. Po chwili zapuka-

,1-em: znów, błagając o ratunek. I znów portier mi otworzył . Rzekł: "Poczekaj, ja 
c· por) t.uje, jeśli cię bandyci nie dobili" i gdzieś odszedł. Tutaj jednak siły 
~oj,e ałko icie się wyczerpały. Upadłem w kałuże krwi, która się pode mna utworzyła, 
i ~em em Gdy znów przyszedłem do siebie, leżałem w białym łóżku szpitalnym •.• 
~ięlny człowiek zaniósł mnie do nowego Szpitala Miejskiego, gdzie dzięki 
pQ iemu p rsonelowi i siostrom Czerwonego Krzyża zostałem zarejestrowany jako 
r cbot ik wojskowy • . • 
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"Brave Girls" -
ciu krajach Europy 

Ksiażka ukazała 
Scouts of America. 
Relations Division 
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"Bohaterskie Dziewczęta" 

to tytuł ksią.żki o działalności i pracach Harcerek w dziesie
i na Filipinach w czasie drugiej wojny światowej. 
się w Nowym Yorku w 1947 roku, a wydana została przez Girl 
Autorka książki jest Hariett C. Philmus, dyrektorka Public 

of Girl Scouts. 
Przy opracowaniu ksiażki autorka opierała się na materiałach pisemnych oraz 

rozmowach z przedstawicielkami organizacji harcerskich . Nazwiska tych działaczek 
i działaczy harcerskich , którzy współpracowali z autorka sa wymienione w rozdziale 
"Acknowledgements" . Z polskiego Harcerstwa sa wymienieni: Helena Grażyńska i 
Dr. L. Obierek. 

Działalnośt harcerska w podziemiu w czasie okupacji niemieckiej opisana w ksią
żce obejmuje kraje : Czechosłowację, Polskę, Norwegię, Luksemburg, Holandię, Belgię, 
Francję, Anglię, Jugosławię, Grecję oraz Filipiny. 

Celem ksią.żki było przedstawienie w skrótach postawę Harcerek, ich bohaterskie 
i pełne poświęcenia prace w różnych formach walki z czynnikami okupacji, mimo 
bardzo ciężkich warunków życiowych oraz stałego niebezpieczeństwa utraty życia. 

Autorka podaje również stanowisko organizacji harcerek amerykańskich do tych 
działań harcerek w krajach okupowanych przez wojska nazistowskie. Jest ono zawsze 
bardzo życzliwe i serdeczne przy pełnym zrozumieniu tych bohaterskich poświęceń i 
dlatego, jak tylko powstały możliwości, przyszły z pomocą. materialna, udowadniaj~c 
czynami swe uczucia. Niestety nie zdołały przezwycieżyt nacisków politycznych 
swego kraju i nie udzieliły nam poparcia, w okresie krytycznym po zakończeniu 
działań wojennych, dla utrzymania statusu legalności dla Naszego Harcerstwa dzia
łającego poza granicami Polski. 

Po wybuchu Powstania Warszawskiego, gdy zaczęły dochodzić tragiczne wiadomości 
o walkach i bezlitosnym niszczeniu ludności, nie wyłaczając kobiet i dzieci, byłem 
proszony przez Girl Scouts of America, o podawanie im szczegółów walk i niszczenia 
miasta. Na jednym ze spotkań z przedstawicielkami tej organizacji przedstawiłem 
dość szczegółowo udział Harcerek w tych walkach. Obecna na konferencji p . H.C. 
Philmus, zwróciła się do mnie z prośba o dostarczenie jej możliwie jak najwięcej 
szczegółów działalności Harcerek w podziemiu. O powyższym powiadomiłem zaraz 
Naczelnictwo ZHP w Londynie proszac o nadsyłanie do mnie ewentualnie popiadanych 
materiałów. 

Opis działalności Harcerek w podziemiu przez prawie sześt lat, jest pięknym 
pomnikiem wystawionym przez Harcerki Amerykańskie dla ich sióstr - Harcerek Polskicb 
za ich wierność prawom harcerskim, za bezgraniczu~ miłośt Ojczyzny, za wszystkie 
ofiary złożone w imię braterstwa, za męstwo, za tortury i śmierć przez rozstrzela
nia na ulicach miast i śmierć w różnych nazistowskich obozach koncentracyjnych. 

A'tft:or~ pisze: 
~ " • •.• Th~ were prepared physically by their program which bad taught them to 
d~vek?p spec al skills and abilities to be used during any emergency. They were 

-prepareJ,mo{a ly by their Girl Scout Laws and Promise, by the spirit of Scouting, 
hieh t~ansceqds all boundaries of race and religion and makes every Girl Scout 

"a ·s-t~r to/ fivery Scout". 
spc~aa/aptorka bestialskie morderstwa Harcerek i Harcerzy w Katowicach, 

Bydgos~czy uw Bielsku, gdzie cały zastęp Harcerek został podstępnie zwołany przez 
kom~ant~miasta na zbiórkę i na miejscu wszystkie Harcerki zostały publicznie 
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rozstrzelane. Zaznacza też autorka, że Harcerki brały udział w obronie Warszawy 
w 1939 roku. Opisuje prace ł~cznikowe i kurierskie, zwłaszcza w okresie Powsta
nia Warszawskiego, działalność w t.zw. małym sabotażu: zrywanie flag nazistowskich 
i afiszów, wypisywanie różnych sloganów na ścianach budynków i na chodnikach, wy
wieszanie flag polskich. Wymienia autorka zastęp Harcerek norzeł", którego człon
kinie po bohaterskich walkach, wszystkie zginęły w Powstaniu. Dla upamiętnienia 
tego zastępu British Girl Guides przemianowały swój zastęp "Nightingale" na "Orzeł". 

Opisuje też autorka działalność batalianów harcerskich "Parasol", "Zośka" i 
"Czaty", które były ostatnimi zorganizowanymi oddziałami walcz~cymi w Powstaniu. 

Praca H.C. Philmus przedstawiaj~ca działalność Harcerek w dziesięciu państwach 
w okresie drugiej wojny światowej była w momencie jej wydania odruchem bardzo 
szlachetnym i zasługuje na uwagę. Autorka oparła sw~ pracę, jak już wspomniałem, 
na wypowiedziach ustnych a częściowo na materiałach pisemnych, polegaj~c na ich 
wiarogodności. Wówczas nie było jeszcze ani opracowań szczegółowych ani oficjal
nych sprawozdań, i dlatego w opisach mogq zachodzić takie czy inne rozbieżności 
i niedokładności, ale wtedy chodziło o przedstawienie społeczeństwu amerykańskiemu 
a zwłaszcza członkiniom Girl Scouts of America, nieustraszonq postawę młodzieży 

· harcerskiej w krajach okupowanych przez wojska nazistowskie - i wydaje się, że 

o 

Autorka osi~gnęła ten cel. . 
Rozdział o Harcerkach Polskich kończy Autorka następuj~co: 
"Thousands of Girl Scouts met their death at Oświęcim, Buchenwald and Belsen. 

Some were able to escape and flee the country. Wherever they went, they organized 
Scout troops. The Nazis really lost the fight, for they had tried to destroy 
Scouting and with it, the freedom of young Poland. Instead, the Polish Scouts 
were more determined than before to keep alive the spirit of a free and democratic 
Poland through Scouting and its ideals of duty and understanding". 

Dr. Leopold J. Obierek 
1 B. Oficjalny Przedstawiciel Z.H.P. na U.S.A. w okresie 
2-giej wojny światowej w latach 1943-1951. 

New York, 10 listopada 1983. 
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CZiŚĆ 4- ta 

Hasło Zjazdu: Zawsze służymy sprawie polskiej! 
~wiatowy Zjazd Or ganizacji Kobiecych oraz Polonii Wolnego 

od 5 maja do 12 maja 1984r . włacznie w Londynie 

• Y , 
Sw~ata 

/Notatka na 
Zwią.zek Towarzystw Kob i eclch we Francji 

Swiatowy Zjazd Organizacj i Kobiecych w Londynie. Maj 5, 1984r . / 

W pamiętniku, wydanym z okazji lO- lecia Zwi~zku /1926-1936/ czytamy :
"20 maja 1926r . przybyło do Lille grono delegatek , reprezentują.cych 16 Kół 
Folek, pod przewodnictwem prezeski Koła Folek w Lourches, p. Katarzyny Konop
czyńskiej, uchwaliło założenie Związku TOWARZYSTW KOBIECYCH we FRANCJI. 

Aby zrozumieć nasza pracę w Zwią.zku Towarzystw Kobiecych, muszę sięgnać do 
samego źródła jego powstania . Związek nasz - wywodzi się z ruchu kobiecego, 
który rozpoczą.l się w Westfalii ·w 1890r . i kiedy zakazano zebrań publicznych, 
kiedy kładziono nacisk, aby Folacy żenili się z Niemkami i zabroniono nauki 
języka polskiego . Wtedy kobiety-żony górników- doszły do wniosku, że aby oprzeć 
się naporowi germanizacji, trzeba poza organizacjami kościelnymi, stworzyć 
świeckie, kobiece or ganizacje. W ten sposób wstrzyma się wynaradawianie setek 
tysięcy Polaków. 

Rozrost tych Kół w poszczególnych rejonach /miejscowościach/, poezawszy od 
1890r . był tak wielki, że nastapiła potrzeba zjednoczenia ich w jedna organiza
cję naczelna, która objęłaby kierunek tej pracy wychowawczo- narodowej. 

Wielka działaczka społeczna, późniejsza posłanka na sejm w wolnej Folsce, 
p . Franciszka Wilczkowiakowa , podejmuje inicjatywę założenia Związku TOWARZYSTW 
FOLEK w 1914r. i zostaje jego prezeską. . Wytyczne pracy tego Zwią.zku były nastę
pują.ce : "Organizowani e nowych towarzystw kobiecych, dostarczanie odczytów i refe
ratów, organi zowanie kursów gier i zabaw dla dzieci, zbieranie składek na pornoc 
Folakom-jeńcom wojennym, ni esienie pomocy chorym członkiniom i nieczłonkiniom, 
zajmowanie się dziećmi i dorastającą. młodzieżą., gromadzenie i ch w salach, ogro
dach, a nawet na podwórkach, czy izbach robotniczych, uczenie pieśni polskich 
przy zabawach, przyzwyczajanie do obchodów narodowych , nauka języka polskiego 
i budzenie w młodym pokoleniu robotniczym zamiłowania do polskości" . 

Zwią.zek Towarzystw Kob i ecych dzielił się na 17 Okręgów, liczących razem 
170 Towarzystw Kobiecych. Zatrzymałam się dłużej nad tym, aby stwierdzić: 
I że ruch kobiecy poza Folska rozpoczął się w Niemczech w 1890 roku . 
II z chwilą. masowego przyjazdu górników polskich do Francji, po 1- szej Wojnie 

Swiatowej /1920 rok/, żony ich były już zaprawione do pracy społecznej i 
czuły jej potrzebę . 

III co najważniejsze, że ruch ten, rozpoczęty przez Żony górników w 1890r . , 
istnieje nadal, kontynuowany przez Zwią.zek Towarzystw Kobiecych we Francji . 

• • • • • • • • • • • • • 

roku zaczyna się we Francji organizowanie Kół Folek na wzór tych, 
Westfalii .. Tu w pełnej wolności rozpoczęły one swoja działalność . 
Koła stanowiły oparcie dla rodaczek w pracy wychowawczej, kultural

tywnej ; były miejscem zbiórek dla wymiany zdań w celu załatwiania 
' yciowycb spraw, jak pomoc sierotom, wdowom, opieka nad dziećmi , 
amokształceniem, współpraca z innymi organizacjami i td . 

~ ró ież , j~k.tam w We~tfali~, wy~on~ła ~ię potrzeba stwor~eni~ cent:ali 
-~~7 K~ł aby łatw1eJ , mą.drzeJ, wspolnym1 s1łam~ te problemy rozw1ązac . A w1ęc, 

że dnia 20 maja 1926 roku Związek Towarzystw Kobiecych we Francji -
ioją. działalność . 



Nr 34/35 SKAUT str .31 

I tak: w 1936r . Związek liczył 68 Kół z 8 . 725 członkiniami . Podkreślam, że 
Związek był samowystarczalny - wszystki e fundusze pochodziły ze składek i pracy 
członkiń . Korzystał on jednak z pomocy nauczycielstwa i instruktorek przydzielo
nych przez konsulaty polskie . Poświęcenie sztandaru Związku odbyło się 7- go 
listopada 1937r . , of i arowanego Związkowi przez Organizacje Kobiece z Polski- było 
dowodem łączności między Matkami polskimi z Kraju i Wychodźctwa . 

Walny Zjazd Związku, który miał miejsce 2- go kwietnia 1939r . w Douai, stwier
dził, że Związek liczy 94 Koła, podzielone na 5 Okręgów i 12 . 640 członkiń ! Zebrane 
na nim delegatki w liczbie 138 - nie spodziewały się, że jest to ostatni, przed
wojenny Walny Zjazd . 

Z chwil~ wybuchu wojny, j~ż we wrześniu 1939r . , nasi mężowie i synowie ocho
tn~czo wstępują w szeregi Armii Polskiej, która organizowała się we Francji, w 
Cogtquidan. Kobiety nasze, jak mogą - pomagają przybyłym do tej Armii żołnierzom 
z Kraju, wysyłając ich na Swięta do swoich domów. 

Podczas okupacji, z narażeniem życia całej rodziny 
przechowując w swych domach spadochroniarzy alianckich. 
zostaje zawieszona, ale wiele naszych członkiń wstępuje 
P.O .W.N. 

. . , . 
- pomagaJą Jencom woJennym, 

Wprawdzie praca w Kołach 
w szeregi Armii Podziemnej 

8 maja 1946r. w Waziere odbył s i ę 1-szy po wojnie Wal ny Zjazd Zwiazku . Wzię
ło w nim udział 109 delegatek, reprezentujących 55 Kół Polek, - 5. 668 członkiń . 

Przewodniczaca zostaje nadal p . Konopczyńska . Łatwo stwierdzić, Że ubyło 6.972 
członkiń . Jak to się stało? 

Część ich wróciła z rodzinami na stałe do Polski . Inne nie wstępowały, bowiem 
nmvy rząd Polski Ludowej s tworzył na terenie Francji - nowa Organizację Kobiet, 
imieniem "Marii Konopnickiej" w celu rozsadzenia naszego Związku. 

Nie przyjęłyśmy Żadnych, proponowanych nam ofert; zdecydowałyśmy nadal utrzy
mać Związek i iść samodzielna droga . I to jest nasze najważniejsze, wojenne 
zwycięstwo, bowiem gdybyśmy poszły na "łatwiznę", - rząd francuski rozwiązałby 
później nasza Organizację, jak to spotkało nowo utworzone przez ówczesne władze 
Folski Ludowej - organizacje . 

Na Zjeździe 22 maja 1949r . - uchwalono przystąpienie Zwiazku do nowo tworza
cego się Kongresu Polonii Francuskiej . 

Organizacja nasza r~poczęła żywa działalność . W latach 1950- 1952 liczba 
członkiń powiększyła się o 2 . 598 - liczyłyśmy wtedy 8 . 266 członkiń w 51 Kołach . 

W ciągu tych 3 lat wygłoszono w Kołach 736 odczytów , odbyło się 1 . 389 zebrań; 
urzadzono 420 uroczystości w poszczególnych Kołach, zorganizowano 5 kursów i 
urzadzono 140 wycieczek. Na cele kulturalno-oświatowe wydano 458.~88 franków, 
na cele charytatywne- 3 . 309,257 franków, co razem wynosi 3 . 767,645 ówczesnych 
franków . 

W l962r . - Zwiazek jest członkiem Komitetu l. 000- lecia Chrztu Folski i bie
rze udział we wszystkich manifestacjach urządzanych we Francji i w ogólnej, 
światowej manifestacji w 1966r . w Rzymie . 

. . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . 
~a Wainym Zjeździe 17-go maja 1960r . , prezeska- p. Konopczyńska- zrezygno

wa~a ~ we o stanowiska, ze względu na zły stan zdrowia . Zjazd wybrał nowe 
O ad~e ~~ ku, zarząd stanowi~ : prezeska - Zofia Kunkiewiczowa, sekretarka -

§~ka ~e kadia, skarbniczka - Górska Agnieszka. , . 
. ~·:Ns ~aYhym Zjeździe 10 września 1963r. , postanowiono zwoływac specJalne kon-

( fer~c·e ~ręgowe, informujace o możliwościach kształcenia młodzieży , ze szcz:
~-ńym l:łWzględnieniem karier socjalnych i uzyskania stypendiów w tym celu . NaJ-
~~~ym dowodem, że było to potr zebne - była konfer encja w Bruay, w której wziQło 

ar ~1 ~ obiet . 
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25 kwietnia 1976r. w Lens, Związek Towarzystw Kobiecych obchodził uroczyście 
swój Złoty Jubileusz ! 

Ostatni Walny Zjazd- 10 kwietnia 1984r., w którym wzięły udział aż 84 dele
gatki - stwierdził, że istnieją obecnie 34 Koła Polek, razem 3.542 członkiń liczące. 

Obecny Zarząd Związku w osobach: Ireny Budzyniowej, Ireny Fiskorek i Agnieszki 
Górskiej /prezeski, sekretarki i skarbniczki/ uważa, że najważniejszym zadaniem 
dla Związku nie jest liczba członkiń, ale przekazywanie młodym pokoleniom naszej 
polsko-katolickiej idei, zdrowej myśli, kultury i cywilizacji polskiej. Stąd więc 
największy wysiłek Koła, że zarówno, jak i Związek wkłada w rozwój nauki języka 
polskiego, pomagając finansowo w wydawaniu książek i czasopism, w celu jak naj
szerszego zainteresowania Polonii francuskiej tymi problemamj. 

Moje drogie Panie! Rozważania moje dobiegaja końca. Pragnę wyrazić radość 
z tego, że mogłyśmy wziaść udział w 1-szym Światowym Zjeździe Polek w maju 1978r. 
w Toronto. Ostatni nasz Walny Zjazd /10.4.1984/ doceniając wagę tego dzisiejszego 
spotkania w Londynie, zdecydował wysłać delegacj ę naszego Związku. 

Składa się ona z pań: Agnieszki G6rskiej - skarbniczki Związku i Rozalii 
Nowak - prezeski Koła Polek w Lallaing, które miały zaszczyt uczestniczyć w Kon
ferencji w Toronto, oraz pani Florczakowej Marii - prezeski okręgowej w Escaudin. 
Przywozimy Wam od Związku Towarzystw Kobiecych we Francji nasze siostrzane pozdro
wienia w nadziei, że tu, na tym Zjeździe potrafimy wypracować taki program naszego 
działania, który będzie możliwy do zrealizowania i przyczyni się do wydatniejszej 
jeszcze pracy dla naszej wolnej, polskiej sprawy! 

/-/ Agnieszka Górska . . . . . . . . . -. . . . . . . 
Adres naszego Związku: Union des Femmes Polonaises en France 

6, Avenoe Van Pelt 
· 62300 Lens 

II-gi Światowy Zjazd Delegatek Polskich Organizacji Kobiecych pod hasłem 
"Służymy sprawie polskiej zawsze i wszędzie" odbył się w dniach 6-8 maja 1984r. 
w Londynie w gmachu Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego /POSK/. 

Zjazd zorganizowała Komisja Porozumiewawcza Polskich Organizacji Kobiecych 
w Londynie z prezeska B.Checiakową i Komisja Organizacyjna Zjazdu. Zjazd zgro
madził szereg delegatek z Kanady, USA, Australii, Francji, Danii, Płd . Afryki, 
Szwecji i W. Brytanii. Przewodniczyła p. Lidia Ciołkoszowa. Przywitała gości 
p. B. Chęciakowa, a p. Maria Krupska z Australii, l-sza prezeska Zjednoczenia 
Polek w Wolnym Swiecie,otworzyła Zjazd. 

Prezydium Zjednoczenia Polek w Wolnym Swiecie przeniesiono z Australii do 
Stanów Zjednoczonych do Chicago. Na prezeskę obrano Henrykę Grajewsk~, do zarzą
du weszły członkinie Legionu Młodych Polek z Chicago. · 

Obszerniejsze dane o Zjeździe Organizacji Kobiecych w Wolnym świecie -
~-r-a~a!a ie w Głosie Kobiet Nr.ll6, kwiecień-czerwiec 1984 oraz w Nr.ll7 -
lip·e ~sier Jeń 1984r. Do nabycia w organizacji Zjednoczenia Polek na Emigracji -

~ . 
l WtfW ck Ro d, London S.W.S, England. 

a re h iw u ~r .,.....1 ~----- ----- -- ~-------
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Główna Kwatera Harcerek poza granicami Kraju . Londyn, S.V . l984r. 

Dla Komisji Porozumiewawczej Organizacji Kobiecych w Londynie /Sprawozdanie/. 

W czasie wojny 1939-194Sr. Harcerstwo na emigracji /Londyn/ już od 1942/43r . 
organizuje się i prowadzi pracę harcerska w różnych ośrodkach poza krajem. 

W Londynie osiedliły się władze harcerskie: Naczelnictwo z dhem Przewodnicza
cym, Główme Kwatery Harcerek i Harcerzy; powstaja liczne hufce i drużyny, później -
gromady zuchowe, zarówno w Londynie, jak i w całej Anglii i - świecie. 

Po skończonej 2-ej wojnie światowej, zmieniono w Kraju prawo harcerskie. 
W PRL czyniono wysiłki, aby z prawa harcerskiego usunąć - Ojczyznę i Boga . 
Harcerstwo na emigracji nadal prowadziło i prowadzi pracę według starego prawa. 
Niestety, cofnięto nam uznanie Swiatowej Organizacji Skautowej w 1945/46r. 

ZHP na emigracji składa sie z 4-ech organizacji: Organizacja Harcerek, 
Organizacja Harcerzy, Organizacja Starszego Harcerstwa, Organizacja Kół Przyjaciół 
Harcerstwa. Chorągiew Harcerek W. Brytania prowadzi prace w licznych hufcach i 
gromadach poza Lo.ndynem. Na terenie Londynu mamy ponad 600 harcerek, harcerzy; 
zuchów i skrzatów - ponad 250 w gromadach zuchowych. W całej Anglii - harcerstwo 
obejmuje ponad 2000 młodzieży, zuchów-skrzatów. 

Główna Kwatera Harcerek z naczelniczka H. Śledziewska i zespołem instruktorek 
prowadzi szereg wydziałów, mię_dzy innymi: wydział kształcenia, komisja Prób, wy
dział regulaminowy, wydział wydawniczy /opracowuje i wydaje szereg sprawności 
harcerskich i zuchowych, wydaje własne pismo "tvęzełek" / itp. Istnieje też zespół 
instruktorek "Pocbodnia" . 

Pracę harcerska głównie prowadza hufce, drużyny, gromady /te ostatnie skupiają 
najmłodsze pokolenie:- zuchy, skrzaty/. W Londynie istnieją dwa hufce: harcerek
"Bałtyk", harcerzy- "Warszawa", oraz 10 gromad zuchowych dziewczat i tyleż, 
zuchów-chłopców. Powstaja też gromadki skrzatów /dzieci od lat 4- 6/. 

Dużym ułatwieniem pracy harcerskiej sa własne tereny - stanice! Dzięki nim. 
hufce organizują kolonie dla zuchów, obozy, kursy, biwaki, konferencje itp. 
Anglia posiada 2 stanice: w St.Briavels - Walia, Fenton - Midlandy. We Francji -
Stella Plage od 1947r., w Kanadzie- Kaszuby, w Detroit- Białowieża. 

Na terenie Londynu istnieje też Koło Harcerzy i Harcerek z lat dawnych. Pod 
opieka Koła pracuje Komisja Historyczna /opracowuje materiały pracy harcerskiej 
z lat dawnych/, oraz pismo Koła - "Skaut''· Wspomniane Koło dochody z imprez poświę
ca tym 2-m wydawnictwom. 

Obecnie Harcerstwo ma dużo trudniejsze warunki pracy zarówno w Anglii, jak i 
na całym świecie. Ogólny upadek moralności, rozwydrzenie młodzieży , wspólne szko
ły dla chłopców i dziewcząt, zalew obcego społeczeństwa i obcego języka - stwarza 
trudne warunki pracy tak w Anglii, jak i w innych częściach świata. A jednak -
praca trwa i posuwa sie naprzód. Zawsze znajdzie się grupa entuzjastek/stów/ 
wiernych prawu harcerskiemu. Dzięki koloniom zuchowym, obozom harcerskim, kursom 
~~ kier~ików pracy, pomocy finansowej dziesięć Kół Przyjaciół Harcerstwa - praca 
trw .•• 

~o zież coraz gorzej mówi po polsku, częściowo -.wynaradawia się. Praca i 

( 
ao ~ w twie przeciwdziałają temu. Mimo trudnych warunków i pobytu w obcym 
kraj - two trwa, wychowuje młode pokolenie w myśl pierwszego punktu prawa 

' ba ers · l. Harcerka, harcerz - służy Bogu, Polsce i ojczyźnie i nadal su-
'nr.tett)il · ~ swe obowiązki. 

~wo jest organizacja elitarna; młodzież należąca do niej - pielęgnuje 
u~ e ideały jak - Miłość Ojczyzny, pomoc bliźniemu, praca nad sob~~ służba 

a r(!~• iw~ leńska, hm. - delegatka Gł . Kw. Harcerek do Komisji Porozumiewawczej . 
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'" Rozmaitości /CZ~SC S-ta/ 

Kazimierz Gorzkowski 

Słowo o przyjacielu. 

Aleksandra Kamińskiego poznałem w Warszawie w latach dwudziestych, niedługo 
po Jego powrocie z Ukrainy, dokąd Go zagnały losy wojenne . Zdążył już zdać matu
rę w gimnazjum Kulwiecia i zapisał się na Uniwersytet na studia z zakresu historii 
i archeologii . 

Równocześnie pracował, jako wychowawca w pruszkowskiej bursie dla młodzieży 
repatriańskiej i działał w harcerstwie . Byłem wówczas instruktorem w stołecznej 
Chorągwi Harcerskiej i na tym terenie zawarliśmy znajomość, która przerodziła sie 
w dozgonną przyjaźń . 

Dobrze pamiętam Kamyka, bo tak go nazywaliśmy z tamtych lat . Kipiący ener
gią i zapałem chłopiec, o ujmującej życzliwości, dobroci, uczynności, szybko zje
dnywał sympati~ otoczenia. Wkrótce też zwrócono uwagę na jego niepospolite zdol
ności i zamiłowania wychowawcze; zaczęto mu powierzać coraz poważniejsze zadania, 
najpierw w Stołecznej Chorągwi, później Głównej, gdzie objął dział pracy wycho
wawczej wśród najmłodszych harcerzy od lat 6- ciu do 11-stu . 

Kamyk mawiał żartobliwie, że wychowanie dziecka należałoby zaczynać właściwie 
od jego babki, a że nikt takich możliwości nie mógł mu stworzyć - zajął się wnuka
mi i to po swojemu, całym sercem i z poczuciem odpowiedzialności. W analogii do 
istniejącego w skautingu zachodnim działu Wilczków, rozbudował dział polskich 
Zuchów,wprowadzaj ac własna metodę wpajania w dzieci podstawowych cnót harcerskich
patriotyzmu, prawności, braterstwa, dzielności, bezinteresowności - wśród atrakcyj
nych elementów zabawy i nauki. Kochał dzieci a dzieci kochały jego . 

Spotykaliśmy się prawie zawsze na obozach instruktorów harcerskich w Mickunach 
i nad Wigrami. Mam dotąd w oczach obraz obozu nad Wigrami : przez rude pnie sosen 
przebłyskujący w dole błękit wody, kościółek na cyplu, namioty i długie stoły pod 
drzewami- i ten niepowtarzalny nastój przyjaźni, pogody, humoru i powagi zarazem .. 
Wieczorem ogniska, gawędy, pieśni "Płonie ognisko" i " Idzie noc •.. " A wszystko 
tak jasne i czyste, jak powietrze leśne i woda tamtych lat . 

Kamyk cieszył się najbardziej, gdy jechaliśmy nad Wigry. Ciągnęły go tam 
nie tylko uroki krajobrazu, ale i jego zainteresowania naukowe; pracował właśnie 
nad historia Jadźwingów i szukał śladów, które mogłyby dać jakiekolwiek wskazówki 
wobec niemal kompletnego braku materiałów fotograficznych . Przemierzył wzdłuż i 
wszerz cała okolice i stwierdził, o czym opowiadał mi z humorem, jak niesamowite 
fantazje powypisywali o tych stronach starzy kronikarze, polscy, ruscy i niemieccy , 
powołujący się przy tym jeden na drugiego, niewiele więc z nich było pożytku. 
Owocem ówczesnych studiów Kamyka stała się praca "Jaclźwież", wydana dopiero w 
1953r . przez Łódzkie Towarzystwo Naukowe. 

o 4 lata jeździliśmy razem na zloty harcerskie - w 1929r. do Anglii, w 1933 -
pa ęgr w 1937 - do Holandii. 

N Na ~grzech by~a z na~ ~a~roszona ~ak~ tłumaczka i korespondentka.Zofia 
Koss r~czucka; op1.sała poznl.eJ swe wrazen1.a z tego nad wyraz udanego Jamboree 

· ~~ a mało dziś znanej książce : "Szukajcie przyjaciół". 
,~. Po ~ sce wrześniowej - Kamiński jeden z pierwszych, wraz ze swymi harcerza

=uił do organizowania walki podziemnej z okupantem. Już jesienią 1939r . 
( .0bj~ re keje naczelną konspiracyjnego tygodnika "Biuletyn Informacyjny" i kiero
~~nim nieprzerwanie aż do ostatniego numeru pisma w 1945r. Ale dla jego energii 

a re H. ·us0n tu patriotycznego to było mało . 
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Mar~ił się ogromnie nastrojem przygnębienia jaki ogarnął społeczeństwo po 
wrześniu, a spotęgował się jeszcze po masowej zbrodni hitlerowskiej na ludności 
Wawra i przemyśliwał, jakby tym niedobrym nastrojom przeci~ziałać, nie narażaj~c 
społeczeństwa na represje . 

Z rozmyślań tych narodziła się akcja tak zwanego "małego sabotażu", kierowana 
przez Kamińskiego, a realizowana przez organizacje młodzieży harcerskiej, działa
j(3ca pod kryptonimem "Wawer". Chłopcy z "'Wawra" otrzymali podwójn(3 szansę demon
strowania okupantowi na każdym kroku, że ludność Warszawy jego się nie boi oraz 
wykazania własnej śmiałości, zręczności i pomysłowości. Malowane ukradkiem na 
murach - "Wawer", "Pawiak"-pomścimy'; "Deutchland kaput", kotwice z literami sym
bolizującymi Polskę Walczącą, rozlepiane tu i ówdz i e hasła, karykatury - stały się 
odtąd nieodłącznym elementem pejzażu warszawskiej ulicy i warszawskiego humoru, 
który miał niemały wpływ w krzepieniu odporności psychicznej społeczeństwa . Po 
sensacyjnej ucieczce R. Hessa do Anglii, w maju 194lr. na słupach i tablicach 
ukazały się kartki z pisanym ręcznie lub na maszynie wierszykiem: "Zginął pies, 
zwie się Hess. -Odprowadzić sukinsyna- za nagrodą do Berlina''. Tym razem nie 
była to inicjatywa Wawra tylko moich kolporterów, rekrutujących się z młodzieży 
robotniczej Grochowa, Bielan, Służewca, Sadyby . Jako kryptonim przyjęli nazwę 
miejsca 2- ej wielkiej zbrodni hitlerowskiej -''Palmiry:· Uradziliśmy z Kamińskim, 
że naj lepiej włączy nowych zapalonych adeptów "małego sabotażu'' do odpowiednich 
okręgów wawerskich. Połaczone organizacje przyjęły nazwę "Wawer-Palmiry" i początko
wo tym sygnowały swe akcje, później pozostawiono w podpisach same inicjały; w 
wyniku konspiracyjnego konkursu - narodziła się pamiętna kotwica z wpisanymi w 
ni(3 literami PW . 

W 1943r. z pod prasy tajnych zakładów drukarskich wyszła książka Kamińskiego 
"Kamienie na szaniec" poświęcona harcerzom z Szarych Szeregów, którzy po przeszko
leniu wojskowym toczyli walkę zbrojna z okupantem, wykolejaj~c transporty idące 
na front wschodni, odbijajac więzienia, dokonując zamachów na szczególnie okrutnych 
katów hitlerowskich. W walce - śmierć każdego z tych bohaterskich chłopców -
Kamiński przeżywał jak utratę własnego dziecka. 

Odczuwali to czytelnicy jego książki, przyjmując ją z nieopisanym wzruszeniem. 
Po roku w warunkach konspiracyjnych ukazało się drugie wydanie, a po wojnie, w 
1957r. jeszcze raz uczcił Kamiński nową. ksiażką tę piękna młodzież z harcerskich 
batalianów "Zośka" i "Parasol". 

Nim samym opiekowały się jakieś dobre bogi. Zatopiony po uszy w robotę kon
spiracyjna i nieustannie zagrożony - kiedyś tuż po jego wyjściu z mieszkania, 
wtargnęło tam gestapo - cudem uniknął śmierci . Ale przeżycia wojenne, bezdomność 
/raz po raz musiał zmieniać mieszkania, nigdy nie wiedzac, czy uda mu się spędzić 
noc tam, gdzie miał nocleg poprzedni/, stan ciągłego napięcia i niepokoju o los 
innych - wszystko to nadw(3tliło duchem tylko silny organizm. Już przed Powstaniem 
wygladał bardzo źle. 

Po wojnie Kamiński zamieszkał w Łodzi. Jeszcze czas jakiś działał w kiero-
3Jlri-C5h ~iązku Harcer s twa Folskiego, ale głównie zajął się praca naukowa . Ha
'bil~wał s~ i objał katedrę pedagogiki społecznej na Uniwersytecie Łódzkim. 
Do~~z~ y na~ z Łodzi niepokojace wieści o nawrocie gruźlicy, operacji płuc, 
~do!egJi · c serca. Nic nie potrafiło przecież złamać dzielności tego czło-
Qieka. Prac ł bez wytchnienia! 

P~ P.rzejś iu na emeryturę , powrócił do Warszawy. Duchem zawsze silny i ciagle 
-ez y, --e6r z większym trudem walczył z dręcząca organizm choro b~ . "Żyj ę tylko 
d · fi -iobie' - zwierzył mi się kiedyś. 
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Mam w ręku ostatnia kartkę od niego z początków marca r.b.: "Kochany Kaziku! 
Serdeczne życzenia imieninowe ••. Jestem w szpitalu, żółtaczka. Miewam się zada
walają.co! Aleksander." 

I przyszedł na koniec ten zimny marcowy dzień, gdyśmy Cię, Kamyku żegnali na 
Cmentarzu Wojskowym żałobnym werblem, pieśnią. harcerska, serdecznym żalem, poczu
ciem straty niepowetowanej. Dobrze, że spoczywasz na kwaterze "Zośki", wśród 
swoich chłopców którzy, tak jak Ty, byli wierni słowom harcerskiej pieśni -
"Wszystko co nasze Polsce oddamy". 

N 

Kazimierz Gorzkowski. 

LIST 

Nie żegnaliśmy Ciebie z rozpacza, 
Nie słuchaliśmy w drodze drzew płaczu 
I odeszliśmy - zda się - pogodnie 
Z piosnka o tym żołnierzu-tułaczu. 

- Bo nie wolno nam teraz, nie wolno, 
Serc swych łamać w takiej żrącej męce: 
Mamy trudy przed sobą. ogromne, 
A do pracy - tylko własne ręce. 

Więc też oczy nasze w długiej drodze 
Ani razu nie biegły ku Tobie -
I zostałaś samotna i wielka, 
Rozmodlona w swej strasznej żałobie. 

My nie będziem tam płakać za Toba 
Choćby serca w strzępy nam się darły. 
Będziem mówić o Tobie w obozach, 
Jak o żywej, nie jak o umarłej. 

I dopiero po miesiącach ... latach ... 
Nadciągniemy, jak ptaki do gniazda, 
By przed Tobą w milczeniu poklękać. 

By powiedzieć, cudownej i świętej, 
Ześ namw sercach rozpaliła jasno 
Taka miłość i wiarę, i siŁę. 
Ze do śmierci nie zgasną., nie zgasną. ... 

Wstanie wtedy świt przedziwnie jasny, 
Swit perłowy z wstęga tęczy mgława, 
Ty się zbudzisz do nowego życia, 
Nasza wielka, wyśniona WARSZAWO! .•. 

1-1 Teresa Bogusławska 

f :z"~si(łŻki "Najmłod si Zołnierze walczącej Warszawy" - Andrzej Czerski. 
W~a~ Warszawa 197lr. 

eresa Bogusławska ur. 13.VII.l929r., żołnierz A.K., więzień Pawiaka, 
l . !f45r. 

• 
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W górach 
Opowiadanie z młodych lat na Kaukazie /fragment/ . 

napisał gen. Zygmunt Bohusz-Szyszko. "Orzeł Biały" kwiecień 1966r. 

W maju 1908r . wyjechałem wraz z rodzicami do Tyflisu. Ojciec pisał wówczas 
rozprawę na temat taktyki, stosowanej przez Rosjan i Górali w czasie wojny o 
niepodległość Kaukazu, a ponieważ odpowiednie dokumenty i literatura rosyjska 
były jednostronne, chciał osobiście zwiedzić pola bitew i zebrać relacje od żyją
cych uczestników walk. Ojciec postanowił zabrać mnie ze soba, choć miałem tylko 
15 lat. 

Doskonałym doradca w zakresie marszruty okazał się polski ksiądz w Tyflisie, 
który przestrzegał ojca przed niebezpieczeństwem jazdy w głab gór bez wojskowej 
ochrony kozaków. Ojciec nie chciał starać sie o konwój~ bo to mogło przeszkodzić 
w nawi~zaniu przyjaznych stosunków z Góralami. Ksiądz radził zawczasu uprzedzić 
Górali, że jesteśmy Polakami, dla których żywią oni dużo przyjaźni i że należy 
pozdrawiać ich po polsku- "Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus". Jego znajo
my kupiec napisał list do swego krewniaka, aby nam ułatwił i pomógł w tej sprawie. 

Trasę podróży ułożył ojciec zawczasu. Najpierw jechaliśmy bryka, potem po
ci~giem, później końmi . Dolina Sulaku zwęziła się, trzeba było przesiaść się na 
konie, i od czasu do czasu należało odpoczać. 

Podczas jednego z postojów usłyszeliśmy nagle tetent koni i dzika wrzawę, 
zbliżająca się do nas. Za chwile na grzbiecie wzgórza ukazało się kilku jeźdźców, 
którzy cwałem zaczęli zjeżdżać ze stromego wzgórza . Jeźdźców było pięciu, a ich 
dowódca zapytał przewodników - kim jesteśmy. Zwrócił się potem do ojca i zapytał 
po rosyjsku:- Panowie jesteście Polakami? - Gdy ojciec potwierdził, nieznajomy 
powiedział:- Przewodnicy powiedzieli mi, że Pan jest wojskowym, ale nie widzę 
odznak na kurtce, nie wiem, jak mam tytułować. - Jestem pułkownikiem - odpowie
dział ojciec. Nieznajomy zeskoczył z konia, stanał przed ojcem na baczność, za
salutował i powiedział:- Nazywam się Psman Bek, pporucznik rezerwy dagestańskiego 
konnego pułku. Ojciec odsalutował, podał mu rękę i dodał:- to mój syn. 

Po przywitaniu się, Bek mówił dalej:- Jestem naprawdę wzruszony, że na dage
stańskiej ziemi mogę przywitać przedstawiciela narodu polskiego, dla którego żywi
my szacunek i przyjaźń. Mój starszy brat żeni się i jadę na ten ślub. Czy zechce 
pan z synem zaszczycić nas i przyjąć zaproszenie, które czynie teraz w imieniu 
brata? Sadzę, ż-e pan nie pogardzi gościna w skromnej"sakli "góralskiej. 

Po kilku godzinach jazdy - stanęliśmy na przełęczy, z której widać było szeroka 
dolinę. Na dnie pasły sie krowy i owce, na dole płynał potok, a na urwistym 
stoku - rozłożyła się góralska wieś, a dalej obszerna ''sakla" podobna do dużych 
majatków Rosjan. Duży, wygodny dom, dokoła obszerne stajnie, obory, stodoły. 

-· GO"spo.darz uroczyście przywitał mego ojca, powiedział kilka życzliwych słów 
~ Po s e i lakach oraz podkreślił, jakim zaszczytem dla niego będzie goszczenie 

w O~JTI omu ficera tak wysokiego stopnia. 
~a · l' się dwaj młodsi synowie gospodarza, potem poszliśmy na łąki obej

~ec-~. ~p,ic potoku konie. 
~ ń~e 9 wało się już za górami, lecz upał dawał się we znaki, wiec moi 
z s e-za~ oponowali kapiel w jeziorku utworzonym wśród skał przez potok 

po~as d wn' ~jszych powodzi. 
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Powyżej jeziorka, potok płyn~ł głębokim korytarzem skalnym, a gór~ biegła 
droga i był przerzucony kamienny most. W pewnej chwili moi towarzysze wyskoczyli 
wszyscy z wody, pędem pobiegli w kierunku w~wozu, wołaj~c, żebym pod~Żył za nimi; 
wdrapali się na skały, usiedli rzędem na parapecie, zwiesiwszy nogi na zewnątrz. 

Gdy dobiegłem do nich, jeden za drugim z okrzykami, zeskoczyli z mostu do 
wody, porwani szybkim pr~dem wnet znaleźli się na jeziorku, dopłynęli do brzegu 
i zaczęli wołać na mnie, żebym skakał do wody. 

Stanalem na parapecie i spojrzałem w dół. Ojciec na Krymie nauczył mnie 
dobrze pływać i skakać, ale nigdy jeszcze nie skakałem z tak wysoka!!! Do wody 
było chyba ze cztery metry, a byłem tak speszony, że do głowy mi nie przyszło 
zeskoczyć nogami w dół, jak to uczynili moi towarzysze. Nie było jednak czasu 
na rozmyślania, bo chłopcy wołali na mnie, a w ich głosach brzmiał odcień drwiny. 
Z dusza na ramieniu wykonałem skok, a gdy wpadłem do potoka, byłem tak oszołomio
ny, że nie wygialem odpowiednio dłoni i przez dłuższy czas płynalem nurkiem. Do
piero brak powietrza w płucach uprzytomnił mi, że przecież trzeba wypłyn~ć na po
wierzchnię. Gdy to uczyniłem, byłem prawie przy przeciwległym krańcu jeziorka, 
bo pr~d potoku i tu był bardzo szybki . 

Młodzi górale, zaniepokojeni moj~ dług~ nieobecnościa, zamierzali już skakać 
do wody by mnie ratować. To też powitali moje pojawienie się - okrzykami radości 
i uznania! Mój skok zaimponował im, bo nigdy dotad nie widzieli skoków prawidłowo 
wykonanych, a na szczęście tej "duszy na ramieniu" - nie mogli dojrzeć. 

Każdy z nich poklepał mnie po plecach i zwracał się do mnie per "kunak", co 
w ich języku oznacza "przyjacielu". 

Na ich żadanie odbyła się na poczekaniu lekcja, a że to byli chłopcy świetnie 
wygimnastykowani i bez zastrzeżeń odważni, wkrótce już skakali nie gorzej odemnie. 

Po powrocie do domu opowiedzieli rodzicom o tych skokach, więc mimo woli 
stałem się poniekad bohaterem dnia! 

Ojciec wysłuchawszy mojej relacji, zapytał:- Ale pewno pietra miałeś porz~
dnego, gdyś skakał pierwszy raz-? 

-Bałem się, ale co miałem robić!- trzeba było skakać! !! 

•••. Na zapytanie o udziale Polaków w walkach z Rosjanami, Bek nie umiał udzielić 
żadnych ściślejszych wiadomości; wiedział tylko, że byli i doskonale się bili po 
stronie górali. 

W domu gościnnego Beka spędziliśmy 6 dni. Braliśmy udział w barwnych uroczy-
stościach ślubnych , byliśmy świadkami wyścigów konnych i popisów najsłynniejszych 
w Dagestanie dżygitów oraz walki jeźdźca z "giur'za", największa i najbardziej 
n~ebe~eczna miejscow~ żmij~, które to widowisko już podówczas zaliczane było 

'rzadszych na Kaukazie. 
N 
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Jamboree w 1920 roku, w Anglii - Londyn - Ricbmond. 

Jamboree odbyło się w końcu lipca i pocz~tku sierpnia 1920r., gromadzac prze
szło 10,000 skautów 22 narodów. Udział drużyny polskiej został w ostatniej chwili 
odwołany wobec najazdu bolszewickiego i mobilizacji harcerskiej. 

W odpowiedzi na telegr~ donosz~cy - że polscy skauci nie mag~ przybyć, bo 
musz~ pomagać "w obronie cywilizacji", otrzymano od Baden-Powella pismo z gorący
mi wyrazami sym~atii, jaka polskim braciom wyrazili przedstawiciele wszystkich 
narodów, którym telegram polski odczytano. 

Tydzień zlotowy wypełniały codzienne zawody, popisy i konkursy, rozegrywane 
przeważnie na olbrzymiej arenie "Olympii", wobec wielotysiecznych tłumów publi
czności. Pokazy te zaznajamiały patrzących z najrozmaitszymi działami pracy i 
zabawy skautowej i pozwalały drużynom rozwinąć cała swa pomysłowość i sprawność. 
W przyległych budynkach umieszczono wystawe wyrobów skautowych, daj~cych pojecie 
o tym, co skauci różnych krajów rabia; były tam także rozmaite warsztaty, modele, 
redakcja i drukarnia "Skauta Codziennego", pisanego i drukowanego przez skautów. 
Osobny ogród zoologiczny mieścił przywiezionych przez różne drużyny "przyjaciół" 
ze świata zwierzęcego : był tam półroczny lewek z Południowej Afryki, młody słoń, 
wielb ł~d, 3 lamy amerykańskie, 2 małe aligatory, 2 szakale, lis, żółwie, małpy, 
papugi, psy, kuce, itp. 

Znaczna cześć przyjezdnych /przeszło 5000 skautów/ mieszkała w obozie w 
Richmond. 

Manifestacja braterstwa światowego skautów bywały pochody ze sztandarami 
narodowymi. Obecna w Londynie p. Olga Małkowska postarała sie aby przy tym nie 
brakło Polski: mały "wilczek" Tadzio Jabłoński nosił z duma sztandar polski, 
oklaskiwany zawsze ze szczególna sympatia przez publiczność. 

Równocześnie ze zlotem odbyła sie w Londynie międzynarodowa konferencja 
kierowników ruchu skautowego . Fostanowiono utworzyć w Londynie międzynarodowe 
biuro skautowe i wydawać międzynarodowe czasopismo - celem współdziałania we 
wzajemnym poznawaniu sie i zbliżaniu wszystkich narodowych organizacji skautowych. 

Podobna konferencja kierowniczek żeńskich organizacji skautowych odbyła się 
o kilka tygodni wcześniej w Oxfordzie. Projektowano, aby biuro i pismo między
narodowe obsługiwały zarówno organizacje męskie jak żeńskie. 

11Tygodnik Ilustrowany" z 192lr. podaje wspomnienia ze zlotu w Richmond: 
"Godzina 8 wieczór ..•. Zmrok zacz~ł już zapadać . Siedzieliśmy przed namio

tami i podziwialiśmy nadchodzacy wieczór na tej pięknej , a dla nas do niedawna 
nieznanej i imponujacej nam ziemi. Widać jeszcze było bielejące płótna namiot6w 
i dawał się słyszeć gwar rozmów. Zbliżała się noc. Łakę przed nami zalewała 
coraz bardziej mgła .. . Wtem muzyka szkocka dała znać swymi dudami, że noc już 
zapada i należy udać się na spoczynek. 

~---- Drużynowy nasz szybko dał sygnał zbiórki. Cicho stanęliśmy w rzędzie . 
"wzn "~ [ Kapelusz zdejmr" - padły słowa komendy . Wszyscy odsłoniliśmy głowy, 
.WZni~{'łY · e czoła ku niebu. Zabrzmiała ''Rota", nasza modlitwa, rzewna jak łza, 
a il a · stal, harmonia swoj~ rozbrzmiała po całym obozie. 

Plćz i dalsi otoczyli nas kołem; nie tylko małe pyzate skautki angielskie 
i.~~~si i ruktorzy i drużynowi, których włos posrebrzyła siwizna . 

H~pr y ięga nasza rozlegała się coraz silniej, coraz donośniej, coraz to 
\g!ęb~ey cisnęła się nawet do serc tych zimnych ludzi, którzy nas otaczali. Stali 
~ , b ruchu, ze wzrokiem patrzacym na nas z szacunkiem, zasłuchani w moc i 
owa uty . 
• a re lWU n 
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Staliśmy z odkrytyna głowami, i oto jeden po drugim powoli zaczęły spadać 
z głów szerokie kapelusze. 

Cisi, uroczyści, pełni poważania dla czczacyca Boga, Ojca wspólnego, stali ci 
ludzie, poważni, bez różnicy lat; modlili się z nami. 

Skończyliśmy "Rotę" i staliśmy czas jakiś, równie cicho, z głębokim poczu
ciem braterstwa wszystkich ludzi, staliśmy inni, niż nasi gospodarze, świadczac 
soba i pieśnia, że nawet na tej obcej ziemi, tak wspaniałej ziemi jesteśmy i 
będziemy tylko Polakami." 

/opracował dh. J. Szkudłapskil 

"Orlęta Lwowskie", a- kukiełki 

Przypadkiem dowiedziałam się, że w sali przy kościele św . Andrzeja Boboli -
Londyn - odbędzie się przedstawienie kukiełkowe gromady Orlat Lwowskich, z 
Chiswicku, pod kierunkiem Wodza Zuchowego - Andrzeja Ciecierskiego. 

Czym prędzej wyruszyłam na tak ciekawa impreze, tym bardziej, że lata temu 
razem ze ś .p. hm. Marysia Przybytek prowadziłyśmy w Londynie - teatrzyk kukiełko
wy dla dzieci. 

Chociaż czekałam prawie godzinę, - wyszłam zachwycona! Urocza, prosta deko
racja, naiwne doskonałe kukiełki, miłe głosiki wykonawców zuchów, krótki zwiazły 
tekst dhny Danki Pniewskiej oparty na wierszu Fredry, dobra dykcja aktorów. Tak. 
AKTOROW! Bo jak nas poinformował dh. Andrzej /wódz gromady zuchów/ właśnie prze
rabiał z zuchami-Orlętami - sprawność Aktora, zakończona przedstawieniem. Znany 

' aktor p. Szejbal wręczył zuchom zdobyta "sprawność". A Namiestnik zucbowy hm. 
W. Sledziewski świeżo upieczonym "aktorom" pakieciki ze słodyczami. 

Jednak były aż dwa niedociagnięcia: 1/ przedstawienie było za krótkie, 
trwało tylko 10 minut! 2/ bilety kosztowały "zawrotna sumę" - lOp. /a przecież 
wszystko drożeje!!! /Aktorzy-zuchy byli równie dobrzy, jak ich kukiełki! A może 
inne gromady pójda ich śladem? ••• 

H. Smoleńska, hm. 

Harcerenada Hufca "Bałtyk" 

W kwietniu b.r. w Acton Town Hall odbyła się III-a Harcerenada Hufca 
"Bałtyk". 

Harcerenada zgromadziła dużo młodzieży, aktorów, liczne grono rodziców, 
rodzeństwa i gości z całego Londynu . 

Hufiec "Bałtyk" sprawnie maszerował, chór kilku harcerek śpiewał bardzo 
dobrze; najmilej, najlepiej wypadły zuchy. Liczne szeregi kurek, gasek, zwierza

, z sierotka Marysia - podbiły serca widzów, plus ładne dekoracje. 
~~co gorzej wypadł zespół harcerzy - za głośny i wrzaskliwy. Nie u 

wszyetki Q ośmieszanie patriotycznych piosenek i zdobycze nowoczesne /krzyk 
~~ if hał~J ~ obywaja uznanie, zwłaszcza wśród starszej generacji. 
o ·· c' 

H. Smoleńska, hm. 

archiwum 
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. 
Działalność Koła Harcerek i Harcerzy z Lat Dawnych /CZESC 6-ta/ 

Walne Zebranie Koła w dniu 8 .VII .l984r . 

Walne Zebranie Koła odbyło się w sali parafialnej przy Ravenna Road. 
Ze sprawozdania skarbnika wynika, że Koło posiada Łl833 . 81. Składki przy

niosły Łl50. 
Głównym zajęciem Harcerskiej Komisji Historycznej 

niem ksiażki "Harcerstwo w Afryce w latach 1941-1948". 
dakcja tekstu przygotowanego przez śp. dha Pancewicza, 
faktami. 

były prace zwiazane z wyda
Została już ukończona re

uzupełniona brakujacymi 

Komisja kontynuuje redakcje opracowania hm. Wenzla o Harcerstwie na Węgrzech 
w latach 1939-1945. 

Hm. J. Witting, przewodniczacy Komisji, opracował szkic historyczny o stopniach 
harcerskich, oraz zebrał materiały dotyczące historii harcerskich stopni instruktor
skich. Opracował on również życiorys śp . dha Jankowskiego. 2yciorys ten został 
opublikowany w czerwcowym "Ognisku". 

W związku z przygotowaniami do obchodu 75-lecia Harcerstwa, Komisja udostępni
ła szereg materiałów i tekstów Organizacji Harcerzy, która ma zamiar wydać krótk~ 
historię Harcerstwa na użytek harcerzy w drużynach. Istnieje również zamiar opra
cowania historii ZHP poza granicami Kraju, na podstawie materiałów archiwalnych 
Naczelnictwa ZHP . 

Dhna Smoleńska, redaktor "Skauta" zawiadomiła Walne Zebranie, że numer jest 
już przepisywany i wkrótce się ukaże. 

Dhna Rozbicka, przewodnicząca Sekcji Imprez doniosła, że w roku sprawozdawczym 
odbyły sie trzy imprezy, które dały Ł316.05 dochodu. Dhna Rozbicka podziękowała 
wszystkim tym, którzy przyczynili sie do tego, że urządzane imprezy były nie tylko 
udane, ale przyniosły stosunkowo duży dochód. 

Komisja Rewizyjna stwierdziła zgodność wszystkich zapisów w książce kasowej 
z dowodami, oraz zgodność stanu kasy i stanu na kontach w banku ze stanem wykaza
nym w książce kasowej. 

W zwiazku z powyższym, Komisja Rewizyjna postanowiła postawić wniosek o udzie
lenie ustępującemu Zarz~dowi absolutorium i uzupełnić wniosek o udzielenie absolu
torium słowami "z podziękowaniem". 

W dyskusji nad sprawozdaniami omawiano sprawy wydawnictw i ich administrację. 
Na Przewodnicz~cego Zarzadu Koła wybrano jednogłośnie dba Wan~zilaka. Fosta

nowiono też wybrać Zarz~d w tym samym składzie co w roku ubiegłym: dhna Saperowa 
/wice-przewodnicząca/, dhny: Borkowska, Liberysowa, Rozbicka, Smoleńska; dhowie: 
Barycz, Kędzierski, Spławski, Szkudłapski i Witting. 

Na przewodniezacego Komisji Rewizyjnej wybrano ponownie dha B. Olizara, a na 
członków Komisji dhnę Morelowsk~ i dha Grucę. 

W wolnych wnioskach zaproponowano zorganizowanie wypadu do stanicy w Fenton. 
Nowy Zarzad zastanowi się nad sposobem zorganizowania tej imprezy. 
~---w~ł e Zebranie poprzedziła herbatka z bazarem i tombolą. Impreza ta, oraz 

=vie, odbyły się w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze. 

N 

archiwum 

Józef Szkudłapski 
/Sekretarz/ 
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Sprawozdanie Skarbnika 

Składki od 5 maja 1983 - do 4 lipca 1984 

5.6.83 w. Wenzel Ł 2.00 
" M. Biały 2.00 
Ił J. Wiśniewski 4.00 
" z. Bogdanik 10.00 
" I. Weber 2.00 
" M. Jaklik 2.00 
" s. Gruca 2.00 
" s. Wandzilak 5.00 
" E. I. Rozbiccy 4.00 
" A . Pśnik 2.00 • 
łl L. Stolarow 2.00 

18.7.83 L. Obierek 15.41 /§25.00/ 
" J. Drewnowski 5.00 

16.10.83 J. Szkudłapski 13.00 
" R. Ba1icka 2.00 

29.10.83 J. Borkowska 2.00 
30.10.83 s. Ejzert 2.00 

" R. Zawadzki 2.00 
" I. Grzeszczakowa 4.00 
" A. Saperowa 2.00 

11.11. 83 Sek-Sękalski 10.00 
12.1.84 J. Bielecki 6.00 
15.1.84 A. B. Brochwicz-Lewiński 4.00 

" K. Ku s 4.00 
29.1.84 w. Wenze1 2.00 

" R. Zawadzki 2.00 
" K. Młynarkiewicz 2.00 
" R. Rowiński 2.00 
Ił s. Gruca 2.00 
11 s. Wandzilak 12.00 
" z. Starkiewicz 2.00 
" M. Niewiarowska 4.00 
Ił J . Wiśniewski 2.00 .. 
" T. We l z 4.00 
11 M. Jasiukiewicz 4.00 
11 M. Spławski 2.00 
" M. Michałowski 4.00 
Ił w. Libery s 2.00 
" M. Smoleńska 2.00 

L. Sielicka 6.00 
" I. Weber 2.00 N 

"l~ 8 J. Kędzierski 2.00 
o (t1 R. Popkiewicz 2.00 

Ł 150.41 

archiwum 
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Wpłaty na Fundusz Wydawniczy od 5 • 1983 - do 4 lipca 1984 maJa 

5.6.83 
16.10.83 
15.1.84 
18.7.83 
l. 3. 84 
29.1.84 
15.1.84 
11.11.83 
11.11.83 
29.1.84 
12.1.84 
11.1. 84 
18.7.83 
8.2.84 
18.7.84 
5.6.83 
29.1.84 
29.1.84 
29 .l. 84 
29.1.84 
29.1.84 
11.11.83 
29 .l. 84 

l 

Białoskórska Ł 5.00 
R. Ba1icka 1.00 
A.B. Brochwicz-Lewiński 6.00 
J. Drewnowski 5.00 
E. Eh1as 4.00 
M. Jasiukiewicz 1.00 
K. Kuś 1.00 
J. Kedzierski 15.47 
J. Loren z 15.10 
M. Michałowska 2.00 
J. Morozowi c z 3.00 
L. Obierek 15.81 
I. Rozbiccy 1.00 
L. Sielicka 19.00 
H. Smoleńska 3.00 
s. Soboniewski 5.00 
M. Spławski 2.00 
I. Weber 2.00 
T. We l z 1.00 
w. Wenzel 5.00 
J. Wiśniewski 1.00 
B. Załęska 2.00 
R. Zawadzki 1.00 

Ł 116.38 

SPRAWOZDAN.IE 
SKARBNIKA KOŁA HARCEREK I HARCERZY Z LAT DAWNYCH 

ZA OKRES OD DNIA 5 MAJA 1983 - DO 25 CZERWCA 1984. 

/§30.00/ 

/§30.00/ 

STAN GOTOWKOWY: 'KA.SA . • . • . . . • • • . • • . . • . . • . . • . • • • Ł 161.16 

WPŁYWY: 

BANK- GURRENT A/C •••.••....•• Ł 172.65 
BANK- DEPOSIT A/C·······~···· Ł1500.00 

RAZEM • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Ł1833.81 

Ł 1964.63 

150.41 

249.65 

116.38 

10.50 

Ł 2491.57 

WYDATKI: 

Wydawnictwa Ł 537.89 

Imprezy 40.00 

Administracja 7.37 

Różne /Nekrologi, Bank 
charges, Medical Aid/ 72.50 

Saldo w dniu 24.6.84 
/Stan gotówkowy/ 1833.81 

Ł 2491.57 

, 

• 
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Likwidacja Koła Przyjaciół Harcerstwa w Londynie 

Zarz~d Koła Przyjaciół Harcerstwa w Londynie, przy Hufcach Londyńskich dnia 
VII.l982 postanowił na ostatnim zebraniu Zarzadu zgłosić wniosek na Walnym 

Zebraniu KPH o przygotowaniu likwidacji tegoż Koła. 
KPH przy Hufcach Londyńskich, założone w 1947r. wrzesień, przetrwało 35 lat! 

Trzy członkinie założycielki założyły wspomniane Koło: śp. p. Iza Gruszkowa, 
śp. hm.dr. J. Mękarska i dhna H. Smoleńska. 

Na wniosek o likwidacji Koła wpłynęło: l/ powstawanie miejscowych Kół Przy
jaciół przy miejscowych drużynach, odłaczenie od KPH Chiswicku i stworzenie tam 
Koła lokalnego, ubytek członków KPH, odległe przejazdy utrudniały przybycie na 
zebrania. 

KPH przy Hufcach Londyńskich założyły panie: śp. Iza Gruszkowa, śp. bm.dr. 
Józka Mękaraka i dhna H. Smoleńska. Pierwszy Zarzad składał się : przewodniczaca -
H. Smoleńska, vice-przewodniczacy - Kmdr. B. Wroński, sekretarka- śp. J. 
Skarżyńska, skarbnik - inż . S. Janko, członkowie Zarzadu - p. St. Czudowska i 
p. J. Włodarkiewicz. W zebraniach Zarzadu KPH brali udział Hufcowa i Hufcowy 
Hufców Londyńskich . 

KPH przy Hufcach Londyńskich urzadzało szereg imprez, loterii fantowych, 
tomboli, festynów, bufety w Teatrze dla Dzieci /późniejsza Syrena/ itp . Wymagało 
to du2ej pracy i poświęcenia ofiarnych członkiń i członków pierwszego i następnych 
Zarzadów KPH, aby dać pomoc finansow~ 2 Hufcom londyńskim, - plus subwencje na 
kształcenie kierowników pracy /kursal jak i subwencje na obozy i kolonie letnie. 
Również późniejsza Przewodnicz~ca KPH - P.G . Maszadro otworzyła fundusz specjalny 
na kupno stanicy dla Londynu. Na fundusz ten wpływały sumy z dochodów z imprez. 
Z chwila gdy do naszego KPH przyłaczył się okreg z Chiswicku - praca KPR i dzia
łalność wzrosła; KPH przy Hufcach zdobywało większe fundusze, z czego część szła 
na pomoc dwom drużynom, żeńskiej i męskiej z Chiswicku oraz dorywczo KPH pomagało 
drużynie Wilia, jak i Stanicy w St .Briavels. Przeciętna suma roczna na pomoc 
drużynom wynosiła około Ł300 rocznie, co kilka lat temu było suma znaczną. 

Walne Zebranie Zarzadu KPH przy Hufcach Londyńskich odbyło sie w sali POSK-u 
12.XI.l982r. Wnioski ustępujacego Zarzadu przyjęto i tę ofiarna placówkę za~ię
to . Sumę z rachunku bieżacego przekazano dwom hufcom Londyńskim - Bałtyk i 
Warszawa, a sumę depozytu - przelano do Obwodu Kół KPH Londyn - około Ł400, z 
warunkiem, że o ile obecnie kupno Stanicy dla Londynu - nie dojdzie do skutku, 
sume tę Obwód powinien przekazać Stanicy w St . Briavels na reperację drogi; z 
której to Stanicy zuchy i młodzież harcerska z Londynu nadal korzysta . 

W skład ostatniego Zarz~du KPH przy Hufcach Londyńskich wchodziły następują
ce członkinie: Przewodnicząca - H. Smoleńska, hm., sekretarka- I. Krupowiczowa, 
I.Weberowa, skarbnik - P. G. Ślepokóra, członkinie Zarzadu: M. Gillerowa, M. 

~1~~~o~ =o~ra, M. Mielżyńska. Do Komisji Rewizyjnej weszły panie: Z. Gergovitch, 
B. Sk~pska . Zebranie sprawnie prowadził - p . St . Kosicki . 

N H. Smoleńska, hm. 

archiwum 
• 
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Wiadomości z terenu. 

Komendantka Choragwi Harcerek w Wielkiej Brytanii B. Zdanowicz, przesłała 
redakcji notatkę o wizycie Air Couunodore, L.G. Lewis /OBE DL RAF/ - w stanicy 
harcerskiej w Fenton, latem 1983r. 

- Na moje zaproszenie Air Conunodore L.G. Lewis, z ramienia "The Royal 
Jubilee Trust", latem 1983r. odwiedził obozujaca młodzież harcerska 
oraz kolonie zuchowe Hufców: Wawel, Mazowsze, Białowieża - w stanicy 
harcerskiej w Fenton - Midlandy. 

Z funduszu tej organizacji, dzięki moim staraniom - stanica harcerska w 
Fenton otrzymała dotychczas ŁlO.OOO na rozbudowa tego ośrodka. Patronka 
funduszu jest - Królowa Elżbieta II. Prezydentem - ksiażę Karol, książę 
Walii. Air Commodore - L.G. Lewis jest przedstawicielem "The Royal 
Jubilee Trust" na środkowa Walię. 

Air Commodore L.G. Lewis - w rozmowie ze mna, podkreślił karność i 
posłuszeństwo zuchów-dziewczynek. Zapytał:- "Jak panie to robia, że 
wasze "Brownies " tak was słuchaj a i że tak tu wszystko sprawnie idzie?!~ 

B. Zdanowicz, hm. 
Komendantka Chorągwi Harcerek w Wielkiej Brytanii. 

Od redakcji: W roku bieżącym 1984, na ręce Dhny Basi przesłał Życzenia dalszej 
owocnej pracy - ksiażę Walii, ksiażę Karol. 

archiwum 

A kiedy przyjdzie taka chwila święta •.. 

/nieznany poeta z powstania warszawskiego/ 

A kiedy przyjdzie taka chwila święta , 
2e się rozwali w gruzy dom niewoli 
I w proch obróci wroga moc przeklęta, 
A wstanie wolność w złotej aureoli, 

Podamy sobie po bratersku ręce, 
Jak dwa serdeczne i dozgonne wrota 
I pójdziem razem w radości i męce 
Po dni ostatnie naszego żywota. 

Pójdziemy razem tam, gdzie Wisła ś?iewa 
I pierwsze dziecię weźmiemy w ramiona, 
Witajac nasze domy, laki, drzewa, 
Szeptem: "Niech będzie Polska pochwalona". 

• 
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Ci, co odeszli .•• 

Ostatni Harcmistrz Rzeczypospolitej -
~enryk Glass Jankowski. 

Hm. Rzeczypospolitej Henryk Glass 
Jankowski urodził się w Dabrowie 
Górniczej 19.V. l896r., zmarł w 
Londynie 14-go s tycznia 1984r. 
Poczatkowo uczył się w domu, a po 
wyjeździe do Rosji - skończył szkołę 
rosyjska w Kijowie w 1915r . 

W Kijowie organizował pracę 
harcerska do 1916r . Po przyjeździe 
do Polski bierze czynny udział we 
władzach ZHP. W 1921-24 jest 
Naczelnikiem Głównej Kwatery 
Harcerzy w Warszawie. Wydaje szereg 
pism i ksiażek. Po wybuchu wojny w 

1939r. dostał się do niewoli niemieckiej pod Lwowem, z której uciekł i dotarł do 
Warszawy. Wstapił do szeregów A. K. /przedtem Z.W. Z./, walczył na Starówce . Po 
kapitulacji Warszawy, uciekł do Krakowa, gdzie się ukrywał, potem dzięki pomocy 
Czechów i Anglików - dotarł do Anglii. Zdemobilizowany w randze kapitana . 

Odznaczenia: Virtuti Militari, Złoty Krzyż Zasługi z mieczami, Polonia 
Restituta, oraz szereg innych odznaczeń . Skończył : w Instytucie Handlowym w 
Kijowie - Ekonomię oraz 4 lata ekonomii w Warszawie - Wyższa Szkoła Handlowa; 
roczny kurs Wychowania Fizycznego w Warszawie; w Anglii - London School of Foreign 
Trade . Dostał Magisterium Szkoły Nauk Folitycznych na PUNO/Londyn; za monografię 
o Rosji Sowieckiej - otrzymał doktorat na PUNO . 

Napisał też szereg ksiażek i artykułów, które umieścił w pismach w Anglii i 
Kanadzie . Hm.H. Glass największa zasługę ma w tworzeniu ruchu i pracy w 
ośrodku studiów antykomunistycznych . Wydał szereg broszur, jak: "Zamach bolsze
wizmu na młodzież", "Ofenzywa Komunizmu i Drogi Przeciwdziałania .. , Wpływy komu
nizmu wśród nauczycieli", "Metody ekspansji komunizmu", jak również szereg ksia
żek dla młodzieży: "Ksiażeczka Harcerza", "Gawędy z drużynowym", "Młodzi walcza", 

"1;ycie rodzinne" oraz "Historia Rarcerstwa11 /str.236/ , "Walka z bolszewizmem", 
"Prawda o komuniźmie" oraz prace, zawierajace 16-cie życiorysów słynnych Polaków 
XX wieku pod tytułem "W pracy i walce" /str . 299/. 

A oto Jego ostatnia prośba:"Zachowujcie Prawo Harcerskie w Waszym życiu, 
badźcie wierni przyrzeczeniu . Bo to właśnie jest sprawa najważniejsza! " 
Cześć Jego pamięci! 

poświęcony pamięci dha Jankowskiego pióra \voj ciecha 
sie w Gazecie Niedzielnej 4-go marca 1984r. Jak również 
/pismo Naczelnictwa ZHP/ kwiecień-czerwiec 1984r . 

O ielowska /MARIOL/ Hm. - wierna przyjaciółka-sekretarka i opiekunka 
· ałkJW iej, ur. 23 . II . l901r . w Kamieńcu Podolskim, zmarła w Mabledonie 

,__,_ "-'·ń'- • 1983r. w Anglii. Spopielone prochy spoczną w Zakopanem obok Gaździny. 
wraz z Gaździna /Olg~ Małkowska/ szkołę dla dzieci w Szkocji . Dobro

ci , ł odnościa - zyskiwała serca małych wychowanków. Nad Dhna Olga czuwała do 
arc SIWtt rffwil Jej życia. Cześć Jej pamieci ! 
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Sp. Płk . Kazimier z Iranek- Osmecki - żołnierz A. K. , wybitny oficer i spadochroniarz , 
kurier z Oddz . VI- go , Londyn 1940r ; szef Oddz . II- go A.K. od 1943r. w Kr aj u , 
autor szeregu wspomnień i ksi.ażek z zakresu histori i Armi i Kr ajowej : "Armia Kr ajowa 
w Dokumentach", "Drogi Cichociemnych" i "Kto ratuje jedno życie" - zmarł w Londynie 
dnia 22 maj a 1984r . Cześć Jego pamięci ! 

Sp . Dhna Jadwiga z Leszczków Wierzbiańska - Naczelniczka Głównej Kwatery Harcerek 
w latach 1931-1937 , zmarła 20 . IV . l983r. w Falenicy pod Warszawa . Dhna Dzidz i a 
wstąpiła do Harcerstwa w 1917r.; w 1921- drużynowa I - ej drużyny żeńskiej Królowej 
Jadwigi w Krakowie . W 1927r . po ukończeniu studiów prawni czych , zaczęła prowadzić 
pracę harcerska w Katowicach . Dzięki Jej pracy na Slasku - har cerstwo żeńskie 
świetnie rozwinęło swa działalność . W czasie wojny ostatniej organizowała tajne 
nauczanie; po woj nie podjęła pracę nauczycielska w Krakowie , utrzymując kontakt z 
dawnymi harcerkami, jak i z młodszym pokoleni em. Cześć Jej pamięci ! 

W "Węzełku" Nr . l26 z dnia 8.VIII.l983r . ukazał się artykuł poświęcony Jej pamięci 
z podpisami druhen z Kr akowa . 

Sp . Bronisław Modro, hm . - zmarł dnia lO.X . l983r . w Alicante, zas łużony harcerz, 
jeden z założycieli Koła Harcerek i Harcerzy z lat dawnych, łodzianin, drużynowy 
w okresie wojny światowej, Oficer Mar ynarki Handlowej , dwukrotnie uratowany z za
topionych przez Niemców statków . Prezes Związku Polskich Oficerów Marynar ki 
Handlowej na Obczyźnie; ostatnio z powodu słabego zdrowia wycofał się z organizacji 
społecznych . Cześć Jego pamięci ! , 
Sp . Laur a Dembińska , członkini naszego Koła Harcerek, Harcerzy z lat dawnych, 
więzień Oświęcimia, żołnierz A.K. , zmarła nagle dnia 27 . 4 . 84 w Londynie . 
Osierociła syna , synowa, wnuka, siostry w Kraju , liczne grono przyjaciół w Anglii . 
Cześć Jej pamięci! 

Śp . mjr. Stanisław Ejzert, długoletni członek naszego Koła , Beliniak, lekarz wete
rynarii, członek Instytutu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Londynie - zmarł po 
krótkiej chorobie w Brighton 23 .VI . l984r . Cześć Jego ofiarn~j pracy w obu 
organizacjach . 

Koło Harcerek, Harcerzy z lat dawnych złożyło ofiarę ku uczczeniu pamięci Dhny 
Laury Dembińskiej i Dha Stanisława Ejzerta na Medical Aid for Foland w Londynie 
Ł20 . 

, 
DOKONCZENIE WIERSZA ZE STRONY 17 

archiwum 

Mal~o. spóirt w naue serca, 
z łłórydt wielica wcłii~czność bije . 

Maiło, spóirz w nosze serca, 
w łłóryclt Chrystus, Syn Twój, iyje. 

Pnyjmij w podzi~A:owanie młocłych serc raclosnil pieśń, 
Pnyimii, Małlto Droga, nan9 chwałt:. nasz9 c1eść. 

Relren: Szełłseł /oł .... 

MGłlo, Ty nas poprowacłf, pomói prawcły szulać dróg , 
Pomói, by popner iycie ł.aicły z Bogiem ł.roczyć mógł. 
Pomói nam dziś, Maryjo, do serc fuclzł.ich znaleźć Hucz. 
Prowadi nas i na cocłzień żyć w miłości, Małł.o, ucz. 

Relren: Sreśłseł lał .. . . 
• 



Nr 34/35 SKAUT 

l. 
2. 
3. 
4. 

S P I S T R E ~ C I 

Fragmenty o Harcerstwie z Kraju /CZ~~~ l-sza/ 

VI Zjazd ZHP w 1980r. 
Fragment z pisma "Orzeł Biały" Londyn 1977r. 
Historia Polski najnowsza - 198lr. /anonimowa uliczna ballada/ 
Przygody młodego Szkota w PRL 

str.48 

str .l 
str.l,2 
str. 2, 3 
str . 3 

Wspomnienia Harcerskie z odległej i niedalekiej przeszłości /CZ!SĆ 2-ga/ 

5. Poczatki żeńskiego skautingu Lwów-Warszawa - dhna Ewa Grodecka 
6. Sprawozdanie z działalności Zarzadu Koła Harcerzy z lat 1910-1918 

Okręgu Lwowskiego ZHP za czas od 3l .X.l934 do l.V.l936. 
7. Moje wspomnienia Harcerskie- dh. Witold Sawicki 
8. Wiersz Cypriana Norwida 
9. Udział harcerzy w walkach 1920 roku 
10. Harcerstwo polskie na Wschodzie w latach 1942-43 - Ks .dr.Roman Nir 
11. Wiersz Marii Konopnickiej 

Y li 
Harcerstwo w latach okupacji /CZ~SC 3- cia/ 

12. Zarys dziejów harcerstwa w Bydgoszczy - dh. J. Kędzierski 
13. Relacja rannego w egzekucji harcerza Tadeusza Napierały 
14. Bohaterskie Dziewczęta - dh.dr~ Leopold Obierek 
15. Wiersz /autor nieznany/ Z Kraju 

Światowy Zjazd Organizacji Kobiecych /CZ~SC 4-ta/ 

16. Zwiazek Towarzystw Kobiecych we Francji - Agnieszka Górska 
17. Główna Kwatera Harcerek poza granicami Kraju - dhna H. Smoleńska 

Rozmaitości /CZ~Śc 5-tal 

18. Słowo o przyjacielu - dh. Kazimierz Gorzkowski 
19. "List" - wiersz Teresy Bogusławskiej 
20 . W górach - opowiadanie gen. Zygmunta Bohusz-Szyszko 
21. Jamboree w 1920 roku, w Anglii- opracował dh. J . Szkudłapski 
22 . "Orlęta Lwowskie" a - kukiełki - dhna B. Smoleńska 
23. Harcerenada Hufca "Bałtyk" - dhna H. Smoleńska 

Działalność Koła Harcerek i Harcerzy z Lat Dawnych /CZ~~C 6-ta/ 

Walne Zebranie Koła w dniu 8.VII.l984r. - dh. Józef Szkudłapski 
Sprawozdanie Skarbnika - dh. A. Jan Barycz 
Likwidacja Koła Przyjaciół Harcerstwa w Londynie - dhna H. Smoleńska 

Wiadomości z terenu - dhna Barbara Zdanowicz 

24 . 
25. 
26 . 
27. 
28 . Wiersz "A kiedy przyjdzie taka chwila święta •.. "- poeta nieznany 
~--~~~co odeszli •.• 

archiwum 

str.4-6 

str.7 , 8 
str . 8-ll 
str .ll 
str .l2,13 
str.l3-16 
str.l6 

str.l7-23 
str.24,25 
str . 26- 29 
str. 29 

str.30-32 
str. 33 

str.34-36 
str.36 
str . 37,38 
str.39,40 
str.40 
str . 40 

str .41 
str . 42,43 
str . 44 
str . 45 
str.45 
str.46 
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Adresy Przewodniezacego i członków Zarzadu 

Przewodniczacy : dh. S. Wandzilak, 69 Cleveland Gdns., London S.W.13 
Vice-przew. : dhna A. Saperowa, 11 Atina Court, Belsize Grove, 

Skarbnik 
Sekretarz 
Kierowniczka 

Imprez 
Redaktorka 

London N.W.3 
: dh. A.J.Barycz, 44 Birch Grove, London W.3 
: dh. J. Szkudłapski, 17 Denhigh Rd., London W.13 

: dhna 
: dhna 

d h na Członek Zarzadu: 

E. Rozbicka, 5 Burlington Ave., Kewgdns, Surrey 
H. Smoleńska, 32 Alwyn Ave., Chiswick, London W.4 
Irena Borkowska, 146 Gunnersbury Lane, London W.S 

Administracja 
SKAUTA : dh. M. Spławski, 7 Loftus Rd., London W12 7EH 

Komisja 
__ tl!~!2EI~~~~--~-~~~-~i!!!~&~-~g~~-~z_g~!1~~~-~~!~~-~2~22~-~~~~z _______________ _ 
Komitet Redakcyjny: Hm. Hanna Smoleńska, Dh. J. Rowiński, Phm. J. Kędzie-

--------------------E~~!~-~~~-~~-~~~~~!~~~~!~-----------------------------------

Czeki i przekazy prosimy wypełniać na "Koło Harcerek i Harcerzy z Lat 
Dawnych"i przesyłać na adres Skarbnika- Dh. A.J. Barycz, 44 Birch Grove, 

London W.3 
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