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"Swi~ta miłości kochanej Ojczyzny,
Czuj~ ci~ tylko umysły poczciwe!
Dla ciebie zjadłe smakuj~ trucizny,

Dla ciebie

wi~zy,

p~ta

•

niezelzywe!

Kształcisz

kalectwo przez chwalebne blizny,
Gnieżdzisz w umyśle rozkosze prawdziwe!
Byle ci~ moŻna wspom6c, byle wspiera~,
Nie Żal Ży~ w n~dzy, nie Żal i umiera~!"

'

N

/Wiersz biskupa Ignacego Krasickiego,
napisany 200 lat temu, w r. 1774,
recytowany przez pokolenia
na obchodach narodowych/ .
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HARCERSTWO

-----

I

ł
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FOLITYKA

W "Ognisku Harcerskim" /nr. 3, 1973/, organie Starszyzny harcerskiej ukazał się artykuł phm. Bartka Moszoro z Argentyny pt. Rola instruktora Y utrzymaniu polskości wśród młodzieży harcerskiej urodzonej na ob, .
czyzn1e.
ten zasługuje na baczną uwagę, porusza oowiem jedno z najważniej sz ych i najaktualniejszych zagadnień pracy harcerskiej na obczyź
nie. Chodzi mianowicie o to, że w bieżącym okresie historycznym, w któi~m
praca ta musi objąć "integralne wychowanie młodzieży", tzn. zaspokajać niejednokrotnie potrzeby, spełniane w normalnych warunkach przez Kościół, szkołę i rodzinę - na C7.oło wysuwa się problem politycznego wychowania młodzie
ży. Jest ono - zdaniem autora - niezbędne w chwili dziejowej, w której
"tak w Kraju jak na emigracji toczą się zmagania o zachow.nie osobowości
wlasnej".
Artykuł

Rzecz jasna,

autor bynajmniej nie zaleca związania harcerstwa
z jakąkolwiek partią i nie proponuje, aby harcerstwo uprawiało działalność
partyjną.
Przez wychowanie polityczne rozumie wskazywanie młodym "drogi
prawdy" w sprawach Polski, orientowanie harcerzy w kwestiach politycznych,
aby wiedzieli, "co jest pozytywne dla dobra Polski, a co jej może przynieść
szkodę, aby potrafil'a rozpo znać robotę, która - choć często ujęta w piękne
słowa - służy wrogom Pols:'.<i".
Tego rodzaju "wyrobienie polityczne" jest
konieczne zw1·aszcza "w obecnych czasach chaosu pojęć i poglądów, dezorientacj i , która wśród młodzi eży powoduje wielki zamęt". Praktycznie rzetelne
wyc1.,owanie ooli tyczne harcerstwa powinno się, według phm. B. Moszoro, Yyrażać w czynnym udziale starszej młodzieży harcerskiej w życiu organiza~yj
nym emigracji, gdyż ten udzial' pozwoli jej na zrozumienie spraw zbiorowoś
ci i podporządkowanie swoich ambicji dobru ~biorowemu.
że

Poglądy harcerza z Argentyny
streszczono wyżej dosyć szczegółowo

na stosunek harcerstwa do polityki
nie tylko jako pożyteczny wkład do·
dyskusji ideowej, która w naszym Środowisku się toczy i nadal żywo rozwijać się powinna.

Chodzi nrzede wszystkim o praktyczne następstwa, jakie z przedstawionego tu noglądu wynikają w pracy wychowawczej ZHP na obczyźnie.
W s~ zególności należy w tej pracy zwalczać i porzucić pokutującą
je 1ije dzi iegdzie doktrynę o apolityczności harcerstwa. Ta z gruntu
~~
- ~
r a pnvrstała z błędnego utożsamiania palityki z działalnością
~r ··
. lqt nych. Głosi . ona, że dopuszczenie polityki do harcerstwa
au
zni
iejako przygotowuje młodzież harcerską do angażowania jej
~~ ~ć tej partii, która wśród wychowawców-instruk~orów posiada
akie zaangażowanie zaś włącza młodzież harcerską do walki o
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której osiągnięcie jest głównym celem każdej partii. A ponieważ
w j'zyku potocznym rzeczywiście rozumie się "politykę" jako tę sferę działalności publicznej, która dąży do zdobycia wladzy, przeto udział harcerstwa w tej działalności jest sprzeczny z jego apolitycznym ideałem wychowawczym.
władzę,

Tymczasem v naszych burzliwych czasach pojęcie polityki uległo i
ulega nadal bardzo głębokiej ewolucji. To prawda, że polityka pojęta wąs
ko i partyjnie oznacza nadal m.in. dążenie - i to często środkami niemoralnymi - do pognębienia przeciwników i uzyskania monopolu władzy. Ale
róvnocześnie pojęcie polityki stalo i staje się coraz szersze i głębsze,
obejmuje właściwie wszystkie dziedziny aktywności ludzkiej. Mówimy więc
nie t~lko o polityce wewnętrznej w znaczeniu administracyjnym albo o polityce zagranicznej, ulegającej fluktuacjom taktycznym, zależnie od zmian,
które zachodzą w sytuacji międzynarodowej. Mówimy również o polityce ekonomicznej, społecznej, wychowawczej, oświatowej, kulturalnej, kościelnej,
itp., słowem o polityce, dotyczącej całokszta~tu życia ludzkiego.
Czy w tym stanie rzeczy jest rzeczą możliwą szczelne odgrodzenie
się ruchu harcerskiego od polityki?
Byłoby to odgrodzenie się i ucieczka od życia, od rzeczywistości, a wszak harcerstwo, jako system edukacji
narodowej, ma obowiązek czynnego uczestniczenia w życiu społeczeństwa, ma
je nie tylko wiernie obserwować, ale - i to przede wszystkim - czynnie
kształtować.
Co vięeej, to kształtowanie musi przemieniać się w ofensywną
walk' z· polityką, którą uznajemy .za złą dla narodu, z polityką, w której jak pisze harcerz z· Argentyny - naród zmaga się o zachowanie własnej osobowości.

I tu, od ogólnych sformułowań, dochodzimy do konkretów,
nio nas jako Polaków i emigrantów politycznych - dotyczących.
W Polsce od lat blisko 30-tu toczy

bezpośred

walka kanrunistów o
duszę młodzieży, z którą my zwłaszcza jako ruch harcerski na obczyźnie jesteś~ całym naszym jestestwem narodowym związani.
Dotychczas walka ta nie
daŁa komunistom żadnych rzeczywistych rezultatów.
Młodzież odpycha od siebie komunizm i stojące za nim widmo zaborczego imperializmu rosyjskiego.
się zacięta

Ale komuniści bynajmniej nie składają broni. Przeciwnie. Podjęli
ostatnio generalną ofensywę w postaci reformy szkolnej, której projekt przygotował tzw. Komitet ekspertów pod przewodnictwem prof. Jana Szczepańskie
go. Jest to projekt totalnego skomunizowania młodego pokolenia. W założeniach ideologicznych, przygotowanych przez ten Komitet czytamy /cytat z
•~j Szkoly", organu min. oświaty i wychowania, nr. 4, 1973/ : "Rozwój
N ~poleczeństwa zmierza do pełnego rozwinięcia ustroju socjalistycznego, a
htem system oświsty i wychowania powinien wykształcić kadry potrzebne w
ndSt
ch dziesięcioleciach, posiadające cechy osobowości twórców rozwiO nięt gp socjalizmu i przyszłego społeczeństwa komunistycznego".
Takie spostwo powstanie - cytujemy dalej - przez "wychowanie ideologiczne i
e
1)01 yczne oparte na zasadach ideologii marksizmu i leninizmu".
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Ten za~adniczy program proponowanej refot~ ugarnirowany jest skrajnie nacjonalistycznymi frazesami o "rozwijaniu kulturalnego dziedzictwa
narodu" i "utrzymaniu identyczności kulturalnej narodu". A jakże może naród wychowany przez blisko tysiąc lat w kulturze religijnej, a więc spirytualistycznej, zachować swoją "identyczność" i osobowość - skoro równocześ
nie ogłoszona reforma wypowiada walkę tej kulturze i zapowiada jej przewr6t w kierunku marksizmu-leninizmu, komuniznm, a więc doktryny i po lityki
wychowawczej na wskroś materialistycznej, ateistycznej i uwikłanej w klasowe rozdarcie?
Przytoczono tu przykład polityki, wobec której Związek Harcerstwa
Polskiego na obczyźnie nie może pozostać obojętny. Musimy o tej polityce
nie tylko wiedzieć, musimy ją z całą świadomością i energią zwalczać w
imię ideału wychowavczego, zawartego w naszym Ślubowaniu. Musimy walkę z
tą polityką prowadzić tym ofensywniej, że projektowana reforma posługuje
się już i posługiwać się będzie co raz aktywniej w przyszłości oddanymi
komunistom przywódcami i instruktorami komunistycznego ZHP. Wszystkie
ostatnie wystąpienia przywódców tzw. Federacji socjalistycznych związków
miodzieży, a wśród nich S. Bogdanowicza, "naczelnika ZHP", wypełnione są
propagandą projektowanej reformy i "nowej polityki" '-tYCho\oTa\oTczej, podjętej
przez \oTladze komunistyczne.
Ze ta reforma i "nowa pol i tyka" wychowawcza nie ma nic wspólnego z
prawdziwym harcerstwem, że jest powieloną amarantowymi barwami kopią rosyjskiego Komsomołu, zdają sobie dobrze sprawę nie tylko rodacy nasi w
Kraju, ale także krytyczni cudzoziemcy, przyjeżdżający do Polski i podpatrujący próby dokonywanego na harcerstwie polskim w Polsce oszustwa ~li
tycznego. Mervyn J'ones w "The Sunday Times" /z dn. 23 września 1973/ tak
scharakteryzował podobizny dwóch harcerzy w Polsce :· "Members of the P'ioneers, the official youth movement for boys and girls, modellad on its
Soviet counterpart. The Pioneers movement provides a mixture of political
education and leisure activities of the Boy S'cout type".
•

Scharakteryzowana "'YŻej sytuacja w Polsce jest jednym z najkapitalniejszych, ale nie jedynym argumentem na rzecz politycznej aktywności ruchu harcerskiego na obczyźnie.
·
Pożytecnzą inicjatywą polityczną

b,yl np.

~jazd

trzech harcerzy do

Kenii "' Charakterze obserwatoró"' na 24 tą ttświatovą Konferencję Skautową",
zanoto\oTany w tym samym numerze "Ogniska n. Można było prze-widzieć, że inicjatywa ta będzie tylko zamanifesto\oTaniem "niepodległościowego stanowiska
~zez Związek Harcerstwa Polskiego", wywołującym "zrozumienie, jaka krzywa ~ała ię Polsce". Niemniej jednak była to celowa i świadoma akcja pol &c a,
ustrująca wymownie, jakim powinien być stosunek Związku Har.---c~r
Pols iego do polityki v obecnym, tak wyjątkowo trudnym dla Polski
(P'Kresi ~s
ycznym.
e

t~oło
cerek i Harcerzy z lat 1910-1945 ~ pełną aprobatą rejestru~ vnicjatywy politycznej niepodległościo\oTego ZHP na obczyźnie.

J.M.
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Władysław

J. Zaleski
BIRMINGHAM- rok 1913.

Pierwsza międzynarodowa "Zbi6rka" ~kaut6w w Birmingham w r. 1913,
należała napewno w życiu 6wczesnej młodzieży niepodległościo~j do wydarzeń niecodziennych. Myśl powraca do niej, ilekroć jest mowa o drogach
do niepodległości. Gdyśmy 6Q· lat temu Yracali z tego zjazdu do Polski,
nie było mowy o Austrii, Niemczech czy Rosji. Nasze uczestnictwo w zjeź
dzie miało być potwierdzeniem, że nar6d polski jest zjednoczony, jeżeli
chodzi o pragnienie po~tu na polityczną mapę Europy, jako państwo niezależne.

Zetknięcie się ze światem wolnych ludzi wywarło głębokie wrażenie.
Nie zazdrościliśmy im bogactwa, dobrobytu itp., bo to nie były elementy
naszej ideologii niepodległościowej.
~aproszenie

formalne dla reprezentacji Folski na zjazd w Birmingham, przyjęliśmy tak jak gdyby państwo polskie istniało. /Zlot w Birmingham, jak wzystkie zjazdy określane jako. międzynarodowe - international był ~sadniczo zjazdem międzypaństwowym, ponieważ słownictwo politycznopravne ~achodnióeuropejskie n!ę odr6żu!ałQ narodowości od obywatelstwa,
dvóch dla nas odrębnych zagadnień/ - Byliśmy szczęśliwi podwójnie: że mamy być reprezentantami narodu, aczkolwiek bez państwa, ja~ i czynnego ruchu młodzieżowego w trzech zaborach. Taka bowiem była sytuacja, w której
organizował się skauting polski.
Wszystko to są spralJY nam starszym doskonal e znane, ale przypomnienie o tym naszym młodym następcom 6o lat później, może ~ć pożyteczne,
jeżeli nie wskazane.
Uczestnictwu Polaków w zjeździe w Birmingham, ffJ
lat temu należy się parę słów i myśli, których były wówczas pełne nasze
młodociane głowy.
Jest t o t:Tażne, bo ruch skaut owy był ruchem m:!od z t e ży,
a zatem wskazywał kierunek marszu ku wolności. Rok 1913 był. zaledwie t rzecim rokiem imponującego rozwoju organizacji skautowskiej w Polsce. Ruch
ten "chwycił" jak pożar w suchym lesie /Gen. K. Rudnicki/ i fakt ten należy tłumaczyć dojrzewaniem buntu młodzieży przeciw godzeniu się z losem
większości społeczeństwa polskiego, przeciw rzekomej beznadziejno ś ci podejmovania jakichkolwiek zbrojnych wysiłków dla odzyskania wolności, przeciw czekaniu na "cudom podobne wydarzeniatr ~ażające się w ~~ich pieś
niach jak "Boże Ojcze '!\roje dzieci" czy "Z dymem pożarów", gdzie cud i
litość Boska miały być jedyną możliwością odrod'z enia Rzeczypospolitej.
~--fi
ten byl niechybnym znakiem narastania woli walki o Polskę i wiary,
rzeczy ''własnymi rękami robione" posiadają istotne znaczenie.
N
u.:.c.oieży trzech zaoorów było coraz jaśniejszym, że 6wczesny "trójJte:nhl.1' " jest kalectwem narodu w niewoli i z tego kalectwa naród pol ski
wyleczony.
tCłJ~Y

Polski ruch skautowy oparty w zasadzie o angielskie koncepcje wy....,",,.e, przystosował je do potrzeb i dążeń narodu polskiego. Jednym z
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jego elementów teoretycznych i praktycznych, Qy2a idea czynu zbrojnego, mająca swe źródło v Zv.i.ązku Walki Czynnej /J. Piłsudski i tov./ którego działalność stała się częścią historii Polski z przed r. 1914. Udział
młodzieży polskiej v zjeździe v Birmingham, był jednym z epizodów tej historii. Udział ten manifestował przed światem, że dążenie narodu polskiego
do niepodległego bytu państwowego nie tylko nie stracił na sile, ale objął
volą walki polską młodzież ':1. !l.!l!.ę '{>rab'a. ka~dęgg nąrogg. do wqlności i !Jiezależności. Organizacja skautowa na terenie Polski rychło nabrała charak.-=-----teru, jeżeli nie formalnie to faktycznie, organizacji para-militarnej, obok
takich jak Strzelec, Drużyny Strzeleckie, Liniowe Drużyny Sokole i wreszcie Drużyny Bartoszowe, odbywając wspólnie z nimi ćviczenia polove o charakterze wojskowym.
ważnych

nas~Ch ideach i dążeniach mówiliśmy naszym towarzyszom inn7ch narodowości w doskonale urządzonym obozie skautów pod namiotami pod
m. Birmingham. Z przykrością stvierdziliśmy, że wiadomości o Polsce równają się w Anglii prawie zeru.
I tak np. jeden z dziennikarzy, który coś niecoś viadział o królu Janie Sobieskim i jego wnuczce, zonie pretendenta do

O tych

•

tronu Anglii, po przeprowadzeniu rozmóv z nami ltmieścił fotografię naszej
drużyny z wyjaśnieniem, że Polacy są szczepem koczowniczym żyjącym na stepach koło Konstantynopola. To było w roku 1913. Mimo woli przypomina się
rozmwa. Marsz. Montgomery' ego z naszym Gen. Stanisłavem Maczkiem i jego pytanie jakim językiem mówią Polacy: po niemiecku czy po rosyjsku. To by'l:o
po pięciu latach wojny "wspólnej" v 1946 r. /zob.: St. Maczek: Od podwody
do czołga, Edinburgh 1961. str. 219./
Przyczyn ignorancji szukać należy v AKCIE ZBRODNI ROZBIORÓW i usilnych staraniach rządów zaborczych, by o Polsce i o Polakach m6wiono w Europie jak najmniej. Inne państwa były i są nami zainteresowane, ilekroć powstaje s_prawa. wyr6wnań politycznych z Rosją. Ten stan jest nadal aktualny
/Jałta/.

Nasza obecność w Anglii v r. 1913, nie przyniosła oczywiście upowszechnienia wiedzy o Polsce, dała jednak możność porównania sytuacji w Polsce i w krajach wolnych. Prawem reakcji ambicje opanowanego siłą narodu polskiego stały się po tych porównaniach naturalne. Wzmacniały wlę -walki ~a
zr6wnania się z innymi wolnymi narodami.
wracając

z Birm1ngham nie wiedzieliśmy, że tęsknoty nasze i dążenia
będą spełnione w 5 lat później i że w następnych międzynarodowych /między
państwowych/ zjazdach młodzieżowych będą nasi harcerze - przez lat 20 repr entować, na r6wni z innymi, nar6d wolny.
N C~

O

- .;

i

re,

ie

myśli nasuwają powyższe

wspomnienia sprzed 6o lat?

się stało v ostatnich 6o-ciu latach, v szczególności v na-

t-eiGnie
py, potviardza raz jeszcze, że nie ma w historii na.rod6w
dhlzszyeb 'Sta ów statycznych i że greckie "panta rej" /wszystko płynie/ jest
adal vaikim elementem stosunkóv między narodami.
sz~
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b/ z powyż.szego dla nas Polaków wypły\.Ta nauka 1/ że w sprawach niepodległoś
ci i wolności nie wo~UQ popadać w defetyzm czy pesymizm czy doznawać uczucia bezradności, 2;rże historia Rzeczypospolitej Niepodległej nie skończy
ła się w roku 1946.
c/ że o zwycięstwi~ decyduje ostatecznie posta~~-N?rodu, który muęt
~erZIŚ iż prawo do wolnosci jest jego prawem przyrodzonym a siły stoj$ce
na przeszkodzie do jej odzyskania uważać za siły wrogie.
d/ że w ścieraniu się w świecie wartości moralnych i sił fizycznych
zwycięża ostatecznie siła moralna poparta siłą fizyczną. Mieliśmy możność
przekonać się o tym w r. 1920, gdy świat zachodni liczył się ze zwycięstwem
Rosji sowieckiej. Prawdy tej nie zmienia bolesny fakt, że w drugiej wojnie śldatovej Polska padła ofiarą nie dotrzymanych zobowiązań aliantów.
+

+

+

•

W związku z art. dr W.J. Zaleskiego podajemy kilka szczegółóv, dotyezą~eh 60-tej rocznicy zlotu v Birmingham w 1913 r., ogłoszonych przez
dr Bolesława Leonhardta w krakowskim "Tygodniku Powszechnym" /nr. 31, z
dn. 5.8.1973/. Czytamy w tej notatce:
"III Wszechbrytyjski Zlot Skautovy

Birmingham
v dniach 2 - 8 lipca 1913 r. Polacy korzystając z praw
~ści wystę'PQwali pód barwami narodowymi i napisem "Foland"
tpolska/, chociaż takiego kraju nie uwidaczniały ówczesne
mapy Europy. Działały jednak na terenie Anglii Towarzystwo
Polskie i Folskie Biuro Prasowe, które z okazji pobytu polskich harcerzy /nazywanych wówczas jeszcze z angielska "skautami"/ wydało opracowaną przez A. Malkowskiego książeczkę
pt. "Scouting in Foland".
Postawa i liczebność delegacji /53 uczestników/ - zyskały Folakom ogólne uznanie, a wśród emigrantów /po 1863 r./
i ich potomków - wzbudziły wręcz entuzjazm.
Szczególnie zaimponowała Anglikom praktykowana przez 11
polskich instruktorów - abstynencja od alkoholu i tytoniu,
którą w celu wyzbycia się "wad narodowych" wprowadzono w
polskiej organizacji w marcu 1912 r."
odbył się

w

Jak wynika z poszuki~ redakcji SKAUTA w bibliotece Domu Baden Pow tondynie - w prasie angielskiej zanotowano w r. 1913 udział Folalocie w Bit~ingham. Organ skautingu angielskiego "The Boy Scouts
~ln ~·"''
s/ Head Quarters Gazette 11 /July/ z tego roku zamieścił osob~~~ pt. Scouting in Poland na podstawie informacji za~tych w książ
...12eja Malkowskiego pod tym samym tytułem. Autor artykułu kończy go
-~~ J.~VIJnni pod adresem Folak6w słow-dmi: "The Poles sent a fine contingent
s~~ts to Birmingham - all sturdy, upstandi~g boys, who caused very fa._
comments to be pa.ssed on Foland whenever they went 11 •
"'-'L. ..L.,
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Jakże

inaczej przedstawia się dziś stanowisko Międzynarodowego Biura Skautowego które po cofnięciu uznania RządcY! R.P. w Londynie odmówiło
Związkowi Harcerstwa Folskiego w wolnym świecie praw członkowskich.
Dodać jeszcze należy, że spośród uczestnik6w zlotu w Birmingham w
r. 1913 - przebywają dziś w Londynie gen. Klemens Rudnicki, prof. Tadeusz Sulimirski i dr Władysław J. Zaleski. Prosimy o inne jeszcze niezna-

ne nam nazwiska uczestników zlotu. /Red./
+
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O ROSYJSKICH
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SKAUTACH.

W ostatnich latach pobytu mojego w szkole rea]nej /matematycznoprzyrodniczej/ św. Katarzyny w Kijowie, tuż przed pierwszą wojną światową,
lekcje gimnastyki prowadził bardzo miły pan nazwiskiem Michajłow, a pełne
jego nazwisko brzmiało - jeśli mnie pamięć nie myli - Mengajło von Falkenst ein. Zasługą p. YJ.chajł'ol-ra było, że przy pomocy swojego brata-student a
rozwiną:J' w szkole zamiłowani e do sportów, zwłaszcza do szermierki, która
i mnie pasjonowa~a przez szereg lat /floret i szpada/.
Wparterowym mieszkaniu p. Michajłowa i w jego ogrodzie spotykaliś
my się na prywatnym szermierczym treningu i tam miałem okazję poznać dra
Anochina, organizatora Skautingu w szkołach rosyjskich /innych nie było/
w Kijowie. O Skautingu, ale polskim, już coś niecoś wiedziałem dzięki
p. H. Łopi eńskienru., kierownikowi działu zagranicznego w słynnej księgarni
Leona I dzikowskiego /24 sale, 150 pracowników/, który dał mi parę numerów
pisma "Skaut ", wydawanego we Lwowie, ale konfiskowanego w Rosji. O Skaut ingu opowiadał mi też kolega Władysław Szczypiński, który bywał w czasie
wakacji we L'wowie i w Zakopanem. A po "polskim" Kijowie chodziły szepty,
ż e wśród polskiej młodzieży istnieje konspiracyjna organizacja skautowa.
Mimo, że już byłem wtedy kierownikiem kół tajnej Korporacji Uczniowskiej, czyli ta jnych kółek sarnoksz tałceniowych w naszej szkole, nie
mogłem naYiązać kontaktu z tajnym Skaut ingiem.
Tymczasem dr Anochin zaczął agitować w szkołach, miał poparcie Kuratora Okręgu Szkolnego, poparcie dyrektorów szkół i poparcie sfer wojskowych rosyjskich. Popełnił jednak od samego początku wielki błąd. Zamiast
z :Prac s ę do szkol enia instrukt orów /przyszłych drużynm,nJch i przyboczych/~ 6źni j do szkolenia zastępowych / kierownikóY zastępów tj. grup
po 1-9 rch opcó /, zaczął od razu robić zbiórki dużych mas chłopców z rozmaitych s l{ó.. Nie rozumiał on jeszcze wtedy zasad systemu zastępowego
gen. . • aden~Ppwe1la, polegA jącego na pracy w ma'Ych g.n1pach /zastępach/,
umo~
iającyeq kształcenie charakteru poszczeg6lnych chłopców /indywidualne wychowanie/. Natomiast nraca z dużymi ilościami chłopców równocześpie
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tylko masovy trening /jak w wojsku rosyjskim/, ale nie daje moż
wychowania jednostki, z uwzględnieniem rozwoju jej charakteru, zdoli zamiłowań.

łnochin usilnie zabiegał, aby Polacy też wstępowali do jego organizacji. Chłop~ byli zainteresowani jego propozycjami. Więc skończy
ło się na tym, że zorganizowaliśmy na próbę jeden polski zastęp i postano-

Dr

viliśmy zobaczyć,

co będzie dalej. Główną przynętą dla chłopców była obietnica częstych wycieczek. Ale pod tym względem spotkał nas pe~en zav6d, a mas6wka i musztra wojsko'Wa mało nas pociągały. Gdy zaś dowiedzieliśmy się, że ma być składana zbiorowa przysięga na wierność "ubóstwianemu monarsze carowi MikoJ-ajowi II-enru.", to pod rozma.itymi pretekstami zaczęliśmy się vycofywać.

Wkrótce udało się nam nawiązać kontakt z tajną polską organizacją
skautovą, do której wielu z nas vstąpilo.
Początki pracy harcerskiej w
Kijowie opisalem p6źniej v książce "Na szlaku Chudego Wilka", ~anej v
1932 roku przez Ks. ~. Wojciecha w Poznaniu. Wiele też materiałów w tej.
sprawie ogłosil: hm. 'Władysław Nekrasz w książce "Harcerze w bojach", wyd.
Księgarni Wbjskowej w Warszawie, 1931.
W harcerskim zeszycie historycznym
p.t. "Harcerstw na Ukrainie i w Rosji", Londyn, 1973, znajdzie czytelnik
dużo informacji i ilustracji. Nie che~ się więc powtarzać i vracam do
głównego tematu.
W latach 1917-1920 Kijów .przechodził ciągle zmiany wład·zy. Jak w
kalejdoskopie, panowali w nim na zmianę : rosyjscy socjaliści, ukraińscy
socjaliści Petlury, bolszewicy, Niemcy i Ukraińcy hetmana Skoropadzkiego,
zn6v Ukraińcy atamana P'etlury, po nim bolszewicy, później wjska białych
Rosjan gen. Denikina, znów bolszewicy, następnie wojska polskie i atamana
Petlury /1920/, vreszcie bolszewicy •••
Ile razy miasto zdobywali bolszewicy, tyle razy nakładali na mieszkańców "kontrybucję", grabili i rozstrzeliwali pewną ilość ludzi, oskarża
jąc ich o "kontrrewolucję" i znęcając się nad nimi w lochach "czerezwyczajki". Dr Anochin próbował zorganizować coś w rodzaju namiastki policji czy
~amoobrony przed bandytami i w rezultacie został przez bolszewików rozstrzelany-.
Zasadniczy stosunek komunist6w do Skautingu znalazł sformułowanie
v uchwale Komsomolu tj. organizacji komunistycznej młodzieży, z październi
ka 1919 roku, kt6ra brzmi : "Uznając Skauting za system czysto burżuazyjh~, fizycznego i duchowego yYcho~ia w kierunku imperialistycznym, zjazd
~~~~
a konieczność niezwłocznego rozpędzenia wszystkich istniejących w
sj S"owieckiej organizacji skautowych". /Cytuję ze zbioru "Naszi sjezdy",
~..... 3~, punkt 2-gi, wyd. Leningrad, 1925/.

o

~omuniści przemilczają, że najbardziej tatalistyczną i imperialisorganizacją jest vlaśnie organizacja komunistyczna, kt6ra dąży do
~UJ~~~a calego świata drogą wojen i rewolucji, czyli drogą gwałtu i wojny
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~Rozpędzanie" organizacji skautowych robiła "czerezwyczajka" przy
usłużnej pomocy młodzieży komunistycznej, aresztując i mordując skautów

rosyjskich i polskich. Mordowano v Leningradzie, v Moskwie, Charkovie,
Kazaniu, Kijowie i v innych miastach. W roku 1919 zamordowani zostali v
Kijowie : Józef K!ernicki, Maryan Nekrasz /brat Władysława/, Józef Dbmaniewski, Bożydar Złobnicki, Karol Basiński, Piotr Borkowski, Tadeusz Skvicki, oraz szereg innych harcerzy i przyjaciół naszego .Ruchu, których nazwiska zatarły mi się w pamięci.

WRosji nie ma obecnie organizacji skautowej. Tam są tylko organizacje komunistyczne młodzieży, jak Komsomoł i wpionierzy", totalistyczne,
mas6vkowe i imperialistyczne. Rosyjscy Skauci mają możność organizowania
się tylko poza Rosją Sowiecką, w wolnych krajach świata.
Chudy Wilk

O WYPRAWIE SKAUTÓW RJLSKICH NAOKOto SW!ATA'.

-····

--

/W związku ze wspomnieniem dh. pułk. Józefa Hartmana

o wyprawie skautów polskich naokoło świata w 1926 roku,
które byro zamieszczone w 15-tym numerze SKAUTA - otrzymałam kilka bliższych szczegółów z Kraju od hm A.Sz.
Wiadomości te /niżej podane/ drukowane były w "Skaucie" we
Lwowie v 1226 roku. /nr. 1, 3, 5/ i w 1929 r. nr 5/.
Red.
+

+·

+

wyprawa polskich harcerzy dookoła świata zorganizo~na została za
wiedzą i zgodą Naczelnictwa ZHP.
Udział w niej wzięli harcerze-studenci
uniwersytetu varszawskiego: ł~-~~Cf~w tada, J~r~~ Jeliński /nie Jedliński
jak było poprzednio podane/ i Eugeniusz Smosarski. Podróż miała się odbyć samochodem marki Forda, według wyznaczonej trasy przez kraje, gdzie
istniały już bratnie organizacje skautowe.
Czas tej wyprawy przewidziany był na okr~ę_od_l25p~gg +220.roku, na pr~~§~r~ęni ?8Q 1 Q09.km~ Poza celami propagandowymi zadaniem ekspedycji miało być nawiązanie ścisłej braterskiej łączności ze skautami innych narod6w i .zgi~madzenie na podstawie
zdobytego doświadczenia - materiałów dotyczących pracy wycho~wczo-skauto•
eślonym planie działania na ob~ch terenach - uczestnicy wypravy
· i ~aszać odczyty, wyŚl-Tietlać filmy harcerskie, propagujące harce s~ • postaw~ młodzieży w odrodzonym wolnym państwie oraz ilustrujące

8

Qlcz s~
~119~
mu~, ż

lskę.

druga w 3 numerze "Skauta", nawiązując do notatki pierwszej
ekspedycja zorganizo~na została na podstawie finansowej sa9
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mych uczestników, kt6rzy opiera.jąc się na zasadzie
bywać będą dalsze fundusze w następujący spos6b:

samostarczalności

zdo-

jako korespondenci szeregu pism. Wr6żnych miejscach~stoju urządzać będą odczyty i wyświetlać filmy /kt6re zabierają ze
sobą/, m.in. a/ ilustrujące życie skaut6w na dw6ch ostatnich zlotach mię
dzynarodowych, b/ Harcerstwo polskie i Polskę wsp6łczesną, c/ poszczeg61ne etapy podr6ży dookoła Ś'-li.ata, filmowane w czasie drogi. Rozeprzedawać
btdą płyty polskie, znaczki harcerskie, poczt6wki itp. Samoch6d 6-cio
osobowy, kt6rym miała odbywać się wyprawa - wykonany został w warsztatach
wojskowych za zgodą władz. Do wyposażenia wyprawy należał patefon walizkovy, 40 polskich płyt, aparat do wyświetlania filmów, maszyna do pisania
"Remington", dwa karabinki Mauzera, przybory kuchenne. Kierormikiem wypra-wy został Jan Wacław Ładg. Sekretariat miał prowadzić Eugeniusz Smosarski, a Jerzy Jeliński pełnił funkcję kierowcy-mechanika. W skład wyprawy
wchodził jeszcze Witold Bredschneider, jako operator filmowy i fotograf.
Ściśle określona droga wyprawy obejmowała: Czechosłowa·cję, Austrię, Szwajcari~, Włochy, Jugosławię, Węgry, Rumunię, Bułgarię, Grecję, Turcję, Syrię, Yalestynę, Egipt.
Następnie spowrotem przez Palestynę, Indie, Sjam,
okrętem do Australii /południowo-wschodnie wybrzeże/, okrętem do Indochin,
Chiny, Japonia, okrętem do Kanady, Stany z·jednoczone, Meksyk, Honduras,
Sklvador, Nikaragua, Costa Rica, Panama, Columbia, Peru, Boliwia, Chile,
Argentyna, Urugway, Brazylia, okrętem do: MOrocco, Algier, Tunis, Trypolis, okrętem przez Maltę do: Hiszpania, Portugalia, Francja, Anglia, Belgia., Holandia, Norwegia, Szwecja, Finlandia, Estonia, Łotwa, Polska.
Uczestnicy

jadą

Przez długi czas po artykule Jana Łady w 5 numerze "Skauta" z 1926
roku nie ukazała się żadna wiadomość o tej wyprawie. Dopiero w czerwcu
1929 r. , "Skaut" zamieścił artykuł, podpisany przez Jerzego Jelińskiego,
który podaje dalsze losy W.i~awy dookoła świa ta. Na wstępie Jeliński móvi, jak sceptycznie przyjęto projekt tej ~·awy, która wyruszyła z Warszawy ,20_lp~,j!! ~26§_r~§B..: Wskutek różnych przeszk6d jeden z członk6w ek- ·
spedycji dojechał tylko do Rzymu, drugi z po~du choroby powróci' do Polski, dotarłszy do Afryki. Co się stało z czwartym uczestnikiem, operatorem filmowym Bredschneiderem autor nie ws~mina - być może wogól e nie wyjechał.

Jeliński zostawszy sam jeden stanął
nie dających się ookonać trudności.

w Nowym Yorku - zdawałoby się wobec
Nie dopu~~ci;l: jednakże myśli o
przegranej, o fiasku. Mimo niezliczonych przeszkód, nie t yl ko natury materialnej, finanso\-Iej, ale moralnych, zdo lał - jak st wierdza w zakończe
niu swego artykułu - "opasać flagą polską kulę ztem3ką ". Niestety, bliż
szych szczegółów, jak zdołał osiągnąć zamierzony cel przez "wyprawę oolski harcerzy naokoło świata'' Jeliński w s'vych wypowiedziAch nie podaje.
N

o

Gdy na

'--\\W~t-
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2._~2~! 'l'KA9ty_~~~!EJ DRUŻYNY HARCERSKIEJ

IM. WALEREGO ŁUKASifłSKIEGO WE LWOWIE.

----

Drużyna powstała w lutym 1912 roku i obejmowała vyłącznie uczennice państwowego seminarium nauczycielskiego żeńskiego we Lwowie,
p~y ul. Sakramentek 7.
Za lokal służyły jej

•

coraz inne klasy. Spośród wszystkich istniejących drużyn w latach 1912-14 właśnie naszamiała najmniej przyjaciół.
Szkoła nas nie lubiła, bośmy stale Y
czymś przeszkadzały, a władze harcerskie,
bo ani w nią- ani jej nie wierzyły.
Lwów
1919
I tak przez pierwsze tygodnie orgaSiedzą w środku od lewej
nizacji drużyny czu~śmy się jak pasierharcerki: Eugenia /Nesia/
bice ••• bo nawet wizyty w drużynach zaJaroszówna, Stasia Jakubowprzyjaźnionych stały się jakieś "nijakie".
ska, Iza Szczęśeikówna
Właściwie trudno było się dziwić. CesarWeberowa;
niżej: Jadwiga
sko-królewskie seminarium nauczycielskie
Sagańska-Sawracka, Kazia
to jednak nie hucząca wszyst kimi legalWicińska;
stoją:
?
nymi i nielegalnymi organizacjami szkoWanda /Dunda/ Kulikawska
ła Pani Zofii Strzalkowskiej albo prywatne
gimnazjum im. J. Słowackiego we Lwowie. Rozśpiewane, swobodne dzi~częta.,
dochądzące wszędzie dokąd je bujna młodość ciągnęła, nie były podobne do
nas - skrępawanych licznymi nakazami i zakazami ••• Nieraz przyboczna naszej drużyny musiała kwitować w internacie, które dziewczęta brała na wycieczkę za miasto, określając jednocześnie przypuszczalny termin powrotu!
Zostałyśmy więc same z całym bagażem trudności drużyny szkolnej nie
uniknąwszy nawet przekleństwa zapisów do drużyny dla lepszych stopni ••• z
gimnastyki. To usunęła dopiero następna drużynowa - Jaga Rogowska-Lewakawska, która od jesieni 1913 r. zreorganizowała naszą drużynę, przeprowadzi,.rszy nowe zapisy.
Na przekór wszystkiemu drużyna bardzo prędko wyrobila sobie własne
oblicze, chociaż zarówno w działaniu jak i w postawie różniła się bardZo
od innych. Może :wpłynęło na to początkowe osamotnienie /samotne drzewa
są najsilniejsze/, a może fakt, że pierwsze zastępowe ~rodzi~ się z samokształceniowych kółek "Zarzewia", gdzie się dużo uczyły, ale i gorąco
d.,...~

.............~ "..n

.tnującą cechą drużyny była

aktywna postawa, nie tylko zastępów,
g,..l-e i poaz ególnych dziewcząt wbec wszystkiego, co się dokoła ni'eh dzialp. --Nas ę~s ąm tego było automatyczne niejako włączenie sfę do wszystkich
pocz
któ d uważałyśmy za słuszne.
-·St

~·na

Szmoniewska

ćviczyła

"

Zv:iązlru

Strzeleckim i tak laviro-
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wała,

aby jej praca w jednej organizacji nie

przeszkadzała

w drugiej.

Jeden z zastępów drużyny /~adurska Stefa/ zainicjował zbiórkę ksią
żek dla z~słańców Guberni Tomskiej - zdaje się.
Inicjatywa i wykonanie harcerek, bez pomocy starszych. Paki książek odnosiłyśmy do Diamandów, na
ulicę Wagilewicza. Na jedną przesyłkę otrzymałyśmy nawet potwierdzenie
odbioru 7v cudzym liście/.
Po szkolnej "'Ycieczce w 1919 roku do Sandomierza, nawiązałyśmy navet łączność z tamtejszymi harcerzami. Raz przemyciłyśmy im "Skauta" i
książkę •Gloria Victis" Orzeszkowej.
Przygody podczas tej wyprawy to już
inna opowieść, którą zrozumieją tylko ci, którzy wtedy byli młodzi. Dwaj
harcerze tej sandomierskiej drużyny przyjechali w 1914 r. na wakacyjny
kurs harcerski do Lwowa i po wybuchu wojny zaciągnęli się do Legionów •
.!fEych.I ~ąjm-_M~!iQ!']§j_w 12J.4.roky.
do kuchen dla marszowych kompanii strzeleckich
jako pomocnice - albo na zorga.nizowany v gmachu Sokoła kurs sani tarny.
Inne pomagały w polskiej wsi Sokolnik, pod Lwowem, przy żniwach. Tamtędy
miał bowiem przechodzić front, i Austriacy beztrosko kopali rowy przez lany niezżętych zbóż. We wsi były tylko "baby", bo "chłopy w wojsku". Akcję
żnivną zainicjovała Marysia Csesna.k /później Uklejskal z I Lwowskiej drużyny harcerek im. Emilii Plater • . Farę naszych dzi ewcząt szyło plecaki i
zwijało bandaże v Seminarium Gospodarczym na Snopkowie - przedmieściu Lwowa. Wiśka Skrytek zajęła się Ochronką dla dzieci legionistów /ul. Zyblikiewicza/. Halka Szmoniewska wyjeChała ze Związkiem Strzeleckim na front.
Pbszły dziewczęta

Nie można powiedzieć, żeby nam to zasadniczo nie pomiesz ało planów.
r nastrój v mieście i spotykane "kanareczki" na ulicy - wszystko działało
przygnębiająco.

Zwycięstw systemu, który nas chova! pol ega ło na tym, że prędko
otrząsnęłyśmy się z przygnębienia i postanowiłyśmy przynajmniej co oarę
tygodni zbierać się u drużynowej naszej Jagi Rogowskiej i "coś robić".
Na razie były to lekcje z małymi dziećmi, albo praca w kuchniach miejski~h
dla biednej ludności pozbawionej pracy, które za!.o żył ówczesny pr ezydent
m. LYOwa - Tadeusz Rutovski. Poza tym interesowała nas bardzo penetracja
~--tali, czy nie ma tam Polaków jeńców, którzy niekoniecznie chcą jechać
'l'ł"sji.

N

o

jakimś czasie ten dział vybi:t się na czoło.
Dzielvczęta zaczęły
ać szkoły, koszary przy ulicy Zielonej, gdzie przeby1o~ali wzięci do
eWt;rJ.J.. rosyjskiej żo?.nierze i nawet "Brygidki", gmach więzienia przy ul.
"':tln:fei~owskiej.
Tutaj - jak się okazało - między jeńcami byli Lwo"\.riacy,
~o.,. legioniści.
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Do koszar

wchodziło się

z koszem chleba, bulek, czajnikiem herbaty
itp. Rozmo~ były krótkie i rzeczowe: "można uciekać?" - '~żna". - "Którędy?" Wrezultacie rubel wciśnięty w ręce konwoju robił cuda, a oświad
czenie płaczliwe, że to mąż, brat, ojciec - jak tam ~adło - robiło swoje.
Transport yYchodzil na ulicę, harcerka szła obojętnie chodnikiem a uciekinierzy ustawiali się na skraju kolumny. Na jej znak "pryskali" do pierwszej bramy i historia powtarzała się do skutku. Tymczasem ~pomocnice"
upraszały się z podopiecznym do pierwszego mieszkania i albo czeka~, albo jeżeli miały ze sobą ubranie lub otrzymały je od mieszkańców danego domu - zabierały "chłopaka n na niezawo dną melinę "mamy" Korczyńsklej przy
ul. Hoffmana, albo "mamy" Carowej przy ul. Łyczakowskiej, ponieważ zawsze
tam czekała balia gorącej wody i chleb.
Z "Brygidkami" było gorzej. Stamtąd wyszło niewielu, vyłącznie
t~viaków, tylko dzięki własnej odwadze i determinacji.
Tam gra szla na
dwie ręce. Umożliwiala ją bardzo odważna pani ffass, siostrzenica znanego
na ulicy Gródeekiej piekarza. wyrobiła sobie przepustkę jako siostra PCK
/Polskiego Czerwonego Krzyża/. Wujowi-piekarzowi podbierała pokaźny kosz
chleba, Czerwonemu Krzyżowi trochę lekarstw i z tym bagażem zjavialyśmy
się pod br•mą "Brygidek".
Pani Hass składała wizytę oficerowi dyżurnemu,
bawiła go rozmową a jej pomocnica Wbuszowała" po krym~le, zbierała listy,
i dawała "choleryczne" pigułki, które powodowały przeniesienie jeńca do
szpitala. Wmię dzyczasie orientowała jeńca w rozkładzie ulic. Udawało
się to parę tygodni i jak zwykle w takich przypadkach skończyło się "wpad-·
ką", ale bez ofiar z naszej strony. Po prostu trafiłyśmy na sprytnego oficera dyżurnego.
Głośną sprawą

tego rodzaju była ucieczka rotmistrza e~ też "puł
kownika Mussila, Czecha, człowieka pełnego polskiego animuszu. Mussila
zabrałyśmy ze szpitala Inwalidów. Ini cjatorką jego ucieczki była hrabianka Skarbkówna. Udział brały: p. Maria Opieńska, Ela t,blf6vna z II tv. Druż.
Harc. i jakiś młody harcerz, kt6ry "holował" dorożkę. Przygód i hałasu bylo eo niemiara. Wrezultacie: Mussil zwiał, siostra oddzia2ova w.yleciała
/Skarbk6wna dała jej inny przydział/ a przewróceniem całego mieszkania podczas rewizji zapłaciła Bogu ducha winna Lwowianka, vłaścicielka sklepu z
winem w śródmieściu - pani Mussilo~, tylko z powodu tego samego nazwiska.
sprawa ucieczki 12 żołnierzy II Brygady tegionów osadzonych w cytadeli, zamiast w punktach zbornych dla jeńców. Pierwsza zobaczyła jednego z nich, pomagająca nam ochotniczo, dozorczyni ostatniej pod Cytadelą kamienicy przy ul. Wronowskich. Harcerka Ir Druż. Harc.
sprawdziła to i "na lewo" wyro biła sobie przepustkę w komendzie żandarm i r~omo do "brata". Na miejseu dowiedziała się o ~zystkim dokładie O ~ągnięciu całej gromady nie było mowy. Zainteresowałyśmy tą
pt, ~ezyCl~nta miasta T. Rutowskiego i Marię Dulębiankę - zasłużonego
.--n!"' colm:tk Opj.eki Społecznej.
Nie wiem czy już przedtem nie mieli v.tado~ści o t6j
pie w Cytadeli a nasze informacje tylko ich upewniły ale
na~~~ wem
go była awantura zrobiona Rosjanom za sposób traktowania
1zultacie chłopcy pojechali na Syberię zaopa~rzeni w buty,
~~c~w.
k ż
je zenie itp. - A że po drodze urwał się wagon z nimi - no to
rnną historią była

c5r
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Jeremi ~liwiński
ROKU

"Czas jest wiecznością, dlatego
zabija pamięć i gubi ludzi."
Sądzę, że
wyjaśnienia.

•

'

wstępu,

vinien jestem kilka

sł6w

od rodzeństwa kupę szpargał6w, kt6rą pieczoło
vi.eie przechowywala dla. nmie ś.p. Matka moja. Wśr6d nich znalazłem, nie
tylko dawne dziecinne świadectwa szkolne, ale, masę r6żnych pamiątek i dokument6w z zarania swej służby harcerskiej. Między innymi wyszperałem,
mocno poż6łkłą, l e g i t y m a c j ę
z u e h o w ą , która stwierdza,
że byłem z u c h e m s t o p n i a
I - go /pierwszego/, i że "wstą
piłem do Związku Zuch6w dnia. 15 lipca l 9 l 8 roku".
Legitymację, Nr.l5.,
wystawiła dnia 14 kwietnia l 9 2 l
roku Komenda Łódzkiego Okręgu Związku
Zuchów. Podpisał ją Komendant Okręgu K. / a.zimierz/ W A L C Z A K • Waż
ność podpis6w, bo i mojego drużynowego, potwierdza okrągła pieczęć organi•
zacyJna.
Poniżej podaję fotokopię stronic 1-szej i 3-ciej tej legitymacji •
Pomijam stronice 2-gą i 4-tą, jako mniej· istotne, gdyż przeznaczone były:
na fotografię i adnotacje .przydziałów, funkcji i nominacje.
W tym roku

•

•

po takiej cytacie, miast

---

dostał~

lWIĄZEl

• · PRZYRZECZENIE ZUCHOWSKIE
Mam :aczerą wolę calem tyciem petnl.!

sl uillt: Rojlu i Ojczyźnie. nieś!! cht:lllll po·
moc 1.-liiniemu i być posłusm)•m prawu
L:uchO\\Skiemu

PRAWA ZUCHOWSKIE.
l. Zuch mówi 7.<\W~ze prawde.
1. Zuch pornagą lnn)'rn. <'Odzitnnie spel·
ni.1 J)rlyjacielsk• usługę
3 lu ch j~ preyjnml~m wszysrkh;h. a bta·
tem każdego lud1a.
-ł. Zuch jest prJ.)'jnc:rcl~m zwittl!:Jl.
S Zuch jest po:«usr.n)' rodzicom. nauczy.
creiom i drut)·now) m.
6. tuch jest rogodrl)". wesoły, me pruklina i n:e ""') m~sla.
7. Zuch nie m)~l o bn~·dkich ruaach.
nie mówi ani C7)"ni nic nieczystel(o.
8. /.uch JeSł oszcz~dr•y
9. Zuch kodra Pot~kt, dla niej się uczy,
~'"' .: SiP. dobrrm i dzil!lnym
l o. zu:.h kocha IJo,ta. modh się rano
l "•t~zór. do koSerola uczt!IZcza w nic

.brtle 1 śv1.~ta, spelni3 po... in.•ośc~ .
k:óre Jc..us Chr~tu.t' t koi<iół na nieJo
wktada

•

N
O

Cpo ecie nic ciekawego. Słusznie. Przyrzeczenie z u c h o w s ~ i e
b
prawie dosłownym powtórzeniem obowiązującego wtedy przyrzeczen'ia Jlgreepskiego. Natomiast p r a w a z u c h o w s k i e , zarówno
~·· ~ęciu stylistycznym jak i kontekście ich ważności, mimo całkowitego
1
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utrzymania ducha harcerskiego,
dy prawa harcerskiego.

wyraźnie różniły się

od

obowiązującego

wte-

Jeśli mię pamięć nie zawodzi, Związek Zuchów był organizacją niezależną;
był raczej rówoległą gałęzią harcerstwa.
Okręg obejmował swym

zasięgiem

organizacyjnym wojewtSdżtwo. Podlegały mu drużyny, których kilka było na terenie miasta Łodzi, a po jednej conajmniej w niektórych miastach powiatowych: Piotrków, Łęczyca, Łask, Sieradz itd. Drużyny dzieliły
s tę na gromady.
Ozna~ zuchowaką był równoramienny krzyż; na nim lilijka harcerska
otoczona wiencem z liści laurowych i dębowych, spiętych u góry jedną pię
cioramienną gwiazdką. ilość gwiazdek ozna.cza?.:a stopień zuchowy: jedna gwiazdka - I-szy stopień, dwie gwiazdki - II-gi itd. Pieczęć organizacyjna była okrąg~a, z ozruL~ zuchowaką pośrodku, a. w obwodzie koła mia~a napis :
Łódzka Komenda Okręgowa - Związku Zuchów.
kilkakroć wertowałem część dostępnych mi tutaj źródeł i materiałów, chcąc znaleźć choćby kruche ślady wyników pracy tej organizacji. Niestety, nic więcej na ten temat nie znala~łem. Być może, że w Kraju, wśród
Łódzkich epigonów tego okresu, coś może więcej na temat pieiVszej organizacji zuchów się zachowało. Po pięćdziesięciu latach dwa określenia z tego

Po

okresu zostały zaadaptowane na stałe przez Harcerstwo: z .u c h y i g r omady.
Jedno ostało pewne, że dwaj główni sponsorzy czy organizatorzy tego ruchu ani siebie, ani Związku Zuchów, w Ha.rcerstrle nie utrzymali. W
rozkazie Naczelnictwa ZHFnr. 26 z dnia 24 paźdz.l925 r. /Wiadomości Urzę
dowe Nr.ll za listopad 1925 r./ znalazłem taki ustęp: " •••• cofa stopień
przodownika i zwalnia z ZHP druhów: K. Walcza.lm i Fr. Smolarka.

•

Prawem życia są zmiany. Myślę, że każda 'organizacja, niezależnie
od ludzi, którzy nią kierują, podlega tym samym prawom. Rad jestem, że
tym artyku~em mog~ przypomnieć niezaprzeczalny fakt, że w Harcerst~de, od
samego zarania povstania organizacj, kie{kowała myśl ujęcia w ramy organizacyjne pędu do zrzeszania się najm~odszego pokolenia. Pęd ten, w latach.
późniejszych został ujęty w odrębne ramy organizacyjne, których treść,
formy i metody tak pięknie ujął druh "Kamyk" - Aleksander Kamiński zostawszy W i e l k i m Wo d z e m Z u c h ó w •

----Zbigniew

Rusiński

HARCERZE
~~SKICH.
•=
, _______ ..,_.._.•.• POWSTANIACH
a
· - - . . .....,·••usw.......,.. .
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W numerze 13-tym SKAUTA /cze!Viec 1971/ ukazał się

artykuł

pt. Harcerstwo w walce Górnego Śląska o przynależność do niepądległej Polski, napisany w 50-tą rocznicę Powstania Śląskiego, w oparciu o materiały opracowane w Kraju. Obecnie podajemy nowy przyczynek do

I6

...

.

udziału

harcerstwa w tej walce.
Redakcja.

--~--------

.. ----•

•

I

II

III

W I Powstaniu ~ląskim w 1919 r. uczestniczyło około 200 harcerzy.
Była to młodzież przybyła w większości z Zagłębia, gdyż na ~ląsku
nie działały jeszcze drużyny harcerskie. W Zagłębiu natomiast zorgani zowano Tajne Pogotowie Młodzieży Harcerskiej, która zajmowała ·
się przerzutami ochotników do oddziałów powstańczych.
Harcerze walczyli pod Mysłowicami, Słupią i na polach Katowic.
W II Powstaniu ~ląskim w 1920 r. ~ięli udział uczestnicy odbywają
cego się w tym czasie we wsi Czarny Las kursu instruktorskiego oraz
drużyny z Knurowa k/Rybnika i Wójtowej Wsi . Do oddziałów powstań
czych zgło sili się również harcerze z Zagłębia i innych części Folski. Harcerze walczyli zbrojnie m.in. pod Bierawą, Ostropą i Nową
Wsią, organizowali przerzuty broni z Częstochowy, przekradali się
jako kurierzy przez linię frontu, pe łnili służbę wywiadowczą. Harcerld ' zorganizowały w Bytomiu prowizoryczny szpitalik.
W ITr Powstaniu ~ląskim w 1921 r. walczyło około 1500 harcerzy ze
Śląska i z całej Polski a wśród nich S-ma Zagłębiowska Drużyna Harcerzy z Arkadiuszem Cieślikiem, braćmi Kiepurów, Władysławem i Janem, który w późniejszych latach podbije świat piosenką. Harcerski
oddział. powstańców pod dowództwem Miłosza Sołtysa ze sztandarem od
spo łeczeństwa Warszawy przeszedł chrzest bojowy w bitwie pod Łabę
darni p. Gliwice. Harcerze uczestniczyli poza tym m.in. w bitwach
i potyczkach pod Bytomiem, Strzelcami, Bierawą, Przewozem, Staro~-.K4:>:z.J~em, Szariejem i Rozbarkiem. Harcerki sformowały oddział kurier""'"" ... iaiy sanitarne.
WJ
taniu ~ląskim w 1939 r. bra la udział ca.ła Chorągiew Kato-wi
iąc dostępu wojsk hitlerowskich i brunatnych bojówek na
ki oa strony Załęża, Bytomia, Brynowa Parku im. T. Koś
obrona wieży spadochronowej. W chwili tej straszliwej
ginęło sporo harcerskiej braci, o których pamięć żyje w

archiwum

17·

•

•

sercach śląskiego ludu.
DZień 3 września 1939 r. uważany jest przez Ślązaków jako IV-te
Powstanie Śląskie •

•

- ..... -

~

STARA PIEŚ& HARCERSKA W ZMIENIONEJ WERSJI.
·.

Każdy z nas se szczególnym wruszeniem słucha: i śpiewa na obczyźnie
"Płonie ognisko ••• " Pieśń ta rozbrzmiewała niegdyś na obozach rozsianych
po całym kraju w niepodległej Pol sce przed drugą wojną światową, gdy po
zachodzie słońca "zapłonęło ognisko, a drużynowy usiadł pośród nas i opowiadał starodawne dzieje ••• " Tą pieśnią rozpocz-ęto pierwsz-e ognisko na

pierwszym ogólnopolskim zlocie harcerek w ŚWidrze pod Warszawą:
Plonie ognisko i szumią knieje,
Drużynowy j .e s t wśród nas
Opowiada starodawne dzieje
Bohaterski wskrzesza czas.
O rycerstwie od kresovych stanic,
O obrońcach naszych polskich granic,
A ponad nami wiatr szu.r.my wieje
I dębowy huczy las.
Już do -powrotu głos trąbki wzywa,
Alarmują ze wszech stron!
Staj e wiara w ordynku szczęśliwa,
Serca biją w zgodny tonr
Każda twarz się uniesieniem płoni,
Każdy laskę krzepko dzierży w dłoni
I z młodzieńczej się piersi yYrywa
N
Pieśń potężna, pieśń jak dzwon.

•

o

••

ie podobały się słowa starej pieśni harcerskiej władzom obecnego
'ZHP" Polsce. Nie odpowiadają widocznie potrzebom, nastrojowi i celom
obeene wychowania "harcerskiego", organizacji członkowskiej Międzynaro
joweg Związku Młodzieży Derookratycznej. Trzeba je było zmienić i. do sto·
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sować

do

"współczesności".

Zmiany tej

dokonał

niejaki Zbigniew Starecki:

!'lonie ogień jak serca gorący,
Rzuca w niebo iskry gwiazd,
..J...e_,dna
.......__J2,..t..,.z....e.. ę;;.;;~-ł
, ....o....ę...g--.i__2~r;;,.•z,..y~s...z;;.;;ł;;,;;g...,ś;.;:;;ć......-na
••~~-P1._..c.~--.l , _ / poeikr.
SZumi wokół senny las...
red.Skauta/
W tańcu iskier jawi się historia,
Tyle zdarzeń miało barwę ognia.
Przy ognisku zasiadły wspomnienia,
Dziejów kraju uczą nas.
Dzień błękitny żegluje po niebie,
Idzie słońce drogą swą.
Twoja ziemia chce liczyć na ciebie,
Przecież rosłeś razem z nią.
Kraj pięknieje, w którą spojrzeć stronę,
K~tną kwiaty białe i czerwone.
A dokoła, jak Polska szeroka Płoną ognie młodych serc.
--0-•

FORMY
-
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DZIAŁANIA

.....

ZHP W KRAJU

y~~!era~~z ~o~~om~r~.
końcu czervca 1973 r. podpisana z-ostała umowa, o .1:fS1?2~t.>ra gy mieS!I.~eninowskim Komsomo~em a Federac" Soc alist czn ch Zwi zków Młodzież

Przy

Po1skie ·
SZMP na lata 1973-75. Podpisany w Moskwie przez przedstawicieli obu ugrupowań dokument składa się z trzech rozdziałów.
Rozdział dotyczący spraw wychowawczych stvnerdza, że podstawą wychowania młodzieży zrzeszonej w organizacjach obu krajów jest marksizm-leninizm
i podkreśla konieczność walki z wszelkimi przejawami ideologii "burżuazyj
nej", nastrojów antykonruni stycznych czy antysowieckich. W punkcie poświę
conym udziałowi młodzieży w budowie komunizmu i socjalizmu w Związku Sowieckim i w "Polsce Ludowej" wysunięto propozycję objęcia przez młodzież
ZSSR i PRIJ patronatów nad budową kombinatu celuzewo-papierniczego w Ust
Ilimiu i nad budową huty "Katowice". Wrozdziale trzecim wspomnianej umowy podkre ślono znaczenie i konieczność aktywnego udziału młodzieży obu
stron - polskiej i sowieckiej - w fes t iwalu młodzieży i st udentów w Berli•
n1.e.
Zakończenie

.. -.-

akcji "Frombork
- 1001"•
aa--••ec •

••==-•~•

wucww•u=•=

zenie akcji "Frombork - 1001" dnia 5 lipca 1973 r., połączone zo~a o ze zlotem socjalistycznego harcerstwa we Fromborku, w czasie
~~rego r. s r\1- ęty zostal' pomnik Kopernika. Wśród wielu górnolotnych słów
C!l7eragu mó~ców zwracało uwagę nrzemóvienie przewodniczącego "rady państwa"
Jab; 'skiego, który n!zesuną? tradycje niezależnej postępowej kul~~~ po
'"'·- .. <l. e· w nurt markso-leninowskiego światopoglądu. Używał sloganów
/

~ako
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poząrnie słusznych,

w rzeczywistości skrajnie demagogicznych.

Nowy rok szkolny 1973-74
---

•

a • - • • ·-

Nowy rok szkolny 1973-74 r-ozpoczął się nowym etapem działalności
"ZHP", kt6ry skupia obecnie - według sza~ kierownictwa organizacyjnego - ponad 2 m1n uczniów i 90 tys. instruktorów, głównie nauczycieli. Pb~sze cyfry mają podkreślać doniosłość roli harcerst~ "w całokształcie
funkc j onovania systemu socjalistycznego wychowania. młodych Polakóv" • Doniosłość tej roli podniósł w rozmowie z przedstawicielami prasy krajowej
Stanisław Bohdanowicz "naczelnik ZHP" mówiąc m.in. :
"Obecnie opracowaliśmy ~g~_progr~_gla drużiD.~~cerę~iej ~fgŻBl
Polsce sąąj~~i§t~g~Dęj /HSPS/ ••• w oparciu o dorobek ZHP oraz· o doświad
czenia szkolnych kół ZMS /Związek Młodzieży SOcjalistycznej/ i ZSMW /Zwią
zek SOcjalistycznej Młodzieży Wiejskiej/.
~E!~-! ~J~~~~-~~ do ~~:~e~skic~_p.ruż~~ Słg~Sr_Folsce.~~jalistl~~eJ.

V Z'jazd "ZHP" w 1973 r. wydał odezwę do dziewcząt i chłopców, z
kt6rej podajemy ważniejsze wyjątki s
"Program Harcerskiej Służby Polsce SOcjalistycznej ••• wytycza
gł6wne kierunki waszej pracy.
Konkretry program zrodzi się dopiero wtedy,
gdy go wypeł~icie bliskimi wam zadaniami ••• Z'a najważniejsze uznacie te,
kt6re pozwolą wam wykorzystać szansę, jaką młodemu pokoleniu P'olaków ukazała partia. Szansą tą ję~t &gudg~!~_"grug!ęj_Pols~!"··· "Druga Polska" to nie tylko nowe inwestycje, nowe budowle, nowa technika. T'o także
ludzie ••• posiadający większą kulturę życia społecznego ••• Musicie propagować nowoczesny styl życia młodych Pola.ków, ideowych i zaangażowanych,
kierują~ch się zasadami socjalistycznej etyki i moralno ści ••• !Q~tjajg~ę
~sobie szlachetnę.sęc~y socj~~~~Igznegg humani~m~···
Walczcie z obcym
człowiekowi socjalizmu stylem życia, z nałogami, z bezmyślnością i biernością.... W swąicp drYż;rnagQ. .! ..~~ęzępącl]. 1 ."! se!2!ę . !.J.ej -~~SI?Qfąg;lj_kie

t.

rgjg!ę si~-~§.S{!gęną _ęocjąl!ę"t:ycznej _q.:yęcyp±ini.
ęqgjali.st~'{~znej demg!}r~
gji··· ~cgg~~-ę!~_gd kląęi.rgbotntgzęj i jej_mąr~ęi§~Qwsko-leningyę~ięj
pąrttt_j§.}L.~:Y.g_i .l2:rąs:o:w~9.,.~_1Jl!.l!!Cniać internacjgn~listyęzp,~ ęgjy§ze 2
ZSRR i bratn_tJ!l!.fr'aj~l!li.d'ęmglgąsji ±~<}ą;ttęj."

Wniewielkim objętościowo apelu V zjazdu "ZHP" powtarzane we wszystkich odmianach i przypadkach sło~" socjalizm, socjalistyczny /czyli ko-.
munizm, komunistyczny/ zapełnić miało głęboką pustkę, jaka _ powstała, kiedy
z harcerskie.i SŁUŻBY usunięto Boga, pozostawiając jedynie "socjalistyczną"
.----ł
styczną/ Polskę. Nie pomoże po sługiwanie się zastępczym pojęciem
q,..&..istycznego humanizmu". Nie uda się napełnić sita - wodą.
o\o'o'ł"." Lenino-trz:yi~.!~~~!

drugiej połowie września zuchy, harcerze i instruktorzy w "Polsce
wykonali zadania IX "Alertu" : Hasło - Lenino, Odzew - trzydzieści.
uo.ola" nie potrzebuje komentarza.
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"Tygodnik Pouszechny" nr. 39 z dn. 30 września 1973 podał u rubryce korespondencji list Olgi Małkouskiej pod tytułem: "Czy Ma!kowski ~ł
socjalistą?". Treść tego listu brzmi: "W Życiu Literackim nr 24/1973
ukazał się list pt. Wychowuj e przykład, z fragmentami wypowiedzi mojego
męża, śp. Andrzeja Małkowskiego, w kwestii społecznej. Do komentarza autora listu dodam małe wyjaśnienie, że opr6cz znanej działalności Małkaw
skiego w organizacji niepodległościowej "Zarzewie", abstynenckich "Eleuziz" i "Wymrolenie" oraz sportowej "Sokół" - wiadomy mi był również fakt
~gg_pr~Inależności dQ_partii_ęocjalist~c~n~j. /podkreślenie red. SKAUTA/.
W tworzonym od 1911 r. harcerstwie
czyć

wszystkie sprawiedliwe i szlachetne

chciał bowiem Małkowski połą
dążenia, w ich syntezie widział

pełnię człowieczeństwa, rękojmię trwałości niepodległej

wywalczenie

było

celem jego

życia.

Polski, której
·

Radykalizm Małkawsklego miał swe źr6dla w głęboko przeżywanym i
konsekwentnym katolicyźmie, jakże podobnym duchowi encykliki Jana XXIII
i Jego Następcy, i jakże bliskim chrześcijaństwu ery II Soboru Watykańskiego! -Olga Małkowska /Zakopane/"
.
Od Redakcji SKAUTA:
Redakcja "Tygodnika Powszechnego" słusznie
opatrzyła tytu) listu Olgi Małkowskiej pytajnikiem.
Fakt przynależności
organizacyjnej Małkowskiego do partit socjalistycznej nie był bowiem dotychczas znany. Autorka. listu podkreśla. katolicki charakter "radykalizmu"
Ma'J:kowskiego. Radykalizm katolicki "w kwestii społecznej" nie był bynajmniej równoznaczny z programem społecznym "partii socJalistycznej" i nie
po ciąga% za sobą postulatu przynależności do tej partii.
Autorka przez przeoczenie zapewne

określiła "Sokół" jako organiza"Sok6ł" był organizacją gimnastyczną, a także społeczno-

cję sportową.
wychowawczą.

--o-SKAUCI POLSCY I ROSYJSCY NA SYBERII 1917-1918.

Mogłoby się wyda~ć, że po tylu straszliwych krzywdach, jakie naród
polski doznał od zaborczej Rosji, tytuł tej notatki jest fantazją. A jednak
jest to fakt, który opisuje hm. Wacław Błażejewski w swojej książce "Hi-

§t.<:?rią)Jąrcerstw Po:t,~l}!ęgg",

wyd. 2-gie, Warszawa 1935, na str. 150 i

1~~...........

w Permie, mieście pod-uralskim, w okresie pierwszej wojWPermie mieścił się - Komisariat Naczelnictwa Harcerskiego.
n~"'Jii mianowany dh Leopold Chromy /nominacja z Kijowa, rozkaz N-ka
Gdy nasi harcerze rozpoczęli jawną pracę w 1917 roku, 'W' poucji rosyjskiej, to szkolna młodzież rosyjska zwróciła się do
się
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dba L. Chromego z prośbą o pomoc w zorganizowaniu rosyjskiej drużyny skautovej. Oczywiącie, pomocy tej udzielono. Podobnie było w §zadrińsku,
przy czym v obu wypadkach skauci rosyjscy-na własną prośbę składali próby przed naszymi władzami harcerskimi. · W stosunkach między obu drużynruni
przejaYialo się prawdziwe braterstwo skautowe, mające swój praktyczny wyraz w miłym współżyciu, organizowaniu wspólnych wycieczek i rozmaitych ćwi
czeń.
W Qws~ w początkach 1918 r. nawiązano przyjacielskie stosunki z
drużyną skaut6w rosyjskich. /wynotował H.G./.

--o-3.
STRUMIŁto
&

TADEUSZ·
:
aaucaew::oeu::o-eta-w

u

Wydawnictwa

NASZE
DZIEJE
GENEZA
HARCERST1~A .. Londyn, 1973,
••••=="•••;•••=1•w są =-••,.-•=• •=- •-._..,.
str. IX, 39.
s

c

Ukazał się nowy Zeszyt Historyczny,

podczas wojny rozdziały
w latach 1925-26.

nr. 3/2, zawierający ocalałe
pracy Tadeusza Strumiłły drukowane w "Harcmistrzu"

Tekst autora poprzedzony został życiorysem Tadeusza Zgierskiego-Strumiłły /1884-1958/, opracowanym przez S.J. /str. I - IX/ ten rys biografi- ~
czny był potrzebny tym bardziej, że wydana. w Kraju po wojnie "Wielka Encyklopedia Powszechnatt pominęła. milczeniem oostać Strumiłły, zaś oba prz·e dwo,jenne wydania Historii Harcerstwa Folskiego pióra Wacława Błażejewskie
go, które dzial:a.lność Strumirły uwzględniają są na obczyźnie prawie niedostępne. Z punktu widzenia zaś nie tylko historycznego, ale i wychowawczego jest rzeczą ważną, aby młode pokolenie polsxie poza Polską zapoznało się
blizej z osobouością i pracami tego wybitnego filozofa naukowca, działacza
sno~ecznego, przede wszystkim zaś współtwórcy i organizatora harcerstwa polskiego. Zadanie t o wykonał autor życiorysu, podkreślaj a. c w szczególności
lwowski etap działalności Strumirły w Eleusis, Sokole i -zarzewiackiej, tajnej "Armii Polskie.i". Uwzględnioną zosta:ta również działalność Strumilły
w ośrodkach zagra.nicznych /Londynie, Berlinie, Wiedniu/. Zwięzłość opraOO\.ranego życiorysu nie pozwoliła na szersze uwzględnienie harcersldej ideologii StrumiJ-ły, wskutek czego czytelnik nie dowiaduje się np. na czym
polegała "walka" Strumiłły "z chaosem ideowJID lat 1926-1939" /str. VIII/.
W sumie autor opracowania wykonał pożyte cznie ·wyznaczone sobie zadanie.
Na.i ciekawszą lekturą są oczywi ś cie "Nasze dziej e" Strumi:tzy, stan<>wiące istotę publikacji.
Czytelnik zaooznaje się tu ze szczegó:tami genezy
__.,---!
ego ruchu harcerskiego we Lwowie, z najwa żniejszą prawdą, że w Polsce
tylko "formę angielską", która u nas "znalazla przygotowaną odłasną treść dążeń, pragnień i do świadczeń". Wiemy zaś, że istotą
była idea niepodległości, którą ?rzenojony był cały ruch ide}A-"'ieży naszej na przełomie pierwszej i drugiej dekady obecnego sturóżniące się tylko metodami, które do realizacji tej idei prowaR+,--u.,..... łło rozróżniał "dwa nrądy" w tych met odach: "spokojniejszy
22
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zmierzał do głębszego wychowawcz ego oddziaływania przez skauting na mło
dzież, goręts~ rwał się do ~1cia broni, kształcenia przede wszystkim przysztych żo~nierzy. Pierwszy nrąd repręzentowali głównie Elsowie, drugi Za-

rzewiacy, ściślej Strzelcy, Sokole czynniki usiłował,y pośredniczyć i godzić obie tendencje".
Jest rzecz~ zrozumiałą, że Strumiłło jako czołoyY
przedstawiciel Eleusis by~ szczegolnie uczulony na znaczenie i wpływ tej
organizacji w okresie, w którym powstawał skauting. Jako objektywny obserwator stara stę jedna~ rzeczowo charakteryzować różnice w m~todach organ i.zacyjnych tego ruchu pi.sząc: "W jednych drużynach dopingowano młodzież
ćwiczeniami wojsko1-rymi - fizycznie i nsychicznie, "' innych pokutowała metoda samoks7Jtałcen ~.a - referat.ó1.r, dyskusji, słowem dawnej "k6ł.komanii".

W30 zwięz~ch rozdzialach pracy Strumiłły znajdujemy masę informacji o o~reste narodzin skautingu we Lwowie, o kursach, o redakcji prawa
ska.utowego, o stosunkach z austriackimi. wladzami szkolnymi, o li teraturze,
dotyczące j genezy skautin~l, o trójzaborowości organizacji skautowej, o
różnych konferencjach elity przywódczej skautingu polskiego, o wskazówkach
dla drużynowych, itp.
Czytelnika /zwłaszcza lwowskiego/ zainteresują w relacji gtrumił~
niewątpliwie liczne personalia harcerskie tego okresu, w szczególności pioniArska postać tego ruchu Za.rzewia.ka Andrzeja Małkowskiego. Jak żywi powstaną z tych relacji tak zasłużone wówczas dla narodzin harcerstwa postacie J.wowian, jak naczelnika Sokoła Kazimierza Wyrzykowskiego, poległego v
Obronie Lwo~ Jerzego Grodyńsktego, profesorów Eugeniusza Piaseckiego i
Eugeniusza Romera, nierwszych drużynowych Czes~awa Pieniążkiewicza, Franciszka Kapa ~ki., Olgi. Drahonm.rskiej-Małkowskiej /żyjącej - chwalić Boga! · i mieszkającej w Zakopanem/, poety-polonisty, Ignacego Kozielewskiego, itd.
Niew~tpJ iwą lukę w tych wspomnieniach personalnych stano~ -poza Maikawskim /zresztą w jednej osobie Zarzewiakiem i Sokołem/ - nieuwzględnienie
przez Strumi~!.ę licznych Zarzewiak6w, którzy patronowali narodzinom Skautingu i w organizacji jego odegrali rolę przywódczą /późniejszy gen. Mieczys~aw Norwid-Neugebauer, Boles!.aw Biskupski, Stanisław Sasorski, Tadeusz
Dybczyński. i i.n./. Słusznie podla-eśla Strumi:tło znaczenie wojskowo-dydaktyczne publikacji drużynowego Henryka Bagińskiego /pseud. Józef Chłopski/
organizatora. Oddziałów ĆWiczebnych tzw. Tajnego Skautingu. Publikacje te
wyd~ne zostały przez D~lżyny Strzeleckie.
Harcmistrz R?:eczypospolitej Tadeusz Strumiłło pisząc: "Nasze dzieje",
a więc dzieje ZHP zawarl u nich żywe świadectwo twórczej i pionierskiej roli ~wowa · ziem poT.udniowo wschodnich Rzeczypospolitej w organizowaniu harersl~ pol kiego, ~oru moralnego obyczajowego i arcypolskiego w swej pań
stYOwej yśl dla mlodych pokoleń naszego narodu.
~ 1tór )życiorysu Strumiłły za~ieścił
~

• i.n. upi.katową fotografię
~."",. w SKAUCIE nr. 12, 1970 •
·

w swym opracowaniu szereg fotoStrumi.!.ły z Wiednia zamieszczoną po raz

-v
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B. harcmistrz Adam Ciołkosz fLondyg/ :
Szanowna Redakcjo,
Sądzę, że tak Bolesław Leonbard jak i autor notatki w londyńskim
"Skaucie" nr 16 są na błędnym tropie. Należy wykluczyć hipotezę, jakoby
Bronisław Bouffall dzia łał pod naciskiem i kontrolą władz rosyjskich. W
pierws~ych czasach harcerst~a poiskiego ~lo wiele wypadków dublowania,
co się tłumaczy przede wszystkim poszukiwaniem własnej drogi, która by
była drogą harcerską a mimo to nie była kopią angielskiego skautingu.Dwa
podręczniki: Małkowsldego "Scouting jako metoda wychowania m2:odzieży" i
Schreibera-Piaseckiego "Harce młodz ieży polskiej" sprawiały nam w owym
czasie więcej kłopotu niż dwa po dręczniki: Małkowskiego i Bouffałła. Obie
konce'Pcje z tych książek /Ma~lkowskiego i Schreibera-Piaseckiego/ vzynikają
ce były polskie, obie nawiązywały do skautingu baden-powellowskiego, a
jednak były tak od siebie odmienne •• Co do Bouffałła, to od razu odczuwało się i w jego książce i w jego dwutygodniku jakie ś niedopowiedzenie,
skutkiem czego ani jedna ani drugi nie mogły pociągać młodzieży i pr~
mawiać do niej.
Niedopo'Wiedzenie polega ło na tym, że nie było tam ani
słowa o Polsce. A jednak później zrozumiałem, że i Bouffałł miał swoje
zasługi.
O konkurencji z prasą nap~ającą spoza zasięgu władz rosyjskich
nie mogło być mowy, napływ tych wydawiew był bowiem bardzo szczupły,
pr6by przerzucenia z ówczesnej Galicji organizacji harcerskiej pod zabór
rosyjski kończyły się nierzadko w rosyjskim więzieniu. Legalnie ~cho
dzący "Skaut" ~rszawski sygnalizował, że istnieje taki ruch i taka organizacja, nawet jeśli milczał o ~arach i doświadczeniach organizacyjnych,
dostosowanych do potrzeb polskiej młodzieży. To samo odnosiło się do róż
nych książek i książeczek, które przed I woj~ światową ukazywały się w
Warszawie. Byli tam i ttMłodzi wywiadowcy" i Dziewczęta przewodniczki" i
kilka powieści jak "Skauci" Żmijewskiej. Nas w Galicji wszystkie te wydawnictwa trochę irytowa~, a w każdym razie były niezrozumiałe swą powściągliwością a nawet całkowitym milczeniem o sprawach polskich, ale dla
młodzieży polskiej pod zaborem rosyjskim miały swoją wartość jako wprowadzenie w świat pojęć harcerskich. Resztę dawały nie tyle wydawnictwa przemycone z Galicji, ile osobiste spotkania np. wakacyjne i rozmowy, wreszcie
i tajne kontakty organizacyjne. Skoro o tych ostatnich mowa, wsp6łpraca
małżeństwa Małkawskich ze "Skautem" warszawskim tłumaczy się nie tyle wsp6ł
pracą harcerskiego Lwowa z harcerską Warszawą, ile skontaktowaniem się Ma.!kqwskiego z Bouffalłem na zlocie w Birmingham. Małkowski w owym czasie nie
uznawal więzi organizacyjnej z Naczelnictwem Skautowym we Lwowie i miał w
em swoje własne "skautostwott.
Z uściskiem dłoni - A.C.
su

a

zueau•a

•••••
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+

O

+

: Serdecznie

+
dziękuję

za nowy numer SKAUTA.
iem
w pełni zas~guje na to, by jak największa ilość jego
~e:I:J .". . .f.~,.17 v docierała do Kraju.
Wiem, że przedwojenni instruktorzy ZHP
~ UlQt.lą materiał6w historycznych, kt6re są dla nich nieodzowną pomocą

archrwum

24

l

•

•

w ich wysiłkach podtrzymania dawnych tradycji harcerskich ••• Poświęcimy
ostatniemu /16-temu/ numerowi obszerną wzmiankę w naszych audycjach. Nie
wypadało mi reklamować numeru 15-go, bo zawierał on moje osobiste wspomnienia. Obecny numer, również doskonały, nie nasuwa mi tego rodzaju trudności •••
+

+

+

Ela W.
• •• "List przyszedł przed samym odjazdem, więc odpowiadam stąd ••• Zeszyty /SKAUT - J .M./ dostałam ••• ale też i zaraz mi zabrali,
tak że zdołałam oglądnąć tylko okładki. Odbiorę po powrocie i b~rdzo dzię
kuję.
Z~sze chwytam tę lekturę jak coś bardzo bliskiego ••• Takie jest ży
cie Polak6w. Ty uważasz nas za szczęśliwców, a ja wcale nie uważam się za
szczęśliwą, że mnie życie od was oderwało ••• Ziemia i woda zawsze na was
ooczeka, aż się razem pozbieramy i dostaniemy od was dostateczną ilość
mądrych uczciwych ludzi, którzy znajdą wspólny język z naszymi myślącymi
podobnie. wtedy możemy zastanawiać się, kto, co i jak ma robić ••• Skąd
wiesz, że cały wasz wygiiek może być na darmo, że młodzież przez was wychowana nie straciwszy poczucia odrębności narodowej, czująca po polsku,
nie zgważy kiedyś na losach Polski? Przecież tak nieraz już było. Na pewno i dziś znajdziesz tu wielu ludzi myślących podobnie jak ty, ale w dziaianiu napotkasz tyle trudności i takie określenia, kt6re obrzydz·ą ci najpiękniejszy krajobraz, a będziesz się czuła jak człowiek z zawiązanymi ręk am1.. ••. "
+

+

+

g~D-:-t?1!.0tlilf-1}-ę_cke!PiPllJ.LO~~ab'~/ :

••• "Dziękuję za przysłany nr. 16-ty
SKAUTA. Jak żywo jest on prowadzony! Ciekawe są te przyczynki i listy
osobiste. Znajduję w nich często wspomnienia o przyjaciołach i bliskich
mi ludziach różne szczególy, które uleciały z pamięci ••• Bardzo proszę o
dalsze przysyłanie mi SKAUTA, a na cele wy-dawnicze załączam 5 dolarów ••• "
+

+

+

Red. Tadeusz:. Horko Bri hton-Hove/ załącza - jak pisze - "skromny czek"
~2:o na fundusz prasowy SKAUTA i łączy najlepsze pozdrowienia. Dziękujemy.
+

+

+

Po±§ki oąr.oge~.Spglęc~Do-~~~t~~lnz.Lt2~d~nf 1 .~qf,_Rą~aą.Wajda.- Ptzewodutcz~y: "W pełni doceniając ro l ę i znacz·enie prasy 'POlskiej wydawanej na
abczyznie zwracamy się z uprzejmą prośbą o możli~e jak najpełniejszy przedruk wiadomości podawanych w naszych komunikatach prasowych o postępach budowy Folskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Londynie" ••• Komunikat pra~-ł'l-.....t
l., dołączony do listu wydany został w dziesiątą rocznicę lnicjatyZ 63 'malej garstki entuzjast6w" utworzenia wspomnianego Ośrodka. !nita
rok później przybrała "formalny wyraz w powolaniu do życia or·~ · asnym statutem i wła~zami .•• Realizacja całości wymaga du• L.\
elujemy o pomoc finansową do wszystkich Polaków poza krajem
~~ch
wiecie, kt6rym idea ~lnej i niczym nieskrępowanej myśli pole narodu jest droga ••• Z pomocą finansową można przyjść
łankiem POSK za wnłatą jednorazową ElO.O.; - przesyłając
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/nazwiska zostaną upamiętnione w specjalnej księdze ••• /;stając się fundatorem POSKu przez wpłatę .E250 jednora-zowo lub w dogodnych
ratach; nazwiska FUndatorów będą uwiecznione na tabli~ vewną~rz gmachu.
Wszelkie przesyłki należy kierować na adres: POSK, 9 Princes Gardens, London, S.W.7." Redakcja. SKAUTA zwraca się do członków Koła Harcerek i Harcerzy z lat 1910-1945 z apelem o pomoc dla ważnej inicjatywy społecznej, jaką jest budova POSK.
+

+

5.

er,
KIDRZY
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ODESZLI NA WIECZNł WAR'!$
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Harcmistrz Antoni Józef Zielicki, Kawaler Orderu Polonia
Restituta IV, instruktor Chorągwi Lwowskiej, członek Komendy
zwz· we Lwowie, więzień Łubianki, oficer 2 Korpusu, b. zastęp
ca komendanta Harcerskiej Szkoły rnstruktorskiej w Górkach
Wielkich, ~eloletni' członek naczelnych władz harcerskich,
Przewodniczący Komisji Prób na Stopień Harcmistrza Głównej
Kwatery Harcerzy, urodzony 25 listopada 1910 r., w Tarnopolu,
odszedł na Wi·eczną Wartę l3 czerwca 1973 w U:>ndynie.
Śp. Zmarły był członkiem z·arządu i jednym z· najczynniejszych
współpracowników Koła Harcerek i Harcerzy z lat 1910-1945.
Przemówienie nad g:L"obem śp. druha A.J. Zieliokiego wygłosił
hm dh K. Sabbat. Pełny tekst tego przemówienia ogłosiło
"Ognisko harcerskie" /nr. 3, 1973/. "SKAUTfl uczci pamięć
śp. Zmarłego vspomnieniem pióra hm dh Władysława Wenzla w
jednym z najbliższych numerów.
-

+

-

Z

bólem zawiadamiamy, że dnia l listopada 1973 r.,
lat 69, .zmarła w wyniku tragicznego wypadku
~E!-~r~~~tr~i Ew~ Q!odecka
dr filo~ofii, historyk,
badacz metod pracy młodzieżowej, badacz zagadnień rehabilitacji
niewidomych oraz problemów rozwojowych człowieka, autorka prac
z tego zakresu, była członkini GŁównej Kwatery Harcerek w latach
przedwojennych, redaktorka pisma instruktorek "Skrzydła 11 , autorka
prac metodycznych i historycznych dotyczących Harcerstwa, instruktorka Szkoły Instruktorek Bucze, żołnierz AK, w okresie okupacji
członek Komendy Pogotowia Harcerek, kierowniczka Domu Dziecka,
ofiar wojny w Skolimowie i internatu dziewcząt w Warszawie.
Twój duch i Twoje myśli, Ewo, będą jeszcze długo żyły
wśr6d nas i pomagały nam w naszej pracy -

głębokim
przeżywszy

Harcerki i Instruktorki

N

-

+

-

•
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o· TYCH~
Wspominając

im

KIDRzr ODESZLI •••

ludzi, z któryuli

już się

nie spotkam,

myślę

o tym co

zawdzięczam.

kiedyś

Gdy czuję się samotna, krzepię się
otuchy i poczucia bezpieczeństwa.

myślą

o tych, którzy dodawali mi

W roku 1949

znalazłam się w domU harcerskim na Gloncester Rd. w
Londynie, jeszcze nawet nie wędrowniczka, jedyna z Niemiec. Miahun przydział: tylko do . "Ogniw''.
To znaczyło, że bywałam ''na Gloucester" w różne

r6żnych porach,
stracją, odebrać pocztę,

dnie i o

by wydobyć z jru{iejś szafy swoje pudła z adminipolecenia - i rozsyłać kolejne numery.

Na moich oczach "kłębiło się" ówczesne harcerstwo od naczelnietwa
począwszy, a na zuchach skończywszy.
Ja pisałam adresy, przyklejałam znaczki i obserwowałam. To harcerstwo było takie inne niż "u nasn w Niemczech.
Poznałam z widzenia hufcową "Ba.łtyku" Irkę Czarnecką i hufcowego
"Warszawy" druha Trylskiego. Tak właśnie się wtedy móv.iło: "Irka" i
"Druh Trylski". Bo Irka miała wtedy lat -naście, a druh Trylski z wieku
mógłby być jej ojcem.
I został mi na zawsze w pamięci odbijający tak bardzo od tamtego stylu hałasu i zgiełku szacunek z jakim druh hufcowy rozmawiał zawsze z druhną hufcową.
Irka była młodziutka., nieduża, szalenie ży
wa, zawsze z ogromnym przejęciem i jakby w pośpiechu dużo i szybko mu coś
klarowała.
Przeważnie dochodziły mnie tylko urywki tego potoku słÓ't.J', gęs
to przetykanego jeszcze bardziej dramatycznym: "Druhu!" i dopiero kiedy
słysza~am poważny ton z jakim jej spokojnie odpowiadał, uświadamiałam sobie, że muszą to być zaiste rzeczy ważne i godne uwagi. Druh Trylski ka.ż
qego słuchał uważnie, a ze specjalnym szaelltikiem rozma~ał: z harcerkami niezależnie od stopnia i wieku.
Były to czasy rywalizacji hufców i drużyn, współza~dnictwa między harcerkami i harcerzami, spor6w o sale, wzglę
dy KPH i inne dobra.. Hufcowy swym autorytetem chłodził zapędy swieh drużynowych i zastępm.zych;
okazywaniem zawsze jednakowego szacunku każdej kobiecie dawał im przykład rycerskiego postępowania, a mnie poczucie bezpieczeństwa i otuchę.
Z tych wszystkich lat nie pgmięta.m dziś wielu z nim rozm6w, raczej
jego obecność; Jego postać - a może zamiast postać lepiej po~edzieć postawę.
Wtedy na Gloucester, na pogrzebie Irki, i ilekx~ć go widziałam witałam go myślą: jak to dobrze, że on jest.
Iranka G.

10.1973.
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J ·.i ROWI~SKIEGO ZA OKRES OD 22 KWIETNIA DO GRUDNIA 1973 .

-

Wokres fe tym Koło poniosłą dotkliwą stratę przez śmierć ś. p. druha
Hm. A.J. Zielickiego, vice-przewodniczącego Koła i Kierovmika Sekcji Odczytowej. ~ekcję tę podjął się prowadzić dh Hm. J.B. Brzeziński, niezależnie
od Sekcji Kolportażu, którą nadal będzie kierował.
Walne Zę~r~i~-~o!~ /przewodniczył dh Zielicki na krótko przed śmier
cią/ odbyło się 3 czerwca w seli POSK'u. Sekretarzował dh inż. M. Osostowicż.
Przewodniczący Koła dh Janusz Rowiński otworzył zebranie poczem w
swoim sprawozdaniu nawoływał do bliższej współpracy członków Koła z zarzą
dem oraz o popieranie prac Koła przez regularne płacenie składek. Podzię
kował Członkom Zarządu za lojalną i ofiarną współpracę.
Po sprawozdaniach pozostałych członków Zarządu, odbyła się dyskusja
w wyniku której postanowiono:
1/ - Zamykać książki kasowe na dzień l maja.
2/ - W bilansie rocznym uwzględniać remanent "Skauta" i Zeszytów Historycznych jako majątek Koła.
3/ - Zwrócić się do Naczelnictwa ~ z prośbą o partycypowanie w kosztach Harcerskiej Komisji Historycznej.
4/ - Przyjąć zasadę, że zeszyty pisma "Skaut" mają być płatne przez
wszystkich, a więc i członków Koła.
5/ - Ilość numerów Skauta przeznaczona na propagandę pisma nie powinna przekraczać sumy no.
6/ - Zwrócić się do Naczelnictwa ZHP z następującym wnioskiem /zaproponowanym przez dha A.B. Brochwicz Lewińskiego/ :
"Koło Harcerek i Harczerzy z lat 1910-45, w trosce o zachowanie
posta~ ideowej Harcerstwa, apeluje do młodzieży harcerskiej o
bez~ględne przestrzeganie p . lO Prawa Harcer~kiego.
Walne zebranie Koła prosi Naczelnictwo o podjęcie wŁ ściwych środków celem zwr6cenia uwagi młodzieży na realizowanie w życiu p.lO Prawa.tt
Prćcz tego przyjęto 2 dezyderaty dla Zarządu:
1/ - Ułożyć kaJ enda.rz imprez Koła na cały rok /dhna E. Rozbicka/
~--~~ 2/ - Aby wybory władz Koła przeprowadzać raz na 2 lata. /dh A.Barszcz/
Dh J.

o

115 "',g;~:g,

Ro~ski

zostar wybrany . przewodniczącym

Koła

po raz

piąty •

wybrana jednogłośnie, zorganizo\-tała się jak następuje:
:=:=-.:r-e-.,
·~eta
- druhna A. Rondomańska, Skarbnik - dhna A. Saperowa, Komisja
,~c~na - dh hm Rzeczp. H. Glass-Jankowski, dh phm S.W. Wbjstomski,

28

archiwum
'

Sekcja Odezytowa - dh hm J .B. Brzeziński, Redakcja Skauta - dhna hm. J. Mę
karska~ dhna hm I. Mydlarzova, dh A. Ropelewski, Sekcja Imprez - dhna E.Rozbicka, dh inż. A. Barszcz, Referent Prasowy - dh A. Ostrowski.
~gmisj§ ~ewizyjna:
dh J. Rymwid Misiak, dhna R. Morelowska, dh. B. Olizar,
dh hm. J. Sliwiński, dh hm. W. Wenzel.
Zebranie.Ogólne /herbatka/ 7-go października zgromadziła ponad 30
członków. Odbyła się tombola oraz Kosz Szczęścia.
Piękne i liczne fanty.
Pogadankę harcerską wygłosił dh hm. H. Gla.s s Jankowski, który też zastępo
wał chorego przewodniczącego Koła.
Impreza ta zorganizowana starannie
przez kierowniczkę dhę E. Rozbicką odbyła się w miłym harcerskim nastroju
i zasiliła Fundusz wydawniczy Koła.
Wwykonaniu uChwał Walnego zebrania, Zarząd zwrócił się do Na~zelnic
twa. Odnośnie partycypacji w kosztach Komisji Historycznej sprawa zslatviona została odmowie. Brak kredytów. Nasz wniosek odnośnie p. 10 Prawa
został wniesiony na porządek dzienny zebrania Naczelnictwa /Pismo Sekretarza Generalnego z dnia 3 sierpnia br./
Aviza
l/- Dnia 14 grudnia o godz. 7.CO w lokalu Naczelnictwa odbędzie się
kolejna Konferencja Okrągłego Stołu. Temat - Harcerstwo w Afryce. Przevodniczy dh hm. J.B. Brzeziński.
2/- Wniedzielę 6 stycznia 1974 w lokalu POSK'u, 9 Princes Gardens,
S.W.7. -Opłatek Harcerski urządzany przez Sekcję Imprez Koła.
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