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" ... dężeniem uczonego- o ile tylko ludzkiemu rozumowi 
pozwala na to Bóg -jest szukanie we wszystkim prawdy" 

Z "Przedmowy" Mikołaja Kopernika do 
papieża Pawła ill w "De Revolutionibus" (1543) 
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"SKAUT" WARSZAWSKI. /1913-1914/ 

W krakowskim "Tygodniku Po,.rszecbnym" /nr.l8 z dn.6 
maja br./ ukazał się artykuł badacza dziejów harcerstwa 
Bolesława Leonharda pt. "Skaut" warszawski 1913 - 1914. 
Pi~o to ukazało się w Warszawie fJJ lat temu, w styczniu 
1913 jako "dwutygodnik sporto~ ilustrowany dla~ młodzie
ży polskiej". Inicjatorem i pierwSzYJD: redaktorem pisma 
był Bronisław Bouffal.ł-Doroszkie1rlcz /u:r. w r. 1874/ , 
adwokat, kolega Konstantego Małko't-rskiego, stryja Andrze
ja, głównego twórcy harcerst,..ra. polskiego we Lwo1de. Leon
bard pisze, że pismo "obudziło żywy protest swym tytu
lem ••• gdyż takie pismo wychodziło już od r. 1911 we Lwo
wie, założone przez Andrzeja ~iałkowsldego". Bouffałł 
przetłumac~Jł i wydał w r. 1913 nakładem redakcji war
szawskiego "Skauta" książkę Baden-Powella "Skauting dla 
m?:odzieży". /Tu również oożna mówić o zdublowaniu, gdyż 

' 

- jak wiadomo - A. Małkowski przetłumaczył podręcznik 
Baden-Pot.rella w r. 1911 we Lwowie/. Zdaniem Leonharda 
władze rosyjskie mogły narzucić B. Bouffałlowi tytuł pis
ma identyczny ze "Skautem" lwowskim, "by będąc pod ich 
kontrolą mogło kerururować z prasą napływającą spoza ich 
zasięgu". Bouffałł redagował "Skauta" warszawskiego do 
czerwca 1913. Po nim redakcję objął Ludomił Czerniewski. 
Za jego redakcji pisywali w '..rarsz. "Skaucie" różni wybit
ni autorzy, m.in. Or-Ot /A. Oppman/, F. Goetel, J.Weyssen
hqff, T. Korzon. O znanej wyprawie skautów polsktch do 
Birmingham w lipcu 1913 zamieścił w "Skaucie" warszawskim 
obszerne _sprawozdanie jej organizator Andrzej MaŁ~owski, 
a żona jego Olga drru<owała w tym piśmie swój przekład ~
wieści angielskiej "Kiddi, dziecię obozu". 

Jak widać z relacji Leonharda istniała w latach 1913 
i 1914 wsoó!praca harcerskiego Lwowa z harcerską Warszawą. 
Leonbard t~c~ tę współpracę m.in. "wielkim kredytem 
moralnym, jakim ł1ałkowscy cieszyli się w całym 0wczesnym 
harcerstwie polskim". Z chv.rilą wybuchu pierwszej wojny 
światowej "Skaut" warszawski przestał się ukazJI'VlF~Ć. 

• 
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l. A r t y k u l y : 

Józefa Mękaraka 

PO ZJ dDZIE KOMUNISTYCZNEGO "ZHP". 

W marcu br., odby'l Sif v Warszawie piąty zjazd kierowanego przez ko
munistów "ZWiązku Harcerstwa Polskiego". 

ZAraz na wstępie niniejszych uvag, pośvięcoąch temu zjazdowi, konie
czne jest ustalenie, jaki jest nasz- tj. emigracji niepodległościowej -
stosunek do ~unilionowej rzeszy młodzieży, ujętej v partyjne karb.y tej 
organizacji. 

otóż stosunek emigracji do tej masy polskich dziewcząt i chlopc6v 
jest jak najbardziej pozytywny. Widzimy w nich młodzież, wierną w duszach 
i sercach svych autentycznemu i faktycznie nadal obowiązującemu prawu har
cerskiemu, a więc służbie Bogu i Ojczyźnie. Nie mamy vątpltwości, że w 
rdzeniu świadomości i instynktu narodowego tych mas żywa jest nienaruszo
na i od żadnej obcej czy wewnętrznej przemocy niezależna polskość. 

Uważamy za pozytywy i pożyteczny dorobek tej młodzieży, gdy odbudo
wuje Frombork i czci v ten sposób wielk$ od viek6v polską kulturę w cza -
sa ch, w któeych na wschodzie od granic . Rzeczypoepol i tej grasovala dzicz i 
euroazjatycka despocja. Cieszy nas, gdy dowiadujemy się, że młodzież w 
Iraju poma.ga przy żniwach, budowaniu szos, udosttpnianiu Bieszczad dla tu
rystów, itp. Wszystko, co ml'odzieś ta cilyni, aby pomnażać bogactwo POlski, 
uniezależn1aó ją od przemoa,y rosyjskiej i utrwalać przynależność naszej ~j
czyzny do świata zachodniej kul tury c~ześcijańsldej - budzi w nas s zacu -
nek i rado,ó, umacnia poczucie, że wsztdzie, gdzie jesteśmJ, v Kraju cz,r 
na obczyźnie stanowimy jedność moralnlł i kul taralną, śviadczącą o naszej 
odrfbnoŚci i osobowości narodowej. 

Negatywny i wrogi jest natomiast nasz stosunek do obcej Polsce doktrJ
ny wychova:wczej' narzucanej mlodzieży z Moskwy przez służalczych cz2onk:6w 
komunistyczne~ partii. 

• 

Na zjeździe marcowym nazval: tę doktryr1ę po imieniu znany falszerz na
szych dziejów narodo\l)"ch historyk p. Henryk Jabłoński, prezes rady państw. 
i •rady głównej przyjaci61 harcerstwa". Poviedzial:, że doktryną tą jest 
"teoria marksizmu-leninizmu", którą młodzież zorganizowana w party-jnym 
"~~ ~rcerstwa Polskiego" ma obowiązek "tv6rczo stosować". Wedlug 

"przvjaciela" harcerzy "dla ~p6lczesnego Polaka pojęcie patriot,zm 
1 izm'~ą nierozdzielne". P. Jabloński ma jednak - 1 shtsznie - wątpli-

ś , ~Y v dzisiejszej Polsce przemieniają rzeczywistość wedl'ng 
je~ecepty a wite, czy lączą polskość, patriotyzm z komunizmem i doktry-
rllł mar eninizmu. Martwi się v imieniu swej partii brakiem "auten -
~t,CBDO~o~" izacji bar~erskiej w Polsce pod rządami komunistów, skarży 
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się na brak "lojalności w stosunku do kolektywu", tj. do partii i że 
młodzież harcerska nie poświęca dostatecznej uwagi "problemold swych kadr", 
mimo, ze "kadra instruktorska" liczy dziś 81 tys. instruktorów, a w tym 
43 proc. cz;tonk6Y partii. 

Tt samą troskt o przyszłość "kadry11 , a więc o następców w Jr~ero\mictwie 
party-jnym wysuną,_ na zjeździe marcowym i v artykule zamieszczonym v marcowym 
rrumerze "Novyeh Dr6gtt "naczelnik ZHP" p. Stanisław Bohdanovicz. Używał on 
tego samego sl'ovnictwa, co prof. H. Jab2:oński. Ażeby "kadra" -wychovywana dla 
komunist6v v dzisiejszym harcerstwie, miaJ:a rzeczywistą wartość, musi ją ce
chować "duch autentyczności", N aktywne zaangażow.nie w pracy dla soc jalistycz
nej /czytaj : komunistycznej/ ojczyzny". Ustawiczne podkreślanie tego postu
latu śviadczy najwymowniej, że tych cech, kt6re partia przede wszystkim chcia
l:aby v harcerstwie vyhodować - nie ma. Szanse na budowanie kadry partyjnej 
v harcerstwie są dziś nikłe. 

Przekonanie to, <>parte na analizie wystąpień zjazdowych p. Bohdanowicza 
nie powinno nas jednak uspokajać i nastrajać optymistycznie. Partia najwido
czniej uważa, że mimo potęgi uczuć religijnych w sercach młodzieży i jej nie
nawiści do okupanta rosyjskiego, należy atakować frontalnie młode umysły. I 
dlatego p. Bohdanovicz na czoło S"WYCh programowych rozważań o pracy w "ZBP" 
vysuw "klasowy sens przemian w dzisiejszym świecie'', "sojusz, przyjaźń i 
współpract ZHP z pionierami i komsomolcami radzieckimi", "budowanie moralnoś
ci socjalistycznej i nowej prawidłowości obyczajowej", jako mdel "Polaka 
2000... Można sobie wyobrażać, jakie problemy p:>vstają np. podczas nauki re
ligii w "punktach katechetycznyCh .. , gdy zachodzi konieczność wyjaśniania r6ż
nic między materialistycznym a spirytualistycznym poglądem na świat, między 
"prawidłowością" nauki Kościola i nauki marksizmu-leninizmu ••• 

"Wśr6d chropowatych i nieco zawi2ych lJYPOWiedzi" w dyskusji zjazdowej 
/"Życie warszawy" z dn. 13 marca br./ odważnie piętnowano plagę biurokracji 
partyjnej V harcerstwie. "dżunglę aktów normatywnych przepis6w i instrukcji , 
v kt6rych gubią się najbardziej wy ti"awi i doświadczeni instruktorzy, półki 
v szczupłych ~mieszczeniach komend hufe6v z pękającymi w szwach teczkami peł
nymi akt, zmuszających kadrę kierowniczą do pisanie niezliczonej ilości spra
wozdań i wykaz6w... Stare maszyny do pisania i powielacze czyniące tekst pra
vie nieczytelnym stoją w sprzeczności z tym, co m6vi się zu~hom i harcerzom 
o wychowaniu estetycznym i nadążaniu za post,pem". 

Jak viadomo, gł6wnym celem zjazd6w upartyjnionych organizacji "młodzie-
żowych", odbytych podczas minionej zimy- było utworzenie "Federacji Socja

~ Ust~ych Zviązk6w Mlodzieży Polskiej". Jest to nie now "koncepcja" uch
cen młodzieży w karby partyjne. Pr6bowano ją urzeczywistnić w tzv. okre

si~bltd'v i wypaczeń za Stalina i Bieruta, gdy całą młodzież usiłowano sko-

(_ 

sz~~ tz-w. Związku ID.:odzieży Polsld.ej /ZMP/. Wiadomo, że w 1956 r., 
C&2a t}l koncepcja zamordyzmu legl:a w gruzach. Nie pr6bowal: do niej vr6eić 
nawpt Gonlłka. Wraca do niej p. Gierek. Aby nie -wyglądało, że pow.r6t ten 
ju nakdem "g6ry", postanowiono, że odbyte w zimie zjazdy "Zviązku Mlo -
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dzieży Socjalistycznej", "Związku ~~odzieży Wiejskiej", "Zrzeszenia Student6w 
Polskich" i "K6l Młodzieży Wbjskowej" "spontanicznie" i oczywiście "z entu
zjazmem" podejmą dec~jf o utworzeniu takiej "Federacji". Tak sit też stało. 
Choć na pewe zgodnie z planem, bez spontaniczności i bez entuzjazmu. 

Do "Federacji" zgłosi?. też akces na Zjeździe partyjny "ZHP", podobno po 
bezceremonialnym zlikwido~niu tendencji przeoivnych tej przymusowej inte -
gracji, kt6ra pozbawia tt organizacjt nawet wąskiego marginesu autonomii. 
Zdaniem p. Bohdanovicza "obecnie, kiedy kraj nasz wszedł w novy etap budov.y 
socjalizmu potrzeba ściślejszego zespolenia ruchu młodzieżowego na gruncie 
vsp6lnego stanowiska ideowo-politycznego oraz dotychczasowych osiągnięć v pra
cy ideowo-wychowawczej". Dlatego "ZHP" w pełni popiera po-wo2anie Federacji 
1 v realizacji tej idei aktywnie uczestniczy". P. Bohdanowicz wiele sobie 
dla harcerstwa po tej "pełnej integracji ideowo-v.ychowawczej z bratnimi związ
kami mlodzieżowyxni" obiecuje, zapowiadając, że "wymagać to btdzie wypracowa
nia odpowiednich fbrm wśr6d młodzieży starszobaroerskiej". 

Ten Z'Wl'Ot do totalnej obediencji "ZHP" wobec kierownictwa partyjnego ry
suje ponure per~pektywy przed dalszym rozwojem tej organizacji. Ma sprzyjać 
wychovyvaniu janczar6w i karierowiez6w /nie zapominajmy, że "aktywiści" w 
"ZHP", są hojnie lolynagradzani przez vierch6wkę partyjną., np. poprzednik p. 
Bohdanowicza M. Kineeld.. piastuje dziś b2yszczące stanowisko "ambasadora" PRL 
v rndie.ch/. 

Madotoość tego Z\ll'Otu i tych perepektyw povi nna być w pelni przysw jo
na kierowictw. Związku Harcerstwa Folsldego na obczyźnie i wskazywać na vr
nikające z przemian w Kraju obowiązki harcerzy polskich w woJn1m świecie. Ma
·my w naszym - autentycznym - Związku Harcerstwa Folskiego w.ydhowywać młod~ież 
nie polonijnie, ale politycznie, narodo~ aktywnie uświadomioną. 

-----
Wladys:taw J. Zaleski 

na 

RP:FLEKSJE NAD "FRAGMENTAMI" I .ISTU Z POLSKI". 

/W numerze 15-tym SKAUTA ukaza:ły sit v dzia
le artykuł w "Fragmenty Listu z Polski", pod '!"" 

pisane E.W. W związku z sytuacj~ młodzieży w 
obecnej rzeczywistó~ci w Kraju dr W.J.Zaleski 
nadeslal lMlgi, kt6re niżej podajeę. Red./ 

+ + + 

w 15-tym numerze SKAUTA na str • .3 o glosach z Kraju - trat12• 
eD,\.e istniejącej nienawiści do Rosjan. Jest to zupehlie natural

powOdu tego uczucia osla.biać. 'l'ym niemniej budzi glt
z kt6r;ymi chciałbym sit podzielić. 
, źe istotniejsze - na dłuższą metę - od podtrzymwwania tego 

.3 
• 
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emocjonalnego uczucia, jest podtrzymywanie w Kraju świadomości przycZ)n tej 
nienawiści. ŚWiadomość ta byla niemal totalna po roku 1945, jako logiczne 
następstwo odebrenie nam wolności i niepod.leglości. Ale od tego Cq.fN.. spo
ro \Tody splynęło Wisłą. Czas ten wykorzystali okupanci, dla odw6cenia uwa
gi od siebie, rozpalając "do czerwoności" nienawiść do Niemc6w. Skutek jest 
więc taki, że nsr6d polski w S'!Qqt geopglityczJ1.YJ!l położeniu, kt6rego zmienić 
nie można, nienavidzi Niemc6w, Rosjan, ma niechęć do Czeeh6w i Ukraińc6"', po
tępia zdradę Zachodu. Nie są to pomyślne warunki dla po li ty'ki polskiej • 

My starsi i starzy uważając, że prawo do Niepodległości rozumie się sa -
mo przez się, przestaliśmy o nim m6wić. Celem moich rozw.żań jest przypomnie
nie o tym prawie, jako ważnym elemencie działań polit.yeznych i propagando -
wych • 

trczucia są uczuciami, a polityka jest polityq. A zadaniem naszej poli
tyki jest dzialenie w wyczutej, w miarę możności uzasadnionej i na zimno oce
nionej koni11Dkturze politycznej. Realizować ją będziemy, zdaniem moim tym 
skuteczniej, im więcej w narodzie polskim jako całości, będzie ugruntowana 
świadomość prawa do wolności i niepodległości. Rozumie to obecny okupant i 
dlatego głosi, że Folska jest n;epgdległa. 

~~dz~; ŻP w sferach opinio-tw6~czych należałoby zwr6cić większą uwagę 
na konieczność podkreślania prawa do prawdziwej wolności i niepodległości. 
Na tym tle nienawiść do Rosji będzie zrozwnia2a. więcej, tak w Kraju jak na 
Zachodzie /~zie jej powód nazywają uprzedzeniem/ bo w chwili obecnej odzys
kaniu pełnej niepodległości stoi na przeszkodzie Rosja. 

Poza tym Rosja, z uwagi na S\Toją pozycję, stara siL~ieję.tn1e naszą te-
raźniejszość i przeszłość przedstawiać w krzywym zviero e. 

Nie orientuję się, jaką reakcję, v ml:odym i najmłodszym pokoleniu w Kra
ju, loJY'·Tołuje hsslo prawa do prawdziwej niepodległości. Obawiam sit, że kon
tentując się wiadomościami o istniejącej nienawiści, nie przekażemy tego co 
w.żniejsze i że w chwili decydującej mże nas spotkać zavc5d, jak w roku 1914, 
gdy hasło beznadziejności - mimo - nienaviści, vzięlo g6rt• Stwierdzam je -
dynie fakt, bez analizowania odmiennej wówczas sytuacji tak narodu polskiego 
jak międzynarodowej. 

Proszę mnie dobrze zrozumieć. Z hasłem prawa do wolności lączy się bo
wiem potencjalnie czynna postawa /do niej nie zaJiczam odruchów emoojonal -
nych/ zaś nienawiść jest raczej uczuciem niewolnika i n.e.pewno potrzebna v 
chwilach czynnego vystąpieni.a w imię idei volności. Przedsta.ldenie przez emi-

~--~~cyjnych pisarzy w tym vlaśnie świetle, rozruch6w w Polsce, świadczy, że 
my to rozumiemy /stare pokolenie/ ·ale jak to \l)"gląda w Kraju i w t2u-

.~~ przez m~odzież? · 

przekonanie, że jeżeli młodzież tutaj zroz,tmie wagę prawa do nie -
u~ci w calej pełni, potrafi przy spotkaniach z rolodymi rodakami z Kra

ich świadomość, że jesteśmy w niewoli, z kt6rej ~obycie w 

4 
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znacznej części od nich będzie zależeć. 

Obok udokumentovanych wspomnień z okresu 20-lecia Niepodległości, jest, 
zdaniem moim obowiązkiem naszego pokolenia p:>zostawić idf!!2~~ 
naszej młodości o niepodległość. .. ~ -

-----
Tadeusz Al f-Tarczyński 

U ~DF2. FOI.SKiro<> SKA01'INGU. 

Vcie18jęc w czyn hasło "Zarze'Wia't - walki zbrojnej o niepodległość, Za
rze'Wiacy musieli się do tej akcji przygotować. Sta2o się to wiosną 1909 r., 
przez zorganizowanie we Lwowie tzw. "Tajnej Organizacji Wbjskowejn. Założy
cielami jej byli Mieczysław Neugebauer, Bolesław Biskupski, Marian Januszaj
tis, Andrzej Sienkiewicz, Stanisiav Sasorsld i kilku innych. 

Tworzą oni oddzia~ ćwiczebne z młodzieży akademickiej i starszych klas 
szk6l średnich. Zdaniem ich było przygotowanie kadr instruktorskich, aby m6c 
przystąpić do wlaściwej pracy vojskovej. Pierwszym komendantem tego kursu 
instruktorskiego 'b)r2 Mieczyslav Neugebauer. W listopedzie 1909 r., o•~~· 
dwie książki angielskie "Boy-S~uts" i "Psychieal miucation". Studiując wj
nę boersko-angielską Neugebauer wiedział, że gen. Baden Powell wpadł na szczęś
lili1)" pomysł posługiwania się w wywiadzie vojsko'W)'m vybraeymi chłopcami, kt6-
rych wiek chronił px·zed podejrzeniami nieprzyjaciela. Z"anim więc stal: się 
systemem swoistego v,ychovania mlodzieźy v organizacji, zdał już egzamin z uż.T
eia praktycznego młodych ch2opeóv v patrolowaniu i przenoszeniu wiadomości. 

Gdy 'Wite źol'nierz "Tajnej Organizacji \ł:>jskovej" Andrzej Małkowski spóź
nił się na zbiórkę - otrzymał jako karę .- rozkaz przetłumaczenia książki Ba
den Powella o skautingu. Malkovski zwlekał miesiącami z tlumaczeniem. Gd7 
więc znów coś "przesla"Obat• v czasie ćwiczeń taktycznych w terenie, Beugeba
uer oddal Ma.l:kowaldego - zgodnie z regulaminem kursu - pod sąd. 

Sklad sądu vybranego przez kurs instruktorsld stanowili H"eneyk B"agińs
ld, Andrzej Sienkiewicz- i Boleslaw Biskupsld. Po rozpatrzeniu sprawy sąd wy
dał V)tvk następującej tre~cis "Sęd wjskovy, rozpatrzywszy przela\Jczenia 
iolnierza Andrzeja Malkovsldego, pope'łnione dnia 6 marca 1910 roku oo do -
po piervsze - niesubordynacji, po drugie - lekceważenia obovięz-k6v, po trze
cie - demoralizacji - wyrokiem z dnia 15 marca skazuje go na 24 godzinny 
areszt domoW)", o którego terminie sadeeyduje komendant szkoty żolniersld..ej. 

bilitacjf Sęd nakazuje żoblierzowi Malkowkiemu przet'hunaczenie dzie
for B079" do dnia 15 kwietnia bieżącego roku i nades2an1.e tegoż 

Dz iętnika. + Członkowie Sądu Wojskowego, Lwóv 15 msrca 1910 r." 

~sttpu prac.y, część już przetłumaczonego dzie2a, Komisja V,yCho-
~e~ZllE Organizacji Wojskovej zużytkovala v •Oddziałach ćviczebnych", 

zastępu dziesięciu żołnierzy. 
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kt6re coraz bardziej wzrastaJ-y po pierwszym zjeździe ogólnym "Zarzewia" w 
1910 roku. 

Powstają tajne zastęuy skautowe, dla pracy których jednocześnie z pogłę
bieniem idei-postępowo-niepedlegl.ościowej stworzono program wychowania fizy
cznego oraz przysposobienia vojskowego /Oddziały ćwiczebne/. "Zarzewie" we
szlo \1 porozumienie z nsokołem", organizacją jawną, zalegalizowaną, bogatą, 
z szeroko rozbudowaną siecią "gniazd sokolich" w miastach i miasteczkach za
boru austriackiego. Chce przy pomocy tej organizacji w.rchować instruktorów, 
będących jednak ideowo związanych z "Zarzewiem" i "Drużynami Strzeleckimi". 

~wydział Związkowy Sokoła · nierychło spostrzegł, że jego wpływy na mło
dzież są nikłe w Komendzie Skautowej względnie w Zwiazkowym Naczelnictwie Ska
utowym. Na piervrszym zjeździe drużynowych skautowych 24-25 marca 1912 skry
stalizowały się prądy dążące do wył4czenia wpływów zarzewiackich i poddania 
całego skauttngu kierownictwu Sokoła. Równocześnie ujawni~ się różnice w 
ujęciu yYchowania mlodzieży. Dotyczyły one przede wszystkim zakazu ze stro
ny Sokoła pracy w kó.lkach samokształcenio-wych /Tajna Polska Szkoła Państwowa/ 
i przygotowania wojskowego młodzieży s1t:autowej do ,.,alki o niepodległość, a 
natomiast propagowania oderwanych idei mesjanistycznych i wyłącznego doskona
lenia jednostki w myśl założeń grupy Eleuzis i Sokol'a. Z tymi dążnościami 
swiązary się żądania ze strony Soko~a ustąpienia instrllictorów zarzewiackich 
z drużyn skautowych, oraz wydania zakazu skautom należenia do polskich orga
nizacji 'WOjskowych. Pod naciskiem Sokoła i Re:dy Szkolnej Krajowej został wy
dany przez Komendanta Naczelnego Drużyn /w tym czasie 11enryka Bagińskiego/ 
29 maja 1912 rozkaz zakazujący przyjmowania do Drużyn Strzeleckich młodzieży 
szkól'. Średnich i równocześnie polecający tworzenie drużyn skautowych". + 

Skauting staJ- się monopolem "Sokoła". 
kim byl cerkowicie pod wpływem "Zarzewia" i 

Tajny skauting w zaborze rosyjs
nnrużyn Strzeleckich". 

. 

Powszechnie utarJ-o się nrzekonanie, 2e twórcą Skautingu polskiego by~ 
Andrzej Markowski. Jest to niewątnliwie błąd. Tymi, którym przysługiwaJ:by 
tytu> zaJ-ożycieli byli Mieczyslaw Neugebauer, Boles>aw Biskupski i Henryk 
Bagiński. 

W książce Aleksandry Piłsuds!<:iej pt. "Wspomnienia" /Gryf Publications 
Ltd. Londyn 19tfJ/ na str. 172 znajduje się następujący ustęp: "Piłsudski s·to
jąc na stanowisku, że wojsko jest wykonaw~ woli rządu narodowego dążył do 
O?arcia się na społeczeństwie polskim w Krolestwie i wyłonionym przez nie 
rządzie. Ymie i p. Wandzie Wasilewskiej polecił udać się przez front do ~. 
Dmovskiego, do czego nie doszło; z misją tą posłał Piłsudski harcerza Mał -

~~~ ego, który widzlal się z Dmowskim, ale wrócił z niczym, a później opuś-
l. • Pil:sudski nie ~ lubi l mówić o tej nieudałej próbie". 

l + + + 

ustęp pochodzi z relacji Mieczysława Szumań skiego ze Lwowa. Archi
t. J. Pilsudskiego w Londynie. Jeśli chodzi o ~łodzież z wyższych klas 

szk~% ś ednich zakaz ten był przez tę młodzież ignorowany i zaciągała się ona 
_.. by v "Drużynach Strzeleckichtt, nie zdradzając się z tym, czy jest w 
~s e średniej. 6 
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/Od Redakcji ł Naświetlenie źródeł ruchu harcerskiego ~ Polsce jest wynikiem 
badań i przekonań autora. W t~rzeniu się tych źródeł czynne ~2.1 idee wy
chowania czlowieka-Polaka i od~skania zabranej mu wolności. Zasilale te 
źródła wiele umysłów, serc i ~iłków. wybitna rola, jaką snelnił Andrzej 
Małkowski swoim wysiłkiem twórczym i zaletami swojej osoboYOŚci dał,y podsta
wę do powszechnego uznania go za twórcę harcerstwa/ . 

-----
Z HISTORII "MARSZU SKAtrroW" 

Wubieg~ym roku /1972/ upłynęło sześćdziesiąt lat 
od ukazania się we L~owie w harcerskim piśmie "Skaut" 
pieśni "Marsz Skautów". O rocznicy tej pisaliśmy w nu
merze 15-tym SKAUTA- pisma naszego Koła. Obecnie poda- · 
jemy obszerniejszą historię tej pieśni, która stała się 
bymtern harcerskim - opierając się na materiałach uzyska
nych z Kraju od hm A. Sz. - Red. 

+ + + 

W pie~ym numer z e "Skauta", wydanym dnia 15 pa ździ e mika 1911, rok I • , 
~e Lwowie, na stronie pierwszej, z zakończeniem na stronie drugiej - podano 
tekst wiersza Ignacego Kozielewskiego. Tekst ten brzmi: 

"Wszystko, co nasze, Ojczyźnie oddamy! 
W niej tylko życie ••• więc idziem, b,r żyć! 
ŚWity się bielą ••• rozewrzemim bramy! 
Rozkaz wydany: Wstań! Ku słońcu idź! 

W wolności życie ••• tylko w niej krok dumny! 
Nic, że daleko ••• przecie dojdziem doń ••• 
I przyjdzie chwila - pierwszy szereg z trumny 
W słońcu rozzłoci podniesioną skroń ••• 

Po ziemi naszej roześlem harcerzy ••• 
Pobudką zagrzmią: "Zbudź się! Prawdzie służ!" 
A wszystko ~stanie, wokół się rozszermierzy, 
By Matkę Polskę osłonić wśród burz ••• 

Niech płoną serca! Niech płoną, jak wici! 
Od ócz płonących zginie nocy mrok ••• 
-Ujrzy Ojczyzna: w zwarte szyki zbici~ 
rdziem z rozkazem: "Czuwaj! Równaj krok!" 

Idziemy! W' t,ej nocy cz~amy! 
wi-n4 błędy! Budzimy ze snu! ••. 

archiwum 

Twej śmierci z nas sypiemy tamy! 
czekaj Matko!. Wskrześniesz zn6~! 
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Z przeszłości smutek dłonie nasze pęta! 
Słabość zatruwa hańbą milion dusz~ 
Ale ze zgrozą targamy te pęta ••• 
Toż hasło życia brzmi: "Twe smutki krusz!" 

Dotąd byliśmy żelazem ••• Kajdany 
Z niego kowano ••• my bądźmy, jak stal! 
W miecze przekujmy ten łańcuch, z łez lany ••• 
W miecze, jak krzywda ostre, polski żal ••• 

Naprzód! Z piosenką o ukochanej ziemi 
Idziem, jak fala, zalać polski świat ••• 
Policzyć wszystkich, co nie są nam niemi~ 
Odtrącić wszystkich, kto nie jest nam brat ••• 

Baczność! Ojc~yzna tego marszu słuCha! 
Równaj szeregi! Czuj! Prezentuj broń! 
Król Duch nas widzi! Schyl sztandar przed Ducha' 
Naprzód! Wysoko podnieŚ! Nieś Yysoko skroń!" 

+ + + 

• 

. "W poszukiwaniu początków i hts t orii pieśni "Wszyst ko, co nasze" znala
z~em w moich zbiorach - pisze hm Olek - wydawnictwo "MIODZIKff, które zawiera 
wiadomości wyma.gane na stopień młodzika. Zebrał te wymagane wiadomości i o
pracowa~ Walerian Jeremi Śliwiński. Wydano nakładem Wo1:yńskiej Chorągwi Har
cerzy w Równem na Wołyniu w 1936 roku. Dru..'kowała je Drukarnia Samorządowa w 
Równem. Broszurka jest ilustrowana., stron 58. Na stronie 12-tej podany jest 
tekst i melodia "Wszystko, co naszen z wyjaśnieniem, że słow. są Olgi }1ałkow
skiej, melodia ponularna w u.'<:ładzie T. Jotejki". 

• 

Do pierwszej zwrotki wiersza Ignacego Kozielewakiego druhna Olga Małkaw
ska uleżyła w 1912 roku refren: "B.amię pręż, słabość krusz! ••• " i dodała in
ne zwrotki, ułożone przez siebie. Zmieni~a przytern nieco rytm wiersza tak, 
aby jako pieśń można było . go Śpiewać na melodię: "Na barykady luciu roboczy" ••. 

Nuty, słowa i objaśnienie podałem wedrug wydawnictwa "Na tropie" - pt. 
Nasze pieśni - Jadwigi Zwolakows1dej. Katowice 1934 r. 

c 

Jako harcerski h:ymn Śpiewano: Wszystko, co nasze, Ojczyźnie odr1amy! 
w 

W niej tylko życie ••• więc idziem ż7ć! 
~wity się bielą •• zerwiem kajdanz /w 

oryginale ~liwińskiego "otw6rzmy bram;y"/ 
Rozkaz wydany: nW'stań, w srońce idź!n 

P~mię prę~, słabość krusz, 
Ducha tęż, Ojczyźnie miłej s~ż, 
Na jej zew, w bój czy trud, 
Pójdzie rad harcerzy pols~ich ród, 
Harcerzy nolskich ród' 

archiwum 8 
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Dalsze zwrotki hynmu podaje Zwolakowska tylko słowami bez nut: 

Idziem weseli, z uśmiech~m na twarzy, 
Czystość i prawość to nasza broń, 
Zawsze gotowi, gdy się wydarzy 
Podać bliźniemu pomocną dłoń. 

Naprzód marsz, równaj krok, 
śmiało w dal wytężaj jasny ~rok, 
Polsko ! Wnet z 'ajdan i lmut 
lłyrvie Cię harcerzy /rek/ polskich lud. 

Już płomień buchnął z dynm spotdcia, 
Wśród gawęd mija wesoło czas, 
Jeśli r~dości chcesz zaznać życia, 
W braterakim kole stań z nami wraz. 

Zgarnij żar, dorzuć drzew, 
Teraz krąg, niech raźniej zabrzmi Śpiew, 
Jutro znów dzienny trud, 
Lecz go rad harcerzy /rek/ wita lud. 

+ + + 

• ' 

Perny tekst 'Wiersza Ignacego Kozielevskiego, który ukazał się w 
'ierwszym numerze ttSkauta" i tekst hymnu harcerskiego, podany v wydawictwie 
"Na tropie" pt. Nasze pieśni - Jadwigi Zwolalrowskiej - różnią się ze sobą. 
\utorką drugiego brzmienia jest Olga Drahonowska-Ma:łkowska, co zresztą pot
wierdzają jej slova, przytoczone v wywiadzie z nią - B. Leonharda /Tygodńik 
Powszechny, nr 41, 1972/,podane w-poprzednim numerze naszego SKAUTA. wywiad 
Leonharda wywolał reakcję ze strony brata Ignacego Kozielewakiego - Leona, 
który m.in. pisze: "· •• jak M • . Kon<?pnicka jest autorką Roty, a Hymnu Narodo
wego Józef W1bicki, tak refren p. Drahenowakiej nie może odebrać praYa au• 
torstwa hymnu harcerskiego Ignacemu Kozielews.kiemu. Sformułowanie tytułu 
ujmuje pamięci Ignacego Kozielewakiego i bynajmniej nie utrwala wśród potom
nych imienia rzeczywistego twórcy. Możemy . śmia~o twierdzić, że tysiące czy
telników zostało wprowadzonych v błąd, a Yielu nie orientując się w rzeczy
wistości ~apamięta, _. że autorem hymnu jest kobieta p. Drahonowska ••• /Kozie-. 
lewski/ zmarJ' w 1964 roku v Częstochowie, całkowicie zapomniany przez tych, 
dla których pisa :t słowa "wszystko,. co nasze Polsce oddamytt. Na cmentarzu 
w dniu pogrzebu nie bylo ani jednego harcerza. Może to WYaŚnie daje mi pra
wo mora.lne upominania się o pamięć dla właściwego twórcy hymnu harcerskiego" -

Kozielewsk~ /Tyg. Pcn.r .3 .XII .1972/. 

liście /Tyg.Pow.12.XII.l972/ W;itold Kwiatkowski z Burzyna, 
-J>,_ rdowi za rozmowę z Olgą Malko"toTską, autorką hymnu harcers
~a, że "nazwisko Olgi jak i Andrzeja Małkowskiego jest zaw

kaźdego Pola.ka, który zetlrną" się z ruchem harcerskim, jak 
rs~~jrt.L.areckim". . "Z Ignacym Kozielewakim - pisze dalej -

archiwum 9 
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zetknąlam się w r.1926 v Wieleniu nad Notecią, gdzie byr dyrektorem gimna
zjum Towarzystwa Szkół Pracy, a niezapomniany i kochany dr Tadeusz Strumi
l'l.o dyrektorem wycho'W"!l.wczym internatu przy tym gimnazjum. Tam w Wieleniu 
nad Notecią zebrara się grupka dziaYaczy harcerskich, którzy byli ró~ież 
członkami Zviązku Elsóv. Jednakowo$ Ignacy Kozielewski mial już wtedy przy
domek "KozioY" a nie "Koziołek", jak podaje Olga Małkowska ••• Młody jesz
cze podówczas Tadeusz Strumiłło nosił przydomek "Dąbrowa", ja zaś znałem go 
już jako "Dęba" /1910/ ••• " 

Kontrowersyjna sprawa autorstwa hymnu ZHP skończyła się na łamach Tyg. 
Pov. /3l.XII.l972/ odpowiedzią Leonharda, który podtrzymuje sve poprzednie 
wypowiedzi: "Mazurek Dąbrowskiego i Rota - o ile mi wiadomo - nie odrazu by
łY pisane jako pieśni. A wiersz Kozielewakiego "Wszystko, co nasze" od r. 
1911 prawie rok czekał, nim Olga Drabonowaka dostosowała go do melodii i 
~bogacil'a refrenem. W niczym nie umniejsza to zasług Ignacego Kozielews
kiego. Wzgardliwego stosunku poprzednich władz ZHP do tradycji nikt nie 
pochwali. a o w~asnym szacUILku wobec tych, którzy tworzyli Harcerstwo ••• 
przekonywać nie muszę". 

W życiorysie Ignacego Kozielewskiego, podanym w J'Po.lsld.m~ S:telmilru. Bio
graficznym'' /zesz.63, Wyd. PAN, 1969/ sprawa hymnu harcerskiego zawarta ze
stala w paru srowach: " ••• Byr autorem znanej pieśni harcerskiej "Wszystko, 
co nasze", którą tNYdrukowa:t w pierwszym numerze dvru.tygodnika "Skaut" 
/15 .X.l911/, w organie Naczelnej Komendy Skautowej we Lwowie, którego re
dakcję objąy po Andrzeju Markowskim i, nadając pismu charakter mniej niepo
dleg>ościowy. a bardziej "sokolirt, pr0wadził ją do wybuchu wojny w 1914 r.tt 

+ + + 

Hymn harcerski wydrukowany po raz ~ierwszy w lwowskim SkĄucie w 1912 
ro~, Śpiewany przez lata przez m%odzież harcerską obchodził w październiku 
715-go/ w ubieg1'ym 1972,rok:u swją sześćdziesiątą rocznicę. Rocznica tej 
pieśni, "włączonej do tradycji" dzisiejszej organizacji · mładzieży w Kraju, 
zwanej "ZHP", /należącej do "Międzynarodollej Organizacji Młodzieży Demokra
tycznej", a nie do Baden-Powellowskiego ruchu skautowego/ - uczczona została 
w Gdańsku specjalnym kasownikiem, 'którego treść podajemy poniżej. 

KARTKA POCZTOWA 

XXV 
KONGRES 
MIĘDZYNARODOWEGO 
ZWIĄZKU. 
SPÓlDZIELCZEGO 
WARSZAWA 

OpracoYała hm J.M. 

t /ze zbiorów hm W.J. ~liwińskiego/ 
~ 
~ 
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2. Wsoomnienia, notatki historyczne. 

Rudolf Antoni Borth 

Z HARCERSKICli tąmRÓWEK 

Zlot Skaut6w Slo~ańskich w czeskiej Pradze w 1931 roku. 

W związltu z uroczystością dziesięciolecia . istnienia organizacji 
skautowej w Czechosłowacji, w której wzięła r6wnież udział delegacja 
polska w osobach: dhny Heleny Sakowiczówny i dba Tadeusza Sopoćki -
pgwstało 30 czerwca 1922 roku Biuro Skautów Słowiańskich. Gł6wnym celem 
tego Biura bY"Ko 'wzmocnienie braterstwa \l~r6d skaut6w słowiańskich, oraz 
ułatwienie wzajemnego poznania się i zbliżenia. Biuro miało co dwa la
ta zmieniać miejsce pobytu, przechodząc po kolei przez wszystkie .kraje 
Słowian. Pierwszym przewodniczącym zestal. wybrany prof. A. Svojsik /Pra
ha/, sekretarzem Tadeusz Sopoćko. 

W roku 1931 Związek Harcerstwa Folskiego otrzymał zaproszenie na 
Zlot .~~u~6w,Słow±gó§~!ąg.gq ptagi. wypraYa na ten Zlot była największą 
z dotychczasowych imprez zagranicznych. Skupiła 1077 uczestników z 13 
Chorągwi oraz 332 uczestniczek z 12 Chorągwi - jak podaje Wącłav Blaże
jewski w "Historii Harcerstwa Polskiego", wydanej w Warszawie w 1935 r. 
/wyd. 2-gie jubileuszowe/ Komendantem WY.Prawy męskiej był hm. Marian Ło
wiński, żeńskiej - hm Jadwiga Lindner6wna. "Grupa harcerek i harcerzy 
polskich - pisze W. Bl'ażejewski - przemaszerowała ulicami Pragi budząc 
podziw i zainteresowanie. Zorganizowano trzy obozy: obóz harcerzy, har
cerek i reprezentacyjny. Obóz męski mia~ piękny ołtarz, przy którym od
prawiano msze śv., szereg świetlic, · kiosk CKDH, w obozie żeńskim cieszy-
ła. się frekwencją gospoda warszawskiej drużyny "dwójki11 • W obozie repre-
zentacyjnym wyróżniały się pięlme meble z sośniny, wykonane przez "'trzy
nastkę" wileńską, oraz podziw budziła wystawa obozowa. Na dzień 28 czerw
ca zapowiedziano marsz na Hrad - zamek Prezydenta Republiki Czechosłowac
kiej prof. T. ~fassaryka.. Wielki dziedziniec wypełniły oddziały skautowe -
ok. 15 tysięcy uczestników. Z balkonu przemówił Massaryk, odp:>viedział 
w imieniu skautóv słowiańskich - dh woj • Micha :t Grażyński. - W drodze po
wrotnej część vypra.vy ruszyła jako obozy wędrowne /J żeńskie i 23 męskie/ 
wyznaczonymi z góry trasami poprzez Czadeckie i Śląsk Cieszyński /po stro
nie czeskiej/ w drodze do Polski, odwiedzając naszych rodaków, zamieszka-. , 
~ch na tych terenach i szerząc tu propagandę polskosci. 

Redaktorka. 
+ + + 

- ętaq - mówi~a mi mama, gdy yy-jeżdżaliśmy z Dworca Głównego we 
~novte na~t Wszechs~owi~ski do "~latej Prahy" - zobacz też Kutną Horę 
na Dp niej bylismy ewakuowani ze Lwowa przed MoskaJ ami w 1915 ro

' 
i~rwszej wojny światowej. 

. 
~i:J3~~t~ Nie ~obaczylem Kutnej Hory, bo pociąg pojecha:t wrost do 

gi ze Śiąska; gdzie był kilkudniowy obóz przygotowawczy. 
Pra-
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Zmęczeni drugą nodróżą, zaraz po wyładowaniu, zaczęliśmy 
rozbijać namioty w miejscu ~znaczonym przez gospodarzy. Oni 
sami .wybrali sobie piękne zielone łąki w miejskim parku, gdzie 
już zdążyli postawić setki wyrównanych pod rząd namiotów, two
rząc szeregi ulic. Teren nam przydzielony stanowił pole piasz
czyste na brzegu Wełta:wy, pełne lzy'dm, głębokich -wykrotów, po
walonych drzew ••• 

Harcmistrz Aleksander Szczęścikiewicz, zwany powszechnie 
Olek, komendant Chorągwi Lwol..rskiej, największej obszarem w Pol
sce - obszedł te "Dzikie Pola" i podszedł do n·as, przygnębio -
nych, siedzących na nierozłożonym sprzęcie obozowym. Pokiwał 
głową, uśmieChnął się i powiedział: "No i cóż? Budujcie!" /Wa
cek Muszyński, działacz harcerski i referendarz skarbowy, wy
mawiając długie nazwisko druha Olka - pytał żartobliwie, czy 
aby on przypadkiem nie był spokrewniony z Kons~~nt:yngpglitań-
czykiewiczęmi?/. · 

s 

Ob6z, który powstał po dw6ch dniach, byl najlepszym i naj
oryginalniejszym jaki widzialem w kraju czy na międzynarodowych zlotach. Kład
ki, mostki na kozłach, linowe, wiszące ••• jald.e tylko można było znaleźć w 
WVademecum", lączyly ze sobą czasem pojedyńcze namioty, które z trudem utrzy
myva'ły się na wydmach lub kry'Y się w g'łębokich zaglębieniach na wpóJ: 'Widocz
ne. · Były tam "tajemnicze" groty, lampy papierowe, klomby z herbami czy god-
łami, navet widziayem korzenie powalonego drzewa, zamienione na głowę Meduzy. 1 
Bramy. Co za bramy! Każda albo w ludowym stylu, kryta gontami, a1bo podob-
na do . jakiegoś wspaniaJ-ego zamku. Obozująca obok nas drużyna la-akowska wysta
wiła ogromnę bramę w kształcie Barbakanu. Stojąc na r6żnej długości skleco-
nych przez siebie drabinkach codziennie malowali krako~enie WBRAM$" /i sie-
bie samych też!/ czerwoną farbą, która miała i.mitować cegł~. ~al się z te-
go Olek i zrobił kilka zak"ła:dów, że tej "Bramy" nie skończą w ciągu zlotu. I 
wygra l. 

V tym obozie żyliśmy jak na scenie teatru. Wizyty różnych skautów zlo
to~ch i mieszkańc6w Pragi zaczynały się przed południem i kończy~ ••• ? Nig
dy się nie kończył,y. Całe rodziny chodził,y po mostkach, dzieci wsuwały się 
do namiot6w, a ojcowie ofiarowywali ••• pilzneńskie piwo! /Widzieliśmy codzien
nie czeskich skautów z "halbami" piwa/. 

Zwiedziliśmy Pragę, kt6ra urzekła nas swoimi średniowiecznymi zaułkami 
w starej części miasta i zabytkowymi pamiątkami ••• Mala Strana, Hradczany, 

~~ Karola z rzędami zdobiących go figur, Vaclavska Namesti, podziwialiśmy 
łe sklepy i luksus wielkomiejski. Podziw ten odpokutował w dalszej 

Jurek Prószyński, "który kupił sobie w znanym sklepie "Bata" parę 
;yop bucik6w. Olek· nagrał kilka s\:TOich piosenek na aluminiowych pły-

0 żdy na svój sposób przeżywał poznanie nowego kraju. 

~~q~ wszechsłowiański był wielkim sukcesem, ale byłby moze i większym, 
~~echsłowianie" zapoczątko~li na. nim przwdziwe braterstwo w obliczu 
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nadchodzącej burzy. Po zakończeniu Zlotu "kilkuset harcerzy opuściło pociąg 
Praga-Kraków 'tir Horawskiej Ostrawie ku całkowi temu - jak pisze Jan Nowak ve 
wspomnieniu pt. Zamiast gawędy przy ognisku" /nr 15 SKAUTA/ - zaskoczeniu go
spodarzy". Czesi nie mogli być "zupełnie zaskoczeni", ponieważ sami przedlu
żyli nam wizę o dwa tygodnie, nasze kwatery mieściły się przeważnie w szkolach, 
zarezerwowane z góry i to często wmiejsco~ściach znajdujących się w pasie 
przygranicznym. A jeżeli byli "zaskoczeni", to wyłącznie z powodu naszej pa
triotycznej propagandy, jej intensywności i entuzjazmu zaolziańskiej Polonii. 
Marszruty poszczególnych grup wędrownych były dokładnie opracowane przez ZHP, 
tak, że nie tylko żaden nolski ośrodek nie został pominięty, ale gościł pra
wie codziennie Polaków z innego miasta czy dzielnicy. Nasza gromadka dvu -
dziestu lwowian pod komendą druha Olka wędrowała - in order to show the flag, 
jak mówią Anglicy- trasą Karwina, Orłowa, Frysztat ••• zatrzymując się niekie
dy dzień lub dwa. W każdy wieczór zapraszaliśmy do naszego ogniska miejsco -
wych Polaków i zawsze mistrzem niezastąpionym ogniskowej gavędy był druh Wik
tor Frantz. 

Stara~ się on nie tylko przekonać 
naszych rodaków, gdzie powinni należeć, 
ale i _Czechom wytłumaczyć ich omyłkę. 

Gdy tak wędrowaliśmy w słońcu i 
kurzu po zaolziańskich szosach i pol
nych drogach od Karwiny czy Frydka -
pe d~ch dniach Jurek Prószyński o
tar" swje stopy chodząc w nowych brą
ZO'W'JCh bucikach od Baty i stał się in
walidą. Więc dobry Olek wynajął dla 
niego konia z wózkiem, który prowa-
dzi' tamtejszy czeski gospodarz 1 naz- Hm d~ Wiktor Frantz, redaktor "Skauta" 
wany przez nas "działaczem harcerskim".ve Lvo~e przed 1939 r. Obecnie miesz-
Z początku z~ożyliśmy na wózku ciężki ka v Krakowie. 
bagaż. Później codzie~nie dekladaliś-
my nasze plecaki, a Jurek siedząc na nich ~nosił się coraz wyżej i wyżej. 
Stal się on naszą "maskotką". Spiewliśmy na jego temat piosenkę, która z 
dodatkiem słowa czeskiego dawała jej szczególnie Śmieszny po polsku sens: 

Piszę do LYOwa do taty: 
Kupiłem se buty u Baty, 
Ale "z vyhodka" /z zagranicy/ towary 
Są ciasne nie do wiary. 

Liście mój drogi, 
Te spuchnięte nogi ••• 
To już ostatni raz 
Jam na wózek vla~2! 

l ta przed wybuchem wojny został sędzią grodzkim. Myślę, że wy
s dziowskie wsroki był szczególnie wyrozumiał.y ••• dla vlóezę-

+ + + 
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Po saalziańskiej wędrówce wszystkie d~1żyny - na wieczną rzeczy ~t
kf - vyk:reśliły kolorowymi ołówkami swoje "patriotyczne" trasy na mapie Śląs
ka. 

+ + + 

Olek 'Yaskawie "nada!" order. 

Nikt nie umie." tak wspaniale - j at Aleksander Szczęścikiewicz, komen
dant Chorągwi Lvowskiej - organizować obozów, wyjazdów na zagraniczne zloty, 
załatwiać związane z tym formalności i równocześnie nie tylko jednać dla sie
bie i dla sprawy zainteresovanych ludzi, ale czynić z nich przyjaciół. Wszyst
ko, co Olek vówczas robił, wydava"o nam się łatwe i proste. Jeden czy dwa 
listy, kilka telefonów i ••• cały świat już był przed nami otwarty. Kazdy 
się z nim zgadzał, u~atwiał na wyścigi - czy t o by~ generał z DOK, arcybis
kup z pałacu, dyrektor Polminu, PKO, Lasów Państwowych lub Poczt i Telegra
f6v. Potrafir równięż Olek zjednać sobie każdego i zagranicą. Parę s?óv, 
jeden uśmiech i - tak samo jak we Lwowie - 'tVSzystko było najprzychylniej i 
najlepiej załatwione. 

Olek kochał Śpiev i ubóstwia' muzykę. Zbierał antyki, rzeźby, kilimy; 
Jego pokój podobny był do muzeum. Jego wielką "slabością" były odznaczenia 
i ordery. Lubił je nie tylko otrzymywać, ale również "nadawać". 

W czasie naszego pobytu na zlocie rumuńskich skautóv v Sibiu /Siedmio
gród/ w 1932 roku - rozeszła się wieść, że po południu odwiedzi nasz obóz ru-
muńslQ. następca tronu książę l1ichał:, późniejszy król, zwany przez Anglików j 
"The Boy Kfug". 

Nie mogliśmy zrozumieć, dlaczego nasz komendant Olek tak przejął się 
viadomością o królevskiej wizycie. Cóż to bowiem było nadZ\Iyczajnego dla 
nas, dośviadczonych podróżników, starych "wyjadaczy" obozowych i w dodatku 
republikan6w? A v dodatku nasz ob6z jak zavsze był wzorowo utrzymany! 

Olek chodził po obozie, siadał, coś mruczał do .siebie, wreszcie znilmą'ł 
w swoim namiocie. Po jakiejś godzinie wyszedł, zarządzil zbiórkę i oznajmił, 
że wszyscy uczestnicy wynrawy mają natychmiast zdjąć odznakę Hufca Lwowskiego 
na okres naszego pobytu w Sibiu. Odznakętę-nie pamiętam jakiego ••• lecia
nosi> każdy harcerz w obozie. By~a to odznaka największa chyba ze wszystkich 
odznak harcerskich, wojskowych czy też straży pożarnej. Wielkości małego ta
lerzyka pod filiżankę, wed:tug projektu Józia Charysza. Pod jej ciężarem zwi-

~--~s~a~ kieszenie munduru, a mniejsi wzrostem harcerze uginali do przodu. Była 
co najmniej munduru generała! 

~- Olek skończył mówić, posypaly się pytania zdziwionych chłopców: Jak 
~ czego? Ta, co się sta.ło? Staszek Krechowski, syn naczelnika Dworca 

ve Lvo\lie stwierdzał, że na odznakę "przeciż zasługuj!, że prote-
i navet mial łzy w oczach. Ale Olek był nieugięty. "Zaczekajcie -

....... Q.ł - po południu wszystko się wyjaśni". 
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Po porudniu zjawił się następca tronu, gruby, pyzaty, dwnastoletni chlo
pak v mundurze skauto-wym. Towarzyszył mu naczelny skaut rumuński i mała świ
ta chyba przemocą wciśnięta w krótkie skautowe spodenki. 

Micha? przeszedł wzdłuż naszych wyciągniętych szeregów, poczem Olek prze
m6v12 po niemiecku. Dudryk, nasz tJ:Uinacz, po francusku, wreszcie my wszyscy 
krzyknfliśmy trzykrotnie po rumuńsku - "SY TRIASK ROMANTA MA.REf' i trzykrotnie 
po polsku - "NIECH ŻYJE MŁODA RUMUNIA ! u Rumuńska świta następcy tronu pro -
mieniala. Nast,pnie Olek udekorował MicltaT~ bardzo rzadkim, niespotykanym 
dotychczas zagranicą i . nie figurującym jeszcze w międzynarodowych spisach od
znaczeń dyplomatycznych- orderem "Odznaka Hufca Lwowskiego"! 

Rumuńska świta uderzyła brmro. Olek z pomocą naczelnego skauta rumuńs
kiego 'zdolal umocować taler~k-odznakę na piersi królewskiej i raz jeszcze 
sobie wzajemnie zasalutovali. Rumunom aż oczy zajaśniały z uznania. I wśr6<i 
naszych szeregów, a ·m.TJ'aszcza u tych, którzy jeszcze przed kilku godzlnami 
tak gorąco protestowali, podobne zadowolenie i uznanie dla Olka ujawniło Sif 
na ttirarzy. 

Michał przyszedł. jeszcze kilka razy do naszego obozu, aby wziąć udział 
w pokazach, grach i zabawach. Zawsze nosił tylko jedno "nadane'' mu odznacze
nie. Obecnie ex-król Michał żyje w JX>łudniowej Anglii i na pewno w swoich 
skarbach królewskich przywiózł odznaczenia i ordery. Może na purpurowej po
duszce spoczywa wśród nich odzna.ka Hufca twowskiego? A może kiedyś naszej 
Redaktorce SKAUTA uda się uzyskać królewskie pozwlenie na zrobienie ~o togra
fii tego bezcennego orderu w celu umieszczenia na pogodnych i promiennych 
szpaltach pisma Koła? 

W tym miejscu chciałbym postawić wniosek dla przyszłej WKapitul:y" o usta
nowienie odznaki na którą nie'W'ielu zasługuje: ORDER Zl.OTPllO SERCA na amaranto
wo-błękitnej ~tążce. Niech nie zapomni nadać go hm Aleksandrowi Szczęści
kiewiczowi ze Lwowa! 
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Uefilada przed królem Karolem II 
i vładzami skautovy1ni. Prowadzi 
defiladf hm Aleksander Szczęści
kiewicz, komendant wyprawy na II 
Zlot Narodo~ Rumuński w Slbiu 
/Siedmogr6d/ v 1932 r. W drugim 
rzędzie /ze sztandarem/ St. Dudryk
Darlewski i Emil Ivański, adjutant 
komendanta; za nimi salutuje hm 
Eugeniusz •• , w piervszym rzędzie 
od lewej Romen Chrz~stovaki, Wik
tor Frantz, Władysław Wenzel cho
r,ły . W,ypravy. Polskiej ~Y Re
prezentacyjnej, 'l'omasz- Poratyński ••• 
/Fotografie ze zbior6v hm W. Wen
sla/. 

-



o 

E". W. 
RUNO~ KRAmSKIE 

• 

Runowo Kraińskie i nazwisko Druhny Marii Wocalewskiej związało się węz
łem nierozerwalnym. To było miejsce, gdzie realizow.ł się 'tmżny dzia2: pra.
c,y wychowawczo-harcerskiej druhny Marii. 

W Runowie Kraińskim, koło Wyrzyska w województwie bydgoskim odbywały 
się harcerskie vakacyjne kursy nauczycielskie dla przyszłych dru.żynolrtYch 
szkolnych drużyn młodzieży. Organizowała te kursy Główna Kwatera w porozu
mieniu i przy pomo~ Ministerstwa Oświaty, a prowadziła je Maria Wocalewska, 
w6wczas współpracownik z ramienia organizacji harcerskiej v Ministerstwie. 

Kurs odbywał się częściowo w budynku "pod dachem", częściowo w namio
tach, w lasach majątku Runowo, a opiekował się całością pod względem organi
zacyjno-administracyjnym zarządzający dobrami p. Kosobudzki. Kursów w okre
sie niepodległości odbyło się w Runowie kilka, w latach 1934 do 1939 r., a 
vięc w czasie, kiedy całe harcerstwo stanęło w pracy swej pod znakiem "pogo
towia". Program obejmow.ł wszystkie viadomości teoretyczne i praktyczne, któ
rych znajomość potrzebna jest w pracy drużynowej. Drużyny kursowe tworzyły 

~--ę..w~ ...... lnie samodzielne jednostki. Prowadziły we własnym zakresie racłmnkowość 
rstwo. S1'Qtyka1:y się tylko na apelach i ogniskach wp6lnie organi

nxc~n. Miały zupełną samodzielność, tylko ćwiczenia ustalal.y drużynowe 
N druhną Wocalewską. z· chwilą przejścia "spod dachu" na teren lasu 

- tniczki same stawia?'y, okopywary i urządzały namioty, budowazy kuch-
llS~:iala>y potrzebny prowiant na okres trzech dni. Co trzy dni przywozi-

w~("~"" ką z Runowa. Nie było - broń Boże! - "skakania" w ostatniej chwili 
na.ne, potrzebne rzeczy. Kurs był rzeczowy, wesoły, instruktorki 
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Druhna hm Maria Wocalewska przy 
zak~adaniu obozu w runowskim lesie. 

zawsze "na zawołanie" pomocne, jeśli 
chodziło o wyłonione trudności ideowe 
czy praktyczne. 

Druhna Wocalewska przestrzegała 
bardzo zachowania wszelkich obrzęd6v 
harcerskich, rozumując słusznie, że 
obrzędy spełniają wielką rolę wycho
wawczą, spajają i łączą młodzież prę
dzej i łatwiej aniżeli nawet gawędy. 
Osobiście dawała "koncerty" opowiada
nia bajek, kt6rych zapas miała niezli
czony. Każda bajka "bardzo drewna" 
/stara/, a opowiadana tak sugestywnie, 
że m6głby od niej uczyć się nie.j eden 
nawet zaawansowany w sztuce recytacji -
aktor. 

Sruchaczki były rozmaite. Jedne mówi ;ty "'})ros t, że przyjechały z rozka
zu inspektora szkolnego, a sama praca harcerska nic ich nie interesuje. In
ne o organizacji harcerskiej nie wiedzia~ nic, albo bardzo mało, a po skoń
czonym kursie stawaly się entuzjastkami i często wracaly na drugi rok ponow
nie i nrowadzi~y serdeczną korespondencję z instruktorkami. Oczywiście przy
jeżdża~ i harcerki, kt6re chciały douczyć się czegoś nowego, zyskać nowy 
stopień itd. Po zakończeniu kursu drużynowa . i JX)mocnica zostawały, my}y, pa
kowałY "graty", garnki, zabija~ pel{i i dopiero w6wczas wyjeżdżał,y. 

. Ostatnia wyjeżdżała druhna Woca-
lewska, jej przyboczna i te, kt6re zo
stawały na ochotnika, bo właśnie miały 
"przyjemność" nadawania całego "majda
nu" na bagaż i odbierania go w Warsza
vie. 

Piękne były to czasy i wśród u
czestniczek zostawi(y piękne wspom
nienia. Dalszy ciąg tej pracy przer
wala "nieludzka" wojna. 

+ + + 

»mater~a~_.ach b" h d Zasłużony posiłek. 
" • ~ .z 7eranyc 0 Uczestniczki poznajcie same siebie! 

·opra.oown1a . wspomn1en~a ze Zjazdu 
staw6~wcz o w Zwierzyń~ Zamojskim 

w r kg, !~l9- posiadam list druhny hm Zofii Szymanowskiej-Ihnatowicz /obec
nie w~a~d~e{, kt6ra bra~a udział ~ wymienionym zjeździe. Druhna Ihnato
ldcz talq pJtsze o Druhnie Marii Wocalewskiej: "Z Marią łączyła mnie wielka 
przyjaźP - choć to może źle powiedziane, bo przecież byłam znacznie od niej 
~o~s~~ ~ niemniej łączy~ mnie z nią bardzo bliskie i serdeczne stosunki 

~ 
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~rzez lata, gdy po odzyskaniu ~iepodległości obie byłyśmy w Warszawie. Była 
to piękna postać, o Wielkiej wartości etycznej, g>ęboko wierząca i religijna. 
Odnosiła się do wszystkich z wielką milością, serdecznością i zaufaniem. Pa
miętam jej pokoik w Łodzi, gdzie często przegadywałyśmy cale godziny. Nie
raz nawet zostawałam na noc u rodzic6w Marii pp. Wocalewskich, bo było za 
p6źno, by -wracać do domu. Maria była chyba pozbawiona poczucia lęku - bo 
kto tam nie przewijał się przez ten jej nokoik w czasaCh, gdy to bezpieczne 
nie byio! Zginęła w Powstaniu Warszawskim, pędzona przez Niemców przed czoł
gami. - Siostry jej i szwagier Szletyński, mąż Jadwigi, zginęli w obozach. 
Ocalała jedynie siostra Hanka, najvrątlejsza i chorovrita, która nie mogła brać 
udziału w harcerstwie, ant w pracy konspiracyjnej. Wychowała dzieci Jadwigi •• r. 

W Z'W:ierzyńcu Zamojskim, drułma Maria zbliżyła się szczeg6lnie serdecznie 
do gromadki harcerek z ziemi lwowskiej, którą reprezentowaly: Helena Fali
wodzianka /zginęła w czasie okupacji niemieckiej w Krzemieńcu, naucz.ycielka 
Liceum/, Maria Csesnak /Uklejska/ wówczas komendantka harcerek we Lwowie/, 
i trzy "przemyślanki" - Maria Mudryk /Krynicka/ ostatnia Naczelniczka har~ 
cerek przed 1939 r., Helena Łączko~ka i J6zefa Rudnicka • 

Helena Łęczkowska 
/Serwacka/ druży~ 
nowa w Przemyślu 
/1918/ 

Józefa Rudnicka /Mękarska/ 
wice-prze1.rodnicząca Lwows
kiego Okręgu Harcerskiego 
przed 1939 r. 

Temat: Zwierzyniec Zamojski - jest wciąż zagadnieniem otwart~n w histo
~--r • • ZHP dla tych, kt6rzy w tym czasie tam byli i wciąż czeka na pisane WST)()m-

"-' i en I • /T1ed • ! 
N 
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Anna Piotrowska 
Z DZIEJÓTtl TAJNEGO SZKOLNICTWA 

••• Piszę w formie wspomnień osobistych, gdyż nie posiadam ża~ch ma
terial6w, kontakt z ludźmi straciłam i opieram się wyłącznie na własnej pa
mięci. 

• r! · StP H.\miQM 
lłARCERZDI i!OUIIBI21)1 A. l . 

SZAIYatmHM 
Y1 IE.QftJ PRUS21ill lllfD 
Yll IIIMXIll IAIWIA 
HUFEC PltJSZllfl lfllm DĄB' 
IIIESZŁYl MA Ile:.= 
W WALCE O IlE 
OXlYZNY l LATACH 13ł-45 

mDZIIIY 
DRIIMY l DIUIOinE 

• •• WyszJ:am z Warszawy po Powstaniu w początkach 
października 1944 r. po kapitulacji. W czasie 'WOjny 
mieszka~am z rodziną w okolicy ?ruszkowa i tam osiad
~am po Powstaniu. Otrzymałam z Komendy Pogotowia Erar
eerek polecenie zajęcia się harcerkami w lewobrzeżnej 
części Chorągwi Mazowieckiej /teren wojew. warszawskie
go, bez Stolicy/, pozostająC,Y jeszcze pod okupacją nie
miecką. Na tym terenie znalazła się znaczna liczba har
cerek z Warsza~. 

. 
Zadanie nie było łatwe wobec utrudnionej komunika-

cji i obowiązującej konspiracji. Udało mi się jednak 
dotrzeć do szeregu środovrisk, co w wyniku dat.mło cza
sem realną pomoc w pracy, a przede wszystkim stwarzało 
poczucie wzajemnej pamięci o sobie i oczekiwania dobrej 

postawy harcerskiej wobec zaWieruchy dziejowej, która była częściowo za na
mi i jest jeszcze przed nami. Nastrój młodzieży z którą się stykałam, był 
pełen oczekiwania dalszych wypadków i r6~~ocześnie chęci powrotu do normal
nego życia i pracy. Najłatwiejszy i najmocniejszy kontakt uzyskałam z Prusz
kowem, gdzie był między innymi harcerski zespół sanitarny, znany mi z okresu 
.okupacyjnego przed Powstaniem. 

W tym czasie prof. Folitechniki Warszawskiej, znany matematyk, prof.S. 
trafił do mego domu w poszuki\mniu mieszkania. W rozmowie nadmienił, że 
chcia?by w Pruszkowie odnaleźć swych uczniów z tajnej politechniki i rozpo
cząć wyk~ady w kompletąch. B~ysnę~a mi wówczas myśl, że to będzie najwłaś
ci~rszym zajęciem dla m>odzieży w okresie wyczeki,~nia i niepe,mości. W po
rozumieniu z pruszkowskimi harcerkami, w ciągu kilku dni ze0rał się komplet: 
6 chłopców i l dziewczyna, gotowy do rozpoczęcia studiów politechnicznych. 

Zg2os1lam prof. S. pronozycję rozpoczęcia wykładów matematyki, ofiaro
wując też swoje usługi w charakterze asystentki do prowadzenia ćwiczeń. 
Prof. S. był zaskoczony moją ofertą. Wyjaśnienie nastąpiło po przedstawie
niu mych kwalifikacji w postaci magisterium z. fizyki u prof. Pieńkowskiego. 
Byłam nauczycielką szkoły średniej, wyobrażęłam sobie, że m2odzież po matu-

latach będzie miała duże braki w'knrsie, kt6re trzeba będzie po-

~-..l 

ł o 6wnywać. Oka za ?:o się jednak, że komplet był doskonale przygo-
a~, co c ubnie świadczy o pracy tajnych kompletów licealnych. 

.. 
jesień. Wy1clady odbywały się \.f pryYatnym mieszkaniu jednego 
godzinach popoJ:udniowych w Pruszko,.n.e. Obowiązywało zaciem

lotnicze. Z harcerskiego życia wyniosłam umiejętność chodzenia 
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w ciemności, orientację i brak lęku. Wędrowałam samodzielnie przez głuchą 
ciemność. 

Wkr6tce utworzył się drugi komplet nolitechniczny, na którym wykładał 
matematykę też prof. S., a -potem zaczęły się mnożyć komplety z różnych dzie
dzin, z historii, medycyny-, farmacji. Harcerki pruszkowskie zgłaszaly mi 
coraz nowe propozycje. wyszukiwałam więc profesorów, którzy po opuszczeniu 
Warszawy znaleźli locum na linii kolejki EKD, pouczałam o zasadach pracy w 
organizowanym komplecie, a ooza tym prowadzi!.am kasę tej dziwnej wyższej u
czelni. 

NajtrudnieJszą część mojej pracy stanowiły Jsontakty z ,profesorami. Róż
nymi ~sobami zdobywalam wiadomości o ich istnieniu i adresie. Pomagał mi 
prof. • , kt6ry patronowal całej pracy. 

Najmilsze wspomnienie zostawiła mi wizyta u prof. T. historyka. Pok~j 
zimny, brak mebli, profesor otulony w ciepły szlafrok, rozmawialiśmy sie -
dząc na stole. Profesor nie ~yrażał żadnych obaw lub wątpliwości, od razu 
przystąpił do pracy dojeżdżając kolejką do Pruszkowa. Dostarczalam mu ksią
żek z wyda.wict\.7 Kasy im. Mia.nowskiego, które otrzymalam od jednej z harce
rek na przechowanie. 

Najwięcej kło-potów było z medycyną. Profesorowie, do których dotarłam 
~rażali niechęć i brak ufności. Jeden .przy energicznym poparciu żony, obec
nej przy rozmowie, odm0wił dojazdu do Pruszkowa z povrodu możliwości "łapa
nek", którymi vsła.wili się Niemcy. Profesor możeby się ostatecznie zdecydo
YRl, gdyby młodzież przyjeżdżała do niego. Zdziwiło mnie takie postawienie 
spra~. Któż więcej, niż młodzież był narażony na "łaparu{i"? Ponadto pro
fesor żądał podręcznika określonego ściśle. Ten kontakt nie dal pozytywne
go wyniku. W innym wypadku właśnie żona okaza!a się moim sprzymierzeńcem -
pamiętam mi:t.y, pełen zachęty jej uśmiech. Profesor stawiał w.runek, by nikt 
ze słuchaczy nie zna!.' jego nazwiska, żądał mikroskopu i preparatów histolo~ 
gicznyeh. Ku jego zdumieniu nie tylko mikroskopy, ale i preparaty się zna
lazły. Zostały one aż z Yxakows przywiezione przez barcerki przy okazji 
transnortu ~sażenia gabinetu ginekologicznego dla jednego z podwarszaws
kich szpitali zaimp~owizowanych po Powstaniu. PodręcznL~i medyczne nozosta
wione przez znajomego lekarza przebywającego w Oflagu, s~1żyły do nauki. 
Tegoż profesora urosiłam, by został "dziekanem" tego "wydziaJu medycznego" 
z obowi~zkiem ułozenia planu wykl.adćw i poszukiYBnia wykładowców, ale tu się 
spotkałam z kategoryczną odmową. Wobec tego - sama musta!am zastąpić dzie
kana. Znalazłam w domu "Spis wyk~adóv studenckich wydziału Medycznego Uni

sytetu" i na tej podstawie powstał plan pierwszego roku studiów medycz-

r ej dramatyczrut była rozmowa z prof. G. i jego żoną. Zarzucono 
_ mf1l~.....; :n:Jrzą zarzut6w w rod~aju: "Nie dosyć, że zrobiliście to powstanie a 

teraz uniwersytetów wam się zachciewa". Brak celowości dyskusji, 
tylko uwagę, że kształcenie jest zaliczane do ideałów pracy erga-

' a nie wojskowo-powstańczej. Użyty przeze mnie argument, że m~odzież 
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jest w tej chwili pozbawiona nauki, pracy, żyje pod groźbą WYWiezienia do 
Niemiec na roboty - czy nie lepiej będzie gdy zaczną się uczyć niż zabijać 
czas kartami lub pijaństwem? Wizyta skończyła się pokojowo, ale bez · obiet-
nic ••• 

Ostatecznie utworzyły się dwa komplety medyczne - lcu radości młodych 
elewów. Mam przed oczyma młode, wesołe ich twarze. .Ruszył też komplet far
macji. Ostatni zorganizowany komplet ekonomii zgłosiła już sama młodzież. 
Zjawił się u mnie w domu sympatyczny młody cz2owiek z Podkouy Leśnej i prze
dłożył zapotrzebowanie na komplet ekonomii. Obiecałam poszukać wykładowców. 

Po latach zastanawiam się, jakim sposobem znajdywalam czas i energię 
na wszystkie opisane zajęcia. · Był to okres bardzo ciężki; mroźna zima, sys~ 
tematyczne niedojadanie, 'WYSiłki w Iderunku zdobycia środków do życia. Dawa
łam lekcje prywatne ze wszystkich przedmiotów w zakresie szkoły podstawowej, 
musiałam lekcje przygotowywać na tym poziomie. Do moich obowiazk6w należa
ły również zajęcia gospodarcze w przeładowanym warszawskimi go~ćmi domu. Tru
dne były do jazdy do środowisk harcerskich, połączone z niebezpieczeństwem '~ła
panek" niemieckich. Może to właśnie owa "chwila osobliwa" pełna oczekiwania 
i niepewności dodawala nam wszystkim sil, aby doazekać rozpoczęcia nowego ży
cia, lub nie doczekać, ale w "akcji". 

Wiadomość o kompletach uniwersyteckich zaczęła się rozchodzić. 
Każdy komplet liczył przeciętnie 8 osób; praca objęła okolo 56 osób. 
Praca ta trwała krótko, rozpoczęła. się w paźazierniku 1944 r. a skoń-

czyła w styczniu 1945 r. 17.I. Niemcy opuścili Pruszków. W Warszawie zaczę
ło się · nowe życie. Na no'W'O zaczęły działać "wyższe uczelnie''. Ostatnie mo
je ws~omnienie o tej wykonanej robocie to wizyta jednej uczestniczki komple
tów medycznych lub farmacji. Prosi~a o zaświadczenie uczestnictwa w komple
tach, które może jej ułatwić ·dostanie się na studia. 

Kto przeży'l' w Warszawie lub okolicy - wojnę, ten pamięta jak wszystkich 
poch~onęlo odradzające się życie, ogromne prace odbudowy, sprzątanie ruin 
/nie tYlko kamieni/, ale warsztatów pracy - własnej - zdobycie dachu nad gło
wą - i praca dla drugich. 

Upadek Pm.rstania Warszawskiego, głęboko i tragicznie przeżyty przez mło
dzież nie załamał jej zdrowego instynktu. Natychmiast zaczęto szukać innej 
dostęun~j pracy i drogi przetrwania i rozwoju. 

+ + + 

Tekst powyiszego wspomnienia hm mgr Anny /Hanki/ Piotrowskiej, 
drt1k~: ny w "Przeglądzie Historyczno-oświatowym" /1966/ otrzymalam 

równocześnie z wiadomością o jej odejściu. Zmarła nagle w 
"'"e~~·-" e dnia 25 listopada 1972 r. 
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Hanka była 
Pieńkowskiego. 

z wykształcenia fizykiem, uczennicą prof. 
Jako długoletnia nauczycielka fizyki w 
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liceach warszavskich i doskonał,y wychowawca dawała młodzieży naj
bardziej noYOczesną, głęboką wiedzę. Przez swój serdeczny i ży
czliwy stosunek do m2odzieży zyskała wśr6d niej autorytet, uznanie 
i szacunek. Ostatnio praeova2a MDkovo v Instytucie Chemii Prze
mys2ovej. 

"Stara" instruktorka harcerska, baremistrzyni, uczestniczka 
piervszego ku:rtdU. harcmistrŻyń na Buczu w 1933 r., pracowala jakiś 
czas v buczańskiej szkole, a nast,pnie kierovala placóvką harcers
ką w Rabsztynie. W czasie okupacji ~emieckiej kierowała i orga
nizowała harcerską służbę sanitarruł• 

ftPosiadała - jak pisze o niej hm Stefania Stipel - dużo pogo
dy i poczucia humoru, serdeczny stosunek do ludzi, miała szereg 
przyjaciół, kt6rym zawsze służyla pom~. Prava i odwżna. wypo
wiadała swoje zdanie navet wóvezas, .~ Bie b,ylo ono popularne. 
Strata jej to strata dobrego czlowieka, !yczlivego przyjaciela, 
znakomitego pedagoga i instruktorki wielkiej wartości. Jej wkład 
db pracy harcerstwa polskiego v okresie przed 1939 i w czasie woj
ny był bardzo povażny". 

Kim by2a Druhna Anna Piotrowska jako człowiek - mówią słowa, 
jej przypisywane, w rozważaniu pt. 

Sylwetka ----------
Kiedy odchodzi młodość i r ozpoczyna się wędrówka po Zachodnim 

Stoku, od nas samych zależy, czy będzie ona pięlma i ciekawa. 
A piękna być może, gdy: 

- ma się za sobą wprawę wchodzenia 
- przed sobą szerokie horyzonty 
- w sobie bogactwo doświadczeń 
- gdy myśl wybiega z ufnością poza linię horyzontu. 

Wędrówka ta. może mieć niepowtarzalny urok, tylko trzeba go 
świadomie szukać. Odnajdywany wciąż urok sta j e się widoczny dla 
ludzi, z którymi życie s tyka. Staje się także ich wartością. A 
starszy czloviek nie jest wtedy ciężarem, nie tyl ko bywa tolerowa
ny, ale jest w pewien sposób pożądany i niezastąoiony. 

Urok Zachodniego Stoku polega na mądrym, bezszmerowym prze
rzucaniu svej aktywności z form już niedostępnych w inne, jeszcze 
osiągalne, z gotovością, która wyklucza żal i gorycz: 

- na Świadomość, że w każdym zasięgu, w każdych najskro~ 
niejszych możliwościach mo!na v jakiejś pełni żyć i 
tworzyć, kochać i służyć. . 

- na wiedzy, że tylko bogactwo życia milością wyzwala z 
zaciskających się z wiekiem kleszczy egoizmu. 

- na nieustannym mimo post,pująeych lat, rozwoju i pie
lęgnoYaniu swoich zdolności1 umiejętności i zamiłowań. 
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- na ciągłym pogłębianiu swego na świat poglądu i kontro
lowaniu vedług niego własnego postępowania. 

- na zachowaniu postawy otwrtej ku toczącemu się życiu 
i wraźlivości na potrzeby, radości i smutki innych lu
dzi, aby nie zamknąć się v kręgu spraw własnych. 

- na przyjaźni z młodymi, dziećmi, roślinami i zwierzę
tami. 

- na traktowaniu spraw własnego organizmu z rozsądkiem 
i humorem, tak żeby możliwie małą dozą zaabsorbowania 
utrzymać go w dobrej formie. 

- na dbałości o sw6j wygląd zewnętrzny, aby byl' miły dla 
otoczenia. 

- na włączeniu się w nurt życia i na wyłączeniu się od 
czasu do czasu v samotność, aby v niej zachowywać włas
ną linię płynięcia i stale prostować sw6j kurs. 

U"rok polega na swoistej g-rze z otoczeniem, żeby 
- -jak najwięcej dawać, 
- jak najwdzięczniej przyjmować, 
-z serdecznością · i humorem podchodzić do ludzi /nie tyl-

ko do tych, kt6rych się bardzo lubi/, 
- być potrzebną, a nie narzucającą się, 
- służąc - '.IY'Chovywać, 
- postawą budzić szacunek dla wartości, kt6rym się sroży. 

Urok polega na zaufaniu do dobrej voli ludzi i wyrozumiałości 
dla ich slabostek, kompleks6w i trudności wewnętrznych: 

- na umiejętności słuchania, gdy m6wią inni, służenia 
radą i zachowania zwierzeń dla siebie. 

- na kształtowaniu świadomego zaufania do ludzi mlodszych 
v zrozumieniu, że wiele spraw mogą oni najlepiej roz
strzygnąć. 

- na wielkodusznym dawaniu i mądrym zachowywaniu dla sie
bie tyle - by uchronić swą niezależność, jako cenny 
skarb własny i najbliższych. 

' -- -·· - -
O DRUHNIE JADWIDZE T DRmiD JERZYM LEWAKOWSKICH 

• 

Fotografia tablicy· pamiątkowej harcerstwa v Pruszkowie /zob. "Z historii 
tajnego nauczania"/ 'łączy się z wiadomością o stracie yY'bi tnej harcerki 
/w l - wsp6lzalożycielki ruChu skautowego w Polsce - Jadwigi z Czar-

..... ""-'' późniejszej żony Jerzego · Lewakowskiego. To ona proje-
• 

ce11~olna malarka-graficzka, pozostawiła wielki dorobek artystyoz
e poniosła w p'l:onącej Warszawie, v czasie Powstania. "Jak
inam sobie - pisze Janka Opieńska - jej sylwetkę z lat 



.. . 

lwowskich 1912-14. Jej matka, pani Czarnecka była opiekunką naszych pierw
szych zastępów skautek. W swoim domu przy ulicy Grottgera. dała nam pięlrny 
lokal na izbę skautową. Tam w pięlrnie przybranej salce odbywały się nasze 
zbiórki skautowe. Jadwigę poznałam w Sokole-Macierzy na lekcjach gimnasty
ki. Jadwiga należała do tej gr.upy sokolic, które jedne z pierwszych zgło
siły się do naszej nowej organizacji młodzieży, znanej początkowo pod nazwą 
"skautowej". Parniętam też Jadwigę z naszej pierwszej kolonii skautoYej Y 
roku 1913 w Berezowie koło Kołomyi. W ostatnich kilku latach odwiedzałam 
ją w Warszawie. Z jej zdrowiem nie było już najlepiej. Mieszkała wysoko, 
bodaj na czwartym piętrze, a nogi odmawiały posluszeństwa. Jej nokój sta
nowił pracownię malarską. Malarstwu poświęciła całe swoje życie. Parę mie
sięcy przed śmiercią doczekała się własnej wystawY w Galerii To1varzystwa 
Przyjaciół Sztuk Pięknych. Jadwiga jedna z pierwszych odpowiedziała na mo-
ją prośbę i napisała do mojej kroniki harcerskiej swoje wspomnienia z lat 
skautowych we Lwowie w latach 1912-15. Oto parę wyjątków: "Piszę z pamięci, 
nie ~am żadnych zapiskóY ani notatek, które zginęły w ruinach Warszawy. Na
leżał~m do żeńskiego oddzia!.u Sokolic w lwowskim Sokole-Macierzy, który li
czył w latach 1909-1910 35 członkiń, uczęszczających na gimnastykę i niedziel
ne wycieczki. Naczelnik Sokoła, dr Kazimierz wyrzykoYski, sprężysty organi
zator. dba> bardzo o rązwój żeńskiego oddziału. W ramach Sokoła organizowa
no kursy gimnastyczne, sanitarne, pomocy w nagłych wypadkach. Lwowski od
dzial Sokolic bral udział w słynnych popisach gimnastycznych sokolich pod
czas uroczystości grunwaldzkich Y lipcu 1910 roku w Krakowie. W latach 1912-
1913 wiele kobiet zgłasza~o się do Sokoła. Były to lata gorączki wojennej, 
z którą wiązano nadzieje odzyskania niepodległości. W Sokole pano~ał duży 
ruch. Organizowano różne kursy sanitarne, z prakt.Yką chirurgiczną -w szpi ta
lach. Razem z Henryką Czechowiczówną /zwaną Isią/, która odbyła roczne prze
szkolenie wychovania fizycznego ~ Szvecji, uczęszczałyśmy ·na roczny kurs wy
chowania fizycznego, zakończony państl-rowym egzaminem przed specjalną komisją, 
której przewodniczącym był prof. dr Kadyi. Złożenie tego egzaminu dało nam 
dyplomy nauczycielek vychowania fizycznego ~ szkolach średnich, gimnazjach i 
seminariach nauczycielskich. Ale chociaż bardzo lubiłam i gimnastykę i spor
ty i pracę w szkole, to jednak malarstYo stało się moim głównym zawodem z v.y
boru i umiłowania. 

Pierwszą żeńską drużynę skautową we L~wie założyła Olga Drahonowska
Malkowska. Po jej wyjeździe drużynę prowadziła Jadwiga Falko~ska, zwna Ja
gą. Kochałyśmy ją bardzo. Była dla nas najprawdziwszym obrazem praYdziwej 
harcerki. Jaga prowadziła naszą pierwszą kolonię skautową w Berezowie. Były 
to dla mnie niezapomniane ws~mnienia • . W styczniu 1914 r. objęłam kierow-
nictwo ~~IB7.iWa ~~lęrtaną Łukaę+llękiego, ~ ~lej~ości,drug~ej żęńskiej. 

~--~ ·przeciwstaYieniu do pierwszej, v której były dziewczęta w rożnym wieku, z 

N 

ro · ych szkół lwowskich państwowych i prywatnych - druga drużyna składała 
się ylko z uczenie seminarium nauczycielskiego. Założyła ją nauczycielka 
~l-. . tyki M. Germanóvma. W lecie 1914 r., odbyłam jeszcze kurs instruktor

Ski s utowy w Skolero i to byl: mój ostatni kurs. W 1915 wyjechalam na studia 
mal r ki e . do Krakowa" ••• 
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Malżeństwo Jad~gi i Jerzego Lffiffikowskich było związkiem dwojga ludzi 
z nierwszego szeregu skautowego. Jerzy Lewakowski /1891-1941/ ukończył. V 
Państwowe Gimnazjum we Lwowie, nastęnnie studiował na wydziale Architektury 
w lwowskiej Szkole Politechnicznej. W latach 1910-14 współpracowal z Kazi
mierzem Wyrzykowskim przy organizowaniu drużyn harcerskich, zorganizował i 
prowadził V!I Lwowską Drużynę Harcerską. Działał również - jak podaje "Fol
ski Słownik Biograficzny" /zesz.73/1972/- w "Sokole", jako komendant pluto
nu w II akademickiej kompanii Stałych Drużyn Sokolich oraz jako zastępca kom
panijnego L~struktora terenoznawstwa w szkolach oficerskich i podoficerskich, 
a także na obozach sokolich. Owocem tej działalności bylY opracowane przez 
niego regulaminy i podręczniki wydawane we Lwowie: Karabin Mannlichar /1913/, 
Terenoznawstwo i kartografia wojskolm. Podręcznik dla organizacji wojskowych 
i drużyn · skautowych /1916/. By:t to /obok H. Bagińskiego/ jeden z pierwszych 
podręczników polskich, który powstał po drugoletnim zastoju. Ponadto Lewa
kowski wspó'fpracował w latach 1913-1914 z lwol-mkirn pismem SKAUT. Prowadził 
w nim pod pseudonimem Vocarelli X - dział pt. Nauka o terenie. Wsp6łredago
wał "Polski Przegląd Woj skowy". W listopadzie 1918 r., uczestniczył w orga
nizacji wyprawy nrzemyskiej i odsieczy Luowa, dowodząc do 3 grudnia pocią
~iem pancernym "Śmiały". Po roku 1920 przeszedł do min. spraw wojskolvych 
,!MS Wojsk./, wyda!: rodręcznik Terenoznawstwo i Kartografia wojskowa, oparty 
o najnowsze badania doświadczenia w tej dziedzinie. Był jednym z zależycie
li kwartalnika "Wiadomości Slużby Geógraficznej", którego naczelnym redakto
rem nozosta" do wybuchu wojny peJ:niąc przez pelden okres obowiązki szefa Wojs
kowego Instytutu Geograficznego /WIG/. W czasie kampanii jesiennej 1939 ro
ku kierowa" organizacją prac reprodu..l<cyjnych ewakuowanego we Lwowie WIG, a 
nastęnnie jako artylerzysta nrzeszed~ do służby liniowej. Co się z nim da
lej sta}o i w jakich warunkach znalaz!. śmierć naukowe wyda\ffiictwo PAN, jakim 
jest "Slownik Biograficzny" nie nadaje. Autor biograficznego opracowania ży
ciorysu Lewakowskiego - Bogus~aw Krassawski - stwierdził lakonicznie w ostat
nim zdaniu: "Po kat>itulacji przebywa% w obozie". Gdzie? W jakim obozie? 
Milczenie jest v pewnym sensie bezsłownym stwierdzeniem prawdy. "Lista Ka
tyńska. Jeńcy obozów Kozielsk, Starobielsk, Ostaszk6w, zaginieni v Rosji So
wieckiej" /w oprac. A. ll:oszyńskiego, Londyn, 1949/, podaje na str.99 : "Le
vakowski Jerzy Wiktor, ppk.geogr. /f.,z.K-S/". Spoczął Lewkowski w zbiorowym 
grobie ofiar zbrodni sowieckiej. Zakaz cenzury wydawnicz~j v tzv. PRL nawet 
w obiektywnych rzekomo opracowaniacp naukowych wywołuje skutek niezamierzony. 
Jest wskazaniem najwymowniejszym- winowajców. 

J.M. 

-----

PIERWSZY HARCERSKI KASOWNIK POCZ:ItJWY 

C C.o. z c kł\we zbiegi okoliczności? Grono znajomych \v Kraju, z kt6eyaui 
utrzymn f kont ~ty filatelistyczne, zaofiarowało mi fotokopię kartki poczto
\{_ęj ~ 91 ro. Oniemialem z wrażenia! Poza dokumentarno-historycz~ i 
fil~tel!stjczną wartością, wygrzebała z pamięci fakty i ludzi sprzed poł-

·eez • 
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Ale po łrolei. Omó'Willy najpierw jej wartość dokumentarną i 
ną, które potwierdzają, że już w 1919 roku była zorganizol{ana 
s k a p o c z t a p o l o w a. 

filatelistycz
h a r c e r -

• 

• 
Obok fotokopia tej kartki. Stwier

dza ona, że w tym czasie w skł~d Wojska 
Polskiego, jako ss.madzielna jednostka, 
wchodził B a t a l i o n H a r -

........ .., .......... , 
~ot>.. : ; 

e e r s k i • Batalion składał się 
z kilku kompanii , z~ożonych z samyCh 
ochotników - harcer~; był skoszaro
wany v · Warszawie • 

. 
Batalion posiadał własną P o -

--·-
c z t ę p o l o w ą , co po twier
dza specjalna pieczątka. Była to pie
częć okrągła, o średnicy 33 mm. W oto
kx4 spiętym dwiema gwiazdkami, mieś-
cił się napis: "BATALION HARCERSKI t.l)JSKA POLSKIEGO", z sylwetką o r l a 
pośrodku, a pod nim ramkowy napis: "Pieczęć pocztowa". Kartka bez znaczka 
opłaty pocztowej; mias~ niego ~ kasownik Urzędu Pocztowego "Warszawa l. 
S-J-19." /data 8 marca 1919 r/ Byłby to ldęc p i e r w s z y h a r -
cerski kasownik pocztovy- pierwszej 
H a r c e r s k i e j P o c z t y P o l o w e j • 

+ 

i 
i 

' 

Wróćmy do treści powyższej kartki. Nadawcą jej był druh Wacław Plac
kovski. Parniętam go z tych czas6w jako jednego z Łódzkich drużynowych. Jak 
i on, razem z innymi harcerzami, brałem udział w 1918 roku w rozbrajaniu Niem
ców w Łodzi. Dowodził nami podch. Edward Pfeif'fer /śp. generał/. Pokusiło 
mię by dociec co się z nadavcą kartki, druhem W. Plackowskim, stało? Nowy 
zbieg okoliczności ułatwił mi .to zadanie. W czasie roz~~8z bardzo nielicz
ną już grużą żyjących jeszcze Łodzian, okazało się, że Wacława Plackow
skiego nie tylko dobrze pamięta, lecz zna niektóre fragmenty z przebiegu je
go służby harcerskiej i wojskowej, współuczestnik tego okresu, major Józef 
M. Rymwid-Misiak. Łatwo dał się uprosić i napisał relację, którą za Jego 
zgodą niemal v całości cytuję. 

+ 

- "W 1914 roku Wacek, jako skaut, poszedł do Legionów, gdzie służył w 
artylerii. W 1917 roku, po odmówieniu przysięgi przez Pułki Legionowe, kr6-
lewiak6w internowano w Szczypiornie. Wacek wyrwał z obozu do Łodzi, pracu

.----~ ąc nadal w Z.H.P. i P.O.W. W 1918 roku, w czasie rozbrajania Niemc6w, gru
'"ru:trcerzy pod jego doto~6dztwem zajęła magazyny wojskowe oraz szpital wojsko
maE~szczące się przy ulicy Pańskiej, zdobywając i zabezpieczając duże za-
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rozbrojeniu Niemców, w czasie służby garnizonowej samorzutnie zosta
ganizo~ ochotnicza kompania harcerzy Łodzian, która po przyjeździe 
szawy została przydzielona do Baonu Harcerskiego, jako ~-ga kompania.. 
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Dow6dcą kompanii mianowany został ppor. Gutovski; s~efem - sierżant w. Plac
kowski; zastępcą d-cy komp. i d-cą l-go plutonu podch. Edward Pfeiffer; d-cą 
2-go plutonu sierż. Marian Pacholski, a d-cą 3-go plutonu sierż. Stanisław 
Wolski. 

Po ki~ku tygodniach srużby wartowniczej zaczflY się dezercje na front. 
W początkach marca 1919 r. dość liczna grupa skaut6v lódzkich-legtonist6w, 
ni e mogąc doczekać się rozkazu ~rszu, spakovala sw6j rynsztunek i wyje
cha;a na front, walcząc do zakończenia wojny v szeregach 5 p.p. Legionów. 
W czasie valk na froncie, Wacek odniósł citżkie racy nogi, pozostając inwa
lidą do końca życia. Ostatni raz widziałem go w 1939 r., tuż przed kompanią 
wrześniową, na Zjeździe P.O.W.-iak6w w Wilnie. Jako kapitan był przydzielo
ny do Dowództwa Armii. 

. 
Na obczyźnie dowiedziałem się, że kpt. W. Plackowski leżał w Australijs-

kim Szpitalu Wojskowym pod Jerozolimą, gdzie zmarł w lipcu lub w sierpniu 
1941 roku. Pochowany został na cmentarzu w Jerozolimie. 

Od siebie chcę dodać, że o6szedł człowiek o szlachetnym, dobrym sercu, 
gorący patriota, wierny zasadom służQy i honoru żołnierza, jeden z najstar
szych skaut6w legionistów i bojowników o Polśkę całą, wolną i niepodleglą. 
Kawaler o~derów V.M., K.W., K.N. i innych." -

-----
Władysława Spławska 

NA ZESUNIO W KUl.OMZ!NIE 

Błyskawiczna sytuacja ~jenna zmieniła mój dom w Równem na Wqlyniu, jak 
t każdy inny w tym czasie1 w przytułek dla uchodźców. Gdy roznoczęły się bom
bardowania Równego, wysłala.m obie córeczki do siostry w Prusz~ie, mając więk
szą swobodę w kontaktach z ludźmi zajmującymj się obroną Kraju. 

Od męża, który zostal zmobilizowany, miałam parokrotnie wiadomości prze
kazywane z przemarszu w okolicy. Po dłuższej przerwie otrzymałam list z Ko
zielska i nastę~ne trzy przyszły w miesięcznych odstępach czasu, z ostatnią 
datą 4 marce 1940 r. 

W kwietniu zbudziło mię w nocy N·. K. W.D. i po dokl'adnej rewizji calego 
domu trwającej do rana, zabrano mnie z garstką osobistych rzeczy i wraz z ro
dzinami -wojskovrymi i policji 'WY\deziono towarowymi wagonami do Rosji. 

W maju z grupą 10 rodzin znalazłam się w kołchozie Kułomzina koło Bula
j.ę'ffl · ·ero-Kazachstańska ja oblaść, na syberyjsldej linii kolejowej Pie
tr aw" sk- k. 

uqpo'ć okazywała nam wiele zroz~ienia i serca. ~je sta-
ru~sz-<&J:ąw~ k o y ie przygarnęli, płakali razem ze mną po utracie najbliż-
~z~j r ny, Ojczyzny i ca!ego mienia. Spodziewali się i czekali pomocy 
~acz · ae stropy Polski w ich ucisku przez rząd komunistyczny. 
~na nie lderzył w trwałość tej niespraldedliwości. 
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Staraliśmy się wzajemnie nodtrzymywać na duchu. Ja będąc zupełnie sa
motną, odwiedza :tam matki z dziećmi, parnagając im w razie potrzeby. 

Najpierw kazano nam oczyszczać las odległy od wsi o kilka kilometrów. 
wychodziłyśmy więc rano całą gromadą z dziećmi i tam stwarzałyśmy "swój 
śviat". Syberyjski las słuchał najpierw godzinek do Najświętszej Panny, po
tem rozbrzmiewał wszystkimi pieśniami religijnymi i patriotycznymi, łago -
dzą·c nieco ból i tęsknotę, napawając nadzieją w sprawiedliwość Bożą. 

Niekiedy znów myśli układały się w rymy: 
Jakaż ta polska dusza skołatana, 
Jak żałość wielkim rozchodzi się echem 
Kiedy Oj czyzna cała pogrzebana 
Jakby Jej trumnę przykryto już wiekiem. 

Czasem się zdaje, że to nieprawda, .. , 
Ze duszę polską, tę własnie szlachetną 
Skazano niecnie na wielką pogardę 
I na niewolę, zdaje się ldeloletnią ••• 

Naviązany kontakt z Krajem, otrzymywane paczki i listy, podtrzymywały 
nas na duchu i materialnie. 

ZajmowałyŚmy się, czym która z nas umiała: szyciem, robieniem swetrów, 
leczeniem, wróżbą, otrzymując wzamian trochę żywności. 

Później kazano nam pracować przy żniwach i m~occe. 

W księżycowe noce pomagałam moim 
staruszkom zbierać siano na zimę dla kro
v.y, jedynej ich żywicielki i pośrednio 
mojej. Każda wiązka była skrzętnie cho
wana tak, aby własne dzieci nie wiedzia
ły o tym i nie wydały władzom. 

~ażde najdrobniejsze przekroczenia, 
ozy niezadowolenie z zarządzeń władz ko
munistycznych pociągały aresztowania tych 
osób, po których ginął vszelki Ślad. 

Zbliżał się okres Bożego Narodzenia. 

Po przeciwej stronie błotnistej 
drogi mieszkały dwie siostry, z których 
jedna p. Tomaszewska miała również męża W drugim rzędzie trzecia od prawej 
w Kozielslru.. Zajmowały one najobszer- siedzi hm W. Spławska 

__"..--..... ..... · iejszą izbę w posiołku. Tam· więc ze-
brałyśmy się na wieczerzę vrigilijną spożywaną tak jakoś dziwnie cicho, jakby 
za a z nas nie była tu obecna duchem. Odzywano się jedynie do dzieci. N ",__ __ 

archiwum 

Choinkę upięłam z rózek brzozowych, czymś tam ozdobionych, czym co moż
ło imitovać jakieś ozdoby. 
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Tęsknotę 
tu dzieciom. 
zano serce. 

do swoich dzieci chciałam zaspokoić udzielaniem się obecnym 
Chciaxam tę wigilię im jakoś mni1ić, by tam gdzieś moim oka-

Powiedziałam matkom, że po wieczerzy, ·do dzieci przyjdzie aniołek. Noc
na koszula po kostki, d~gie rozpuszczone vłosy i z wł6c~kovej zabłąkanej 
pelerynki upięte skrzydła upozorow.ły tak, że dzieci mnie nie poznały i 
s::tucbały urzeczone: 

Niechaj będzie pochwalony 
Jezus Chrystus na wsze strony. 
Przybywam od Niego, byście tu nie zapomnieli, 
Że On czuwa nad wami, i Jego anieli. 

Dziateczki polskie! Dziateczki kochane! 
Jestem anioł z nieba, to widzicie same! 
Fan Jezus mnie posłał tu do Kułomzina 
Nie patrząc nawet, że to sroga zima ••• 

Śpiev przez łzy matek jakoś 
ściśniętej krtani. 

nie szedł i głos z trudem się wydobywał ze 

+ 

Z wiosną, gdy lody puścily, wybrałyśmy się pieszo we dwie z Helą Suter
ską, matką d~jga dzieci, z którą się najbardziej zżyłam, do odległego o 
(JJ lon. pelożonego nad torem kolejowym Bułajewa. Chciałyśmy zbadać możliwoś
ci przeniesienia się tam w celu łatwiejszychmożliwości kontaktów ze światem, 
czy też ucieczki. 

Bu~ajewo objęte było kołchozem, kt6rym kierował kirgiz przychylnie us
tosunkowany do Polaków. Uzyskałyśmy przyjęcie naszych rodzin do pracy. Wy
najęJ-yśmy pustą lepiankę przy torze i uzyskując służbową ciężar6-~kę, prze
wiozxyśmy wszystkie 10 rodzin z Ku;omzina do Bul~jewa. 

Obrano mnie "mężem zaufanian /opieku.nką/ rodzin przywiezionych i tu za
mieszkałych. Stara~am się z tych obowiązków ~ązać tak jak na to pozwala
!.y warunki. }ł!atki obarczone dziećmi potrzebowały dużej pomocy. 

Tu zastała nas amnestia. Rodziny, które zdołały się odnaleźć starały 
się o poł-ączenie. 

Ja z grupą zmobilizowanych do organizującej się polskiej armii, prze
dostałam się nielegalnie na południe. Tam przeszłam wiele utrapień i ty
rus, wydostając się niemal cudem z Rosji, przez Pachlevi do Teheranu. 

Dopiero w Teheranie zostałam przyjęta do ~jska z przydziałem do ra~ 
chuby ~atermistrzostwie. 

nę~~ się z organizującym się harcerstwem w obozach ~ywilnych 
am do pracy, obejmując referat harcerek przy Komendzie Chorąg-

l. 

-----
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' 3. Wydawnictwa 
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OPI:mSKA-BLAUTH JANINA, HARCERKI POLSKIE W PIERWSZYM DZIESI$CiotECIU 

19Jl - 1921 

Mas2.ynopis tej pracy, 'Wj'noszący 189 stron zostal: w bieżącym roku odda
ny do Archiwum Z"akł~du Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu z przezna
czeniem do druku wraz z załączonymi 63 fotografiami. 

Zamierzenia autorki, zrealizowane w wymienionym opracowaniu, którego 
nie znając tekstu bezpośrednio, nie możemy szczegółowiej omówić - zostały 
zreas11mnw.ne w dostępnym nam: przedmowie i posłowiu. 

Pierwsze dziesięciolecie Harcerstwa Polskiego mieści się w trzech okre
sach różnych warunk6w egzystencji narodu polskiego. Pierwsze lata 1911-1914 
są bliskie odzyskania niepodległości po długim, przeszło stuletnim okresie 
trzech zaborów. tata 1914-191S to pi erwsza wojna Światowa, rozgrywająca 
się i na ziemiach polskich. Trzeci okres 1918-1921 to lata kształtow.nia 
się państvowości po okresie niewoli, w trudnych warunkach i różnicach po
litycznych tą niewol~ ~olanych i podczas ustalania granic państwa. 

tyąria Op~ętiska, matka Janiny, ur. ll 1869 r. w Do-
bromierzycach pow. hrubieszowski, 

woj. lubelskie, zm. /po 1945/ Działaczka Sokoła 
Macierzy we Lwowie, w latach 191~1914 organiza
torka kolonii, obozów, kursów w latach pierwszej 
wojny światowej była "siostrą nie~ieską", opieko-
wała się żołnierzami po szpitalach, sana-
toriach /Krynica, · • Uzyskala stOpień pod-
porucznika. W pierwszej komendzie harcerskiej, 
kt6ra powstała we Lwowie, była przewodnicząeą 
sekcji żeńskiej. Wśr6d harcerek określana była 
skr6tem PeO. 

Materia;y i dokumenty z historii harcerstwa tego dziesięciolecia są- . 
jak twierdzi autorka - niepelne, rozproszone po archiwach i prywatnych bi
bliotekach, ponadto zawarte są we wspomnieniach pisanych i niepisanych, w 
pamięci nielicznych żyjących jeszcze harcerzy i harcerek. Wielu z tych, 
kt6rzy kstałtowali ideologię harcerstwa polskiego na wzorcach skautingu 
angielskiego rodzimych ideo-wych organizacji młodzieży, ta.jnych i ja~mych, 
zginęło podczas pierwszej i drugiej wojny Światowej, · w walkach podziemnych, 
obozach koncentracyjnych, powstaniu warszawskim, a ci którzy przetrwali, 

zproszyli się po ~wiecie. 

Nieliczne przedwojenne wydawnictwa harcerskie z tego okresu należą już 
j do białych kruk6w, znanych z tytułu, najczęściej w prywatnych rę

ka;c~n. W oparciu o dostęnne materiały dokumentarne /teczka ZHP w Archiwum 
Nowych,/AAN/, znalezione egzemplarze pism harcerskich, wspomnienia 
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własne i daY.nych harcerek autorka starała się odtworzyć praYdziwą historię 
powstania harcerstwa żeńskiego w tym pierwszym dziesięcioleciu /matka au
torki Maria Opieńska by!.a kierowniczy~ sekcji żeńskiej przy Komendzie Ska
utowej Sokolej we Lwowie/. Wspomnienia zostaly opracowane indywidualnie 
lub grupowo, niektóre pochodzą jeszcze z okresu przedwojermego, inne są 
retrospektywnym spojrzeniem w przeszlość z pozycji lat bieżą~ch. Niewąt
pliwie materiały te nie stanowią ani pełnego ani też jedno li tego opracowa
nia. W zależności bowiem od uzyskanych materiałów niektóre regiony - jak 
Lwów, tódź czy Warszawa są opracowane bardziej wyczerpująco, inne - jak 
Wielkopolska, Pomorze, Gdańsk raczej skąpo. Niektóre wspomnienia wzru
szaj~, inne zawierają więcej materiału 'f_-zeczowego. Szczególnie ciekawe 
są te wspomnienia dawnych harcerek, dziś już "starych kobiet", z których 
odczytuje się jakieś głębokie i trwale przywiązanie do ideologii harcers
kiej, pamięć o roli, jaką harcerki odegrały w tych historycznych latach 
wielkiego zaangażowania narodowego i społecznego i w końcu, jaką rolę ode
grało harcerstwo w ich życiu osobistym. Niezależnie od p~erwszego mode-
lu skauta angielskiego, od różnych wpływów, już w tym pierwszym dziesię
cioleciu powstal model polskiej skautki-harcerki, głęboko patriotycznej, 
uspołecznionej, której postawę etyczną gwarantowało prawo harcerski$. Tb
też celem tego opracowania było u autorki - przypomnienie roli wychowaw
czej w tym dziesięcioleciu, odtworzenie atmosfery tych lat, aktywności spo
łecznej jednostek i zespołów. Harcerstwo żeńskie, które raczeJ nie brało 
udzialu w sporach i rozgrywkach natury politycznej - prowadziło szczegól
nie piękną robotę w.ychowawczą na wszystkich szczeblach organizacyjnych od 
głównej kwatery do drużyny, zastępów i jednostek. Jednym z celów opraco
wania autorki było odtworzenie w miarę możności niektórych życiorysów tych 
pierwszych polskich harcerek, o których pamięć nie powinna zaginąć. 

Zbieranie materiału do pełnej historii 60-letniego z górą Hąrcerstwa, 
zapełnianie "białych plam" na mapie jego dziejów - jest obowifi~lq.ę:r_p wszys-
tkich żyjących jego ezlonków. · 

J.M. 
-----

STIPALĆWNA STE!i.ANIA, TAJNE NAUCZANIE W B. O~GU SZKOLNYM LIDWSKIM 

W OCZACH BYŁYCH UCZNIÓW T NAUCZYCIELI. Stron maszynopisu przygotowanego 
do druku, około (J), przek.aza.ny PAN w Krakowie. Str .31. 

Inicjatywą do tej pracy był - jak stwierdza autorka - apel oddziału PAN 
w Krakowie o zbieranie biogram6w byłych nauczycieli i byłych uczniów. Ro
zesłany do niCh kwestionariusz dał w rezultacie szereg odpowiedzi, któr,tch 
treś' by~ wzruszająca, szczególnie, jeśli idzie o dawnych uczniów. Ci, 
~~ j · dorośli ludzie, mający własne dorosłe lub dorastające dzieci, zaj
ftiuj~ey o 'tde zialne stanowiska zawodowe, naukowe i społeczne, pisali o 
~Ż wdzittezno~ią, uznaniem, opowiadali o różnych przeżytych przed laty 

o1nen Qh1 • 'tektura zebranego i opracowanego przez autorkę materiału jest 

Pi~ ~8j okupabji sowieckiej. Opracowanie nie obejmuje całości tajnego 

~ 
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wychowania we Lwowie po zajęciu miasta przez władze niemieckie, 
to jest zadanie ogromne, dla zespołowego zrealizowania. 

• • '}X> m ewa. z 

/ Grup oddzielnych było - o ile mi wiadomo - ok. pięć. J"edną z tych grup 
prowadziła prof. dr Iza Dąmbska, filozofka, uczennica i asystentka prof. Ka
zimerza Twardo-wskiego, w której brałam udział jako nauczycielka..- J .Mękarska/. 
Tajne nauczanie - jak na terenie całej Polski - odbywało się na wszystkich 
pozioma.ch od szkoły średniej do szkół wyższych włącznie. Wśr6d uczących w 
kilku grupach dużą rolę wychowawczą odegrała, zmarła w 196.3 r. dr Frydery-
ka Jarzębińska. 

Dhna dr Fryderyka 
/Rysia/ Jarzębińska 
zmarła 'W' Poznaniu 

"W sierpniu lub z '}X>czątkiem września 1941, po 
zajęciu Lwowa przez Niemców - pisze autorka - nawią
zały nasze tajne władze wojskowe kontakt ze nmą, jB;
ko Komendantkę Pogotowia Harcerek i równocześnie po
leciły mi jako b. dyrektorce II Liceum Pedagogiczne
go organizowanie tajnego Liceum. Do pracy stanęło 
całe, przebywające wtedy we Lwowie grono nauczyciel
skie tego liceum i szereg osób dobieranych stopnio
wo do naszego zespołu ••• Ostatecznie grupa prowadzo
na przeze nmie obejmowala trzy typy: humanistyczny, 
matematyczno-przyrodniczy i matematyczno-fizyczny. 
Tiość klas i młodzieży była . różna. Był tald okres, 
kiedy było 37 klas, liczba grona pedagogicznego o
bejmowała 51 osób, a młodzieży w klasach po 4-6 osób 
wynosiła 180. Część młodzieży pracowała zawodowo, 

częśc tkwiła tylko w pracy konspiracyjnej, dla kt6rych zabezpieczeniem by
ły "Ausweisy", vydawane przez Instytut przeciwdurowy prof. Weigla, gdzie 
młodzież ·~ła wszy durowe ••• Stosunek uczni6w do tej tajnej prac.y i 
szkoły pyl wzorowy. Duża część młodzieży miała odpowiedzialną pracę w 
harcerstwie lub w. AK. Na własną naukę pozostawała noc ••• Ale taki ch ma
t'tlt"· nie słyszałam ani przedtem, ani potem!" Część nauczycieli brała u
d~iał c~y i poważny w pracy konspiracyjnej. Kierowniczka grupy wspom
nianych kompletów była w okresie przed nadchodzącą wojną Światową komen
dantką Pogotowia Chorągwi Harcerek. W sprawie organizacji i przygotowa
nia pogotowia przyjechała z Warszawy druhna Maria Wbcalewska. Pamiętne 
to było zebranie, pełne nieugiętej wiary w zwycięstwo i gotowości do wszel
kiej ofiary. Komendantką Chorągwi była wóvczas hm Maria Bo janówna /tzw. 
Eska/. Zaraziła się w czasie okupacji sot-ńeckiej zawleczoną ze wchodu 
chorobą i zmar2a w sam dzień wkroczenia Niemców do miasta. Komendantką 
od 29 czerwca została hm Stefania Stipalówna. 

~djęcie z lewej strony -
Dlma Gila Mazurek, 

Zdjęcie z prawej strony -
Dhna hm Stefania Stipalówna 
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PRASA A W LONDYNIE uczcila 5QO:...lecie urodzin Mikólaja 1\opernika 
licznymi i ciekavymi materialami IX>danym1. dla starszego i młodszego poko
lenia harcerskiego wraz z pięknymi ilustracjami z ziemi i z życia Wiel
kiego astronoma. "Ogniskp HarcersJ.q.e", organ Starszyzny Harcerskiej wyda-
lo pie~zy numer w roku bieżącym za miesiące styczeń-marzec, w któ~m obok 
innych material6w ·podano przedruk pracy ks dr z. Peszkowskiego, drukowanej 
w Zakładach Nauko-wych Seminarium Folskiego w Orchard Lake w USA pt. Miko
łaj Kopernik - czlowiek, oraz hm T.J'. Gabrysia - Hikołaj Kopernik 1473-1973. 
WNa Tropie", miesięcznik młodzieży harcerskiej, wydawany przez Naczelnic
two ZHP poza granicami Kraju od 26 lat - trzy ostatnie numery poświęcił 
opracowaniu życia i działalności Kopernik~, bibliografii kopernikovrnkiej, 
sprawnościom "astronoma" /autorzy: red. hm I. Płonka, hm J. Hebda, hm B. 
Pancewicz i in./ NUmery bogato ilustrowane. "Węzełek", pismo Głównej 
Kwatery Harcerek /numer 62/, wydany w lutym, miesiącu rocznicowym, zawiera 
materiały kopernikowskie v artykułach: hm dr Józefy Mękarskiej - Pięćset
lecie Kopernika, dh Eleonory Dziewulsklej - Spica Virginis, /Kłos Panny/, 
ponadto: Portret strasburski, Wystawa w Nowym Jorku /autorka: dhna D.Biel
ska/, o Koperniku w świecie i in. Pod ~ględem bibliofilskim numer ten 
jest interesujący. Szczególną uwagę zwraca mało znana mapa nieba opraco
wana przez astronoma Olafa Roemer.' a /1644-1710/, wykonana. w Amsterdamj e, 
która zestawia system geocentryczny Ptolemeusza z systemem heliocentrycz
nym Kopernika. wymagania do spraY.ności kopernikowskich, podane w tym nu
merze: Sprawność Roku Kopernikowskiego 1473-1973/, Sprawność Astronomki I 
i Sprawność Astronomki II są ciekawie ale i dyskusyjniej ułożone. 

Harcerstwo nad Pa ikiem, powielane pisemko, organ Koła Przyjaci6ł 
Harcerstwa w Vancouver B.C.7 podaje, że przy współudziale harcerskiej mło
dzieży, w obecności mjnistra rządu federalnego Kanady /dr S. Haidasz/ od
było się uroczyste zebranie tamtejszej Polonii ku uczczeniu 500-lecia uro
dzin Kopernika, połączone z·. odsłonięciem w Vancouverskim Pla~etarium płas
korzeźby astronoma. Jest to dar tamtejszego społeczeństwa polskiego.Płas
korzeźbę projektował i wykonał S. Zalota, b. prezes KPH w Vancouver. 

-----
DR JAN KA~L FALEWICZ opracował na podstavie danych ankieto'-lYch "Biulet;m 
Kldani,przez O~rqdek Badań ZHP pt. Spo~Icie alkoholu w środowis~c~ mło
dzieżo::r:ych". Ta ciekawa publikacja ukazała się w niewielkim nakładzie i 
została przeznaczona dla instruktorów "ZHP". Wy-niki badań nie skłaniają 
do optymizmu. W polskiej literaturze dotyczącej alkoholu istnieje poję
cj_e tzw. progu nietrzeźwości. Otóż stwierdzono, że młodzież akceptuje 
wzór picia prowadzący do szybkiego przekroczenia progu nietrze?.wości czy
li tzw. tradycyjny polski wzór picia. Wzór ten polega na wypijaniu jedno
raz ~j ilości napojów spirytusowych, w przeciwieństwie do ~oru ro

slci o cz anglosaskiego, kt6ry uznaje picie alkoholu w niewielkich i
ośc:iach ' ciągu całego dnia. Stopień intoksykacji organizmu alkoholem 
· ~iętnego mę • czyzny w Polsce jest dwukrotnie wyższy od zatrucia orga

_iibtu l hOile rzez "wyznawców romańskiego typu nicia". Dr Falewicz 
twi~ ~ że o ychczasowe wysiłki podejmowane w Polsce zmierzają do pod

wa · . · a ~d c~ nego \ttzoru picia. Omówienie wyżej wsnomnianego "Biuletynu" 
caze.J:o . ~w tygodniku "IJiteratura", z dn. 4 stycznia br. 

-----
.. """" ~~~ 
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4. K o r e s p o n d e n c j a 

Harcmistrz Rzeczypospolitej Henryk Glass /Londyn/ : ffCzytam zawsze z zain
teresoYaniem "skautai i cfesżę=się, że każdy numer przynosi szereg cieka
~ch wspomnień z historii Harcerstwa. Konfrontacja Yielu wspomnień daje 
nam material: do ustalenia prawdy historycznej : gdzie i kiedy to byJ:o, kto 
to był, jak to było etc. We wspomnieniach osobistych z odległych lat nie
uniknione są luki a nawet omyłki. Taką omyłkę zauważyłem w bardzo cieka
wym artykule dha Józefa Poniatovsldego p. t. "Zapel:niajmy białe plamy", w 
nr. 15 z października 19'72 roku. Czytamy v n:tm ••• "Odmeldowałem się tedy 
u druha Sedlaczka, który pozostał na posterunku i tam życie położył". 
Rzecz miała się dziać w Kijowie ·w początkach rewolucji bolszewickiej, chy
ba w okresie lat 1918-1919. Ot6ż informacja ta nie jest ścisla co do lo
sów dha Sedlaczka. Razem z s. Sadlaczkiem i T. Sopoćką. odbyłem podróż z 
Kijowa do Lublina w początkach listopada 1918 roku na zjazd połączeniowy 
organizacji harcerskich wszystkich zaborów w jeden Związek Harcerstwa Fol
skiego. Stach Sadlaczek zlikwidował stopniowo swoje sprawy w Kijowie i 
mianował zastępcą niżej podpisanego, sam zaś został powolany do pracy nad 
zrębami Z.H.P. - /opracowanie statutu, regulaminów, instrukcji/ - objeż
dżał wszystkie wojew6dztwa /stopniowo się krystalizujące/, odbywał moc na
rad z harcmistrzami, redagowal "Harcmistrza", organizował kursy dla star
szyzny harcerskiej, był członkiem Naczelnej Rady Harcerskiej od początku 
jej powstania, kilka razy był Naczelnikiem Harcerzy, był Vice-Przewodni
czącym Z.H.P., napisał całą bibliotekę książek i broszur harcerskich, set
ki artykułów, 'WYda~ cztery wydania swojej słynnej "Szkoły Harcerza". 
Wkrótce ukaże się obszerny życiorys Stanisława Sedlaczka, Harcmistrza Rze
czypospolitej, w zeszytach historycznych, więc w tym kr6tkim liście ogra
niczam się do powyższych uwag. Wspomnę tylko jeszcze o tym, że Sedlaczek 
organizował tajne Harcerstwo v czasie okupacji niemieckiej w ostatniej ~j
nie ~ areszto~ny w Warszawie przez Niemców, wywieziony został do Oś~ęci
mia i tam 26-go lipca 1941 roku zamordowany. Gestapowcy zmasakrowali go, 
p:>łamali mu żebra, nie podał jednak ani jednego nazwiska, ani jednego adre
su. W szpitalu obozu wywiązało się zapalenie płuc. Pielęgnowa.ł Sadlacz-
ka hm Ignacy Wołkowicz, więzień i sanitariusz w Oświęcimiu, który sam wkrót
ce po tym zginął. n 

+ + 

Dh Józef Poniatowski /Wndyn/ : "Okazuje się, że w nr. 15 "Skauta" popeł
niłem w swym wspomnieniu co najmniej dwa grube i karygodne błędy, o któ
rych sprostowanie proszę: 

1/ Nie wiem dlaczego wydało mi się, że ś.p. druh Stanisław Sadlaczek 
nie wrócił już z Kijowa i tam zg~ł. Tymczasem żył i pracował w Polsce 

".---.... ...... 't"'iepodległej, a zginął dopiero w Oswięcimiu· /informacja od dl-uha Jankow
s "ego/. 

N 

archiwum 

2/ O gen. Mateuszu Iżyckim napisałem, że spoczywa na cmentarzu Nort
Oczywiście, powinno być Northwood. Tak twierdzą władze Związku 

czę wyrazy prawdziwego poważania i skruchy". 
+ + + 
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PuJ:k. Józef Hartman /Londyn/ : "Na.jserdeczniej dziękuję za list i prze
piękny, drogi sercu komunikat "SKAUT" nr. 15. Tym droższy, że sąsiaduję 
w nim moje wspomnienie ze wspomnieniem kpt. Jana Nowaka, dyrektora R.F .E., 
z którym przyjaźnimy się od da\-ma! Dziękuje za zwrot fotografii. Bardzo 
serdecznie jestem wdzi~czny za dodanie cennej i drogiej dla mnie fotogra
fii z Druskiennik, bo to się tak łączyło w 1926 roku. Dzisiaj pozwalam 
sobie przesła6 n.oo na ootrzeby redakcji SKAUTA. Najpiękniejsze slo'\ora sza
cunku żołnierskiego i nasze Czuwaj!" 

+ + + 
Prof. dr Leon Koczy /Glasgow/ : "Pięlmie dziękuję za SKAUTA nr 15. -Nie 
Wiedziałem, 'że wielki napraWdę uczony prof. Stanisław Pigoń był skautem. 
Cieszy mnie bardzo wiadomość /Wiadomości organizacyjne/ o wznowieniu wyda
nia pracy o Koperniku z 1943 roku" .· 

+ + + 

Hm Jadwiga Chruściel 2 ·Komendantka Chorągwi /Nouy York USA/ : ••• "Właściwie 
to mia~am pisa6 życzenó~ i to Wraz z my~lami.na.Dziert"łł,r~li ••• więc ścis
kam bardzo, bardzo mocno i zawsze pamiętam ••• }~ wielkie zamierzenia do 
wykonania, kończymy podręcznik dla drużynowych zuchów, mamy zjazd drugi z 
kolei z całej Chorągwi, planujemy Zlot. SKAUT nr 15 jest "pierwsza klasa", 
bardzo wartościowy, poziom naprawdę harcerski. Bardzo dobry! Dziękuję." 

' 

+ + + 

Gen. Klemens Rudnicki /Londyn/ : "Serdecznie dzięlruję za nadesłany mi 
l znakami ty i interesujący nr. 15-ty SKAUTA. Jalro stary harcerz przeczyta

łem go z zapałem. Załączam czek na E2.00 - na fundusz 'zydawniczy." 
' 

+ + + 

Gen. Tadeusz Alf-Tarczyński /wndyn/ : " ... chcę się przyznać, ·że mam żal 
do 'vładz harcerskich, iż pomimo skierowania ich uwagi przez przewodniczą
cego ZHP śp. Michała Grażyńskiego na mo~ą pracę dla dobra Harcerstwa w okre
sie niepodleg~ości państwa, na fakt· reprezentacji wojska polskiego przeze 
mnie /oficjalnie, w mundurze/ na wielkim międzynarodowym Jamboree w G8d8118 
na Węgrzech w obecności gen. Baden Powella i na moją obecność na terenie W. 
Brytanii - byiem ignoro~ny przez te władze harcerskie, kt6re nie uważały 
za stosowne zawiadomić ani zaprosić mnie na zadną uroczystość harcerską. 
List ••• Fani jest pierwszym, w któ~;m harcerstwo zwraca się do mnie. Dzię
kuję". 

+ + + 
Hm Walerian Jeremi ~liwi.ński /Londyn/ : "Bardzo mile zaskoczony zostałem 
pamięc Druhny, no\-rode~ której było przesłanie mi "autorskiego" egzempla-
rz - o n SY~lJTA. 

lT z ję ·'l'.ry kontakt filatelistyczny z nzymi r6v1ieśnikami ~ Kraju. 
u m~j t-ad ści vzys!.ali mi dwa ozdobne kasowniki poczty "PRL" poświęcone: 
• r- -l ciu n9wstania hymnu narodowego ~Jeszcze Folska ••• " 1747-1972; 
• - -lecie u harcerskiego "Uszystko co nasze ••• ". W 15-tym numerze 

~~ t ·e się, na drngiej stronie krótki artykuł pt. Ha.rsz Skau-
pos l.Ji co te; :rocznicy. H moim nrzekonaniu na podstawie dotychcza-
~ tl -

archiwum 
35 

-



-

N 

• 

sowych wydawnictw, przekonany byłem, że autorem całości był r~cy Kozie
lewski. Artykuł SKAUTA nasunął mi następujące wątpliwości: aj czy refren 
"Ramię pręż" jest wstavką, autorem której była Druhna /tzn. red. $..AUTA -
J.M./ czy Druhna O. Małkowska? 2. Kto podsunął pod tekst melodię "Na ba
rykady ludu roboczy ••• "? Autor wiersza? ••• Druhna Małkovska? ••• czy ••• ? 
Byłbym wielce zobowiązany Druhnie, gdyby pomogła. rozplątać mi moje ~tpli
wości. Ułatwiłoby mi to objaśnienie - do sprawy "Kasowika". /Wyjaśnienia 
i odbitkę kserograficzną wiadomego tekstu przesłałam. Artykuł dh hm Śli
wińskiego na ten temat ukazał się v Ognisku Harcerskim nr.l, 1973 r.,- Red./ 

+ + + 

Dh dr ' Władysław Zaleski /Londyn/ : "Dziękuję uprzejmie za nadesłanie mi 
nr 15 ruT.JTI: . Jest jak poprzeClnie na pewno bardzo pożyteczny z uwagi na 
tematykę i poziom. Przesyłam w załączeniu - jako skromny datek P.O. na 
ll.OO na fundusz vydawniczy SKAUTA." 

+ + + 
NOTATKA. Ukazujące się w oznaczonych terminach numery SKAUTA posyJ:a.n•y do 

poszczególnych redakcji pism polskich z prośbą o odnotowanie albo 
om6wienie. Podobnie jak poprzednie rezesłane zostały egzemplarze 
nr. 15-go. Ukazały się odnotowania i obs2terniejsze om6wienia w 
szeregu pism m.in. om6vienie prof. s. Hełczyńskiego w "Dzienniku 
Polsk1m" /23.!.1973/ następnie v "Ostatnich Wiadomościach" /l.XII. 
1.972/ :;;'ll·.Blemcz.ech. · Oba pisma zwracają -'lt'Wagę ·.szczeg61nie -·na .. k:ey
tyczne uwagi /J.Mękarskiej/ o "niebezpiecznej książce" J.Majki 
pt. Kartki z historii i tradycji Związku Harcerstwa Polskiego", 
v kt6rej autor wiaże "dva nurty tradycji harcerskiej~ tendencyj
nie złączone w jeden komsomolsko-komunistyczny nurt. W styczniu 
1973 r., ukazało się u Vancouver, w Kanadzie - nowe powielane pis
mo pt. Biuletyn, Archiwum prasy skautaw-harcerskiej w celu reje
strovania i omawiania pism skautowo-harcerskich. Jak ten zamiar 
zostanie zrealizm . ..rany - przyszłość pokaże. W związku z naszym 
SKAU'l'EM wymieniony Biuletyn podaje swoją ocenę: "Wydawnictw to, 
jest na wysokim poziomie literackim i jest chwilowo jedynym, zaj
mującym się naukow historią Harcerstwa Folskiego poza granicami 
Kraju". 

-----
5. CI7 KmRZ_y ODES~L! NA ~EC~Nł WAR~ 

u a a 

Harcmistrzyni Rzeczypospolitej Helena z Gepnerów, Grażyńska, I voto Śliwo
wska, założycielka i wiceprzewdnicząca Centralnego Towarzystwa Ogródków 
Jordanowskich, organizatorka i vspółżałożycielka pierwszych drużyn harce-

k w Warszatrl.e, członkini Komendy Gł6wnej Harcerstwa w Warszawie, wice
w--P ewodnioząoa ZHP, komendantka Zlotu w Spale, Naczelniczka Harcerek, człon-

. i Naczelnictwa ZHP. /O uybitnej roli Harcmistrzyni H. Grażyńskiej w 
Z zku Harcerstwa Polskiego - ukazary się obszerne nekrologi we wszyst

;kieh pismach harcerskich w krajach wolnego świata/. 
+ 
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Harcmistrz Zbigniew Trylski, inżynier rolnik, b. pracownik Liceum Krzemie
nieckiego, ostatni Naczelnik Harcerzy w Polsce niepodległej, b. wiceprzewo
dniczący ZHP poza granicami Kraju, drogoletni członek Naczelnej Rady ZHP, 
organizator obozów dla młodzieży szkół na Węgrzech /1939-1945/, hufcowy 
hufca WWarszawa" w W.Brytanii, autor szeregu prac na tematy programowe, 
m.in. podręcznika harcerskiego "Obozy harcerskie". /Obszerne nekrologi o 
Druhu z. Trylskim ukazały się we wszystkich pismach harcerskich/. 

+ 

Harcmistrzyni Natalia z Bylinów MLlewska- Duffekowa, profesorka gimnazjum, 
Podpor. Armł.i.Krajowej 7org~izatorka placówek sanitarnych/, b. więzień 
obozów koncentracyjnych, b. komendantka harcerek w Belgii, b. wice-przewo
dnicząca ZHP, b. Naczelniczka Harcerek, członkini G.K.H-rek i Komendy Cho
rągwi "' W. Brytanii /kierowniczka Komisji Prób na stopnie, członkini Re
feratu Kształcenia Harcerek/ , zmarła 28-go kwietnia 1972 r. w Londynie. 

+ 

Gen. Władysław Langner, przewodniczący Okręgu L1.;owskiego ZHP, obejnmjące
go trzy woj et-rództwa południowo-wschodnie zmarł w marcu 1973 r. Pełniąc te 
obowiąz1d wykazał zrozumienie ważności pracy ideowo-wychowa1.rczej ZHP, ota
czał młodzież opieką i służył pomocą, szczególnie w akcji obozowej. Pa
miętał o niej w momencie, gdy cały Swój wysiłek skupiał na przygoto~aniu 
obrony w nadchodzącej ~jnie. Współpracując z Nim w Zarządzie Okręgu, ja
ko jego zastępca, miałam możność stwierdzenia słuszności napisanych wyiej 
słów. W.ostatnich dniach sierpnia 1939 roku pamiętał, aby zawiadomić obo
zującą młodzież i ułatwić jej ~wrót do domów. Już lX> wybuchu wojny "' dniu 
2 wrżeśnia wykańczaliśmy szczegóły zarządzeń, dotyczących pogotowia mło
dzieży. Odległe to już czasy, ale pamiętać o pożytecznej roli gen. ltl. Lan
gnera, jako opiekuna harcerstwa na ziemiach południowo-wschodnich R.P. za
chować należy trwale. - /Józefa Mękarska/ 

+ 

Harcmistrzyni Zofia Dobijanka, zmarła we Lwowie w październiku 1972 mając 
lat 82. Chemiczka z wykształcenia była nauczycielką w gimnazjum i liceum 
Kr6lowej Jadwigi we Lwowie, zasłużyła się jruro dzia~aczka niepodległościo
w w organizacji "Zarzewie". Jako instruktorka TII Lwowskiej Drużyny Har
cerek prowadziła i organizowała pracę harcerską. Bra:ł'a udział w Obronie 
Lwowa. Była jedną z pierwszych organizatorek Folskiego Towarzystwa Che
micznego. 

+ 

H1n Witold Ridakowski, żołnierz AK, działacz społeczny i harcerski na 
u, Valivade i l.J. Brytanii. 

+ 

erze ewski, jeden z pierwszych założycieli drużyn har
sce, za zyciel i komendant POW zaboru nruskiego. 

+ 

Harc::'!~§~ ... ~~ ~żtdys~aw Józef \vitryla]c, syn Ziemi Lwowskiej, obrońca Lwowa, 
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zasłużony działacz harcers~, uczestnik kampanii ~ześniowej, norweskiej 
~d Warwikiem, kwatermistrz 3 obozów wojskowych we Francji, obozu PKPR 
w W. Brytanii. 

+ 

Dh mjr Emil Czerniawski, Dh kpt. Teofil Morelowski, 

Dh Eugeniusz Nowosielski /Kanada/, Dh Kazimierz Weese, 

Harcmistrz W.Blicharski /Argentyna/, Dh dr Aleksander Dzieduszycki, 

Dh ppłk. Stanisław Otwinowski /Warszawa/. 

+ 

6. S p r a v o z d a n i a 

~'!'R!~~J}!IE ~~D~ICZłCEGO KOŁA HARC~~. I HARQĘRZ! Z LAT 1910-1945 

DRA PŁK. J. ROmSKIEGO ZA OKRES SPRA~ZDAWCzy 00 22 KWIETNIA 1973. 

Walne zebranie Koła odbyło się 4 czerwca 1972 r. w lokalu Stowarzysze
nia Polskich Kombatantów v Londynie przy udziale 35 członków. Po sprawo
zdaniach i ożywionej dyskusji postanowiono: 

1/ - Podnieść składkę cz~onkowsk.ą do El.20 rocznie, 
2/ - wysyłać "Skauta" bezEłąt~e tylko członkom opłacajacym składki, 

wstrzymać natomiast wysyłkę członkom zalegającym dłużej niż jeden 
rok. Cena numeru "Skauta" w sprzedaży będzie każdorazowo ustalona. 
/Cena numeru 15 - 30 pensów/. 

3/ - Apelować do wszystkich cz!onk6l.r o opłacenie zaległych składek, o 
składanie darów i ofiar na Fundusz wydawniczy i o pomoc w rozprowa
dzaniu naszych wydawnictl.J'. 

Po uchwaleniu przez ak~amację absolutorium dla ustępującego Zarządu przy
stąpiono do wyborów, w wyniku których został wybrany nowy Zarząd, który u
konstytuował się jak następuje: 

Przewodniczący Koła dh J. Rowiński /po raz czwarty/, Vice-przew. hm A.J. 
Zielicki i hm I. Mydlarzowa, Sekretarz dhna A. Rondomańska, Skarbnik dhna 
A. Saperowa, Komisja Hist. hm S. Jankowski, dh phm S.W. Wbjstomski i dh hm 
J. Brzeziński, Komisja wydawnicza-Skauta: hm dr J. Mękaraka /red./, dhna 
hm I. Mydlar.zowa i dh z. Ropelewski, Kom. Odczytowa hm A.J. Zielicki, Sekcja 
Imprez dhna E. Rozbicka, Referent prasowy ~ A. Ostrowski, Członkowie: 
dh inż. A.Barszcz i dh M.S.S. Dąbrowski. 

is a Rewiz ·na: dh J. ~wid Misiak, dhna R. Morelowska. 

·f ciągu okresu sprawozdawczego odbyło się 6 zebrań Zarządu. 
ekcja Imprez zorganizowała w lokalu PO~u 2 wieczory towarzyskie. 

i rwszy z nich w październiku był połączony z herbatką, tombolą i doraźnie 
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przeprowadzoną licytacją ksiażek. Piękny fant na tombolę - własny obraz -
ofiarowala ceniona malarka p. Halina Sukiennicka, której na tym miejscu 
sk:tadam serdeczne podziękowanie. 

14 stycznia 1973 odbył się Oplatek Koła dla członków z rodzinami i przy
jaciółmi. Po przełamaniu się opK~tkiem nastąpiła dekoracja orderem Polonia 
Restituta zasłużonego Harcmistrza ~zeczypospolitej, przewodniczącego Har
cerskiej Komisji Historycznej dba Stanisława Janl<ows~ego. Dekoracji do
konał dh hm inż. Ryszard Kaczorowski, przewodniczący ZHP, /po cz~ ·on. i 
wszyscy zebrani składali dhowi Jankowskiemu serdeczne gratulacje/. Po 
posiłku odbyła się loteria fantowa, przy czym każdy los wygr~rał. Sprze
dano 200 biletów - wszyscy mieli szczęście. Druhny z s·ekcji, z dhną E.Roz
bicką na czele, włożyły wiele pracy, pomysłów i ••• pieniędzy, aby zebrania 
te zostawiły miłe ~pomnienia. Pomys1o~rość dhny Gigi w dekoracji sto2ów 
budziła pouszechny aplauz. Dochód zasilił Fundusz Wydawniczy. 

Komisja ~dczytowa pad przeuodnictwem dba hm A.J. Zielickiego zorganizo
wała 2 dalsze ciekawe odczyty i dyskusje "Okrągłego Stołu". Pierwszy od
był się 13· listopada 72, drugi 16 lutego 197.3. Tematem obydwóch zebrań by
ły losy Ha.rcerstwa. w czasie drugiej wojny Światoyej. Dyskusja nie została 
zakończona. W listopadzie dh hm Wojciech Dłużewski opowiedział o wysiłku 
rządu gen. Sikorskiego we Francji usiłującego stworzyć nowe władze harcer
skie. /Przewodniczący ZHP dh dr Michał Grażyński nie był mile widziany i 
przebywał w tym czasie w obozie odosobnienia/. Dh hm Kazimierz Sabbat mó
wił o nie-rwszych krokach Harcerstwa na terenie W. Brytanii w 1940 r. Dh 
hm z. Szadkowski uzupełnił te relacje własnymi uwagami i odczytał sensa
cyjny dokument, dotyczący Harcerstwa w tym gorącym czasie. 

W lutym 1973 odbył się dalszy ciąg tej dyskusji. Dh Szadkovrs1d odczy
ta{ i skomentowl szereg dokumentów z 1940 r. po czym przedstaWił zarys 
działań Harcerstwa na BlisY..im \vschodzie. Dh Sabbat mówił o !ł.arcerst\rl.e na 
Węgrzech, Francji i o ooczątkach p~acy w W. Brytanii. W dyskusji zabiera
ło głos szereg osób. Treść przemówień została nagrana na taśmę. 

Najbliższa impreza Koła to "Jajko" w·POSK'u 29 kwietnia br. Walne ze
branie Koła też w POSK'u dnia 3 czer'W'ca 1973. 

Komisja Historyczna nrzygotowuje 4 dalsze Harcerskie Zeszyty Historycz
ne, dwa z nich powinny ukazać się w końcu maja i będą do nabycia na Walnym 
zebraniu. 

Na zakończenie pragnę zanotować kilka pomyślnych Yiadomości. Pierwsza 
to naui~zanie kontaktu między Kołem a druhem Janem Nowakiem, dyrektorem Ra
dia o na opa. Dyrektor Nowak, d·awny harcerz z Warszawy /jego wsponmie-
nie !.o ę w numerze 15 "Skauta"/, obiecał pomoc przy wykorzystaniu 
1 • W.E. Q.o poga anek harcerskich na kraj. 

T"''-.'1~ ~w· a..do ść to dar Fundacji im. Anny Godlewsklej. W ramach uroczys
z wręczeniem jubileuszowych nagród, Fundacja wydała pa -
i kartki /układ S+~islawa GliyY/ ofrankowane i opatrzone 
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stemplem poczty angielskiej z datą 6.4.1973. Koperty te zostały ofiarowa
ne Kołu Harcerek i Harcerzy z lat 1910-45 jruro dar Fundacji na Fundusz WY
davn~czy Koła. W czasie trzydniowych uroczystości ~8 kwietnia, w Londy
nie sprzedaż tych kartek przyniosła /Wolne Datki/ r:T3 .05. Przy sprzedaży 
tych pamiątek pomogli Harcerze i Harcerki z Hufców Londyńskich. · Składam 
im za ich harcerską pomoc serdeczne podziękowanie. Jednocześnie dziękuję 
na tym miejscu Fundatoro\d doktorowi Julianowi Godlewskiemu oraz s·ekreta
rzowi Fundacji p. Kazimierzowi Vincenz. Obaj ci panowie to dawni sprzed 
pierwszej wojny ś~iatowej. 

c r 
Reprodukujemy tutaj zdjęcie 

stoiska harcerskiego w rnsty-

tucie im. gen. Si korskiego. 

Na zdjęciu od lewej - Przewo-

dniczący I\oła druh Janusz Ro-

wiński oraz dwaj wędrownicy: 

Krzysztof Zielicki i Marek 

Klementowicz. 

Dziękuję r6vnież licznym i szczodrym ofiarodawcom fantów na tombolę, 
które zebrała druhna E. Rozbicka. 

-- ... --
Od Redakcji : 

Redakcja •Skauta" zwraca się do członków naszego Kola z prośbą i wez
waniem do pisania artykułów z zagadnień harcerskich i lvspomnień z przeżyć 
z okresu harcerskiego. Szczególne znaczenie mają relacje-wspomnienia z te
renów Polski o kupowanej przez Zwią.zek Sowiecki, oraz wsoornnienia z okresu 
Polski niepodległej /1918-1939/. Będzie to ważny wkład do historii Har-. 
cerstwa polskiego. 

Chcielibyśmy nasze pismo-komunikat uczynić wspólną własnością i wspól
nym wysiłkiem utrzymać na wysokim poziomie. Prócz współpracy potrzebny jest 
jeszcze fundusz odpowiedni na danie pismu odpo~viedniej szaty zewnętrznej. 

~--~,.Dlatego- choć pismo q~rZlffiHj§,c~łonko~e w ramach opłacanych składe~-
~ .... ,..simy o dobrowolne datki. Czeki i P .o. prosimy kierować na adres skarb-

.u.n. ..... Koła: ek cer t 
N 

-
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l. Artykuły: 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Hm ~ Józefa Mękarska: Po zjeździe komunistycznego "ZHP" l 
Dh dr Władysław J. Zaleski: Refieksje nad "Fragmentami 3 

Listu z Polski" 
Gen. Tadeusz Alf-Tarczyński: U źródeł polskiego skautingu 5 
Hm J .H. : Z historii "Marszu Sakut6w" · 7 

Wspomnienia, notat~i historyczne 

Dh Rudolf Antoni Borth: Z harcerskich \łędr6wek 
Hm E. W.: Runovro Kraińskie 
Hm mgr Anna Piotrowska: Z dziejów tajnego nauczania 
Hm J.N.: O druhnie Jadwidze i druhu Jerzym Lewakowskich 
Hm Walerian Jeremi Śliwiński: Pierwszy harcerski kasownik 

pocztowy 
Hm Ttlładysła.wa Spławska: Na zesłaniu w Kułomzinie 

Wydam1i c twa 

Prof. dr Janina Opieńska-Bla.uth: Harcerki polskie w/ierwszym 
dziesięcioleciu 1911-1921 /maszynopis, 1972 

Hm Stefania. Stipalólma: Tajne nauczanie w b. Okręgu Szkolnym 
Lwovrskim w oczach b. ue'zni6w i nauczycieli /masz.1972/ 

500-lecie urodzin Kopernika w prasie harcerskiej 
Dr Jan Fal'ewicz: Spożycie aJkoholu w środowiskach młodzieżowych, 

Warszawa, 1973 

Korespondencja 

Ci1 którzy odeszli na wieczną wartę 

Sprawozdania 

Sprawozdanie Przewodnicza~go Koła Harcerek i Harcerzy 
z lat 1910-1945 plk. J. Rowińskiego za. okres 
sprawozdawczy do 22 kwietnia 1973 

Od Redakcji 

Fotografie 

daw • Z~d Koła Harcerek i Harcerzy z lat 1910-1945 

is 'a cza: hm dr Józefa. Mękaraka /red./, hm I. Mydlarzowa, 

ll 
l G 
19 
23 
25 

27 

30 

31 

33 

33 

34 

36 

38 

O c dh A.Z. Ropelewski 

47, land Gate, London, S.W.7 Cena egzemplarza 30p. 
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