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Czerwiec 1971 

Skod męka 

Cierpi człowiek, bo sfuiy sam sobie za kata, 
Sam sobie robi koł'o i sam sio- w nie wplata. 

Gdzie niebo 

Nr.13 

Do nieba patrzysz w górę, a nie spojrzysz w siebie, 
Nie znajdzie Boga, kto Go szuka tylko w niebie. 

Niskie drzwi 

Pomitdzy dzieci Boże próżno ten wniść pragnie, 
Kto sio u drzwi tak nisko jak dziecio nie nagnie. 

Adam Mickiewicz 
"Zdania i Uwagi" 

• 



1. A r t 7 k u 2 7 a 

Hm dr J6zefa Mtkaraka 

BARCERSM W WALCE G6RNEGO ST.lSD 
O PRZ!NAI.~ŚĆ 00 NlEPODI.EGtBJ POLSKI /1920-1921/. 

Ludność polska G6rnego Śll4ska trS)k:rotnie v okresie 1919 do 1921 
lf3'Stfpova2a zbrojnie w celu prsy]4czenia tych ziem do odradzającego sit 
niepodleg2ego państwa po okresach rozbior6v. Jut v keńcu 1918 roku orga-
nizowano 11asove viece i manifestacje, nie mgq sapobiec zgrupo-
wane na terenie Śl'łska wojska niemieckie, w szczeg61ności tzv. strat gra
niczna- Granzschutz. Przeciw terrorowi niemieckiej ad.ainistracji robot
nicy saprotestovali 11 sierpni a 1919 strajkiem, a v odpowiedzi na krwawe 
wypadki v kopalni "Myslovice" - v.ybacb2o J2 13~ ~ Na 
jego czele ataD4l komendant Polskiej ritzac j ~ 
Sl'łaka - Alfons Zgrzebniok. objf2o pravle caq okrtg przew'\f-
sl'ov i powiaty południowe, ale zakończy2o sit pe tygodniu 117cofaniem od
dzial:6v povstańos7oh na teren Zag2tbia l]ąbrovsld.ego i Krakovsldego wobec 
przewagi wojsk niemieckich. Na G6rnym ~l'łsku zapanova.J: terx'Or Grenz
schutsu. 

Traktat wersalsld postanawiał, te o państwowej prsy11alełności zie
mi ś~skiej zade~uje povszeohne glosowanie ludności czyli plebiscyt. 
Wladzt nad obszarem plebiscytowym objfła mitdzyaarodova Komisja Mltdz-r
sojusznicza z siedzihfł w Opolu dnia 11 lutego 1920 r. W ~miu 19 lu
tego tego! roku powlano Polski Komisariat Plebiseytovy /PKP/, na kt6rego 
czele s~J: }ł) j ciech Korfant7. Nadal jednak posostala niemiecka admini
stracja, pod kt6rej ochroną dzia2aly terrorysty-czne boj6vk1 niemieckie, 
utradniające .dzia2alność PKP. Pr6ba opanowania terenu plebiscytowego i 
pogroJIG" ludności polskiej doprovadzi2y do v.ybachu ~ ;gi :...Ka 

kiegg. W ciągu kilku dni powstańcy opanowali powia 
ild., witkasość tarnog6rskiego, rJbnickiego, za~ańskiego i lu.u.a . ..LU.l.~ .. .a. • .&.' 

go. W kilku miejscach doszło do citikich starć, rozbrojono niemieeką po
licj t. W vyniku tego povstania policj t niemiecq zastąpi h polsko-nie
miecka policja plebiseytova. Mimo to strona niemiecka miała nadal sU
niejsz'ł poz.ycję. 

Plebiscyt odb,yl sit v niekorzys~ch dla polskiej ludności warun-
kach g !!!!! • Nie odzwierciedl i2 prawsiwych 
~ień i nastro j ludu polsldego. POW przygotowyvala sit do nowego pow
stania~ Przygotowania te okasaq sit potrzebne, gdy v kwietniu 1921 r. 
członkowie angiels~ i wlosc.y Komisji Mitdzysojuszniozej występtli z 

oddania Niemcom ogromnej CZfŚCi obszaru plebiscytowego. Pod 
naF.• ,.o~ j ludności polskiej Korfanty vezval robotników do 
at jku genehlnego i jako dyktator g V)'dal 
ńfiJ kas 2 u~a 1921 rozpoczęcia walki zbrojnej. Akcją bojollłł kierowała 
'Nacs M Wojsk Powstańczych, z pu2k. Maciejem Miel!yńskim /pseud. 

Do a potem pułk. Kazimierzem Zenkteller-Warwasem na czele. 
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Wielką rolę odegrał Michał Grażyński, kap i tan, organizator POW na Sląsku, 
późniejszy wojewoda śląski i długoletni przewodniczący ZHP. Główna bit
wa rozegrała się w rejonie Góry św. Anny. Pod naciskiem Komisji Między~ 
sojuszniczej obie strony walczące musiał,y opuścić teren plebiscytoWY, 
który polłrócił pod jej władzę. 

W rezultacie ~rzeę!ęgo PQ~~~n~g przyznana zostaŁa Polsce - decyzją 
Rady Ligi Narodów i Rady Ambasadorów 20 października 1921 znacznie więk
sza niż poprzednio planowana część Górnego Sląska. Nadal jednak pod pa
nowaniem niemieckim pozostała na Opolszczyźnie milionowa masa ludności 
polskiej. 

+ + + 

Od pierwszych lat swego istnienia nieopierzona jeszcze organizacja 
harcerska musiała zdawać egzamin służby Polsce, rozwijaj,c się v różnych 
warunkach politycznych przed i v czasie pierwszej wojny swiatowej, pod 
różnymi nazwami, jak: Skauting w }~łopolsce, Polska Organizacja Skautowa 
w Zag)ębiu Węglowym, z g)óvnym ośrodkiem w Piotrkowie, Związek Harcerst
wa Folskiego w Warszawie, Związek Skautek Polski ch, Junactwo, jako orga
nizacja młodzieży wiejskiej , oraz Barcarstwo Wielkopolskie. W listopadzie 
1918 rob,, u progu niepodległości, kiedy w Lublinie nastąpiło zjednocze
nie wszystkich organizacji harcerskich w jeden ZHP - harcerstwo we Lwowie 
pierwsze otrzymało chrzest bojowy o polskość wiernego miasta. Rok 1920. 
Wojna z soviecką Rosją, nieustalona granica na zachodzie wysuwają nowe 
zadania. Harcerstwo organizuje społeczne pogoto'tda. Do pracy na wszyst
kich odcinkach stają harcerze i harcerki. Górny ~ląsk, Warmia i Mazury 
mają przeprowadzić plebiscyt, których wyniki zadecydują o przyszłej 
przynależności państwowej. Polski Komitet Plebiscytowy w Warszawie wez
wał pracowników oświatowych i instruktorów harcerskich do pracy na tere
nach objętych plebiscytem. 

"Ja, jako instruktorka- pisze Janina Opieńska-Blauth /ze Lwowa/ we 
wsnornnieniu, opubliko\-ranym w Kwartalniku Opolskim - podejmuję wtedy de
cyzję, zwalniam się z pogotowia harcerskiego i deklaruję wyjazd na Górny 
~ląsk. W kilkuosobowej grupie, zaopatrzone w paszporty i wizy upraw
niające do wjazdu na G6rny Śląsk, udajemy się do Sosnowca. Trafiamy na 
moment wybuchu drugiego, szybko stE.umionego powstania śląskiego. Grani-
ca zamknięta, nasz pobyt w Sosnowcu przedluża się. Dopiero po kilku 
dniach udaje się nam przejść przez ziele~ granicę kolo Mysłowic. W pier
wszych dniach sierpnia jesteśmy na ziemi sl~skiej. Przestrzegają nas przed 
pro~dzeniem głośnych rozmów w języku polskim. Jedziemy tramwajem do By
tomia. STyszy się g!ównie gwarę górnośląską, rzadziej język niemiecki. 
W Bytomiu udajemy się do hotelu Lommnitz, gdzie mieści się Polski Komi
sariat Plebiscytowy. Rozmawiamy z druhem Miłoszem Sołtysem, kierownikiem 
sekc, • harcerskiej. Od niego otrzymujemy pierwsze informacje, instrukcje, 
s zó · ••• Mamy nawiązywać kontakty z miejscową ludnością w miastacz-

kac i ach, zbierać młodzież i dorosrych, m6wić o Polsce i zakładać 
~ ~ carskie. Zdajemy sobie sprawę z trudności, z którymi zetknie-
~się v szej pracy. Jedziemy z druhną Haliną Piotrowską /z Wilna/ do 

ana~c, pierwszego ośrodka harcerskiego żeńskiego, w celu zdobycia 
u ~~,żynr!vej Jadwigi Sortyso,..rej bliższych informacji jak się zabierać do 
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pracy. Przeżyvamy nievesołe momenty refieksji. W jaki sposób my młode 
dzievcz~ta, potrafimy' zdobyć zaufanie miejscowej ludności, zahartowanej 
v ciężkich warunkach pracy i życia, uświadomionej społecznie. Czy potra
fi.my z nimi rozmaldać. Nie znamy gw:ry górnośląskiej. A jak odpo\li.adać 
na eytania, na które same jesscze nie znajdujemy odpowiedzi?... Organi
zujemy pierwszą zbiórkę harcerską. Po pierwszych oporach dziewczęta bio
rą żywy udzia> w organizowanych przez nas grach, ćviczeniach harcerskich 
i śpiewch. Szybko nawiazywa1y się kontakty ••• Warunki pracy organiza-

• 

cyjnej poprawily się znacznie po objęciu stanowiska instruktorek powia-
towych przez barcerki przybyłe z najlepszych ośrodków harcerskich v Pol
sce, a przede wszystkim z Łodzi ••• " 

Wielką pomoc w pracy stanowi}'y kursy instruktorskie. Pierwzy 5-
dniowy kurs męski odbył się v Czarnym Lesie. Uczestników było 21, w wie
ku od 13 do 20 lat. W kursie vzięło udział 4 instruktorów. Za pomiesz
czenie srużyla nie używana obora i otwarta szopa. Prycze do spania, sto
ły i }awki sporządzili uczestnic.y kursu - sami. Sześć godzin dziennie 
przeznaczono na wykłady i ćwiczenia. Poporudnia wype'hlia:ty gry, sport, 
gawędy ze śpiewami przy ognisku. Potem odbyły się dw dłuższe kursy żeń
ski i męski w pięknej miejscowości Patoce, w powiecie lublinieckim, gdzie 
były doskonałe warunki. Na kurs żeński zgłosiło się aż 100 dziewcząt. 
no godzinie 6 rano - pisze druhna Janka- budził nas gwizdek oboźnej. Po 
raporcie i odczytaniu planu zajęć na dany dzień odbywała się gimnastyka 
w ogrodzie. Wiele kłopotu miały nasze druhny Ślązaczki w drugich do 
ziemi spódnicach, ale w żaden sposób nie dały się namówić do włożenia 
kostiumów gimnastycznych. Jedynymi prawie przyrządami gimnastycznymi, 
obok uniwersalnej ławeczki, były trzepak do dY'-18n6w i zwyczajny sznurek. 
Po śniadaniu odbywały się gawędy ideowe i ćwiczenia harcerskie. Reszta 
dnia, po obiedzie, upływała na grach, gawędach i śpiewach. Ale co było 
najbardziej cenne, to . wspania~ nastrój, wytworzony serdecznym wzajemnym 
stosunkiem instruktorek i uczestniczek kursu. Wspomnienia z tego kursu 
przetrwa~ do dziś w naszej pamięci, a u wielu Górnoślązaczek zadecydo
wały o ich ~erności dla Polski w najtrudniejs~ch nawet momentach pod
czas drugiej wojny światowej." 

+ + + 

Ogólne kieroMnict-W pracy harcerskiej na Górnym Śląsku w ręku In
spektoratu Harcerskiego Okręgu Górnego Śląska, którego przewodnicząc.ym 
by> ~.i łosz Sołtys, Górnoślązak, skaut z drużyny lwowskiej, zamordowany 
v Buchenwaldzie w drugiej ~jnie światowej. Do Inspektoratu wchodzili 
następujący druhowie i druhny: Jan Bek, Górnoślązak, instruktor harcer
ski, śp. Wanda Jordanówna, pierwsza harcerka Górnego Śląska, śp. Antoni 
Olbromski z miasta Łodzi, przez pewien czas Naczelnik Gł6wnej Kwatery 

k±1~ w Polsce niepodległej, Janina Opieńska ze Lwowa, Franciszek Po
wi~~i, Przybyła, Górnoślązak, autor wierszy o Śląsku, Jadwiga Soł
tys~a ~ Ra mia1 żona Milosza Sołtysa, Halina Stęślicka, lekarz, har-

_,.,.rka Sląska, Jan Wawrzyniak harcerz z Poznania, dr. Maksymi-
l , kierowrtik wycho~a fizycznego w Polskim Komisariacie 

• Do Inspektoratu Harcerskiego Okręgu Górnego ~ląska na
entacja, łączność z Polski m Komisariatem, łączność z Na-
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czelnictvem ZHP, łączność ze starszym społeczeństwem, a w szczeg61ności 
zakładanie K6ł Przyjaci6l: Harcerstwa, finanse i sekretariat, gospodarka, 
kontrola prac sekcji, propaganda idei harcerskich, praca samokształcenio
wa ~r6d członk6w grona kierownlk6w, ewidencja i kontrola członków gro
na kierovników, przyjmowanie drużyn do organizacji. 

Dla bezpośredniego kierowania pracą w drużynach został,y ut~rzone 
dwie sekcje: męska i żeńska. Kierovnictwo sekcji męskiej objął Antoni 
Olbromski, żeńskiej - Jadwiga Sol:tyso'Wa. W skład sekcji żeńskiej wesz
ły: Klara Cieślikówna z G6rnego ~ska, jedna z pierwszych harcerek, 
uczestniczka kursu w Patoce, Wanda Jordanóvna, Janina Opieńska - lotna 
instruktorka, Jadwiga Sołtysowa, Adriana Zawadzka z Radomia, sekretarka 
sekcji. Do sekcji męskiej należeli druhoYie: Jan Bek, instruktor z Gór
nego Śląska, Marian Kukla, harcerz ze Lww, Augustyn Motyka z G6rn1i~ 
~ląska, sekretarz sekcji, Antoni Olbromski, Piotr Pander, z Górnego s
ka, FI8;1lciszek Powiecki, Jan Pyszny z Górnego Śląska. Do zadań obu selr
eji należalo organizowanie drużyn, wizytacja drużyn, vyszkolenie, ośvia~ 
ta, ·praca wewnętrzna, mianoYania drużynowych, udzielanie urlop6w człon
kom grona. 

Do członkÓY grona kierowników pracy harcerskiej należeli: Jan Bek, 
Klara Cieślik6wna, Anna Gontarska z L:>dzi, Maria G6rzenka z Górnego ~ląs
ka, Wanda Jordanó'WI18., Wladysłava Keniżanka z Łodzi, Marian K11kl a ze Lw
w, Wanda Kulikovska ze Lwowa, /inżynier, zmerh. Ye Lwowie, J?OZostawszy 
w nim po 1945 r./, Mateusz Le bek, Piotr Mensfield z Górnego Sląska, Augus
tyn Motyka, Stefan Niewiadomski, Rajmund Skorupa z Górnego Śląska, 01-
bromski, Opieńska, Sołtysowa, Sołtys, Wawrzyniak, Zawadzka. 

wykazy nazvisk instruktorskich w składzie Inspektoratu, sekcji i 
grona kierowników świadczą o licznym udziale rodoYitych Ślązaków, wyszko
lonych na kursach instruktorskich. 

+ + + 
Pierwszego listopada 1920 r. ukazał się pierwszy numer "Harcerza 

~ląskiego", dwutygodnika· dla mlodzieży, którego redaktorem i wydawcą zo
stał druh Miłosz Sołtys. Obecnie komplet tego pisma, na kt6re składa się 
13 numerów jest "biał,ym krukiem". W poszczeg6lnych archiwach i bibliote
kach istnieją tyJko pojedyńeze numery tego pisma. Jeden z nielicznych ko
mplet6w należy do zbiorów pozostał,ych po śmierci Wandy Jordanóvny /Łowiń
skiej/. Kilkakrotnie wspomniana tu Wanda Jordan-ZDYińska, to wybitna har
cerka z okresu plebiscytowego, pierwsza instruktorka, wychowana na od~
tych wówczas kursach, która potem b,yła komendantką całej Chorągyi Okręgu 
Górnośląskiego. Jej mąż Władysław również harcerz, był twórcą projektu 
stannicy na Buczu, a Wanda dz~ęki swej wielkiej energii pomysł ten zre
alizowe l-a. 

~--~~Nowe pismo miało służyć młodzieży śląskiej, miało jej zastąpić szko-
po , dać wiedzę o Polsce i wiedzę harcerską. W dziale zuchów mia~ 

najmłodszą młodzież, a dział korespondencji miał spełnić 
.---..1 z•!da.Jl;i.Aa....z liżenia Polski do Śląska. Kronika tego pisma jest ważnym do-
O a historii harcerstwa śląskiego, a okólniki, spra~zdania, 

e~1~, liczne ilustracje pozYaleją odtworzyć i przypomnieć ludzi, 
brą robotę na Górnym Śląsku w historycznym roku plebiscytoWYm 
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wykonali. Są w "Harcerzu mąskim" r6wież teksty pieśni wówczas 
nych na z bi6rkach i na o bo z ach·. 

Pieśń harcerzy śląskich: 

Ruszyc.y dziejowej wiosny kry, 
Prysły niewoli ta11G', 
Ojczyzno, do Ciebie młodzi ~ 
Niesiem Ci młodość czystą w ofierze, 
My śląskiej ziemi harcerze. 
• • • • • 
• • • • • 
o, drogi nad życie Śląsku nasz, 
Polsko, Ojczyzno święta, 
Czuwają jak niezłomna straż 
Twe wierne pacholęta. 
Niesiam Ci miłość wierną w ofierze, 
MY śląskiej ziemi harcerze • 
. - ............ ~ . , - ·~----- .... 

• 

"R o t a" 

~-,.. .. .. . . 

śpiewa-

• 

/według układu J6zefa Relidzyńskiego, poety zmarłego 
v Londynie/ 

N 
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Nie damy ~ląska, skąd nasz r6d, 
Gdzie dom nasz, pr6g ziemicy, 
~ląsc.y żołnierze, śląski lud, 
G6rale i g61micy. 
Nie będziesz, Niemcze, mia'- z nas sług, 
Tak nam dopom6ż B6g! 

Nasza ta ziemia w polskiej krwi 
Zbroczona i w trudaCh ~jny, 
Nasz jest ten węgiel, v którym lśni 
Pot naszej pracy znojnej. 
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Nie sitgnie nigdy wr6g 
Tak nam dopom6ź B6g! 

Nie b'dzie deptał pruski gad 
Starej piastowskiej ziemi, 
Psią mową hańbił naszych chat, 
Raczej je śmierć oniemi, 
Raczej zaorze wszystko plug, 
Tak nam dopom6ż B6g! 

W każdej kopalni znajdzie wraz 
Redut, on Ordona, 
Kt6ra zagrzebie pravie nas 
I niżby pot nasz żłopać m6gł, 
Tak nam dopom6ż B6g! 

Ojczyzno nasza! Kraju nasz! 
Z Tobą nam żyć i umierać! 
Niezłomnie stoi polska straż, 
Polsko, Twa wierna czeladź. 
Zabrzmi i dla nas zloty r6g, 
Tak nam dopom6ż B6g! 

Od ojc6w naszych śvi,tych trun 
I od kolebek dzieci, 
Ze śląskich piersi wszystkich strun 
Na świat voJ:anie leci, 
Gdzie Polska, tam nasz dom i pr6g, 
Tak nam dopom6ż B6g! 
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Wanda Jordan6wna 
/Łowińska/ -
pierwsza harcerka 
i komendantka 
Chorągwi G6rno
śląskiej. 



+ + + 

W grudniu 1920 r. Inspek~rat Harcerski v Bytomiu zarządził połą
czenie uroczystości poświęcenia sztandaru ofiarowanego harcerstvu śląs
kiemu przez Naczelnictwo ZHP ze zlotem drużyn Górnego Śląska. Uroczys
tości odbyły się v Bytomiu. W zlocie wżięło udział 568 harcerzy i har
cerek z 27 środowisk. Jednakże władze Komisji Międzysojuszniczej nie 
pozwoliły na pochód w mundurkach harc~skich. Mimo to młodzież grupka
mi ze Śpiewem "Roty" i "Myśmy przyszłością narodu" defilowała ulicami 
miasta na miejsce zbiórki. · Raport v imieniu Naczelnictwa ZHP odebra2 
druh Tadeusz Strumil:ło. 

W grudniu rówież vyj achała wycieczka śląska pod kierunkiem drcha 
Wawzynia.ka do Warszawy, zwiedziła zabytki stolicy, była przyjęta w Bel
wederze przez marsz. Fiłsudskiego i v Sejmie. 

+ + + 

W końcu grudnia zmienił się zespół instruktorski działający na 
Śląsku. Przyjechała nowa grupa z kraju, m.in. Jadwiga Wocalevska z lc
dzi, kt6ra zginęła w czasie Powstania Warszawskiego w 1944 r., Maria 
Kowalska również z lodzi, Helena Olejniczakówna z łodzi, Helena Antosia
k6wna i Bożena Kosanecka z lodzi oraz druhowie: Stanisław Ko~lewski i 
Stefan Radajawski z Poznania. 

+ + + 

W przededniu głosowania, w dniu l marca 1921 Inspektorat harcerski 
wydal okólnik: "Zbliża się dzień plebiscytu, dzień który zadecyduje czy 
Górny Śląsk będzie należał do Polski. Młodzież harcerska nie może wpraw
dzie wywrzeć większego i bezpośredniego wp~ na wyniki plebiscytu, ale 
harcerz pamięta, że najpierwszym jego obowiązkiem jest wiernie służyć Oj
czyźnie i dla niej sumiennie spełniać swje obowiązki. Toteż w chwili 
obecnej Harcerstwo zgłasza swą shlżbę taką, na jaką go stać. Obowiązkiem 
każdego harcerza i harcerki jest oddać w dniu plebiscytu swe siły Ojczyź
nie. Niech każdy robi to, co mu ~każą przełożeni. Niech z szereg6v na
szych ni.kt v tym dniu przełomowym n.ie us1mie się i niech każdy stanie na 
swym posterunku" ••• 

Terror niemiecki ~rastał. ~simy wpłynąć na umysł,y uspakajająco -
pisał "Harcerz ~ląski" · - a wite, tłumaczcie YBzyscy, że vinni zachować 
spok6j i roZ\Iagę, oddać svój głos, bo im nic za to nie grozi, nie podda
wać się obawom i wytrwać do końca na swym stanowisku: kto przecierpiał 
tyle ile nasz polski lud, tego już nic nie ustraszy i nie sprowadzi z 
obranej drogi ••• " 

Mi~ęł,y dwa tygodnie od dnia glosowania, a losy ~ląska wciąż nie był,y 
znane. Niemcy rozsiewali fałszyYe informacje. Wielu Niemców aresztowano 

•+cz prowkacje. W Gliwicach wykryto sztab tajnej organizacji nie
mi l~j "~gesz". Polski Komisariat Plebiscytowy przedłożył Komisji Ko
~ic~jnfj v"polu wykaz oszustw plebiscytowych dokonanych przez Niemcóv. 

p ~as~~ wstało Towarzystw Obrony Kresów Zachodnich Górnego SJ.ąska 
~ . ~9 rzystwo przeprowadziło drugi prywatny plebiscyt w zachod-

-.- ~on, kt6ry wszędzie wykazał przewagę g~osów za Polską. 
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A jednak granica wyznaczona przez Koalicj~ na Górnym ŚląskU była bardzo 
krzyvdząca Polsk~, nie odpowiadała v żadnym stosunku vynikom glosowania, 
nawet po przyj~ciu głosów wszystkich emigrantów • 

. 
+ + + 

• 

W jednym z ostatnich numerów WHarcerza Śląskiego" z l kwietnia 1921 
ukaza%o się wezwanie do harcerzy śląskich: "Nie ustauajm.y v prac.y ani na 
chwil~, tym bardziej teraz, uczęszczajmy pilnie na zbiórki, ćwiczmy swe 
ciało przez trudy fizyczne, umysł przez czytanie poważnych książek, a 
nade wszystko kształćmy dusze nasze, abyśmy wyrośli na dzielnych PolakóY. 
Pamiętajmy, że ziemia śląska zawsze będżie narażona na zalew niemiecki, 
przed którym musimy się bronić. A któż się oprze temu, jeżeli nie my 
młodzi, którzy za lat kilka wejdziemy w życie, obejmiemy różne stanowis
ka i urzędy, wejdziemy do gmin i związkóv, by pokierować życiem kraju. 
Poznajmy przeto przeszłość nas~ego kraju, poznajmy język i przepiękną . li
teraturę ••• poznajmy kulturę rodzimą i na tę modłę kształtujmy nasze 
umy.s:ły. • • A więc żywo do pracy" ••• 

+ + + 

Odjechali harcerze i harcerki z grona instruktorskiego napływowego. 
Pozostali gospodarze-Górnoślązacy. W inspektoracie i sekcjach harcers
kich: Miłosz Sołtys i Jadwiga Sołtysowa. Wanda Jordanówa. objęła prolm
dzenie sekcji żeńskiej. Okręg górnośląski zyskał piękną kartę w dalszej 
historii harcerstws polskiego. 

+ + + 

· W sierpniu ubieglego roku w 50-tą rocznicę akcji plebiseytovej od
było się Y Kokotku koło Lublińca spotkanie harcerek i harcerzy, uczestni
ków ~wstań śląskich i działaczy plebiscyto.wych. 

"Spośród licznej rzeszy instruktorek i instruktorów .harcerskich, 
z kt6rymi przed pól' wiekiem spotkalam się Y hotelu Lomni tz V Bytomiu, 
czy Polskim Komitecie Plebiscytowym w Zabrzu a wreszcie v Patoce ośrod-
ku kursów harcerskich dla młodzieży śląskiej - pisze Janina TUmińska w 
relacji pt. Nasze wczoraj, Y miesięczniku społeczno-kulturalnym "OPOLE"
przybyła na spotkanie zaledwie garę~ tka. Z druhów trzech tylko: Jan Wa
vrzyniak, vóvczas student uniwersytetu poznańskiego, zastępca kierownika 
Inspektoratu Harcerskiego v Bytomiu, · dziś emeryt, zamieszkały v Katowi
cach, Henryk ~niegocki nestor i jeden z założycieli harcerstwa w Poznaniu, 
długoletni Komendant Chorągvi Poznańskiej, Jan Grzbiela, Górnoślązak, 
w owym czasie działacz plebiscytowy i harcerz. Druhen przybyło więcej: 

__"_-~~m ga Sołtysowa, wdowa po Miłoszu, Janina Opieńska, córka jednej z 
~.ch pionierek Harcerstwa Polskiego, obecnie emerytowany profesor 

ubelskiego, pełniła w akcji plebiscytowej funkcję instruktorki 
takim temperamentem, że nazwano ją "Duchem niepokoju", · Wlady-

0 lbromska, bratowa Antoniego, Anna Gontarsk:a-Słomczyńska, 
t\.Ozanecka-Orłowska, Maria Kovalska-Radkowa ••• 

..._.,.,..,.- eń następny tego spotkania, Y którym ·prócz wymienionych brali 
mniej autorce znani uczestnicy akcji plebiscytowej, poświęcony 
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został relacjom i wspomnieniom. Ponievaż istniała lista harcerska z okre
su plebiseytovego, więc ją przy o desy tywaniu w razie nieobecności wywo
łanego uzupełniano informacjami. Ot6ż - jak wspomniano ~ej - Miłosz 
Soltys zginąl' v obozie koncentracyjnym, Stanisław Morawieeki, harcmistrz 
ze two~ uczestnik III powstania śląskiego w randze podporucznika - zmarł, 
Jerzy Szali t 18-letni harcerz ze Lwva, pracowal w poviecie prudnickim, 
gdzie został dotkliwie pobity przez boj6wkę niemiecką, zmarł w 1924 roku, 
na Opolszczyźnie przebywała również druhna Zofia Załęska, późniejsza żo
na znakomitego językoznawcy pror. Lehra-Spławińskiego, pobita również 
przez bojówkę palkami gumowymi. . 

Wśród wspomnień o minionym okresie praa,y na ~ląsku zdarzały się i 
"kawał.y" veso:te. "Oto- opowiada Tumińska- jawi się · nam Hela Popowicz6wna, 
lwo'Wianka przezwana "Ditkiem rogatym". A rogi pokazała nie lada - na sa
mym wstępie. W Bytomiu vys:tano ją do Dobrodzienia, miejscowości trudnej 
i zag:t'ożonej. Parę godzin po jej przybyciu vtargnęli do jej mieszkania 
dvaj młodzi ludzie i kazali zaraz spakować rzeczy. "Nie macie tu trelko, 
nie do roboty, Dobrodzień jest niemiecki, Polaków stąd wyciepniemy". 
Wzięli pod ręce i zaprovadzili na stację kolejową. D~thna Hela złożyła 
swym przełożonym sprawozdanie z zajścia, potem następnym pociągiem wó
ciła do Dobrodzieńca i tam została do końca. Przypomniała nam się Mło-
da Polska w osobie Janiny Drojovskiej, ró~ież lwowianki, zwanej przez 
nas "Koliberkiem" z powodu drobnej postaci i "bajecznie kolorow,yehftsu
kienek. J.ako przysz1a pisarka została przydzielona do "Harcerza aląskie
go". Powtarzała często: "Nie sztuka umrzeć - sztuka żyć". Żyje dotych
czas. Pisze. Byl też wśród działaczy plebtscyto~ch mi~ druh ze Lwowa, 
Marian Kukla, najpoczciwszy chłopak pod słońcem, którego przezwano "Świę
tym". Ktoś przypomniał, że przydomek ten dopomógł mu do wyratowania się 
z rąk żandarmerii niemieckiej. Podczas rewizji osobistej znaleziono przy 
nim fotograf~ę jednej z druhen z dedykacją "9viętemu~. "Wer ist der Hei
llige?" zainteresovał się Niemiec. Druh Marian stuk:nąvszy się w piersi, 
z zapaKem wykrzykn4ł: "Das bin ich!". żandarm nakreślił kółko na swym 
czole, Sl'Qgll!daj~e porozum1 evawezo na swojego kamrata. Puścili go wolno". 

Grupa zebranych na zjeździę działaczy "wczorajszych" na ~ląsku zwie
dziła v okolicy miejsca, gdzie niektórzy z nich pracowali. Byli v miejs
cowości Czarny tss, obok kt6rej 50 lat przebiegała granica polsko-niemiec
ka i gdzie v dnie pogodne widać było wieże kościola na Jasnej Górze. By
la tu leśniczówka, gdzie szkolono pierwsze kadry młodzieży harcerskiej. 
Gdy z powdu wybuchu II powtania młodzież wyjechała, pozostało kilku 
druh6w, którzy pomagali przemycać broń z Polski. Leśniczówka miała drzwi 
na przestrzał. W nocy wjeżdżał,y przez nie wozy z Polski naładowane bro
nią i amunicją, pokryte dla niepoznaki słomą i sianem. Wewnątrz stodoły 
wozy te przełado~no na inne, w tym celu przygotowane i povstańc.y śląs-

ran rtowali je dalej~ •• " 
szc ając Kokotek uczestnic,y zjazdu pozostawili przywiezione pa

mift~ fotografie "półwieczne". "Coś dla przysz~eh pokoleń ••• -koń-

( 
czy ~ ka - Nasze "wczoraj n ożyło na moment, przemówiło i • • • już 
jes tori n 

orja volnego ~ląska włączyła się w dzieje niepodległej Rzeezy
po~llt s-Polskiej. 
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Michał Grażyński 
w mundurze powstańca g6rnośląskiego. 
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Prof. dr Bro,Uslav Helczyński 

S .P. MICHAŁ GRJ.Żl1łSKI 

. 
Przypadająca na maj-czerwiec bieżącego roku 50-ta rocznica III Pow-

stania ~ląskiego przypomniała kluczowę rolę, jaką w nim odegrał jeden z 
czołowych dsialacsy harcerekichokresu międzywojennego i były prezes Z"wiąz
ku Harcerstwa Polskiego ś.p. Micha2 Grażyńsld. 

Nie był on harcerzem w okresie svoich studiów gimnazjalnych, które 
ukończył w roku 1909, gdyż w tym czasie ruchu harcerskiego jeszcze v Pol
sce nie było, gdy jednak w roku 1909 ruch harcerski został do Polski prz&
szczeoiony pod angielską naz~ skautingu, Grażyński, który w tym czasie 
studiowa~ historię na Uniwersytecie Jagiellońskim, stał się jego człon
kiem i b,y~ wybitnie czynny przy tworzeniu pewnych drużyn hareersktch na 
terenie KrakoWa. 

~.p. Grażyńskiego znałem dobrze, byliśmy bowiem kolegami v tej samej 
klasie gimnazjum św Anny w Krakowie. Był uczniem vybitn.ie zdolnym, nie 
zależało mu jednak na sdobywaniu najlepszych stopni ze wszystkich przed
miotów, lecz tylko z tych, które go s~zególnie interesowały, a ldfC z 
jednej strony z historii, której znajćmością przewyższał wszystkich ko
legów v klasie, z drugiej fizyki. Cechowa~A go skłonność do pracy kon
kretnej, nie zaś do brania udziału w dyskusjach na tematy ideologiczne, 
k~6re pasjonowały ówczesne pokolenie młodzieży szkół średnich i akademic
kich. To też nie wstąpił - mimo licznych nalegań - do żadnej z organiza
cji ideowych, do których należała większość jego kolegów i przyjaciół, 
gdy natomiast powstał ruch strzelecki, majttcy na celu przygotowanie się 
do walki zbrojnej o odzyskanie niepodległosci, Grażyński rzucił się w wir 
tej pracy z całą pasją i zapałem, kończąc w Polskich Drużynach Strzelec
kich szkołę oficersq i zdobywając stopień podchorążego. Praca w druży
nach zaprowadziła go też do organizacji skautowej, która b,yla przez dru
żynlaków povołana do życia. Ruch skautowy odpowiadał widać potrzebom i 
charakterowi młodzieży polskiej, bo rozszerzył się z niezmierną szybkoś
cią po całej Polsce poprzez dzielące ją v6wczas kordony zaborcze tak, że 
gdy w 3 lata po jego powstaniu \IY'buchJ:a I wjna. światowa, w kt6rej znacz
na cztść młodzieży polskiej ~ięla udział w szeregach Legionów Polskich, 
w szeregach tych znalazło się bardzo wielu "skautów" z różnych miast 1 
miasteczek vszystkich 3 zaborów. 

Grażyński nie mógł się w nich znaleźć, wojna bowiem zastała go w 
szeregach armii austriackiej, w której odbywał przymusową służbę wojsko
wą. Już na jesieni 1914 roku odniósł on w "Walkach ciężką ranę, w wyniku 
czego zestal uznany za niezdolnego do służby frontowej i pozostałą część 
wojny spędził w srożbie pOzafrontowej w Krakowie, \IY'korzystując ten czas 
dl~do~cia - poza posiadanym już stopniem doktora filozofii - stopnia 
oletor praw.. 

l(its~ciwą jednak miarę S\lYCh zdolności i charakteru wykazał Grażyński 
..do,:) ero O<izfSkaniu przez Polskę niepodległości. Najpierw skierował 
ó:n 1na akcję ~lebiscytovą na terenie Spisza i Oraw.y, zarażając 
s~ lem{tńnych i doprowadzając do opowiedzenia się za Polską sporej 
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liczby gmin tego spornego terytorium. Z chwilą zakończenia tej akcji 
i podpisania Traktatu Wersalskiego, w myśl którego los G6rnego ~ląska 
został uzale!!niony od przeprowadzenia na tym terenie plebiscytu, prze-
niósł się na Górny Śląsk, działając gl6wnie w środowiskach robotnicz.reb 
i pozyskując wielu "pieronów" śląskich dla idei powrotu Sląska do Polski • 
~ótce jednak zorientował się, że wbee terroru stosowanego przez nie-
mieckie organizacje paramilitarne "Grenschutz• i "Heimatschutz" walki o 
Górny ~ląsk nie da się \IY"grać tylko agi tac ją i propagandą i że w walce 
tej będzie musiało dojść do pr6b,y sil. Organizuje przeto - przede wszys
tkim w miastach i osiedlach g6rniez.ych - konspiracyjną Polską Organiza
cję Wojskową z tą myślą, że w decydującej chwili wystąpi ona na 'Widow
nię i zamanifestuje siłą ~lę śląskiego robotnika przyłączenia Śląska 
do Polski. Dee.ydująe.y moment przyszedł, gdy po przeprowadzeniu plebis
cytu okaza>o sit, że vitkszość upravnionych do głosowania opowiedziała 
się za pozostaniem ~lą.sks. w granieach Rzeszy Niemieckiej. Spowodował 
taki wynik z jednej strony terror niemieckich bojówek oraz wpłyv nie
mieckiego aparatu administracyjnego i duchowieństwa, z drugiej dopusz
czenie do glosowania emigrantów, którzy się wprawdzie na Górnym ~ąsku 
urodzili ale zamieszkivali na Zachodzie Niemiec. wnet rozeszły się po
głoski, że koalicyjna Rada Najvyższa zamierza dokonać podziału Górnego 
Sląska v taki sposób, aby tylko poJ:udniowe powiaty Pszczyński i Rybnic
ki, gdzie za Pols~ opowiedziała si~ przytłaczająca większość, przypad
ły Polsce, cała zas reszta kraju pozostała przy Niemczech. By do tego 
fatalnego wyniku nie dopuścić, trzeba ~ło uciec się do walki, do opa
nowania ca~ości lub większości Górnego Śląska przez Polską Organizację 
Wojsko~. Tak doszło do wybuchu ITI Powstania ~ląskiego a w powzięciu 
tej niezmi&rnie doniosłej decyzji kluczowę rolę odegrał Michał Grażyńs
ki, choć formalnie był on tylko szefem sztabu jednej grupy ~jsk pow
stańczych. Jego też naciskom na czynniki polityczne a w szczególności 
na polskiego komisarza plebiscytowego Korfantego zawdzięczać należy, że 
akcja powtańcza nie zo~taJ:a przedwcześnie przerwana a jej powodzenie 
było głównym powodem decyzji Rady Najwyiszej o takim podziale Górnego 
~ląsk.a, który obowiązyva.ł do llYbuchu II wjny Światowej. 

Popularności Grażyńskiego ~ród byłych powstańców śląskich, któ
rzy stanowili najbardziej uświadomiony i patriotyczny element wśród 
ludności tego kraju, zawdzięczać też należy po~łsnie Grażyńskiego na 
stanowisko wojewody śląskiego w 1926 r. Pozostawał na tym stanowisku 
do wybuchu II wojny światowej, podnosząc ~jewództ~ pod względem gos
podarczym i rugując zarazem vpływ.y niemiecki~,które mimo przyłączenia 
tej części Sląska do Polski były wciąż jeszcze bardzo silne. 

Pamięć o tym najyYbi tniejszym ~j ewodzie śląskim pozostała żywa 
w tym kraju po dziś dzień, jak świadczą liczne dochodzące stamtąd od

-----~tn y. PozostaJ-a ona również żywa w szeregach polskiego harcerstwa tak 
kr ~u jak zagranicą. Bo Grażyriski mimo ogromnej pracy, jakiej wyn•a-

g ~o k~erowanie ~jewództwem śląskim, powróci~ również do czynnego za
-- i~sowania ruchem harcerskim, w którego szeregach dzia~ał przed I ~j

~iatową a z którym nie zerwał kontaktu i później. wybrany przez 
zelne władze harcerskie na prezesa Związku Harcerstwa Polskiego w ro-
1931 po~oży~ on nie tylko wielkie zasługi około zdobycia dla tego 
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ruchu konie~znych i silnych podstav finansowych, ale przede wszystkim 
wycisnął silne piętno swej indyvidualności na kiertmku wychowawczym tej 
organizacji. Niektóre z wygłoszonych przez niego gawęd są po dziś dzień 
cytowane z okazji zlotóv harcerskich, zawierają boviem myśli i sformu
łowania, które mimo uplyvu lat nie straciły wielkich waloróv wychowwczych. 

Z' historii ruchu harcerskiego w Polsce nazviska ś.p. Miehs.ła Grażyń
skiego nie da się wymazać. ________ ._ ____ _ 

Dh A.Z. Ropelewski 

RUCHY IDEOWE U KOLEBKI HARCERSTWA POLSKIEGO 
----··---- ---·--------------------

Referat mój ma charakter wspomnienia osobistego, opartego na włas
nych przeżyciach i pamięci, a nie na źr6dlach historycznyCh. Mogą więc 
zdarzyć się v nim pewne niedokładności w drobiazgach natury mniej ważnej. 

Stosując się ególnie do vyznaczonego tematu - poświęcam jednak wię
cej miejsca roli szk6l. polskich i atmosferze w jakiej zrodziło się har
cerstwo /skauting/. Ograniczam się r6wnież do terenu byłego Królestwa 
pod zaborem rosyjskim i przyjmuj,, że Radom w którym działałem b,ył typo
wym przykładem i dla innych miast Królestva. 

Przegrana sromotnie przez Rosję vojna rosyjsko-japońska w 1904 roku 
wstrząsnęła imperium carów. Okazało się, że jest to kolos na słomia
nych nogach. W konsekwencji w ciągu lat 1905 - 6 vstrząsaly całym ol
brzymim państwem ruchy rewolu~jne. W narody podbite niegdyś przez Mos
kwę wstąpił nowy duch i nadzieja obalenia tyranii i wyzwolenia narodovego. 

Na ziemiach Królestwa toczyła krwawą walkę z caratem organizacja 
bojowa P.P.S. Młodzież polska szk6l rosyjskich w Królestwie zdobyła się 
na piękny zryw. Pewego dnia wiosną 1905 r. porzuciliśmy szkoły rosyj
skie rozpoczynając bezterminowy strajk na obszarze całego Królestwa Pol
skiego, żądając jednocześnie otvarcia szk6ł polskich, z wykładowym ję
zykiem polskim. 

W krótkim czasie społeczeńst~ zorganizowało komplety tajnego na
uczania po polsku, przygotowując je do poziomu poszczególnych klas gim
nazjalnych i kładąc szczególny nacisk na naukę historii i literatury 
polskiej. 

Po kilkumiesięcznym oporze i poparciu przez ~ększość starszego spo
łeczeń·stwa polskiego, oraz bojkocie szkół rosyjskich - rząd carski ustą
pił. 

Zwycięstwo nasze było jednak połowiczne, gdyż uzyskaliśmy praw ot
wierania tylko 7 - klasowych szkól: realnych /handlowych/, z wykładowym 
j iem lskim, ale bez - żadnych praw w państwie rosyjskim. Dopiero po 

sjan z ziem polskich w 1915 roku prz~z armie niemiecko-austria-
~wa, nam absolwentom szk6l polskich, którzy zostali wcieleni 

~j jskiej przyznano prawa pośrednio - przez wywołanie nas do 
ch i po ukończeniu ich - awanse na oficerów. 
się również uzyskać zgody władz rosyjskich na otwarcie wyż-

s polskich. Utwrzone zostaly jedynie w Warszawie t.zw • 
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"Wytsze kursy R.lnieze Mikułowskiego-Pomorskiego 1 "W)"żaze Kur81' Handlowe'', 
kt6re dopiero w czasie I-ej woją światowej przekształciły sit na •Szko2t 
Gl6vną Gospodarstwa Wiejskiego" i "W)Zsz, Sskolt Handlową". 

Otwarcie szk61: polskie~ kt6re miało miejsce p6źną jesienią 1905 ro
ku /v Radomiu 22 listopada/ byl:o mimo wszystko osiągnitciem o doniosqch 
vynikach jak to sit okazało w nast,pnym dziesięcioleciu. 

Pomimo, że szkoły' polskie by'q cierniem w oku administracji rosyjs
kiej bacznie przez ni~ obserwovane - stały sit terenem odrodzenia myśli 
niepodlegl:ościovej i <tężeń do retorm socjalnych, po calkowit111 vyzwolen1n 
narodu. 

Na terenach szk62 polskich powstał Wkr6tce szereg tajD7ch organiza
cji niepodleglośeio'WY'ch, kt6re rozv1ntl:7 ożywioną działalność wychowawczą 
mlodzieł:r. Mial::y one powiązania organizacyjne w całym kraju. 

Radom nie pozostal w t,yle. W szkole handlowej miejskiej i Z-eh szko
lach średnich łeńakieb działa~ organizaejea "Zarzewie", "Związek M2odzie
ł7 Pest,povo-Niepodleglościovej", •Polska Partia Socjalistyczna", "Zvi4-
zek ,aodzieży Ludowej". O młodzież:r "Narodowej" nie vspom1 nam, gdyż "Za
rzewie" było secesj, ze stronnietwa Narodovo-DelDI)kratycznege, kt6re vbrew 
programowi władz naczelnych stronnictwa uznało walkę zbrojną za gł6wn7 śro
dek do uzyskania niepodleg2ości. Centrale trch organizacji W1dawał,y swe 
tajne organy prasowe "Zarzewie", "Robotnik", "Wici" oraz periodyki oko
licznościowe o bogatej treści histor,yezno-niepodleg2ośc1owej. 

lłl:adze ro97jskie stara2y się przez subwencje utrzy10ać opustoszałe 
szkeł,r roa.yjskie v Kr61estwie i szeroko stosova~ naciski na rodzic6w-Po
lak6w v służbie państwowej, ab,y dzieci swe do t,yeh szk62 posyłali. R6w
nocześnie lamistrajkom prz;yznavano cbttnie zwolnienia od opl:at szkoląch. 

W odpowiedzi zastosowaliśmy bezwgltdnJ' bojkot Polak6w-lamistrajk6v. 
Bojkot ten by2 tak surovy, że jeśli nawet zdarzali się rodzice-Polacy, 
kt6rz:r oddavali dzieci do szk6l rosyjskich synowie ich nie wytrzymywali 
niejednokrotnie kempletnego wyobcowania ict ze społeczeństwa polskiego. 

Bodaj~e od roku 1909 należałem do tajnej organizacji "Zarzewie•, 
kt6ra ~st~wila sobie sa cel prz:ygetovanie m?odzieży do walko zbrojnej o 
niepodglełość Polski. Do starsz1zn1 sarzewiecklej na terenie RadGmia 
należeli• Wacław Gajewski, Bronielaw Banderski, Feliks Wojdsliński, WJ:o
dzimiers Zieliński i Stefan Zbrożyna, a z dziewez,ta Leokadia Błońska, Sta
nialawa Gajewska, Wanda Piekarska i inne. Pracowaliśmy w tajtJ7ch kołach 
t.leżeńskich, gdzie zaznajamialiś~ się z historią walk vyzwoleńcz:ych na
rodu polskiego po rozbiorach. - Z drugiej stroą poznawaliśmy prawdziw 
oblicze wszystkich trzech naszych zaborc6w i ich zbrodnie popełniane na 
narodzie polskim. 

Na miejsen v Radomiu mieliśm, zakonspirowaną bibliotek, obficie za-
•• _, w literaturę niepodległo,oiową. Co tygodnia zbieraliśmy się po-

w kompletach po 10-15 w jakimś mieszkaniu, gdzie wygłaszany by2 
goś z koleg6w referat, pocz~m wywiązywa2a się dyskusja • 

.~..o ci e obchodziliśmy wszystkie va!niej s ze rocznice narodowe, jak' 
o rfu.~ji .3 maja, Unii lubelskiej, rocznice powstań narodo\ly'ch, zwycięs-

dem i t.p. Inną dziedziną propagowaną przez "Zarzewie" byl:o 
e kraju przez turystyk,, a więc wycieczki bliższe i dalsze piesze, 
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na roverach .i kolejami. Bardzo nam p6źniej u2atwia2o to pract skauto". 
v terenie, gd,t liczne rsesze 112odzie~ szkolnej w okresie letnill vędro
valy' po kraju. 

+ + + 
Pod zaborem ros,.j skim nie bylo WJtszych uczelni polskich, a roąj-

skie b727 bojkoto'W&ne, wkutek tego absolwenci polskich szk62 'rednich po 
UZ18kaniu Mtury - albo JDUSieli poprzestać na t,m, albo udawać się na vyż
sze studia zagranict. Ci wite kt6rym warunki na to pozwalały udawali sit 
począvsq od 1907 roku do Belgii, Francji1 Szwajcarii, lub do zaboru austria
ckiego /do Galicji/, gdzie byl:y' wyższe polskie uczelnie w Krakowie, ve 
Lwvie i Dublanach. Najliczniejsi gx-omadzili sit j~k ve Lvovie, gdzie 
Univers,.tet Jana Kazimiersa i politechnika posiadaq autonomit akademicką. 

Kr6leviaey vykorzystali v pelni okres studi6v wat,pując j ednncze,nie 
do istniejących od dawna jaVD7ch erganizacji jak •Sok62", lub p6~niejszych 
jak •zarzewie", a wreszcie •Skauting". Povracająey na wakacje, lub po 
nlcończeniu studi6v do domu kr61eviaey prze1111cali pierws~ ksf4ikt o skau
tingu opraco~ przez druha Andrzeja Ma2kowkiego /1911 rok/, a nast,pnie 
instrukcje i podrtczniki o charakterze wojskowym wydawane przez Zarzewie 
i Sok62, jak terenoznawstwo, służba v polu, musztra i inne. Pomagali r6w
nież organizatorom jako instruktorzy. 

Powstanie v 1905 roku szk6ł polskich v Kr61estv1e stworzy2o warunki, 
w kt6ryeh rozvijaq sit organizacje niepodległościowe a m.i. skauting. 
Na terenie Radomia inicjatJWt zorganizowania skautingu podjt2• v drugiej 
półowie 1911 roku •zarzewie". Pierwsze niesb;Tt udane pr6b7 poczynlli~m;r 
jesienię 1911 roku. Ale dopiero na viosnt 1912 roku, po przeszkoleniu 
kadry', Ś-miu patrolovych, uda2o mi sit, jab ~znaezonemtt prses •zarze
wie• drttżynove11111 zerganizovać I-s~ druŻ)'Dt, ek2adaj~Cłl sit pocsątkowo 
z 5-ciu patroli po 8 skaut6v v każdya, a następnie - v lecie 1912 r. roz
~ć j' do 8 patroli. 
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Zdjtcie z Pitciot.ygodniovej 
v,prav.y skautovo-tarystycznej s 
Radomia na Litv, w lecie 1913 r. 
Opis tej wypravy pt. "Harcerski 
v.yczyn" by'l: samieszczo117 w nr.ll 
•Skauta" ze stycznia 1970 r. 

Stoję od levej - R. Zaj,cs
kiewicz, st. Przyjalkovski, 
A.Z. Ropelewki /drutynovr/, 
E. KołodziejsKi. 

Siedzęt W2. ŚV!ątecki, 
A. Jab2oński, w. Pessel. 

Le!}" t Wł. Pietrkiewicz. 
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Druł)na ta im. p2k. Djonizep Csaehovskiego istnieje nadal v Radomiu prą 
liceua og61Do-kszta2cęo;ym ia. Chahlbińskiego i szczy-ci sit swoia pierszeli

w buten radomskim. 
Kadra druż)ll1 t.j. patrolowi 1 sasttpovi rekrutowali sit VT~cznie 

z Zarzewiak6v, a je,li do ~przyjmowani bJ'li ch2opc,y s posa organi
zacji - w1'4csani b711 w nasttpetvie do Zarzevia. Drut)'Da ta b)r:ta jed:Jn4 
•tską ~ skautoW\ v Radomiu w latach 1912 14 i z Diej vyro,li instru
ktorzy i drużynowi w ·dalszym rozveju harcerstwa na terenie Radomia. 

Drułyna skautowa żeńska v Radomiu IJ72a zorganizoV8118 Ide co p6'niej, 
r6vnie~ z ramienia "Zarzewia •. Jej druiynoW\ b;rla Leokadia Błońska, a 
nasttpnie· Wanda Piekarska. 

Aby' lepiej zrozumie6 atmos:tert i nastroje jalde panova1:1 vśród m2o
dzieZ,. polskiej Kr6lestwa mitds7 ls.tami 1905 a 1914 liiUSZf v telegraticz
D)'m skr6cie wspomnieć r6wniei e sytuacji mitdęnsrodovej, kt6ra mial:& 
znac~ vpłyv na nastroje Po1ak6v. 

Zacztlo sit od przegranej wj117 wielkiej Rosji z malę Japom., co 
wzbudzi2e w nas pierwsze nadzieje, że przecie! ten ke1os nie jest nie
SVTCitioJJT. V roku 1908 nas~pil:a aneksja Bo'ni i Bercegowi.n7 przez Aue
trit, co vywo2a2o konfiikt rosyjsko-austriacki i obawy wojny mitclą tymi 
dvoma naszymi zaborcami, a wite i pewne szanse dla nas. 

W roktt 1910 od 15-17 lipca odby2 się zjazd grunwaldzki w Krakowie 
i ods2onitcie pomnika z okazji 500-1etniej rocznicy pogromu Krs,iak6v. 
Zjechali się tlunmie Polac,y ze WSZ)'Stkich .3 zaborów. By'2a to pottłna •
nif'estacja og61no-narodova, świadcząca przed ca:t,m śviatem, że pomimo sa
bor6v Polacy- czują sit jednym narodem, a dążenia niepodleg2ościowe b;yq 
IIOCDO podkreślane. Manifestacja to odbiła sit sil119m echem Da ziemiach 
polskich zaboru rosyjskiego i podnlosh nastroje niepodległościowe, szose
gólnie vśr6d ml:odzie~y. -

W roku 1912 wojna wyzwoleńcza maqch narodów ba2kańsk1ch przeciv TW"-· 
cji, p&łęczone si2y' Bułgarii, Grecji, Serbii . i Czarnog6r.y swycitżaj• pott
gf Turcji. 

V lr6lestvie oczekuje sit wojUJ austriaeko-ros,-jskiej. W blach nie
pod1eglościov.ych powstaje koncepcja stanięcia w walce po stronie Austro
Wtgier, aby' oderwać od Rosji ziemie polskie i poącz)'WSQ' je z Galicj' 
stworzyć peństvo trialistyczne Austro-Wtgry-Polska. Mial: to b7ó pierwszy 
etap wyzwolenia Polski, gdy! przy- zr.ealizowaniu go - Polska v tym zespole 

• 

by'lab)r narodem najliczniejszym i silą rzeczy uzy-skałaby' przem~Jl7 vp:łyv 
na jego polity-k,. Spraq już dalszej przyszłości miało b76 wyzwolenie ·i 
zaboru pruskiego. Koncepcja ta miała podobno pewne poparcie v kG2ach 
austriaeko-vtgierskich. 

Tworzy sit w tym czasie v Polsce •Konfederacja ZjednoczoJl7ch Stron
nictw Niepodległościowych", kt6ra wylania "Komisjt TymczasoW\ Z.Str.W.", 

~~t- z kolei obejmuje og61ne kierownictw polity-czne tych organizacji, a 
tura nastroj6w i przygotowań do valki wrasta. Powstaje skarb 

•li-"'· • W Gali oj i rozwijają sit druiyny strzeleckie, drułyey bartoszowe 
", powstaję szkoly i kursy vojskewe i zagranicą, gdzie studiuje 

za młodzież np. w Belgii. 
• 
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Komendantem g26WJ~D po~czoDJOh sil zostaje J6set Pi2sttdak1. 

W tym v2aśnie okresie /1911-12'/ przenika do Kr6lestwa i romja sit 
idea skautingu. V 1~12 roku sacctliś~ r6ine wydawnictwa r6w-
n1eł z Warszawy, a I-szy numer •Skauta• r~vany przez Bron. Boutta2a 
ukaza2 sit v Varszavie pod da~ l at,.cmia 19l3 roku. Z'najdując grunt 
tak dobrze przrgoto~ przez· kilkuletnią praCf organizacji niepodleg2oś
ciowrch v Kr6lestwie - skauting rozvi.ja sit !Jwfolowo·. Mial: on ·jednak 
c intęligencld, bo pravie, wy2ę;cznym terenem jego dz1a2alności 
bf2a · młodzie! średnich szk62 polskich. 

Jak silnie pcderwała nas idea skautingu niech śviadczy m6j v2asny 
przifc2ad. Maj'C lat 18-cie by'2em V .klasie 6-tej • atem 1912 roku roz
viflll2.em drUŻJ'Df do pelnago stanu. Fonieważ v nasttpn:ym roku mła2em zda
va~ matur, - musialb)'Dl ustflpi~ z f'tmkeji drutJnowego. Nie moglem się s 
tym pogodzić, obaviajęc sit upadku druż,uy. Z b6lem serea zdecydowałem 
sit pezostać na rok 2-gi w klasie 6-tej, abr v nasttpnym. roku mieć vit
cej czasu na poprovadzenie drułyny. Pet~2em sit na egsam1 nie z alg&
bry i nie poszedłem na egsamin poprawczy po vakacjach. Musialem sit p6ź
niej tlumaczyć zar6wno przed dyrektorem szkoły, jak i przed Zarz~dem na
ssego kola Za~seviackiego, ale mnie zrozumiano i wybaczono. W drugiej 
polowie 1912 reku postawiłem rzeczywiście drużynt na należytym poziomie, 
~ czym. szczeg6lowo napisalem v swojej praa,r, złożonej przed 6-ciu laty 
v komlej i historycznej nassego kola. 

Tak vitc szkolem polskim ze:wdzitcz;a harcerstwo v Królestwie sw6j 
tywie2owr_rozv6j. Szkoq te byly najdroższym skarbem ns.rodovym w latach 
1905-15-cie. 

Poniewat UQ'8kanie ma'tur7 nie dawało absolwentom zadlJTch prav pań
stwo-ąch - staraniem nauczycielstwa i spol:e02eństwa byl:o postavienie ich 
na takia poziomie nauczania, ab7 otwierały swym vy-chowankom drzwi do 
wszystkich ll)'łszych uczelni zagranicą. I rzeczywiście cel ten wkr6tce 
es~gnitto• 

Jak sit to stało, że z chwilą v.ybuehu 1-szej wojt17 światowej w po
clątkach sierpnia 1914 roku i utworzenia Legion6w polskich pod ~dzą Ko
mendanta J6zefa Piłsudskiego - nie znalazł,y one po Wkroczeniu do Kr61est
va takiego poparcia spol:eczeństwa, jakiego można by-2o oczekiwać? 

Oceniam tu na podstawie dramatu osobistego jaki wówczas przeży2em, 
jako ml:ody czl:oviek keńcząa,r 21 lat życia. W lij)cu 1914r. by'łem na wsi 
v koneckim skąd mial:em udaó-..się do 'Warsza\1)" na Wytsze Kursy Rolnicze Mi
kułowskiego-Pomorskiego. Tam dowiedziałem sit o zabójstwie v Serajewie 
nasttPC1' tronu austriackiego i groźnym kontlikeie austriacko-serbsld.m • 
.31 lipca podęłam końmi do Radomia z nadziej~ więcia wkr6tce udzia?:u w wal
ce z Bosją. Toget dnia Rosja ogłasza mobilizację i stan vojenn7. 

I sierpnia Niemc,y wypoviadają ~jnę Rosji i niezwłocznie rozpoczy-
~- ia -wojenne. Przez 3 dni artyleria niemiecka bombarduje nie-

nikogo 1\alisz, pod pretekstem, że ktoś strzela?. do nie
erza. Są zburzone i Uszkodzone do~q i liczne ofiar)" vśr6d 
• Wyw1uje to wstrz,s i oburzenie spo2eczeństwa v Kr61est

ja tym okropnie vstrz,śnitV. Prz)'pomnialy mi sit niezwłocznie 
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zbrodnie niemieckie wobec Polak6w pod zaborem pruskim, jak os2awiona ko
misja kolonizaeyjDa /H.K.T./, v6z q, katowanie dzieci polskich we 
Wrześni, a jam odzew JX')lski - trR.ta • · M. Konopnickiej. To z takimi wro-
gami naszy1oi ·i zbrodniarzami mam p6jść jako Sznkal:em 
gorączkowo kontaktu w Radoidu z ldJDŚ ze starszysny Zarzewieckiej, ale 
by'l to okres vakaeyjtl1' i nikogo nie by-2o. Nie doszłJ' mnie róvniei ład
ne zarządzenia organ1zac.yjne, a jedynie mgliste- "oszcztdzać sil". 

Co robić? Miotalem sit jak osaczoą zv.l.erz - tJ'Dlbardziej, ie by2em 
poborowym 1914 roku. . 

Udałem sit vite niezvl:oeznie do Warszav, szukajęe kontaktu z Henry
kiem Bagińskim, kt6rego znałem dobrze jako jednego s czo2oV1ch dzia2s.cą 
Zarzevia. Niestety Bagińsldego v Warszawie nie znalazłem, natomiast stvie
rdzi2em i tam oburzenie społeczeństwa i silne nastroje anty-niemieckie. 
wrócilam wite do Radomia przygntbiony i v rozterce duchowej i tu zastałem 
wezwanie do stawienia sit do poboru w komisji poborowej rosyjskiej. 

DOpiero 6 sierpnia Austro-Wtgry vypoviedziaq wojnę Rosji. Matka, 
w trosce o sy1~ udała sit do przewodniczęcego ko.tsji poborowej, którym 
okasal sit Polak z Rosji - pp2k. Baliński. Z&pevni2 on matkt, ie WJŚle 
mnie w spokojne miejsce do artylerii brzegowej w Finlandii. I tak sit stalo. 
Moglem vpravdzie ukrywać sit i czekać na jakieś rozatrzygnitcia na troncie, 
ale wydaval:o Id sit to beznadziejne. Podobną do mojej sytuacji prze!yva'ło 
w6vczas tys!4ce m'łodzi~iy polskiej v Kr6lestvie. 

Tak wite. wydaje mi sit, że nietylko silne ~11w7 na. spo2eezeństw 
stronnietwa Norodowe-Demokratycznego z Romanem Dmowskim na czele, które 
byl:o przeciwne tworzeniu Legionów prseciv Rosji - zdecydova2)r, te spol:e
czeństwo to ustosWJkovalo sit z reserwę do Legionów. Ba młodzież podzia
laly w snacznej mierze te same hamnl ce, kt6re ja odczuwalam na sobie. 
Niemcy nie po raz pierwszy v historii okuali sit sqml psy-chologami, co 
w jaskravy sposób potwierdzil)" v,padki 2-ej wojny światowej. 

N 

-----
P .s. Ref' era t powyiszy wygłosi l: dh. A.Z. Ropelewski na wieczorze dysku

syjnym Kola Harcerek i Harcerzy z lat 1910-1945. Otfu7l: sit on w 
Londynie w Domu Technik6v 6 lutego 1970 roku. 

+ + + 

Choć z tobę w drogt idzie towarzyszów vielu, 
Nie powierzaj im 2aeno twej podr6!)" celu 
Ni kierunków, ni środ.k6w, bo cz,sto sit dzieje, 
że obok podr6żnego w,druję zl:odzieje 
I ciekawi są wiedzieć, w jaką idzie stronę, 
Gdzie cbova g:L"'SZ na życie i miecz na obron,. 

Adam Mickiewicz 
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2. W e p o • n i e n i a a 

Gen. Wilhelm Orlik-Rflckememn 

Z DAWNYCH Ll1' ••• 

lła.pisanie wspomnienia z moich lat harcer
skich przenosi mnie v odległe czasy. Z !alem 
uśviadom12em sobie, że od tej historycznej p:>
niekąd daty 1910 roku up2ynf20 juś ponad W lat. 
Z gltbokim vzruszeniem pr6buję odgrzebać z pe.
mitci co v niej s t.yCh lat jeszcze zostało. 
Wydarzenia, nazwiska - to wszystko zamazane, 
niepewne, zamglone. 

Bylem v6vczas uczniem I Szko~ Realnej 
ve Lwowie. Bylem meno zaangażowaD7 v śy'ciu 
mlodzieży, kt6ra postawiła sobie jako główne 
zadanie przygotowanie sit do walki o niepo
dleg2ość. Nale!al:em do taj~Ch organizacji 
jak "Z", nasttpnie "Zarzewie", Polskie Dru
Ź1fł1 Strzeleckie, konspiracyjna "Armia Pols-
ka", "Związek Zbawienia Polski", ~wreszcie 

znaleźć sit v r. 1914 v Legionach Polskieh. 
Tote! ~ v 1910 roku Andrzej Malkowski v oparciu o "Zarzewie" i 

Druź)D1 Strzeleckie przyatąpil do organizacji skautingu ve Lwovie, prsy 
Sokole-Macierzy, znalazłem sit wraz z kolega•i z mojej szkoł,y w harcerstwie. 

Po kr6tkim kursie zostałem zast,-powym v drużynie, zdaj e sit, V-ej pod 
zawohniem "Z2ota Wolność". Drui,novym naszym. by'2 Alojzy Horak /p6źniejszy 
pulk:owik/. Z inn7ch drużynowych przypominam sobie nazwiska: ś. p. Mieczy
sław Neugebauer fgen.dyv./, Henryk Bagiński /pl:k/, B. Biskupski. W JBOjej 
druż1nie s I Szkoły Realnej by-li m. in.: ś. p. Kazimierz Krzyczkowld /por. 
Leg./, Stanis'łav Sanocki /mjr/, H. Wonsch, Tadeusz Odrmywolski, ś.p. Ta
deusz Barzykovski, Stefan Mtkowski. 

Pracy v skautingu oddaliśmy sit z zapa2em i entuzjazmem; skauting 
uzupełniał szcz,śliwie nasz'ł prac, wojskową; zbliża2 nas do natury, po
g2ębial: zna.jomoś6 terenu, vyn,agal: pracy nad sobą i wyrabiał samodzielność 
1 koleżeństwo. Czyż takie hasła jak: "Na s2ovie skauta można polegać jak 
na Zawiszy" - mogq nie porywać zapalnej młodzieży? 

Ze wspomnień vy-2ania sit np. moment, gdy v egzaminie ze sprawności 
dostalem zadanie rozpalenia ogniska przy pomocy dwóch zape.2ek. Z jakim prze
jęciem ukladałem ognisko, pieszc~c niemal każdy suchy patyk czy gałązkę, 
i jaką prawie tragedią by-lo, gdy /nie z mjej wUrr/ gJ:6wka pierwszej za
palk~la Sif! Szeztśliwie druga zapalka dopisała i ognisko wkrótce za-
~nt pe~ blaskiem. 
/--- Za yk'!fd, z jakim przejtciem oddawalem sitl zajęciom harcerskim mo-
~ Plżyć tpttjąey epizod. Pewnej niedzieli bylem u znajom;ych v Brzu-
chOwi , l o 10 lon od Lwva. Od spotkanych przygodnie harcerz,-

' !e za part godzin ma być v~śnie w Brzuchowicach zbiórka 
u 119cne ćwiczenie. Chciałem vzię6 w nim udział, ale przecie! 

~• Q7l:~dpóviedn1o ubrany. Czasu było niewiele, a ponievat v najbliżaQm 
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esasie nie odobodsił !aden pocf4g do Lwova, wite poszed2• pieszo 
nie biegiem. Po przebraniu sit v d01111 v str6j 6viczebą vr6c12em poci4-
gi• do Brsuchovic i z~!J'ln na csas. 

Zasttw JJ!a27 swoje godła. Ba .ojej choągievce sast,povego byh sowa, 
a jej głos b72 snaldell rozpoznavczym v noą dla sasttptt• Wiele csasu koes
tovalo nas Dauesenie sit jej hukania. 

Nocne "Yoiecsld., 6viezen1a, ogniska - ve.,.atlm to atvarsa2o atlloste
rt pe~ nastroju i koleśeóstva. Po latach, Uekro6 sitgalem JIY'Ś~ do 110ich 
prset,-6 skautoV)"ch savese odcsuva2• powiew eerdecsą 1 OŚ)'VCS1• 

polskie zapisało Pitlmłl kartt v historii polskiej valld. 
sbrojnej. Barcerse brali CI)DDJ' 1 otiarDJ' udsia2 v Legionach 1 wojnie 1920 
t-oku, v r. 19.39 1 v Povateniu Varssan'Jd•. Idea skautingu jest vci4J pitlma, 
•loda i • __ ._ _____________ _ 
Cen. Uem8D8 Rudnicki 

WSPOMBI!liD Z 
ZimtJ SDUl'OWIGO W 

GO 
BIRMINGHAM V 

Po 59-ciu latach odtworsyó vspo~~nienia 
15-to letniego chl:opca, zapalonego skauta, lct6-
%7 s dalekiej Trembovli, leżącej u st6p sallku 
Zotii Cbrtsamvald.ej na tatarski• sslaku i da
lekich kresach Rseczpospoli tej Polsldej, sna
las2 sit raptem sa morzem v Anglii - nie jest 
rsecs'ł 2a~. Wiele satar2o sit v pami tci i 
nie wszystko 110glo b76 docenione przes pitt
Dastolatka. 

Niemniej jednak dwa uczucia b727 bezsporne& 
duma, ił rą polsC)' skauci, jeszcze bez wolnej 
ojczysą, jeszcze podzieleni na trzy zaboJT, 
.,gliŚJI1' j ak:o jedna całość wzięć udział w Zlo
cie Mltdzynarodowym oraz dziecinna Chtć zoba
czenia na vlasne OCZ')" legendarnego generala 
Baden Povella, tv6rct skautingu. B7liŚ!DY' takie 
niezvykle przeJtci, ił vi6sl: nas tam polski Ba

den Powell, Malkowsld, kt6ry obudził v nas żar skautingu swą ksi4!q o war
tości dla naszego mlodego ŹJ'Cia ni8ZV7kJ:ej. Jak bardzo Di8ZV1'k2ej - pragnf 
to zilustrować poniżej. - Ta rzees nie powinna być zapomniana. 

W naszym gimnazjum v Trembovli chodziliśmy luzem. Ovszem - ehodzillś
my na g1.mnastykf do ~kola, braliŚJIG" udzia2 w uroez78tościach narodov;rch .3-go 
Maja i innych, ale coś nam brakova2o. To •co'• to b.rl: iar jakiejś idei, kt6-
rab7 trazeologit patriotyczną sam1.,il:a w fora, porrvająCłl nas VSS)'etldch i 

dla naszych ml:odych i chlon!Q ch dusz. 
"coś" sjawilo sit v Trembovli- o Ue sobie przypomDa.JI - v roku 

• Byle: księika Malkovsldego o Skautingu. 
2 się takie uczeń 7 klasy Tadeusz Dobrowolski, kt6ry z dużym ta
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potrafił ideę tej ksi,żeczld.. vprovadzić v cz)n. Od jednego 
oblicze naszej mlodzie!y zm1en12o sit nie do poznania. Jak sza
iś~ laski harcerskie, vdzievaliŚlą' na gloW7 kapelusze skautowakie 

~ 

• 



• 
i prsejtci id~ ruszaliś~ v la-.y i pola, W7ływać sit v pasjonując.ych ćvi-
czeniach terenovych. Nareszcie snaleźliśę "coś", dla czego warto by2o Q\S. 

W tym nastroju i podnieceniu doss2a nas wiadomość o 
Zlocie Skauto111m v na kt6ey ma nas zawieźć aam Ma:tkovski. Nie-
latwą b;y2o spraWił mdob;yć Da to fundusze, ale jakoś udało sit trsan s naszej 
trembovelsldej drużyny. 

RusZ7ł wite na Zlot Tadeusz Dobrowolski, Adam Karpiński /p6źniejszy 
inżynier aeronautJki i alpinista, kt6ey zginął v H~JDalajaoh v wyprawie na 
Mont berest/ oraz mo ja osoba. 

Pooiągiem na Hook ot Holland vylędowaliśmy v Anglii 1 rozbiliŚJII)" na
miot7 v parku pod Bir1ai ngbam. By'ło nas około (:lJ chłopc6v ze vszystkich trzech 
saboróv. Miel1ŚJ117 mundurki skautowskie, vszysc.y jednakowe, a na piersi vs~
żeczkt s napisema Posnań, Waresava, Kraków, Trembovla i tp. zależnie sąd po
chodzi11ŚJ117. Nie pamittam b;r był napis "Poland", cb1ba nie - prawdopodobnie, 
b;y nie drałnić zabore6v, państwa polskiego przecież j essoze nie b7ło. Ił i e 
mniej poras pierwsą, '1113 s Trembowll, poczuliŚJ111 sit cs~~ei' ca2ej Rzecą
pospolitej i sobacQ"11~1111' i inn7ch chl:opak6w s pod iDn,-ch zabor6w. To bJ'ło 
duże przeZ,.cie. 

W obosie v B nasze namioty sta:;ey- tuż obok IrlandczJk6w, z 
kt6rysi odrasu naviąsal przyjazne stosur"d. Nasi irlandzcy sąsiedzi po-
wiedzieli nem, ił ich los)" są takie same jak nasze, gdfi tak jak i my ą 
pod ~:aborem znienawidzoJl7eh Anglik6w. To by'lo dla nas coś DOwago, ale prz,.
jdń na ca2ego. 

Wreszcie przyszed2 dzień wielkiej defilady przed Baden Powellem, nie
dużego wzrostem starszego pana w skautowskim lllUildurze. Pozostab. na• długo 
W pallifCi. 

Posatem ob6s nasz odviedzalo wiele wybitnych osobistości, nsjroaa
·itsąch DarOdowości, wymienialiśmy odznaki i tp. 

Kul•inae.yjnym dniem b,y2a wizyta ksi,cia W&lii, późniejszego króla 
Jerzego V-go, dla kt6rego śpiewaliśmy polskie pieśni oraz urządzUiśm;y po
kas sapascSw. 

PobJ't v Anglii zakończ)"liŚlD)" zviedzaniem Londynu a potem dUJII!lY po
wrót do domu. ~egna2 nas Ma?kowski wraz z !oDę ży'ozeniem bJ81111 pozostali 
wierni ślubowaniu skautowskiemu. 

+ + + 
Po powrocie do Trembowli zastaliśmy sytuacjf nieco zmienioną. Jest 

to rok 1912/13, przeddzid wojU)", którą czuć już w powietrzu a vraz z nią 
nadzieje •powstańcze a. One zaczynają_ bra6 g6rt nad czysto skautovskim ruchem. 
Pojawia sit "Zarzewie", tajna niepodległościowa organizacja, ~ra opanowuje 
UD1)'1!1ly m2odzie!y', powstaj' drużply sokole 1 strseleclde. Jesteśmy dal ej ska
utami, ale samiaet lasek zaczyna117 nosić karabiny, a nasze ćwiczenia skauto
wskie zamieniają sit w wojskowe. Oddajemy sit temu calą duszłl• Skauting zro
bił s nas żolniers)", gotowych walczyć o wlnoś6 ojcz)"Suy • 

v6dztuo 
~ 

... ~w 1914 roku wybucha wojna, nasza trembowelska drużyna skautowa za
pluton vojska i rusza do LegloDU Wschodniego do Lwova pod do-

~~t!~ • 

~ w tym plutonie, mam sv6j własny- manlicher, vcbodzt w skład 
tów, przewodzi nami Dh. Pieniążek ze Lwwa. Wtaz z ca2ym Legio-

nea opuszcza111J' Lw6w, śpiewająca "W dzień deszczowy i ponurr ••• • i 
masserujeJDy v odwrocie przed nast~rującymi wojskami ro&y'jskimi, dochodząc 

pdd koniec V1eześnia do Mszan3 Dolnej. 
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Taa Daet,puj e ro Legiom~, Die wiele s tego dlacsego 
i v 1wit csego' PieDifłłek jednak ru• 1 osa nas jako s-.r-
~ gruw v laaaoh l1sndakiego. lfilJT b76 satrndnient w 
t,'oh ale d4gle btoD i roschod-. ait wieści, ił Die koniec •-
esej eoś DU jMsese cseka, jakaś esy coś podobDego. 
te, ił auvlaoe;y ,.., ·asubjfł i -. do csasu tltv16 v ukeyeiu. 'f.r-
le v1 w6YOS&s dsiś vi~ witcej ••• llieli'-7 b7cS "!t~~W»pila•t• v 
g6racb, bić sit • wsyeU·hrt saborcawł 1 c1ota.entować polekoścS. !aka poDOć 
b7ła idea Malkov•Jdep. 

Gdsieś jednak v liatopadsie ta idea roswiać eit po kościach, 
soetali'-7 oatatecsnie rospaascseni s pora~ • 11id,cie do Bongo Targu lub 

vet,pujcie do g1wnasjua asego i końcscie nauki". 
Ja povfdroval• do Zakopanego, vstęptl• do 8 klaay, utrzyęwal• sit 

jakoś v jadlodalni, p2a c drObne snę sa Vfłyvien:l.e, dając korepet7cje i 
robf4c vciecsld. v Tatr,-. Plsyas2a wiosna 1915 roku, sda2• 
•tttrt i Witto me do vojska austriackl.ego. 

Jeśli prsetrval• v dobrej tond.e cal.fł tę prsygodt oras ·pota lata 
wojD7 światowej to sawdsitcso to dobrym podstaw• ideoYJil i tiQ'CZDYJt sdo
'b7t111 v skautingu. 

Skaut!Dg odegrał m~ 
B7l to ruch poaiadajłlC7 

wa6 atodzieł i j' zorganisova6. 

rolt v t,yciu naazya osobistya i narodow)a. 
idet og61nolndzq, •1a2 tar sdolą por-

ttP druŻ)ll) harcerskiej im. Zótii Chrsanovald.ej z Trembovli. 
6vicsen1a karabinem Werndl a na boisku Sokola v Trembovli • 
. en Ignacy, Jtdrych Antoni, Bieganovsld Teodor, Balczyszyn Piotr, 

~+~~ , Stojanovski Karol /znany p6źniej antropolog/, !Qpanovsld Jan, 
Stanialav. 

• 
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Mjr. ltarol Harast.ndcs 

soucr !ORNI WE OOWII 

Patrol kotm7ch Skautów v poebodzie 3 Maja we Lwvie /koniec 
ul. Z.yczakovskiej/ v 191.3 r. 

' 

Na czele Jerzy Sosnowski, v piervssej tr6jce prawo-skrz1d2ova 
SOkal sld, v ostatniej trójce prawo-8krs7<Uov.ra Karol Harasimovlcs, 
v ostatniej trójce levo-skrz;ydl:ovr• Tadeuas. Suliwireki. 

------
Z pooz,tkiem 1910-go roku, grupa g1wmasjalistWa ltarol Barasaovicz, 

Miecąslav Lisievics, Adam Miohalewsld., J6zer Rebman-, Tadeusz Sul1•1rski, 
W2adyslav Sl.aviczek, Solcalski • • • i itmi, s Jersyll Scumovsldm, zgłosiła 
sit do druha Zavidoweld.ego, dru!)'DOvego V-ej l>ru!J117 Skautowej, v Sokole 
MacierS) we twovie. PrQdńeleni do vspomraianej Drai)ny, byli prograJDOwo 
instruowani, jako skauci, prsez druha Zavidovald.ego, a tak!e ćvicąli 
ss~erkt i boks, as koleni przez bc»ksera, druha s,siadt. Nadto druh Za
vidovski uczy-ł obChodzenia sit z karabin• /k.b./ austriackill 1 prowadsił , 
6vicsenia odbioru shtchovego 1 vsrokovego, sna1d. Morse go, na brstesikaah 
i s tarcsui, oraz ćviostł i egsu1nowa2 w.ladoJDOŚoi z wsztry. Ou.viane 
6vicsenia odbJvały sit w małej sali gimrrast,-cznej Soko2a Macierę oras 

v okolicach Lwva. Obovi4ztwa2t' epa•iny b•roerslde i poets,t
ci sht!br polowej. 

v..,...,. 1911, przy kontyuuovaniu ćvicseń skautow:rch, J Soawv-
1Jjj~ 2 utworsenie X62ka Jazd,- Konnej. 

O ---: s tirua) budowlanej ej oa "SOSNOWSKI l ZA Ozt', dos-
oraz prsydzielal tor do jasd7 konnej, na koDkurą 
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hippiczne i p2aalde biegi, kt6re odb.Jva27 sit pnblicznie. Jerucr b71i v 
csasie 11dsiaht v bnkuraach przez raait r6!nokDloroV)'M1 vstt
gaJd. 

z- ••v:lanego lt61:ka Juq ltonnej v.r2oni2 sit pluton Skaut6v IoNl)ch, 
pod koaem, ·J Soanovekiego, mr•alnie V)'Bt,pa.j,ą Da 6vicseniaeh 
polov,y~ jako saettP• 

Skauoi X.tmi byli jednolicie usundurovani, v popiela't7ch trenesach 
/tunkcyjni ldeli aaaąte na ke2niersach popielate aksud.v/, popielate 
spodnie do konnej jazdyl i62te ssfi71P1 i trzeviki, ostrogi i kapelusze 
skautowe. tJsbrojeni bt i v k.b.k. austriackie •Iropacsld• i szable ka
valet")'jskie /austriackie/ na rapciach, s takiej sk6ey jak es't7lP7. Je-
rs'1 Soanoveki mial Da pasie g26WĄta /austriackiego/ e : w tuterale. 

Pluton Skaut6w KonllJ'ch bra2 udsia2 w ćv.lcseniach Drui)'D 801mlich 
Pol0V7ch i Bartoas0V7ch, Da pokazach Seko2a Xonnego Macierą /boiako na 
Ł:rcsakowie/, ćwiczeniaCh eobotnich Zvi4sku Strzeleckiego, a takie v wiel
kich 6vicseniach polo"7oh SOkolich i Bartossovych Drui'1D v styczniu 1913-go 
/JftO!e 191J.,-go/ s kapitan•, vted7, J6setem Hallera. V DOC7 biwakowano, 
prsy ogniskach obosov,ych dla !IPS•' ttnienia rospoestola s~oaio-
vego v styczniu 1863 r. 

V 1914 roku pluton Skaut6v lonn7ch sosta2 odkoaenderoV8Jl7 do iatnie
j~C'I'Ch jut od roku 1912 Stal7eh Drllł)n Polovyeh Sokola, do Plutonu Kon..-
nego, prs) gnieźdsie !łr.III. Lv6v, zorgani przes inż. 
kapt. .lntoniege tangego. Skauci Kenni brali udsial v uj eld!al.Di /vcz 

ranki•, prsed godsinami lekcji gimnazja] rqeh/ i v ćviczeniaoh polo
wych v terenie. O. wiany pluton Jmnny/, gniazda Dr. III., s poruczni-
kin aniadowak1•, po og2oszeniu liObUisacji Zvięskn Strzeleckiego, dnia • 
2 sierpnia 1914 ftlku, saJDeldovał sit pod rozka11 Komendanta J6seta Pi2-
sudekiep. 

Jersy Soenoveki i Adam Micbalewsld, rozpacztli eluż'bf wojekolftł od 
1914 roku v l-1Jl Pulku Ulan6v Legion6v Polskich, a Karol BaraeiJIOvics 

e od 1914 roku, v 3 szwadronie, Dyvisjonu rotllisttsa Wąsovicsa. Ta
deusz Sulbairsld., od 1916 r. v 5-ym atJV&dronie Pu2ku tJ2an6v Legion6v Pol
skich. Mieczys2av Lisiewics pebd2 sht!bf wojskoVfł od 1914 roku v 13-;pa 
Pu2ku U2an6v austriacldoh. 

----~------
3. V i a d o • o ś c i o r g a D i s a c 7 j n e. 

Wiadomości z tereuu Okrtgu W. o dzia2alności harcerskiej 
organizacji a2odzie!ovej podajM)' Cs2onkom, s kt6eych vielu nie 
uczestnicą v bezpohedniej pracy vrchovavczej. 

Redakcja. 
+ + + 

Tadettaz Gabryś 
w 

1968 r. Naczelnictwo Z.H.P., v.ykonujęc uchwa2t jednej z pop
~"'fA Rad Naozeleych, pow2a2o do !7cia Olcrtg Wielkobryli7j1ki i zwo2a2o 

Z'jud v Birmingba•, po to, aby vybra6 z-ars,d tego Okrtgu 1 
oboviązek roztoczenia opieki nad nim. 

24 
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W ekład tego pierwszego Zarsędtt veszl7 naat,puj.ce oeobJ'a niiej t»d
pilatl)' - Prmevodniczęey, Dhna Ha. L. Sielioka se Svindon - vice-przewodni
os~, Ks. Hm. F. X..cki s Birmingbaw- Kapelan, Dz.'Rarc. F. R6ł7cld z ton
dyon - Sekretarz, Bm. M. KluczJiisld. • Leicester - Skarbnik, Ds.Harc. B.Prn
ss1ńsld. • Londynu - Okrtl0"1' Kierownik K.P.H., Hm. w. Ciecban z Southport -
Referent Stanic Harcerskich. Ponadto, s urtstdu do Zanądu veszla Dhna Hm. 
L. Stein - Komendantka Cho~gvi Harcerek, Ha. L~ Kliszewioz -Komendant 
Cho~ Harcersy 1 Dh. K. Golhislei- Okrtgovr Kierownik Starszego Harcers
twa. Dlma Stein, lliesskajęca w Bir•ingha•, Dh. Kliszevios w Nottingham, 

. a Dh •. GoliDeki w nrord, kolo Londynu. 
Jak widzilą, Zarząd Okrtgu akladal sit z os6b llieszkajęcych v r6żtl7ch 

punktach w. Brytanii 1 poclwdzęeych ze wszystkich organizacji z·.u.P., dzia-
2ajęeych na tym terenie. 

'l'aki skl:ad Zarsędu pozwoli:t v piervsz)'JD rzfdz1e rozpocząć praCf nad 
zcaleniem Okngu i stvorsen1em jednej wielkiej rodzin7 przepojonej uczuciem 
przyjaźni i świadomej swoich cel6v. 

Jedność Organizacji Harcerek i Harcers,r, Starszego Harcerstwa i K62 
Prąjaci61 Harcerstwa, W)rażajęca sit waj pomocą, ~li i po-
ględ6w, sioetnano-braterska przyjaźń, vsajemne usupe2nianie sit v pracy, 
oto przejavy iycia harcerskiego Okrtgu9 kt6rego ZarS4d brl i jest goręeym 
zwolermikiem i propagatorem. 

M~c o jedności pragnf s:tóv kilka napisać G coraz bardziej rozvi
jajęcej sit na terenie &kr,gu wap62praey. Chodzi tu głównie o wsp62pract 
ze sobę trseCh organizacji liniov,yCh, a alanowicie Harcerek, Harcersy i 
Starszego Harcerstwa. Specjalne warunki t,'oia stwarzaj~ motlivości do wap61-
nego działania, do vsp6lpracy. Ta, ocsyviście istniała dawniej i przeja
wiała sit szczególnie na szczeblu drułyn 1 samodzielnyCh zasttpów i b,y2a 
współpracę nieof'icjalną. Zarząd Okrtgu dba o" to, ab7 ta vsp62praca by'h 
zorganizowana i szla v jakimś ściśle określob)a kierunku, prs.y csym odb,y
vala sit pod opiekę. przełożonych, oczyviście opieq dyskre'tn4 i nie narsu
eajęcę sit• Powoli, a stwierdzam to z zadowoleniem, nast,puje legalizowanie 
dobrze i vlaściwie pojętej współpracy. 

Na drugim Zjeździe Okrfgut znovu v Birmingham v dniach 4 i 5 kwietnia 
1970 r. Druhna Naczelniczka Harcerek, na prośbt niżej podpisanego, wyglosi
la obszern)' reterat na temat vsp61:praey llitdzy organizacją Harcerek i Har
eersy. Zar6vno tre~ć referatu, jak i wypowiedzi v czasie bardzo ożyvionej 
dyskusji wykazały', że vsj;6lpraca jest i potrzebna i jest bardzo pożyteczna. 
Najbardziej chyba przekonywuj~cym przykładem dobrze poj,tej vsp6łprac.y ~ 
już dzisiaj bardzo popularne Forum Harcerskie, organizowane przez Referat 
Kształcenia Starszyzny Choręgvi Harcerek. 

Starsze Harcerstwo, też w tym wzgltdzie nie pozostaje v t)'le. Z'doby'-
cze tej organizacji w dużej mierze sę resultatem oddawna dobrze pojftej i 
s wspó2praey. 

Harcerstwo v naszym Okręgu jest v sta2ym kontakcie z Chorąg
~arąere i Harcerzy. Kontakt ten zapewniaję zebrania Zarządu Okrtgu, 

:-k1:;6l']re: plaDJ' i zamierzenia przedstawiane są czy to przez Okrt-

ra 
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' czy też przez Komendanta lub Komendantkt Chorągwi. Ostat
Harcerstvo vy1-azil:o chęć zaopiekowania sit m2odziezą, kt6-
:~ i vy-jeżdża na studia do miast uniwersyteckich. 
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Vprovadsaj,c tt chtć v cQn, hutcovi prseclstaviaj' Okrtgovemu Kierownikowi 
Starszego Harcerstwa list,' i lliejsca studi6v i sadowoleni 84t łe nie VBQ'S
t~ •2odzieł polsk4 szeroki, a 1 nie~ dsiaiejss,y świat, poch2onie. 

VspoJmf o jeascze o jfdnej .,łlivości zacieśnienia vap61pracy ld.tdsy 
organisacjui, . nietylko Haroerek i Barcersy, ale e i Starszego Harcerst
wa i I.P.H. )i,łliwości te stwarsaj, Obwod71 a vi,o mniejsse tertm7, na lct6-
rych latwiej jest sejść sit i wsp6lnie dziaza6, gdy potrzeba takiego ds1a-
2ania istnieje. 

V lut)'ll 19(/} roku pevsta2 Obwód Londyn, kt6re~ pierwszym przewdni
cz,-cy ... ii sostal Dh. Ds~:c· J. Iondziela. Obv6d ten povsta2 v tym czasie, kie-
dy przygotowania do tovego Zletu Harcerstwa na Monte Caes1DO byl:y' v pe2-
rrym t,c,ku. I.P.H. lond7ńskie v tych przygetovaniach sda27 egzamin pod kał-
d,.. vsglfd•· tJvidoesnilo sit to nie tylko v po110ey • , ale i v 
pomoq doradoso-technicznej. Takie SJ'r&WT, jak zorganisovanie sloienia eto
su bagaJu, sa2adovanie i ",.-transportovanie, dalej po.oc v zorganizowaniu 
opieki nak młodzie"' kt6ra v drodze Da Zlot snalasł.a sit v tol'ldJ1'1e, pla
c6vki 1ntoz•&aaąjne1 to dowd7 dobrze pojftej vsp62praey, dzitld w2aenie do-
brse dzia2aj,cego obvodu. · 

Prace nad serganisevaniell novch Obwod6v są v teku. Btdą to ebvoq 
obejwj,ee tereą hufc6v ewtlno• i "Gdynia" /Jiflkie/ i hufca •Kaasuby'• fiś
ski/. Opiekt nad organizacją 't7ch obwod6w sprawuje Dh. Dz.Barc. J. Wierz
bicki z Btadtord, kt617 na drugim Zjeidzie Okrtgu zosta2 ębrany do Z'anącłu · 
Okrtgu- obdarzony sostal tnnkcją ~go Vioe-przevodnicącego, v2aśnie dla 
Sprav o'bwodOVJ'ch. Maą nadziejft Śe V niedalekiej prts)8B20ŚCi ca2J' Okrfg 
btdzie podziel.O!J1' na obłlody. 

A teras pokr6tce o rozmiesscseniu jednostek na terenie OkrtP, ich 
nazwach i Uo,ciach. 

W hutoach łeńskich v ilości 6, 27 gro•ad zuchowych - 585 such6v, 
33 druż7n barcerek - 8.39 harcerek, 6 samodzielnych saat,p6v, 38 Vfdrovnicsek. 
Opieka i vchowanie tych i1ości zuch6v i barcerek specsyn w rtkach 32 jr 

struktorek. Rasem wite Cbol"ę;giev Harcerek licsy 1494. 
W 8-miu hutoach •ęeldch •aęa 37 gromad zuchovch - 485·, 39 drużJn 1 

10 samodzielnych zasttp6v- 639 barcerą, 181 ytdrovnik6v. Cbórągiev liosy 
78 instruktor6v, s czego przeszlo polowa jest v bliakfa kontakcie z •2odzie
!,, jako dru!ynowi i cs2onkovie Komendjr Chorę;gwi i Koaend lłutc6v. Ras• 
Cborę;giev liczy 1383 • 

Starsze Harcerstwo liCZY' 6 !Crtg6v s 78-ma cz2onkami. !:oh Ptzyja
ci62 Harcerstwa są rozmieszczone tak, te prawie kałcła drulyua 1 butlec ma 
to tak bardso valne zaplecze za so'otl. Na terenie Okrtgu czyony'ch jest 20 
K6l', 1icz~eych 539 członk6w. 

Mówiąc o szkoleniu novch - mlodych sił harcerekich i prsrsposabia
niu ich do wsitcia Da swje barki szczytnego obowiązku dalszego prowads&

_. harcerskiej nie llOŻna tu pomiJllł6 jednego s najbardziej vaźąch 
pomocnych v szkoleniu, jakim jest i muei b;yć polov o'rodek bar

• łła terenie Okrtgu działają od szeregu lat drie stanice. 
pod opieq i na terenie Hufca •Szczecin • jest vlaaności.ą 

o ca ta składa sit s trzech budynków mieszkalnych, ~~agazynu i 
• W budynku 110łna pomieścić 80 oa6b. Na terenie stanicy mołna 
.,_ duł e obos,y. Stanica jest bardzo dobne utrzymana 1 dobrze 
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saopatnona v wszelkiego rodzaju eprsft i jest vykorsJ&t1wana przez oal:y 
rok. Obszar stani07 rozciąga sit na zboczach wg6rs, BJW17ch jab Mendip 
HUla. Zbocza te, zalesione i sak Jtzewione, scbodsą do dolin7 rseld W;ye, 
snanej jako "Wiernej rseki Szczecina". pozostaje pod opieq 
Matki Boskiej, kt6rej duła statua widnieje s groty kamiennej sbudowanej rt
ka•1 harcersy hufca •Szczecin•. Na terenie staniCT jest r6vnieł ~ Obelisk, 
pośvitCOI17 S\17Citskiej bi tvi~ o Monte Cassino. U st6p tego Obelisku jest 
urna s zie~, prsJViesioD4 przez harcerzy hntca •sscsectn• z na 
Monte Cassino. 

Stanica herceraka v Penrhos jest pod opieke. hutca "Gd1Jda" ale jest 
v2asnośc~ polsldego 'l'ovarsJ'Stva Mieszkaniovege S.P .K. Komenda ~utca "Gdy
nia" atanowi Lrsęd staniey-, kt617 ustala varunki i term!n7 jej vykorzysta
nia na oboą 1 kolonie. W okresie letnim stanica przepebdoDa jest 112odziei' harcerską, a ssczeg6lnie zuchami. Stanica vyposatona jest v lóżka i • 
terace na 150 oa6b, a prz7 tym dobrze jest zaopatrsena v aprztt lNatermJs
trsoveki i obozowy. Dobre po2o~enie staniey u podn6!a p62nocno-valijskich 
gór i v poblitu plały, posiada swoje vymowne znaczenie. 

A teras o tej poaiadlo~ci, kt6ra w ostatnich tygodniach saprz,tnt2a 
. nJD)'ał)" niet7lko Naczelnictwa, które v;yrasilo zgodt na jej kupne>, ale te~ 

1 Z'arządu Okrtgu, który o to kupno zabiegał i o sezwlenie do Naczelnictwa 
ait zvr6ci2. 

Jest to farma pod nazvq The High House Fara, Penton, ~2ołona FS7 
cb'odze Bll86, hłcz,cej Newark /na poludniu/ z Gainsborough lDa p6ł:Doc/. 

oddalona jest od Newark o około 15 mil. Nevark, jak wiemy jest czt'
ciowo v polskich rtkach. Tam bowiem jest e~~entars nasz7ch lotników, któ-
rSj oddal i swe tycia v bitwie o a·nglit• 'l'am te~ spoczywaję zvlold ś.p. Gen. 
V. Sikorakiep i Prezydenta Polski na V7gnaniu '·P• W. Raczkiewicza. 

Prses sakupienie tej posiad2ości, jeszcze jeden kawal ziemi angiels
kiej Sta2 Sit polsą v2asnoŚc~, a V niedalekiej przJ&z2oŚci naszę stani~. 
Posiad2ość ta ma 4S 1 pdł aln•a ziemi upravnej, z kt6rej dwie dute eztści 
prsylegaję do rzeki Trent, co też stworzy v przyszłości warunki do vybudo
vania przystani kajakowej, 8 akr6v zaś przylega do domu i oddsielone jest 
od reszty drog' Bll86. Dom mieszkalny ma trzy pozioJ117& najnitasy a vięc 
perter aa de'ć duię kuchnit, do której vcbodz1 sit przez werandę, spiłar
Dit, szatnit i dwa duże pokoje. Poziom średni /pierwsze pittro/ ma trzy 
podwójne IJpialnie, 2azienkt i w.c. Trzeci poziom /drugie pittro/ ma dwie 
sypialnie. Dom jest centralnie ogrzewany, ma ca?y szereg dogodn)rch pnnktcSv 
świetlnych, no i v doma jest telefon. · 

Z'abudovania gospodsrskie Sfł w dobrym stanie, f14 bardzo obszerne 1 
btdą mogły być przerobione na sypialnie dla zuchów, stajnie zaś na 1IIDJV8].
nie i ubikacje. Dom otoczony jest ogrodem, nie bardzo gęsto zadrzewionym, 
ale za to mającym, jak dywan, trawik. By:ł. to kiedyś trawiasty kort teni-

• ogól117ch zarysach przedstawia sit nasza nowa posiadło~ć, przy-
·-- ca a kutnia charakterów i polskości. 

it na lamach "Skauta" poczynaniami Zarządu Okrtgu, jesteŚJą 
'cz~rte:lniczki i czytelnicy "Skauta", Czcigodne Druhostwo z 
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Harcerzy z lat 1910 - 1945 pomo!e Dam w naszych pocsyna
c~gu b,dzie dla nas wzorem pra\ldziwej Barcerki i Harcerza, 

tej, boć przecież to Harcerstw tvorsylo i nad jego 
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koleb~ po~la2o sit v pierwss.reb jego pocs~tkach. Poch7lalo sit, bo ~
l:o vepe»ia21a gruntem dla złotych IQ'Śli Tv6rą Scoutiqu 1 dlatego srun.
aiavsz7 je potrattli Da nich ~ovać nasze polsld.e Harcerstwo, daj'c Jlll1 

podwaliJv' tak 8Une, łe potrat:t2o prsetrva6 nie j ecblfł burz t i sawsze sV)-
citsko s honora, nienaruszone · ~aaszerowa2o dal ej 1 dalej po•sz e, bo 
nie ma siq, kt6rab7 potraf'i2a ten Ruch S'WaD1' Harcerstwem • 

Bardzo serdecznie saprasza•11 Cscigodne Druhostvo do naszej ataniCJ", 
nasngo harcerskiego domu, boviem na as- dom jest domem Waazy•. 

Je,li v Okrtgu w. Br3tania ••my atvorsyć jadą wielq rodsint har
cersą, to ta przyszla Centralna Stanica btdsie tej rodzią Domem. 

------------
• OROCZ!STOact POWSTANIA OORNOu~ 

V swt.ąsku z 50-~ rocni~ In Povstartia G6rnośl4sld.ego od vynolenia 
z ucisku ninleckiego i vlłlczeniu prastarej si•1 piastovald.ej do rodące-
go sit volnego pdstwa polskiego - odb7ło sit w kościele polekla św. łnd1•se-e 
ja Boboli v LoDdynie m o es)'& te nabołeństwo eelebrovane przez ks. biskupa 
Sz Wesołego. V kazaniu podczas uą śv. biskup v podnioa2:7ch a2o-
vach m6vił o snacseniu mdli tv,, kt6ra na Slfłaku przy-csynih sit v dui1J1 
atopniu do ducha polskości. Po naboieńatvie udali sit bar
cerze 1 zgromadzeni v kościele Polacy na emantan Putnq Vale, ab7 nad gxe • 
be "Powstdca ~1.4sld.ego, Prsevodnicz,cego Zvi4sku Harcerstwa Polsldego, 
litjewod7 ~l,sld.ego" dr Michala Grdyńaleiego - stotyć hotd. PGclQ'll27 sit 
sztandar, harcerskie nad grobem cz2ovieka, kt6rego ż:rci• 1derowal:7 basb. 
na t7ch sztandarach wypisane. Michal O.rał1!iski bTl csołovym organizatorem 
~lęekiej Polskiej Organizacji Wojsmwej /POW/. Jego zas2uga jest obecnie 
pomniejszana lub przemilczana V Kraju. Tę SIDOlftł milczenia objtt,'ch jest 
szereg inn7ch vybi tny'ch przyw6dc6v • okresu va1k Da G6rnya aląsku a prsy-
jaci62 Michala Grat,ńskiego. T)JB gortts~ i g2ośniejsz, wnai b,r6 paait6 
1 cześć oddana 1a prses wszyatkie pokolenia na obc~nie a szoseg6lnie 
alodzież polskę. 

N 
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4. V 7 d a w n 1 c t v a t 

BAR I Z!SZIT HISTORYCZNY Nr. 2/9 

Cena 30 p. plus porto. 
Prs.y sakupie 10 egzemplarz7 1 v1fcej 
rabat 25 % 
J. dres a d a i n 1 s t r a c j i t 

33, Heatbfiełd Road, 
London, W.3. Engled 

Oa6vienie Barcerakiego Zeszytu Histo
ry-cznego nr. I/l Pocątki ruclm barcers
kiego i nr.2/9 ukałfl: sit v nasttpn)• 
numerze •Skauta•. 
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+ + + 

Gl:6wa Kwatera Harcerek WJdal:a v lut)'ll 1971 r. 50-t,., jubileuszoW7 
:muae:r pisma ""'zełek" bogato i poJ111s2ow Uustrovan7. Jest to z kolei 
ll-t7 rok w,ydawr•ictwa. 

+ + + 
5. S p r a v o z d a n 1 a. 

Dh p2k. Jarmas Rotd.Dski 

~!!!~~~!! ~!li!D!!ą!tCEOO Iro!A _ ,z P!AC. W 1970-'11 r. 
F - l l d a 

Od pocz'tku swej dzia2alno,c1 Koło nasse postawiło sobie 2 g26wne za
dania: Historia Barcerstva i Tablica Pamiątkowa. Zgodnie z tym zalołeniem 
zosta~ utworzone 2 komisje o odnoŚD7Cb nazwach. 

Komisja Tablicy Pami4tkovej salmńczy2a chlubnie SWfł działalność ufuD
dovaniem Tabliey v knśeiele śv. Andrzeja Boboll. Komisja Historrosna pra
cuje bez prze:rv.y. Na miejsce zlikwidowanej Komisji Tablicy, zosta2a powo
lana KOmisja Odczytowa, s zadaniem informowania Harcerstwa i społeczeństwa 
o przeszłych i aktua:I.J::ł7eh sagadnieniach dotyczących naszej idei. Te 2 Ko
misje, a przede wszystkim Komisja Bisto17'czna, kt6ra • już za sobą v3dani e 
.3-ch prac są dumą naszą i troską naszę. Trosk$, poniewał ptaca w,ydavnicza 
jest kosztowna, Kolo maJ:e i biedne, a stała got&vka obrotowa konieczna. Aby 
zdob7ć pieniądz · został stworzony Harcerski Fundusz Wyd.a:wniczy. Na fun-
dusz ten iśmy !.30, jako ofiart od cz2onka Kola; z tąślą o funduszu 
Grganizuje!JI1 zebrania og61ne z tombolł! wzgl,dnie loterią., oraz specjalne 
WJdavnictwa doChodowe. Zarz~d ma nadzieję, !e wydawnictwa Komisji Histo
rycznej btdę w przyszłości sal!k)wysta.rczalne. Chwilovo tak nie jest. Czy
nimy" starania ab7 uzysb6 subwencj t Naczelnictwa ZHP. To~to r6wnieł !c!J 
Komisja Histor.yczna. 

Z sagadnieniem prac Koła łączy sit wydawanie Skauta-KoDitiiiikatu in
f'ormaeyjnego. . Poez~tkewo bardzo -skre1DJ17, odbijany na powielaczu, zostal: 
przez obecny Komitet Redakcyjny przekształcotJ7 /od numeru 11-go/ v zeszyt, 
drukowany techniką ofsetowę, zavierający szereg cenn7ch fotografii i ma
teriał6v. Zvitkszone koszt,. nie mogą być po kry łie ze skl:adek, p2aco117ch 
zresztą tylko przez cztść czlonk6w. Dlatego Zarząd postanow12, łe Skaut 
musi by6 platny, cena każdorazowo ustalana. Od poparcia członk6v zależy 
przyszłość tego vartościovego pisma. 

~-lr2P~l-~~!l~.fSl.!!S~tiQ_Fqpdvsą.~9!~ig;r! 
1/- SprzedaJ: 1000 zuaczk6v Katyn-Oświęcim z zyskiem .3d na sztuce. 
2/- Odbił 500 szt. Tablicy Pamiątkowej po 7 i p62 p. Zostal:o około 

200 sztuk. · 
....",.,.,..-"- - Wydal: 1500 kopert pamiątkowych z okazji 60-lecia Harcerstwa. 

Cena 15p. 
ma dutą wartość filatelistyczną i stanowi dotychczas naj-

N ejsz~ pozycjt dochodową Ko2e.. Pewna Uość jeszcze nie sprze-
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........._ .... u.~•e zebrania ogólne, po2ę.~zone z tombolą względnie loterią 
to~, kt6re zawsze przynoszą pewien doch6d, tym większy że 

• 



o 

Sekcja I•pres dostarcsa2a besp2atnie sar6vno produkt6v jak i 
f'ant6v, zebranych u czlonk6v. 

!15~ !! ~ • Kolo licsy nadal povyiej 100 cz2onk6v, s cze-
go pevn .... -..na~~-LV/~6 nie erse csynnego udsia2u w pracach i zebraniach. Czt!§6 
t.zv. "•rtvyeh duss 8 sosta:ta skre,lona, prz7bJ':to troebf nov.rch i wartoś
eiovrch ez2onk6v. Dotychczasowe apele o zjednywanie nov;rch ez2onk6v daly' 
dot~d ma l e resul tatT. Zal et,. nam specjalnie na zdo byvBniu mlodych, z po'
r6d tych inatrnktor6v kt6rz7 przestali csyrmie pracować z al:odziet,. Kon
takty i apele do Starasego Harcerstwa nie prs1Jrl.osq do~d resllltatcSv. 
Z przykrościę muazt stvie1dzi6, te wysiłki nasze ab,y śei,~6 starszych in 
atrulctor6v na nasze pogadanki i odez)' łly nie udaly sit. 

Nazwa Ko:ła i konto bankowe. Odezwały sit głosy, śe nazwa Ko2a zbytnio ogra
iilcża ... Vł.ek eiionk6v /i9i0:i945/ przez 00 nie dopuszcza ałodsąch rooznik6v. 
Jakkolwiek nie dala sit sauvałyó chf6 a:todszych do pracy v Kole, nie ma 
trudności v zm'Janie n&SV)". Hadeslane są v tej sprawie wnioski. 

Nazva naszego kenta brzmia ~ ED t l2."' .. lQ:~ 
Czeki i P .o. prosiul7 tak vypisyvać i na star ~ 
lub Administracji ~awnictv. 

ł E !l! pragnie ąebć nie tylko bierJl4 
e ~ łpract wszystkich cs2onk6v Koh, kt6rzy rospors,dsaj, osa-

sa 1 chtc~ do praq dla idei barcerald.ej. Jedn' s vaż~ch tors po11007 br-
2oby rosprovadsanie i sprzedd vydavnictv oras zjednywanie noV7ch oz2onk6v. 
Ch~tnych prosimy o podanie po zebran~u 8V7Ch nazwisk. 

,"t\ ... =::: Zarząd obecny, wybran)' 31 Maja 1970 r. rozpocąl pract po te-
riach vakaeyjnych. W ciągu roku aprawosdawczego odbyły sit 4 zebrania Za
rządu 1 4 zebrania ogólne. 

1/- 28 listopada 70 r. v lokalu POSK'U z okazji 6o-lecia powstania 
Harcerstwa, odby'l:o sit og61ne zebranie tovarzyakie z herbatlaa., 
tombol' i Wy-świetleniem przez dhnt bm Irent Parre-Levicq kiiku 
kolorovych rUm6v z tycia harcerskiego. W esaaie zebrania hm J6-
sef'a Mtkarska yY'g2osila gavtdf na temat: Harcerki lwovslde w ~-ciu 
latach istnienia Harcerstwa. Obecnych J.D os6b. 

2/- lO stycznia 71 r., r6vnież w POSK'U ld.eliśay Oplatek Hat9erS1d..a 
Po skroanuym posi2ku, drzewku, koltdach i prz•oVleiiiaCii oml!Cz
nościovrch, odby2a sit loteria rantowa - 300 bilet6v sprzedanych -
kt6ra dala n5 dochodu. Obecn1ch 45 os6b, sporo gości. 

3/ - 27 marca v dużej sali Ko.o&tant6v odb1ło sit trzecie z kolei ze
branie "Ok:rąg2ego Stołu" z eyklu "Ruehy ideove u kolebki Harcerst
wa". Było to ostatnie zebranie z tego cyklu, zorganizowane przez 
dba hm J..J. Zielicld.ego, po1'4czone z dyBkuB ją nad W8Z7Stk1m1 re
feratami. W dyskusji glos zabierali: s. Jankowski, J. Mtkarska, 
R. Szymański, A. Ropelevski, s.w. Wojatomsld i inni. Po wakacjach 

N Komisja Odczytowa organizuje nowy eykl zebrań i gyskusji. 
- 25 kwietnia u Kombatantów odbyło sit 

polączone z tombolą. ~yczenia obeon,m z icząey ~"""",.g 
d h. J. Rowiński, & dhna I. Mydlarzowa slożyl:a życzenia v imieniu 
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lłacselnictva. W czasie posiłku, kr6tkie . sprawozdania ze sv;ych prac 
złotylit s. Jankovsld., J. Mtkarska, s.w. Wojstomski. Po posiłku 
odbyła sit tombola. 

Ba wiosek dba dra Rozbickiego, vsąsey obecni zło!;yli swe 
podpisy i upoważnili dba Przewdnicząeego do vystosovani,a listu 
do BBC, z proś~ o povt6rzen1 e audycji BBC 2, dotyczącej Zbrod
ni Kat7ńskiej. List sostal v,yslan7 27 kwietnia. W ódpoviedzi 
o 2 pisma s BBC, dające nadziej,, że audycja btdzie 
povt6rzona pod konieo roku. 

Na vszystldoh zebrani ach og6l.n7ch /opr6cz 27 marca/ przygotowanie 1 
organizacja posi2k6v, przybranie stoł6v i t.p. spocz)'Va'ło w rtkach Kierow
niczki Sekcji Imprez dlm:y E. Rozbicldej, kt6ra przy pomocy ofiarnych Dru
hen - K. Golofit, I. Jaklik, K. Mydlarzc3VD1, o. Saperovej, I. Weberowej -
dokonywała cud6w pomys>ovości. Sekcja Imprez zbiera2a r6vnież fanty, bez
płatnie of'iarov;ywane na tombolt i loterit przez członkinie i czlonk6w Kola. 

Tombolt przeprowadzał niestrudzony d.h major Adam Barszcz przy pomocy 
svej Małżonki i dba majora J. Rymv:id Misiaka. Wszystkim -wytej V)•nienionym 
oraz druhom i druhnom, kt6re dawały i zbierały tant;y, ofiarov.yva}y bezp:tat
nie produkt,y żywnościowe i sw6j wysiłek w uświetnianiu naszyCh imprez, skła
dam na tym miejscu serdeczne pod.zitkovanie. Naczelnictwu ZHP skl:.ada.m po
dzitkovanie za ofiarov,ywanie svego pokoju na zebrania Zarz~du. S,.ć może, 
te prz;yszle zebrania og61ne btdzietny 1110gli odbywać w pięknie odnold.onej &&
li kDnferencyjnej Naczelnictwa. Cz:tonkom Zars~du dzitkujt za lojalną wp61:
pracf i wysiłek vlożo~ v ich zakresie prac,y. 

--------------
Hm Stanielaw Jankowski. 

SPRAWOZDJ.NIE 
Z PRAC HlRCERSKIEJ KOMISJI HISTORYCZNEJ --------------------

l. - W roku sprawozdawczym - V .1970 do V .1971 - Komisja mial:a dwa 
plenarne zebrania. oraz szereg zebrań t.zv. robooZ)"ch, sk2adająoych sit z 
os~b, kt6re podję;y się opracovania poszczeg6~eh rozdział6v projektowanej 
ksiąłki p. t. " Rozdziały takie, ja'k wiemy, ukazują sit 
w formie oso obejmujących każdy: określony-
okres historii Harcera o t. Numeracja zeszytów jest pod-
wójnas pierwszy numer oznacza kolejność ukazania się zeszytu, a drugi numer 
oznacza chronologiczną kolejność rozdzialu w zbiorze vsz.ystkich zeszytów. 

W okresie sprawozdawczym ukazały sitt dwa zeszyty, a mianowicie: 
Nr.I/1 - ~fqs~ttk!.~S!J.Y. .!J~cęrpkięgq l21Q-:l2~~' str. /IJ· + 4 str • . 

ilustracji. Obejmuje okres p:>wstania, krystalizacji i zjedno-
twa v jeden Z.H.P. Okres ten v P.R.L. jest chttnie pomijany 

lub telizovany, jako przeczący naciąganiom histor;yeznym, 

archiwum 

.L. - Dla drużynowych i rodzie6w zeszyt ten daj e sporo rze
ji, pod wielu względami bardzo ciekavyeh i użytecznych v 
ej. 
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Nr.2/9-
y f.ą,.L1 11 str. + 4 atr. ok2adld, 9 totogratli do 
odslania falasowanie historii pravdzivego Harcerstwa przez t6w v 
P.R.L., kt6rzy naciskiea aparatu pa:rtyjno-państwovego opmovali Z.H.P. i 
teras ~ n&ZV)" organ1sacji Z.H.P. dla pzvvadsenia nojej par'tJ'jnej 
roboty, zwilłsanej z Moskwtt• Zesąt ten dot7czy nietylko loa6w Harcerstwa 
v P .R.L., ale r6vnie! loa6v m2odziej:y vog6le. Jest on dosmna2)m infor-
matorem nietylko dla eh, lecz i dla rodzic6v, dla ksiti:r i dla 
dzialacs:y spolecz~Ch. 

2. - W dal azej kolejności v opracowaniu są nast,pująoe zeszytya 
- S! l • Z liozn.yml fotografia-

mi. Opracowuje dh.dr.s.w. Woja • 
- "W drodze do Polski" - historia vtdr6wld. harcerzy z Yolski v ICJYJ r .. poprzez 10iczne kraj e oras rozproszenie sit i po

lęcsenie s Harceretvan em1 gz•acyjnym w jeden Zvię.zek Harcer
stwa Polskiego poza Polską. Opracowuje dh.bm.Z.Szadkowsld. 

- Yt !! !;!: ! !i! , ! " - opracowj e dh. 
bm. • ma o Z.H.P. v konferencjach 
i zlotach mitdzynaro oraz acharakter;yzowaó zadania, ja-
kie sobie Z.H.P. stawiało i stawia na tym terenie. 

- E !! " - v stadium zbie-
rania •teria • 

- ~ §.!! ~ i. ". Lata 1913-1920. Opracova2 

- g 
--.E " - W zbierania 11a 

J. - H.K.H. dysponuje prywatnym laboratorium fotograficznym, kt6re 
robi totografie dok'llmenUSv, pism, ksi4żek 1 reprodukcje starych fotografii, 
pobierając tylko zwrot koszt6v za •teria2. 

4. - W roku bie!ącym utworzoDa sosta2a D : , kt6r~ obj~l 
dh.h. J6set Brzeziński. Administracja troszcz:r sit nie tylko o rozeprze
da! sesz:yt6v, ·ale i o prope.gandt• ogłoszenia, artykul7 v prasie, koJI'lmikaty 
w radio. Wyniki tej akcji povinny stać sit widoczne v drugiej polewie bie
ż~cego roku. 

Adres Administracji s 3.3, Heatbfield Road, London, W • .3. Anglia. 
Czeki i inne przekazy proSiJIY' wypelniaót Ko2o Harcerzy 1910-1945" • 
P.t•zy sam6wieniach ponad lO udziela sit 25% sniild. Porto 
obciąła nab,yvct• 

------------
Q~ .B!9mJ !-.! 

Redakcja "Skauta11 zwraca sit do członk6w naszego Kola s proś~ i wez
pisania artykul:6v z zagadnień harcerskich i wspomnień z przeż,.-6 

harcerskiego. Chcielib78~ nasze pismo-biuletyn ucsyni6 wap6~ 
o:J.i 1 vspcSlnym vysil:ld.a utrzyee6 na vysold• poziomie. Pr6cz vsp62-

0 t~Y!i.• jest jeszcze fundusz odpowiedni na dani e pismu. odpowiedniej 
, ....... j. Dlatego - choć pismo otreymuj4 czlonkovie bezplatnie 

~Joplaeanych sk2adek, prosimy o dobrowolne datki, akhdane na rtce 
.I;bn:~~ Kola. 32 ._,.. 
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