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PISMO KOŁA HARCEREK l HARCERZY 
Z LAT DAWNYCH 

Rok XIX Październik · Grudzień · 1980 . 

•• 

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

Oh M. Grażyński 
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W związku z 50 rocznicą wybuchu powstania listopadowego 29-go 
listopada 18JOr. oto wiersz Słowackiego/fragment z "Kordiana" 

l 

Spiew nieznajomego 

Pijcie wino! pijcie wino! 
Nie wierzycie, że to cud, 
Gdy strumienie wina płyną, 
Choć nie s adzi winnic lud. 

Pij, drużyno! pij, drużyno! 
Chrystus wodę mienił w wino, 

Gdy weselny słyszał śpiew, 
Gdy wesele było w Kanie ••• 

A ~Y przyszło zma rtwy chws tani e , 
Chrys tus wino mj enił w krew .•• 

Jutro błyśnie jutrznia wiary, 
~ijcie wino! idźcie spać! 
My weźmjemy win puchary, 

By je w szklany sztylet zlać. 
Niech ten sztylet silne ramie 
W piersi wbije i ~łamie ••. 
Pijcie wino! idźcie śnić! 

Le cz się będzie świt promienić , 
Trzeba wino w krew przemienić, 

Przemienione wino pić! ••• 

J . Słowa cki 

Uzupełnienie podpisu fot ogr~fii na str. 32, ~r SKAUTA 26/27. 1979r. 

)f~ci~ ka skautowa na szosie lubelskiej w 1912r. drużyny im.Za -

S ~ - Oiew· ński, Jurek Wądołkowski, Jaś Gaładyk, Pietrek Olewiński 
O i ańis~ w Zdzia rski. 

;w 9gr ck a 2- gE:1 : skau ci z Wa rszawy na moś cie linowym prze chodzą 
pr ez -rz~ ę . / ze zbi or ów dhny dr M. Za leskie j z Paryża/ . 

~ 
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DR, viiCHAŁ GRAŻYŃSKI 
POWSTANIEC ŚJJ!SRJJ _ WOJEWODA SI,4SKI,. PRZEWOpNICZ!CY 

Mi chał Tadeusz Grażyński urodził się 12 ma ja 
1890 r. w Gdowie, gdzie ukończył szkołę podsta
wową. 

Do gimnazjum Św.Anny uczęszczał w Krakowie. 
Uczył się bardzo dobrze, był prymusem z histo
rii. Inne przedmioty mniej go interesowały, nie 
miał do nich z~miłowania. Mieszkał u siostry, 
nauczycielki ludowej, w jej IDhłym domeczku, przy 
późniejszej ul. Kościuszki. 

Na terenie szkoły nie należał do ZET-u, ani 
nie dał się wciągnąć do Zarzewia. Gdy Z~rzewie 
powołało do życia drużyny Strzeleckie, Grażyń

str. l 

ZHP. 
' 

ski st<:1ł się jednym z bardziej aktywnych ''drużyniaków". Założył 

drużynę Strzelecką w rodzinnym Gdowie. 
W 1909 r. zdał maturę 1 wstąpił na Uniwersytet Jagieloński,n~ 

Wydział Filozofii, Pilnie uczęszczał na wykłady, szczególnie prof. 
Stanisława Kutrzeby, który wykł~dał Historię Prawa Folskiego 
i Ustroju Polski. W 1912 r. został asystentem. prof. Kutrzeby. Do
ktorat filozofii został mu nadany 22 stycznia 1914 roku. 

Michał G~dżyński s~użył w 13 p.p. ~ustryjackiej. W 1915 r. zos
tał ciężko r~nny w brzuch. Po rekonwalescencji był przydzielony 
do Komendy Placu w Krakowie, co mu dało moźność uczęszczania n~ 
Uniwersytet, na Wydzi~ł Pr~wa. Drugi doktorat pr~wa Ifichał Gra
żyński otrzyiDHł dopiero 30 września 1922 r., gdyż plebiscytowe , 
prace na Spiszu i Orawie oraz Powstanie Sląskie oderwały go od 
studiów. 

l 

W okresie przygotowawczym do Trzeciego Powstani~ Sląskiego Mi-
chał Grażyński, pseudonim "Tadeusz :Borelowski", z niezwykłym roz-, 
machem zabrt1ł się do przebudowy i rozbudowy istn~ącej na Sląsku 
Polskiej Organizacji Wojskowej. Wyjeżdżał w teren, zaprzysięgał 
gruyy górników, hutników i chłopów śl~skic~. Wygłaszał gorące 
przemówienia. Ten okres swej pracy Grażyl1ski opisał w dziesięć 
I.at notem: 

4 

"Nie urabialiśmy -poj~ć Polski, nie tworzyli.3my jej defin.A.cji, 
braliśmy ją z serca i pełną promienną jej treść rzucaliś

~w~sze, które nagle bł~kitniały, rozbłyskiwały i rozwijały 

1siEd ja~ kwi<:1ty, huczały burze:t pragnieu i wołaniem o czyn .•. 
~st~~owa~iśmy w osadach fabrycznych do mrocznych izb, gdzie 

~· ła ąię nędza, ból ' i nieokreślona t~sknota, wskdzywaliśmy 
! poorze z nienawiść wyczarowywaliśmy ofiarną miłość ... 

ow~ch tych rysuje się wyraźnie oblicze duchowe Itichała 
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Grażyńskiego. Myślał on kategoriami nie tylko patriotycznymi, lecz 
także społecznymi. 

W chwili wybuchu Powstania 3 maja 1921 roku podziemna armia no-
• 

wstańcza, dobrze wyszkolona choć niedostatecznie uzbrojona, liczy-
ła ponad 40.000 żołnierzy. Michał Graż~1ski, czołowy organizator 
tej armii, został szefem sztabu grupy Wschód, któr-a to w kilkudnio
wym pochodzie dotarła nad Odrę. 

Rozkazy formułowane przez "Borelowskiego" były jasne, zwięzłe, 
we~azujące drogę powstańczego marszu oraz charakter i zakres uracy 
organizacyjnej na zajętym terenie. 

12 czerwca 1921 r. Komisja Międzysojusznicza narzuciła Powstaniu 
rozejm, na mocy którego musieli wycofać się na linię demarkacyjną. 
25 czerwca podpisano rozejm. P~tanie nie osiągnęło pełni celów. 
Niemniej zdobyto dla Folski znaczną część okręgu przemysłowego. 
Warto wspomnieć, że przed Powstaniem przewidywano dla Folski tylko 
powiaty pazczyński i rybnicki z małym skrawkiem powiatu katowickiego. 

Po Powstaniu Grażyński. jakiś czas działał konspiracyjnie na te re-, 
nach Sląska, włączonych do Rześzy. Wrócił do Krakowa. Utrzymyw~ł 
się z asystentury przy katedrze prof. Kutrzeby. W 1924 r. powołano 
go· na stanowisko dyrektora deuartamentu w Ministerstwie Reform Rol
nych. W tym czasie należ~ł już do ZET-u. 

Grażyński bardzo szybko zrezygnował z dobrze płatnego stanowiska 
i wrócił do skromnie płatnej asystentury i pracy naukowej u prof. 
Kutrzeby. 

Powierzenie w roku 1926 rfichałowi Grażyńskiemu stanowiska Wojewo
dy Sląskiego było wynikiem uznania jego zdolności i zasług dla od
zyskania przez Polskę tej ważnej części piastowskiej ziemi. Rządził 
~am trzynaście lat. frzeorał teren dogłębnie. Przyczyni~ się do utr
walenia polskości i rodzimej kultury. Uruchomił Muzeum Sląskie 

; 

i szereg innych placówek kultury i sztuki. Na przykład Sląskie Tech-
niczne Zakłady Naukowe jemu zawdzięczają swe powstanie i rozwój. , 
W dziale opieki społecznej powołał do życia Sląski Fundusz Gospo-
darczy, stworzony celem uruchomienia budowy licznych kolonii robot
niczych i zapobieżenia nędzy mieszkaniowej. 

Górny ~ląsk był w chwili obejmowania stanowiska Wojewody przez 
Michała Grażyńskiego pod wpływem kapitałów zagranicznych, zwłaszcza 
niemieckiego. W wyniku planowanej akcji stan posiadania tego obce
~~~ ... iilJ i tału przesunął się !U:i korzyść polskiego kapitału państwowego. 

emy wszedł na drogę rozwoju, produkcja zaczęła zdobywać. ryn
k!ił gra iczne. 

~O~ fi ~tł ażyński, z chwilą obejmowania województw~, miał przy so
~ie 1~ wypróbowanych towarzyszy z czasów Powstania Sląskiego. 

e n1 mu były szeregi nowych ludzi. Nie chciał, oyierać się na 
1 m nc e, który pr~yszedł z centralnej Polski na Sląsk w poszuki-

• 
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waniu intratnych posad i łhtwych zarobków! Nie chciał się wiązać 
z miejscową Chadecją. Zwrócił się więc do profesora Kutrzeby o po
lecenie mu kadry pracowników. 
Pierws~ przyjechał młody prawnik, hm. Henryk Kapiszewski, na 

stanowisko sekretarza Wojewody. Za nim przyjechał hm. Marian Wierz
biański, ~Jadwig~ Laszczkówna i inni. Pierwsi instruktorzy ~o
lecali Wojewodzie n~stępnych. Obsadzał nimi wiele ważnych stanowisk; 
miał zaufanie do tego środowiska. 

Jak twierdziła r,~ri~ Kapiszewska, grono harcmistrzów miało wiele 
wspólnego z :t/Iichałem Grażyńskim. Widząc jego stosunek do młodego po
kolenia harcerze wciągnęli go do swej pracy. Panował zwyczaj wybie
r~nia przewodniczących Oddziałów ZHP spośród wybitnych jednostek 
w suołe cze11stwie. Tlichał Grhżyński został przewodni czt;;cym Za rządu 

/ 

Oddzie:.łu Slt.,skiego. Nie był wychowankd..em harceratwa, nie był ins-
truktorem harcerskim, na pewno jednak był prawdziwym przyjacielem 
ruchu harcerskiego. 

l i 2 lutego 1931 roku odbył się Zjazd Naczelnej Rady Harcerskiej, 
w którym wzięło udział 29 członków Rady pod przewodnjctwem druha 
Strumiłły. NRH dokonała wyborów nowego Na·cze lnictwa: 

- przewodniczący: dh. wojewoda Michał Grażyiiski 
- v-przewodniczący: T&deusz Kamieński i Helena Sliwowska 
- naczelnicy: Jadwiga Laszczkówna i Antoni Olbromski 
Spory odł~m harcerzy nie był zadowolony z tego wyboru. Ale har

cerstwo weszło IU:l nowe tory. Hasło "ofensywa na młodzieżu, poprzed
nio wysunięta przez dha Tadeusza Strumiłło, t,eraz było energicznie 
realizowane. Przewodniczący Michał Gr~ż~iski, w 1931 r., w Katowi~ 
cach, powiedział harcerzom: 

"Uderzeniu wszerz musi toweirzyszyć uderzenie w głąb. Sprawdzianem 
wartości ogranizacji jest nie tylko jej program, ale i zdolność 
realizacji haseł oraz osiągnięte wyniki". 

W ci~gu pierwszych lat ~rzewodnictwa Michała Grażyńskiego podwo
iła się liczba członków ZHP. Powstały liczne stanice. Ośrodki: że
glarski, szybowcowy, spadochronowy i lotniczy. Na morze wyszły har
cerskie jachty "Zawisza" i "Grażyna". Powstały dwa centralne ośrod
ki kształcenia stbrszyzny. 

14 kwietnia 1935 r. podpisano akt przyjęcia od dzierżawcy Skarbu 
Państwa, Tadeusza Kossaka, 123 hektarów rozparcelowanego majątku 
Ko -Szczuckiej, Górki Wielkie. Problemy finansowe wziął na sie-
i~~ic ~ł Grażyński. Na tym obszarze z kawałkiem lasu z&łożono te

r ny a obczy. Stanęły trzy doskonale wyposażone budynki dla stałych 
rsó · p&d~rmjstrzowskich i harcmistrzowskich. PowstałC:i szkoła ins-

Ot rów zbchowych. Założono jedną klasę ~zkoły powszech~ej, w któ-
~ ucyon etodami harcerskimi. Stworzono ośrodek kursów dla działa

~~j p oni nych i instruktorów harcerskich z zagranicy i kursów dla 
~u · nych ~ajów. Ośrodek proweidził hm. Aleksander Kamiński. 
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W pobliżu, na Buczu, powat~ł ośrodek dl~ harcerek. W Nierodzimiu -
Harcerski Uniwersytet Ludowy. W Rabsztynie i w Jaworzu zbudowano 
sanatoria prewencyjne dla harcerek i harcerzy. Pięknie położone 
w góreystej okolicy napawały dumą Przewodniczącego. 

Dawał harcerstwu Wojewoda Grażyński wszystko czym dysponował. 
Szafował pełną garścią. 

Na VIII Międzynarodową Konferencję Skautową w Sztokholmie Prze
wodniczący Związku Harcerstwa Folskiego przyjechał z nowym hasłem 
dla skautingu. Ponieważ studia Międzynarodowego Biura Pracy wykaza
ły, że we wszystkich krajach 25% bezrobotnych nie przekracza 25 lat 
- Grażyński powiedział: 

~ ••. Skauting, wznoszący się na genialnej podbudowie myśli Badan 
Powella jest powołany do tego, aby stał się współczynnikiem moral
nego odrodzenia ludzkości. Aby to mogło się stać, musi brać na swo
je barki wielkie problemy i mieć szlachetną ambicję ich rozwiązania. 
Przed nami stoi w tej chwili zagadnienie ratowania młodzieży bezro
botnej od demoralizacji i zdziczenia •• " • 

• 

W Polsce, w specjalnych oddziałach pracy ochotniczej, oddziały 

hareerskie prowadzone całkowicie metodą skautową przez starszyznę 
harcerską, wykazały doskonałą sprawność, nie uroniły nrzy tym nic 
z wysokiego poziomu atmosfery brate~kiej. 

23 kwietnia 1936 r. Skauting angielski odznaczył Przewodniczącego 
ZHP odznaką Srebrnego Wilka. Był to wielki z~szczyt i dowód uznania. 
Michał Grażyński był jedynym cudzoziemcem tak wyróżnionym. 

Przyszedł cZbs, kiedy Wojewoda ~ląski i Przewodniczący ZHP. musiał 
• 

stanąć w obronie młodzieży przeciw f~szyzacji. Bolesław Piasecki 
wszedł w porozumienie z pewnymi czynnikamj rządowymi.Postanowiono 
wszystkie organizacje młodzieżowe podporz~dkować jednemu kierownict
wu i stworzyć jednolitą, totalistyczn~ organizację. @dpowiednie za
rządzenia były już w drodze. Przyjaciel Piaseckiego, Jerzy Rutkowski, 
został upoważniony do działania. 
Ostrzeżony w ostatniej chwili przez Stanisława Gierata, przewodni

czącego organizacji "Młoda Wieś", Graży-l1.ski natychmiast postanowił 
zawrzeć porozumienie pomiędzy organizacjami młodzieży demokratycz
nej i w silnej grupie przeciwstawić się zamiarom Rządu. 

Grażyński miał 24 godziny do działania. Nie było czasu na porozu
mienie się z bracię instruktorską. ''C zwórporozumienie" zostało pod
pia~ne przez Grażyńskiego - Przewodniczącego ZHP, Gierata - Przewod
~ cząoego "Młodej Wsi", Pasc.halskiego - Prezesa Związku Strzeleckie
go. Po paru dniach podpisała to porozumienie organizacja robotnicza. 
·~Orl~ 

gad nie "C zwórporozumienia" zostało błędnie zrozumif:ine przez 
•r 'w i przez nieuświadomionych przyjaciół. W ZHP podniosły się 

( g b~ p~eciwko Przewodnicz~cemu. 
_:Pr2yftła wojna. Michał Grażyński znalazł się w Paryżu. Na skutek 
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wo]i braci harcerskiej na obczyźnie, nadal był Przewodniczącym ZHP. 
Za takiego był uznawany w kraju przez konspiracyjne harcerstwo,pod 
kryptonimem Szare Szeregi , dla którego wojna, okupacja, nie zerwały 
ciągłości Państwa Polskiego, ani ciągłości Związku Harcerstwa Fola
kiego. 

Różne były wojenne losy MichałQ Grażyńskiego. Wojna się skończyła. 
Pozostał na emigracji zaangażowany politycznie i społecznie na rzecz 
niepodległości Polski. 

5 listopada 1960 r. w Aylesford, w czasie zebrania Naczelnej Rady 
Harcerstwa Folskiego Michał Grażyński wygłosił referat pt.: "50 lat 
harcerskiej służby". Po c ze m złożył swe uprawnienia Przewodniczącego 

• 
Związku Harcerstwa Polskiego . na ręce Naczelnej Rady. Zegnał się po 
trzydziestu latach współprdcy. 

"··· pragnę wyrazić swe podziękowanie harcerkom i harcerzom, 
których zapał i trud tkwi w dorobku nas~ego 50-lecia. Myślą w tej 
chwili. obejmuję ich wszystkich - Druhów Serdecznych - gdziekol
wiek się oni znajdują". 
Naczelna Rada Harcerska powzięła jednomyślnie uchwałę, ·W której 

między innymi powiedziano: 
" ••. Druh Michał Grażyliski na stanowisku Przewodniczącego Związku 

Harcerstwa Folskiego wywarł niezatarty wpływ na postawę ideową 
oraż na związanie wychowania harcerskiego z głębokim nurtem spraw 
narodowych i państwowych. Druh Grażyński przyczynił się do rozwo
ju organizacyjnego, pogłębienia nurtu ideowego, a osobistą postaw~ 
dał przykład bezinteresownej, ofiarnej Służby Polsce. Ten wielki 
wpływ, jaki harcerstwo wywarło na wychowanie młodego pokolenia Po~ 
laków jest w wielkiej mierze zasługą Druha Grażyńskiego". 

Kontakt z harcerzami Michał Grażyński utrzymał do końca życia. 
Mimo choroby nie porzucał pracy sp~ecznej i polityc_znej. lO grudnia 
1965 r. wyszedł z domu do pobliskiej piekarni po zakupy dla żony. 
Potrącił go samochód. W szpitalu zmarł, nie odzyskawszy przytomnoś
ci. Pogrzeb miał znakomity. Policja zatrzymywała ruch uliczny, sa
lutując konwój. Przyjaciele, znajomj, nawet przeciwnicy polityczni, 
poczty sztandarowe harcerzy i kwiaty, kwiaty kwiaty. 

Grób ś.p. Michała Grażyńskiego, byłego Powstańca i Wojewody 
Sląskiego, d~ugoletniego Przewodnicz~cego Związku Harcerstwa Fols
kiego znajduje si~ na cmentarzu Putney Vale, w Londynie. 

Halina Mart~-nowa 
• 
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Hm. ZBIGNIEW TRYLSKI - "KOZIOŁ WÓDZ" 
Wybitny instruktor harcerski, inżynier rolnik, absolwent Akade

mii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie, autor szeregu prac z zakre
su programów i stopni harcerskich, oraz pionier obozownictwa har
cerskiego - autor szeregu prac zawodowych i o~wi~tO~Jch, pracownik 
społeczny i członek szeregu stowarzyszeń oświatowych, kulturalnych 
i zawodowych - harcmistrz Zbigniew Trylski opuścił nas, odchodząc 
na Wieczną Wartę, 28-go grud~ia 1972 r. w Krakowie, mieście swej 
młodości. 
Urodził się dnia 13.X.l899 r. w Budziszynie /Czechy/ i kolejno 

spędził swe dziecii~two w tym mieście, potem w Warszawie i Hambur
gu, gdzie ojciec jego pracował jako inżynier-mechanik. Ojciec jego 
zmarł w marcu 19ł5 r. w w~rszawie, odci~ty frontem wojennym od 
rodziny przebywającej w Krakowie. Po tym ciosie, matka Zbyszka -
p.Rozyna, z urodzenia Szwajc~rka, z trudem uzyskała pracę w Krakow
skiej Dyrekcji Kolejowej, dzięki której mogła utrzymać, wychować 
i wykształcić dwóch synów. 

Dh.Trylski uczęszczał- w latach 1906.1912- do szkół w Hamburgu, 
a pastępnie do IV Gimnazjum Rea1nego/mat.przyr./ w Krakowie, gdzie 
zdał maturę w 1918 r. 

Kilkuletni okres przed pierwsz·ą wójną światową był okresem prze
ł~owym w życiu polskim. Obudził on nadzieje młodzieży i starszych 
na możliwość uzyskania niepodległej Folski i zaznaczył się wielką 
ilością stowarzys zen, związków i ruchów, które głosiły te idee 
i próbowały wcielić je w życie. Toteż nie dziw, że .13-to letni 
Zbyszek został członkiem IV Krakowskiej Drużyny Skautowej. Później 
został urzeniesiony do VIII Drużyny, wrócił ponownie do IV-tej, 
a następnie został drużynowym VIII-mej Krbkowskiej Drużyny Skau
towej. Na funkcji tej pozostał aż do rozpoczęcia walk, w listopa
dzie 1918 r., o odzyskanie niepodległości Polski. 

W latach 1918-1919 bierze udzi~ł w walkach, zostaje ranny i ot
rzymuje Krzyż Walecznych. W roku 1919 zostaje odkomenderowany na 
Studium Rolnicze Uniwersytetu Jagieloliskiego w Krakowie. Gdy w ro
ku 1920 boszewicy zagrozili Polsce, zgłasza się ponownie do wojs
ka, poczem kontynuuje studia, i w czerwcu 1923 r. uzyskuje dyplom 
inżyniera-rolnik~. 

W roku 19 25 poślubia, w Bielsku, druhnę Jadwigę Kwiatkowską, po-___..-:---.. 
i harcerkę krakowską. 

i doświadczenie instruktorskie wysuwają go na coraz wyższe 
w ZHP, tak że w latach 1925-1936 dwukrotnie został wyb

acze1nej Rady Harcerskiej. Był członkiem Głównej KWatery 
oraz hufcowym w Łasku, koło Łodzi. W roku 1929 bierze 
Jamboree w Arrow Park, koło Liverpool, w W.Brytanii. 

nikiem Harcerzy zost~je wybrany w 1937 r. W tym też roku 
b udział w Jamboree w Vogelenzang, w Holandii, oraz ~rzyjmu-

arChiWUm 
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je zaproszo~ą specjalnie do Warszawy delegację węg~erskiego skau
tingu, z przewodniczącym doktorem A.Pap~em. 

Jako· Naczelnik Harcerzy i wychowawca szybko rozeznal psych~logi
czny i fizyczny podział wieku chłopca i w związku z tym popierał 
ruch zuchowy, który uważał za pot~źny rezerwuar harcerstwa. Uregu
lował też wydawnictwa harcerskie, wskutek czego powstał ••zuch u, za
miast "Leśnego Duszka" i "Na tropie zuchów" - wydawany przez Wyda
wnictwo "Skaut .. we Lwowie. Dla harcerzy /harcerek/ przeznaczył 
ttNa tro'!)ie ", a skauci otrzymali "Sk'aut&. n lwowskiego, którego pro
gram, cele i zadania dostosowano do wieku i zainteresowań dorasta
jących czytelników. 

Dh.Trylski, jako Naczelnik Harcerzy, bierze udział w 1939 r. 
w Międzynarodowej Konferencji Skautowej w Edynburgu. W tym samym 
czasie odbywał się Rover-rlloot /Międzynarodowy Zlot Starszych Skau
tów/ w Monzie Castle koł o Perth, w Szkocji. 

We wrześniu 1939 r., z chwilą wybuchu wojny, Naczelnik Harcerzy 
wyznaczył zastępcę w osobie hm. Leszka Domańskiego w Warszawie 
i opuścił stolicę . Vrkrótce zgł osił się do służby wojskowej, chcąc 
spełnić swój obowiązek, mimo że powołanie mobilizacy jne zostało 
cofnięte. Dołączył do jednego z oddziałów idących na południe 
i przez Zbara~,Złoczów i Stanisławów, przekro~zył w dniu 19 wrze ś
nia 1939 r. granicę polsko-węgierską w Jasinie, koło Worochty. 

W przejeździe przez Buda pe s zt, do obozu Ba lat on Lele, gdzie zos
tał internowany, dh. Zbyszek zatelefonował do poznaneg o w czerwcu 
dra A. Pappa, że przybył na Węgry i podał mu projekt utworzenia 
ośrodka harcerskiego. W kilka dni później, czterej przedstawfcie 1-e 
skautingu węgierskiego, ze znanym dhowi Zbyszkowi Gabarem Doro, 
odwiedzili g o w obozie. Na skutek ich interwencji, oraz prośby dhny 
Peterównej, z incjatywy hm. W.Wenzla, naczelnik Wyd~iału Uchodź
ców Polskich w 1tin. Spraw Wewnętrznych, p.Józef Ahthall, doprowa
dził nasze zamiary do skutku, uruchan.ia jąc ośrodek harcerski 
w Somloaz~ll~s koł o Vesprem, z dniem 15 paźdżiernika 1939 r. 

W międzyczasie Am. Trylski został zwolniony z obozu w Balaton 
Lele, na skutek specja lneg o zlecenia premiera w~gierskiego hr. Te
leky i przyjechał do Soml~sz~ll~s, gdzie zastał już grupę harcerzy 
z phm. Antonim Chladzkiem ze liNowa, jako komendantem. W listopa
dzie tegoż roku hm. Trylski sprowadził hm. Sabbata z obozu Nagy
kanizsa nad Draw~ i powierzył mu komendę ośrodka, którą sprawował 
d~~ ~ożego Narodzenia,gdyż wyjechał do oddziałów W.P., twa-
rz si we Francji. Po nim przejął komendę ośrodka hm. Edmund 
Wi k~z / zg' ął on pod Monte Cassino/ . 
~ Hmr Try~s objął ogólne kierownictwo nad uchodźczym ZHP naWę-
gr Za s jego działalności był ogromny: ośrodek harcerski 

s, przeniesiony w luty1u 1940 r. do m. Szikszó k.Mis
c~Qa, Upi ~rsytet Ludowy w Orozi z hm. Nogą , jako komendantem, 

archiwum 
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i wcielonym w ogólną pracę harcerską z chwilą powołania dużego Oś
rodka w Szikszó, w którym zostały stworzone: szkoła powszechna, 
gimnazjum i liceum klasyczne, krąg starzoharcerski w Budapeszcie, 
którego prawie cały czas istnienia był kierownikiem lub opiekunem; 
starał" ai~ i sprowadzał potrzebnych wykładow.ców do szkolnictwa 
w Som.loszOll~s i Szikszó oraz ks.phm. Chowańca i lekarza hm.M.Ni
kosiewicza: opiekował się i kontaktował z małymi grupami harcerek 
i harcerzy w licznych obozach cywilnych. Zdobywał bieliznę, ubra
nia i obuwie, wreszcie stworzył Przedstawicielstwo ZHP na Węgrzech, 
na którego czele stanął osobiście, z hm. W.Wenzlem jako sekreta
rzem /do 23 maja 1940 r./. Przedstawicielstwo było rzecznikiem 
w zakresie ważnych potrzeb obozowych z odpowiednimi władzami czy 
stowarzyszeniami węgierskimi i polskimi. Wprowadził przysposobie
nie wojskowe /phm. J.Prokop i hm. A.Wieczorek/, śpiewy i tańce pol
skie /dhna I.Kamieńska-Paluchowa/ itp. Wreszcie kierował starszych 
harcerzy na Wschód lub do Francji, do odtwarzającej się Armii Pol
skiej - w porozumieniu z Wydz~ałem Wojskowym Konsulatu Folskiego 
w Budapeszcie. 

Sytuacja na Węgrzech zmieniahsię kompletnie, gdy około 20-go 
maja 1940 r. uzyskała wpływy prohitlerowska organizacja "Ognistych 
Krzyżyn. Wprowadzono ostre rygory w stosunku do uchodźców jak 
i wojskowycł.l, internowanych w obozacn. 

Po rozwiązaniu Ośrodka Harcerskiego w Szikszó, Zbyszek udał si~ 
do Budapesztu, gdzie został aresztowany w biurze ~.Rozsi Vajkai, . 
kierowniczki Oddziału Węg. Międzynarodowego Tow. Opieki nad Dziec
kiem, i osadzony w obozie karnym w Siklos, nad rzeką Drawą. Wkrót
ce jednak został zwolniony za ponown~ interwencj4 Węg. Związku 
Skautowego u premiera Pawła Teleky i Zbmieszkał w swym stałym po
~oju u Gabor~ Doro. Obawiając się jednak dalszych prześladowań 
i kłopotów sprawianych przyjacielowi, pracował pół roku jako po
mocnik gospodarczy na folwbrku w Siedmiogrodzie, gdyż władając 
językiem węgierskim w słowie i piśmie, oraz dzięki podobieństwu 
fizycznemu do przeciętnego Węgra, nie na~otykał na żadne trudności 
i podejrzenia. 

Po powrocie do Budapesztu pracow~ł przez trzy lata w Instytucie 
Wełny i jedw~biu, przygotował trzy prace naukowe, które jednak nie 
zostały opublikowane. W roku 1941 napisał broszurę pt.: "Organizac
ja samopomocy w obozach", opracowaną na podstawie materiałów z kon

~kąrs "Wiadomości Polski ch", Budapeszt 1941, str. 33, nakładem Węg. 
/Po~ kie o Komitetu dla Uchodźców, oraz inne opracowanie oświatowe 

__........,. .,/Jrd p)izez polak~ Y.M.c.A. na Węgrzech. 
o F,rzez dały czas nie przerywał pracy harcerskiej oraz w A.K., do-

t ~owu c się do zmienionych warunków, które były jako tak2 do 
nl ~ rca 1944 r., kiedy to Niemcy hitlerowskie, nie dowierza

~·ą )e ntowi Horthy, wkroczyły net Węgry i ustanowiły sobie -powol-

arch1wum 
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ny rząd węgierski. 
Cudownym sposobem dh. Trylski uniknął aresztowania przez gesta

po i poniesienia konsekwencji ~ swą kilkuletnią pracę podziemną, 
harcerską 1 jako kierownik komórki Armii Krajowej. 

Po ciężkich walkach, które zamieniły w gruzy ziemie węgierskie, 
wojska sowieckie zajęły Budapeszt 13 lutego 1945 r. Wkrótce potem 
dh.Trylski został aresztowany przez N.K.W.D., poddany nieludzkim 
katuszom, których tu w Londynie, w rozmowie z synami, nie mógł 
określić czy t ły one dwa, czy osiem tygodni, gdyż stracił ro
zeznanie czasu. Wypuszczony z więzienia, skorzystał z pierwszej 
nadarzającej się s~osobności i uciekł przez Austrię, w li~cu 
1945 r., do Włoch. 

Tutaj zgłosił się natychmiast 
zweryfikowany i przydzielony do 
w zakresie oświaty rolniczej, z 
do pracy w życiu cywilnym. 

do 2 Korpusu, został ~rzyjęty, 

Wydziału Oświaty, gdzie pracował 
~ślą o przysnosobieniu żołnierzy 

Jenocześnie wraca do ~racy harcerskiej 1 w lipcu 1946 r. bierze 
udział w konferencji instruktorskiej w Como. 

W listopadzie 1946 r. prz7był z oddziałami 2 Korpusu do·w.Bry
tanii, opuścił szeregi P.K.P.R. w roku 1948 i osiedlił się w Lon
dynie. Do najpiękniejszych chwil jego życia należało połączenie 
się z dwoma synami, którzy wydostali si~ z Rosji Sowieckiej z woj
skiem gen.Andersa i uczęszczali do szkół organizowanych przez 
2 Korpus, a potem z matk~, która wróciwszy z Kazachstanu do Kra-

• kowa, pr.zybyła do Londynu z młodszym synem. Zona, p. Jadwiga, 
powróciwszy z Kazachstanu z dwojgiem młodszych dzieci, pozostała 
niestety w Krakowie. 

Od chwili przyjazdu do W.Brytanii, do 1949 r. włącznie, dh.Try
lski brał dalszy udział w pracy harcerskiej, a mianowiciet w Ną-. 
czelnictwie i Naczelnej Radzie Harcerskiej, jako delegat ZHP do 
Zjednoczenia Polskiego w W.B~tanii i doraźnie w pracach Głównej 
Kwatery Harcerzy. 

W marcu 1952 r. został p.o. Hufcowym Hufca MWarezawa 11
, by w lip

cu obj~ć funkcją hufcowego tego Hufca. Pis~e oprócz tego artykuły 
do pisma harcerskiego "Bądź gotów", b~dąc nadal członkiem Głównej 
Kwatery Harcerzy, oraz Naczelnej Rady Harcerskiej. W następnym 
roku, do obowiązków Hufcowego doszły funkcje Kierownika Wydziału 
Programowego G. K. H., ora·z wizytatora obozów. 

ni l.XI.l954 r. rozpocz~ urlop zdrowotny. List jego, 
~~4~. l X.l956 r. do dha Naczelnika Harcerzy jest wzruszającym 
~~~d~jścia dba Trylskiego do obowiązków inst~ktorskich; 

lti{ 
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instruktorski i z nim związane uprawnienia powinny przysługiwać 
jedynie tym, którzy obowiązki harcers 
kie pełnią". 

Ostatnie lata życia były bardzo 
ciężkie dla dha Zbyszka; stracił mat
kę, którą opiekował si~ b~rdzo trosk
liwie w jej kilkuletniej chorobie. Dla 
niej przeszedł wcześniej na emerytur~, 
by być zawsze do jej dyspozycji. Sam, 
cierpi~c na nadciśnienie krwi, spędził 
wiele miesięcy każdego roku w szpita
lu. W roku 1969 miał dwa ataki serca, 
które pozbawiły go możności czynnego 
udziału w pracy. Ifimo tego, brał 
udział prawie w każdym zebraniu Koła 
Harcerzy z lat 191Q-1945 i cieszył 

się możnością rozmów ze współpracow
nikami z dawnych lat i wielu serdecz
nymi przyjaciółmi. 

Poza Harcerstwem był czynnym przed 
wojną 1939 r. w Związku Młodzieży Dh Zbigniew Trylski 
Wiejskiej i brał udzia~ w jego pracy 
oświatowej. Był też członkiem Z~ązku Oficerów Rezerwy. Na emi
gracji pył członkiem Związku Rolników, Stowarzyszenia Techników 
Polskich w W. Brytanii, Biesiady Krzemienieckiej, oraz kores
pondentem Folskiego Towarzystwa Naukowego. 

Za całokształt pracy harcerskiej został odznaczony Złotym 
Krzyżem Zasługi. 

Hm. Zbigniew Trylski należał do cz.łowych postaci ruchu har
cerskiego, toteż Związek Harcerstwa Folskiego stracił w Zmarłym 
wybitnego wychowawcę i prawego człowieka, przywiązanego i szcze
rze odda nego idei harcerskiej • . . Społeczność. polska straciła zas
Lużonego pedagoga, fachowca-hodowcę, autora wielu prac naukowych 
i cz~owieka gotowego zawsze do poświęcenia swego czasu sprawom 
godnym poparcia i pomocy. 

Hm. Władysław Wenzel 

N 
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JADWIGA FALKOWSKA, ps.: "ZDZISŁAWA" 

Jadwiga urodziła się w 1889r. 
w Twerze i tam ukończyła gim-
na zjum. W 1908 r. wstępuje na 
wydział matematyczno-przyrod
niczy Uniwersytetu Lwowskiego. 
Studiuje i jednocześnie pracuje 
w tajnej organizacji akademic
kiej ''Zarzewie". W 1911 r. wstę
puje do Drużyn Strzeleckich, 
gdzie przechodzi przeszkolenie 
wojskowe. Kończy kurs jako pod
oficer. 

W 1911 r. styka się po raz 
pierwszy z pracą skautów w żeń
skiej drużynie przy liceum 
Marii Frenkl6wny we Lwowie. 
Ruch skautowy, dający szerokie 
możliwości wychowawcze, żywo 
pociąga Falkowsk~. Z zapałem 
staje do pracy, wykorzystując 
swoje niezwykłe zdolności pe da
gogiczne, kładzie podwaliny pod 
program drużyn żeńskich, przy-
stosowuje metody wychowawcze do Jadwiga Falkoweka 
wymagań polskiej rzeczywistości, 

str.ll 

nadaje polski charakter ruchowi skautowemu. Od września 1912 r. 
zostaje komendantką drużyn żeńskich we Lwowie. W ciągu tego roku 
przedostaje się do Wilna, Warszawy i Poznania - wszędzie zakłada 
drużyny. W Warszawie organizuje pierwsze zastępy i drużynę w szko
le J. Kowalczyk6wny. W grudniu tego r oku wchodzi do Naczelnej Ko
mendy Skautowej. 

W rok po wybuchu pierwszej wojny światowej, w 1915 r., zmuszona 
j est jech&Ć do Rosji. W Moskwie wst~puje na wydział fizyki i da lej 
studiuje. Jednocześnie pracuje społecznie. Organizuje bursę aka- · 
demicką, zakłada polskie drużyny skautowe w Moskwie i Twerze. 

W.19J8 r. powraca do Polski. Zda je ostatecznie egzaminy na Uni-... 
wers~tecre Warszawskim. Bierze czynny udział w pracach tworzącego 
si~ pwtąz~ Harcerstwa Polskiego, jednoczącego organizacje skau
iTG\ve. 
O R 19~0 - najazd bolszewicki. Harcerze zgłaszają się do służby 
f~~ ej, 1~odsi do służb polliocniczych. Harcerki prdcują w szpi-

archiwum 
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~alach, w patrolach sanitarnych, w kantynach żołnierskich i na 
placówkach kulturalno-oświatowych w wojsku. Jaga Falkoweka orga
nizuje czołówki sanitarne. W czołówce "Czujka" pełni służbę przez 
cały czas kampanii. 

. . 
Po wojnie polsko-bolszewickiej Falkoweka obejmuje asystenturę 

przy katedrze fizyki na Uniwersytecie Wileńskim. W 1925 r. wraca 
do Warszawy. Zostaje asystentką na Politechnice Warszawskiej, wy
k3:ada fizykę w szkole w Wyszkowie, dokąd stale dojeżdża. Dwukrot
nie była komendantką Chorągwi Warszawskiej. Była też Naczelniczką 
Harcerek, prowadziła Wydział Progranovq w Głównej Kwaterze. Wpro
wadziła nowe metody pracy, zwłaszcza sprawności harcerskie, oży
wiła dawne metody - gry polowe i wędrówki. 

W latach 1927-28 pracuje w Seminarium w Bodzentynie. 
Od 1929 do 1938 r. pracuje w Liceum Krzemienieckim. W tym okrę

sie odznaczona zostaje Orderem Polonia Restituta za wybitne zas
ługi pedagogiczne. 

Od 1938 r. znowu jest w Warszawie i tu zastaje ją wojna. W cza
sie wojny jest komendantką Chorągwi Warszawskiej. Przepracowuje 
odpowiednio programy, przebudowuje metody - przystosowuje pracę 
harcerską. do konspiracyjnych wymagań i możliwoś-ci. 

W początkach 1942 r. przechodzi do Wojskowej Służby Kobiet. 
Zostaje zastępczynią komendantki WSK-~ITRY. Przybiera pseudonim 
"Zdzisława ... Jednocześnie pracu-
je w harcerstwie. Osobiście pro- Czołówka sanitarna "CZAJKA" 1920r. 
wadzi zastęp instruktorek. Jest 
jedną z inicjatorek założenia 
Spółdzielni pracy, dzięki któ
rej liczne harcerki mają. llLOżli
wość zarobkowania. Troszczy się 
o najważniejsze zadanie har
cerskie - o kształcenie chara
kterów, o wydobyc.ie najwyższych 
warto~ci ludzkich - w najtrud
niejszych czasach niewoli i wal
ki z przemocą. 

Pracuje pełna wiary w ideały 
harcerskie, szkoląc, wychowu

"""""-

przygotowując do walki 
~~ em na dziś i do normHl-

~~ia w ~owojennej przy-

szych dniach Powsta
~~~~wskiego, 7 sierpnia 

aga Falkoweka ginie, 
przez Niemców w Alei 
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Całe życie Jadwigi Falkowskiej to służba dla Polski, to praca 
dla młodzieży. Jej postawa ideowa, metody pracy, wiara w człowie
czeństwo, jej pogoda i dobroć. - wywarły głęboki wpływ na wszyst
kich, którzy się znaleźli w zasięgu jej działalności • 

Odznaczona została Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi 
z Mieczami i Krzyżem Armii Krajowej. Bogna Dornańska 

z książki "Wielka Gra", wydanej prz.ez Za.r~e:td Gł.A.Klo ,Loi?-dyn 74r. 

"LITWO, OtTCZYZNO fliOJA •• " 

Pod takim tytułem ukazał o się w "Dzienniku Polskim .. wspomnienie 
o Członkini naszego Koła, druhnie Helenie Chocianowicz /12.IV. 79/.· . 
Autor wspomnienia, prof. A.Blum, tak pisze: "Z tym wezwaniem 
w sercu odeszła 5 marca 1979 r. na wieczn~ wartę na Rossie i nie
ustającą adorację w kaplicy Ostrobramskiej u stóp Królowej Koro
ny Polskiej i Wielkiej KSiężnej Litewskiej - oddana Wilnu całą 
duszą, służebnica zgody litewsko-polskiej - Helena z Szylińskich 
Ch ocianowi cz. 

Urodzona w powiecie święciańskim w 1901 r., wychowana w.gimnaz
jum sióstr Nazaretanek w Wilnie, była wielką działaczką S90łecz
ną, gorąco oddaną sprawie harcerstwa, odznaczona Srebrnym Krzy
żem Zasługi /rzadko nadawanym przed wojną/. 

Wierna towarzyszka żołnierskiego życia swego męża, oficera 
w l Dywizji Legionów, a potem w 33 Wileńskim Dywizjonie Artylerii 
Lekkiej, w czasie wojny znalazła się we Francji, a po wojnie 
w Londynie. Tu pracowała w Instytucie Józefa Piłsudsk~ego, oraz 

• 
sekretarzowała mężowi, pisa rzowi wojskowemu, autorowi książki 
o dziejach 2 Dywizji Strzelców Pieszych "Nasza Droga'' /Londyn 
1960/ . 

Przy Jej wydatnej pomocy, zachęcie i natchnieniu, Wacław Cho
cianowicz napisał "Dzieje l Pułku Artylerii Lekkiej Legionów 
Józefa Piłsudskiego" /Londyn 1967/ oraz ~abr<:.ł i opracowc:tł his.,.. 
torię naszej Wojskowej Alma Mater Vareoviensł.s "W 50-lecie Pows
tania Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie'' /Londyn 1969/ . 

Te trzy książki ukazały się dzięki pomocy i drogocennej, bo 
bezimiennej pracy Heleny /Haliny/ Chocianowicz, która stojąc sa
ma w cieniu, wydatnie wspierała wszystkie pisarskie wyczyny swe-

• go m 
B ~c ma obdarzona dużym talentem liter~ckim, nieoficjalna 

w óła tor a, była głównym i pierwszym czytelnikiem i krytykiem 
·· · J~ j e stronicy rękopisu męża. Tylko w ostatnim "Pamiętni

Cku leń§k ·" /Londyn 1972/ byli równorzędnymi autorami, bo 
" ~ ;p e żył". 

"'-- ochów tej Folki-Li twinki powędruje do .. miłego miasta" 
·~szałka, na cmentarz Rossa, tam, gdzie pod czarną 
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płytą z granitu leży "Matka i Serce Syna". A na płycie tej wyry
te są niezapomniane słow~ Słowackiego: 

"Kto mogC:ic wybrać, wybrał zamiast domu 
gniazdo na skałach orła: niechaj umie 
spać, gdy źrenice czerwone od gromu 
i słychać jęk szatanów w sosen szumie". 

Prof. A. Blum 

WSPOMNIENIE O JANINIE TWORKOWSKIEJ-SZTI~SKIEJ 

Dnia 17 października 1979 r. zmarła w Zakopanem Janina Twor
kowska Szymańska. 

Janina Szymańska, z domu Tworkowska, urodziła się 16.!.1899 r. 
w Odessie. Edukację szkolną rozpoczęła od piątej klasy gimnazju1n 
rosyjskiego, które ukończyła chl~bnie, ze złotym medalem. Po 
powrocie do Polski w 1919r. wstąpiła na Uniwersytet Warszawski 
i po ukończeniu studiów zrobiła magisterium z biologii. Pracowa
ła jako nauczycielka wykładając obok wyuczonego przedmiotu -
wychowanie fizyczne, jako drugą specjalność, któr~ pogłębiła 
w Instytucie Pedagogicznym dla Nauc~ycieli Szkół ~rednich. 
Staż nauczycielski rozpoczęła w Polskim Gimnazjum im. Jebłonowa
kiego w Odessie. Znaj~c języki obce /angielski, frdncuski, nie
miecki, rosyjski/ - prctcowała -przez pewien czas w różnych insty
tucjach jako sekretarka. W roku 1922 wróciła do ~racy nauczyciel
skiej w Szkołach Polski'ej Macierzy p.Gepnerówny i w prywatnym· 
seminarium nauczycielskim Zofii Wołowskiej w Warszawie. W okresie 
wojny wykładała w zespołach tajnego nC:~.uczania, bądź też w "szko
łach-parawanach'' /były to szkoły typu zawodowego, jawne - które 
oprócz oficjalnego przygotowaniCi do zawodu re~lizowały progr~m 
szkoły średniej ogólnokształcącej - tajnie/, uczyła biologii, 
geografii, fizyki i propedeutyki filozofii. Pod koniec wojny, 
w 1944 r. wyszła za mąż za Tadeusza Szymańskiego, b.wizytatora 
szkół rolniczych. Po śmierci męża pracowała, do roku 1960 w za
kopiańskich szkołach. Była bardzo lubiana przez młodzież. Jej 
uczennice-harcerki nazywały ją druhną, nieharcerki - uo ~rostu 
panią Ninką. Jej drobna, ruchliwa postać, jej bezpośredniość 

iały, że traktowa no ją w szkole jak starszą koleżankę. 
pracy zawodowej - jej drugim, a może nawet pierwszym 
było harcerstwo, gdzie p~acowała społecznie, była bo
zoną społecznicą. Już jako 14-letnia dziewczynka uczył~ 

"ł ... eci służby w majątku rodzit.tnym, Ci gdy miała l a t 15 -
zyła w działalności kółka samokształceniowego w Odessie. 
harcerskim zwi~zała się w roku 1917, wstę pując do pierw

''"'"'tępu skautowego, gdzie wkrótce zostaje zast~pow~. 
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W pr&cy harcerskiej świeciła jej przykładem i przyjaźnią Piezw
sza Harcerka Folski - Olga Małkowska. W 1919 r. dhna Janina pra
cuje w Głównej Kwaterze Harcerek w Wydziale Programowym. i w Ko-. 
mendzie Warszawskiej Chorągwi Harcerek, gdzie pełni kolejno fun-
kcje hufcowej, zastępczyni komendantki i komend~ntki /1924-1927/. 
W szkołach, gdzie uczyła - prowadziła drużyny, bądź ~eż pełniła 

rolę opiekunki. Szkoliła młodzież na specjalnych kursach z ramie
nia Głównej Komendy i Kwatery Chorągwi Warszawskiej. W okresach 
wakacyjnych organizowała obozy harcerskie. Ci~le zapracowana -
nie miała czasu na własny odpoczyne~. Jako osoba władająca obcy
mi językami - została Kierowniczk~ Wydziału Międzynarodowego Głów

nej Komendy, wyjeżdżała na międzynarodowe konferencje. zjazdy 
i zloty. W roku 1920 reprezentowała Polskę na konferencji instru
ktorek w Oxfordzie i na Jamboree w Anglit. 

W r.l922 uczestniczyła na II konferencji w Cambridge. Była 
bardzo lubiana przez skautki zagraniczne. W roku 1930 objęła 
kierownictwo Wydziału Zagranicznego. który oniekował się har
cerskimi d·rużynami ~olskim na obczyźnie. 
Docierała wszędzie gdzie byli Polacy ~ w krajach Europy, ·w Sta

nach Zjednoczonych, w Kanadzie, gdzie or~anizowała drużyny uols
kie, które wszczepiały dzieciom i młodzieży na emigracji poczu
cie szacunku i przywiązania do swej dalekiej ojczyzny. Szkoliła 
dla nich drużynowe, organizowała ich ~rzyjazdy do Polski. W okre
sie ferii zimowych 1930/31 w ci\gu 23 dni objechała środowisko 
polskie w Wiedniu, w Szwajc~rii, w Paryżu, w Alzacji i Lotaryn
gii, w północnej Belgii oraz w Berlinie i na Śląsku. Bywała częs-. 
to na Łotwie i w Estonii, w Rumunii,w Wolnym Mieście Gdańsku. 
Działała jednocześnie w Chorągwi Warszawskiej, kształcąc druży
nowe, wizytując obozy, jako członek Komendy Chorągwi Stołecznej. 
Aż dziwne, jak potrafiła zmieśció w czasie te rozliczne działania 
i pogodzić je z prac~ zawodow~ i studiami. Druhna Janina działa
ła wśród młodzieży nie tylko bezpośrednio, ale także poprzez swo
je '.książki, które pisała z myślą o ich roli wychowawczej. Pisywała 
także artykuły do prasy harcerskiej. 

W tragicznym wrześniu 1939 r. organizowała w stolicy różne 
akcje • . Pod okupacją działała nie tylko w tajnym nauczaniu. ale 
nadal opiekowała się 11 Drużyną Harcerek. W okresie Powstania 
W skiego pełniła funkcję zastępczyni komendantki Warszawa-
oł)łd..pie. 

W os,atn ch latach swego bogatego życia, tracąc coraz bardziej 
q~f~~e, wzbudzała podziw swoją pogod~ i cierpliwością. 

Je pamięci i harcerskie - Czuwaj! 
/Skrót listu w "T~godniku Powszechnym" z 13.VII.80/ 

archiwum 
o 



• 

• 

Nr 28/29 SKAUT str.l6 

Z BLIŻSZEJ I DALSZEJ PRZESZŁOŚCI 

"Joao de Deus'' - "Jan od Boga .. 
Od czasu, kiedy w zeszłorocznym "Skaucie" ukazał się artykuł 

o "Pa pieżu Janie Pawle II - Synie Polskie j Ziemi", Oj ci e c ŚW. 
ukończył już swą podróż do Brazylii. Była to siódma podróż Papie
ża, po wizytach złożonych w Meksyku, Polsce, Irlandii, Stanach 
Zjednoczonych, Turcji, Afryce i F!"'ancji. Brazylijczycy nazwali 
Papieża "Jeao de Deus", czyli "Jan od Boga". 

Ojciec Święty tak powiedział do Polaków: " •• jeśli dzisiaj w Pa
ryżu przeiDHwia do Was papież Polak, to jest to także zasługa 
tych wszystkich ludzi, którzy z wiarą w moc Chrystusowych słów, 
przez całe życie umieli bronić: i rozwijać ludzkie i Boskie war
tości, które leżą u podwalin naszego chrześcijal1skiego i narodo
wego bytu- całych naszych dziejów ••• " 

W Papieżu znaleźli ubodzy Brazylii swego orędownika. W homilii 
w Favela Vidigal Jan Paweł II tak powiedział: 

"Na tej brazylijskiej ziemi Kościół chce być Kościołem ubogich . 
•• Tym, którzy żyją w obfitości •. Kościół •• powiada: cieszcie się 
owocami waszej pracy i chwalebnych starań, lecz czyńcie to w imię 
świata Chrystusowego, w imię braterstwa ludzkiego i społec~nej 

l 

solidarności. Nie zachowujcie tych owoców t'lko dla siebie, myśl-
cie o tych, którzy nie maj~ tego, co im potrzeb~, którzy żyją 
w stałe.j nędzy' którzy cier-oią głód n. 

W homilii wygłoszonej dla młodzieży w Belo Horizonte, sięgnął 
Papież do własnego doświadczenia z ostatniej wojny: ''Głód spra
wiedliwości - mówił en - oraz potrzeby budowania lepszego świata, 
które odczuwałem jako młodzieniec, zostały poddane twardej pró
bie wojny światowej, która podeptała wszystkie ideały i przekonti
nia. Musiały być one na nowo urzemyślane w świetle Ewangelii Je
zusa Chrystusa. Całe to trudne,ale ważne do~wiadczenie nauczyło 
mnie, że sprawiedliwość. społeczna jest prawdziwą tylko wtedy, 
gdy jej fundamentem s~ prawa jednostki. Prawa te tylko wtedy bę
dą rzeczywiście uznawane, gdy uznawany będzie wymiar transcen
dentny człowieka, stworzonego na obraz i podobieństwo Boże, po
wołanego do tego, by być Jego dzieckiem i bratem innych ludzi, 
i - prze znł::lczonego do życia wiecznego 11

• 

--~o~ · szczając gościnn~ ziemję brazylijsk~, Jan Paweł II powie-
c;i.zia "Czy mogę Wam powierzyć jedno pragnienie? Aby Wasze bra-
my, kt~e z miłości~ i zaufaniem otwarły się dla mnie, ~ozoetały 
t~kte szeroko otwarte dl& Chrystusa. B~dzie to moja naj~ełniej
a ~dp,ć. W zbawczej mocy Krzyża, w ożywiającej sile Eucha-
~ tii A w niezawodnej opiece Maryi, ~tki Kościoła, niech po

L s anię' inicjatywa tej podróży, któr-a dobiega końca". 

~ 
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SKAUTING W STANISŁAWOWIE 
/szkic historyczny/ 

l 
( 
( , 

Ustalenie dzisiaj dokładnie 
daty zorganizowania pierwszych 
zastępów i drużyn skautowych 
w Stanisławowie przed pierwszą 
wojną światową jest zadaniem 
trudnym. Prawdo~odobnie powsta
ły one w ciągu 1911 r., gdyż 
w tym ~zasie działał już w mie
ście Związek Strzelecki - prze
cież dr Dobrucki, komendant 
Brzezina, oraz Drużyny Strze
leckie - komendant Sosabowski, 
a już przedtem od lat istniał 
1 działał na terenie miasta -
Sokół. 

Towarzystwo Gimnastyczne "So
kół", bo tako. była oficjalna 
nazwa,miał w mieście 4 Gniazda: 
"Śródmieście" kmd. prof.Długo
polaki, "Belweder" kmd.Deble
ssen, ''Kolonia" - k:md.J .Lis. 
Niestety nie pamiętam nazwiska 
komendanta Gniazda "Górki". 
Okręgowym naczelnikiem "Sokołal 
był prof. Światkiewicz. 

Niewątpliwie pierwsze zastępy 

• 
• 

$ ~if~:. ~:~: 

Dh Dr J.J. Obierek członek 
drużyny skautowej przy gim
nazjum klasycznym od 19l)r., 
zastępowy od 1916~. Zdjęcie
Stanisławów /1917 - 1918/ 

skautowe zostały zorganizowane przy Sokole. Wkrótce ruch skauto
wy objął młodzież szkół średnich. W mieście istniały cztery za
kłady naukowe: I gimnazjum, III gimnazjum realne i seminarium 
nauczycielskie. Przy każdej z tych szkół zostały zorganizowane 
oddzielne drużyny skautowe, posiadające po kilka zastępów. Każda 
drutyna miała opiekuna, którym był jeden z profesorów, wyznaczo
ny przez dyx~kcję szkoły oraz komendanta, którym był student 
z wyższej klasy. 

W I gimnazjum klasycznym, do którego uczeęszczałem, opiekunem 
b~ pr~ez pewien czas prof. Borowiecki, a komendantem- J.Bielec. 
Przystąp~em, względnie zostałem przyjęty /była pewna selekcja 
pp(z, przy3~owaniu/ na pocz4tku czerwca 1913 r. Patronem naszej 
uryjydy-bl~ D. Czachowski. 

O U.uld-how}lnie· członków drużyn szkolnych i sokolich było jedna
~ e ~iłak ~łączona fotografia/, z tym że członkowie drużyn 
~of~ych~ie nosili ani szerokich pasów, typu wojskowego, ani 

~~ 
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Komendantem Skauta na całe miasto był prof. Długopolski. Nad
zorował prace tak drużyn sokolich, jak i szkolnych. Czło~kami 
komendy byli m.in.: Z.Markiewicz i T.Marcinkowski. 
Pamiętam jedną zbiórkę wszystkich drużyn skautowych w 1914 r. 

z okazji Święta 3-go maja, na pol~ch tzw. Dąbrowy~ poza parkiem 
miejskim, obok parku Romaszkana. Był to wspaniały i niezapomnia
ny widok tej młodzieży, z której wielu złożyło swe życie w wal
kach o wolną Polskę. 

W Gniazdach Sokoł~ większość /około 80%/ st~nowiła młodzież 
rzemieślnicza i robotnicza. 

W latach 1913 .i 1914 niektóre zastępy z drQżyn szkolnych były 
przydzielane do Związku Strzeleckiego i Drużyn Strzeleckich na 
okres ćwiczeń polowych do służby łącznikowej i kurierskiej. 
Jesienią 1914 r. Stanisławów został zajęty przez wojska rosyjs

kie i następnie w pewnych okresach czasu był zajmowany jeszcze 
dwukrotnie aż do wiosny 1917 r. Mimo tych wypadków wojennych 
Skaut nie został rozwiązany i poszczególne zastępy odbywały zbiór-· 
ki w prywatnych domach. Niektóre ~astępy zostały skierow~ne do 
prac specjalnych. I tak w miesiącach zimowych 1914/15 oyiekowa
waliśmy się Legionistami /rannymi i jeńcami/ wziętymi do niewoli 
rosyjskiej w bitw~ch pod Rbfajłową ~ Nadwórną. W 1917 r. ci spoś
ród skautów, którzy mieli łączność z kolejarzami, dostali polece
nie ułatwiani& ucieczki Legionistom internowanym przez władze 
austryjackie i przewożonych przez Stanisławów do obozów na Węgry. 
W latach 1917 i 1918 w czasie letnich wakacji Skaut organizował 
s~ecjalne obozy w koloniach polskich nad Dniestrem, ~ okolicach 
Halicza, Mariaropola i Manasterzysk - celem udzielania pomocy ko
lonistom ~olskim w ~r~cach rolnych, z uwagi na to, że tak mężczy
źni jak i stareza młodzież oraz sprzęt /wozy, konie/ zostały za
rekwirowane ~rzez wojujące armie /rosyjską i austro-niemiecką/. 

W jesieni 1917 r. zaczęła dz]ałać na terenie m]asta Polska Or
ganizacja Wojskowa /P.O.W./, zapoczątkowana najprawdopodobniej 
przez Legionistów, którym m.in. i Skauci ułatwili uciecz~ę z po
ciągów przed wysłaniem ich do obozów internowanych. Jesienią tego 
roku został zorganizowany spośród Skautów ze szkół średnich, spec
jalny zastęp dla nrzeszkolenia wojskowego. Opr c5cz mnie, do zastę
pu należeli m.in.: A-Górniewicz, Jurek Bajan, Łuczyński, Łazarski, 
Beffinger. Po kilkudniowym przeszkoleniu zostaliśmy zaprzysięże

członków P.O.W., oraz otrzymaliśmy polecenie zorganizowania 
ez żdego z nas swych zastępów /10-tek/ P.O.W. W okresie 

~ęk cyjn m 1918 r. wymienieni członkowie specj~lnego zastępu prze
•&Zl. ~~ szkolenie w strzelaniu ostrymi nabojami z karabinów, 
~~·re od yło się w gór&ch, obok Tatarowu. Po powrocie do obozu 
,~ł~ przydzielony do Komendy Okręgu P.O.W., jako łącznik-ku

( rier 
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l-go listopada,tegoż 
roku, władze austry
jackie przekazały Mało
polskę Wschodnią w ręce 
Ukraińców. Jako lącz
nik wyjeżdżałem z pole
ceniami do Stryja,Śnia
tynia, Kołomyji,Czort
kowa. Gdy po drugim 
aresztowaniu przez Ukra
ińców udało mi się 
szczęśliwie uciec z wię-· 
zienia, dostałem zez
wolenie Komendy na opu
szczenie miasta, wzglę
dnie przedostanie się 
do Polaki przez Węgry 
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Drużyna "Belweder~ka" - ~mdt. ~rutyny i.nt .. Deblessem 
zdaje raport prezesowt dyr. OztUnyńskJemu, (zdJęcte z r. 1913) 

lub Rumunię. Wybrałem drogę przez Rumunię, gdyż liczyłem na ewen
tualną pomoc t a mtejszej pl~cówki P.O.W. i księdza Kajdano~icza. 
I nie zawiodłem się. Dzięki ich pomocy przedostałem się do Ru
munii. Tutaj jednak zawędrowałem do więzienia, gdyż moje tłuma
czenia nie przekonały Rumunów. Po kilkudniowym pobycie w Czerniow
cach, dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności, znalazłem się na 
wolności. Prowadzony pod strażą na przesłuchy~ spotkałem w kory
tarzu więzienia /budynek sądu, w którym więziono przeważnie inte
ligencj ę ukraińsk~ wojskowego z orzełkiem polskim na czapce. 
Pozdrowiłem go "Czołem-Cześć-Czuwaj" /było to przyjęte pozdrowie
nie w Stanisławowie, ila wykazania solidarności n~szych organizac
ji niepodległościowych. Z nawiązanej rozmowy okazało· się, że jest 

• on jednym z przedstawicieli Misji Wojskowej 4-tej Dywizji gen.Ze-
ligowskiego. Podałem mu moją sytuację. Zapytał o nazwiska ofice
rów Kouxendy P.O.W. w Stanisławowie, a ~o mojej odpowiedzi powie
dział, że należał do tego Okręgu jako komendant powiatu Bohorod
czany-Łysiec i również był zmuszony uciec za grdnicę. 
Już następnego dnia byłem na wolności, a wobec niemożności prze

jazdu z Rumunii przez Węgry do Folski /były na stopie wojennej / , 
wstąuiłem jako ochotnik do 4-tej lrJWizji W.P. Kilka dni później, 
zao atrzony w odpowiednie dokumenty, wyjechałem w kierunku Odessy. 

a tac~kolejowej w Benderach, zostałem powiadomjony przez żan
d~ mi~rię xurnuńsk~, że mam wysiąść na stacji /zdaje się Kauszany/ 
u~aS ~ 1eszo w kierunku Dniestru, gdzie na froncie znajduj e 

Osi lśk ywizja. Po kilku godzinach marszu dotarłem do wsi Po-
P. w t'rej kwaterowało dowództwo dywizji, dowodzonej przez 
SS~· 1ertg6wskiego. Zostałem przydzielony do 14-go pułku strzel
o~ ~przebywałem na froncie od początku kwietnia 1919 r., a po -
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przybyciu w czerwcu tegoż roku dywizji do Po1ski, nrzebywałem na 
froncie od Niżniowa aż do osiągni~cia linii rzeki Zbrucz, czyli 
do ostatnich dni października. Wojn~ 1920 r. przebyłem w 2-gim 
szwadronie 214-go pułku ułanów na froncie; krótko pod Warszawą, 
a później, od walk w oblężonym Zamościu aż do zwycięskiej bitwy 
zakończonej zdobyciem miasteczka Stepan nad Horyniem. 

Na zakończenie pragnę zaznaczyć, że dziesiątki Skautów brało 
udział w walkach o uwolnienie Stanisławowa z pod oku~cji ukr&
ińskie j. Niektórzy w tych walkach oddali swe młod~ życie, jak 
np. Staniaław Deboń z seminarium nauczycielskiego, Stanisłtiw Kra
śnicki z gimnazjum, wielu nie powróciło z wojny 1920 r., a zwła
szcza ci, którzy zostali ~rzydzieleni do batalionu złożonego 
niemal z samych ochotników, który walcząc na przedpolach Lwowa 
został niemal całkowicie rozniesiony n~ szablach kozackich. Wśród 
nich zginął Skaut i mój kolega szkolny Adam Drzewiecki • 

Czuwaj t 

Dr Leopold J. Obierek -
. Niektóre dane o osobach, wymienionych w powyższym szkicu: 

dr G. Dobrucki - minister W.R. i O.P. w latach 1927/28 
s. Brzezina - płk. W.P. 
S. Sosabowski - gen.W.P., dowódca Brygady Spadochronowej, 
J. Lis -kapitan W.P. 
inż.A.Deblessem - inż.gazowni miejskiej w Warszawie 
J. Bielec -major art.W.P. 

• 

Jerzy Bajan - płk.lotnik W.P. 
KS.Kajdanowicz - proboszcz Kościoła rzymsko~atolickiego w Śniaty-

• 
n~e. 

• 
DRUZYNA HARCERZY W SZWECJI 

Pierwszy z~stęp htirceraki w B:om~lli powsthł 17.II.l946 r., 
w mjesiąc później - l?.III. -drużyna harcerska im. Tadeusza 
Kościuszki. Stan liczebny drużyny wah~ł się 15-JO harcerzy. Dru
żyna wystawiła własną drużyn~ piłkarsk~, któ~ na rozgrywkach 
z drużynami szwedzkimi walczył1::1 zwyciftsko pod nazw'i "POLONIA". 
Kilku członków drużyny brc..~ · o udziC:ił w Zlocie Międzynarodowym 
w Granaj~ /Szwecja/ w 1946 r., w reprezentacji polskich harcerzy. 
ąpr owali się oni dzielnie: zbudowali brdmy obozowe, rozbili 
o~z, dobyli sympati~ wszystkich obecnych. W namiotach mieli 
e~ gqści zagranicznych, którzy w dowód sywpatii wpisywali się 

~~ kei,~ p~miątkowej drużyny. Dni& ll.VII.l946 r. wpisał się 
r nież do księgi hrabia Folke Bernadotte. Na terenie Szwecji 
dra~~ polska w Brom~lli jest jedyn~, która w swej księdze pa
~~ikowej posiada podpis tego wielkiego harcerza szwedzkiego. 
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Były również w tym czasie drużyny harcerzy i harcerek w Sztok
holmie; istniał też krąg starszeharcerski pod kierownictwem hm. 
F. Tomczaka. 

Kierownikiem ogólnym pracy harcerskiej w Szwecji był phm.Maksy
milian Wilczek, z siedzibą w Sztokholmie. 

Do Szwecji przybyłem w czasie, kiedy już istniała drużyna w Bro
mOlli, o czym wówczas nie wiedziałem. Nawiązałem kontakt z pracą 
harcerską, niestety nie na długo, bo wyjechałem z Lund do Fin
landii. Dopiero w czasie uroczystości świątecznych Bożego Naro
dzenia 1947 r., ponownie skontaktowałem się z młodzieżą polonij
ną i nowym komendantem ZHP w Szwecji - hm. Adamem Sokólskim. Po
atanowiliśmy wówczas, iż należy zorganizowa6 drużynę harcerską 
na tym terenie. 

Oficjalnie drużyna powstała 22 styczni& 1948 r., przybrała imię 
gen. Wałdysława Sikorskiego, z dodaniem nazw dwóch miast: Malmo 
i Lund. Dnia 24.I.l948 r. hm. Sokólski mianował mnie drużynowym 
tej drużyny harcerzy, z których większość pr~cowała zarobkowo. 
Zabraliś~ się do tej pracy z rozmachem. Fostanowiliśmy wypraco
wać dobry program zajęć harcerakich oraz nawiązać kontakty 
i współpracę ze skautingiem szwedzkim. Pod datą 17.III.l948 r. 
ukazał się apel naszej drużyny do innych ośrodków pracy harcers
kiej w Szwecji, wskazujący na zmiany polityczne w Polsce, w sto
sunku do tamtejszego ZHP, a w dniu 18.IV.l948 r. urządziliśmy uro
czystość. św .Jerzego, na którą przybyła delegacja skautów szwedz
kich. 

Projekt mój stworzenia wydawnictwa harcerskiego zaaprobował hm •. 
Sokólski, mianując m1ie redaktorem biuletynu harcerskiego. Biu
letyn ten ukazał się w październiku 1948 r. W sierpniu tegoż ro
ku, na cmentarzu w Malmo, gdzie pochowano wielu Polaków z obozów 
koncentracyjnych, nastąpiło poświęcenie krzyża prze~ księdza 
Chmielewskiego. Na poświęcenie to drużyna nasza wysłała poczet 
sztandarowy, ze sztandarem- darem dhny hm. J.Natkańskiej- Ko
mendantki Harcerek w Szwecji. Było to nasze pierwsze wystąpienie 
ze sztandarem, co podkreśliła lokalna prasa szwedzka. H.O. Kaź. 
Szmalter, świeżo przybyły z Polski, został .mianowany hufcowym 
hufca 'Ma lm o: 

W dalszym ciągu braliśmy udział w kilku spotkaniach ze skautin
giem- e~dzkim, odbywaliśmy reguleirne zbiórki, oraz wyjazdy rowe
~a~ teren. W maju 1949 r. braliśmy udział w Konferencji Sk~u-

• 

tó ą~w dz na której był obecny Szef Skautingu Lennart Berna-
o b.· 
~ w r. Lvdwika Broel-Plater uzyskała za swoj~pracę 

-nagrodę pisma "W Kręgu Rady", z Londynu, - namiot 
........ 'T'm·+-, pracy "Tłuczek". 

1949 r. brdliśmy ponownie udział w konferencji Skautów 
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Sz~edzkich, o czym była wzmjanka w lokalnej gazecie. Latem tegoż 
roku, odbyliśmy kilka wycieczek rowerowych. W listopadzie przema
wia~em na konferencji Skautów Szwedzkich - okręg Osterlands, 
w języku szwedzkim, na temat harcerstwa Polskiego, o czym wzmjan
ka ukazała się w lokalnym piśmie szwedzkim "Ystad Allenhande ". 

Krąg starsze-harcerski, pod kierownictwem bm. F.Tomczaka, pra
cował wydatnie. Harcerkit pod komendą bm. Jadwigi Natkańskiej, 
również dobrze pracowały. Hufcowy phm. K.Szmelter udaje się, pod 
koniec 1949 r. do Kanady. Również hm. A.R. Sokólski zrezygnował 
ze swego stanowiska i , w marcu 1950T., Przewodniczący ZHP w Lon
dynie, dh. M.Grażyński, mianował na jego miejsce hm. Jadwigę 
Natkańską Komendantką na obszar Szwecji. Kilku członków naszej 
drużyny wyjechało. Pozostało nas pięciu i na życzenie dhny. Ko
mendantki utworzyliśmy samodzielny zastęp harcerski.W lipcu 195lr. 
wzięliśmy udział w Zlocie Skautów Szwedzkich w Sandharnmare /pół
nocna Szwecja/, a ja byłem kierownikiem czterech harcerzy. Opra
cowałem w języku szwedzkim broszurkę pt. "Czuwaj", w ilości 250 
egzemplarzy. Mieliśmy dwa namioty, na maszcie był sztandar pols
ki, a oznaka zlotu miała lilijkę z napisem "Czuwaj", oraz znaki 
skautów Szwecji i Danii. 
Dużym osiągnięciem naszej drużyny im. gen. Wł.Sikorskiego było 

wydawanie biuletynu harcerskiego "Czuwaj", od 6 października 1948 
do lipca 1950 r., pod redakcją dha Z.Buczewskiego. 

W 1950 r. drużyna się rozwi~zała, z powodu wyjazdu harcerzy do 
i~nych krajów. 

Zwi~żek Harcerstwa Polsld~go 
w Szwc~ji 

Drużyna im. GeP. 'vVI. Sikorskiego 
Malmo - Lund 

N 
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Przedruk z "Biuletynu" /skrót/ 

wydawanego w Vancouver-Kanada, 
marzec 1979 rok. 

kARTA WST~ 
nr.B 

na uroczystcś6 harcer~ 
św·,lerzego 

w d.n .18 • . kwietn.la 
o g od z • I?, oo : 
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MIŁO§ć I WIERNOŚĆ OJCZY~NIE 
. 

Oglądając ostatnio w t .elewizji naszego Papieża całującego ziemię 
francuską, wyłoniło się - jak żywo - z podświadomości wydarzenie 
z przed 51 laty, w październiku 1929 roku. Niespodziewanie otwo
rzyło się okienko przeszłości_, jak to w moim wieku bywa /14 lipca 
skończyłem lat 86/. 
Wracałem z Paryża do Warszawy, mając za towarzysza w przedziale 

wozu s~ialnego Polaka ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. 
Dowiedziałem się od niego, że po 40-tu latach pobytu w Ameryce -
dokąd wyjechał, jako ~ody Polak z zaboru pruskiego w poszukiwa-

• niu pracy i chleba - wraca po 40 latach do Odrodzonej Niepodległej 
Polski, ponownie figurującej na mapie polit~cznej Europy z 35 mi
lionami mieszkańców. Rano mieliśmy być na granicy Rzeczypospoli
tej. 
Był świt, gdy mój towarzysz wyszedł na korytarz, zapytawszy się 

mnie uprzednio, po której stronie będzie stacja graniczna Polsk1-
ZB4SZYN. Zdrzemnąłem się. Mój towarzysz /nazwiska niestety nie pa
miętam/ stał przy oknie wpatrzony w nieciekawy krajobraz •. Gdy 
usłyszałem głośno powtarzane przez konduktora: Zbąszyń, proszę 
wysiadać, podszedłem do okna. Mój towarzysz zeszedł z wagonu, 
klęknął, pochylił głowę i ucałowa;. ziemi~ Ojców. By-ł to gest, który 
mnie wzruszył, a to co widziałem przypomnia~o - nie wiem dlaczego 

- znane powiedzenie Juliusza Cezara, po przybyciu do Egiptu. Wy
chodząc na ląd Cezar potknął się i upadł. Nie tracąc przytomności 
umysłu, Cezar rozłożył ręce i powiedział głośno: ziemjo, biorę ci~ 
w posiadanie naszego imperium. Nie mam na myśli Ojca Św., ale nie 
wykluczam - nie wiem czy słusznie - własnej interpretacji. Jestem 
skłonny tłumaczyć Jego gest całowania ziemi z myśl~ /in pectore/: 
biorę ci~ w posiad~nie Królestwa Chrystusowego • 

Według doniesień z różnych krajów, które odwiedził, charakterys
tycznym jest twierdzenie, że atmosfera kt6rą zastał zmieniła się 
zasadniczo, o ile idzie o stosunek tzw. postępowców-katolików 
i podobnie myśl~cych chrześcijan do POT~GI WIARY. Jakżesz często 
przypomina się angielskie powiedzenie, że kraje, które odwiedził 
Oj ciec św. już nie będą po Jego t' odlocie" takimi, jakimi były 
w dniu Jego "przylotu". Jeżeli tak jest w rzeczywistości, Stalin 
/Rosja/ miałby odpowiedź na pytanie, ile dywizji ma Papieśt 

ść walki o wartości wyższego rzędu wszystkich niemal re
b~zie tworzyć tą potęgę DUCHA w walce przeciw materialis-

~w.latopoglądowi i sprzymierzonemu z nim materializmowi 

~t;;> s ji wróćmy do mego amerykańskiego t .owarzysza cełu
ziemię ojczystą. Gdy się podnosił z klęczek, na ~ew

zruszony, ujrzał przed sobą oficera polskiego w ~ndu
o porucznik/.· Chciał go objąć i ucałować, jak mi się 
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później zwierzył, lecz oficer zaskoczony tym gestem odtrącił go 
ze słowami "czyś Pan zwariował?" 

Wkrótce pasażerowie dowiedzieli się, że wszystkie wagony zosta
ły przeszukane, bo w pociągu miała być szajka przemytników złota 
do Ru..tm.Lnii. 

Gdyśmy ponownie zajęli nasze miejsca, uspokajałem mego wzruszo
nego towarzysza opowiadaniami o przeżyciach w latach 1914-1918, 
walkach i sojuszu polsko-ukraińskim, o wojnie z Rosją i zwycięs

wie 15 sierpnia 1920 pod wodzą J.Piłsudskiego, ówczesnego Naczel
nika niepodległego państwa polskiego, naszej Najjaśniejszej 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

• - - - - - - - -- - - - - - - -
Po prze czytaniu całości, przed przesłaniem do Redakcji "Skauta", 

po chwili zastanowienia, dałem powyższemu wydarzeniu tytuł:"Miłość 
i wi&rnośc Ojczyźnie", z myślą o całej Braci Harcerskiej działa- ł· 
jące pięciu kontynentach dla-utrzymania P O L SKOŚ C I ••• 

CZUWAJ!! B-4J)Ź GOTÓW!! bo niewiadoma godzina 
1 wymiaru 3PRAWIEDLIWOŚCI. ,JJ Wład. J. Zaleski /dr/ 

~__, 

. 
IENIA Z UDZIAŁU HARCERSTWA FOLSKIEGO W V-t m 

AMBOREE SWIATOWYM W VOGELENZANG HOLANDIA w r. 1937 
Polska wyprawa ruszyła na ten zlot dwoma pociągami. W Holandii 

ciągnęły nasz zestaw el~ktryczne, szybkie, maszyny. Prędko mija
liśmy atrakcyjne miasta i miasteczkd, domy z balkonami zdobiony
mi licznymi kwiatami. łnjaliśmy szybko soczyste łąki, rasowe byd
ło i urodzajne pola, rozdzielone kanałami.Wszędzie witały nas 
różnokolorowe flagi 50~iu krajów, a na dworcach - skauci Holan
dii. 

Teren obozowy to także łąki, o stosunkowo suchym podłożu, a od 
niedalekiego morza dzieliły i chroniły go wydmy piaszczyste, po
rosłe specjalną trawą. Ze stosu zwiezionego sprzętu szybko począł 
wyrastać obraz małego, płóciennego miasteczka. Obóz pocz~ kipieć 
życiem, gdy poszliśmy odwiedzać bliższych i dalszych s~siadów. 
Chciwie wchłanialiśmy obserwacje poczynione na terenie tego mię
dzynarodowego "mrowiska". Wszystkie obozy starały się podkreślić 

charakterystyczną cechę swego narodu i odpowiednio ją afi
a obóz amerykański wyróżniał się także zamożnością. Wy-
c upominki, autografy, adresy itp., nawiązaliśmy kontak

z druhami, których języka nie znaliśmy. Braterskie to 
znane jest każdemu druhowi, który . brał udział w zlotach 

.v1vh czy międzynarodowych. Każdy dziei1 upływał według z gó
·~ ego programU. W pamięci utkwiły szczególnie pokazy na 

arenie. 

archiwum 

• 

• 



f 

i 

• • 

Nr 28/29 SKAUT str. 25 

Gdy megafony zapowiedziały występ naszej reprezentacji, z tłumu 
widzów wyskoczyło na arenę kiDca setek naszych harcerzy z bukie
tami sztucznych tulipanów w garści. W ciągu kilku chwil s~orżyli 
z nich wielką trójkolorową flagę holenderską. Burza oklasków zer
wała się, gdy nasi "ogrodnicy" równie szybko znikli w tłumie. A 
to dopiero początek naszego pokazu! Bo oto wśród tego pola tuli
panów pozostał jeden harcerz, który boryka się z "krową". Próbuje 
ją wydoić! Tymczasem ttkrowa" buntuje się, skacze, kopie, mleczarz 
wywraca się, rozlewa mleko, ucieka, krowa goni go. - znikają 

w tłumie. Całość trwała chwil kilka, znów burze oklasków, tym bar
dziej, że · jest to obraz wyjęty z życia tubylców! 

Ledwo "mleczarz" z życiem uszedł, ledwo oklaski ucichły, a tu 
następuje dalsza cięść pokazu. Oto ponad aren~ przelatuj~ trzy 
polskie awionetki harcerskie, holując trzy harcęrskie szybowce. 
Toć to więcej niż sens&cja, bo to pierwszy raz w dziejach skau
tingu ukazuje się tego rodzaju sprawność i to demonstrowana urzez 
harcerzy narodu, który tutaj był jeszcze stosunkowo mało znany. 
Szybowce ciągnęły za sobą długie flagi: polską i holenderską ••• ; 
wiwatów i oklasków oczywiście nie było końca. 

Cały pok~z naszej reprezentacji zaj~ł mało czasu, został precy
zyjnie wykonany, wywarł wspaniałe wrażenie wśród przedstawicieli 
prawie całego świata i znakomjcie podniósł prestige naszego kraju. 
A trzeba podkreślić wielokrotnie, że harcerstwo nasze zdobyło się 
na tego rodzaju pokaz dawno temu, bo minęło już 40 lat! 

"Akcje" nasze, na skutek tego występu, ruszyły z miejsca w górę. 
Odtąd Holendrzy chętnjej zapraszali nas do swych domów, chętniej 
oprowadzali po muzeach, obwozili nas po swych historycznych mias
tach, a wioząc nas wzdłuż najdłuższej tamy Suidersee, zapoznali 
nas z metodami powiększenia kraju przy pomocy budowy takich tam. 
W porcie wojennym nie obawiali się pokazać nam wnętrz~ okrętu pod
wodnego. 

Pozyskaliśmy sobie wśród Holendrów wielu orzyjaci6ł, tak jak dy
wizja pancerna generała !n:aczka znalazł.a ich w czasie ostatniej 
wojny. 

Powrót do kraju nastąpił grupami. Nasza grupa zwiedziła Paryż, 
Wersal, katedrę oraz podziemne składy szampana w Reims, a następ
nie popłynęła Renem z Koblencji do Kolonii. Tu zwartą kolumną 
przes liśmy most na drug~ stronę rzeki, a po zwiedzeniu katedry, 
rz7~zl ' do dużej restauracji, na posiłek. Gościom, a było ich 

wielu, ) -: ała pobyt orkiestra koncertowa. Orkiestra ta zaskoczyła 
~s ~e~ ą naszego hymnu państwowego "Jeszcze Folska nie zginęła" 
<gd~)'/noc śnie, niedaleko stąd, "przyjaciele nasi" w Berlinie 
j '· ~~cow· ~i nad i~strukcjami j~k znis~~zyć ~asz k~j, ~jarzmdć 

- ··-dna -t wqmordowac, by stało s~ę zadosc odw~eczneJ pol1tyce 
J 

D · g · c Osten. 
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Dzisiaj tradycje harcerstwa przedwojennego kontynuują drużyny 
harcerskie, których rodzice postanowili wyrzec się "dobrodziejstwa 
raju sowieckiego" i pozostali na Zac}lodzie. Rodzice ci wolą, by 
ich dzieci służyły Bogu i Ojczyźnie, a nie partii, jak tego wymaga 
obecny ustrój za żelazną kurtyną. Dlatego ni"e ma stamtąd naszych 
rodaków-harcerzy na zlotach podobnych do tego z 1937 roku. Partia 
nie pozwala! A trzeba i o tym pamiętać, że h&rcerstwo przedwojen
ne nie było upaństwowione, nie żyło z rąk partii, nie miało płat
nych instruktorów, wychowawców politycznych. Organizacja nasza 
była niezależne, pracowała entuzjastycznie, bezpłatnie, z własnej 
woli i dlatego zdobyłaby w 1937 r. w Holandii złoty medal, gdyby 
medale przyznawano za poziom w reprezentowaniu swego kraju za 
granicą. 

Otwarcia zlotu dokonała królowa Wilhelmina. Wzięło w nim udział 
27 tysięcy skautów z 51 krajów. Baden Powell, wówczas 81-letni . 
sta:rru.szek, twórca ruchu skautoweg-o, bral ".l.dział po raz ostatni 
w tym zlocie, przed sw~ śmiercią, która przerwała jego życie 
w styczniu 1941 roku. 

J. Kędzierski ... 
• 

WSPOMNIENIA Z LAT DAWNYCH • 

W czasie ferii wielkanocnych 1921 roku zorganizowany został 
zlot wa·rszawskich drużyn w Ojcowie. 

Na głównym dworcu w Węrszawie długi pociąg prze pełniony był roz
śpiewąną młodzieżą. Mój młodszy brat, jedenastoletni Wacek, jechał 
z chłopcami od Rontalera. Jechał również nasz ojciec, jeden z twór
ców P.C.K. i wielki przyjaciel młodzieży. Mianowany honorowym 
Druhem, b~dł udział w naszym zlocie, jako doktpr przy głównej 
Kwaterze. 

Oprócz plecaka i zwiniętych .na nim koców, wzięłam ze sobą moją 
ulubioną laleczkę, sporego, celulojdowego "Dzidziusia". W wagonie, 
wbrew moim obawom, zamiast drwinek, lalka wzbudziła zainteresowa
nie starszych koleżanek i została ogłoszo~ maskotką naszej dru
żyny. 

Po przyjeździe na miejsce namioty zostały rozstawione w lasku 
wzgórzu, które od strony płynącego w dolinie strumienia odgro

~~~ było drutem kolczastym. Do tego strumienia chodził~śmy 
ami po wodę i do dziś nosz~ pamiątk~ na pra•9j łydce, jak 

b ły kolce druciane. 
I ko nas rozłożył się obóz męski. 
obudziły nas krzyki. Alarm, trąbka. Okazało się, że to 

~ostanowili zdobyć naszą maskotkę i zrobili w tym celu 
~~~·~o~~enie. Tym razem nie powiodło się im, ale później, maskot

dła w ich ręce. Ku memu wielkiemu zma?twieniu nikt z ·~iel-

arCh w te o świata" nie wiedział JU;wet, że to był MÓJ Dzidziuś •. 

• 

~ · 

• 

• 
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W :późniejszych latach stała się ta laleczka celem zdobycznym 
wielu podchodzeń różnych drużyn i wylądowała ostatecznie w 2-giej 
~skiej drużynie, z gimnazjum Mickiewicza, czy Chrzanowskiego. 
Nie pamiętam dzisiaj; nosili niebieskie czapeczki. 

W czasie wielkiego zlotu harcerskiego urządzono wystawę w Ale
jach Ujazdowskich, w budynku Podchor~żówki., na którą wybr.ciłam 
się ze znajomą. Przy wejściu stał namiot, a p~zed nim warta zło
żona z :·tftwóch harcerzyków. Na czubku namiotu ujrzałam mego Dzidziu
sia ubranego w strój harcerski, z furażerk'! na łepetynie. "Dzi
dziuś! 11 wykrzykn~łam zdurni ona, ale jeszcze bardziej zdurni one 
spojrzenia otoczenia przywoł§iły mnie do porządku.. "To jest moja 
laleczka" - tłumaczyłam zmiesz~na. objaśniono mnie więc, że się 
najzupełniej mylę, ponieważ jest to historycz~ maskotka zdobyta 
i należąca do 2-giej miskiej warszawskiej drużyny. 

• • Dhnu Romana Balioka 

• ~SPO~IENIE HARCERZA Z WRZEŚNIA 1939 
-

••• Ja natomiast pragnę dołączyć się swoimi osobistymj wspomnie-
niami z udziału w walkach o Lwów, przez młodsze pokolenie har
cerskie, ale w chardkterze pomocniczym. 

Aby dać pełny obraz jak do tego doszło, musimy cotnąć się pa
mięcią aż czterdzieści dwa lata, do roku 1937, który był decydu
jący dla mnie i dla moich kolegów. Mając lat dwanaście, byłem 
już pełnym harcerzem, yo złożeniu przyrzeczenia na ręce Hufcowe~ 
go dha hm. J .Jędrachowicza. Do Hufca tego należała moja "Drugc:t 
Drużyna Harcerska im. St.Szumskiego", której siedzibą była szko-
ła powszechna im. St.Staszica przy ulicy Skarbkowskiej, w sąsie
dztwie lwowskiej Straży Pożarnej, et przez nas nazywanej StrC:iżą 

"Pożarową". Ze względu n<:L to, że nasza drużyna obejmowała także 
i "Drugie Gimzjum i Liceum Państwowe im. K.Szajnochy", po zda
niu egzaminów wstępnych nie musi~łem zmieniać przynależności har
cerskiej. Dla przypomniani& Drugie Gimnazjum było w pobliżu szko
ły im. st.Staszica, naprzeciw ul.Ruskiej z jednej strony, kościo-
ła oo. Karmelitów z drugiej strony, a w sąsiedztwie małej okrąg
łej baszty. 

Przed drugą wojn~ światową prawie wszystkie drużyny harcerskie 
~-- ~~Qły ~tronat różnych oddziałów wojskowych; nasza drużyna otrzy

_rrotektorat 40 p.p., którego koszary znajdowały się przy ul. 
i Pawła. Patronat ten okazał się nie tylko gestew, ale 

zynnym zainteresowaniem się drużyną. Na łącznika został 
azt>n t o ile sobie przypominam, ppor. Jaworski, który równo

pełnił funkcję instruktora. Wyjeżdżał z nami na obozy 
~~~i~E ~~dA~e,- które miały miejsce koło Budzentynia w Górach Święto

ch. Dzięki niemu otrzymaliśmy wyszkolenie w prcicy na. radio
ach krótko-falowych i łącznicach telefonicznych. Rfwnocześnie 
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"Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej" wprowadziła nas w taj
niki obrony przeciwlotniczej, a m.in. rozprowadzania ludzi w wy
padku alarmów, do nchronów przeciwlotniczych, w tym celu przygo
towanych w różnych piwnicach. W tym samym czasie przeszliśmy dzie
sięciogodzinny kurs obrony przeciwgazowej - na praktycznych zaję
ciach w komorach gazowych. Na zakończenie otrzymaliśmy spBcjalne 
zaświadczenie, które posiadam do tej pory. 

Dla nas powyższe szkolenia były raczej jeszcze jedną wielką har
cerską przygodą. Dopiero gdy pierwszego września 1939 roku pierw
sze bomby spadły na nasz kochany Lwów, zrozumieliśmy, że szkolenia 
lat poprzednich nie były przypadkowe. Tak zwaDi harcerską siatką 
alarmpwą zostałem wyznaczony na służbę na ulicy Gródeckiej i Alei 
Ficha, gdzie sptdziłeill 3 pierwsze dni, inforiiDJ.jąc gdzie są schro
ny i pomagając starszym ludziom w przechodzeniu przez gruzami za
rzucone ulice. Po trzech dniach przeniesiono nas na inny odcinek 
pracy, jakim było ruz9rowadzanie uciekinierów z zachodnich części 
Polski do domów, które mimo bardzo ciężkich warunków zaofiarowały 
im gościnę pod swoim dachem. Z wielką d~ pragnę dodać, że tam 
pierwszy raz poznałem - do dziś z nami przebywającego - Prezydentu 
miasta Lwowa, doktora Stanisława Ostrowskiego, który osobiście 
kierował tą akcją. 

Nastę~nym etapem naszej prdcy była obsługa centrali telefonicz
nej, mieszczącej się w podziemiach 6 yułku Artylerii Przeciwlotni
czej, przy ulicy Te~tyńskiej. Tam odbieraliśmy wiadomości z wysu
niętych punktów obserwacyjnych i z kolei przekazywaliśmy je do Ko
mendy Obrony Lwowa. Na zmianę też mieliśmy dyżury na punktach ob
serwacyjnych, z których jeden znajdował sią na Wysokim Zamku. 
Część naszej drużyny, starszych od nas harcerzy, pracowała na stac
jach kolejowych, roznosząc ciepłe potrdwy żołnierzom w transpor
tach. Podcz~s jednego z n~lotów lotniczych na stację Podzamcze 
brat mój zosta~ r8nny. Tak zorganizowana p~dca nasza w momencie 
wkroczenia do Lwowa bolszewików skończyła się, ale rozpoczęła się 
zaraz prdca innego typu. Powodem tago była olbrzymia ilość broni, 

• 

złożonej przez nasze rozbrojone wojsko i poukładanej w regularne 
stosy. 
Ponieważ moja działalność ogranic~ła się w tym czasie do dziel

nicy Wysokiego Z~::unku, zastępami posta..aowiliśmy oczy-ścić sąsiednią 
ulicę Teatyńską. Wieczorami, rozstawiaj~c czujki, wybieraliśmy 

~:~~rr~~ny, pistolety, granaty, szable, bagnety i przenosząc je na 
~ze ald", a po naszemu Brockie Góry • owije1liśl.Oy w szDlHty i za-
~Yfdli w różnych miejscach. To czego nie udało się nam zako-

pjlĆ c yliśmy, np. wyrzucając zamki karabinowe. Ta ostatnia 
O dko a !Y! •dla nas może najbardziej przykra, ale też i bardzo nie-

p ~yc wyczynach część harcerzy została aresztowdna, a część 
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wci~ęła się do szeregów Armii Krajowej, aby kontynuować walkę 
o wolność Polski i Lwowa. 

Celem tego wspomnienia jest chęć przekazania historii roli, jaką 
Polskie Harcerstwo odegrało w obronie naszej Ojczyzny, a szczegól
nie miasta Lwowa, który był koleb~ Harcerstwa. Wychowywało ono 
w Polsce, a teraz w dalszym ciągu wychowuje tu na emigracji naszą 
młodzież w miłości de~oga, Ojczyzny i Bliźnich. 

• 

M. Hampel 
Przedruk z "Biuletynu Koła Lwowian", grudzień 1979 rok • 

. 
~n r 

JOŁO HARCEREK I HARCERZY Z LAT 1910-1945 

Koło powstało dzięki inicjatywie harcmistrza Edwarda PfeifCera, 
który w dniu 29 kwietnia 1962 r. zwołał zebranie małej grupy łódz
kich harcerzy "Czuwai", z okazji założenia skautingu w Łodzi. Tego 
samego roku, na zjeździe dnia 21 październiaka, byli skauci-har
cerze oraz ~rzdatawiciele innych ośrodków harcerskich podjęli uch
wałę, aby: 

1/ utrzymywać ł~czność między koleżankami i kolegami na emigra
cji, 

2/rozpocząć wydawanie, w miarę potrzeby, komunikatów w sprawach 
ich interesuj~cych, 

3/ zbierać materiały historyczne. 
W celu realizacji uchwąlonych wniosków wybrano komitet, który 

zobowiązano do zwołania ponownie zebrani~ członków w okresie sześ
ciu miesięcy. 

W miesiąc później powołano do życia Komisję Historyczną i Komis-
ję Tablicy Pamiątkowej. 
~~n~~~tkowo zdaw~ło się, że brak na emigrdcji źródłowych materia

orycznych uniemożliwi re~lizację planu nauisania i wydania 
........ 

1 i rcerstwa. 
ze w pierwszym tomie "Historii Harcerstw~" Hm.Rzp. Sta

"..n.owski, 
zternaście lat odbywały się zebrani~ Komisji Historycz-

( n[j órych dyskutowano plany pracy, oceniano nadsyłane ręko-
PbBY,~~n,pełniano otrzymane informdcje. To nie była łatw~ praca, 
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ale w końcu doprowadziła do zgromadzenia wartościowego archiwum 
i umożliwiła redagowanie nzeszytów". 

Pierwszy tom "Historii Harcerstwa" liczy 236 stron i zawiera 
114 reprodukcji rzadkich fotografii, a treścią swoj~ obejmuje 
lata 1910 - 1921. O pracy nad "Historią" tak pisze dh St.Jankowski: 

"Wiele wysiłków zrobiono, dużo listów rozpis~no, dużo zebrań 
zorganizowano, aż wreszcie na ponowione apele Harcerskiej Komisji 
Historycznej zaczęły nadchodzić dawne pisma, dawne fotografie, 
wspomnienia osobiste, relacje, życiorysy. Nadchodziły one ze 
wszystkich części kuli ziemskiej. Po pięciu latach Harcerska Ko
misja Historyczna zebrała poważne materiały historyczne, oceniane 
na wi~lu zebraniach dyskusyjnych - i przystąpiła do wydawania 
"Harcerskich Zeszytów Historycznych~' 

A oto tytuły ~h "Zeszytów .. : 
"Początki Ruchu Harcerskiego", 
••Nasze Dzieje" /geneza harcerstwa/, 
nHarcerstwo na Ukrainie i w Rosji: 1912-19 21", 
"Harcerze w bojach: /1914-1921/ .. , 
••Losy t.R odzieży harcerskiej pod komun i s tycz

nymi rządami w PRL" • 
• 

W roku 1969 Harcerska Komisja Historyczna została uznana przez 
Naczelnictwo z.H.P. w Londynie za Komisję Historyczną całego Związ
ku Harcerstwa Polskiego poza grtinicamj Polski. 

Celem opracowania "Zeszytów" - słowami dha St.Jankowskiego -
jest: "danie historii Harceratwa do r-<lk drużynowych i starszych 
wiekiem harcerzy, aby oni, poznawszy zadziwiającą historię swoje
go Ruchu i swoich poprzedników, mogli sami opowiadać o dawnych 
dziejach harcerskich w gawędach •• "• 

"I jeszcze jeden ce.l przyświeca Harcerskiej Komisji Historycz
nej" - pisze dh St. Jankowski dalej. "Celem tym jest prostowetnie 
przeinaczeń historii Harcerstwa lub fałszów fabrykowanych w PRL, 
ze względów partyjno-peli tycznych." 

Od 1962 r. Koło wydawało Komunikat Informacyjny, który od nume
ru piątego urzyjął nazwę "Skauta". Artykuły w "Skaucie" dotyczą 
zagadnień harcerskich, relacji - wspomnień z Okresu powstawania 
Harcerstwa , z czasów Polski Niepodległej i ostatniej wojny. Arty
kuły te stanowią ważny wkład do historii Harcerstwa Polskiego. 

Redaktorką "Skauta" jest obecnie hm. Hannc;. Smole6ska., która obd :tę funkcję po nieodżałowanej pamięci druhu Jeremim ~liwińs-

~dawa: ie "Zeszytów Historycznych", jak i ''Sk~:tuta " wyroaga coraz 
~ ia ych zasobów fina nsowych i oba wydawnictwa są całkowicie 

ns ne przez Koło. Podstawa~ dochodów Koła s~ przede wszyst-
r zy orgrcinizowane przez Sekcję Imprez, pod kierownictwem 
ntuzjetzmu,niezmordowanej dhny E.Rozbickiej. Sekcja ta wy-
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pracowała w ubiegłym roku Ł210. 
W kościele św. Andrzeja Boboli, w Londynie, jest wmurowana tab-

cia pamiątkowa, ufundowana staraniem Koła. Projekt i wykonanie· 
tablicy - hm·-. T,; Czerwinka. 
Koło uzyskało zgodę Przewodnicz~cego Z.H.P. na zmianę nazwy na 

"Koło Harcerek i Harcerzy z lat dawnych". Kwestia zmiany nazwy 
Koła była poruszana już kilkakrotnie na Walnych Zebraniach Koła. 
Uważano bowiem, że daty: "1910-1945" mo~ być. przeszkodą w werbo
waniu nowych członków, szczególnie wśród instruktorów, którzy już 
nie pełnią funkcji w wychowywaniu młodzieży harcerskiej. 

Potrzeby werbowania nowych członków Koła wypływa głównie z tego, 
że HarcerskH Komisja Historyczna posiada materiały, zaś w Kole 
nie ma wystarczającej ilości członków, któ~~Y mogli by te materia
ły opracowywa6. Zdaje się że cele Koła Harcerek i Harcerzy z lat 
dawnych zasługują na poparcie wszystkich tych, którym sprawa Har
cerstwa leży na sercu. 

Mar:l.an Miszczuk. 
WYDAWNICTWA HARCERSKIE 

"SKRZYDŁA" 1930 - 1939 

J. Szkudłapski 

Harcerstwo ieńskie do końca 1929 r. nie mogło pochwalić się zbyt 
dużym dorobkiem czasopiśmienniczym. Większość tytułów stanowiły 
czaso~isma o znaczeniu lokalnym /wydHwane prymitywnymi technikami 
drukarskimi/ lub ełeJPerydy. Były to: "Skautka '! Miesięcznik Drużyn 
Dziewczęcych", Kraków 1914; "Samarytanka". Tygodnik ~eńskie j Dru
żyny Skautowej w Warszawie", Warszawa 1914; ''HUFIEC. Pismo Hufca 
V-gott, Warszawa 1922-1923; "SAMOWYCHOWANIE. Miesięcznik zastępo-, 
wych V-go Zeńskiego Hufca Mazowieckiego", Utrata 1924-1926 ; "TO .. 
i OWO. XV Drużyna Zeńska ", Warszawa 192J, oraz jedyne pismo o za-, 
sięgu. og61nozwiązkowym: "HARCERKA. Pismo Zeńsklej Młodzieży Har.-
cerskiej ", Warszawa 1921, to mamy z.ebrdny cały dorobek harcerek -
jakże skromny w porównaniu z prasą harcerzy. 

Przyczyn utworzenia "SKRZYDEŁ" należy upatrywać w trzech gru
pach zagadnień nartuj~cych wówczas ZHP: 

Po pierwsze: stan organizacji żeńskiej ZHP na 31 grudnia 1929 r. 
o~~nął 20,648 członkiń, a harcerki nie miały własnego pisma. 

Jł<t d~ie; zbłiżały się duże zmiany w nacze.lnych władza ch Związ
~1 a tym samym w charakterze Związku; harcerstwo żeńskie urak

---tyczn1e je~nolite o nastawieniu liberalnym - występowało zdecydo-
0 wąni:e· Za 9ważnymi zmianami w ZHP. 

urlJ ~rz c"J-e: harcer:.,r-u myślały o większej autonomii, co wyrażono 
p1&rw:zm numerze "Skrzydeł" w następujący su osób: ".. gdy przy
~~ c s samodzielnej myśli i samodzielnego czynu Harcerstwa 
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~eńskiego - pragniemy 1 słowa samodzielnego". 
Pismd w początkowym okresie było inicjatywą nieomal prywatną, 

a w każdym bądź rdzie nie firmowaną przez GKź, ale przez Gromadę 
Instruktorek Harcerskich. 

"Gromada" była to grupa najwybitnjejszych instruktorek harcers
kich. Wyrazicielką ich poglądów była Ewa Grodecka, która pisała: 
"·· że, gdyśmy stworzyły organizacj ę samodzielną, praca nasza by
łaby więcej warta, wyniki jej poważniejsze, życie nasze bardziej 
harcerskie", i dalej "·· aż doszło do tego, że przekonałyśmy się, 
iż nie tylko nie mamy dodatniego wpływu na bieg spraw i pracy 
Związku, ale że zło do na s dociera , n~s zatruwa, pracy drużyn 
naszy9h zagraża". Ta krytyka zależności od org-dniza cji męskiej, 
a przede wszystkim od jej kierownictwa i władz naczelnych, .• do
prowadziła do skrystalizowania się programu: - i "zdecydowałyśmy, 
że póki jest jeszcze w nas zaufanie wza jemne) dobra wola i prag
nienia pracy twórczej - trzeba odejść, z oczu zasłonę zerwać, 
zwali6 mury dzielące nas od społeczel1stwa, odrodzić się jako wy
raz ruchu harcerstwa żeńskiego - rozpalić jedno wielkie ognisko, 
skupiające wszystkie Polki, tej samej idei służące". 

Wydarzenia w ZHP w 1930 r. następowały szybko. Zwołano Zjazd, 
który m.in. przyjął wniosek "Wobec powstania pisma instruktors
kiego pt. "SKHZYDŁA" X Na dzwyczajny Zjb.zd Wa lny w uzupełnieniu 
uchwał V Zjazdu postanawia, że prenumerowanie "SKRZYDEŁ" wra z 
z 11WIADOMOŚCIAlai URZ~DOWYl'III" jest równoznaczne z prenumerowaniem 
"HARC:v'IISTRZA". Tym attmym "SKRZYDŁA" uznano ZC:t organ Głównej Kwa-. , 
tery Zenskiej ZHP. 
Konsekwencją uchwał zjazdowych było powołanie "Rozszerzoneg o 

Komitetu Redakcyjnego", kt óry miał skupić szerokie grono instruk
torek z różnych jednos1ek organizacyjnych, C:t także przeję cie od 

• 1.10.1930 r. administracji pisiDH przez GKZ. 
''SKRZYDŁA" powstały w momencie t gdy rozpoczął się szybki roz

wój Związku. W lata ch 1932-1933 harcerstwo żeńskie podwaja swoją 
liczebność. Pismo miało głównie charakter ~rogramowo-metodyczny. 
Często yublikowano artykuły yoświęcone historii harcerstwa, ru
chowi skautowemu, problemom aktywności społecznej kobiet. Każdy 
numer kończyła kronika. Pisały dlć:l ustrnZYDEŁ" na jwybitniejsze 
instruktorki: Ol~a I~łkowska, Ewa Grodecka, Maria Uklejska , Zo-

~~ ~w.ołowska , Jadwiga Wierzbiańaka . Więks~ość art~kuł ów pisały 
/ ło nie Komitetu Redakcyjnego lub G.K.Z. Przez pewien czas 

J
i dagowała Naczelniczka Harcerek - Jadwiga Wierzbiańska 

--~ 3 r./. Wchodziła ona również przez długi czas do Komitetu 
O kc~j ego. Również przez długi okres wchodziła do Komitetu 

iJ:a Nia elniczka Harcerek - Maria Ukle j ska. 
~latach 1932-1937 pismo r ozwija się, podejmując trudne proble

~~·'-p ieczne: bezrobocia , alkohol~zruu, pomocy dzieciom ułomnym. 
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Dużo uwagi poświęcała redakcja problemom rozwoju organizacji, 
szczególnie w tych dziedzinach, gdzie były największe zaległości. 
Dotyczyło to zwłaszcza pracy z młodzież~ wiejską. Szereg artyku
łów opublikowano, pragn~c rozwin~ć wpływy organizacji wśród mło
dzieży wiejskiej. 

Drugim ważnym zespołem zagadnień była sprawa ruchu starszo-har
cerskiego. Ruch ten miał stanowić bazę instruktorek~, a także po
magać w realizacji celu, jakim było "uharcerzowanie społeczeństwa~ 

Trzecim problemem stale poruszanym w "SKRZYDŁACH" był ruch zu
chowy, który pomyślnie rozwijał się w latach trzydziestych~ 

Redakcja starała się o stałe publikowanie "Komunikatów Bucze" 
/od 1933 r./, co pozwalało utrzymywaĆ: stał:ą łClczność między Har
cerską Szkołą Instruktorską O. szerokim gronie instruktorek. W "Kro
nice"znajdowały instruktorki szeroką informację o pracy różnych 
ogniw ZHP. 

W połowie lat trzydziestych w zwiClzku z wypracowaniem i wprowa
dzeniem w życie określonej formuły dla prasy centralnej, "SKRZYD
ŁA" ugruhtowujć\ swoją pozycję jako pismo starszyzny żeńskiej i w 
1937 r., administrację przejmuje Harcerska Spółka Wydawnicza "Na 
Tropie". 

Naczelniczka Harcerek Rozkazem L.l z dnia 25 stycznia 1938 r. 
poinformowała instruktorki o przekształceniu "SKRZYDEŁ" w dwuty
godnik. Utrzymanie tej samej ceny prenumeraty zmusiło redakcję· do 
zmniejszenia formatu o połowę. Zmiana o częstotliwości ukazywania 
się pisma wiązałC:L się także ze zmianami w treści. Coraz więcej 
miejsca poświęcano "wychowaniu państwowemu". Więcej też publiko
wano artykułów związanych z przysposobieniem wojskowym, samary
tanką i kultur~ fizyczn~. 

W 1938 pojawiają się informacje o Pogotowiu Harcerek, a z cza
sem ilość informHcji o Pogotowiu wzrastała. Tym przygotowano Orga -
nizację Harcerek do służby na wypadek wojny. . 

W 1939 r. każdy numer zaczynały cytaty z prac Józefa Piłauds
kiego - tak dobrane, że wskazywały na zagrożenie Polski, koniecz
ność szkolenia wojskowego i jedności społeczeństwa wobec konfli
ktu zbrojnego. 

"SKRZYDŁA'' .były bez wątpienia odbiciem jedności politycznej 
charakteryzującej harcerstwo Żeńskie. Prezentowany na łamach 
"SKJJ.Z!DEŁ" liberalizm i stawianie problemów r ównouprawnienia ko-

" _..._ i?t s)x)wodowały ostre ataki ze strony "Strażnicy Harcerskiej" -
or~a u p~wicy harcerskiej. 
tts~ " nie osiągnęły tak wysokich nakładów jak pisma męs-

0 ka. I'N pi'e rwrszym ~ółroczu 1930 r. miały 200 prenumeratorek, a w 
~9.).3 r. -1 050. W l a t a ch późniejszych prenumera ty oscylowały 

- · ok&ł 1:1' cfoy l tys. W 1937 r. na.kłc:..d wynosił 2 ty~. eiS~· ." 
J1t:zedrult z mie si ę_ c~niku ''Ha rce::::..-stwo", wydawanego· w kraju. / 

• 
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CZASOPISi;IA HARCERSKIE WYDAWANE NA EMIGRACJI W LATACH 
1948 ORAZ ~yPĄWANE OSTATNIO W LONDYNIE 2 KĄNĄPZIE, 

AMERYCE. 
"W Kręgu Rady", Nr l, 1949 r. - phm. S.B. 

str.34 

Przeglądając roczny dorobek piśmjennictwa harcerskiego poza 
granicami Kraju mpżna śmiało stwierdzić, że stanowi wartość 
pozyt~Nną. Obronną ręką wyszło nasze piśmiennictwo z przemian, 
jakie nastąpiły w organizacji ZHP na przełomie 1947/48 r. 

W okresie tym niektóre ośrodki uległy całkowitej likwidacji, 
wielu harcerzy zmieniło swe miejsce "postoju", w związku z czym 
kil~ pism harcerskich musiało przerwa6 sw~ działalność /np. 
"Skaut", "Harcerstwo- Wschód","W Kręgu Rady"- Indie/. Jedno
cześnie jednak wzmacniały się ilościowo i jakościowo inne oś
rodki, lub też powstawały nowe. Obecnie, miejsca pobytu więk
szości harcerzy już się ustabilizowały, a tym samym prasa har
cerska zdobyła mocniejsze podstawy. 
Charakterystyczną i szczęśliwą jest rzeczą, że czasopisma 

nasze stają się coraz bardziej prawdziwie harcerskimi. Młodzież 
polska •a obecnie w rękach szereg pism na naprawdę dobrym po
ziomie. Zdrowym również przejawem jest dążenie redakcji do nada
wania swym pismom wyraźnego aharakteru młodzieżowo-harcerskie
go, instruktorskiego lub zuchowego. Eksperymenty łączenia w pi~
mie tematyki młodzieżowej ze starsze-harcerską były i są raczej 
niefortunne. W sumie nie pozostaje nic innego, jak życzyć wszy
stkim redakcjom wzmocnienia jeszcze swoich wysiłków i pomyślne

go rozwoju ich pisemek. 
Obecnie wychodzą: dwa p~sma instruktorskie 

sześć pism młodzieżowych harcerskich 
jedno pismo zuchowe. 

Przegląd pism harcerskich /które nadesłano do Naczelnictwa/. 
"Harcmistrz" w myśl zapewnień Głównej Kwatery Harcerzy, w sty

czniu br. m~ się ukazać pierwszy numer pisma powielanego "Harc
mistrz"~ Będzie to pismo dyskusyjne, instruktorskie, przewi
dziane przede wszystkim dla funkcyjnych, do Hufcowego wzwyż. 

"Harcerstwo". kartalnik wydawany przez Naczelnictwo ZHP za
kończył swą działalność na numerze 10-12. W nrzyszłości będzie 

~--~ię ukazywał nieregularnie, jedynie przy specjalnych okazjach. 
--~!!!B~~R!a!dż"· Dwumdesięcznik drużynowych. Pismo to wydawa

~ Główne Kwatery Harcerek i Harcerzy stanowi kontynu
~~sma o tym samym tytule wydawanym poprzednio w Niemczech. 

O ", którego wyszły już trzy numery, wykonane w es-
j szacie graficznej, stanowi dla wszystkich drużynowych 
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cenną pomoc w ich pracy, dzięki wielu artykułom z zakresu wycho
wania, techniki, metodyki itd. Autorami artykułów są znani ins -
truktorzy harcerscy ze wszystkich stron świata. Brak jedynie naz
wisk instruktorów z dwu najsilniejszych obecnie ośrodków harcers
kich to jest Francji i Niemiec. 

"Czuj ·Duch". Czasopismo Chorą.gwi .. Warta" w Niemcze ch. Redaktor 
J. Sowiński,phm. Pismo wychodzi drukiem w dużym formacie. Szata 
graficzna bardzo udana /rysunki, fotografie/. Ciekawe i fachowo. 
Opracowane gawędy podnoszą wartość pisma, które stanowi jedno 
z lepszych wydawnictw _ harcerskich. Zasadniczą wadą pisma jest 
nieregularność wychodzenia. Warunki, w jakich wszyscy pracujemy 
są trudne, jednak pisma nasze powinny bez względu na trudności 
i "brak materiałów" docierać regularnie do czytelników. Od kwiet
nia 1948 r. nie ukazał si~ żaden nowy numer. 

"Trzy Pióra". Miesięcznik Chor~i Kresowej, Niemcy. Redaktor: 
S.Jezierski. Pismo osiągnęło już 13-ty numer. Niestety od tego 
momentu, maj 1948, do Londynu nie dotarły żadne nowe egzemplarze. 
"Trzy Pióra .. , które wychodzą drukiem, w małym formacie, są za
równo jeśli chodzi o treść, jak i o formę, jednym z najlepszych 
pism młodzieżowych. Dużym plusem pisma jest wyraźne postawienie 
sobie celu-zadania. "Trzy Pióra" są pisemkie.u dla zastępów i zas
tępowych. 

"Wieści harcerskie". Czasopismo harcerskie we Francji /wydawca 
ZHP we Francji, Paryż/. Wiadomości wychodziły dotychczas pod 
zmjennymi tytułami, ostatnio jednak nazwa została ustalona na 
"Wiadomości Harcerskie". Pismo jest wyraźnym odbiciem życia terenu 
i na pewno dzięki swej aktualności jest z radością czytane przez 
młodzież harcerską. Z drugiej strony, sądzę, byłoby rzeczą korzyst
ną dla pisma ograniczenie tematyki "przemówieniowo urzędowej", 
a wprowadzenie więcej artykułów młodzieżowych, harcerskich. Pismo 
to wychodzi drukiem w przyjemnej szacie graficznej /fotografie/. 
Chciałbym dodać, że w ostatnich "Wiadomościach Harcerskich" uka
zał się doskonały artykuł-gawęf.a na ternat spr'c:lWności ministranta. 
W takiej formie ~owinny być właśnie podawane sprawności harcers
kie. 

"Bądź Gotów" • Miesięcznik harcerski w Belgii. Wydawca: ZHP 
w Belgii, Komenda Harcerzy. Widać, że pismo jest wydawane w trud
~warunkach technicznych, lecz za to z dużym nakładem pracy 
ret~kcj'1. "Bądź Gotów" jest odbijane na powielaczu, a w dodatku na 
9a~zo słabym papie:ze, co powoduje, że pisemko jest ma~o przej

~·~zxst • trona graf~czna, szczególnie w pismach młodziazowych 
O j mi~z ernie ważna. Artykuły zawarte w pisemku są dość rożne, 
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przeważają aktualno-terenowe. Bardzo przyjemnie i ciekawie pisa
ne są gawędy ha.Kuropatwy, propaguj~ce doskonałe hasła pracy np.: 
"Nerwy w kieszeń .. , "Naprzód i trochę pod górę" lub "Wędrówka ku 
szczęściu"· Z uznaniem należy podkreś.lić regularność: wychodzenia 
pisma. 

"Bądź Gotów".Miesięcznik harcerzy w W.Brytanii. Wydawca: Ko
menda Harcerzy /45,Gloucester Rd., SW7/. Pismo to przeszło po-... 
ważną ewolucję; z jednokartkowego "Zycia Terenu" rozwinęło się 
na 24-kartkowy, w formie książeczki numer "Bądź Gotów". Pismo to 
wydawane na powielaczu, lecz następny numer ma wyjść drukiem. 
Mimo powielania, szata graficzna pisma była przyjemna, szczegól
nie d~ięki licznym rysunkom, wykonanym typową dla młodzieży tech
nik~linie ciągłe/. Treść rn1meru przechodzi z poważnej gawędziHr
skiej na początku, poprzez metodykę i tech?lkę /na poziomie zas
tępowych /do działu - Polska, a potem do "Zycia Terenu", rozrywek 
i luźnych wiadomości/. Układ taki daje pismu dużą przejrzystośćt 
tym bardziej, że każdy dział jest specjalną winietką tytułową. 
Minusem pisma jest , jak dotychczas, niezdecydowana ortografia. 
Plusem- podobnie jak u "imiennika" w Belgii - regu.larność wycho
d~enia. /Od redakcji: numer drukowany "Bądź Gotów" już się ukazał. 
Doskonały!/. 

Biuletyn. Miesięcznik Harcerstwa w Danii. Pismo to wychodzi już 
siódmy rok i ma przyjemn~ formę zewnętrznąt niestety zawierd bar
dzo mało treści harcerskiej. Czy nie można byłoby zamieścić w piś
mie więcej danych z terenu lub dać jakiś artykuł harcerski? 

"Świat Młpd-ych" przestał wychodzić w maju 1948 r. 
"Głos Harcerek" - miesięcznik harcerski w W.J3rytanii. Wydawca 

- Komenda Harcerek. Na powielaczu, lecz bardzo nieregularnie. 
Artykuły są przyjemne, ale odczu się wyraźny brak kontaktu z te 
renem. 

"List Hufca Bałtyku. Także miesięcznik harcerek w Anglii, sta
jąc się w ten sposób własnością wszystkich. Redagowane jest cie
kawie, dowpcipnie, a co najważniejsze - bezpośrednio. Sądzę, że 
byłoby ze wszechmiar wskazane wydaw~nie jednego a dobrego pisem
ka dla harcerek W •. B rytani i. 

"Czarodziejs!i Rój".jest to jedyny mjesięcznik zuchowy na te-
renie poza granicami kr~ju. Wydaje go Komenda Główna ZHP w Niem

..",..._...=-e:;,.;c~h pod redakcją( Z .Barnaś. i J. Kllncewicz. Pisemko to osiągnęło 
ż numerów, j~k i prawdziwie zuchowe artykuły -doskonałym 

pi emk m dla znchów. "Czarodziejski Rój" powinien docierać wszę-
l!Jz · gdzie są; polskie zuchy na świeci e, a niewątpliwie bę-

-- e Cto pożytkiem dla całości ZHP . Warto, aby z pismem nawi~
k akt wszyscy interesujący się kwestią zuchowe:t, a redakc

~~~t· rczały materiałów do częśrr.i aktualnej. 
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PISMO DLA DRUZYNOWYCH 
WYDAWANE PRZEZ C~WNE KWATIRY HARCEREll HARCERIT 

str.37 

Pisma harcerskie 
wydawane w 1980r. 
poza kra.jem:Anglia, 
Kanada,Ameryka -·· 
/patrz art.uhm S.B. 
~-19~9r~-~!r~=J2L_ ------------------
Obecnie w Londynie 
wychodzą 3 pisma 

ROKI 1 ,_ harcerskie. 
-------------i.:.f_l_ ee-.;_1_9_"13,;;..-r_o_k_u _______ ..:«:.;,R.~1 1/ "NA T.ROPIE "- od 

OD RCDAKCJI 
Nawi~jfe do tradycji przedwojennych pi~ instruktorskich: 

" S K R Z Y D L A " , '1 W i\. H E G U ,, O j) Z O, ,·, " , ~raz wyd&.-
we.nych w czasie wojny: " K U Z N I C A H A R c E a s K A " 
/ Paleetyna/ i ~ 7f K R E G TJ R A D Y '' /tii~mcy/- Glówna Kwa-
tera Harcerek 1 Glówna Kwatera Harcerzy przystępuj~ do wydawania 
pisma dlA drużynowych pod nazw~ " 'H K R E G U R A D 'i " . 

Jest to Już trzecie z kolei pismo haPCerskie o tym tytuJ.e. 
~ierweze ukazywało si~ w ~iemczeoh,w 1ub~ce po uwolnieniu z niewo
li niemieck.;.ej i miało charakter pisma dla ogółu mlodzi~ży harcer
akiej.Nast~pnie ukazywało si~ pismo harcerskie instruktorskie 
w Niemczech wydawne ,Prz~z tamtejsr.{l X"mend~ Dbszaru. Tytul pisma 
zachowujemy w na.szym wydawnictwie ze względu na jego charakter 
odzwierciadlaj~cy zarówno inspiracj~ ~łównej Kwatery Zeńskiej 
i Glównej Kwatery Męskiej' i .,.ymia.nę pogl.Q-dów i Joy~li 11: gronie in
struktorów - druż~1owych. 

11 W X R E G U H. lt. D Y " u.e być "i\.c Twoim l'i!outem Druhno 
Drużynowa 1 Druhl Drużynowy.J..ia ono sŁtJ~ rw:d~ w rer&i\= z Tobt do 
pracy ,ma pomóc Ci w ~elnianiu Tw)•ch te.k "'e.żnych i odpowiedzial
~ych obowipków prowadzerd.e. drużyuy ,ma także służyć dobrę. 1 do
awiadczol\f. rad.f. 

Czy apelni ono &we zadanie? 

1953r., redaktor 
dh I.Płonka,niedaw
no obchodził 25-le
cie pracy,odznaczo
na Krzyżem Polonia 
Restituta. 
2/"WJ;;ZEł,EK" pod re
dakcji dhny H.§le
dziewskiej od 196lr. 
Do chwili obecnej 
wydano 107 numerów, 
z m.tmerem 100 na 
czele. 
3/"0GNISKO" od 1965r. 
wydawane przez Na
czelnictwo ZHP,dob
rze i ciekawie re-
dagowane. . + + + 
W Kanadzie wychodzi 
~od red.dha Z.Buczew~ 

W dułej mierze l'.ależy to od Ciebie.Jeż~li nawi~żesz z redak- -
ojt- bezpośred.Jlit lo-czność;jeśli napiszesz jalcie zagadnienia naj- skiego "Biuletyn In-
bardziej Cit interesuJt,Jalde tematy chdalbyś aby poruszono w na- forJDH cy jny "-kop~lnia 
asym piaie,jakie problemy wyjaśniono,pozwoli DND to na podzide- rożnych WiadOmOŚCi' 
nie eię z Tobł n&azymi wiadomościami i doświadczeniami i &tworzymy 
wtedy wspólnie prawdziwy uporczywe poszukiwa-

K R A G R ! D y nie śladów wydawnictw 
· harc. w okresie po-

czu-.aJ! Redakcja wojennym w różnych 
:vn. 1-i:pc:u 1~\8 roku krajach. Wychodzą 

• 

ró ież 'bd 1955r. "Wici Kanadyjskie" do chwili obecnej. 
W Nowym orlru wychodzi w ładnej szacie "Czuj Duch". 

~ ..... Be a~ p.~ "Sk~uta" będzie b& rdzo wdzięczna za nadasłane uwagi i uzu-
0pełnienra r związku z pismami harcerski~i, wychodzącymi w rożnych k:a
J Bówn eż prosimy o podanie nazw pism lokalnych, wydawanych pr~ez 

d~~ż h~rcerską /druży~r itp./. Będzie to cenne uzupełnienie 
n""'"a ...... -z.y~rti.ekompletnych wiadomości. Redaktorka. 
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Wybuch Powstania Warszawskiego zas
tał wielu ludzi z daleka od ich domów 
Rodzice często nie wiedzieli, gdzie 
znajdują się ich dzieci, a dzieci nie 
wiedziały nic o losach swych matek l 
1 ojców. Prawie wszystkie telefony l 
przestały działać, a stacje telefonów 
~ejskich znajdowały się w rękach nie 
mieckich. Nic więc dziwnego, że już 
w drugim dniu Powstania zrodziła się 
myśl zorganizowania łączności pocz
towej dla ludności cywilnej. Inicja
torem tej akcji był harcmistrz Kazi
mierz Granda, który z miejsca przys
tąpił do organizowania służby pocz~ 
towej w rejonie ~ródmieście-Południe. 
Musiał on ograniczyć się wówc~as tylk 
do tego terenu, ponieważ nie chciał 

str.38 
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ro~poczynać pełnej akcji bez poprzedniego uzyskania zgody Głównej 
Kwatery Harcerskiej i Komendy Okręgu Wojskowego. Ale te dwie ins
tytucje znajdowały się na terenie Śr6dmieście-Północ. Oba rejony 
Śródmieścia były przedzielone Alejami Jerozolimskimi, znajdują
cymd się pod bardzo silnym obstrzałem niemieckim. 

Dopiero 4 sierpnia udało się hm. Prze~sławowi Góreckiemu prze
dostać do Głównej Kwatery Harcerstwa i uzyska6 zgodę Naczelnika 
na zorganizowanie łączności pocztowej dla cywilnej ludności mias
ta. Władze wojskowe i cywilne miasta również poparły inicjatywę 
harcerzy i dały swe po~wolenie na otwarcie poczty. 

Oficjalny komunikat Polskiej Agencji Telegraficznej /''Rzeczpos
polita" 3.VIII/ donosił, że: 

"Z inicjatYlfY harcerzy uruchomiono w walcz~cej Warszawie pocztę, 
która od kilku dni obsługuje już niemal wszystkie dzielnice mias
ta. W każdej z dzielnic umieszczono kilka skrzynek pocztowych z o
rzełkiem i napisem POCZTA POLSKA. Skrzynki te opróżniane są dwa 
razy dziennie o 9-tej i 18-tej. Korzysta j ący z poczty winni wie-
d~ie6 o następających szczegółach: pisać mało i wyraźnie, adresy 
pądawaą czytelnie, osoby cywilne podają adres własny i nadawcy, 

(~~pł~ier e nie podają adresów własnych; listy osób cywilnych w ra
~~ zie ' nt~d ręczenia sq zwr~cane; /listy/ wojskowych- niszczone. 
o Obowi\~kiem mieszkańców każdego z domów jest zorganizowanie punk

t , w )~órych by harcerze przynoszący pocztę składali ją dla 
wS~$'!1C:L h lokatorów". 

(_ F~ sze skrzynki pocztowe były zwykłymj skrzynkami lub pudeł-
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kami drewnianymi, a nawet tekturowymi. O jednej z tych pocztowych 
skrzynkach pisał harcerski biuletyn "Bądź Gotów" w ten sposób: 

"Przy braAie. stoi grupa osób, otaczają skrzynkę pocztow~. Dawną, 
poczciwą, czerwon't skrzynkę do listów, z orłem bez żadnych "Doj-::
czów", "Postów", czy "Ostów". Jest jednak różnica ze skrzynką :t 

przed września 1939r. Obecnie orzeł polski ma na piersi harcerką 
zieloną lilijkę, a z boku widnieje specjalna instrukcja dla korzy
stających z poczty". 

Dnia 11 s,ierpnia 1944r. ukazał się rozkaz nr 14 pkt 10/VI - Pocz
ta Polowa: 

"Dnia 6 bm. została uruchomiona z inicjatywy harcerzy - poczta 
polowa, mająca spełnić usługi pocztowe w korespodencji pr,watnej 
między żołnierzami AK a ludnością cywilną. 

W ruchu pocztowym należy przestrzegać ściśle instrukcji, a prze
de wszystkim tajemnicy wojskowej. Poczta pod1'-ga cenzurze wojsko
wej. Cała kores~ondencja nie powinna przekraczać 25 słów. Rozmiesz
czone po różnych punktach miasta harcerskie s~zynki pocztowe /na 
razie 12/ są skrzynkami poczty polowej"· 

Komendant Okręgu 
/-/ Monter 

Podobne zawiadomienia wyszły również .ze strony władz cywilnych. 
Chociaż zawiadomienia te ukazały się już w czasie, kiedy poczta 
pracowała na pełnych obrotach, to jednak do~nty te formalnie 
zalegalizowały pocztę harcerek%, jako instytucję publiczn~. 

.. 

Główna Po9zta Harcerska, któr~ kierował hm.Górecki, mieściła się 
przy ulicy Swiętokrzyskiej 28. W tym samym budynku mieścił się od
dział pocztowy Śródmieście-Północ. Urz~d pocztowy Śródmieście-Po
łudnie mieścił się przy ulicy Wilczej 41. Powiśle miało jeden 
urząd pocztowy w gmachu Konserwatorium, przy ulicy Okólnik, a dru
gi w gmachu Ubezpieczalni Społecznej, przy ulicy Czerniakowskiej. 

Listy zwolnione były od wszelkich opłat pocztowych, lecz pod 
skrzynkamj znajdowały się schowki na dobrowoln~ opłatę w furmie 
książek, czasopism i broszur, które następnie trafiały do szpitali 
dla rannych żpłnierzy i ludności cywilnej. 

W warunkach, w jakich pracowała poczta polowa, bardzo ważnym 
zagadnieniem była sprawa cenzu~r listów. Obowiązkiem pracowników 
eenz~ry było dokładne przeczytanie listu i wykreślenie wszelkich 
i rma ji natury wojskowej oraz podejrzanych znaków czy skrótów. 
~e~sonei pocztowy, nie licząc p~cowników cenzury, składał się 
~o z9zególnych oddziałach przeciętnie z 2-4 osób. Do każdego 

o ~ ał'u J;fcztowego przydzielony był zast~p "Zawisza.---ków", chłop-
- q w w f!Jku. od 10 do 15 lat, spełniających rolę listonoszy. Na 

ntc~ to s~oczywała największa odpowiedzialność i najtrudniejsza 
p~~a.,z torbami pełnymi listów przemykali się ci malcy wśród 
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ruin~ barykad, sobie tylko znanymi przejściami, przez płoty, piw
nice i otwory w ścianach, często pod morderc~y~ obstrz~em _ wroga. 

O bohaterstwie i poczuciu obowiązkowości t~h młodych harcerzy 
niech świadczy jeden z wypadków opowiedzianych przez lekarza, który 
został wezwany do ciężko rannego harcerza-gońca, postrzelonego 
w momencie przeskakiwania Alei Jerozolimskich. Konający chłopiec, 
zobaczywszy lekarza, wyszeptał ledwo dosłyszalnym głose~·~W kie
szeni mam pilny meldunek, proszę go wyj~ó i natychmiast oddać da
lej". Z tymi słowami skonał. 

Harcerze, dumni ze swej poczty, starali się o to. aby "ich" pocz
ta była "prawdziwą" pocztą, ze wszystkimi rekwizytami normalnej 
poczty. Toteż w pierwszych dniach działalności poczty wyrabiano 
stemple nawet z przekrojonego ziemniaka, w którym wyr~o, może tro
chę koślawo, lilijkę harcerską 1 napis "Poczta Harcerska". Ale 
takie stemple nie mogły długo służyć i daltego też zaczęto wyra
biać· stemple z drzewa~ li.ne oleurn lub innego materiału, bardziej 
t ego niż ziemniak. 

W dniu 2 września ukazały się pierwsze znaczki poczty polowej 
AK, wykonane w Wojskowych Zakładach Wydawniczych. Znaczki te wy
drukowano w czterech kolorach, które miały odpowiadać czterem dziel
nicom miasta: Śródmieście, Mokotów, Wola i Żolibórz. 

"Robotnik" z dnia 3 września, pisał o poczcie w ten s-posób: 
"Wczoraj wyszły z druku pierwsze znaczki Poczty Polowej, w mie

siąc po tym, jak kolporterzy gazet roznieśli pierwsze listy. Ta 
nieśmiała próba nawiązania ł~czności między dzielnicami miasta 
i rozbitymi rodzinami zostały ujęte przez harcerstwo, w 4-tym dniu 
powstania, w zwart~ organizację pocztową. która 11 sierpnia zosta
ła przemianowana na Pocztę 1olową. Poczta ta do 1.9. rozniosła 
116,317 listów, przeciętnae 3 - 6000 dziennie, z największym nasi
leniem 10,000 w dniu 13.8. Zasięg poczty to ~ródmieście, Czernia
ków, do wcz•raj Stare Miasto; ale często docierano do dzielnic za 
jętych przez Niemców. Skrzynek jest _40, sortowni 8~ Listy dorteza
na s~ dwa razy dziennie. W Śródmieściu list dochodzi już w dniu 
nadania, na Kokotów wędruje 2-3 dni. W skład personelu wchodzą 
wyłącznie ha rcerze. Obsadzają oni za równo roznoszenie, j ak i sor
towanie / tu pracuje trochę sił fachowych/ i cenzurę. 

Znaczki pocztowe są bezpłatne. Projektował je artysta-żołnierz 
~----"Mi e d za". 

Od~ały pocztowe przestały funkcjonować. wrraz z upadkiem poszcze-
~6lnych dzielnic W"~raeawy. Najdłużej, bo aż do samej kapitulacji, 
ra~ł oddział pocztowy Śródmieście-Południe, mieszczący się przy 

......z-.. 

O c~ Wl czej 41. 
k dt przedstawia się, w dużym skrócie, h i storia Harcerskiej 

Poo~~ olowej. Historię tę tworzyli nieznani i bezimienni chłop-
~ ~Ma erze. J.Szkudłapski 
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LISTY I ROZMAITO~CI 

Do Redakcji i Administracji "Skauta" 

str.4:1 

"Dziękuję U'9rzejmie za nadesłanie 3 egz. Skauta nr 26/27. Za
łączając czek na Ł5 na składkę i Fundusz Wydawnic~y Skauta, chciał
bym przy sposobności zwróci6 uwagę na pewne nieścisłości w ostat
nim numerze oraz odpowiedzieć na apel na str. 30. 

a/ str.), 2-gi ustęp od dołu dotyczący mego odznaczenia. Posia
dam odznaczenie Orderem Odrodzenia Folski II-giej i V-tej klasy. 

b/ str. 35. Jechaliśmy do Birmingham w 1913 r. na Pie zy Mię
dzynarodowy Zjazd Skautów. Czy był 3-cim brytyjskim, nie wiem. 
Znaczenie zaproszenia Polaki na zjazd międzynarodowy w tym czasie 
miało specjalne znaczenie. Jecha~a młodzież polska z trzech za
borów. 

c/ na apel o nazwiska członków wyprawy do Birmingham, pamiętam 
nazwiska dwóch najbliższych mi druhów-towarzyszy: Tadeusz Piech, 
przed wojną był dyrektorem PKO w Tel.Aviv, zmarł w kraju; - Sta
nisław Siedlecki, przed wojną radca ~n. Spr~w Zagr., zmarł w USA; 
Tadeusz Dzieduazycki, autor licznych broszur politycznych, zmarł 
w Londynie. 

Pozatem byli z nami Olgierd Langer, Nowak, Affanasowicz, u któ
rego można było nabyć później komplet fotografii z tej wyprawy. 
Może taki komplet zachował się w papierach członków rodziny ucze
stników w kraju? Mój spłonął razem z domem w Warszawie. 

Łączę wiele serdecznych wyrazów i pozdrowień 

dr Wł.J. Zaleski 
- - -- - -

Do Redakcji "Skauta" 
Przesyłam czekiem Ł3, prosząc o 2 egz. najbliższego numeru Skau

ta. Korzystam z tej sposobności, by poruszyć zagadnienie i to ka
pitalne, bądź zbiegu okoliczności, bądź to Zrządzenia Bożego, 
a mianowicie n~rastania SIŁ DUCHA trzech religii: katolickiej 
i części podobnie maślących protestantów, Islamu i Talmudu /Stalin: 
Ile dywizji ma Pa~ież?/. 

To narastanie SIŁ DUCHA do walki z nieludzkim, materialistycznym 
komunizmem stwarza wszelkie szanse ost~tecznego pogrzebania bez
bożnego niedźwiedzia /vide: wypowiedź Chruszczowa w USĄ/. 

Łączę wyrazy należnego szacunku i harcerskie "Czuwaj!" 

~ 
dr W·. J. Zaleski 

- - -- - -
S~no\ini Druhowie i Druhny, 
D~i~i ~przejmości druha J.K. Lipińskiego, przewodniczącego 
~arządu Okręgu Z.H.P. w W.S.A. miałem możność, po przeczytaniu 
~pierwszego Historii Harcerstwa, zapoznać się z prHcami Ko

l _;rds\JJ,. )"oniewHż nie znalazłem w nim żadnych danych o Skautinga 
w St nisławowie, przeto pozwalam sobie przekazać do dyspozycji 
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Komisji skromny szkic na ten temat, obejmujący okres 1913-1918. 
Podcżaa 2-giej wojny byłem oficjalnym przedstawicielem ZHP. Da

ne o mej pracy znajdują si~ w korespondencji z druhem H.Kapiszews
kim, druhn~ H.Grażyńsk~ i z druhem d~M.Grażyńskim. Na pewno 
i druhna Mydlarzowa przypomni sobie o koresuondencji z tego okresu. 
Łącz~ wyrazy poważania i życz~ serdecznie powodzenia w prowa

dzoenj pracy -

- - -- - -
Drodzy, Druhny i Druhowie! 

Czuwaj ! 
/-/ L.J. Obierek 

/List ten jest z 1978 r./ 

• 

Nieraz z nostal;.gią czytam o Was w "Dzienniku Polskim" i dziś 
postanowiłam napisać do Was. Mam nadziej~, że list mój przyjmie
cie przychylnie. 

• 
Wstąpiłam do 2-giej Zeńskiej Drużyny w Warszawie w 1920 roku. 

l 

Mój krzyż harcerski trzeciego stopnia, który wówczas otrzymałam, 
jeździł ze mną wszędzie przez te 60 lat~ Jest on dla mnie bardzo 
drogą pamjątką i symbolem wszystkiego co szlachetne 1 piękne. 
Mam również lilijkę, którą nosił n~ furażerce w 1916 roku pierwszy 
mój mąż, Henryk Oszczakiewicz. Później uwięziony w Tomsku ~rzez 
bolszewików za działalność harcerską. Jeżeli posiadacie jakieś 
małe muzeum harcerskie, chętnie poślę Wam te dwie moje pamiątki: 
krzyż i lilijkę • 

• Druga Zeńska Drużyna Harcerska, do której należałam, powstała 
w Wara za wie, w gimnazjum im. Klementyny z Tański ch Hoffmanowej._ 
Fierwsz~ drużynow~ była nasza nauczycielka gimnastyki, dhna Fran
cikowska. Mój zast~p nosił godło Psów i mnie przypadł udział 
prowadzenia kroniki "pieskiej". Każda zbi0rka była dla nas wiel
kim wydarzeniem. Zdobywanie sprawności, wycieczki przyrodnicze 
połączone z tropieniem i podchodzeniem, obozyt kolonie letnie, 
ogniska, uczenie się sygnalizacji, - to było naszym życiem! 

Ale właściwie muszę cofn~6 si~ do jeszcze dawniejszych czasów, 
• 

do mego pierwszego zetknięcia się z Harcerstwem. Było to w Kisło-
wodzku, na Kaukazie. Jednocześnie z nauką katechizmu i wierszyka: 
"Kto ty jesteś? - Polak mały", córka którejś z pisarek uczyła nas 
harcerskich i patriotycznych ~iosenek. Można by więc rzec, że od 
zarania nasi~knęłam harcerstwem i najmilsze moje wspomnienia 

wczesnej młodości z nim się wiążą. 
edn takim wspomnieniem chcę się z Wami podzielić. A może jest 

~o p ócz mnie w Anglii, kto pamięta obóz w Ojcowie? Może opo-
~ą~ą~~e moje nada się do Waszego piaemka, lub na ~dwędę prz~ 

T; L jserdeczniejsze 
mr. /Czuwaj ! 

pozdrowienia wraz z życzeniami owocnej 

/-/ Romana Balicka 
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LIST Z KRAJU 

Druhny i Druhowie! 
Nawet Sobie nie wyobrażacie, jak się cieszę, że mam możność 

napisania tego listu do Was. 
Mam 17 lat, jestem instruktorką szczepu kadrowego i piszę do 

Was w imieniu mojego Szczepu. Na pocz~tku kilka słów o nas. 
Nasz Szczep ••• zrzesza młodzież w wieku od 15 do 18 lat. W jego 

skład wchodzą 4 drużyny. Nasza praca polega głównie na szkoleniu 
instruktorów. 

Harcerstwo to nasza wie·lka przygada i oddajemy mu całe nasze 
serca. Większość z nas to prawdziwi fanatycy harcerstwa. 

Szkoląc instruktorów stara~ się opierać na starych, wypróbo
wanych, prawdziwie harcerskich metod~ch wychowawczych. Fascynuje 
nas skautowe założenie wychowawcze. 

Na lilijkach skautowych, zgodnie z tradycją harcerek, neaimy 
trzy litery O.N.C., które symbolizują nasze największe wartości 
i cele: Ojczyzna, nauka, cnota. 

Tak jak i Wy, uważamy, że naszym najważniejszym, a zarazem 
naj~iękniejszym obowiązkiem jest - pomoc innym oraz kształtowanie 

• 

swojej postawy według prawa skautowego i harcerskiego. 
• Tak samo jak i Wy, kochamy przyrodę i uczymy się od ni~ tego, 

co dzisiejszy człowiek zabija w sobie: prostotę i naturalność. 

Jesteś~r bardzo wesołą kompanią, bardzo lubimy żartować i śpie
wa6, szczególnie harcerskie piosenki, których znamy bardzo dużo. 

Uwielbiamy wyjeżdżać za miasto~ na biwaki, wycieczki, a już 
najbardziej na wspólne obozy. 
Na pewno 
jesteście 
ciekawi, 
jak wyglą
dają nasze 
mundury? 
Nosimy ta
kie same, 
jakie no
sili nasi 
~~i ' ni

d 

ar c 
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z obramowaniem. Na chuście przyszywamy symbol drużyny. Zresztą 
posyłam Wam obozowe zdj~cie naszej drużyny. 

Wszyscy jesteś~ zdania, że naszym harcerskim obowiązkiem jest 
nawi~zanie z Wami kontaktu. Przecież słowa jednej z naszych ulu
bionych piosenek mówią: 

"Wszyscy harcerze to jedna rodz±na, 
Starszy czy młodszy, chłopak czy dziewczyna". 

Przec~eż możemy sobie przekazywać wiele ciekawych doświadczeń 
z pracy instruktorskiej i harcerskiej. 

Bardzo chętnie napisze~ Wam o swoich zwyczajach, obrzędach 

i zaj~ciach na biwakach, obozach, a także o nas samych. Równocześ
nie bardzo chcielibyśmy poznać doświadczenie Waszej harcerskiej 
pracy~ gdyż mimo obecnej sytuacji, podobnie jak i Wy, czujemy się 
ciągle spadkobiercami wspaniałych tradycji harcei·stwa przedwojen
nego. I chcielibyśmy, aby tradycje te w Polsce nie zagin~ły, a ja 
b~dę czytała Wasze listy w drużynie i w szczepie. 

Pozdrawiam Was harcerskim "Czuwaj!" 

Dhna Ola 

"Duch gen.Andersa żyje wśród młodzieży" 

W angielskim dzienniku "The Daily Telegraph" /31.V.l980/ ukazał 
si~ list Angielki, żony Polaka, zatytułowany: "Duch gen.Andersa 
żyje wś~6d młodzieży". Pani D.M. Fedoruk w liście tam pisze: 

"List lorda Oswalda, z okazji lQ-letniej rocznicy śmierci gen. 
Andersa skłania mnie do opisania mojego doświadczenia, jak to Po
lacy, zmuszeni do pozostania w naszym kraju, zaczęli przysposabiać 
się do przyszłego życia. 

W pierwszych latach po wojnie, pod wspaniałym przewodnictwem 
Generała, ofic~rowie polscy wszystkich stopni szkolili polską 
Armię zgodnie z ich wojskową tradycją. Nie posiadali oni pienię
dzy, wielu z nich nie miało pracy, i nie otrzymując żadnej pensji, 
był9 zmuszonych do korzystania z zasiłku. Nie wyzbyli się oni jed
nak poczucia godności, entuzjazmu, a przede wszystkim wiary, że 
Polska b~dzie znowu wolna. Oficerowie ci pragnęli przekazać swą 
wiedzę i doświadczenie przyezłewA pokoleniu. Młodzi ochotnicy 
polscy, którzy garnęli się do formuj~cej się armii, przybywali 

~~e~~ oni i ekwipunku. Robili sobie jednak kije, aby mieć czym 
~ czy Znam to z własnego doświadczenia. gdyż żołnierze ci ćwi

_"..._( dży i sf na farroi e mojego nie żyj~cego już męża, także oficera 

o OlJ'k~e~ • 
tarą~, po 3~tu latach miałam zaszczyt gościć grupę 250 pols

!&~har erzy, z terenu Londynu, którzy obchodzili dzioń św.Jerze
go· alb~wiem św.Jerzy j•st także patronem polskich harcerzy. 
1Podni6sł mnie na duchu fakt, że ten wielki entuzjazm pierwszych ........... _ 
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lat powojennych przetrwał do dnia dziesiejszego. Gdyby gen. Anders 
mógł być wśród nas, słyszałby słowa księdza, który mówił na kaza
niu w czasie MSzy św., do trzeciego pokolenia młodzieży polskiej, 
o historii zbrodni katańskiej. · Ksi~dz ten przypormiał młodym, aby 
w tę 4Q-tą rocznicę Katynia pamiętali nie tylko o tych, którzy 
padli ofiar .~ tej zbrodni, ale aby również byli świadomi powodów, 
dla których wymordowano polskich oficerów. Stalin chciał wyelimi
nować przywódców narodu polskiego. Ale to mu się nie udało. Daje 
nam to otuchę i wiarę~ którą przekazujemy z pokolenia na pokole
nie. 

Rozmawiając z drugim pokoleniem Polaków, instruktorami harcers
kimi dowiedziałam się, że rodzice ich nie mają nadziei na to, że 
będ~ mogli wrócić do niepodległej Polsk1. Młodzi, urodzeni w tym 
kraju, gotowi są odpowiedzieć pozytywnie na apel powrotu do Pols
ki, gdyby Polska odzyskała wolność i niepodległość. 

Jak pisze lord Oswald, nauka i śpiew polskich pieśni, a przede 
wszystkim tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie, daje 
nadzieję na przyszłość". 

Pani D.M.Fedoruk / Mrs .j 
DNI PAMT~CI KATYNIA 

Zgodnie z uchwał~ Rady Koordynacyjnej P0 lonii Wolnego Świata 
rok 1980 dla całej Polonii Wolnego Swiata jest Rokiem Katynia, 
a d~ień 27 kwietnia 1980 r. był dniem modłów "dla uczczenia pa
mięci ofiar zbrodni w Katyniu i innych miejscach kaźni na nie
ludzkiej ziemi". 

W niedzielę 27 kwietnia została odprawiona w wypełnionym po 
brzegi kościele św.Krzyża w Warszawie Msza św. za dusze pomordo
wanych w Katyniu. 

W W.Brytanii centralne uroczystości dla uczczenia pamięci ofiar 
zbrodni w Katyniu odbyły się przy Pomniku Katyńskim na Gunnersbu
ry, gdzie modłom przewodniczył ks. kardynał Wł. Rubin, oraz w k~ś
ciele św. Andrzeja Boboli, gdzie została odprawiona Msza św. za 
dusze pomordowanych polskich jeńców wojennych. 

W uroczystościach wzięła udział /między innymi/ drużyna harce
rek z Chiswick'u, harcerze i duża grupa Polaków z Holandii, któ
ra. -p~jechała na tę uroczystość specjalnie wynajętym autobusem. 

c 

q q't.~ 

l~~·-· 
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4; kończenie Roku Katynia. 
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OBOZOWE POGA-DUSZKI 

Być może wielu ·a Was w duchy nie wirzy •• Tymczasem wierzcie mi •• 
duchy by~y i s~! Na obozach harcerskich krąż~ i mają, o dziwo, cał
kiem realne zainteresowania. 

Ale nie o duchach w ogóle chciałem dzisiaj pisać - mam na myśli 
tylko jednego ducha w szczególe, który stał się duchem w całkiem 
nieoczekiwany sposób. 

Otóż jeden z obozów harcerskich położony był co prawda dość głę
boko w lesie, ale w "głosowej" odległości od rozległych :pastwisk. 
Co rano, a niekiedy i w nocy, mieszkanki - a nasze sąsiadki - da
wały ~nać o sobie przeciągłym •• mmuuu •• !! Już si~ państwo domyś
lacie - były to "mlekodajki". Poczciwe te stworzenia nie wadząc ni
komu, z wielkim poświęceniem spełniające rolę ·głównych żywicieli 
ludzkości były przyczyną wesołej historii, która zresztą uwieńczo
na została obozową piosenką ••• A było to tak: 

Zanosiło się na podchody, ćwiczenia w terenie, biegi harcerskie 
itp.~ wobec czego pewnego dnia dwóch starszych młodzieńców wyru
szyło "wytyozyć"trasę ••• Idą więc sobie nasi druhowie raźno, ciu
pagami wywijają. Słoneczko dogrzewa, ptaszki śpiewają, strumyki 
szemrzą. • Tu górka, tam d o linka, tu lasek, ta~u polanka, tu znów 
górka •• A nasi chłopcy maszerują •• Lasek się kończy, ł~czka przed 
nimi •• Tu płotek, tam rowek - tu ba'jork~, tam kępka i znów płotek 
• • wię· c. • hyc, są -po drugiej stronie. Nawet nie słyszą, jak zni
kąd rozlega się tęskno illiiiUUU •• A oni wciąż idą,.. "Łączko, łączko, 
łączko zielona" •• tak sdbie podśpiewuj~. Wtem •• tętent. Z za grupy 
drzew wyłaniają się dwie czworonożne postacie •• Drugi druh idący 
nieco z tyłu, z krzykiem "~atuj się kto może! byki!" rzuca się do 
ucieczki ••• Atakujące zwierzęta przyspieszają! ••• druh również. 
Ginie laseczka , n·td unosi czapeczkę •• tu bajorko, tam kępka - tu 
rowek, tam zbawczy płotek •• cała trasa w odwrotnym porządku, tylko 
nieco szybciej •• Tymczasem pierwszy druh ogląda się, a widząc co 
się dziejet wybucha śmiechem, tarza się wprost z radości •• Te fra
jer, to nie byki, to "cieliczki"- woła .• Wnet jednak poważnieje, 
bo oto zwarta masa zbliży się do niego •• łeb przy łbie, dostajnie, 
bez pośpiechu za to zdecydowanie! Druha przechodzą ciarki •• Co r o
bić? •• odwrót odcięty. W pobliżu rośnie samotny dąb- jedyna na
dzieja ratunku. W tę więc stronę marszem w tył unoszą druha same 

~~ ? owoli •• spokojnie ••. Równie powoli, krok za krokiem zbliża 
c ·ba ••• Wreszcie plecy ocieraj~ się o drzewo •• Spojrzenie 

'Y.J grę nie da rady, gałę zie za wysoko! "Padbipięta zginął pod . 

0 
t b ~ • •- przebiega pocieszająco tragiczna myśl przez głowę •.• 
M[eltod 'ki" cisnl:i się coraz bliżej, nie przestając poruszać żwa

m biągają głośno powietrze nozdrzami i •• patrzą- nie ma co, 
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nie ubrany, ale to nic! - Nie wiadomo, jak długo to cielęee _zapat

rzenie by tzwało, gdyby nie te dwie"cieliczki", które właśnie wró
ciły z pogoni •• Przepychaj~ się przez tłum! Chwila uwielbiającego 
spojrzenia i ••• jedna z nich ozorem sunie po gołych kolanach. Od
czep się Krasula - krzyczy druh czerwony jak burak •• Na nic protest 
- zachęcone przykładem siostry, inne "cieliczki'' starają się dosięg
nąć ozorami kształtnych kolanek •• Słychać mlaskanie, ~omrukiwanie 
i •• hi hi, ha ha, hu hu hu! Druh rzuca się jak ryba w sieci wresz
cie rozumiej~c, że wielbicielki nie w polskiej mowie kształcone, 
woła w rozpaczy •• "Krasula~ go ftway! ticklish jestem" Nie pomogło 
-dokładnie wylizanego druha odbiła odsiecz •• 

Od owego dnia obóz zyskał nowego ducha •• Zrywał się o północy 
z głośnym krzykiem "Krasula odczep si~ •• hi , hi, ha, hu, hu •• i gnał 
w l.ae •• ! 
/ z ''C!.uj Duch", Nowy Jork, sierpień, 1978r. Antek 

--------------
Londyńskie Koł~ Przyjaciół Harcerstwa i ''Sponsored Walk" 

Na terenie Londynu istnieje 10 K6ł Przyjaciół Harcerstwa /KPH/, 
które intensywnie pracują, pomagając finansowo jednostkom harcers
kim. W ostatnich 4 latach Koła KPH przekazywały na prace harcers
kie Ł9,773.50. W 1976 r. subsydia na zlot w Kanadzie dla londyńa
kich jednostek wyniosły Ł2607, w 1977 r. hufce londyńskie otrzyma
ły Łl262.29, w 1978r. - Ł2092.80, a w 1979r. - Łl770. Ponadto na 
odbudowę drogi do stanicy w St.Briavels, z której korzystają hufce 
londyńskie, przekazano sumę Ł785.12, oraz Ł288 z rozprzedaży bile
tów loteryjnych. 

W roku bieżącym Obwód ZHP Londyn zorganizował 6-go lipca bieg 
harcerski, tak zwany "sponsored walk". Trasa biegu wyniosła 25 mil; 
oieg rozpoczął się od godz.l~tej i tx~ał do wieczora. Wzięły w nim 
udział dwa hufce londyńskie, a rezultat - zebrano ponad 3 tysiące 
funtów na n~prawę drogi do stanicy w St.Briavels. 

Bieg był bardzo dobrze zorganizowany, a wybrani poręczyciele/ 
/sponsorzy/chętnie notowali w książeczkach uczestników potwierdze
nie przebytych mil i wręczali odnotowaną kwotę za przebyte .mile. 

Nawet 2 zuchy przebyły tę trasę: zuch dziewczynka - 20 mil, a zuch 
chłopiec aż 25 mil, a więc całą trasę. Oczywiście były dobrze zor-
6~~~~ ane punkty, gdzie uczestnicy mogli trochę odpocząć, jak rów-
ni't op lekarska. A więc droga do atanicy zostanie ponownie od-
dlln~ t ku! ! ! 
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Aleks. Kamiński 
Antoni Wasilewski JÓZEF GRZESIAK _ "CZARNY" 

l 

LUBLIN 1980 - BIBLIOTEKA "SPOTD..N" 
Dwa są powody, które skłaniaj~ do zachowania w pamięci osobowości 

i życia Józefa Grzesiaka zwanego Czarnym /190Q-1975/. Był to jeden 
z najwybitniejszych harcmistrzów - wiele generacji młodzieży i in
struktorów faspynował swą harcerską działalnością i postawą spo
łeczno-moralną. Jego sylwetka i kr~żące o nim opowiadania zachowu
ją w swych duszach setki młodych ludzie, dorosłych i już starszych. 
Czyż nie byłoby słusznym aby utrwalić tę osobowość na mi&rę dzisiej
szych możliwości? 

Ale autorom prezentowanej biografii towarzyszył także inny zamysł. 
Harcerstwo w toku swego pierwszego pięćdziesięciolecia utzwaliło się 
w świadomości ~olskiej jako ruch młodzieży i or~dnizacja o szczegól

rtościach wychowawczych. które w okresach potrzeby ~rzybie
tać służby narodowi bezgranicznie ofiarnej ale zarazem rea

e wyda jnej. Skąd się to brało? Co to było w harcerstwie , 
~ truktorzy, instruktorki i młodzież zachowa li się t a k, iż 

karty naszej historii? Mie j my nadzieję, · że biografia Czar
li przybliżyć odpowiedź na te pytania, choć jej ramami są 

eje dwóch drużyn i jeden "rosnący•• wraz z tymi drużynami 
który z czasem obejmow~ć zacznie różne inne służby. 
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K.Kuźba: "Zaduma nad grobem gen.Smorawińskiego w Katyniu,l980r. 

Prawda zaświeci, gdy zechce Pan! 
Nadejdzie czas, że Ona cała 
Rozbłyśnie w świecie, jak z nieba grom. 
A WasZ& śmierć - tak zakłamana, 
Wyda dla Polski stokrotny plon! 

NlĘCZEl'\TSTWO FOLSKI W W\1l'N1 U 
KWtram- MA.T 19/oO 

·., 
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• 

~atyń. W ostatnich lutach odsłonięto kilka pomników ku czci poleg-
TT • • tJrLliu. A więc: Pomnik katyński w Kirkaldy /Szkocja/- od-

13 sierpn~a 1978r.; w Australii- 17 kwietnia 1977r. 
Island /Płd.Australia/ stdraniem Polish Youth in Aus

W Birmingham /Anglia/ pami4tkowa tablica w 1980r. 
·- w Toronto /Kanada/ nad jeziorem Ontario. W obehodzie 
~~ział ponad 50 tys.ludzi. Mszę św .celebrował ks.kard. 
bin w asyście dwóch biskupów i ok.20 księży. Również 
/Australia/ został postawiony na frontowym dziedziń
um ~~ryjnyill w Essendon krzyż, dnia 14 września 1980r. 
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"Ciekawostka" o pracy regionalnej .. TŁUCZ~K" dhny; L.Broel-Pl~ter 1949r. 

W zwi~zku z konkursem ogłoszonylL w nr.J-cLn "W Kręgu Rady" 1948r. 
opracowanie utworu scenicznego harcerskiego widowiska na temat:-, 
"Swięta Wielkanocne w obyczaju polskim" Jury "W Kręgu Rady" 90sta-
nowiło przyznać jedną nagrod~ za pracę oznaczoną godłem "ŻUBR" pod 
tytułem "TŁUCZEK" - obrazek sceniczny w jednej odałonie z zabawą 
obyczajową na Wileńszczyźnie, napisany przez dhnę Ludwikę Broel
Plater~ Lund, Szwecja. Autorka zdobyła namiot dwuosobowy, jako 
pierwsżą nagrodę. Niestety w latach ostatnich dhna Ludwika odesz
ła na wieczną wart~. Cześć Jej pamięci! 

Egzem!)larz "TŁUCZKA" Redakcja posiada i postarC:t się wyd1:1ć ponow
nie, aby udostępnić wileńskie obyczaje i regionalne ciekawostki 
młodzieży harcerskiej, druhnom i druhom rozsia nym po świecie. 

• 
X 

• 
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Dh J. Witting 
Dh s. Jankowski 
Dh W. Wenzel 
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NA FUNDUSZ WYDAWNICZY 
Dh Gen. A.Brochwicz-Lewińaki 
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-;;~~~ ~ .. M. Spławski 
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NA FUNDUSZ WYDAWNICZY KOMISJI ZESZYTÓW HISTORYCZNYCH 

18.11.79 Dh A. Dobrowolski 
Dh J. Witting 
Dhna M. Ostrowska 
Dhna K. Goło fi t 

16.2.80 
3.2.80 

27.2.80 
25.4.80 

Dh Gen. A. Brochwicz-Lewiński 
Dhn~ W. Nawojaka 
Dhna dr M. Zaleska 

DOCHÓD z 
3. 2.80 

4.4.80 
20.4.80 
20.4.80 

Razem: 
• 

IMPREZ 

Ł23 .60 
Ł84.60 
Ł 2.-
Ł53.70 
Ł)6.50 
Ł12.10 

Ł212. 50 ------------

.. 

Ł 2-50 
Ł 6.
Ł25.

Łl6.
Ł 3.
Ł ).06 
Ł 6.-

t 

Skurbnik: ; - ; dhn~ I.Borkows~a 

Adresy Przewodniczącego i członków Zarządu. 

• 
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Przewodniczący: dh J. Rowiński, 70 Milton Park, London N6 5PZ 
Vice-przewodnicząca: dhna A. Saperowa, ll,Atina C~~ftd~nBNts~ze Grove, 

Skarbnik: dhna I. Borkowska, 146, Gunnersbury Lane, London W3 9BA 
Sekretarz:dh J. Szkudłapski, 17,Western Gardene, London W5 )RS 
Kierowniczka imprez: dhn~ E. Rozbick4, 5,Burlington Ave. Kew, Surrey. 
Redaktorka: dhna H. Smoleńska, 32,Alwyn Ave.t Chiawick, London, W.4. 
Administr~cja •skauta":dh M.Spławski, 7,Loftus Rd., London Wl2 7EH 
Administracja ·Zeszytów Historycznych:dh A.Dobrowoleki, 47 Page'a Hill, 

.London, N .10. 
Komisji Hietorycznej bez zmian: ZHP,47 Rutland Gate, London S.W.7. 

Komitet Redakcyjny: Bm.Hanna Smoleńska, DhJ.Rowiński, Phm.J.Kędzierski, 
Dh.J.Szkudłapski 

rzekazy prosimy wypełniać na "Koło Hareerek i Harcerzy 
--~z la I -1945" i przesyłać na adres Skarbnika. 
o c 
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6.J.Szkudłapski: Joao de Deus 
7.dr L.Obierek : Skauting w Stanisławowie 
8.Z.Buczewski : Drużyny harcerskie w Szwecji 
9.dr W.Za1eski : Miłodć i wierność Ojczyźnie 

lO.J.Kędzierski : Jamboree w Holandii w 1937 r. 
ll.R.Balicka : Wspomnienie z lat dawnych 

str. 

12.M.Hampel : Wspomnienie harcerskie z września 1939r. 
13.J.Szkudłapski: Koło Harcerek i Harcer~ z lat dawnych 

W dawnietwa harcerskie cz.3-cia 

6-10 
11-13 
13-14 
14-15 

16 
17-20 
20-22 
23-24 
24-26 
26-27 
27-29 
29-31 

14.M.Miszczak :Skrzydła 1930-1939r. pisma harcerek/ str. 31-34 
15.art.pnrn.S.B. w Kręgu Rady"/1948-49/ wych.w Londynie 34-36 
16.odbitka pisma "W Kręgu Rady"/1948-49r. pisma wych.obecnie 37 
17.J.Szkudłapski:Harcerska poczta powst&ńcza w Powst.Warsz.44r.38-40 

Rozm&itości /cz.4-ta/ 
18. Listy czytelników str. 
19. List druhny z kraju 
20. List ~~s.Fedoruk: Duch gen.Anders~ żyje wśród mł~zieży 
21. J.Szkudłapski: Dni pamięci Rbtynia 

41-42 
43-44 
44-45 

45 
22. dh Antekz USA: "wOgo~Qwe poga-duszki" i "Koła KPH "sponsored 

~.LK 46-47 
23.Nowe wydawnictwo-A. K.&A.W.: Józef Grze siak- "CZARNY", 

ciekawostk~ o pracy dhny Broel-plater 
24.I.Borkowska : Składki i dary 
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Pierwsza strona okł1:1 dki: wiersz J.SłOWi:iCkiego 

~~~~Koła Harcerek i Harcerzy z lut dawnych serdec~nie dzię
J.Szkudłapskiemu za przepisanie obecnego nru "Skc1uta" 

Czuwaj! 
Zarząd 
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