
  

  

Non omnis moriar ... 

Składamy hołd Wielkiemu Polakowi 

S.1.P. 

KAZIMIERZOWI SABBATOWI 
Prezydentowi Rzeczypospolitej 

Harcerze niosą trumnę do grobu na cmentarzu Gunnersbury. Za 
rumną idzie Prezydent RP Ryszard Kaczorowski a za Prezydentem 

kroczą poczty sztandarowe     
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Ś. t P. 

Najukochańszy Mąż, Tatuś i Dziadek 

KAZIMIERZ ALEKSANDER SABBAT 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

ur. 27.2.1913 r. w Bielinach Kapitulnych, 
absolwent Wydziału Prawa w Warszawie, 
harcmistrz, założyciel Akademickich Kręgów Starszoharcerskich 
„Kuźnica”, uczestnik Kampanii Wrześniowej, żołnierz Pierwszej 

Dywizji Pancernej 
zmarł nagle dnia 19 lipca 1989 roku 
Zawiadamiają pogrążeni w smutku 

AR ŻONA, DZIECI, WNUKI 

Pierwsze Czytanie z Ks. Mądrości (3:1-9). 

A dusze sprawiedliwych są w ręku Boga 
i nie dosięgnie ich męka. 
Zdało się oczom głupich, że pomarli, 
zejście ich poczytano za nieszczęście 
i odejście od nas za unicestwienie, 
a oni trwają w pokoju. 
Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, 
nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności. 
Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich, 
Bóg ich bowiem doświadczył 
i znalazł ich godnymi siebie. 
Doświadczył ich jak złoto w tyglu 
i przyjął ich jak całopalną ofiarę. 
W dzień nawiedzenia swego zajaśnieją 
i rozbiegną się jak iskry po ściernisku. 
Będą sądzić ludy, zapanują nad narodami, 
a Pan królować będzie nad nimi na wieki. 
Ci, którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę, 
wierni w miłości będą przy Nim trwali: 
łaska bowiem i miłosierdzie dla Jego wybranych. 
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PRZEMÓWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

RYSZARDA KACZOROWSKIEGO 

NA POGRZEBIE SWEGO POPRZEDNIKA 

ś.p. PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

KAZIMIERZA ALEKSANDRA SABBATA 

Ś.p. Kazimierz Aleksander Sabbat, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
swoją służbę ziemską Polsce zakończył nagle 19 lipca 1989 r. 

Nikt z nas, Jego najbliższych współpracowników, ani nikt z Rodziny, nie 
pódejrzewał, że Jego serce, rrzepojone miłością do Polski, jest już blisko 
kresu życia. Jeszcze godzinę przed nagłym zgonem przyjmował członków Rządu 
R.P. i konferował z rrzedstawicielem ugrupowania niepodległościowego z Kraju. 
Jak zwykle wyrażał swoje myśli z precyzją i dużą jasnością. Nikt z rozmówców 
nie opuścił gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kazimierza Sabbata, 
nie podniesiony na duchu i nie utwierdzony w słuszności sprawy, dla której 
pozostaliśmy poza Krajem. Tak było też w ostatnim dniu Jego urzędowania. 

Optymizm, który przelewał na nas był wynikiem Jego przemyśleń i głębokiej 
wiary w naród. Żył jego losami. Był otwarty na Kraj i każdą poprawę mate- 
rialną czy polityczną witał z zadowoleniem. Rozwijał kontakty ze społeczeńs- 
twem w Kraju poprzez spotkania osobiste z działaczami, prasę i wymianę listów. 
Wyraźnie rozróżniał naród od narzuconego reżymu. Potrzebę kontaktów i wiarę 
w skuteczną pomoc polityczną głosił w czasie swoich objazdów, odwiedzając 
miej sca zamieszkania Polaków, najpierw jako Premier Rządu R.P. na uchodźstwie, 
a potem jako Prezydent Rzeczyposmwlitej Polskiej. Swoimi wystąpieniami mobi- 
lizował emigrację nierogległościową do dalszych wysiłków na rzecz odzyskania 
przez Polskę wolności. 

Witany wszędzie z należnym urzędowi szacunkiem, po wizycie, wyjeżdżając, 
pozostawiał poszerzony zastęp ofiarnych działaczy i wielu osobistych przyja- 
ciół. Zdobywał ich swoją prostotą postępowania i życzliwością okazywaną każ- 
demu rozmówcy. Należało to do Jego cech charakteru, że każdego wysłuchiwał 

z wielką uwagą i jeżeli nawet wypowiedzi były sprzeczne z Jego przekonaniami, 
nie zmieniał swego ciepłego i bardzo ludzkiego traktowania każdego człowieka. 
Ten stosunek do ludzi powodował, że liczba Jego przyjaciół wzrastała po każdej 
Jego podróży i po każdym prawie spotkaniu w gabinecie Prezydenta. 

Obejmując urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 8 kwietnia 
1986 roku, w swoim inauguracyjnym przemówieniu Kazimierz Sabbat wymieniał 
osoby, które miały wpływ na Jego formację polityczną. Były to nazwiska znane, 
a nawet słymne, a przedstawiające wszystkie orientacje polityczne. Było też 
w tym przemówieniu powołanie się na służbę harcerską, w której zmarły Prezy- 
dent Rzeczypospolitej Polskiej uczył się kochać Boga, służyć Polsce i pomagać 
ludz iom. 
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Tym właśnie drogowskazom wierny wszedł w życie. Jego życiorys wymienia 
wiele pozycji związanych z działalnością Związku Harcerstwa Polskiego, które 
kształtowały Jego charakter. Kiedy po zakończeniu wojny odbywała się w Lon- 
dynie parada zwycięstwa, a opuszczeni alianci przeżywali gorycz zdrady, Kazi- 
mierz Sabbat, wówczas wiceprzewodniczący Komitetu Naczelnego ZHP na czas wojny, 

zorganizował wyprawę żeglarską, na której kilkudziesięciu starszych harcerzy 
z wojska, marynarki i lotnictwa omawiało program dalszej służby Polsce. 

Po powzięciu decyzji pozostania poza Krajem i osiedlenia się w Anglii, 
Kazimierz Sabbat brał czynny udział w tworzeniu polskich organizacji i insty- 
tucji na obczyźnie. Był w zespole ludzi, którzy podjęli ideę Skarbu Narodowe- 
go, o którym po 40 latach powiedział: "W życiu narodowym na uchodźstwie Skarb 
Narodowy stał się jedną z głównych instytucji, znaną i popieraną we wszystkich 
ośrodkach polskich na świecie. Jest' także Skarb Narodowy naj łatwiej dostępną 
formą udziału w macach niepodległość iowych uchodźstwa. " 

Znaczny miał również udział w powstającej zaraz po wojnie organizacji 
żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych - Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów. 

Dla zapewnienia ciągłości prawnej i ideowej Związku Harcerstwa Polskiego, 
którego działalność w Kraju miała w najbliższej przyszłości zostać podporząd- 
kowana Partii komunistycznej, doprowadził do zwołania w Enghien pod Paryżem 
w 1946 r. Naczelnej Rady Harcerskiej. Uctwaliła ona prowadzenie dalszej dzia- 
dalności poza Krajem i dalszą walkę o wolność i niepodległość Polski. 

Nastę mie przez długie lata pozostał we władzach harcerskich pełniąc 
różne funkcje. Jako Komisarz Zagraniczny ZHP rozszerzył kontakty z organiza- 
cjami wchodzącymi w skład Światowej Konferencji Skautowej. Nie wszystkie one 
były skłonne utrzymywać oficjalne kontakty, ale więzi osobiste pozwalały na 
przekazywanie prawdy o Polsce dla przyjaznych nam krajów w świecie. 

Przechodząc do pracy politycznej pozostawał zawsze wiermy tym zasadom, 
w których wyrósł i chociaż metody pracy politycznej były inne, wykorzystywał 
sie doświadczenie, by do pracy dla Polski włączyć jak majszersze rzesze Pola- 
ków żyjących poza Krajem. Był otwarty dla wszystkich, którzy chcieli służyć 
Polsce mimo drobnych różnie co do sposobu osiągnięcia ostatecznęgo celu emi- 
gracji politycznej Polski Niepodległej. Posiadał dużą wiedzę o sytuacji świa- 
towej i dążył do najlepszych stosunków z naszymi sąsiadami, tak samo jak my 
pozbawionymi wolności przez imperializm sowiecki. 

Do pracy rolitycznej od jej zarania w Niezależnej Grupie Społecznej i 
pot m będąc członkiem Egzekutywy Zjednoczenia Narodowego, a następnie Rządu 
R.P. zachęcał młodzież. Poświęcał jej wiele czasu i starań. 

S.p. Kazika poznałem przed 43 laty, na konferencji starszobarcerskiej w 
Como. Przyjechał do 2 Korpusu, żeby nawiązać kontakt z harcerzami ze wschodu 
i z powstania warszawskiego, którzy połączyli się w 2 Korpusie we Włoszech. 
Zbliżyły nas wspólne ideały i stąd przyjaźń, która przetrwała lata.  
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R.P. i konferował z przedstawicielem ugrupowania niepodległośc iowego z Kraju. 
Jak zwykle wyrażał swoje myśli z precyzją i dużą jasnością. Nikt z rozmówców 
nie opuścił gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „, Kazimierza Sabbata, 
nie podniesiony na duchu i nie utwierdzony w słuszności sprawy, dla której 
pozostaliśmy poza Krajem. Tak było też w ostatnim dniu Jego urzędowania. 

Optymizm, który przelewał na nas był wynikiem Jego przemyśleń i głębokiej 
wiary w naród. Żył jego losami. Był otwarty na Kraj i każdą poprawę mate- 
rialną czy polityczną witał z zadowoleniem. „Rozwijał kontakty ze społecz eńs- 
twem w Kraju poprzez spotkania osobiste z działaczami, prasę i wymianę listów. 
Wyraźnie rozróżniał naród od narzuconego reżymu. , Potrzebę kontaktów i wiarę 
w skuteczną pomoc polityczną głosił w czasie swoich objazdów, odwiedzając i 
miej sca zamieszkania Polaków, najpierw jako Premier Rządu R.P. na uchodźstwie, 
a potem jako Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Swoimi wystą pieniami mobi- 
lizował emigrację nierogległościową do dalszych wysiłków na rzecz odzyskania 
przez Polskę wolności. 

Witany wszędzie z należnym urzędowi szacunkiem, po wizycie, wyjeżdżając, 
pozostawiał poszerzony zastęp ofiarnych działaczy i wielu osobi stych przyja” 
ciół. Zdobywał ich swoją prostotą postępowania i życzliwością okaz ywaną, każ- 
demu rozmówcy. Należało to do Jego cech charakteru, że każdego wysłuchiwał: 
z wielką uwagą i jeżeli nawet wypowiedzi były sprzeczne z Jego przekonaniami, 
nie zmieniał swego ciepłego i bardzo ludzkiego traktowania każdego człowieka. 
Ten stosunek do ludzi powodował, że liczba Jego przyjaciół wzrastała po każdej 
Jego podróży i po każdym prawie spotkaniu w gabinecie Prezydenta. 

Obejmując urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 8 kwietnia 
1986 roku, w swoim inauguracyjnym przemówieniu Kazimierz Sabbat wymieniał 
osoby, które miały wpływ na Jego formację „polityczną. Były to nazwi ska znane, 
a nawet słymme, a przedstawiające wszystkie orientacje polityczne. Było też 
w tym przemówieniu powołanie się na służbę harcerską, w której zmar ty Prezy- 
dent Rzeczypospolitej Polskiej uczył się kochać Boga, służyć Polsce i pomagać 
ludziom. 
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Tym właśnie drogowskazom wierny wszedł w życie. Jego życiorys wymienia 
wiele pozycji związanych z działalnością Związku Harcerstwa Polskiego, które 
kształtowały Jego charakter. Kiedy po zakończeniu wojny odbywała się w Lon- 
dynie parada zwycięstwa, a opuszczeni alianci przeżywali gorycz zdrady, Kazi- 
mierz Sabbat, wówczas wiceprzewodniczący Komitetu Naczelnego ZHP na czas wojny, 
zorganizował wyprawę żeglarską, na której kilkudziesięciu starszych harcerzy 
z wojska, marynarki i lotnictwa omawiało program dalszej służby Polsce. 

Po powzięciu decyzji pozostania poza Krajem i osiedlenia się w Arglii, 
Kazimierz Sabbat brał czynny udział w tworzeniu polskich organizacji i insty- 
tucji na obczyźnie. Był w zespole ludzi, którzy podjęli ideę Skarbu Narodowe- 
go, o którym po 40 latach powiedział: "W życiu narodowym na uchodźstwie Skarb 
Narodowy stał się jedną z głównych instytucji, znaną i popieraną we wszystkich 
ośrodkach polskich na świecie. Jest: także Skarb Narodowy naj łatwiej dostępną 
formą udziału w pracach ni epodległościowych uchodź stwa. 

Znaczny miał również udział w powstającej zaraz po wojnie organizacji 
żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych - Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów. 

Dla zapewnienia ciągłości prawnej i ideowej Związku Harcerstwa Polskiego , 
którego działalność w Kraju miała w najbliższej przyszłości zostać rodporząd- 
kowana Partii komunistycznej, doprowadził do zwołania w Enghien pod Paryżem 
w 1946 r. Naczelnej Rady Harcerskiej. Uctwaliła ona pmowadzenie dalszej dzia- łalmości poza Krajem i dalszą walkę o wolność i niepodległość Polski. 

Nastęjmie przez długie lata pozostał we władzach harcerskich pełniąc 
różne funkcje. Jako Komisarz Zagraniczny ZHP rozszerzył kontakty z organiza- 
cjami wchodzącymi w skład Światowej Konferencji Skautowej. Nie wszystkie one 
były skłonne utrzymywać oficjalne kortakty, ale więzi osobiste pozwalały na przekazywanie prawdy o Polsce dla przyjaznych nam krajów w świecie. 

Przechodząc do pracy politycznej pozostawał zawsze wierny tym zasadom, w których wyrósł i chociaż metody rracy politycznej były inne, wykorzystywał 
swe doświadczenie, by do pracy dla Polski włączyć jak majszersze rzesze Pola- 
ków żyjących poza Krajem. Był otwarty dla wszystkich, którzy chcieli służyć Polsce mimo drobnych różnie co do sposobu osiągnięcia ostatecznęgo celu emi- gracji politycznej Polski Niepodległej. Posiadał dużą wiedzę o sytuacji świa- 
towej i dążył do najlepszych stosunków z naszymi sąsiadami, tak samo jak my pozbawionymi wolności przez imperializm sowiecki. 

Do pracy molitycznej od jej zarania w Niezależnej Grupie Społecznej i potem będąc członkiem Egzekut ywy Zjednoczenia Narodowego, a następnie Rządu R.P. zachęcał młodzież. Poświęcał jej wiele czasu i starań. 

S.p. Kazika poznałem przed 43 laty, na konferencji starszokarcerskiej w Como. Przyjechał do 2 Korpusu, żeby nawiązać kontakt z harcerzami ze wschodu iz powstania warszawskiego, którzy połączyli się w 2 Korpusie we Włoszech. 
Zbliżyły nas wspólne ideały i stąd przyjaźń, która przetrwała lata.  



Był m przyjacielem szczerym i otwartym. Bardzo wymagającym dla siebie i 
spodziewającym się tego samego u irmych. Do celu zmierzał drogą prostą, 
chociaż czasami bardzo trudną. Ogromem swej pracy i nieugiętego ducha po- 
stawił ośrodek legalistyczny na bardzo wysokim poziomie. Był powszechnie 
szanowany i ceniony zarówno wśród swoich jak i obcych. 

Ś.p Kazimierz Sabbat mógł dokonać swego dzieła dzięki tem, że we 
wszystkich poczynaniach miał oparcie ofiarne Pani Hani i całej licznej Ro- 
dziny. Rodzina ta przez Teścia, gen. Nikodema Sulika była naturalnym orar- 
ciem dla ideałów Kazimierza Sabbata. Tradycja walki o niepodległość była 
bardzo żywa. Dużym też wsparciem była głęboka religijność całej Rodziny. 
Stanowili przykład chrześcijańskiej rodziny. Prezydent, bardzo wierzący, 
miał szczęście być przyjętym w ostatnich miesiącach swego życia przez Ojca 
Świętego, Jana Pawła Drugiego. Było to ukoronowaniem Jego Służby Bogu i 
Polsce. Bardzo przeżył spotkanie z Namiestnikiem Chrystusa. 

Dziś, w dniu żałoby, całą Rodzinę ogarniamy serdecznym współczuciem 
wraz z zapewnieniem, że przykład Jego życia będzie dla potomnych wzorem pa- 
triotyzmu. Do tych naszych zapewnień dołączają z Kraju liczne osoby i ugru- 
powania telegraficznie lub w rozmowach telefonicznych przekazują swój żal i 
współczucie. 

Przez lata działalności ś.p. Prezydenta wzrastała w Kraju popularność 
ośrodka legalistycznego. Swiadomość istnienia Rządu R.P. i konstytucyjnego 
Prezydenta R.P. stawała się coraz bardziej powszechna. W listach, które na- 
deszły w ostatnich tygodniach znajdowały się takie zdania: "... mogę wyrazić 
radość, że w tym tak trudnym i niejednoznacznym okresie naszej historii mamy 
tak wspaniałe wyczucie tej złożoności u ludzi u steru w Londynie." 

W innym liście podpisanym przez 24 działaczy Solidarności znajdujemy 
taki tekst: "... przesyłamy na ręce Pana Prezydenta naj serdeczniej sze pozdro- 
wienia dla wszystkich tych naszych rodaków, którzy z taką determinacją, wy- 
trwałością i konsekwencją bronią naszych interesów narodowych poza granicami 
Ojczyzny. Chcemy przede wszystkim wyrazić naszą wdzięczność za to, że w ctwi- 
li opuszczenia Polski przez niedawnych sojuszników nie brakło Wam odwagi, aby 
wziąć za-”los Polski odpowiedzialność i że rotrafiliście wypełniać przyjęty na 
siebie obowiązek z honorem." 

Ś.p. Prezydent z największą troską śledził kolejną próbę społeczeństwa 
zrzucenia obcego i narzuconego system. Zapewnienia otrzymywane z Kraju ut- 
wierdzaty Go w przekonaniu, że wybraliśmy właściwą drogę, że jesteśmy obecni 
w Kraju i że Kraj liczy na nas. Dlatego przemawiając na pierwszym posiedzeniu 

Rady Narodowej Rzeczypospolitej w dniu 10 czerwca 1989 r. powiedział na zakoń- 
czenie: "Rada Narodowa Rzeczypospolitej pozostaje nadal jedynym prawdziwym i 
w pełni swobodnym wyrazicielem i platformą współpracy polskich nurtów politycz- 
nych. Sytuacja w Kraju zwiększa jej rolę i jej znaczenie. Na ramionach Rządu 
leżą nadal obowiązki, które nałożyła na nas historia. Prezydent Rzeczypospoli- 
tej nadal wyraża ciągłość suwerenności Państwa Polskiego. Ten stan rzeczy bę- 
dzie trwał do czasu, kiedy w Polsce zbierze się nareszcie Sejm wybrany w wolnych 
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i demokratycznych wyborach, wolny od obcej siły, od obcego nacisku i od 
strachu. Wtedy wielka dziejowa rola naszej emigracji ulegnie zakończeniu. 
Dzień ten przybliżył się znacznie. Czekamy na niego z wiarą w nasz Naród." 

W słowach tych zmarły Prezydent pozostawił nam ideowy i polityczny testa- 
ment oraz program, który będziemy realizowali. 

Odszedł od nas Polak bez skazy - człowiek nieskazitelny - najlepszy 
z najlepszych. 

Składamy Jego doczesne szczątki w miej seu przeznaczonym na wieczny 
spoczynek. Ale wiemy, że nie o tym miej scu myślał. 

/ Życzeniem Jego było, by prochy Jego wróciły do Polski całej, wolnej 
i niepodległej. 

Bo takiej Polsce życie swoje poświęcił. 

j 
ŚĆ 

Harcerze niosą iiwię do kaplicy w Katedrze Westminsterskiej 

NON OMNIS MORIAR  



Pożegnanie 
pezywódn rak, Prezydencie żegnamy nie tylko wybitnego polskiego 
przywódcę politycznego, ale także 

człowieka. J: 
zo przede wszystkim — 

Jako przywódca polityczny wszedł On prawego i 
Ja doktor naga Nara Pkt prl ko fykka wola włosa, 

prawom, © sprawiedliwość i z. 

  

Msza św. za duszę 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

Ś.P. 

KAZIMIERZA ALEKSANDRA SABBATA 

ke Wa 09 ps 

Podziękowanie 
z" Rzeczypospolitej Ryszardowi Kaczorowskiemu, 

Radzie Narodowej, 
Jego Ekscelencji Przewielebnemu Księdzu Biskupowi Sz. Wesołemu, 

Ka, kóry m ak wiki ksiewi udzia we Mery 
Pogrzebowej | odprowadzili mojego męża Kazimierza Sabbata na 

anim, kórzy wzięli ula w pogrzebie, Pocztom Pocztom Sztandarowym, 
Harcerstwu, Instruktorom za niesienie trumny, wszystkim organizacjom 

Za niezliczone listy i depesze kondolencyjne od przyjaciół, znajomych 
kazzajey ke aa 

wieńce, Bram 2 sedzia krajów ujarznioych za wyrazy 

Aialiy MWaricnaja a ode   Anna Sabbatowa z Rodziną     

archiwum 
harcerskie.   

ORaaĆ w Kraju 
W połowie sierpnia na murach 

świątyń Krakowa pojawiły się 
Ran z podobizną Prezydenta 

Kazimie; 

Żołnierzy Armii Krajowej 
Służby Niepodległości 
Polityczną _„Niezłomni”. Zapo- 
wiadały one mszę św. w Katedrze 
na Wawelu za spokój duszy 
zmarłego w Londynie (19 lipca 
Be) Prezydenta Rzeczypospolitej 

jchodźstwie, w miesięcznicę 
sach zgonu. 

19 sierpnia br. o godz. 17 do 
Katedry wi 
ku kombatanci z opaskami Armii 
Krajowej i z odznaczeniami na 
piersiach. Nie zabrakło też 
żołnierzy PSZ na Zachodzie, dele- 
gacji Towarzystwa im. J. Piłsud- 

skiego (Gamawiajączgo mszę) pań i 
panów — w różnym wieku — z 

Be zewnętrznymi 
oznakami żałoby. W stallach zajęli 
miejsca księża prałaci: Janusz 
Bielański — proboszcz parafii ka- 
tedralnej i Stanisław Małysiak — 
kierownik Wydziału Duszpaster- 
skiego Kurii Metropolitalnej. 

Przed ołtarzem koronacyjnym 
królów Polski, na fotelu pokrytym 
narodową flagą umieszczony został 
w czarnych ramach -portret Śp. 
Prezydenta Kazimierza Sabbata. 

* licznego > 

odprawił JE, ka. biskup 
Albin. Matysiak. On też wygłosił 
homilię, w której przedstawił dro- 
ge życia Zmarłego. Wspomniał o 
uroczystościach  żałobnych w 
Londynie i w Warszawie. W 
trakcie kazania Ks. Biskup w 
ostrych słowach potępił Jałtę, jej 
twórców oraz tragiczne dla Pola- 

19 lipca 1989r. zmarł w Londynie 
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ na Uchodźstwie 

KAZIMIERZ 

SABBAT 
ur. 27 lutego 1913r. w Bielinach na Kielecczyźnie. 

Mgr praw Uniwersytetu J. Piłsudskiego w Warszawie. 
;horąży WP w wojnie obronnej 1939 r. 

— od 1940 do 1945r. w PSZ na Zachodzie. 
W latach 1976-86 Prezes Rady Ministrów. 

Od 8 IV 1986r. aż do śmierci piastował urząd aenia RP. 
Spoczął na cmentarzu Gunnersbury 28 VIl br. 

W MIESIĘCZNICĘ ZGONU 
ZA SPOKÓJ JEGO DUSZY ZOSTANIE ODPRAWIONA 

UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA 
W KATEDRZE NA WAWELU 
w sobotę 19 VIII 1989r. o godz.17 

W Zmarłym żegnamy wielkiego patriotę i polityka 
-niezłomnego orędownika idei niepodległości Polski. 

Docenił_ również gaeżyce rolę 
Władz RP na Uchodźstwie jak 

ków_ skutki. Wyraził jednak na- 
renności 

zmarłego Prezydenta wysoko oce- 
nił Jego dokonania 

jątkiem bloku igi iRPA. 

łając sę na słowa Prezydenta K. 
ta uznał, że rola ta zakończy 

= dopiero gdy społeczeństwo 
skie wyrazi swą wolę w praw- 

dziwie wolnych i demokratycznych 
wyborach. iał także słowi 

Ojca św. Jana Pawła II o niezby- 
walnym prawie i obowiązku dąże- 
nia do niepodległości, samostano- 
wienia narodu i bycia sobą. Na 
koniec Ks. Biskup potwiei 
konieczność tak wspierania przez 
emigrację Polaków w kraju jak i 
poparcia rodaków w Polsce dla 
polskiego uchodźstwa, ich jedności " 
w celu osiągnięcia najwyższych 
ideałów i szczęścia Ojczyzny. 

ii Krajowej 

Wierni do modlitw za śp. Prezy- 
denta ierza Sabbata do- 
łączyli intencje za spokój dusz 
Jego poprzedników, Naczelnika 
Państwa J. Piłsudskiego i Prezy- 
dentów RP: G. Narutowicza, St. 
ków, h 
go, Wł. Raczkiewicza. A. Za- 
leskiego i St. Ostrowskiego. 
Modlono się o Błogosławieństwo 
Boże dla następcy śp. K. Sabbata 
— Pana Prezydenta RP Ryszarda 
Kaczorowskiego, oraz dla Ojczyz- 

rdził ny i wszystkich rodaków w kraju i 
na emigracji. 

Mszę św. zakończyło. pasterskie 
kac pić i odśpiewanie 

„Boże, coś Polskę”. 
Piotr M. Boroń  



Prezydent RP 
Ryszard Kaczorowski 

Zgodnie z wymogami Konsty- 
tucji, w kilka godzin po śmierci 

prezydenta Kazimierza Sabbata w 

dniu 19 lipca 1989 na londyńskim 

„Zamku” zaprzysiężony został jako 

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej 
Ryszard Kaczorowski, wyznaczony 
na stanowisko następcy na urzędzie 

prezydenta RP przez Prezydenta 
Kazimierza Sabbata zarządzeniem 

z dnia 25 stycznia 1988 r. (Dz.U. RP 
nr 1/1988). 

archiwum 
harcerskie.pl 

Po złożeniu przysięgi przez Pre- 
zydenta Ryszarda Kaczorowskiego, 
której rotę odczytywał Szef Kance- 
larii Cywilnej Prezydenta RP min. 
Bohdan Wendorff, Prezydent w 

pomoc w wykonywaniu swej nowej 
funkcji w tak trudnych dla Połaków 

chwilach.   

Ryszard Kaczorowski urodził się 
26 listopada 1919 r. w Białymsto- 
ku, gdzie ukończył szkołę handlo- 

wą. _ Świadectwo — dojrzałości 
uzyskał w Liceum 3. Dywizji 
Strzelców Karpackich w Anglii w 
1947 r. W Londynie ukończył w 
1949 r. Szkołę Handlu Zagra- 
nicznego. Pracował w przemyśle 
jako księgowy do przejścia na eme- 
ryturę w 1986 r. Mieszka w Londy- 
nie z żoną Karoliną, z którą mają 
dwie zamężne córki. 

Od najmłodszych lat należał do 
harcerstwa. W sierpniu 1939 r. był 
zastępcą Komendanta Pogotowia 
Harcerskiego w Białymstoku, po- 
wołanego przez władze harcerskie 
do służby pomocniczej na wypadek 
wojny. 

Pod okupacją sowiecką, w paź- 
dzierniku 1939 r., w tajnym hufcu 
harcerskim został zastępcą hufco- 
wego. Hufiec ten w listopadzie 
1939 r. wszedł w skład Szarych 
Szeregów. 
W styczniu 1940 r. został hufco- 

wym _ Szarych Szeregów i 
jednocześnie zastępcą Ko- 
mendanta Chorągwi oraz łączni- 

Prezydent RP Ryszard Kaczorowski 

kiem między Szarymi Szeregami a 
Komendantem Związku Walki 
Zbrojnej. W czerwcu tegoż roku 
objął funkcję Komendanta Cho- 
rągwi Szarych Szeregów. 

Aresztowany przez NKWD 17 
lipca 1940 r., więziony był w 
Białymstoku i Mińsku, gdzie po 
dwudniowym procesie 1 lutego 
1941 r. został skazany na karę 
śmierci przez Najwyższy Sąd Biało- 
ruskiej Republiki Sowieckiej 10 
maja 1941 r. Wyrok ten Sąd 
Związku Sowieckiego zamienił na 
10 lat łagrów. Dla odbycia tej kary 
Ryszard Kaczorowski został zesła- 
ny na Kołymę. 

Zwolniony z łagrów, w marcu 
1942 r. wstąpił do Armii Polskiej w 
ZSSR i jako żołnierz 2. Korpusu, w 

batalionie łączości 3. DSK odbył 
kampanię włoską. 

W ZHP od 1949 r. był członkiem 
Głównej Kwatery Harcerzy. W la- 
tach 1955-67 pełnił funkcję 
Naczelnika Harcerzy. W roku 1967 
Naczelna Rada Harcerska wybrała 
go Przewodniczącym ZHP. 

Był Ki ji 
polskiej na Międzynarodowym Ju- 

bileuszowym Jamboree w 1957 
oraz Komendantem Światowego 
Zlotu Harcerstwa w 1969 r. na 
Monte Cassino i w 1982 r. w Belgii. 

Brał czynny udział w polskim 
życiu społecznym jako członek Za- 
rządu Głównego SPK, Zarządu 
Zjednoczenia Polskiego oraz Rady 
POSK-u. Obecnie jest członkiem 
Rady Polskiej Macierzy Szkolnej i 
Rady Instytutu Polskiego Akcji 
Katolickiej. 

Od czasu utworzenia Rady Ko- 
ordynacyjnej Polonii Wolnego 
Świata jest jej członkiem. 

W marcu 1986 r. powołany zo- 
stał do Rady Narodowej RP jako 
nominat Prezydenta RP oraz do 
Rządu RP na Uchodźstwie. W ga- 
binecie prof. E. Szczepanika był 
ministrem spraw krajowych. Na 
tym stanowisku rozwinął szeroko 
wszechstronne kontakty z 
działaczami opozycji w Kraju. Był 
również sekretarzem honorowym 
Funduszu Pomocy Krajowi. 

Jest kawalerem Krzyża Oficer- 
skiego Orderu Polonia Restituta, 
został odnaczony Krzyżem Armii 
Krajowej żem Pamiątkowy 
Monte Cassino oraz innymi. 

  

40-LECIE SKARBU NARODOWEGO 

Jeśli czujesz się Polakiem 
wspieraj 

SKARB NARODOWY 
GŁÓWNA KOMISJA, 43 EATON PLACE, LONDON SW1X 8BX 

420/6/72  



ZWIĄZEK PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ 

POLISH SCOUTING ASSOCIATION 
HARCERSTWA L'ASSOCIATION DE SCOUTISME POLONAIS Ę 

POLSKIEGO AO Naczelnictwo % SJ 3 sierpnia, 1989 roku 

ROK ZAŁOŻENIA 

RA 25-ego lipca 1989 r. 

List do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polski., WPan Stanisław Berkieta 
hm. Ryszarda Kaczorowskiego". Harcmistrz, Przewodniczący 

k Neville House 
Szanowny i Drogi Druhu! Edgar Road 

Proszę przyjąć najgłębsze wyrazy współczucia w związku ze śmiercią Pana Tatsfield n/Westerham 
Prezydenta Kazimierza Sabbata. Wiemy, jak ważne dla Niego były sprawy Kent 
harcerskie. Przez całe życie wiernie służył Bogu, Polsce i bliźnim. 
Jako Premier Rządu Rzeczypospolitej Polski, a potem Prezydent Rzeczy- 
pospolitej Polski, zawsze miał dla nas czas, za co byliśmy Mu ogromnie 

wdzięczni. Odszedł człowiek, który zostawił nam piękny przykład służby Drogi Druhu, 
harcerskiej. 
az Dodo GaiGialki okdąak tomik rresyianta Serdecznie dziękuję za udział harcerek i harcerzy 

ywnemu przypada wie. o jzek - następs 'ezyden! ś.p. Kazimi s Rasceypospolitej Polski. Bidiaę Body jąś Aiase najserdacaniejene łyczenia w pogrzebie p azimierza Sabbata, Prezydenta Rzeczypospolitej. 

dastowaniu t. funkcji. ż 
Fae ZAC R Rwa ej Proszę przekazać moje słowa bodzięki szczególnie tym 
Jako Przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego zyskał Druh wielkie instruktorom, którzy w obrzędzie pogrzebowym wzięli czynny udział 
usnanie za postawę i działalność. Wiemy, że ideały służby harcerskiej przenosząc na swoich ramionach trumnę ś.p. Zmarłego Druha na 

Aregj będą podstawą do działania Druha jako Prezydenta Rzeczypospolitej miejsce wiecznego spoczynku. 
skl. 

Druhowi Przewodniczącemu dziękuję za piękne słowa 

Proszę przyjąć nasze najgłębsze wyrazy uznania oraz nasze harcerskie pożegnania wygłoszone w kościele Sw. Andrzeja Boboli. 

SGI Łączę najlepsze pozdrowienia 

Kazimierz Ste) Stanisław Berki. 
Sekretarz Generalny Przewodniczący 
Związku Harcerstwa Polskiego Związku Harcerstwa Polskiego 

AW e DA: JS, ą Kaczorowski 
kiwi Ogon, Sha-Se sh cz 

23-31 BEAVOR LANE, LONDON W6 SAP. Tel: 081-748 8006 

archiwum 
harcerskie.pl    



DRIZEK | auwoacana 
KBM "22" 

POLSKIEGO 

archiwum 

Harcerki i Harcerze 

Prezydent Rzeczypospolitej Polski Kazimierz Sabbat 
nadał najwyzsze odznaczenie bojowe, order " Virtuti 
Militari"  Szarym  Szeregom Zwiazku Harcerstwa 
Polskiego. 

w 50 lat po wejsciu tych odzialow w sluzbe Polski 
Podziemnej w obronie najwyzszych wartosci Narodu - 
wolnosci i niepodleglosci, Rzeczpospolita Polska 
wyraza w ten sposob wdziecznosc i uznanie harcerzom 
i harcerkom z Szarych Szeregow. 

wierni Bogu i Ojczyznie staneli oni do nierownej 
walki nieszczedzac ofiary. Kiedy trzeba bylo nie 
wahali sie oddawac swego mlodego zycia dla Sprawy. 
Szli na smierc "jak kamienie przez Boga rzucane na 
szaniec!". A wszyscy - i ci, ktorzy padli i ci 
ktorym przezyc bylo dane; siewcom gorczycznych 

ziaren byli podobni, ktore choc nikle i male jak 
istota ludzka "wyrastaja wyzej serca, ponad glowe", 
na podobienstwo mlodego lasu. 

Tym polskim mlodym lasem jestesmy my ich 
spadkobiercy - harcerstwo w Kraju i na obczyznie, 
podjawszy ich idealy, idac ich sladem zmierzamy do 
Polski o ktora oni do walki staneli i w walce 
wytrwali. 

Skladamy dzis hold cieniom naszych poleglych 
bohaterow harcerskich i kornie chylimy czola przed 
tymi ktorzy jeszcze wsrod nas zyja i przykladem nam 
swieca. 

Czuwaj! 

Kicha Slip DN USGAREM 
Kazimierz Steqan Stanislaw Ber! 

Sekretarz Generalny Przewodniczacy 
Zwiazku Harcerstwa Zwiazku Harcerstwa 

Polskiego Polskiego 

Londyn, 23 wrzesien 1989 

23-31 BEAVOR LANE, LONDON W6 9AP. Tel: 081-748 8006 

harcerskie.   

CA M TA 
HARCERSTWA 0000. 

Harcerstwa Rzeczypospolitej Zwią: 
Związek Farcerstwa Polskiego — 1918 POLSKIEGO EEEE 
Harcerstwo Katolickie 

OK ZAŁOŻENIA Piezależne jednostki harcerskie 

1910 
rownoto 

Drogie Druhny i Drodzy Druhowie! 

Mija 50-ta rocznica powstania Szarych Szeregów, organizacji, która 

bohatersko zapisała się w historii naszego Narodu, nie szczędząc 

odwagi i krwi. Przyznanie Szarym Szeregom orderu "Virtuti Militari! 

Modkreśla znaczenie walki o wolność i niepodległość, prowadzoną przez 
młodzież polską. 

Walka o życie w godności w Kraju niepodległym trwa nadal. Polskie 
harcerstwo biorąc w niej czynny udział, zostaje wierne swojemi 
dziedzictwu i tradycji Szarych Szeregów. 

pruhny 1 Druhowie, nie nożeny być obecni z Wami, ale nyśli nasze 
najlepsze sę przy Was, a serca nesze biją zgodnym rytmem do Ojczyzny. 

Życzymy Wam wszelkiej pomyślności w Waszej, tak ważnej pracy wychoway- 
czej. Z radością powitamy nowstanie jednej, autentycznej organizacji 

harcerskiej, wiernej naszym ideałom i 75-cio letniej tradycji. 

i k leich ugrupowań W dnin dzisiejszym vrosiny wszystkich członków harcersi gr 
6 ś ie Polski Podziemnej, a w szezególności Szarych Szeregów, o przyjęcie: 

majęębszych wyrazćw szacunku i uznania za postavę harcerską i służbę 

Polsce. 
Czuwaj! 

he A_ 
Stanisłau Berkieta hm 

Przewodniczący 
Związku Harcerstwa Polskiego 

, - * * 

Nókiwiejnadi wal 
Kazimierz Stepan hm 
Sekretarz Generalny. 
Związku Harcerstwa Polskiego 

Londyn, 23 wrzesień 1989 

23.31 BEAVOR LANE, LONDON W6 9AP. Tel: 081-748 8006 
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ORĘDZIE PREZYDENTA RP 
na dzień 1 września 1989 r. 

W piątek 1 września 1939 roku na budzące się ze snu miasta 

i wsie polskie spadły pierwsze bomby niemieckie, znacząc tym 

aktem początek drugiej wojny światowej. 

Pola polskie zorały gąsienice pojazdów mechanicznych 

wroga, ziejąc ogniem swoich dział do stawiających bohatersko 

opór w pierwszej linii, broniących granic Rzeczypospolitej - 

żołnierzy polskich. 

Napad Niemców na Polskę był aktem barbarzyńskim i okrył 

hańbą rząd niemiecki, który zaledwie kilka lat przedtem 

podpisał pakt o nieagresji. 

Polskie siły zbrojne stawiały twardy opór i wróg płacił 

drogo swoją krwią za każdy krok na polskiej ziemi. 

Wojsko polskie, okręty marynarki wojennej i lotnictwo 

na wszystkich szczeblach dowodzenia, mimo przewagi liczebnej 

i materialnej wroga, chlubnie spełniły swój obowiązek obrony. 

całości i niepodległości Państwa Polskiego. 

Tak samo jak w 1920 r. do obrony kraju stanęło całe społe- 

czeństwo, na które wróg skierował wszystkie swoje siły. Napór 

niemiecki mogła zmniejszyć zapowiadana ofensywa sojuszników na 

Zachodzie. Zamiast niej przyszła niespodziewana agresja ze 

Wschodu. 17 września 1939 r. wojska sowieckie, łamiąc również 

pakt o nieagresji, zadały zdradziecki cios armii polskiej w plecy 

16 

archiwum 
harcerskie.pl 

W 50-tą rocznicę tych zmagań Narodu Polskiego o swoją 

godność narodową, wolność i suwerenność państwa, składamy 

hołd ofiarom najazdów. 

Zapłacili oni cenę najwyższą - cenę swego życia za prawo 

Polski do istnienia. 

Naród zniewolony w wyniku tej wojny oczekuje dnia, kiedv 

sprawiedliwość dziejowa kierowana ręką Boga przywróci Polsce 

należne jej miejsce wśród narodów świata. 

Ci spośród nas, którzy ocaleli z wieloletnich zmagań 

o niepodległość Polski oraz nowe pokolenia, które idą ich 

śladami, nie mogą zapomnieć ofiary swoich poprzedników 

i powinni nie szczędzić dalszych wysiłków prowadzących do 

Polski wolnej, szcześliwej i sprawiedliwej. 

KUlcecne 
Ryszard Kaczorowski 

Londyn, 1 września 1989 r. 

CZUWAMY  



DROGIE DRUHNY 

Jadwiga Falkowska 

Haromistrzyni Rzeczypospolitej 

r DRUHOWIE! 

W tym roku przypa- 

da setna rocznica urodzin 

Hm, Jadwigi Falkowskiej,je- 

dnej z najbardziej wybitnych 

instruktorek Oranizacji Har- 

cerek. Była ona współtwór- 

czynią Naszej Organizacji 

razem z druhną Olgą Małko- 

wską, dwukrotną Naczelnicz- 

ką Harcerek, Komendantką 

Chorągwi Warszawskiej w pod- 

ziemiu oraz zastępczynią 

Głównej Komendantki Wojsko- 

wej Służby Kobiet, 

Druhna Jaga wnios- 

ła wiele nowych ideii do 

programów pracy harcerek, 

szczególnie w dziedzinie 

metodyki Wędrowniczek i w 

kształceniu młodych instru- 

ktorek. 

Spory też był jej wkład do Międzynarodowych Kon- 

ferencji Instruktorek na Buczu, W uznaniu jej zasług i służby w 

Oranizacji Harcerek zamieszczamy omówienie jej działalności. 

Jadwiga Falkowska 

Jadwiga Falkowska, nazywana Jagą, urodziła się 13 listopada 

1889 roku w Twerze nad Wołgą (obecnie Kalinin). Była córką Sta- 

nisława i Leantyny z Kraszewskich. Ojciec jej był właścicielem 

apteki i przez wiele lat pełlmił funkcję sędziego pokoju (sędzia spa- 

łeczny z wyboru) w carskiej Rosji. 

Okres dzieciństwa i wczesnej młodości Jagi upływa 'w charaktery- 

stycznej dla ośrodków polskich w imperium rosyjskim atmosfe- 
rze patriotyzmu, kultu dla języka i kultury polskiej. Dom Falkow- 
skich był jednym z kilku, w których skupiało się życie kulturalne 

i towarżyskie twerskiej Polonii. Toteż Jaga już w gimnazjum an- 
gażuje się w to życie, prowadząc koła samokształceniowe uczennic 
Polek, które organizowały naukę historii i literatury polskiej, 

przedstawienia amatorskie, obchody rocznic i świąt narodowych. 

W 1908 roku, po ukończeniu gimnazjum ze złotym medalem, wy- 

jeżdża na studia do Liwowa. W Uniwersytecie Jana Kazimierza na 

wydziale matematyczno-przyrodniczym studiuje fizykę i astrono- 
mię. We Lwowie wstępuje do „Zarzewia”, a następnie do wyodręb- 

nionej z niego organizacji wojskowej „Armia Polska”. Po rocznym 

kursie wojskowym zdała egzamin podoficerski. Podjęła wylkłady te- 

renoznawstwa na kursach „„Ammii: Polskiej”. Utrzymuje bliskie kon- 

takty z grupą elsów. W 1911 r., gdy Olga Drahonowska organizuje 

żeński zastęp skautowy, wchodzi w jego skład. Zastęp rozrasta się 

w drużynę im. Emilii Plater; drużynową zostaje Olga, a:po jej re- 

zygnacji z tej tunkcji drużynę obejmuje Jaga. 

Jaga jest jedną z twórczyń polskiego skautingu. Uczestniczyła w 

Pierwszym kursie instruktorskim w Skolem. Wchodziła w skład ko- 

misji powołanej przez Naczelnika Kazimierza Wyrzykowskiego dla 

cpracowania zasad i metod pracy skautingu żeńskiego. Rezultatem 

pracy tej komisji była broszura Skautki polskie. Zarys organiza- 

cyjny. 
Formalnie od grudnia, a faktycznie od września 1912 roku była 

komendantką drużym żeńskich we Lwowie i członkinią Związko- 

wego Naczelnictwa Skautowego. 

Wyjeżdżała do Warszawy, Poznania i Wilna zakładać drużyny, 

organizować kursy, współpracowała ze „Skautem” przygotowując 

teksty do działu ćwiczeń i gier polowych. Równocześnie prowadziła 
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drużynę. Przyjaźniła się z Olgą Drahonowską i Milą Czechowiczów- 
ną. Ta zżyta trójka przybrała nazwę „dzikich gęsi”, a'w izbie skau- 
towej pod wizerunkiem lecących ptaków umieściła napis: Lećmy 
wyżej! 

W latach 1910 — 1914 Jaga poznała i pokochała Tatry. Była bo- 
daj pierwszą kobietą, która weszła ma szczyt Zadniego Mnicha. Tak- 
że w późniejszych latach chodziła po górach. Mała góralska chata 
na Bukowińskim Wierchu była ulubionym miejscem jej letniego 
wypoczynku. 

Pierwsze lata wojny (1914 — 1915) spędziła w Twerze, pracując 
jako nauczycielka. Zorgani: ła tu żeńską i męską drużyny skau- 
towe, a w suterenie. domu rodziców urządziła: izbę skautową. Na- 
stępnie wyjechała do Moskwy, by wznowić przerwane studia. W 
Moskwie kontynuuje pracę społeczną. Uczestniczy 'w zakładaniu. 
drużyn, jedną z nich nawet prowadzi, ' tworzy zastęp instruktorski. 
Jest także współorganizatorką bursy dla akademiczek „Pod strze- 
chą”, która stała się ośrodkiem polskiego życia studenckiego. 

W 1918 roku Jaga przyjeżdża do Warszawy wraz. z matką i sio- 
strą. Kończy studia uzyskując stopień magistra fizyki i rozpoczyna 
pracę nauczycielską. Zostaje asystentką fizyki na. Politechnice War- 
szawskiej, uczy w szkołach wieczorowych. Do końca 1919 r. pelni 
funkcję inspektora (komendantki) Okręgu Warszawskiego (żeński 
go). Bierze udział w scalaniu trójzaborowego skautingu i tworzeniu 
jednego ogólnokrajowego Związku Harcerstwa Polskiego. Na Zjeż- 
dzie w Lublinie (1 — 2 listopada 1918) wybrano ją do Naczelnej Ra- 
dy Harcerskiej. W utworzonym przy NRH Wydziale Żeńskim obej- 
muje sprawy programowe. 4 

W 1919 roku jest w komendzie I Ogólnopolskiego Kursu Instruk- terskiego w Zwierzyńcu koło Zamościa, w tyrnże raku wchodzi w 
skład Naczelnicbwa Związku. W 1920 roku, w czasie wojny. polsko- 
-radzieckiej, organizuje II Harcerską Czołówkę Sanitarną „Czajka” 
z którą wyjeżdża na front. 

„ Jesienią 1920 roku wyjeżdża na kilka łat do Wilna. Zostaje asy- 
stentką prof. Wacława Dziewulskiego, a następnie prof. Józefa Pat- 
kowskiego w katedrze fizyki na Uniwersytecie im. Stefana Bato- 
rego. Przez kmótki okres pełni funkcję komendantki Wileńskiej 
Chorąg"i ZHP, później prowadzi Koło Starszego Harcerstwa. 

Po pięciu latach wraca do Warszawy. Podejmuje (pracę asystenc- 
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ką w Politechnice Warszawskiej oraz prowadzi bardzo aktywną 
działalność w harcerstwie. 

Lata 1925 — 1930 charakteryzuje zespalanie się żeńskiego grona 

instruktorskiego. Jaga wnosi poważny wkład w ten proces. Od 15 
września 1926 roku jest Naczelniczką Głównej Kwatery żeńskiej. 
Prowadzi konferencje instruktorek w Sromowcach w 1926 roku 
i w Różamce w 1927 roku. Konferencje te zajmują się zagadnie- 
niami kształcenia starszyzny i prób na stopnie dla starszych dziew- 
cząt. 

Programy konferencji w Sromowcach i w Różance oraz ważniej 
«sze projekty przygotowała Jaga w chacie na Bukowińskim Wier- 
chu; kierowała zlotami w Rybienku i Kiełpinach, uczestnicząc w 
przygotowaniach do nich. 

Pracowała wówczas w bardzo ciężkich warunkach. Nie mogła 
otrzymać pracy nauczycielskiej 'w Warszawie, ze względu na brak 
wolnych miejsc w stołecznych szkołach. Dojeżdżała więc do Wysz- 
kowa, gdzie uzyskała posadę nauczycielki. Dojazdy zajmowały zbyt 
wiele czasu, toteż przeniosła się do Bodzentyna na Kielecczyźnie, 
gdzie również uczyła, a w 1928 roku zdecydowała się osiąść w Krze- 
mieńcu, zwanym Atenami Wołyńskimi, gdzie została nauczycielką 
w liceum. 

W 1928 roku odbywa się w Rybienku nad Bugiem zlot dru- 
żyn, a w 1930 roku w Kiełpinach na Pomorzu Zlot Starszyzny. Zlot 
w Rybienku był szkołą dobrego obozowania i współzawodnictwa 
w wielkiej grze polowej — biegu harcerskim organizowanym po 
Taz pierwszy na tak dużą skalę. Zaś złot w Kiełpinach pozwolił 
drużynowym zdobyć uprawnienia na wyższy stopień i umożliwił 
opanowanie metodyki pracy. Do obu zlotów uczestniczki przy:.goto- 
wywały się wiele miesięcy i z obu czerpały pomysły do pracy 
przez wiele lat. 

W Krzemieńcu znajdował się zespół szkół o tradycjach sięgają- 
cych Komisji Edukacji Narodowej. Miasto skupiało grono wybitnych 
pedagogów społeczników, wśród których byli instruktorzy ZHP. 
Praca z młodzieżą mieszaną narodowościowo, głównie polską 
i ukraińską, zmuszała do rozwiązywania trudnych problemów. 

W Liceum Krzemienieckim znalazła Jaga klimat i warunki do 
rozwoju swego talentu pedagogicznego. Oprócz nauczania fizyki za- 
łożyła i prowadziła koło fizyków, a w latach 1933 — 1936 kierowała 
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internatami Liceum Krzemienieckiego. Wychowanikowie jej po la- 

tach wspominali, jak chętnie właśnie Jadze zwierzali się ze swych 

młodzieńczych strapień i wątpliwości. Umiała przeżywać wraz z ni- 

mi ich radości i dzielić smutki; wiedziała z kim kiedy pogadać, kogo 

wziąć na jakiś czas do swego domu, a kogo latem w Tatry. Nie- 

zwykle czuła na psychiczne potrzeby jednostki, doceniała znaczenie 

warunków bytowych, interesowała się prawami ekonomicznymi 

i warunkami rozwoju nowoczesnego społeczeństwa. 

W czasie pobytu w Krzemieńcu Jaga prowadziła w latach 1929 — 

— 1933 Hufiec Krzemieniecki, opiekowała się II Drużyną Harcerek 

im. Michała Wołodyjowskiego przy Seminarium Nauczycielskim, 

a potem prowadziła tę drużynę. Włączyła się też do pracy Wołyń- 

skiej Chorągwi ZHP. Współpracowała ze Staszką Sanojcówną, 

Halką Poliwodzianką, Myszką Zdobnicką. Przygotowywała dla star- 

szych dziewcząt program „wędrowniczek”, przy czym wędrownic- 

two pojmowała bardzo szeroko — nie tylko jako wędrówkę po kraju 

w celu poznawania go, ale także jako wędrówkę po świecie myśli 

i twórczości człowieka. Jaga prowadziła w Krzemieńcu obozy wę- 

drowne, atrakcyjne dla uczestniczek ze względu na bogactwo gier 
polowych i atmosfere, w której było coś z ciepła rodzinnego. 

W 1938 roku Jaga decyduje się na powrót do Warszawy, by pod- 
jąć studia pedagogiczne. Na konferencji w Skolem w 1938 r. wy- 
głosiła referat: „System zastępowy czy totalizm w harcerstwie?” 

Wojna zastała ją w Warszawie. Podjęła pracę w Pogotowiu Har- 

cerek Chorągwi Warszawskiej. Zonganizowała i wraz z Natalią Ne- 

kraszową prowadziła pomocniczy szpital wojskowy na 150 łóżek. 

W szpitalu tym pracowały harcerki. W październiku zwróciły się 

do niej instruktorki, by objęła funkcję komendantki zakonspirowa- 

nej Chorągwi Warszawskiej. Jaga kierowała chorągwią do jesieni 

1942 r., bardzo wiele wysiłkru wikładając w kształcenie instrukto- 

rek. Od początku okupacji Jaga była zaangażowana w konspiracji 

wojskowej: najpierw w organizacji Służba Zwycięstwu Polski, a na- 

stępnie w Związku Walki Zbrojnej i Ammii Kirajowej. Gdy zapropo- 

nowano jej, by została zastępcą szefa Służby Kobiecej w I oddziale, 

przyjęła tę funkcję, a Chorągiew przekazała Wandzie Kamieniec- 

kiej-Grycko. W dalszym ciągu utrzymywała jednak kontakty ze 

starszyzną i młodzieżą harcerską. Poza tym studiowała, pisała z prof. 

Sergiuszem Hessenem pracę o wkładzie metod harcerskich do pol- 
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skiej pedagogiki (praca ta zaginęła), brała udział w tajnym nau- 

czaniu. Żyła więcej niż skromnie; kilkakrotnie musiała zmieniać 
mieszkanie, próbowała zarabiać robotami na drutach. O swych kło- 
potach materialnych nigdy nie mówiła. Dopiero po jakimś czasie 

przyjaciele zorientowali się, że często jej całodzienne pożywienie 

stanowi kilka ziemniaków. 
Zgimęła 7 sierpnia 1944 roku na podwórzu domu przy Alei Nie- 

podległości, prawdopodobnie rozstrzelana przez oddział ukraiński 

w służbie niemieckiej. Mówiomo, że w chwili wyprowadzania z miesz- 

kania miała w rękach druty i kłębek wełny. Pogrzeb, po ekshuma- 

cji, odbył się w październiku 1945 roku na Cmentarzu Wojskowym 

w Warszawie. 

Jaga była osobą ujmującą. Niewysoka, smukła, bardzo zręczna 

i wysportowana. Miała dobre szare oczy, głos trochę szorstki i uś- 
miech ułatwiający nawiązanie kontaktu. Bystrości umysłu towarzy- 

szyła bogata wyobraźnia. Była dobrym obserwatorem i posiadała 

dar wychwytywania z mnogości wątków tego, co w każdym zagad- 
nieniu istotne. Czasem żywo i gwałtownie reagowała. Miała rozłe- 

głe zainteresowania; oprócz fizyki i astronomii pociągała ją filo- 

zofia i prawo. Lubiła muzykę, interesowała ją architektura i rzeź- 

ba. Nie była silna fizycznie; w młodości chorowała na gruźlicę; ale 

odznaczała się dużą wytrzymałością. W wędrówkach i na obozach 

służył jej stary połatany plecak. Ceniła pomysłowość i prostotę 

urządzeń obozowych, była wspaniałym organizatorem gier poło- 

wych. Raził ją przerost obrzędowości i symboliki w niektórych dru- 
żynach harcerskich. 

Znana i ceniona nie tylko w kraju, ale i za granicą, przyjaźniła 

się z instruktorami szwajcarskimi, angielskimi, francuskimi i szwedz- 

kimi. Będąc osobą religijną traktowała religię jako sprawę osobi- 

stą i rzadko o niej mówiła. Cechowała ją wielka tolerancja i sza- 

cunek dla cudzych odmiennych poglądów. Drużyny, w których były 

dziewczęta należące do mniejszości narodowych, znajdowały w niej 

gorącego obrońcę. 

Rycerska w stosunku do przeciwników umiała wysłuchać ich ra- 

cji, a jedmocześnie zdecydowanie broniła stanowiska, które uważała 

za słuszne. Mówiła krótko, z dużym poczuciem odpowiedzialności 

za słowo; -nie znosiła frazesów. 

W Naczelnej Radzie Harcerskiej, której członkiem była prawie 
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cały czas, jej zdanie było wysoko cenione, jednakże obawiała się 

jej zarówmo lewica, jak i skrajna prawica harcerska. Zwolenniczka 

wspólmoty organizacji żeńskiej i męskiej była zarazem rzecznikiem 

sporej odrębności harcerstwa żeńskiego w ramach ZHP. 

Snuła śmiałe i pełne fantazji plany na przyszłość. Często pod- 
kreślała, że pełną dojrzałość i możliwości twórcze osiąga się w la- 

tach późniejszych, po pięćdziesiątce, wiele sobie obiecywała po tym 

okresie życia. 

Stosunek do ludzi — bezpośredni i pełen prostoty — zjednywał 

jej przyjaciół. W szkole i harcerstwie znajdowała zawsze drogę do 

tych „trudnych”, „złych”, „zbuntowanych”. Umiała wskazać cele 

i prowadzić do nich, a przy tym nie było w niej despotyzmu. 

Szanowała indywidualność drugiego człowieka, uważała, że w wy- 

chowaniu należy każdemu stwarzać szanse rozwoju jego osobowo- 

ści. Kiedyś powiedziała: Fortuna kołem się toczy, czasem to koło 

zatrzyma się tylko raz, a czasem — jak kto ma szczęście — kilka 

razy. Trzeba umieć to zauważyć. 

Jaga była wymagająca i w stosunku do siebie, i do innych. Pa- 

miętam — wspomina Anna Paszkowska — że współpracując z nią 

w Głównej Kwaterze, nie miałam ochoty wyjechać którejś niedzieli 

ra wizytację odległej od Warszawy chorągwi. Na wizytacje jeździło 

się wtedy najczęściej nocą, wagonem III klasy, a po powrocie w 

poniedziałek rano szło się na wykłady i ćwiczenia. Jaga machnęła 

ręką na moje tłumaczenia i powiedziała: — Wyśpisz się w grobie, 

a teraz trzeba, abyś pojechała. 

Oczywiście pojechałam i wróciłam nawet zadowolona. A to po- 

wiedzenie zapamiętałam :i wielokrotnie posługiwałam się nim. 

W codziennych sprawach życiowych Jaga nie dogadzała sobie. Jej 

łóżko nie było nigdy zbyt wygodne. Spała zazwyczaj na twardym 

tapczanie; w pokoju często brakowało szafy, ale zawsze były półki 

z książkami, stół do pracy i kwiaty. Na ścianie wisiał sztych przed- 

stawiający Kopernika i fotografia prof. Mariana Smoluchowskiego. 

Chciała mieć swój dom. I mimo stałych trudności finansowych wy- 

budowała w Krzemieńcu domek, który sama zaplanowała tak, by 

wschodzące słońce padało na jej posłanie. Nie było tam wygód i nie 

wszystko było całkowicie urządzone, ale było miejsce dla przygod- 

nych gości. Tym domem była jakby zawstydzona. Pokazując go 

jednej z przyjaciółek, powiedziała: — Ty aby nie myśl, że ja jestem 
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jakiś kamienicznik; to jest przecież tylko taki mamiot, tyle że w na- 

szym klimacie nie można przebywać cały rok pod płótnem. 

Ubierała się z pewną elegamcją, choć nie miała na to czasu ani 

pieniędzy. Miała jednak swój styl. 

Była towarzyska, lubiła organizować wieczorki i wieczornice, nie 

tylko poważne, ale także wesołe, pełne humoru. Występowała w 

roli herszta zbójeckich band i w innych rolach. Zajęć gospodarskich 

nie lubiła. Wszystko co robiła chciała jednak robić dobrze. Gości 

przyjmowała doskonałą herbatą, a kanapki były zawsze ładne. 

W pracy miała dni i godziny płodne i martwe. Gdy przyszła taka 

martwa godzina, odkładała robotę i szła się przespać, a po prze- 

budzeniu bezbłędnie odnajdywała trafne rozwiązanie. Na zlocie 

w Rybienku źle nam szło opracowanie skali ocen we współzawod- 

nictwie między drużynami. Męczyłyśmy się do późnych godzin noc- 

nych, Jaga była znużona i mało aktywna. W pewnej chwili powie- 

działa: — Chcecie to kombinujcie dalej, ja muszę się przespać. 

Zwinęła się w kłębek w kącie namiotu i zasnęła, a my obradowa- 

łyśmy. O 4 rano Jaga obudziła się, zorientowała w naszych trud- 

nościach i po chwili przedstawiła swój projekt różny od naszego 

i.. bardzo prosty. Praca została skończona szybko. 

Jak każdy człowiek miała wady i popełniała omyłki. Na otocze- 

nie wywierało wpływ to, co było w niej silne. Żyła i pracowała 

zawsze w napięciu silniejszym od przeciętnego. Oddawała się w ca- 

łości temu, czemu służyła. A służyła przede wszystkim .harcer- 

stwu. Dzięki wrodzonym talentom i wspaniałemu ich rozwojowi 

stała się autorytetem, uosobieniem harcerskiego życia i harcerskiej 

służby. I pewnie dlatego stale powstają drużyny jej imienia. 

Na podstawie tekstu 

Anny Paszkowskiej 
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Związek Harcerstwa Polskiego. Sierpień 1989 
Naczelnictwo. 

List Okólny w Sprawie Łączności z Krajem 

Od klęski 1939 roku, Związek Harcerstwa Polskiego oparty o 
wieloletnie tradycje służby Bogu, Polsce i bliżnim, mógł działać 
jawnie i masowo tylko poza granicami Kraju. Inwazja niemiecka 
przyniosła czasową okupację Kraju. Inwazja sowiecka w swoich 
skutkach trwa aż po dziś. Zmieniają się ekipy rządzących Krajem 
i metody ich działania, system rządzenia jednak pozostaje ten 

sam. 

Od 1980 roku obserwujemy jawny i masowy protest społeczeństwa w 
Kraju przeciwko swej niewoli, zubożeniu i degradacji. Protest 
ten przejawia się też w pracy harcerskiej. Powstają organizacje 
wewnątrz reżymowego ZHP i poza nim, które działają w myśl 
autentycznych zasad harcerskich. Powołano Krajowe Duszpasterstwo 
Harcerzy i Harcerek z Biskupem Kazimierzem Górnym na czele. Pod 
opieką Kościoła zaczyna wychodzić miesięcznik "Czuwajmy*. W 
lutym 1989 powstaje Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. Sprawa 
jego formalnego zarejestrowania stała się jednym z głównych 
tematów .obrad przy młodzieżowym okrągłym stole. Do rejestracji 
jeszcze dotychczas nie doszło. 

Nasilają się kontakty między autentycznym harcerstwem w Kraju a 
ZHP działającym poza Krajem. Dowodem tego był udział Krajowej 
Drużyny Zlotowej w 4-tym Światowym Zlocie ZHP w Rising Sun, w 
Stanach Zjednoczonych. Coraz liczniejsze stają się kontakty 
osobiste i organizacyjne. Zwiększa się też zainteresowanie nami 
reżymowego ZHP, które się przejawiło szczególnie w jego 
ostatnich dyskusjach zjazdowych. 

Przewodniczący i Naczelnictwo ZHP razem z gronem instruktorskim 
pilnie śledzili w przeszłości i śledzą teraz wypadki w Kraju. 
Przeżywali i przeżywaja razem z Narodem jego chwile bolesne i 
radosne. Stanowisko swoje wobec położenia społeczeństwa w Kraju 

wyrażali w  deklaracjach ideowych (i uchwałach. Zawsze 
identyfikowali się z Ruchem autentycznego harcerstwa w Kraju i 
wspierali go. Obecnie kiedy działa on otwarcie, my, spadkobiercy 
i kontynuatorzy tej samej polskiej idei harcerstwa, winniśmy 
Ruch ten uważać za swój własny, wzmacniać go i z nim 
współpracować. 

Łączność taka przyczyni się do utrzymania polskości w naszych 
szeregach. Jest to, szczególnie ważne teraz, gdy żołnierskie 
pokolenie emigrantów  niepodległościowych, czynne w pracy 

harcerskiej na obczyżnie, wykrusza się i odchodzi. Łączność z 
Ruchem da nam też możliwość wyzyskania w naszej pracy, 
doświadczenia 1 wiedzy licznego grona instruktorów i 
instruktorek o wysokim poziomie ideowo-harcerskim. Ze swej 
strony, i my naszym doświadczeniem, możemy przyczynić się w 
pewnym stopniu do usprawnienia działalności harcerskiej w Kraju. 

Nie należy jednak zapominać o róznicach środowiskowych które 
mogą utrudniać tę łączność i współpracę. Wierzymy ze wspólna 
postawa  niepodległościowa, Przyrzeczenie i Prawo Harcerskie 
przezwycięzą wszelkie trudności. 

" Sprawą stosunków pomiędzy autentycznym Ruchem w Kraju a 
Związkiem Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju zajmie się 
Naczelna Rada Harcerska na swym najbliższym posiedzeniu. Jest to 
zagadnienie dla nas istotne tym bardziej że układy wewnątrz 
Ruchu są stale jeszcze płynne, ze względu na sytuację polityczną 
w Kraju. 

W związku z tym przypominamy że wszelkie kontakty organizacyjne 
z  harcerstwem w Kraju utrzymuje tylko Przewodniczacy ZHP. 
Natomiast zachęcamy grono instruktorskie i młodzież harcerska do 
nawiązywania kontaktów osobistych ze swoimi rówieśnikami 
należącymi do autentycznego harcerstwa w Kraju. 

Naczelnictwo rozumie potrzebę wyjazdów indywidualnych dla 
zachowania więzi z kulturą i tradycjami narodowymi oraz 
zachowania znajomości języka Ojczystego. Natomiast nikt z 
odwiedzających Kraj nie ma prawa występować w imieniu ZHP. 

Przypominamy też że zgodnie z uchwałami Naczelnej Rady 
Harcerskiej, ZHP nie organizuje wyjazdów jednostek harcerskich 
do Kraju, ani też nie widzi możliwości współpracy z reżymowym 
ZHP. 

Jesteśmy przekonani że nasza 50-cio letnia praca wycnowawcza w 
oparciu o Statut ZHP z 1936 roku i nasza wierność ideałom 
harcerskim przyczyniła się do tego że od swego powstania w :910 
roku nie było przerwy w działalności Związku Harcerstwa 
Polskiego. Nasza postawa miała z pewnością znaczny wpływ na 
odrodzenie myśli i czynu tradycyjnego harcerstwa w Kraju. Tylko 
we wspólnym wysiłku oraz wzajemnym zrozumieniu i poszanowaniu, 
harcerstwo w Kraju i na obczyżnie może spełnić swój obowiązek 
wobec Boga i Polski. 

Czuwaj ! 

Kazimierz Stepan Stanisław Berkieta 
Sekretarz Generalny Przewodniczący ZHP 
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Jerzy Bukowski 

HARCERSKA OPOZYCJA 

Harcerstwo jest ruchem ideowo-wychowawczym, skupiającym w sobie, jak 
w soczewce, problemy całego narodu. Ostatnio skupia też na sobie społeczną 

uwagę, gdyż ujawnione zostały dzięki obradom podzespołu d/s młodzieży "okrąg- 
łego stołu" liczne problemy, z jakimi boryka się nurt autentycznego harcerstwa, 
nawiązujący do tradycji Olgi i Andrzeja Małkowskich. Nie wdając się w ocenę I 
tego, co zaszło i co dzieje się nadal, pragnę w maksymalnym skrócie przedstawić 
przebieg ostatnich wydarzeń. 

Od kilku lat istnieje w Polsce Ruch Harcerski Rzeczypospolitej, stano- 
wiący kontynuację rozwiązanego przez Radę Naczelną ZHP w czerwcu 1982 roku 

Porozumienia Kręgów Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego 
/KIHAM/. Ruch skupia instruktorów i prowadzone przez nich drużyny, należące 
formalnie do ZHP, ale prowadzące zupełnie samodzielną działalność Feogramową,, 
stosujące przedwojenne Przyrzeczenie i Prawo Harcerskie, tradycyjne stopnie 4 
sprawności, blisko współpracujące z Kraj owym Duszpasterstwem Harcerek i Har- 
cerzy, którego organem prasowym jest ukazujący się w Krakowie miesięcznik 

Czuwajmy". Stopniowo z luźnej formuły Ruch przekształcił się w zorganizowa- 
ną strukturę, posiadającą swoje władze, wydawnictwa, /np. "Drogowskazy" i 
"Harcerskie Vademecum"/, system szkolenia, wzajemmej wizytacji /nie tylko 
obozów ale i pracy Śródrocznej/. Nie wchodząc w żadne alianse polityczne, | 
co wyklucza zasada apolityczności harcerstwa, Ruch lokuje swe sympatie po tej 
stronie, którą, możemy nazywać umownie "solidarnościowo"-opozycyjną. Wielu 
instruktorów animujących Ruch Harcerski Rzeczypospolitej działa także na in- 
nych polach i stąd harcerze pojawiają się w tych miej scach i momentach, w któ- 
rych nakazuje im to wyczucie pulsu społecznego życia i potrzeba pełnienia 
służby Polsce. Przykładowo trzeba tu wymienić dwukrotną "Białą Służbę" pod- 
czas pielgrzymek Ojca Swiętego do Kraju w 1983 i 1987 roku, obchody 75-lecia 
ruchu harcerskiego na ziemiach polskich w 1986 roku, doroczne pielgrzymki do 
Czę stochowy w ramach wrześniowych peregrynacji żołnierzy Niepodległości na 
Jasną Górę, współudział w organizacji uroczystości pogrzebowych wielkich Po- 
laków: ks. Popiełuszki, gen. Boruty-Spiechowicza, mjra Piwnika-"Ponurego". , 
Ruch nawiązał też kontakty z ZHP Poza Granicami Kraju, które zaowocowały udzia- 
łem Krajowej Druż Zlotowej Ruchu w IV Swiatowym Zlocie Harcerstwa w Rising 
Sun w USA latem ubiegłego roku. 

  

Jeżeli jakakolwiek drużyna, szczep, czy środowisko uznawały iż nie t 
mieszczą się w żaden sposób w ciasnym gorsecie obecnego ZHP i decydowały się 

na wystąpienie, nie oznaczało to porzucenia działalności w Ruchu, gdyż przyna- 
leżność do ZHP nigdy nie była warunkiem obecności w Ruchu. Kilka zespołów 
instruktorskich wybrało także drogę jawnego zerwania z ZHP i utworzenia nie- 
zależnych organizacji harcerskich. W ostatnich latach możyły się takie ini- 
cjatywy, szczególnie w Lublinie, Koninie, Warszawie, Trójmieście. 

= 

archiwum 
harcerskie.pl 

Obejmujący swą działalnością około 20-25 tysięcy osób Ruch Harcerski 
Rzeczypospolitej pozostawał przez lata główną strukturą harcerskiej opozycji. 
Władze ZHP udawały jednak, że nic się nie dzieje i głosiły na zewnątrz dekla- 
racje o jedności i wewnętrznym pluralizmie w duchu porozumienia. Represje wo- 
bec Ruchu należały do rzadkowści i dotykały raczej Środowiska miej szych miast, 
gdzie łatwiej jest tłumić samodzielną myśl w każdej dziedzinie. 

Wraz z. rosnącym potencjałem ludzkim i organizacyjnym, Ruch coraz częściej 
przejawiał tendencje do oderwania się od zbiurokrat yzowanego i upolitycznionego 
ZHP, nie wierząc w jakąkolwiek reformę tej organizacji. Stąd nie wywoływał u 
nas żadnych emocji zbliżający się IX Zjazd ZHP, na którym zapowiadano - jak 
zawsze zresztą do tej pory przed zjazdami bywało - wielkie przemiany i zasad- 
nicze przekształcenia. Przebieg konferencji sprawozdawczo-wyborczych w chorąg- 
wiach wykazał jednoznacznie, iż w ślad za tymi zapowiedziami nie poszły zgodne 
z nimi działania; stało się wręcz przeciwnie: wszyscy instruktorzy, reprezen- 
tujący Ruch, zostali sprawnie i dokładnie "wycięci" w wyborach do chorągwianych 
władz oraz na Zjazd. 

W związku z tym Przewodniczący Ruchu, km Wojciech Wróblewski HR zaprosił 
w dniu 12 lutego 1989 do Warszawy szeroką reprezentację wszystkich środowisk 
Ruchu oraz przedstawicieli niezależnych organizacji harcerskich, by przedysku- 
tować dalszą drogę odrodzenia autentycznego harcerstwa w formie organizacyjnej 
oraz doprowadzić do jedności wielu różnych środowisk. 51 instruktorów, wśród 
nich druhowie Stanisław "Orsza"-Broniewski i Tomasz Strzembosz, podjęło decy- 
zję o konieczności powołania nowe j. organizacji, która skupiłaby w sobie 
wszystkie nurty niezależnego harcerstwa i stanowiłaby przeciwwagę dla nierefor- 
mowalnego i niereprezentującego ogółu młodzieży ZHP. 

Na kolejne spotkanie w dniu 25 lutego 1989 roku pmzybyło już znacznie 
więcej osób, gdyż w międzyczasie sprawa powołania nowej organizacji harcerskiej 
stała się głośna poprzez telewizyjne i prasowe relacje z obrad podzespołu d/s 
młodzieży "okrągłego stołu". Obok rejestracji NZS sprawa ta stała się jednym 
z głównych tematów zaciętej polemiki w tym podzespole, ponieważ władze ZHP u- 
porczywie broniły swego monopolu i wsparte przez stronę rządowo-koalicyjną 
także przy stoliku d/s stowarzyszeń, gdzie żądano wprowadzenia do ustawy o sto- 
warzeszeniach par. 44, dającego obecnemu ZHP monopol na działalność metodą har- 
cerską i używanie symboliki, nazewnictwa, tradycji itp., ani myślały przyjąć 
do wiadomości faktu powstania konkurencyjnej /alternatywnej - to określenie 
zrobiło dużą karierę/ organizacji harcerskiej. 

Na wspomnianym spotkaniu w dniu 25 lutego podjęto następującą uchwałę: 

1. My, niżej podpisani instruktorki i instruktorzy harcerscy, zebrani 
w Warszawie w dniu 25 lutego 1989 roku, powołujemy do życia 

ZWIĄZEK HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ 

- harcerską organizację ideowo-wychowawczą. _ Osoby podpisujące niniejszą 
Uchwałę stanowią grono członków-założycieli Związku.  



2. Rozpoczynający w dniu dzisiejszym swoją działalność ZHR jest spad- 
kobiercą tradycji ideowej Harcerstwa w Polsce od jego zarania. 

3. ZHR jest kontynuatorem zasad programowych, metodycznych i organiza- 

cyjnych, istniejącego w latach 1918-1915 Związku Harcerstwa Polskiego. 

4. ZHR pragnie twórczo rozwijać dorobek niezależnych środowisk harcers- 
kich, działających po 1945 roku w ZHP i poza nim. 

5. Nazwę Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej przyjmujemy dla odróżnienia 

od istniejącego obecnie ZHP. 

Przez cały marzec trwała akcja propagowania ZHR we wszystkich środowi s- 
kach harcerskich oraz ośrodkach opiniotwórczych. Podstawowym problemem, który 
ujawnit się z całą ostrością na spotkaniu w dniu 25 lutego, była legalizacja 
organizacji. "Okrągły stół" nie zdołał podjąć decyzji politycznej w tej spra- 
wie, uznając iż jest to rzecz do rozstrzygnięcia przez samych harcerzy. Władze 
ZHP - mimo licznych postulatów, zwłaszcza ze strony Rady Harcerzy Starszych - 
odrzuciły propozycję zaproszenia sygnatariuszy oświadczenia z 12 lutego na ob- 
rady IX Zjazdu ZHP 9który przekształcił się w XXVI Zjazd dla podkreślenia ciąg- 
łości historycznej, jeszcze nie tak dawno odrzucanej/. Jasnym stało się więc, 
że będą problemy z zalegalizowaniem organizacji, a trudno jest działać na du- 
żą, skalę w warunkach nielegalności. Wprawdzie poparcie społeczne jest ogromne 
i nawet w Sejmie doszło do polemiki na temat wspommianego par. 44 ustawy o sto- 
warzyszeniach, niemiej fakt pozostaje faktem: ZHR nie może zostać zarejestro- 
wany. Nie przeszkodziło to jednak instruktorom należącym do tej organizacji 
w zorganizowaniu I Zjazdu ZHR w Sopocie w dniach 1-2 kwietnia 1989 roku, na 
którym przyjęto Statut oraz wyłoniono władze Związku, na czele z Przewodniczą- 
cym - płm Tomaszem Strzemboszem. 

Równolegle rozwija się druga inicjatywa, mająca swe źródło w październi- 
kowej uchwale Ruchu Harcerskiego Rzeczypospolitej , w której domagano się na- 

tychmiastowego rozwiązania organizacji pod nazwą ZHP i reaktywowania Związku 
Harcerstwa Polskiego, istniejącego w latach 1918-1945. 19 marca 1989 roku od- 
było się spotkanie ponad 100 instruktorów środowiska krakowskiego, na którym 

podjęto uchwałę, mówiącą między innymi: 

Dńia 19.III 1989 instruktorzy środowiska krakowskiego oraz seniorzy- 
cżłónńkowie działającego do roku 1949 Związku Harcerstwa Polskiego podjęli 
decyzję o wźńówieniu pracy ZHP w oparciu o Statut z roku 1936. 

  

  
Dókóńańo tego, uwzględniając następujący stan prawny: 

1/ w 1936 roku, na podstawie prawa o stowarzyszeniach z 1932 roku 
óraż Statutu ZHP ż 1936 roku, rozporządzeniem Rady Ministrów nadano tej 
órganizacji status stowarzyszenia wyższej użyteczności ; 

2/ w 1949 roku działalność ZHP została uniemożliwiona przez administra- 

cyjne Tikwidówanie jednostek i struktur, przekształcanie ich w Organizację 
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Harcerską przy Związku Młodzieży Polskiej, która w później szych latach przy- 
jęła nazwę Organizacji Harcerskiej Polski I Ludowej.   

3/ w 1956 roku podczas Zjazdu łódzkiego, OHPL przyjęła jedynie nazwę 
ZHP i rozpoczęła pracę w oparciu o nowy Statut;   

4/ w 1959 roku rozporządzeniem Rady Ministrów nadano ZHP powstałemu w 
1956 roku status stowarzyszenia wyższej użyteczności publicznej, nie rozwią 
zując organizacji działjącej do 1919 roku. 

, 19.III 1989 roku Krakowska Konferencja Instruktorska przekształciła 
się w Zjazd Okręgu, na którym dokonano wyboru tymczasowych władz, tzn. 

Zarządu Okręgu oraz delegatów do Komitetu Odrodzenia ŻHP./.../ 

Podjęta przez nas inicjatywa jest rozłamem w ramach działającego od 1956 
roku ZHP. Nie będziemy opuszczać przecłwyconej organizacji, bowiem rozłam 
traktuj emy jako podział ze wszystkimi skutkami tego faktu./...7 

Wzywamy do podjęcia takich samych działań. Konieczne jest natychmiastowe 
tworzenie Okręgów oraz wybór delegatów do Komitetu Odrodzenia ZHP.   

W ten sposób sprecyzowane zostały dwie różne drogi, wiodące do tego sa- 
mego celu: odrodzenia w Polsce autentycznej organizacji harcerskiej, gdyż 
autentyczny ruch harcerski nigdy nie zaniknąt, przechodząc jedynie różne me- 
tamorfozy i różne koleje w swych burzliwych powojennych dziejach. 

Nie oceniając żadnej z tych dróg i nie wskazując ani zalet, ani wad, 
pragnę jednak wyrazić na koniec swoją prywatną opinię wieloletniego instruktora 
szczebla podstawowego /komendant szczepu/, członka komendy hufca słynącego z 
opozycji w ZHP /Kraków-Krowodrza/, rzecznika prasowego Ruchu Harcerskiego Rze- 
czypospolitej, członka-założyciela Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, nieod- 
rodnego członka Środowiska krakowskiego i sympatyka idei reaktywacji przedwo- 
jennego ZHP zarazem. Obecny czas sprzyja pluralistycznym rozstrzygnięciom, 
tworzeniu nowych organizacji, dużej ruchliwości społecznej. Jest to normalne 
i tak być powinno w zdrowym społeczeństwie. Jednakże w przypadku organizacji 
wychowawczej potrzebne jest zespolenie wysiłków i poszukiwanie jedności w wie- 
. co oznacza dla mie konieczność jak naj szybszego połączenia się dwóch 

Ó] ch wyżej dróg. Obecnie istniejący ZHP jest nie do przyjęcia i z tym 

zgadzają się obie orientacje. Ale nie do przyjęcia jest także na dłuższą metę 
rywalizacja pomiędzy ludźmi dążącymi do tego samego celu i wyznającymi identy- 
czne ideały. W przełomowym momencie historii polskiego Harcerstwa /na pewno 

najtrudniej szym w jego dziejach/ trzeba wznieść się ponad partykularne dążenia 
i ambicje, poszukując tego, co łączy. Znając od lat wszystkich instruktorów 
Z "obu stron tego samego" głęboko wierzę w ich mądrość i szlachetność, które 
powinny zaowocować znalezieniem jednej wspólnej drogi. Inaczej być nie może! 

Jerzy Bukowski  
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