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Nie, iżeś kłosem pola me okryła, 
Skowronki moje żywi~ca za morzem, 
Nie, iżeś, ziemio, chleby mi rodziła, 

SzuJBiała zbożem; 
Ale, iż duc.h twój rośnie mi w tym chlebie, 
Ojczyzno moja, błogosławię Ciebie! 
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TRZYDZIES'roLECIE JAlJ'fr: 

Niniejszy numer SKAUTA ukazuje si~ w .30-tą rocznicę 
knnferencji jal:tańskiej, kt6ra w nieobecności i bez zgody 
uprawomocnionych przedstawicieli narodu polskiego dokonala 
rozbioru Polski i spowdovda, że naszej ojczj'Źnie narzucony 
zostal: ustr6j komunisty'czn.,. 

Polska w v,yniku uchwal konferencji jałtańskiej /USA -
:P'.D. Roosvelt, W. Brytania- W~ ChnrcMll, Rosja SOwiecka
J. Stalin/ pozbawiona została po2owy evego terytorium państ
wowego z histoeycznie bezceneymi miastami Lwowem i Wilnem, 
kt6re anektował Zviązek Sowiecki. Ten ostatni zamianował też 
swą agenturę, na2S'W8nę rz~dem polskim, opertym światopogl~dow 
na ateistycznej doktrynie marksizmu-leninizmu, a politycznie 
1 goslX)darczo ca2kowicie sależrrym od Moskwy. 

Przeciw temu gwałtowi zaprotestował uroczyście 6vczesny 
rz~d Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie pod przewodnictwem 
'f'omassa Arciszewskiego. W 'WYllikn jałtańskiego gval:tu powstała 
emigracja niepodleg2ościowa w imif walki o odzysksn1e niepodle

głości. Ta walka trwa i nie ustanie, dop6ki cel jej nie zosta
nie osiągni,ty. 

'Ml:ode pomlenie, urodzone i wychowane na obczyźnie, kt6re 
tą walkę ma kDntymrowaó, powinno być gruntownie zaznajomione z 
faktami, o kt6eych wyżej mova. 

Kolo macerek i Harcerzy z lat 1910-1945 ll\tda, że .30-ta 
.. n:,eznica Jalty jest okazją, aby tę znajomość vśr6d harcerstwa 

obczj'Źnie szerzyć i pogłębiać za pośrednictwem prasy har

c skiej, odczyt6w i pogadanek. 
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W drugiej polone minionego roku toczy2a. si~ w prasie komunistycz
nej Pm:. znamienna dyskusja na temat harcerstwa v dzisiejszej Polsce. Dys
kusję wyvolal artykW:: pt. Dewaluacja harcerstwa - zamieszczoey w tygod
niku "Kultura" /nr. 39, z dn. 1.1 sierpnia 1974/ prsez felietonistę tego 
pisma, podpisujtleego się pseudonimem t JramU ton. Podczas urlopu ns: if
brze~u obserwoval on vśr6d oboz6w harcerskich nadmierne uywanie elko
holu /"nagmtnne oblani e piwa przez harcersy" / i palenie tytoniu /•pel ę 
jak kominy fabryczne"/. lTozestnicy obozu rozmawiali przy tym językiem, 
"że ucho skrę~ •. się w trąbkę". 

wniosek, jaki autor sformulova2 na podstawie swych obserwacji ~2 
następujłlcy: WRarcerstvo jako masov.y spęd dzieci i m2odzieży, to po~l
ka. Harcerstwo musi byó organizacją elitarną, je6li ma sacbovać jald
kolviek sens". 

Hftmjl tona poparli liczni autorzy list6w do wspomnianego pistDS. i 
uczestnicy dyskusjii ja~ na temat harcerstwa zorganizowała redakcja 
"Kultury" /z dn. 3 1stopada 1974/. lfarto przytoczy6 kilka wypowiedzi 
s tej korespondencji i dyskusji. 

Autor tendencyjnej biografii harcerstwa pt. Ognie i Ogniska /vyd. 
v r. 1961/ K. Koźnievski napisa2 v liście do łłKultury" t "Harcerstwo 
povinno odzyslca.ć swojłl sUę wychovavczę. Inaczej wzystko to razem po
zbawione sensu". Komlewski cytuje w liście opini f redaktora pisma 1n
struktor6v harcerskich "Motyv.y" P. Rządcy, ~ry przytacza slamdalicz
ne przykl'edy zachowani a się instruktor6w harcerskich na provadzoeych 
przez siebie obozach harcerskich". R6vnocześn.ie niemal loźnievsld. po
lemizuje v obszernym artykule, ogloszonym w "Polityce" /z dn. 21 paź
dziernika 1974/ z nowym naczelnikłem tzv. Z~ku lfsreerstwa Polskiego 
Jerzym Wojciechovsldm, kt6ry w wywiadzie wypoviedsial się za masowością 
harcerstwa, przeciw typowi i stylowi o bozovnictva v Polsce niepodleg
lej, v kt6rym barcerze wszystko robn i sami. Nowy naczelnik "harcerst
wa" v PRL jest zdania, że barcerPJe w oboZ'ach powinni s:tuohać wykhd6w 
/dodajmy od siebie: propagujących komunizm/, tta nie saą!a6 sv.ych bory
zont6w do garnk6v". Koźniewski jest :innego zdsni.a, pochwala metody sto
sowane v Polsce niepodleglej i pisze: "Tęsknimy do 100 tysięcy autentycz-
nych, cnotliwych harcerzy przedwojennych". 

dy zbliżone do cytowanych ~ej WypJviada prof. J'. Opieńska
Bl"C~ kt6ra "nie może zrozumieć, dlaczego w2adze harcerskie z uporem 
tDf%1 w:rrzrla!ją się tego, co v davnym ZHP bylo po!yteczne 1 vartośoio-
ve... ~~dobnie przeszkodą do vprovadzenia korzystnych zmian w ob,y-

Ocze.: a~ ńi.s ~ ZHP jest brak dobrej kadry instruktorskiej", kt6ra po
-vi~ Sif S rda6 "z wychovanych na prawie harcerskim pravdziv.ych harc&-
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rs1". Ostro vypoviada Bi~ przeciv stosovanym dziś metodom A. Jaworsld 
ze Szcsecina, kt6ry- domaga. się valki "z pozorami, mistyfikacją, sak2a
maniem, tandetę ideologiczną, cynizmem i ehamstlłem". J. sastępea hufeo
vego Hatea Warszava-Mokot6v s-. Ciaśliński v dyskusji ośviadeza: "Opinia 
apoleoma pamj ęta inne hareerstvo. Opinja wy.rosh na stosie dobrej pra
cy harcerskiej. Czy można dzivić się, że at!b)sfera spo2eeznej życzli
vości, kt6ra nas otaczała, stopniowo maleje? Czy vywodzimy się z trch 
harcerzy, o kt6ryeh myŚli społeczeństw?". 

MO!na~ przykłady ostrej krytyki "harcerstwa" v dzisiejszej Fblsee, 
ukazujące się v prasie komoolistycznej - mnożye. Przytoczone ~ej - są 
reprezentatywne. 

Nie znaczy to jednak, że brak obrońe6v obecnego stanu rzeczy v "har
cerstwie" krajO"'YM• Należy do nich oczywiście novomianowany "naczelnjk" 
J. \bjeieehovski. W,yporlada się on nie tylko za masowością "harcerstwa". 
Broni r6wież kadry instruktorskiej, kt6ra sk2ada się gł6lmie z nauczy
cieli. Nie kryje jednak, że kadrom tym "zarzuca się dyletanctvo instruk
torskie, admjnistracyjne kierownictwo drużynami i vreszcie pomavia tę 
og:roDillll rzeszę o postavy amoralne, awychowawcze". Przyznaje też, że 
vśr6d instruktor6w są jednostki, kt6re lekcevażą \IYlDllgania ideowo-moral
ne Zviąsku, dają z2y przykład i kompromitują organizację" . Z"apewnia, że 
ta organizacja nie zrezygnoval:a z zakazu u!yvan:ła "a.l.kobolu i palenia pa
pieros6v, ale sam sakaz nie pomoże, przestrzegania go -wymaga "szerszej 
dda2alnośei vychovavczej rodzic6v, szkoły, organbacji s2uż~ zdrovia", 
itp. 

~jeiechovsld.emu selamdovał v prasie i v dyskusji skrajny zwolennik 
upartyjniania i komWlizollBllia harcerstva v Fblsce Jerzy Majka, autor pa
blikacji pt. Kartki z historii i tradycji ZHP /wyd. "' r. l~n/, kt6rą o
m6wUam v SKAUCIE /nr. 15, 1972/ v naczel.n;ym artykule pt. Niebezpieczna 
ksią~ka. J.takoval on gwal:tovnie Koźnievsldego za jego pr6by narzucenia 
barcerstvu "elitarnego" charakteru, kt6ry jest "sprzeczny z naszymi sa
sadami ustro jovymi i nasz~ po li tyq vycbovavczą", przyznając, łe są /"kil
kaset lub kilka tysitcy"/ r6vnież "druiyny istniejące formalnie, roswija
j~ce bardzo ubogą działaJ not1ć". Sv6j artykul: na ten temat v "Poli tyce" 
lz dn. 19 października. 1974/ zakończył Majka przejrzystym donosem na s:tuż
bistego zresztą komunistę Koźnievskiego, kt6remu. zarzucił, ~e dyskutuje 
i broni ZHP "z pozycji dnia wczorajszego". 

Z"abrah r6wnież gl:os v obronie komunistycznego harcerstwa oficjalna 
ga.zeta PZPR "Trybuna Ludu" /z dn. 26 października 1974/, domagając się 

.---...:.:;" cniejszego poviązania programu ZHP z novymi treściami edukacji" i 
prz trzegając pokolenie rod.zic6w, że ich przywiązanie do tradycji "nie 

prowadz16 do kształtowania konservatywnej postavy" liObec koniecz
i,, novych treści i niezb~dnych zmian". 
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Przedstawione vytej fragmenty dyskusji na temat "harcerstw." w dzi
siejszej Polsce upoważniają do wysnucia kil.ku vniosk6w. 

Pierwszym z nich to sMerdzenie /zanotowane już zresztą w komenta
rzach krajowych/, że dyskusj& nad pytaniem: harcerstwo masowe czy "eli
tarne" - jest sp6źnion&. "Harcerstwo" w PRL skupia dziś ok. 2 miliony 
dzieci i młodzieży, jest więc organizacją masową. Chcieć ją uczynić "eli
t&rną" oznaczałoby usunięcie jakiejś liczby cz2onk6w tej organizacji. 
Jakiej liczby, według jaki ch kryteri6w? Na te pytania nikt dziś w Polsce 
nie jest zdolny dać konkretnej odpowiedzi, tym bardziej, że tzw. kierow
nictwo polityczne, & vittc partia komunistyczn&, postanowiło, aby "har
cerstwo" było organizacją masovą, a piąty tej organiz&cji zjazd, odbyty 
w 1973 r., oso~ uchwalą pod hasłem "Wszystkie siły socjalistycznej Pol
sce" potwierdził ten rozkaz partii. 

Drugi vniosek, wynikający z przedstawionej dyskusji - to bankructwo 
metod "wychowawczych" stosowanych v tej masovej organizacji. wyraża się 
ono v ujednoliceniu systemu "harcerskiego" wychovanja z systemem v ssko
le. "Jesteśmy integralnie związani ze szko~" - poviedzia.l: v dyskusji 
p. Wojciechowski. Stąd też pochodzi, że instruktorami "harcerskimi" ą 
przevażnie nauczyciele, nawet tacy, kt6rzy nigdy "harcerzami" nie b,rli. 
Dublują poprostu v "harcerstvie" rolę wychowawczą, kt6rą partia. każe speł
niać im w szkole. A mlodzież pragnie w harcerstwie znaleźć vartości, kt6-
rych nie znajduje v szkole, stąd - jak pisze Koźniewski - "skargi naszej 
młodzieży na nudę panującą v drużynach harcerskich". ł~odzież daje ~az 
tej nudzie v ankietach, omaltia.nyeh podczas dyskusji, "Preferując" v nich 
indywidnal izm nad sztywny uni formi.zm •społeczny", narzuca.ey przez komn
nist6w v szkole. Uzupełnienie tego stanu rzeczy znajdziemy w nagmim~m 
lamaniu obowiązującego i dziś na papierze dziesiątego prava harcerskiego 
o abstynencji, a melancholijnie skomentovanego przez Ham1l tona s "Poshć 
dziecko na ob6z harcerski, to sit~ rozpij en ••• 

Prześledzenie zeszlorocznej dyskusji na temat "harcerstwa" w dzisiej
szej Polsce utwierdza v przekonaniu, że v istocie svej mamy do czynienia. 
nie tyle z bankructwem metod, co z bankructwem zasad ideowo-moralnych i 
po li tycznych, narzucocych młodemu pokoleniu, a w nim "harcerstwu", przez 
vladzę komunistyczną, vyvodzącą sv6j materi&listycz~ rodov6d światopo
glądowy z marksizmu-leninizmu. 

"~a2ows nieskuteczność masowej roboty" w "hareerstvie", na którą 
skarty się Ioźniewski - to pochodne organicznego zdeformowania pr2ez ko
munist6w polskiego, spirytualistycznego prava harcerskiego, z ktcSrego 
usunięto nak&z "służby Bogu i Polsce" i z&stąpiono go nakazem "slutby 
~.e~owej" czyli nakazem a:tużby Polsce, podporządkowanej Moskwie. 
'B~twb tego ostatniego nalotZ1ł najwymowniej ujavni2o się v nostal
t~~~1.ves · hnieniu publicysty "~ycia llarszav;r": "Jakźeb,r sit~ nam prsy

.-(liAlo s~t: ęey cnotlivych, przedwojennych harcerzy" ••• 
o - c 

ado ~' &le i pocieszającym jest fakt, że bankructwo tych 
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niepolskich zasad wyehowavcz,rch głoszę dziś ludzie, którzy formalnie, 
oportunistycznie, zzadziej jld przekolWliowo aprobuję ustr6j, kt6ry 30 
lat temu przyniosła do Polsld przemoc z rosyjskiego Wschodu. 

-----
NASZA MISJA I NASZE PO'l'RZEBY. 

Gavtda na ~jazd Naczelnej Rady Harcerskiej v dniach 4 - 5 - 6 
października 1974 r. v Londynie. 

DOBRO I ~t.O 

w· śviecie istnieje pewna suma d o b r a i pewna suma z ł a. 

I każdy czyn każdego czlovieka poviększa albo s u m t d o b -
r a , albo s u m ę s ł a • 

Chrześcijaństwo uczy nas, jak d ę ż y 6 do dobra i jak je 
p o m n a ż a 6 • 

Przez to v2aśnie chrześcijaństwo wychowuje l u d z i d o b -
r y o h • Idąc za vakazanismi Chrystusa Pana - staje~ się l e p s i • 

Wszystkie ruchy oparte na materialistycznym śviatopoględzie, a zwłasz
cza marksizm-leninizm, przeciwstawiają się nie tylko chrześcijaństwu, ale 
vog6le wszelkiej moralności, spychają ludzi w d62, ku z 2 u i wycho-
wuję l u d z i z ł y c h • 

Uważna obserwacja i analiza tego, co się dzieje na świecie od po
czętk6v XI wieku, nieuchronni e prowadzi do takiego wniosku. I do zrozu
mienia, że z dziecka vycho\lyWanego rozmyślni e na z lego czlovieka, jak to 
zrobU hitleryzm i jak to nadal robi bolszewizm rosyjski i komunizm chiń
ski, wyrasta potwór, siejący przy dzisiejszej technice wojennej nieszczęś
cie dookoh i 1m1eszczęśliwiajęcy też samego siebie ••• 

MISJA HARCERSTWA 

Jakich ludzi wychowuje Harcerstw? 

Dotąd, dop6ki Harcerstwo twardo stoi przy chrześcijaństvie, wycho
wuje ono l u d z i d o b r y c h • Przypomnijmy sobie, co pisał twór
ca Skautingu gen. Baden- Powell v 1909 roku v liście do Naganowakiego we 
Lvovie: "Jeśli wasze skautostwo ma być bez Boga, to lepiej, żeby go vca-

.---'1;e nie by lo" . 

toku swojej długiej już historii Harcerstwo zdołało szczęśliwie 
N ~ze~ciężyć wszystkie podstępne pr6by "odehrześcijanienia" naszego Pra-

0 - ~c~rskiego. Nie ulegliśmy rzekomo "demokratycznym" i "postępowym" 6bo-, ulepszenia" Prawa, a vlaścivie jego deformacji . Dlatego mogliśmy 
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dać Polsce i światu tylu wartościowych obywateli i obywatelek. 

Nie volno mm jednak podchodzić do wychowania chrześcijańskiego v 
spos6b ani plytki, ani wąski. Największa ilość mlodzieży należy do Koś
cioła Katolickiego i duch tego Kościoła jest duchem Z.H.P. Mamy jednak 
v naszych szeregach r6vnież ezlonk6v ~nań protestanckich i wyznania 
prawosławnego. Mysią c o kapelanach dla naszych drużyn, pam1 f tajmy te! 
o ulatwianiu praktyk religijnych mlodziety harcerskiej innych v,snań 
chrześcijańs~ich. Będzie to zgodne z dzisiejszą tendencją v Kościele 
Katolickim i zgodne z naszym Prawem. 

IDEA NARODOWA W ~ARCERSTWIE 

U"czmy naszą młodzież patrioty:zmru.. Uczmy milości dalekiej Polsld, 
ale i lojalności i przywiązania do tego kraju, do którego los,- nas sa
niosły. Dla wielu urodzonych na obczyźnie, jeśli jest ona dla l'Olski i 
Polak6v życzliwa, ta obczyzna stała się i staje krajem bliskim. 

Jak na obczyźnie uczy6 m2odziE!ż n a s z e j idei narodowej, 
polskiej? 

Jest to zadanie trudne, ale niejedna rodzina, niejedna drużyna i 
niejedna szleola zadan:ie to ponzyślnie rozvięsuje. 

Pomocą v tej pracy powinna być świadomość, że nasza - polska - idea 
narodowa mieści się v idei chrześeijańs
k i e j i szuka dr6g poko jovego vsp6Uyeia z innymi narodam~ , podczas 
gdy nacjonalizm niemiecki i rosyjski jest zaborczy, oparty na brutalnej 
sile - i s?usznie s tego powodu może by6 nazwany pogańsldm. 

POLITYKA I PARTYJNICTWO 

cz,sto v kołach harcerskich dyskutowane jest sagadn:i enie polityki, 
pe.rtyjnietva - i stosunku Z.Ir.P. do tych sprav. Niejednego i niejedną 
s grona harcmistrzowskiego może pociągać taka lub inna dzialalność par
tyjno-polityczna, a równocześnie przywiązanie do Harcerstwa dyktuje po
sostanie v Związku. Jak podejść do tych sprali? Jak je rozstrzy~ć? 

Przede vszystldm trzeba poznać d e f i n i e j e zarówno polity
ki jak i partii. Proponuj{' każdemu uważne przeezytoan1e "G!l§D Z DRUtt-
NOW!M", str. 96-99. Pisalem je z szezeą eh~oią p o m o e .,- v t1eh 
trudnościach, jakie !yeie ruun niesie. A nastfPUie proponujf sastanowie
nie się nad tym, że przecie! nasza ml:odzie~, kt6rą tak koeluuą, pochodzi 
z rodzin o n a j r o z m a i t s z .,- e h nastawieniach partyjno
polityez127ch. Jeśli grono haremistrzovskie będzie si~ angdovać v dzi.a-
28] no'' rozgryvld. partyjno-po li tyczne, to nieuchronnym następstwem te
g;, ~ie zbicie Z.H.P. /Były takie pr6by v Historii ZHP/. NifMltpli-
vi , ~ikjt z em1strz6v i harend etrsyń tego rozbicia nie chce. 
~n eie b a r c e r s k i e jest t;rlko jedno. Calość ..Z.H.P. 

g, że ~d v ć się v takie spravy po li tyczne, og61.no-narodove, na jald e 
ri ~ w Harcerskie. A ci, którzy chcą angałova6 sit ez;ytmi e 
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v ddal:alności partyjno-politycznej povinni zlotyć swoje ~chovavczo
ld.erovnicse funkcje v Z.H.P., przejść do K61. Przyjaci62 /aey zaehovać 
kontakt z drogim 1m Ruchem/ - i sterać s! f o 'Wlliesienie svo ją dzia2al
no~cią sasad ucsoivości, lojalności i patriotyzmu - do partyj i do po
lityki. 

~!DANIA I POTRZEBY 

M6~e dziś do Cdonk6v N.R.H., poviem kr6tko: 

1/ musimy' szybko zakończyć opracovanie uzupe2niająoego Statutu; 

2/ rueh nasz potrzebuje przygotowania 'Większej ilości harcm1strz6v 
i harem1strz,n, szkolonych lepiej i zavsze v obozach, vśr6d 
zdrovie dającej przyrodyf 

J/ potrzebujemy lepszych pism dla m2odzieży i lepszych pism dla 
harcmistrz6v oraz więcej dobrych harcerskich podręcznik6v i 
harcerskich ks~żek vog6le. 

S, to duże zadania. Ale wszystkie te sprawy zrealizujemy, pokoil8IIJY' 
trudnosoi i osiągniemy wybrane cele, jeśli v 8 z y 8 c y , ve wszyst-
kich krajach śviata - tam gdzie mieszkamy - z tvardą volę do tej pracy 
staniemy 1 zacbo~ między sobą łączność i braterską vsp62pracę. 

PRZYSZl.O~Ć 

Najblit8zy dziesiątek lat może nam przynieść 'Wielkie burze politycz
ne, vielkie przewroty, duże roz~tanie się s i 1: z 2 y o h v Mecie. 
Nie b6jmy się tego. Jeśli w niekt6rych krajach zajdzie potrzeba navet 
ujścia v konspirację, to trzeba to zrobić, ale n i g d y nie volno 
W)IIec się sl'Użb,y pod naszym sztandarem, kt6rym b,ylo, jest i będzie 
PRAWO HARCERSKIE i vyohowyvanie lu-
d z' ł d o '6 r y c h. " 

+ + + 

J6ze1' PUsudski 

"Wyroki Stv6rey skazują l~dzi na tf ziemię rzuconych, 
na moz61: i t;rud vielld, by z ubogiej gleey, jak ta 
sosna, życie 'Wj'dobywali, by byli v trwa2ośoi pracy 
niezmienni, a na straż swej ziemicy vysylali s~ lnych, 
eo v bursy się nie zegnę. " 

o ~c 

~ 

/3 sierpnia 1925, 
W Zlotej Ksifdz& 
Druskieiuk/ 
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2. Wspomnien'ia, notatki, przyczynki histo1"7esne. 

Irena Mydlenowa 

rtEć LAT PRACY_HARCERSK:fEJ W ~IEMązęCR /1945-1950/ 

Kiedy, po oswobodzeniu z obozu koneentra~jnego w Bergen-Belzen, 
przyj echalam do Oberlangen, w j sk:ovego obozu kobiet ~o hd erzy, zameldo
wałam Si{l u Komendantki Obozu, kt6:rę by'la dhna hm !:rena Mlleska. Zosta
łam skierowana do baraku oficersldego i otrzymalam dva dni na zakwatero
wanie sit i 11apoznanie ll obozem. 

Po cbt6eh dniach by'lam wezwana na rozmowt do Komendantki. Na sapy
tanie, jakie sę moje wrden:la i spostrzeżen'ia z obozu, odpowiedzialam, 
h spotkalam tu bardzo dużo harcerek vśr6d dziewezęt i może by je motna 
byl:o jakoś związać w dru.żynf i poprowadzić pract hareersq vśr6d nich, 
~e przecie~ do oboz6w i na roboty do Niemiec bylo wywiesio~eh sporo 
ddevo:~rąt, więc napewno są tutaj jeszcze i inne 1 myśl,, że powinnyśmy 
jako instruktorki zająć się nimi • Na to dhna Mileska powiedziala, ie ona 
do tej pra~ nie może się zabrać, bo ma dużo pra~ wojskowej Z' obozem, 
ale uważa, że to jest bardzo odpowiednia praca dla mnie i polecila, abym 
się do niej natychmiast sabrala • .Test tutaj vśr6d wojska kilku harcerzy, 
kt6rzy o tym sam;ym myślą i do niej już w tej sprawie się zwracali. ldęc 
teraz trzeba nawiązać z nimi kontakt, a reszta już od naszej przedsi{lbior
czości zależy. Komendantka będzie sruyh nam swją radą i pomocą. 

Zadowolona, że nareszcie będę miała konkretną pracę, vr6c1lam na 
swoją kwaterę i poszh.m spać. Po pewnym czasie obudzilo mit~ bt~bnienie w 
szybę do okna tuż nad moją glovą i uslysza2am wesołe glosy: "Czuwaj l Czu.
waj Druhno ! n Dowiedzieliśmy się od dhny Komendantki, że Druhna chce z na.
mi rozmawiać w sprawach harcerskich - vięc jesteśmy." - Dzi{lkuj ę n zgło
szenie się i gotowość do praoy, ale alarm nocny tutaj nie jest potrzebny', 
wifc prosz, jutro zg:tosić s.i{l i zameldować o 10 rano, to porozmawiam;r i 
u2oź3my plan działania. Jeżeli ter1nin wam nie odpowiada - to proSZ'f po
dać sv6j. Coś tam poszeptali i odpowiedzieli, że godzą się na moj~ pro
pozycjf. Odpowiedziałam: Czekam więc na druh6w jutro o lO-tej rano. 

Byli to: kpt. Jerzy Bia1:ous - komendant batalionu •Zośka", obecnie 
kpt. brygady spadochronowej, por. Stanis2aw Broniewki - Staszek z "Kamie
ni na szaniec", Naczelnik "Szarych Szereg6w", por. Jan Rosmen - zgrupo
wanie "Wigry". 

Prosilam naszą Komendantkę, dhnę I. Mile s~, ażeby przyszła na po-
~tek-· -n szego zebrania - zagaić go i powiedzlec im, ~e z ramienia Kobiet 

_,.,_ zy stem przeznaczona do tej pracy. 

2ąl!Llli'U się i przedstawieniu kim jesteśmy, zaczęli~ !Ji{l sa
Sif zabierzemy do pracy i gdzie będzie nasza baza działania. 
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Dh Broni:evskł ~aproponoval:, żebJŚmy pojeehali do Lubeki, bo tam jest 
kilku instruktorów harcerskich z dhem hm Edwardem Pfeifferem na czele, 
który organizoval harcerstw w l.odzi i, żebfśiii'Y' się z nimi porozumieli 
i vsp6lnie zaczęli pracovać. 'l'rzeba stworzyć jakąś komendę, w imieniu 
której będzie!II'Y' Cizialać. Powiedzial:am im, że komendę to my w2aściwie już 
mamy, bo jest z nsmj Naczelnik "Szarych SZeregów" i Komendanci różnych 
zgrupowań' wjskowych harcerskich, a do organ.izovania dziewcząt na terenie 
Niemiec otrzyma.2am przydziu wjskowy od swojej Komendantki - \rl.ęo praw
ne poa~tawy są. 

Do Lubeki pojechać povinniśmy-, żeby się dowiedzieć, co oni tam zro
bili i hby z nami się s:tęczyli, i to nie tylko Lubeka, ale i inne ośrod
ki, v których napevno są też harcerze i harcerki. PojechaJ iśmy v parę dni 
do Lubeki i tam zastaliśmy dość spore grono instruktorów, którzy pod wo
dą PreU'tera obradowali, co robió i jak. Oprócz- Pfeiffera był tam jeszcze 
Jersy ~cibor /Kamiński/, hm Kazimierz Burmajster, Komendant Hufców Pols
kioh, Eugeniusz 1\onop8cki z ugi'upowan.ia "Wigry n, Tadeusz Starczewski, re
daktor pisma "Strażnica", vydawanego w Celle, i inni. W terenie Celli dzia
łał już kpt. Jt~rsy SSoześniewski, Tadeusz StarcZ"ewsld i bracia Marczyńscy. 

ObradowaliŚ!II'Y' tam dwa dni nad następujęc.y.mi sprawami: 

1/ Jaka jest tu nasza sytuacja polityczna? 
2/ fr37 nadal walczymy? Kiedy możemy wracać do Polski 1 czy IOOżemy? 
J/ Jak sorganizować teren? Co robić z tą mlodzieżą, której jest dużo? 
4/ Jak navi4sać kontakt s poszczególnymi obozs.mi? 
;f Jak navięsać kontakt z Naczelnym Komitetem ZHP v Londynie? 
Postanovili~, ~eby Komenda nasza mieścila się przy l Dywizji Pan-

oernej, stacjonuj~eej v Mepen i okolicach. Są tam w2adze wojskowe, vięe 
b.tviej 'bfdzie o viadomości oraz środki lokoiOOeji. Przy tym to nie IOOże 
być obóz- wojskowy, bo przecież ~ dz1a2a.ó wśr6d ludności cywilnej /"dis
plaeed persons•, D.P., dipisi/. Po zakończeniu wr6ciliśmy do Oberlagen. 

V' parę dni p6źniej przyjeobal do mn1 e dh kpt. Ryszard Bia2ous 1 Sta
nisb;v- Broniewski i powiedzieli, że jest ta:ld projekt: Vladze Wojskowe po
st.anc:ndly eaą /o ile moUiwe/ ludność cyw1.1ną grupować g26vnie w mias
teczku ffilren nad rzela[ Ems. Wysiedlono Niemców, a mieszkania oddano do 
uż,.tku P'olakom. Miasteczko zostało nazwane Maczk6v od nrusviska gen. 
Maczka. V Maezkowie dostaniemy tez dom dla Harcerrlva. Maezk6v by2 cen
~miejscem szkolnietwa polskiego. Byty tam: gimnazjum, liceum hu
manistyczne i matematyczno-przyrodnicze, różne kursy zawodowe, dokształ-
cające. ~m będzie dany dla Komeney, by' s~d prowaddla pracę 1 opieko

.--VJtla sif przyjddżająeym.i rodzinami z Polsld v celu potączenia się. Bio
~~m v posiadanie, braliśmy na siebie obowiązek pomocy w :tęczen.iu się 

N I'Odd:n po vo jnie. 

0 - 1 ~:~mu llialy mieszkać władze harcerskie: Komendant, KOmendantka, 
l'ri ez~cy, Sekretarz, Skarbnik i rntendent. Mlode ma2żeństvo Ros-

-~ ~ a1•1:o b,y6 do pomocy. KiJka polcol było przeznaczonych na hotelik dla 
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przejeM~ających. Dom nasz leżal na skarpie nad rzeką Ems i by'l dawniej 
domem teglugi rzecznej. Mial dobre arzfłdzen1a i due tereny nad rzeq. 
B;yl dla nas bardzo uł;yteczny. Usadoviliśm;r się w nim we wrześniu 1945 r. 
i przeby'liśiey" do kx>ńea pobytu pierwszej Dywizji w Niemczech, tj. do 49 r. 

Dom spehil: dobrze swoje zadanie. Byl kuźn1.fł naezej pracy harcerskiej. 
Tam oclbywazy sit kx>nterencje instruktorskie, kursy podharcmłstrsovskie 1 
harcmietrzowkie, tam redagovalimay nasze pismo i książki, tam SPfdzaliśę 
Mtta, odprav.ieno W"Oczystości rodzinne, jak: wesela, śluby, ohrzcin;y itp. 
Dom ten - ehocid na obcej dni - byl napra:wdt domem rodz~meym. J.d~, 
kto vs'tfłpil w jego progi - czul sit dobrze. 

Ulokowaliśmy sit i zagospodarowali prędlm. By2 jeszcze dość spory 
ośrodek harcerski v Celle. Tam dziahl i organboval rn•act dh hm J«rs7 
Szcześniewsld, kapitan. Mial on samneh6d, na k:t6eym byh wymalowana li
lijka harcerska, a v aucie mial kilka metr6v grabej liny. Objeźdtal obo
sy Dipis6w i yY"Szttkiwal instruktor6v i harcert~;y, s ldi6rymi organizova2 
druży1ly. Ciekavie sabiera.l sit do praey. Wat1ll'alnie, gdy sajetdta.2 do 
obozu - wzbudzał sainteresovanie swim wzem, a harcerzom, kt6ny grapo
val.i sit kx>lo vozu - kazał 'Wi.fłza.ć Vft:ly na tej gt•ubej linie, provadsil 
roz.,vy na tematy harcerskie i tak przeprowadzał egzamin. Jeżeli egza
mjn wypadl dobrze, to zbiera2 tych harcersy, organizoval druiyey i ukla
dal z nimi plan praey. Praca była prowadzona vsp6lnie. Jeżeli v obo
zie byl dobry instruktor, to on organizowal druż;rnt llfBką i żeńsq od
dzielnie, ale by'l komendantem obydv6eh drużyn. Jehli by'la instruktorka, 
to ona organ1zovala pract i b,yla komendantką ca2ości. 

By-l jeszcze na tym terenie, v Celle, dh Tadeusz Starczewski. Opieko
wal Bił prasą harcersq i redagowal pismo harcerskie 1Strażnioa". 

Jehli v jakimŚ terenie byla instruktorka i jnstruktor - to każde 
z nich organizovalo swje drużyny, ale stanovi.li wpcSlną komendt• Ko
mendy praeowaly zawsze vsp6lnie. Harcerstwo zorganizovalo sit bardzo 
szybko. Wszysey instrttktorzy i instruktorki w terenie mieli to wysokie 
poczucie obo'Vi.ą_zku, ~e oni są odp:>wiedzia1n::l za mlodziet svego terenu i 
povinni j•a 1/ zorganizovać i 2/ popi"Ovadzić. Potem sittkaJ i poviązan1a 
v ealość i stworzenia praliile go stosunku. Toteż pierwszym naszya sadanj e11 

v domu harcerskim v Maczkovie - bylo stworzenie 'Wl:adz Barcerakich i zor
ganizowania calości przedstaviciel.stva, z kt6eym porozumi ewal;yby' s i~ vh
dze miejscove społeczne. PostanoviliŚiey" wi~c zvolać Konf'erencjf do Maez
kova. W konferencji tej udział wzięli · druhovie: B1al:ol18, Broniewski, 
Bttl'lll&jster, Rosman, Szcz,śnievsld, Jarzembsld, Konopacld i dh hm Kad
~~s..J~bat, jako przedstawiciel Naczelnego Komit etu Harcerskiego v 

"Na ll!"e encji tej V1braliśnr,y Naczelnika Harcerzy - Stanie~ Bro
..ni~egn-, '\1 go zasttpcę został K. Burmajster, r;aś Komendantą i Prs~ 
vodxil'CJ'ł~ cit.. ości - I. Mydlarzowa; sekretarzem byl p6źniej hm W. Dfł:isld • 

...::./ 
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W Komendzie Gl:6wnej czl:onkam1 by11 jeszcze: Danusia i Jan Rosmanowie. By-
li oni gospodanami domu. 

'Rajvdniejsz4 uohval4, jaka sapadla na tej konferencji by'l:o to, że 
przestawiciele trzech ugrupowań v povsta.nius dh hm Eugeniusz Konopacld. ze 
sgrupowanja "Wigry", hm Kazimierz Burmajster z organizacji harcerskiej -
Hufce Polskie i hm Stanielaw Broniewski, naczelnik "Szarych Szereg6v", 
ugodnUi, że ąez4 sit~ i praeuj4 razem v jednej organizacji: Zvi4zku Har
cerstva JTolskiego poza granjeami Kraju. Komendantem Gl:6wym Harcerzy vy
brano hm stanis:tawa Broniewskiego. Komendantką Harcerek - hm Iren\' Mydla
rzoą. 

Ponieważ dh hm Bronievski ze vzględ6v r odzinnych musiał wyjechać do 
P~lsld. - tonkojęt jego, jako zastępca, pelnić będzie hm Kazimj erz Burmaj
ster. Na kapelana zaproszono o • PavJ:a Warszawskiego. 

Ustalono tet, że przewodniczącą organizacji na terenie Niemiec będzie 
hm I. Mydlarsova. 

Wszystkie te uohval:y zostal:y' zatwierdzone przez Delegata Naczelnego 
Komitetu ZJIP v Londynie, dba hm Kaz1mierza Sabbata, kt6ry by'l: 1icy'delegova
ny z Londyna do załatwienia tych spraw • 

Do Maczkowa przyjeżdżał cal:y szereg instruktorek i instruktor6v z ca
l:ego terenu Niemiec: ze strefy brytyjskiej! amerykańskiej i floancuskiej,z 
kt6rymi omawialiśmy i uzgadnialHmy pracę postanoviliśmy zwołać konf&
rencję, kt6rab;r ułożyła progranry pracy, opracoval:a regnlamjny organizacyj
ne i o pracowala stoprle barcersld e, oraz zdobyła lub opraoovala podręczni
ki, a. przede vszystkłm pomogla v ułożeniu przyszłości harcerek i harcerzy, 
kt6rsy nie wracają do Polski • 

. 
Taka konferencja odby"l.a sit~ v dniach 29 i .30 grodnia 1946 r. v Macz

kowie, v domu harcerskim, na kt6rej b;yl:o 49 instruktorek i inst ruktor6v 
harcerskich. Z barcerek v Maczkovie byl:y druhny: hm Ja.n1na Odrz3V0lSka, 
hm BogmnUa Szulc, hm Irena Parys-Lewicka, Danusia Zdanowicz, Urszula 
~ciborova, Janina Giertych6vna, Marysia Borowska /Burmajster/ , Jadwiga 
Mazurk6wna z bratem, Kazia Rycbterova, Basia Bazylewka i viele jeszcze 
innyeh. /Sprawozdanie z konferencji będzie oddzielnie/ . 

Bardzo vielq troską było, jak wyżywić, utrzymać i ubrać ~ groma-
dę, a stan domovnik6v dochodził do 25-.30 os6b dziennie. Ludność cywilna 

~-_/i)ipisi/ otrzymywali bardzo skromne przydziały v nat urze lub gotowaną zu
Pf w kucłmi zbiorowej, a ci co byli na przydzi ale wojskowym - caladzienne 

'\vyż~enie v kantynaob. /lub przydizal: żywności/. Dom Harcerski dostawal 
"' ~ydzial:y !ywnościove, bo to pozwalało nam lepiej gospodarować i utrzy-

0 - ~'i ~~ch, kt6rz;y prz,działóv nie mieli. Pomaga:ta nam organizacja, na 
ozel~ kt6rej stal ks. Elston-Gogoliński, z UNRI. Zaś p6źniej II Korpus 
~eZjpl:k. hm Stanis:tava Sielecld.ego. Londyn dva raz;y przeshl nam po

~ .żni'ejsse transporty papieros6v. Papierosami pl:acUiśmy za drukowanie 
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ksi4łek i pism, vyr6b krzyży-, l1Ujek. 

Z"aras v poczętkach zvr6ciliśmy sif sa pośrednictvem dba Obierka v 
Jmeeyoe o pomoc do Girl Scouts of America, która pl'i)Shla lfarcerstvu 
Folskiemu w Niemczech przeszlo 3 tysf4ce mc6w ve2n!.a.n7eh, 800 swetr6w, 
70 tuz1n6v par pończoch i ve2nę na vyr6b swetrów. 

---------
!DłiiERKNCJI. CZt.OlUtOW 

S'IUSZ!ZNI ZHP Z OBSZłRO l'IIDIIBC 

W dnłaoh 29 i .30 gradnia 1946 roku zosta2a sorgan:lsowana prsez Xo
mendt G1:6wną ZHP konferencja cz2onkóv starssyzny z lfi,..1ec. Odbyła się 
ona v Ma~kovie, v Dom:11 Harcerskim, i zgro11adsila 49 instruktorek i 1n
straktor6v harcerskich. 

Po Mszy- śv. odprawionej przez lrapelana G26wnego ZHP v lfiemcseeh 
ks. mjr łun. J'6sefa Warszawskiego T. J., knnferencj f otwoi'Z1h Prsewodni czą
ca Rady StarsS)'zny ZHP v Niemesech i Iramendantka G2cSvna lfarcerek hm. Ire
na M3dlarsova. 

Wltajęo przedstaviciela Z"jednoczenia Folsldego v Niaczeeh p. Pl:eze
sa Antoniego Malatyńskiego oraz zebranych cz2onk6v starszyzny harcerskiej, 
Przewodni częca RadY' podkreśliła, 1ź zebrali.ŚJą' sit v ehvili dla nas cifż
kiej. Trzeba bowiem VY"cięgnęć vnioaki s polskiej rsecsyvistości, n.r6wno 
v Kraju, jak 1 na v,rchodźstvie. Uva~am, U zebrani tu cz2onknwie atarszY'
zny już zdeeydovali się na pozostani e na wychodźstwie. Posostajii!IIIIIY jed
nak poto, abY" nadal valezy6 o Polskę, aby' budzić 8U.Diienie spo2eezeństva 
zachodu z powdu wielkiej krzywdy, jaq nam vynędzono; aby sająć Sif 
m2odzietę polskę na V3'ehodźstwie i razeill z nię vr6eić do wolnej Polski. 

A'br to sadan1e spe2n1ć, każdy' z nas vinien stanąć do pracy-, nawet po
nad jego s11:;r. Musi..m3' ml:odzieżę tak pokierować, aby by-h zdolna i plzy
gotovana do pracy- 1 to do pzaey- cięłldej, bo taka v Kraju j\ czeka. 

DZiś o duszę mlodzie~Y' polskiej, tam v Kraju i tu na obczy-źnie, 
walczą ze sobę <hm. światY': świat vsebodn1, ma.terialist,.csey, bezbo~ 
knmnnism 1 śviat idealisty-czey, chrześcijański. M;y stajemy do valk1 v 

bOzi ta ohrześeijańskiego, idealistycznego 1 valkt t, wygrać 1m-

--.1 ~ zej konferencji maję na celu v,rjaśnienie i uśviadollien1 e 
&m, ~el-s ,.sze cele 1 zadania tu, na VY"ehodźstvie, jako gruw har-
ce • D a ego v programi e przewidujemy om6vien1 e nast,pujęC)'oh 
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zagadnień: 

l. Sytuacja międzynarodowa ze szeseg6lnym uvzględn1 eniem polo!en1a 
Polski. 

2. Zjednoczenie Polskie v Niemczech /Msze obecne poloteJnie na 
w;yehodźstwie/. 

3. Sprawozdanie Komendy Gł6wej ZHP v Niemczech /nassa obecna 
praca harcerska/. 

4. Harcerstwo i jego zadania na emigracji. 
5. Możliwości urz~dzenia barcerek i harcerzy na zachodzie, sprawy 

inne, wolne wioski. . 
+ 

N"a wiosek Prsevodnicz~c~j Rady Starszyzny hm I. Mydlarzovej, 
wd.niczjeym konferencji został wybrany Ojciec Paveł /ks. mjr bm J. 
ssawki • 

prze
War-

Następnie Prezes Zjednoczenia Folsldego na terenie Okupacji B:ey t.yj
sld.ej p. Antoni Malatynski wygłosił referat na temat obecnej sytuacji mię
dzynarodowej ze szczeg6lnym uwzględnieniem sprav polskich. Referat ten, 
dobrze opracowany i ze swadą vygłoszony, zorientovał uczestnik6w w og61-
nym nk2.adzie obecnych stosunk6v. Referat vywołaJ: liczne zapytania i uwa
gi, na kt6re referent wyczerpuj~oo odpoviedzia:t. Referat i dyskusja po
zostavi2y v umysłach uczestnik6v jasny obraz obecnego stanu v śviecie i 
położenia Narodu Polskiego. 

+ 

S PRAWOZDANIE 

Zwi4zku Harcerstwa Polskieso w Niemczech 
za okres od dnia 1.7.1945 r. do dnia 31.12.1946 r. 

Vmiart uwalniania Polak6v, przebywających v Niemczech1 przez WOj
sko Polskie i .lliant6v, w vitkszych skupiskach polskich zaczęły samo
rzutnie powstawać drużyny harcerek i harcerzy. Masowy napływ kandy'da
t6v do Harcerstwa, szczególnie starszej młodzieży, kt6ra dotychczas jesz
cze w Harcerstwie nie b,yła, potwierdził jeszcze raz, że Harcerstwo jest 
organizacj~ żywotną i navet v najcięższych warunkach potrafi samo się 
zorganizować. 

Po reorganizacji oboz6v wojskowych i cyvilnych w pierwzych miesią-
cach oswobodzenia, povsta:ta, v porozumieniu z Naczelnym Komitetem Harcer

.---~~ld. Komenda Gł6vna ZHP w Niemczech, która ujęła v raJ'Jt3' organizacyjne 
il<;.h harcerski i obecnie nim kieruje. 

początkowym okresie młodzież polska w Niemczech składała się z 
grup. Pierwsz~ grup,, najviększ~, stanowita młodzież vyvieziona 

Ant.~n na roboty do Niem:Jec, przeważnie ze wsi i miasteczek. Była 
;,óźni.c:>na w rozwoju UIIIJSłowym, gdyż przez kilka lat zmuszana do pracy 
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fisy'eznej, nie miała navet momości otrzymanie książki po1sldej. Druga 
grupa - to dziewczętta. i chl:opcy vyv.ł.ezieni po Powstaniu, przewdnie z ro
dzicami, z Warszawy i jej olmliey, niewielks, ale najzdrowsza cz~6ć uo
dzieży. Trzecią grup~ stanowi h młodzież z AK, v początkowym okresie 
najbardziej zdemoralizowana, ale jednocześnie najbardziej żywa 1 przed
siębiorcza. Czwarta - to m2odzież z oboz6v kDncentracyjeych, v dużej 
svej cz~ści obora i wymęczona. Wreszcie piątą grup~ stanovil:a młodzież, 
kt6ra naplynęła z Kraju po osvobodzeniu Polak6v v Niemczech, sprowadzona 
przez rodziny lub zmuszona szukać bezpiecznego schronienia na "gościnnej" 
niemieckiej ziemi. 

Praca vśr6d tak r6żnego elementu, aczkolwiek z biegiem czasu różni
ce między poszczególnymi grupami młodzieży coraz bardziej zacieraj~ się, 
byl:a i jest trt~dna. Demoralizuj~cy vp'Qv niewoli niemieckiej, rozczaro
vania v stosunku do AliantcSv, złe varun1d. moralne często i materialne, 
niepewność dslsz.ych los6v- utrudniaj~ pracę. Natomiast chęć zdobycia 
nauki, zawodu, liczenie na vl:asne siły, duża samodzielność i zaradność, 
optymizm i wiara v lepszą przyszłość - pracę tę ulatviają. 

M2odzież chce się uczyć i uczy się płlnie. Szkol:a jednak, niestety, 
nie obejmuje całej ml:odzieży, a prowadząc naukę v przyspieszonym tempie 
i trudnych varunkach, nie zawsze ma możność należytego jej vychovania. 
Lukt t~ muszą wypalnić organizacje młodzieży. Jedyną niezawodną organi
zacją, do której młodzież ma zaufanie i kt6ra dobrze zdala sv6j egzamin 
życiowy, jest Harcerstwo. M2odzież, zarówno starsza jak i ml:odsza, chtt
nie garnie się do Harcerstwa i v nim pracuje. Ale Harcerstwo nie jest 
zdo1ne objąć całej młodzieży. Nie wszystkim zresztą Harcerstwo, jako or
ganizacja, odpowiada. Brak k:ierovn.ik6v pracy nie pozwala na 'Wifkszy roz
w6j organizacji, a trudne varnnki pracy przeszkadzają v intensyvnym ich 
kształceniu. Brak środk6v lokomocji uni emo~Uivia wprost inspekcję i u
trzymywani e dostatecznej łączności z terenem. 

+ 

Pod względem organizacyjnym teren Niemiec został podzielony na 2 
Okręgi: Okręg P6;tnomsy, obejmujący stref, okupacji beytyjskiejJ Okrfg 
Południovy, obejmujący stref, okupacji amerykańskiej i francuskiej. 
Okrętg P6łnocny prowadzi bezpośrednio Komenda Główna. Okręg Pollldn1o"1 
ma ~naezonego Komendanta, kt6ry jest jednocześnie zas~~ Komendanta 
Głównego. 

Okręgi dzieli sięt na chorągwie: Okręg Pol:udniovy ma dwie eborągviea 
"llisla" i "Bałtyk • Początkovo były to c.boręgwie terenowe obejmowały 
ściśle określony teren. Obecnie chorągwie obejmuj~ jeden teren, ale r6ż-

s ę składem osobowym. Chorągiew 11\lisl.a" obej11Uje harcerki 1 harceny 
z o z DP PWX, a chorągiew "Bałtyk" - M.rcerzy z Kompan~ i Vartowni-
cz ełN · iedz\bą Chorągwi "Visla" jest Monachium; siedzibą Chorągwi "Bal
~ e e cmfe K!fertal, dawniej Aschaftenhtrg. 

Q}at~g P e:nr dzieli się na cztery chorągwie: "Kresową" z siedzi~ 
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dawniej v Lubece, obecnie w Wentor!ie; "Żuravie" z siedzibą dawniej w 
Celle, obecnie w Bad Hartzburg; "Skrzydła" z siedzibą dawniej w Lingen, 
obecnie w Maczkovie; "'Warta" z siedzibą dawniej v Kolonii, obecnie v 
Sollingen. 

Chorągwie dzielą się na hufce, a te na drużyny harcerek i harcerzy 
oraz gromady zuch6v i kręgi starszoharcerskie. 

Ze względu na stosunkowo wielką liczebność Harcerstwa i małą ilość 
odpoviednich kierovnik6w pracy, p:raea żeńska i męska prowadzona jest wspól
nie na wszystkich szczeblach organizacyjnych za wyjątkiem drużyn, które 
są oddzielne dla barcerek i harcerzy. 

Na odprawie komendant6v chorągwi v listo::pe.dzie 1945 roku ustalono 
ostatecznie, sa zgodą Naczelnictva, władze ZHP v Niemczech. Są nimi : 

Zjazd Starszyzny ZHP. 
Rada Starszyzny z Przewodniczącym na czele. 
Komendantka Gl:6vna Harcerek i Komendant Gł6vny Harcerzy. 

Przewodniczący Rady, Komendantka i Komendant zostali powołani v dro-
dze wybor6w przez Radę Starszyzny, w skład kt6rej weszli komendantki i 
komendanci chorągwi oraz inni cz2onkovie starszyzny. 

Przy końcu roku 1945 liczebność Harcerstwa v Niemczech wynosiła oko
J:o 25.000 haroerek i harcerzy; jeśli przyjmiemy, iż liczba ludności pol
skiej wynosiła wówczas 900.000, stanowi to 2,8%. Harcerki i harcerze by-
11 zorganizowani v 100 hufcach i 800 drużynach. Cyfry ściele trudno by-
2o ustalić, ze względu na częste wyjazdy, przenoszenia obozów itp. W tym 
czasie w Niemczech pracowa2o 120 instruktorek i 1nstruktor6w harcerskich. 

Statystyka przepro'W8dzons v lipcu 1946 roku wykazała 13. ?00 harcerek 
i harcerzy zorganizowanych v 61 hufcach i 481 drużynach, co przy ogólnej 
liczbie ludności polskiej v Niemczech, wynoszącej okolo 3?0.000, stanowi
ło 3,~. 

Natomiast obecna, na dzień 1.12.1946 r. przeprowadzona statystyka, 
wykazuje 47 hufc6w i 344 drużyny. Spadek ilości hufc6v i drużyn należy 
tłumaczyć zar6vno repatriacją jak i 2ącseniem obozów v strefie amerykań
skiej. Młodzieży jest obecnie około 7 .500. Do tej cyfry należy dodać 
r6vnież i harcerzy z nowoorganizującej si~ chorągwi na terenie Kompanii 

~--:_'Wartowniczych, których obecnie jest ju~ oko2o 500. Ponieważ ludności 
lskiej jest obecnie oko2o 300.000 to, obliczając ilość młodzieży har

~C:::~~ej na 8.000, procent Harcerstwa w stoslmku do ludności polskiej 
~ ~s~ 2, W,. Czlonkóv starszyzny pracuje obecnie o kolo 80. Harcerek w 

0 fr~tJ.Jf acji jest oko2'o 40%. 

_)t okresie sprawozdavezym odbyly si~ 3 odprawy komendantek i komen
chorągvi. Pierwsza 11-13 listopada 1945 roku v Fallingbostel, 
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druga 1-12 llpea 194€> r. w !bnachium, trzecia 16-17 listopada w Macz
kowie. Na odprawach tych omawiano i ustalono sprawy organizacyjne i 
programowe terenu. W związku z tym Komenda Gl6wna opracowała i w,ydala 
eał,y szereg instrukcji, normujących pracę harcerską w N~emczech. Ko
menda Gl6wna dokonała wizytacji calego terenu, ~zytowala wszystkie 
chorągwie /nie~re po dwa razy/, 2 kursy instruktorskie i 2 kursy dla 
drużynowych. Brała udzia2 w 2 zebraniach Naczelnej Rady Harcerskiej 
oraz w zjeździe starszego harcerstwa w Como. Komenda Gł6wna poświęciła 
również wiele czasu sprawom urządzenia kierowników pracy na Zachodzie. 
Zagadnienie to będzi.e omawiane osobno. 

Programy pr6b na stopnie harcerek i harcerzy zostazy dostosowane do 
'W8l"Unk6w .1 celów pracy ZHP w Niemczech. Położono duży nacisk na kształ
cenie kierowników pracy, w szczególności drużynowych. Kształcenie to po
wierzono komendom chorągwi. Kursy dla drużynowych organizo'Wa!le są cz,s
to. Komenda Główna dąży do tego, aby druJ.yny by'ly prowadzone przez dru
żynowych po pr6bie. Przeprowadzono v chorągwiach 5 kursów podharcmis
trzovskich, przeszlo 20 kurs6v dla drużynowych, 17 kurs6v specjalnych, 
74 obozy1 przez które przeszło 2.800 harcerek i harcerzy, 4 zloty cho
r~ i 8 zlot6v lntfc6v. Zestawienie to opiera się na danych, jakie o
trzymla Komenda Gł6vna od komend eboręgvi i jest nielrompletne. Komen
da Główna projektowała kars harcmistrzowski w lipcu 1946 r. kolo Hona.
chium, który nie doszed? do skutku z przyczyn od nas niezaletnyeh. Kurs 
ten odbędzie sit sa 2 dni w Maczkovie. 

Daże wyniki osiągnt'ł'o Harcerstwo w dziadzima pracy społecznej w 
obozach. W początkowym okresie większość prasy obozowej by'l:a wykonywana 
przez lub przy współudziale harcerzy. Harcerki i harcerze opiekują się 
starcami, dziećmi, prowadzą świetlice, organizują warsztaty pracy, opie
kują się kaplicami w obozach, grobami Polak6w, tworzą zespoł,y artystyczne. 
Wszędzie tam, gdzie istnieje zorganbovane szkolnictw, mlodzież harcer
ska ma obowiązek uczęszczania do szkoły. W poszczególnych jednostkach 
organizacyjnych, szczególnie żeńskich, organizowane by'zy kursy zawodowe 
różnego rodzaju. 

Wiele hufców harcerskich wydawało swoje gazetki, przevażnie na po
wielaczu. Centralnym pismem Harcerstwa w Niemczech jest STRA~NICA, re
dagowana przez phm T. Starczewskiego. Dla drużynowych było W KREGU RADY, 
wydawane przez Chorągiew Kresowę, obeome zawieszone. Dla starszych har
cerzy NASZE Ż!CIE, wydavane przez Krąg im. Andrzeja Ma.łkovakiego. Proje
ktovane jest vydaw.n:ie pisma dla wdz6w zuchowych CZARODZIEJSKI RÓJ i 
dla kierovnik6v pracy harcerskiej W KREGU RADY. W poszczeg61nych chorąg
~dziło wiele jednodniówek. Poza tym vydrukova.no następnjące 
lts · : s aniem Chorągwi Bałtyk: Pr6by na atopnie harcerek i harcerzy, 
Ko n do awa ks. J. Ma.uersbergera i Sprawości harcerskie. W druku 

Arna ~ją : gowskaz harcerski.- Sedl a czka i Krąg Starszoharcęrski -
Jls ego. Staraniem Choragwi Zurawie t Gry' i zabawy w izbie harcer-

ll!tblro\rskiego, Nasze gi;y i eviczenia - Tworlcowskiej, Wędrownicy -
'!ł'...."1b!'Cl,fłzurf Chmi alowskiej o Baden-Povellu. 
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Komenda G26v.na rozprowadziła w terenie kilkanaście tysięa,y księjek, 
otrzymanych z II Korpusu i od Wl'adz Harcerskich. Na wystawie czasopism 
w Eppstein dział barcerski zgro.madzil: wiele wydawnictw harcerskich. Pra
wie wszystkie chorągwie wyrabiały krzyże, lilijki i inne oznaki harcers
kie. Wydawano równie! portrety Baden-Povella, pocztówki harcerskie itp. 

~ UNRA stosunki nk:tadają sit rótnie, zależnie od obsady personalnej 
poszczeg6lnych team6w. Należy jednakże zaznaczyć, że większość team6w 
UNRA, doceniając wartość px'acy harcerskiej vśr6d ml:odzieży, nieraz bar
dzo wydatnie popiera Harcerstwo w obozach polskich, wbrew intencjom władz 
okupacyjnych i wyższych vhdz UNRA, kt6re wydały szereg zabz6w pracy har
cerskiej. Wladze te, nie zadając sobie nawet trudu sprawdzenia istotnego 
stanu rzeczy, już z g6ry, v samych początkach organizowania się Harcerst
wa w Niemczech, przesędziJ:y, że Harcerstwo polskie jest organizację p:>li
tyezną i dotychczas, wbrew poglądom swych pracownik6v, kt6rzy stykając 
się z Harcerstwem na terenie oboz6v p:>lskich mają inny pogląd na tę spra
wę, nie zmieniły' swego stanowiska. Pr6by, oeynione przez władze harcers
kie, oficjalnego uregulowania tych spl'aw z władzami okupacyjnymi, dotych
czas nie dały' p:>zytywnych rezultatów. 

Z przykrością należy r6wnież zaznaczyć, iż Mitdzynarodowe BiUiv Ska
utowe znajdujące się w Londynie, p:>mimo, iż Harcerstw w Niemczech istnie
je już przeszlo p62tora roku, dotychczas nie uznało sa stosowne nawiązać 
z nami kontaktu. Trudno przypuścić, że Biuro Międzynarodowe nie nie wie 
o Harcerstwie v Niemczech; bflo ono o nim p:>1nformowane; wiadomo nam! 
iż wysyłało swych przedstawicieli do Niemiec dla zbadania sprawy skautin
gu. Nie zdarzyło się jednakte nigdy, aby ktokolwiek z tych przedstawi
cieli zgłosił się do vła~ haroerekich. Kierownicze grono ZHP v Niemczech 
ma ~tpliwości, ozy takie stannviako Biura Międzynarodowego jest zgodne 
z ideą mi~dzpl8.l"Odovego braterstwa skautovego, głoszonego przez niedawno 
zmarłego twórcę skautingu gen. R. Baden-Powella. 

Natomiast z wielkim uznaniem należy podkreślić pomoc, jaką ZHP w Niem
ozech otrzymał od Girl Scouts of Ameriea oraz skautek i skautów brytyjs
kich. Mianowicie Girl Scouts of Ameriea, dzięki staraniom dba dr Leopol
da Obierka, przysłała Harcerstw polskiemu w Niemczech ponad 3000 wełnia
nych koc6v, 800 swetrów, aoo f'nnt6v vl:6czki i 70 tuzin6v par pończoch. 
Skautki i skauci brytyjscy, dzię~ staraniom Britisb-Polish Guide and 
Scout Friends oraz Anglo-Polish Catbolie Assoeiation przysłaly haroerkom 
i harcerzom w Niemczech wiele setek paczek z ubraniami, przyborami piś
miennymi i innymi przedmiotami codziennego użytku, zalączając przytem bar-

---~~zo serdeczne listy. Ostatnie paczki otrzymywaliśmy nawet z Unii Polud
ni"!:»ro-Afrykań ski ej • 

... - sprawie repatriacji władze harcerskie zajmowały podobne stanowis-
O ~ j i inne organizacje polskie v Niemczech, a urlannwic.ie uvdaly', że 
~ ka~dt członków ZBP winien sam decydować w tej sprawie. Ze statystyki 
~~' iż w roku bieżącym wróciło do Kraju 17.000 haroerek i harcerzy. 

~ Ze ~ględu jednak na sprawność organizacyjną, Komenda Gl6vna uvaża, iż 
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członkowie ZHP, szczególniej saś kierownicy pracy haresrsk:iej, polńnni 
się już zdecydować, cey wracają do Kraju, czy też pozostają na obczyź
nie. Leży to nie tylko v ieh właseym interesie, ale i w interesie Har
cerstwa v Niemczech: plynność bowiem czlonk6w organizacji, szczególnie 
na kierovniceyeh stanowiskach, znakomicie utrudnia pracę. 

Największą bolączką w pracy harcerskiej, oprócz, oczywiście, •nor
malnychn trudności wynikających z obecnych warunków pracy w Niemczech, 
jest brak środków lokomocji. Koleje tylko v drobnej części rozwiązuję 
to sagadnienie ze względu na różne ograniczenia, dotyczących szczegól
nie DP. Jest niezmiernie trudno kierować tak liczną organ i zac ją, jak 
Harcerstw, rozrzuconą po calych zacbodnich Niemczech, mając bardzo o
graniczoną możność poruszania się po terenie. Wszystkie, najliczniej
sze zresztą, usiłowania Komendy G26wnej rozwiązania tego zagadnienia, 
po pewnym czasie, zawodziły. Obecnje znow nie mamy możliwości wyjaz
dów. 

'11 programi e pracy Komenda Główa, oprócz- normalnej pracy harcers
kiej, poloży szczególniejszy nacisk na kształcenie dru.żynovyeh i pod
haromistrs6v, sprawę wydawnictw 1 pism harcerski eh oraz na dopomożenie 
w urządzeniu się na Zachodzie tym harcerkom i harcerzom, którzy do Kra
ju nie wracają. 

+ + + 

Po vygloszen.iu tego sprawozdania, Komendant Główny Harcerzy hm K. 
Burmajster wraz z Szefem Komendy Gl6wnej hm Wł. Dębskim omówili spra
wę urządzenia haroerek i harcerzy na Zachodzie, nowych przepisów mun
durowych dla instruktorów oraz inne sprawy bieżące. 

W· drugim dniu, po wznowieniu obrad konferencji i powit.aniu delegata 
Naczelnictwa ZHP poza granicami Kraju, hm Eugeniusza Kooopacldego, hm K. 
Burmajster wyglosU referat pt. "Harcerstwo i jego zadania na emigracji", 
v którym podkreślił mocno, że emigracja jest częścią narodu i, że walka 
o niepodległą Polskę jest nieskończona, bo v Polsoe niepodległości właŚ
civia nie ma i Polacy przeb;vwajęcy na emigracji są. żywym protestem prze
ciwko oddaniu Polski pod okupację sov.ł.ecq, a vobec skrępowanie prasy 
krajowej, informują opinię publiczną o wszystkich próbach sowietyzacji 
Polski. Opr6oz infornowania zagranicy o stosunkach v Poisoe, drugie za
danie to uśvis.damianie społeczeństw Zachodu o niebez-pieczeństwach grożą
cych kulturze zachodniej ze Wschodu. 

Po dość wyczerpującej dyskusji Przewodnicz~ca zamknęła zebranie. 
Na. aakońcaenie uczestnicy odśpiewali "Wszystko co nasze Polsce oddamy". 

""~a.stęJ;nego dn1 a, po zakończaniu konferencji instruktorskiej, .31-go 
grup..nfa ;ozpo ~l się w Maczkowi e kurs harcmi strzowski, zorganj zowany 
rsez Ko łówną, w którym 'WZięło udział 6 Instruktorek i 9 Instruk-

torów-. Kurs n trwał do dn1a 6-go stycznia 1947 r. /7 dni/. Ucżestni-
cy tpdzie~ 2 zastępy. Jeden tvoreyly Instruktorki, drugi - Instruk-
'"'tor~ 

~ 17 

archiwum 



N 

W roku 194 7-48 wiele energii zużyliśmy na rozlokovanie m2odzieży 
na zachodzie oraz zdobycie przez nią wyższych studióv. Ponievaż I dy
wisja mi a?a się vycotać z terenu Niemiec i my, Polacy, musieliśmy się 
zdecydovać ostatecznie, co mamy ze sobą zrobić. Przede wzystkim po
stanoviono, że szkolnictw przeniesione będzie na teren II korpusu i 
młodzież, która nie vraca do Polsld, vyjedzie do Wloch, częściowo do 
Anglii 11 rodzinami. tnadze szkolne vyjecha2y do v.toch, a potem przy 
likwidacji II korpustt, do Anglii. Ci, którzy odnaleźli swoje rodziny, 
v różnych innych kiertmkach rozjechali się po calym świecie: do Ameryki, 
Australii, Nowej Zelandii, gdzie po przyjeździe organizowali i zasilali 
novymi si2am1 szeregi miej seowego Harcerstwa lub organizo'llali Harcerst
wo vśr6d miejscowej Polonii. li Niemczech pozostali tylko ci1 którzy z 
powodu chorób lub vlasnej nieudolności czy chęci tam pozostaJ.i. 

Ja vyjecha2am z ostatnim transportem I dywizji do londynu, v lis
topadzie 1948 r. Pozostali tam jeszcze tylko ci, którzy jechali do in
nych państw i części śv.l.ata i czekali na załatwienie formalności. 

Dh Burmaj ster v.yj e chał v r. 1950 do londynu. TU się ożenił z dhną 
Marysię i w ten sposób pozostał. Dhna Janka Odrzyvolska wyjechała do 
Stan6w Zjednoczonych, a dh Jerzy S"zcześniewld do Francji i tak prace: 
harcerska prawie zanik2a i jakoś nie może się już vśr6d tych rodzin pol
skich, jakie tam pozostały, zorganizować, pomimo niejednokrotnie czynio
JVch prób .restaurovania jej. 

Natomiast nasze grono harcerskie, które przesz2o przez Maczków, 
do dziś dnia pracuje ve wzystkich ugrupowaniach harcerskich na całym 
świecie, wychowując młodzież v mUości i pracy dla Polsk! poza jej gra
nicui, w sl:u!bie Bogu, Polsce i bliźnim. 

o~ c 
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KONFERENCJE r Z"JAZDI S?ARSZYZNY HARCERSKIEJ V NIEMCZECH 1945-50 
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Z ~en HARCERSTWA FOLSKIEGO W NIEMCZECH 1945 - 1950 
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HlRC!!RS'Nl POISJ{IEGO V :tmMCZECB 1945 - 1950 
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wycieczka z Lourdes 
w Pireneje, 1946 r. 

Wigilia w Maczkowi e, 194 7 r. 

Rosjanki-uczestniczki kursu 
harcerskiego w Maezkowie 



Anna Muurek 

Yooz,tld 

-

l«>JE DZIEJ! W O~lZIE RA:vENSBRUECK 

OD SIERPNIA 1944 DO MAJA 1945 

• 

, W :pl)lovie sierpnia przyjechalc z dużym transportem llit~niarek 
z Oswitoimie do Ravensbrueck. 

Narasie nie zostalyśmy tomalnie przyj{łte, gdyt opr6cs- nas prz)szq 
inne transporty kobiet z Warszawy i ~6vek węgierskich. laźn1a nie mo
gla nadążye z k4pielą i przebieraniem. 

'!'ak .jakieś trzy tysiące kobiet czekalo trzs;y dni za drutami, na d\fo
rze, bez przydzia:tu jedzenia i jakiegokolwiek okryoia. 

Nasz transport, zahartowany v Ośvittoim:łu, nie okazywal an.i sdzivie
nia mi zniecierpliwienia, poprostu czekaqśm;y. W nocy khd2yśm;y się na 
ziemi, blisko jedna drugiej, aby się nawzajem ogrzewać. W dzień obser
wowałyśmy życie obozu. ~ mi było ~yd6vek vęgiersldoh, przywiezion;reh 
z wolności1 _ kt6re zaraz po przywiezieniu ubrały się w eo kt6ra m1Ala naj
lepszego, 01' zrobić dobre wrażenie. Po pierwszej noey przespanej na tuż
lach wyglądały jak kom:łniarze. Nie bylo wody do mycia, ani do prania. 

Natomiast zamhr N1emo6v przegłodzenia nas nie powi6dł sit, bo daw
ne Ravensbryczanld., nauczycielki polskie, które pracovaly v kuchni, •zor
ganizowały" wielkie kotły z kawą 1 zupą dl a nas. 

Również proponowały lfarszaviankom z powstania przechowanie biżute
rii i rzeczy wartościowych, spotkały sit jednak z odmo'Wil, gdyż nove llitź
niarld nie znały jeszcze Niemo6v 1 nie spodziewały sit, h vsz)'stko zos
tanie im odebrane. 

Po trzech dniaoh przeszłyŚm;y przez łumę, dostałyśmy stare lecz 
czyste pasiald i cały nasz transport został sld.erovany na selekcje na ro
boty v fabrykach niemieckich. Już v Oświttcbi:n zaprzy-jaźnilam się z 
Dr. Janką Puławskę z tiarsza wy, choialyŚ:m:;y nie rozdzielać się 'lięoej. 
M:łmo, że Janka cierplala na ischias, postanoviła udava6 zdrową, bo by
lyśm;y pewne, ~e mnie skierują do fabryki. 

Niemieccy- lekarze decydowali kto jest zdolny do pracy. Janka zo
stała przyjtta, a mnie veale nie zawołano przed komisję. Yostanovibm 
zglosió się sama, ale jedna ze starszych Yolek poinf'ormovala mnie, że 
nie wolano mnie do komisji jako zbyt niebezpieczną, a jako Polka nie 
povinnam się zg::taszać dobrowolnie do pracy przeciwko naszej ojezJ'Źnie. 

__.;L-llen spos6b zostalyŚJD7 rozdzielone. Następnego dnia Janka odjeeha-

- "_ :~e j~;ostalam v Ravensbrueek. 

c Nie m:łal:yśmy przydzia:tu do żadnej grup;r. B72yŚmy ska-
głód. Szczeg61nie marzlyŚM3 v nocy, vpravdzie otrzymalys~'m-, 
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po jednym kocm na dwie osoby, ale następnego dnia ktoś uleradl nasz koc, 
pnykry"lyśmy się papierem, ale i ten skradziono nam. wtedy po raz pier
nzy v tyciu ukra.dlam z towarzyszkę niedoli koc, kt6ry poprzednio nam 
przydzielono. 

Po apelu często zabierano nas do dorywczych prac, na ~ykl.ad do 
karczowania pni drzewnych. By;t:a to praca bardzo ciężka, poprostu byłyś
my sa słabe. wtedy nauczyłyŚm;y się symulować vysiłek. 

Tak mijał dzień za dniem. W dodatku zrobU mi się czyrak na prawej 
lydce. Materia ciekła bez przerwy i vygryz:ta dziurę na trzy centymetry. 
Itole~anki polecil:y mnie opiece pewnej pielęgnierki-Polki, kt6ra po ośmiu 
godzinech praey, zamiast odpoczyvać, udziela2a pomoey potrzebującym. Od
tąd co wieczora chodzilam na opatrunek, ale noga nie goi2.a eię. Pielę
gniarka m;rśla2a, że umrę z zakażenia. W tym okresie było mi to zupelni e 
obojętne. 

Ale zdarzal:y się jaśniejsze chvlle. Nieraz, kiedy stal:yśmy na ape
lu godzinami, w ciemnościach porank6w, gl.odne i zmarznięte, nagle jakaś 
ręka wsuwal.a ci ciepły pieczony kartofel i zniksl.a - zanjm zdol.a2aś po
wiedzieć "dziękuję". 

zaczęl.o się nowe życie. 
Trzeba wiedzieć, że poza oficjalnym życiem obozo

wym, narzuconym nam przez Niemc6v, pl.ynęlo r6vnolegle ukryte życie więź
niarek. 

Zdaval.ob:y się, że to nieJOOżlive, że terror stosowany przez w2adze 
obozowe, dmgie apele, szykany, pogarda okazywana Polakom, calkollicie 
nas zal.amie • .Ue nie dallalyŚtey" się. Trwała walka między ohydnym i prze
rażającym życiem a nami. Przecivstaw1ał:yśmy brzydocie - piękno, uciskowi 
- wlność myśli, nikczemności - kulturę i godność osobistą. Naviązywa?y 
sięt i utrwalały przyjaźnie i pomoc bardziej pokrzywdzonym. Modli;tyśmy 
się vsp61nie, oczywiście w ukryciu. N1ekt6re panie umiał'y z pamięci re
cytować r6źne modlitv.:y i prawie całą mszę. 

Odb:yvał,y się inqn~zy art:ystyczne z w:ygl.aszaniem poezji i Śpiewem. 

Istniało tajne nauczanie, zorganizo~ane przez p. Stanislawę Salską; 
istn1ah. tajna druż:yna harcerska "Mury" pod komendą Druhny J6zef:y Kantor. 

R6vn:iet panie cz:ytaly nam gazety i komentowaly je. Nigdy i nigdzie 
nie b.:ylo takich optymist:ycznyob viadomości o po~odzeniu Aliant6v i blis
kim sakońozeniu wo jn:y. 

Ja zostałam wciągnięta w nove ż:ycie przez Hildę /byla to Polka pod 
,...---.....,:!:,:e.l.szyvym niemiecldm nazviskiem/, kt6rą poznalam jeszcze w więzieniu 

Lwowie. 

N 
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Pewnego razu Hilda zapytal.a mnie: 

•czy Fani jest harcerką?" 

"Tak - odpowiedzia2am - ale po czym Pani poznała?" 
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"?ani zachowuje się jak harcerka" pa.dla odpowiedź. 

Hilda przedstawiła mn1.e Druhnie J6zce, kt6ra povierzyl.a mi prowa
dzenie zastępu. 

Pami ętam, że v moim z-astępie był}' między i.tuzymi Zosia KlilDov.tcz n 
Lwowa /ze znanej rodziny ogrodniczej/, Maria • • • r6wnież ze Lwva, naj
mlodsz~ była Halina Reguła. Provadziłam "zbi6rld." Z"astępu po pracy, na 
dworze lub v qcie bloku. ObchodziłyŚmy uroczyście wzystkie rocznice 
narodove, wpominajęc historię ich z pamięci, uezy~my się poezji i 
piosenek Męzanyeh z daą rocznicę. Także pomagałyśmy sobie i v miarę 
możności innym. 

Poza tym zostałam r6"Wnież saangażovana jako nauczycielka geogra.tii 
do tajnego· gimnazjum i szkoły powzechnej. Lekcje odbyvały się na g6rnej 
pryczy v bloku. Oczywiście uczyblm z pamięci, uczenn1 ce okazywały sa1nte
resovan1e7 a navet entuzjazm. 

R6vnież zostałam poinformowana co się dzieje w obozie i co się dzia
ło dawniej, na przyklad o "kr6likach", o egzekucjach i tym podobeych spra
wach. 

Dzięki harcerkom dostałam pracę. Najpierw v magazynie cblebovym. 
Wkr6tce zrezygnovalam jedDak z tej praq, gdyż nie by;tam dość sprytna i 
przedsiębiorcza v organizowaniu i przenoszenjn chleba, a nie tylko o to 
chodziło, żebym się sama odżywiła, l~cz żebym pomogła 1nuym. 

Praca v szval ni 
Następnie dostałam pracę v szvalni Massar. 'W zvięzku z tym 

dostałam novę sukienkę, v dobrym gatunku, granatovę v bia2e paski, jed
nak wycięto na plecach część materii v kształcie tJkoŚnego la·zyża 1 vata
viono k:avalek szarego materialu. 

Dostahm także rtdobre" mieszkanie v niemieckim bloku, własny koc i 
16żko na dwie osoby. Spałam z jedną Niemkę, kt6ra dostała się do obozu 
koncentracyjnego za to, że ~a?a narzeczonego Polaka.. Nigdy jej nie vi
działam, bo pracowa lyśory na j nnych szyftaeh, ona viecz6r - ja v dzień, 
lub odvrotnie - ja v nocy ona v dzień. W tym czasie Jaga Wiktorówna ze 
Lwva, kt6ra pracovala v kuchni, przynos12a mi czasem surowej jarzyny: 
kaptlstę, marchewkę, buraki lub brukiew. Z"abieralam się do jedzenja na 
koji po ciemku. Nie mog:t.am jedDak znieść, gdy "moja Niemka" patrzy2a na 
mnie "glodn;yDI vzrokiem". Czułam to vyraźnie, choć nie vidzidam, vi~o 
zawsze dzielilam się z 114. P9Wtlego razu mimo voli podaluchałam jej roz
movę z innymi Niemkami. M6vi:ta, ~e nie roZ"umie, dlaczego Hitler każe nie
nawidzieć Polak6v. Polacy są dobrzy i uczynni, wzak ja dzielę się z n1..fł 
j~ choć sama nie mam za dużo. Gdy na urodziny dostała tort z do-

)!Ot mi kawałek. 

"Ną alm: Massar szylo się na maszynach elektryczny'ch, przeważnie 

{ 
r rfowy.ch foialer~ł6v, dla Gestapo, a także naprawiało sit ręcznie b~ellz
\ ~' i ~ia ~emc6w i pasiaki więźni6w. Ja należalem do drugiej grupy. 
~anta N emo6y naprawiałam byle jak, a bardzo starannie pasuki. 

r 
~ 
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Akuratnie przeciwnie niż nam nakazywala Massa.r. 

Pan:i e, które pracm<ały już po cztery lata v szwalni, skarżyły się 
na złe traktowanie. łl.assar okazyvala pogardę Polkom, mówiła, że nie mają 
kultury i inteligencji, na przykład nie wiedzą kiedy trzeba otworzyć ok
no, kiedy potrzebujemy p6jść do toalety, ona. sa.ma tylko wiedzida kiecy 
i wydawała rozkaz. Nadto nie pozwalah Polkom czesać się z rozdziałem v 
pośrodku, bo to jest zastrzeżone dla Niemek. 

W krótki m czasie zostałam wyrzucona z pracy, nie wiem czy Massar 
sauvażyh jak pracuję, czy dlatego, że odmówilam szycia na maszytlie dla 
Niemców, czy dlatego, że prosiłam żeby nie sprzątać pracowni, gdy miałam 
silną gorączkę i bardzo spuchniętę nogę. 

Po Wj'rzuceniu ze szwalni nmsialam również wyprowadzić się z blokn 
niemieckiego, ale vygral:am, gdyż zestalam przeniesiona na polski blok, 
w kt61"3m by"a bardzo dobra bloko"m, p. Maria. 

Praca u "S'asa n 

Z'nowu harcerki pomogły mi. Zostałam przyjęta do kolumny 
pozaobozowej, t.zw. "Sas", której Drużynową była Stanislava Schreiber. 
Kolumna skhdala się z Polek, niekt óre z nich pracowały tu już po czte
ry lata. Pracowałyśmy przy maszynach, wykonując obcasy z drzewa i drew
niaki. Wiele kobiet miało poucinane palce przez maszyny. Ja praco'llalam 
przy heblarce vspólnie ze Stefą. 

Warunki pracy były znośne, to'llarzystwo przyjenme. Zaraz na początku 
poinf'ormowano mnie, że nie należy się spieszyć . Wobec tego podczas pracy 
uczyłem Stefę języka f:l:ancuskiego . 

Właściciel fi!Pryki, Niemiec, dawaJ: nam ze svoich prywatnych zapasów 
zupę o znacznie wyiazej wartości kalorycznej niż zupa obozowa. 

'1'a. jeden raz w kacecie spotkalam ludzką dozorczynię . Gdy zobaczyła, 
że mam ranę z cieknęcą materią na nodze, nie tylko nie srobUa doniesie
nia, lecz przeciwnie, kazala abym w czasie pracy codziennie mogla umyć 
ranę i wyprać bandaż w cieplej wodzie. M6j ozyrak zaczął się szybko goić . 

W semą wigilię 1944 mialam wypadek u "Sasa". Kawałek drzewa, który 
heblowatam, poszedł w odwrotnym kierunku i uderzył mnie silnie w rękę. 
Stracilam czucie i nie mogłam ruszyć ręką. 

Po powrocie do obosu, t jakiejś przyczyny nakazano nie wychodzić 
z bloku, nie moglam się więc spotkać z przyjaciól:ką Władzią, która mie
sskal:a na niemieckim bloku. 

Pamięć o zbliżających się świętach powiększyła jeszcze uczucie oea
il>~!'lil~ru:.a • Po lożylam się na 1:6żku i stardam się zasnąć. 

poczułam, ze do ręki ktoś vsunąl mi garść daktyli. To była 
Jugoaławianka, która vhśnie otrzymah pierwszą paczkę prowian

do.mu. Wiedząc, że ja nie otrzymuję paczek, podzieliła się ze mną. 
rł:tvśnr'f się razem. 

źniej jMzcze Zosia Klimoviez przyniosła mi marchewkę bodaj że ze 
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tvowa, a Marysia dala mi svoj~ porcję chleba, bo także dostała paczkę z 
domu. Z"robilo się ciepło kolo serca, byh.m bardzo wdzięczna Panu Jezuso
vi, który vhśnie sięt na.rodzll. 

Gdy saczętlo się bombardowanie okoli~, właściciel fabryki zażąda:t, 
aby vięźniarki, jego praco~ce, tak samo jak Niemcy schodziły do schronu. 

Bombardowanie uszkodziło elektryczność, a te maszyny byly poruszane 
elektrycznie, nie mogły dal ej pracovać. Niemiec zwolni 2 nove pracovnice, 
lecz 1atrz~l wszystkie dawniejsze. Ja zostałam zwolniona. 

V uroJonej kolumn i e ogrod!l~ c z ej 

Przez pevien czas nie pracovalam nigdzie. 
Jednak nie musiałam się obavia6, że mnie zapędzą do jakiejś ciężkiej pra
c:JT, gdyż jedna z pań zorganizovala mityczą kolnmnęt ogrodovą. Po apelu 
ustawiałyśmy się piętkam i raz-dwa-trzy defilowałyśmy przed władzami, 
clrutynova meldowab.: "Kolumna Ogrodova - stan 20 osób". Potem rozchodzi
łyśmy się po o bozie. 

Kolumna transportowa 
Wkrótce zap:roponovano mi vstąnienie do kolunn.y tran

sportowej. Zast,povaly'Śm;r konie, przevożąc na v6zku necey gł6vnie Niem
ców. Praca by la ciętżka i czt~sto niepotrzebna~ musiałyśmy wstavać na za
wołanie v dzień i v nocy, ale dostavały'Śmy dodatkovą !ropę i co najważniej
sze, kręciłyŚmy się po obozie v porze, kiedy vszystk!e inne vięmlarki 
musiały być na blokach. WidzislyŚmy co się dzieje. Na przykład, spotyka
lyśm;r pracovnik6w Czervonego Krzyża, widziałyŚmy transporty vięźniów z 
likwidovanych fabryk, v związku z wycofywaniem się armii niemieckiej. 
Widok by'ł okropny. Zajeżdżał pociąg, kilkanaście mężczyzn-widm, ovinię
tych v koce, vysiadaloił szU el'aniając się, często upadali na ziemię i 
przeważnie już nie żi • Potem vyrzucano z vagon6w umieraj~eych i truw. 
Wiadomo było, że vojna się kończy • 

Nasza kolmnns postanowUa zdobyć sobie buty na drogę do wolności. 
Dvie przedsiębiorcze panie ~djęły się ukraść vorek but6w z magazynu u
braniovego dla nas vszystkich. Udało sie, przyniosły vorek, niestety zs
vierał same buty nieparzyste. 

Wybrałam sobie prawy bucik męski, niewiele za duży, a levy o trzy 
numery większy, ale oba były czarne i bardzo wygodne. V nich nie tylko 
odby-łam marsz treydniovy z Niemcami , ale także służyły mi przez rok v 
obozie D.P. w Niemczech. 

'W tym czasie, po pracy, szyłam plecaki dla znajomych i nieznajomych, 
z sukien obozowych. Wiedzielam lepiej niż inne panie jak povinien być 
uszyt~cak /z doświadczenia byłej alpi.ni stki/. 

". l i e transportovej pracowalam do końca. 
tJ 
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Likwidacja obozu + 

Na 'Wiosnę 1945 roku, już nie tylko my, ale i Niemcy uwie
rzyli, że ponieśli klęskę i że zbliża się koniec wojny. Na skutek przy
wożenia coraz to noyYch transport6v z fabryk, obóz był przepe2n1.ony. Hi
giena przesta2a istnie6, zmslala dyscyplina, a zaczął się bałagan. 

Nie było już w obozie światła 'Więc czasem nie wstawalam na ranny 
apel. Nasza blokowa umia::ta zawsze lak liczyć, jakby wszystkie byly obecne. 

Nie było dostatecznej ilości jedzenia, te z nas, które nie miały za
pasów z paczek głodolmły lub umierały z głodu, aż do chwili kiedy Czerwo
ny Krzyż przywiózł paczki kanadyjskie. Dostałyśmy po jednej paczce. Nie
które panie zjadły naraz za dużo i potem chorowały lub nawet umierały. 

Niemcy zaczęli wywozić lilaszyny, ekwipunek, a także bogactwa Z'łu- l 
pione przeważnie w Polsee. Wywozili porcelanę, obrazy, srebro. Cale ogro-
mne skrzynie. 

Yar6d więźniarek panoval dobry nastrój i nadzieja vstępovała w serc~. 
W lutym 1945 roku Komenda Obozu postanowiła zii'kwidować żyjące jesz

cze "króliki", aby zatrzeć ślad. Wobec tego "króliki" opuściły swój blok 
i myśmy je przechowywały. Parniętam, że jedna Norweżka, niestety Z'apomnia-
2am jej nazwiska, zamieniła się numerem z "królikiem". "~eżeli nmie za
biję - powiedziała - nic się nie stanie, ale one muszą przeżyć, aby Qpo
wiedzieć światu o tej niesłychanej zbrodni hitlerowskiej. Ostatecznie 
Niemcy zrezygnowali - nie zabili "królików". 

Armia sowiecka nacierała, a wojska hitlerowskie wycofywały się ze 
wschodni ego frontu. W obozie zacierano dowody zbrodni, a nawet pozwolo
no na przyjazd szwedzkiego i międzynarodowego Czerwonego Krzyża pod kie
roVTlictwem Folke Bernadotte 'a. Akcja Czerwonego Krzyża uratowała życie 
wielu. Przywożono do obozu paczki żywnościowe. Wprawdzie Niemcy gros za
bierali sobie, ale i dla nas coś zostało. S'powrotem tymi samymi autami 
wywożono od kwietnia 1945 roku najpierw Francuzki, potem Szwedki, Nor
weżki i Dunki% potem inne narodowości, a w końcu Polki. Zaczęto od tych, 
kt6re :powróci.cy z pracy z fabryk • .Tedną z nich była Dr Janka Puławs1ca z 
fabryki z Ebersva.lde. Widziałam się z nią jeden dzień, potem wyjechała 
transportem Czerwonego Krzyża do Szwecji. 

Parę tysięcy kobiet zostalo . w obozie, So-wieci byli już blisko. W 
nocy z 27-go na 28-go kwietnia Niemcy zmusili nas przy pomocy psów do 
wyjścia z obozu i do udania się · wraz z njmi na zacb6d. Plecaki się przy
dały, każda więźniarka dosta2a na drogę jednę paczkę prowiantową. 

JUż w czasie marszu nadjeohe.l:o kilka aut Czerwonego Krzyża • .Tesz
.----.cze raz miałyŚmy możnoś6 wyjazdu do Szwecji. Każde auto zabierało tylko 

je narodo-wość. Zanim wyszukałam auto polskie - nie było już miejsca. 

zystalem z książki : 
za" warszawa, 1965 . 

Wanda Kiedrzyńaka "Ravensbrueck", "Książka i 
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Pomoglam koleżance llimce NI!Lvroekiej - absolwentce SZko2y Rol niozej !l Kra
kowa - kt6ra mia2a. cbor~t nog,, wydrapać się. Hsnka zrnc12a sv6j plecak, 
aby' zrobić dla J!!llie aiejsoe, ale auto ruszy2o, a ja zosta2am na gościńou. 

P0maszerovali6my-. Niemcy strzelali do słabszych, kt6re nie mogły 
nad4:!yć. Spieszyli sit, wleli się dostać do niewoli Angl1k6w lub Ame-r-y
lam6w, niż Rosjan. Czuli się bezpiecmiej z nami. Szqśmy trzy noce i dwa 
dni gościńcami, vśr6d cofających się żo2nierzy niemieckich, prze~ rozma
ite miejscowości, samaskowane fabryki, lub przez wsie i pola. Nasi straż
nicy byli prżygotovani na zabijani e nas, a r6vnież mieli cywil.ne ubrania 
na vypa.dek gdyby' zajęli ich sowieci. 

W nocy z 2.-go na 3-go maja w okolicy Parcbb postanowUam z kole
!anq nie iść dal ej, lecz v;yspać się. Gdy obudzil:y'Śm:;y sit, nie 'b72o Niem
c6v. Wszędzie leża h porzucona broń i belm;y. B;y2yśmy wolne! B;y2 to naj
Pitkn:łejszy 3-ci M&J ! 

$ł$$$$ 

XILKA. SILWETEK ~Z R.tVENSBRuECK 

BO~ENKA ZE OOta 
trrodzih się ulomna. Mimo tego, czy v2aśnie dlatego, 

zg2osi2a Bif jako ochotniczka do słutby' w akcji podziemnej. ZOstah ku
rierką. Wlele razy z powdzeniem przenios2a tajną pocztę, aż ras nie uda
lo sit• Zlapano ją z vielk1m 2ad1mkhm papier6w ukrytych pod sukienką • 
.&resrlo1lano i zrobiono śledrlvo. Nie pomog2o bicie a:n1 sz-czucie ogrom
n,mi1 specjalni e treao~ psamj • BożEinka bala sił okropnie, a:l.e nie 
vydaza nikogo. 

Wydano ją do Oświęcimia. Jakimś cudem przeży2a, yY'82ano ją trans
portem do Ra.vensbrueck w sierpniu 1944 roku. Tam jako ka] ekt prsydrlelo
no jll do Jugendlager, co oznacza2o śmierć. O g2odz1e, prawie bez ubrania, 
trzyuno tam vię~niarki na d2ugieh apelach, aby' 1m1 eraly'. Ale Botanka i 
to przetrvah i doczekała się przen:t esienia ltpOVr'Otem do gl6wnego obosu. 

Botenka marzyła, ażeby jeszcze kiedyś w życiu mieć 2adne buciki. 
Ik>sta2a je na drogę do volności. 

BE'LA, KORlERKA KAN!lO'WA 
Mia2a lat 15, gdy wybuob2o powstanie varszawskie. 

Naturalni e zg2osU:a się do sluzby. Zoata2a kurierą 1 wielokrotnie prze
nosila viadomości k.ana2ami. Brodząc v brudnej, śmierdzącej vodzie, nie
raz po pas, uvdała że to nic nadzwyczajnego. Nic to, że naba.wih się 
choroby' nerek i że po upadku powstania dostah się do Ravensbnleek. 

~ lat 16 i okropnie by'2a ciekawa jak wygląda świat. Pawego ra-
n eni się namerem z inną więźniarką, kt6ra praoowal:a poza o bonm 
'D"M!:'V· W u kop6w. Nie wr6e12a, ozy zginę h, ozy td zosta2a uwolnio-

.... ~l:'llrrzez z jącą się armit sowiecką, nie wiem. 
o --..t -
-~W~t-
~ 

--- --- --- ---
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Urodziła si, z usobn1 ętą px•avą r,ą. Wkrótce po skończe
niu ssko2y povszeehnej vysz2a za mą~ i m1ala dwoje dzieci. Chociaż kale
ka, pra2a, szyta, sprzlltah, jak gdyby' miah obie zdrove r,ce. Jednym 
slovem umia2a robić wszystko, i to świetnie! Nie m:J a2a jednak nigdy dość 
c11asu na czytanie i podró~ovanie. 

Za przynale~ność do tajnej organizacji dostała się do Ravenebrueck. 
Potem przewieziono ją do Oświęcimia na pewną śmierć v zastępstvie za in-
114 va!niejszll i lepiej znaną panią. Władzia nie załama2a się i przebaczy-
2a. Pan Bóg os2onil: ją. POnovnie przevieziono ją do Ravensbrueck. Odnala
zła tam da we znajome i dostała pracę w szwalni Massar. 

Vl&dda martvi2a się p6źną jesienią 1944 roku, że ja. nie mam S'Wetra. 
Pociesza2am ją, ~e sweter spadnie mi z nieba jako że we Lwovie dałam jed
nej pani zupe'blie nową sukienkę, gdy nie mogl:a wrócić do S'Wego domu na 
skutek aresztowania rodziny. Rzeczywiście w krótkim czasie jedna pani da
h mi swój stary sweter, gdy kupiła sobie nowy ·za prowianty z paczki. 

Stojąc na apelach, które nieraz ciągnęły się 4-5 godzin, opowiada
lam je o swoich wycieczkach harcerskich, geogra.f'icziJY'eh, szkolnych i o 
INOich podróżach. ll.tadzia słucha:ta z takim ss.jęciem i zachwytem, że vy-
davało się jej, i~ apele trwają sa krótko. 

Wl:adda przeżyła Ravensbrueok, li)"SZh z obozu v nocy z 27-go na 
28-go kwietnia. Prawdopodobnie znalazła się w Szwecji, bo nie spotka
łam jej v czasie dalszego marszu. 

-----
IDal1na Cłiocianowicz 

WSPOMNIENIA Z DAWNYCH LAT 

Przeszlo pół wieku temu oboje z mężem będąc v szkołach znsleźllś~ 
się v kręgu harcersk:Jm v mił,ym mie6cie W11n1e. W późniejszych latach va
rnnld pozwoli2y nam pracować v Kole Przyjaciół Irarcerzy 4-ej Harcerskiej 
drużyny im. Józefa Poniatowkiego. Praca trwala koło 4 lat. Przeżyliśmy 
z Druhami sporo czasu urozmaiconego gavędam1 przy ogniskach obozowYch, 
wycieczkami, spławami kajakowymi, a nawet raz kuligiem. Czytam teraz v 
liście druha z 29.6.1974 r. : "Stosunek Ko2a. Przyjaciół dla nas był tak 
przyjazny, serdeczny, że chyba nie znajd3ie się z naszej gromady nłkt, 
kto by o tym zapomniał. Fakt pozostaje faktem i potwierdził to nasz Zjazd". 

A teraz o Z"jeździe. Druhowie trafili na nasz adres dopiero v 1970r. 
~--fstyezeń/. Nie motna się dziwić. Najprzód by';ta wojna, później przeprowa.

dH&, urądzan:Je tycia, sakladania rodzin i tak lata przelecial:y. Gdy 
konłakt zosta? z nami nawiązany to mąż zdążył tylko raz do nich napisać, 
vawnl1najęc ich młodość i swojll chociaż zaa\18.DSovanę i te piękne czasy, 
kt.6re ehcialoby' się jeszcze raz pr-ze~yć . Odpoviedź na ten list nadeszła, 
ale uż tylko ja czytałam. Podzieliłam się z nimi smutną wiadomości$. 
Eilm~ey i zarazem ostatni list mtża zosta2: powielony i rozes'btny v~r6d 
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gromady druhów. Nap2ynt'l:Y' do mnie serdeczne l<Dndolencje, czasami z toto
grafiami z dawnych lat. Drahowie swoją pamiłcię o nas ponollli mnie prz&
żye moje ciężkie dnie nie w osamotnieniu. 

Po pewnym czasie przyszla wiadomość, te uradzili spotkać się na 
Zjeździe 7-9 lipca 1973 r. w tlaJ:czu. I spotkali się. Bylo ich J..4.-u plus 
4 żony. Jleden nawet z Ameryki. Piszę mnie, że przeżyli mile chv.l.l.e, od
żyły wspomnienia wspóln:i.e przeżytych lat w slużb1e Dobra. Nie wszyscy 
mogli przypyć. Zostały odczytane listy, depesze od tych chłopców i ser
deczny list od Czarnego. Wysrochali mszy św. ża2obnej za polegl:ych i 
zmarlych druhów. Zwiedzili wat Pomorski, a resztę czasu poświęcili 
wspomnieniom dawnych dni. I w ostatnim dniu nie jednemn. zapoolly sit 
oczy, kiedy trzeba bylo powiedzieć dowidzenia. 

Byl:y tam wspomni en i a, były wzruszenia, by q piosenki, były" elnd.l.e 
zadUIIIY', były pogodne uśmiechy i celne dowcipy. Poznali się, przypomnieli 
się, popatrzyli na radlone czoła i siwiznę wlosóv, V11Jlienili braterskie 
uściski. I wytyczyli sobie zadanie, że na 50-lecie salożenia drużJnf 
"Czwórka" zjedzie się. 

~jazd swój w 1973 r. zorganizowe.J.i naJeżycie. Były" wpqvy jako u
dzial:y", datki dodatkowe. Druh z Kanady przez P.K.O. urozll8icU uczty 
przysyłając dodatki. Wszystkie \lydatki pokrYto z malym saldem jako za
lążek na 50-lecie. 

Ostatni komunikat orgen1 zecyjny zakończon;r zl'o!eniem podziękowan.ia 
za przybycie na Zjazd i został zakończony slovami organizatoróvs "' Wam 
kocbani Druhovie za udzia2, za serce, sa transport samochodami osoboV)'Ili 
i sa niezapomniane chvile spędzone wspólnie, za okrzyki, vivaty, sa pio
senki z ognisk obozowych i ze szlaku walk o Polskę. Za wszystko. Czuwaj." 

Pamiętalam o Zjeździe i napisałam na tę uroczystość do Druh6v. Pew
nego dnia p::>czta przyniosła mnie list z kt6rego wyjrzal kościół śv. Arrny 
z fasad4 gotycką, olśniewającą elegancję i lekkomyślnością, a dalej te 
s2ova: 

"Wracając do wspomnień młodości, v ~lym Mieście•, wyra!~ 01 
Droga Pani z głębi serca plynęce sl:o\nl wzięczności: za tTUd i bezint&
resowną pomoc v pracy z harcerstwem. Obozy, kolonie, cndne splav:y kaja
kowe oraz kształtowanie dusz ku PraVIhie, Dobru i Pięlmu, popieranie ini
cjatywy mlodycb zapalnych serc i rąk. To '1\loja i ś.p. iVego Męża duża 
ns2uga. Ozuwaj! Ozvartacy. 

~e ~jasdu 4 Wileńskiej Drużyny Harcerskiej v dniach 7-9 lipca 1973r. 
v Wal ozu." 

Podpisy: t~szystkicb ~ja~dowicz-6v. 
/ 

/ Z'8 mnabpl się nad tymi s2:ovy i stwierdzUam, że to jest mile echo 
px·zesz):ósci. \ 

--- --- --- ---
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k.B. Brochvicz-Lewiński 

K>BniZACJA v& OIUUpJ Z".lf.P. W .1920 R(]KQ 

D'r11h bm. n. Nłl.!KRkSZ" v svej ksiJłżce "HA.lłCERZE W BOJACH" podal ilość 
harcerzy kaliskich, jaka 'Pl"Z~by2a do Warszawy na skutek zarządzenia mobi
lineji pnes Naculnictvo, v pierwsz~ch dniach lipca 1920 roku. Wymie
nił on liczbf 162 harcerz~. Liczba ta jest tylko częściovo słuszną. 
Dh. W. lfekrasz, podając tą licz~ oparl: się na "dokumencie podróż~", wy
stawionym przez lromendt Garnizonu v Kaliszu. Jednak ten dokument podawal 
jeszcze drugą liczbt, a mianovicie dodan~ byl dopisek, "plus 223 uczni". 
Ci "uczniowie" to byli także harcerze. Skąd się wziąl taki dopisek i dla
esego - to dalej om6wit. 

W sumie vitc, na podstavie tego dokumentu podróży przybyło z ka1 is
ldego Okręgu Z.H.P. do Warszavy v dn:łu 6-go lipca 1920 roku 385 harcerzy. 
Tald meldunek dożyłem jako dov6dea tego oddziału w Naczelnictvie Z.H.P. 
oraz· ustnie gen. J. Hallerolli przy przeglądzie tego oddzial:u na Alei Szu
cha, a następnie na Cytadeli dovódcy 221 p.p. pplk • .łdamovi Kocovi, do 
którego oddsial kaliski zostal przydzielony • 

.Ue to nie vszystko. Do oddzial:óv ochotniczych weszla jeszcze doda
tkowo pewna ilość harcerzy z Va Okrtgu Z.H.P. Dość tą oceniam na okolo 
20-30 ehlopc6v. 

Są<Ht, że konieczn;ym jest danie pewnego wyjaśnienia tego co się dzia
lo na teren.ie va Okręgu Z.H.P. w końcu czervca i początku lipca 1920 roku. 
tata 1919-1920 to największy rozkwit harcerswa na terenie va Okręgu ZHP. 
'!o szczyt rozwoju tego Okrfgu. Okręg ten obejmoval część dawnej guberni 
kaliskiej, poviat~a kalisk.i! turecki, dupecki i koniński. Byl podziela
~ v naszej organizacji na obwodya Koniński 1 Turecki, a drużyny v Kali
szu i okolicy podlegały bezpośrednio Komendzie va Okrfgu. V Kaliszu by-
lo sześć drużyn, a cztery v miejseovościach: Opatóvek, Blaszki, Checz i 
Zag6r6v. Razem dziesięć drużyn, skupia jęcych o kolo 1000 do 1200 harcerzy. 
Obv6d Konin mial: dvie drużyny v Koninie oraz po jednej v miejscowościach: 
Py'zdry, Ięd, ~ek, S:tupca, Kaźmierz Wlk., Pontnóv, Skulsk, Siesin. Ra
zem r6vnie~ d.ziesitć drużyn. Drużyny v maJ:ych miasteczkach były mniej 
liczne. W sumie v obwodzie konińskim byl:o nieco vięcej trlż 600 harcerzy. 
Obw6d Tarek by:t słabszym, nal tylko sześć drużyn. W Turku dvie oraz po 
jednej v miejscowościach: ll.ładys?av6v, Grzymiszev, Uniej6w i Poddębice. 
Byl:y to, za vyjątkiem 1-ezej drużyny' w Turku, druzyn~ 'Wiejskie o mniej
seyeh stanach Uczbovych. W sumie v obwodzie tureckim bylo okol:o 400 har
cerzy. Razem va Okręg Z.H.P. liczył ponad 2000 harcerzy. 

Komendantem Okręgu byl db. prof. Feliks MatavO\Iski. Komenda Okręgu 
Sk2adal:a sit z t wydzial6v Ideovego i Technicznego, Sekretariatu oraz 

N ~bnika. 

0 
_ --:--.... \ v dni ach 22-24 czerwca 1920 roku odbył się v Kaliszu Piervszy Zlot 
t:::;:-' va f. Okręgu Z.H.P. jva to męski okręg, a Vb - żeński/. W zlocie bra-

-~ _!vtt ziaJ: 1200 harcerzy i 800 harcerek. Zlot był przeglądem sprawności 
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1 osiągnięć w pracy harcerskiej. Wypadl im~»nująeo. W kilka dni po zlo
cie, od 27 czerwca, szereg drużyn organizovalo r6żne wycieczki dla star
szych harcerzy. 

~omenda Okręgu /bez wydzia'u Technicznego/ wyruszyła na VJCieczkę 
szlakiem: Gopło - Inowrocław- !fel. Inne większe wycieczki to G6ry Mę
tokrzyslde, JUra Krakovska, Poznańskie . Poza tym szereg mniejszych wy
cieczek, w terenach bliższych, głównie w lasach. 

Byłem lderowniki.em Wydziału Technicznego i zastępova:tem Komendanta 
Okręgu na czas jego nieobecności. Dnia 30 czervea otrzyma.l:em z Naczelnic
twa Z.H.P. telegraficzną zapowiedź mobilizacji Harcerstwa. Pierwszego li
pca przyszly rozkazy i instrukcje mobilizacyjne na piśmie. Trseba. bylo 

i\ "postawić na nogi" ca:ty Okręg, a przede wszystkim od'W'oh.ć wycieczki . Po-
116g? mi v · tym zape.:t jeki ogarn.ą? naszych harcerzy. 

Ju.ż v dniu 3-go lipca rozpaczą? się napl:yv do Ka1 isza harcerzy s 
różn:ych naszych drużyn. Odbyva:t się przegląd przed Komisją Lekarską. 
system zakwaterowania i wyżywienie na jaldm był oparty niedawn.;r Zlot, 
dopomógł i przy mobilizacji. System ten i.ierał się o Szkol:y /kWatery/ 
i ~o2a Przyjaciół Harcerstwa /wyżywienie • Wieczorem 4-go lipca otrzyma
:tem telegraficzny rozlmz przybycia ze zmobilizowanym oddziałem do Wilrsza
vy v dniu 6-go lipca. Na podstawie tej depeszy, Komenda Garnbonu w Ka
·liszu, wystawiła mi w niedzielę 5-go lipca, dokument podróży na moje naz
wisko i 162 harcerzy. 

W'.l.adomość o wyjeździe do Warszawy rozeszla się bardzo szybko po Ka
liszu ·i okolicy. Już wieczorem 4-go lipca nastąpil: de l szy napl:yv ochot
ników. Wm6gl się on od rana dnia 5-go lipca. Byli to harcerze wracający 
z r6żn:ych wycieczek. O godzinie 3-cie po poludniu zgłosiłem v Komendzie 
Garnizonu dalszych W harcerzy. z-aładowanie do transportu kolejollego 
miało nastąpić o godz. 5-tej. Nie było czasu. W Komendzie Garnizonu nie 
by-lo nikogo z oticer6v aby można było wy15tawić nowy dokument podróży. 
Wobec czego podoficer d~ zdecydova:t się dopisać w dokumencie ju2 
wystavioeym słowa: "plus 22.3 uczni". Napise:t uczni, gdyż nie wypada:to 
m:u pisać povt6rnie "harcerzy". Było to zresztą zgodne z rzeczywistością, 
gdyż tak zaliczeni harcerze byli jednocześnie uczniami szk6:t kaliskich 
lub innych. 

Z dokumentem tym przybyłem dnia 6-go lipca rano do Warszawy. Zło
żyłem go v adiutanturze gen. J. FraJlerll na Alei Szucha. Natomiast listy 
imienne przybyJycb oddałem w lamcelarii 221 p.p. tegoż dnia. 

Nie udalo mi się ściągnąć na czas wycieczki Komendy Okręgu z Helu 
oraz innych wycieczek z dalszych odlegl.ości. Powr6ci:ty one v tydzień lub 
później po naszym vyjeźd.zie z Kalisza. Z wycieczek tych db. F. MataW\lSki 

~ 20-stu ochotnik6v, którzy wyjechali również do Warszawy. 
SUJIIfi.wię~ va Okręgu Z.H.P. do oddzia2:6v ochotniczych vstąpi:to v 

19 W po d 400 harcerzy. Z'ostali oni rozmieszczeni po różnych pW:-

~"e .:..-::-p!efho e byli v : 201 p.p., 205 p.p., 221 p.p., ~6 P•P• i Bry-
~~e fff. kiej. 
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W artylerii v t 18 p.a.p., 18 pac., i l D.A.K-u. 
W kavalerii v l pu2ku Szwole~er6v. 

Poleglo ldlkadziesiętciu. Mi\'dzy nimi dh Idzi Smoraviński /brat gene
rała/, drużyno"'Y 1-szej drużyny w Turku i Komendant Obwodu. Jan Komza, 
K. Anżeszczuk1 Jan Wr6blevsld i innj. Nazwiska ich znajdują się na pa
llli4tko"'Ych tablicach w szkołach: kaliskich, tureckich, konińskich i 
innych. 

Rannych i kontuzjowanych było także sporo. Niestety pamiętam naz
viska ty1 ko dv6oh: Antoniego ~sld. ego i Kaz'imi er za Rydygiera. 

ZOfia Nowak-Przygodzka 
-------

"SPRAWOŚĆ"- LWWSKA PRACOWNIA 

HARCERSKA 

Od 1915 należałam ve Lvovie do organizacji 
skautowej, przemianownej później na Zviązek Har
cerstwa Polsld.ego. Z czasem zostałam drużynową. 
W roku 1935 zorganizova:tyśmy pierwszą harcerską 
sp6'łdzielnię krawiecką pod nazwą "sprawność", 
którą prowadzilam w charakterze zarządzającej. 
Spółdrlelnia zatrudnjaJ:a około 20 osób na liiejs
cru i 50 pracujących systemem chałupniczym. Firma 
ta vykonywa:ta povażne dostawy dla szk6J:, urzędóv, 
wojska. Zam6vienia dostawała sp6łdzielnia w dro
dze konkurs6v. Robiło się kosztorys zam6vionej 
pracy, składało ofertę z wzorami i ściśle okreś
lonym terminem dostawy. Gdy dana oferta zostal:a 
przyjęta, trzeba było kupić bale materiaru, od
powiednie dodatki, następnie mateJ"ial krajać na 
r6żne wielkości, rozdać robotę poszczególnym pra
cownicom, pil nnwać terminu wykonania i odebrać 

oraz dostawić gotową już pracę wedrug adresu zamaviającego. Termin dosta
wy byl: bardzo wżny. Za każdy drleń sp6źnienia pl:acil:o się dużą karę. 

Cała ta praca odbywal.a się u mnie w domu. Na Placru Halickim, nie
daleko kościoła Bernardyn6v v,ynaję:tyśmy pięlmy sklep, gdzie była pod
ręczna pracownia zaopatrzona v kUka aaszyn do szycia. Tam szyło się na 
zam6wienia, według miary, z kupionego u nas w sklepie materiału mundur
ki szkolne dla dziewcząt. Szkoły miały r6żne mundurki, fartuszki, koł
nierze, naszyvki, odmienne stroje gimnastyczne. ------- w sklepie na składzie były zavsze mundurki gotove dla paru tfi>6v 
sskc5 , w paru wymiarach i różnych cenach, zależnie od materiału. 

N nteres" prosperowal dobrze. Wymaga2 jednakże ogromnych wysiłk6w: 
O ..... wYDa e ienia dostave6w-grosist6w, o najniższych cenach, dobrej, handlo-

tł.\\/l/~ej acji by sarobić i równocześnie najniższą ceną pobić konkuren-
-~ v ovej ofercie, określenia czasu potrzebnego na wykonanh zam6vienia, 

34 

archiwum 



• 

• 

-

skrojenia. Często, gdy saviodły pomocnice, moja matka i m6j ojciec po
magali mi ponad vhsne siły, zwhszeu jeśli chodzUo o rozdanie robo-
ty cha:tupnicom, które przycbodzily po pracę i odnosiły na określon;r drleń • 
.Ue ile r8JT trzeba by2o jechać autem, aby rozwieźć px·ac,, a przede vsa,st
kłm wyegzekwować odebranie 'jej na czas! - Tll już pomagal: m6j •· 

Cel spółdzielni byl: jasno określony. PragnęłyśJQT polskiej robotnicy 
dać pracę_ - zarobek obliczony rzetelnie, vci4gajęo ję przy tym v sasady 
organizacji i celów harcerstwa. Zł.pal: harcerski i viara v .sens takiej 
instytucji narodowo-spol:eezny umożliwiały i vzmaenia:t;r ten vysil:ek, li
czony nie według sil, ale ved:tug celu. 

Gay dziś myślę o "S'pravności11 podziviam nasz v:ysil:ek. t.adM z nas 
nie miała i nie znal:a fachu kravieoldego ani handlowego. Kdda. mial:a 
swoją pracę zawodovę, jako lekarz, inżyrder, pravnik, urzędnik i td. 
Nazwiska harcerek, vsp6l:praeo1mic, ulecial:y mi z pamit~ci, ale często vi
dzt ich tvarze pel:ne zape.:tu i ••• zatroskania2 gdy się coś nie uda2o, 
wspominam k2opoty- savody- desperację, że n1.e zdąży się na um6viony 
termin i trzeba btdzie p2acić karę. Pami ętam zmęczenie i • • • po odpo
eZ}'llku - stal:e ei4gnienie dalej. Sp61dzielnia zostah zllkvidowana v 
październiku 1939 na skutek zarzędzenia sovieeld.eb vl:adz okupacyjny-eh. 

w. Jerend Śliviński 

-----
lrarC!Iistrs Dr Antoni Novak-Przygodzld. 

/Opel/, advokat 

Do harcerstwa należa2 od 1911 r. Pe2n12 v życiu 
szereg kierovniezycb funkcji spo2ecznycb i po
litycznych. Brd udział w obronie Lvova. Jako 
cz2onek A.K. by:t szefem Wojskowej Sblżby Spo
l:ecznej /gt6vnie Szare Szeregi/ i harcerskiej 
poczty polovej. W 1945 r. praeoval v Komendzie 
Gl:6vnej ZBP v Niemczech po ttwollrl:eniu z nie -
w li. Był wsp62organizatorem SPK i pierwszym 
prezesem tej organizacji. 

zmrl: v 1959 r. v Paryżu. Do końca życia dzia
lal v harcerstwie. 

-----
PIERWSZA SFóŁDZIELNIA HARCERSKA' W lDDZI 

......_ ....... do rtki " n o t a t k i " v formie relacji na temat bis-
i'mn.JO i pracy Pierwszej S'p62dziel ni lfarcerskiej "Czuj-C:a3n" v 

"'Jil' kto byl autorem tych mocno postrzępiony-ch notatek. Na-
=- spółdzielnię organizow.l. Znałem organizator6v, a na-

z szeregiem z nich vsp62pracova2em. Sądzę dlatego, że 
~l3Jnllzvis~'8, autor tych notatek, przyjmie to wyjaśnienie jako 
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usprniedliv:tenie, że bez Jego zgody, część i eh wykorzystalem v swym opra
cowaniu. 

• • • • • 

Myśl sorgsnisowania " 'll s p 6 l n y e h " varsstat6v pracy zarob
lrovej, v formie udział6w sp62dzielczych, ld.e?kovah w umyshch vielu har
cerzy na długo przed rokiem 1933. tr6dlem tych myśli były samoistne pr6-
by poszozeg6lnych drużyn organi zovanis. waraztat6v saro bkowych, sklepik6v 
szko~ch, kramik6v itp. Kilku z sa:to~ycieli sp62dzieln1, to byli człon
kowie drużpy im. Gen. lfenryka Dąbrowkiego v l.odzi dru~yny, kt6ra v la
tach 1923/1929, miała dobrze prosperującą introliga-brnię, varsztaty sprzę
tu obozovego i sklepik harcerski. 

Te rozstrselone vysilki i pr6by gospodarcze poszczeg6~ch drużyn 
mdal: sespolić i skierować na właścivą drogę, 6vczesey Prezes Koh Przy
jaei61 HS:rcerstwa v l.odzi, Dr. prav ALBIN GRA:OOWSKT. Pod Jego przewod
nietvem powstal Komitet Organizacyjny Sp61dzielni, kt6ry v 1933 roku zor
ganizował Spółdzielni' Harcerską ~zuj-Csynn w l.odzi. 

Prawnie, dniem narodzin S'p6łdzielni, by:t dzień 2:7 maja 19.33 roku, 
t.j. dzieli wpisania jej do Rejestru Handlovego pod Nr. 463 v Sądzie Okrt~
gowym w l.odzi. ~ług tego rejestru, założycielami sp62dzieJni byli : 
Dr. Albin Grabovsld, Roman Nenbart, Karol Gonsik, Janina Ciesielpka, inż. 
Władysław lfyszkovski, Kazimierz 9liwiński, Dominik Patora, Lucjan 'śViątek, 
Saturnin Xuraez,.k, Stanisław Twar6g, Franciszek D6lka, Jan Po~piech, Bo
les2av Mnia.rski i AJ f ona Winczewski. 

• • • • • 

Przewodniczęcym Rady Nadzorczej Sp61dzie1ni jednogłośnie wybrany 
sostal Dr. A. Grabowski, który v środovisku harcerskim' cieszył się viel
~ sympati~ i zaufaniem młodzieży. 

J'"ako dsiahc! hareerski, poza Przewod
nictvem Kola Przyjaci6ł, ofiarnie wsp61 -
pracował na terenie Z'srzędu Oddziału t.6dz
ldego ZHP jako jego Viceprzevodniczęey, eo 
nie przeszkadzało Mn ~ywo interesować si~ 
wasystktmi przejaYami działalności sp62 -
dzielczej. B,yl sawsze światłym i bezinte
resoVD)'m doradcę dla Dyrekcji i Kierov
nietva, at do chwili przej,cia Sp6łdz1e
ln1 przez Komisaryczny zarząd h1tlerovs1d. 

SWe oddanie współpracy z młodzież~ 
----..... przyplilcU życiem: zginął v obozie kon

entracyjnym. 

o~ c 
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Dyrektorem i Kierownikiem Sp6łdzielni był śp. brat m6j, Kazimierz 
Śliwiński. haea na tym stanowisku zaprowadziła Go na przymusowe roboty 
do Niemtac • •• i do Ośvięcimia. 

• • • • • 
Pierwsze składy i biuro spółdzielni mieściły się v lokalu Komendy 

Chorągwi Harcerzy w lodzi, przy ulicy Evangelicldej Nr. 9. Bodaj po kil
ku miesU!cach okazało się, że te pomieszczenia "kątem'' nie wystarczają. 
Spółdzielnia przenosi się do własnego, choć wynajętego, lokalu, przy ul. 
Zielonej Nr. 5. W tymże lokalu zostaje otwarty pierwszy na terenie l.o_, 
dzi s~lep harcersY~. 

R6wnolegle zaczynajlł sve prace warsztaty, zmontowne już :fachow, 
które zatrudniają poszukuj4cą pracę młodzież harcerską. Rozpoczyna się 
~am1erzona na dużą skalę produkcja namiot6w, plecak6w, pas6w mundurowych, 
oznak harcerskich itp. Bardzo wydatnie zaczyna funkcjonować introliga
tornia i drukarnia. Sklep i pracownie zdobywają coraz liczniejszych od
biorców. M~odzież harcerska z zaufaniem zaopatruje się w swojej placów
ce gospodarczej w niezbędny sprztt obozow.y i ekwipunek osobisty, które 
są produkovane w dobrym gatunku, a sprzedavane po 100żliwie przystępnych 
cenach. Fakt ten należy podkreślić. gdyż były to lata nader trudne dla 
sumiennie pracująeych przedsiębiorstw handlowych i drobnej wytwórczości, 
z uwagi na 6wezesne stosunki gospodarcze w Polsce, a w szczególności w · 
todzi. Mimo to Sp6l:dzielnia jakoś radzi sobie, pokonując duże trudnoś-
ci1 jakie wynikajlł z wielkiej konkurencji silnie rozwiniętego handlu pry
watnego. lkma.cnia nawet swą pozycję ma.teria.J..ną, zdobywając coraz to 
liczniejszy~h klient6w nie tylko na terenie miasta, ale i w całym Kraju. 
Na obozach i zlotach harcerski ch zaczynają przeważać namioty z charakte
rystycznym stemplem "Czuj .Czyn". 

Nie twierdzę by 'WY'b6r nazwy dla spółdzielni był szczęśliwy, ale 
zgodnie z intencją organizatorów mie.ła wyrażać harcerskie założenia han
dlowe: u c z c i w o ś ć = C z u j ! i w y n i k = C z y n ! 

Wypracovyvane z roku na rok nadliYŻki wzmacniają stan f:inansowy Sp61-
dzielni. Zviększająca się produkcja stwarza szerszy wachlarz ofiarowa
nych usług, co pozwala na zatrudn:ian:ie coraz to większej liczby młodzie
ży harcerskiej. 

Niespodziewany rozrost i zakres pracy wykazal, że dotychczasowe 
pomieszczenia dla warsztat6w, pracowni i sklepiku są niewystarczające. 
~a zgodą Rady Nadzorczej zostaje zakupiony okazały lokal w centrum mias
ta,· przy ulicy Piotrkowskiej Nr. 146. Calość zostaje gruntownie prze
robiona i wyremontowana. Po vyposeżeniu i urządzenia wnętrza lokal sta
j e ei. ~ z reprezentacyjnych sklepów sp61dzielczych w l.odzi. 

• • • • • 

i t l e r o w s k i na Polskt~ we vrześniu 1939 roku prze
·~ dzialalnoś6 stale rozwijającej się harcerskiej plac6wki 

akę niewątpliwie b.rła Sp6ldzielnia. 
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Ok u p a n t zagrabiwszy naszą Ojczyznę przekazał ea~ majątek . 
narodowy, przemysł i handel w ręce niemieckich zarządc6w. Komisarzem dla 
wszystkich s~6ldzielni zrzeszonych w Z.S.~. "Spolem", a tym samym i dla 
Sp6łdzielni harcerskiej "Ozuj-Czyn" został wyznaczony niemiec, K a r l 
H e i n t z • On to, w dniu 11 maja 1940 roku, skierował pismo do Sądu 
w L i t z m a n n s t a d t /tak okupe.nci przezwali "Mdź/, w kt6rym po
wiadomił S"ąd o przejęciu pod Slł6j zarząd Sp62dzielni i odwołaniu dotych
CZISowych władz, to jest Z8rządu i Rady Nadzorczej. 

Ten fakt zamyka działalność Sp62dzielni w okresie Rzeczpospolitej 
Niepodleglej. 

• • • • • 

Na zakończenie pozwolę sobie zacytować przedostatni ustęp tej częś
ci relacji, kt6ra zachowała się prawie nienaruszona. 

WMlodzież harcerska, ezłonkovie i przyjaciele spółdzielni, kt6rym 
los pozwolil na przetrwanie ' okupe.cji w l.odzi, przechodząc ulicą Piotr
kowską, svaną w6wczas "Adolf Hitler Strasse", z żalem spoglądali na sw6j 
sklep, na drzwiach kt6rego wisiało ostrzeżenie "Fftr Polen verboten" -
/Polakom vstęp wzbroniony/. Wszyscy jednak vierzyli , że napis ten nie 
jest nmieszezony na stale, że widomy ten znak wrogiej, faszystowskiej 
przemocy zniknie pewnego dnia bezpowrotnie, ustępując miejsca znakom 
harcerskim i spółdzielczym." 

N i e s t e ty ••••••• n i e z u p e 2 n i e ! 

-----
lasimiera Vicińska 

WSPOMNIENI.A Z OKRESU 1939/40 r. 

Okres pogototda harcerskiego był poświęcony intensywnej pracy szko
leniowej. Organizowano kursy - m.in. - gospodarcze z podkreśleniem ży
wienia sbiorovego, samarytańskie, opieki nad dzieckiem. 

W pierwszych dniach wojny duża grupa harcerek z dhnę dr Zofit Nowak
P'nygodzq zgłosiła się do pracy v szpitalu na Politeehniee, kt6ry pow
stal dzitki żywio2ovej ofiarności społecznej . Tam najpotrzebniejszą oka
zalasię praca w kuchni; sil lekarskich i sanitariuszek b,y2o dość. Z 
dhnę ZOsią na czele szorowal:yśmy więc kotJ:y itd • 

Wkr6tce po zakończeniu dzialeń w j ennych na terenie Lwowa najbar
ddaj palęcę sprawą stała sl\' pom:~c dl a uchodźc6w - przede vszystk1m z 
Warszawy, kt6rsy przybywali często dosłownie tak, jak sasta2o ich bo~ 
bardovanie. 

Z1ma saezfla się przedwcześnie i by2a bardzo ostra. Sytuacja uchodź
- sv2aescza na saimprowizovanych kwaterach zbiorowych - była szeze

.LfLtej eiętka. Organizowano wite zbi6rld. w naturze: ubrań, naczyń, pro
w16JD.t6w 1 t p. 
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Najcztściej ~walam na kwaterach v klasztorze 00 Karmelit6v, gdzie 
mieścilo sit wielu ucbodźc6w. 

Nesia Jarosehówna otrzymywala jakieś sum;y pienitżne, które dorteza
ta na kwaterze prmy ul. Na. Bajki. 

Szczególniej dużo wysi2ku w2oży2y barcerki w przygotowanie wigilii 
dla uchodźców w grudniu 1939 r. 

DtlsZ~t prac podejmoll8llY'ch w tym czasie przetS dziewcztta by-h na 
Volf'6wna. 

Harcerki wsp6łdziala2y również w organizowaniu pomocy dla m2odych 
ludzi, kt6rsy ssli ku granicy poludniowej, by walczyć dalej; szuka.q 
kwater w domach prywatnyeh, dostarczal:y ubrań, ekw:l.pmku. 

Wspomnienia moje zv~zane ze Lwowem kończą sit wiosą 1940 r., 
gdyż w Metniu zmuszona by2am wyjechać do Sanoka. 

Wiga Zaleska 

-----

HARCERKA BRONI POJ'.NIKA KO~ C:IUSZKI W SANOKU 

Pomnik Tadeusza Kościuszki w S'anolm, uf'tm
doV&n7 przez społeczeństwo Ziemi Sanockiej, a 
odsłonięty 28 września 1902 roku, był przez 
d2ugie lata punktem koncentrujęcym v okresie 
zaboru austriackiego obchody narodowe. Tu 
gromadzil:a sit ml:odzież i śpiewała pieśni pa
triotyczne. 

Wrzesień 1940 roku ••• pomnik Kościuszki, 
drogi sercu każdego sanoczanina, zagrożony ! 
Okapant chce go zniszczyć. Dr. Karol Zaleski 
interweniuje u Kreishaupmanna i otrzymuje o
bietnict, że pollhl1k pozostanie. 

Po śmierci dr. Karola Zaleskiego / 20 lu
tego 1941 roku/ v rann;ych godzinach 21 kviet
nia 1941 roku s2:ychać było uderzenia m2ot6w. 
Kościuszko zagrożony! Wśród pracujących v zbu-

Pomnik Tadeusz Kościuszki rseniu pomnika zjawia sit haroerka v żało-
a ś bie i przypomina obietnict Kreishauptmanna. 

v Sff:oJcu, na Placu w • Jana Gorąoymi słowami smusih do przerwania nisz-
w u dsl ęcia polmika . 

~n ro • o świcie, 22 kwietnia 1941 roku zn6v odez-
uy tlerowc6w valy się mloty ••• Harcerka staje na warcie 

~c:JOO~tni.a J.9 roku. przy pomniku, na ostatniej warcie, i nie 
pozwala na dzielo zniszczenia. Robotnicy 

'łni ene niemi ecoy mijają pomnik • 
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- Czy vam wass v6«H Hitler kasa2 niszczyć także pomniki? 
- To nie sprawa żoln1 erza! 

Vraeajfł robotnicy, z nimi Stadtkomissar Mlrkel v asyście. Kr6tka 
V)'1ld.ana zdań: 

- Dlaczego chcecie zburzyć pomnik? 

- '.l'en pomnik drażni Rosjan. 

Pada rozkas: Zbanyć natychmiast! 

Slrońcsona ostatnie varta ... Pomnik ruąl. Ukocha"'' pomnik Kośeiusz-
k::1 ••• 

W godzint p6źniej zwolnienie z pracy, odebranie legitymacji i ••• 
harcerka musiala opuścić Sanok ••• 

/Rozmowa z Kreissełml.rathem HUberem przy zvoln1eniu z pracya 

- Gestapo sa.tęda2o surowej kary! 

- za co? 

- "Bo ona nie boi sit Niemc6v!" / 

IłUber nie wiedział, że v tym SdJ'm domu ta sama harcerska prowadzi
la potem tajne nauczanie. 

~. SS. 

-----

PRZYGODA NA KuRSIE ItiS'l'ROK'l'ORSnM 

W ZWIERZ!~CU ~jMOJSKIM 

Po z tęczeniu sit organizacji skautowych t~eeh zabor6v v pamiętnym 
roku l listo~da 1918 na zjeździe v Lublinie - odbyla sit v ZVierz,ńeu 
Ze1110jsldm v lipeu nasttpnego roku 1919 2 tygodniowy zjazd starsz,zny i 
obrady III Rad)r Naczelnej. Z obrad tych vyl.anialy sit i ustalały zrtby 
statutovo-organisacyjne zjednoczonego Z'łń4zku Irarcerstva Po1skiego. Po 
tych dv6eh tygodniach zorganizovano "instruktorskie karsy zvięzkove męs
ki i teńsld" - jak sanotowal St. Sedlaczek v Roczniku harcerskim /Warsza
va 1928, Vfd:. ZHP, str. 7/ i Vaclav Beltejewsld w •Historii Harcerstwa 
Polskiego" /Harcerskie Biuro Wydavnicze, Warszawa 1935 wyd. II. str. 
173/. Bl:ażejewski pisze: "Kurs v Zwierzyńcu mieścil sl, v budynkach 
podobnie jak i zeszloroczny v Staszowie, za to nastr6j na kursie by2 
iście harcerski, urozmaieon)" szeregiem vieczornic urzędzaDy"ch vsp61nie 
s karsem teńskim odległym _ zaledwie o pcS2tora Jd1ometra. Baviono się vy

-..... ... 'llienioie przy dźviękach v2a.snego przemysłu orkiestry olx>zovej. W przer
ch mifdzy wykladami i ćviczeniami odbywano przejddżki po stawie na 

J.--.. bf.~,ovanej z beczek, pod kierunkiem naczelnego pioniera Wladysłava Ne-
0 "iiiir' za - tratwie." 

e..\Wk W wydaniu drugim z 1935 r., opuszczona zostala zabawna przygoda, 
-~ sit v czasie jednej s takich •morskich" wypraw po stawie vydarzyla 
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poważnej grupie instruktorskiej a opisanej v wydaniu piervszym v roku 
1933. Oto - pisze Bl:ażejewski - "posłuchajmy co opoviada uczestnj k tej 
przygody. 

Pewnego razu zjechała się na kurs straszna moc gości . Kogo tam nie 
bylo? Byli z Warszavy i z Poznania i z Galicji i z Kijowa , brakło tylko 
przedstawicieli z Paryża 1 Ameryki. Jeżeli gdzie chodzili to vszędzie ra
zem, conajmniej ve dvanaście osób, jakby się obawiali jakiegoś zamachu: 
czy to na obiad, czy na kolację, czy do piekarni na ciastka, wszędzie ra
zem! Oczywiste, że calemu temu tovarzystwu zachciało się przejechać na 
tratvie. Zawołali więc gł6wnego pioniera i oolecili mu vozić się po sta
vie. Wobec groźnej powagi licznych gości, vśród których było vielu 11ma
tador6w11. mimo całego ciężaru ładunku, pionier nawet nie protestował, 
tylko zakasał rękavy i odbił od brzegu. Pop;tynęli z szybkością 500 metrów 
na godzinę . 

Na tratwie bylo bardzo wesolo mimo, że kilku żeglujących z powodu 
chybotania się jej straciło odrazu na humorze. TrzymaJ i się kurczovo 
za poły vios:tują.cego pioniera, przemawiając mu do sumienia, aby volniej 
jechał . !.fszystkim innym było bardzo przyjemnie. Wydawało się im, że ja
dą na Zlot do Anglii . Ale oto chmura osiadła na pogodnych dotąd czołach. 
Tratwa niespodzievanie pochyliła się. 

- Pochylać się na drugą stronę - zavo2al któryś z gości, siedzący 
na kraju i zamoczony w kilku miejscach. 

Wszystkie postacie pochylii.y się v stronę przechmą. Lecz i tratwa 
okazal:a się posłuszna komendzie. Zanurzy2a się jednym bokiem do vody na 
p6:t łokcia . 

- Nie tracić przytomności krwi! - ktoś krzyknąl /a miało być prawo
podobnie: umysłu/ 

Sytuacja stavała się coraz groźniejsza. Matadorzy topili. się! Każd&
mu zdavalo się, że już przyszła jego ostatnia godzina . Ten vestchnął v 
kierun.lru Warszawy, óv Lvowa, inny spojrzał ża2ośnie wprost na kurs żeń
ski • • • Widać było, że żegnali się z tym śviatem. 

Ale nie długo to trva !o . Tratwa zatapiając się do po2ov,y, stanęła 
dębe. a kto na niej siedział runął do vody. Ona to wszystko spokojnie 
pokryła, wywracając się beczkami do góry. Fotograf 1 ludzie stojący na 
brzegu zamarli z przerażenia. Chvila byl.a głucha . Tylko wielkie koła 
fal rozchodziły się v tym miejscu, gdzie poszło na dno dwanaście ludzi. 
Największe by:ty .fale tam, gdzie utopił się ksiądz Komendant z 'Warszav,y, 
jako, że by~ bardzo długi, conajmniej dwa razy dłuższy od głębokości 
~\1\ł':-. --...... 

D~ c · ę na powierzchni nie by?o widać nikogo . Aż pierwszy vy
p~~ p~c trzepiąc głową, skar bnik Naczelnictwa, który był bardzo 
~'\k'IH.-fl Ci)l wielki.ch puste1.-: , jakie miał w kieszeni . Drugi za nim uka-
zal' si aczef ik Harcerstwa na Rusi, kt6ry cbvycivszy parę łyków vody 

\i J,L.PO pewnym czasie grunt pod nogami a napleeach parę siniakóv 
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od uderzeń tratvą, postanovił: ratovać się z wdy' na piechotę. Z ko~ei 
po nich ukazał się ksiądz, który z krzykiem: "zamach! nikczemność!" -
clrapal się co sil na vyYróconą tratvę . stopniowo zaczęli wyplywać vszys
cy i przybijać do brzegu z nm1 ej lub 'Więcej "pogodnymi m1 nami". Na stat
ku pozostała tylko czyjaś czapka, peleryna, tratwa z księdzem Komendan
tem i nosia. Ksiądz mocno trzymając się tratwy, vzywal donośnie na ra
tunek, ale każdy, kto vylazł ze stavu mając w uszach pelno wody, nie sły
szał tylko bladymi ze stracłm oczerni patrzył na księdza, z którego głoś
nym ciurkiem ciek;ty strugi. Wyratowano wreszcie i ksi~za Komendanta. 

Po powrocie z przejażdżki żaden z gości nie pokazał się tego dnia 
na ulicy. Na wszystkich za to plotach widziano porozw:ieswane niezbędne 
przedmioty ich codziennego użytku. 

Pionierzy przysłali delegację, kt6ra wyrażając gościom wie1k1e 
wsp62ozucie, pomagała im suszyć zmoczoną garderobę." 

-----
J.M. 

PIERWSZY- HARCERSltl REJS' DOKOtJ. MATA 

Wspomnienie wyprawy harcerskiej Jelińskiego /nr. 15, nr. 17 SKAUTA/ 
nasuwa na llt1Śl dru.gi niezwykły vyczyn harcerski, rejs Wladys2ava Wagnera, 
pierwszego Polaka, który na jachcie opłyna2 świat. Jest to historia w
bec dzisiejszych udogt>dnień sportu żeglarskiego, podobna do opovi.eści o 
•żelaznym wilku". 

Oto 8 lipca 19.32 roku - jak czytamy' w jed
nym z numerów varszawskiego "Sportowca" - 11wy
szła w morze szalupa przerobiona na jacht. Ka
pitanem był harcerz - tnadysław Wagner, zało
g'ł - Rudolf Korni lovaki 11 • Znaczen1 e dokona
nia Wagnera ocenić można dopiero, gdy się uw
zględni warunki, w jaki oh rodzUo się żeglar
stwo polskie, gdy Polska odzyskawszy niepo
dległość dostała niewielkie, ale wa.źne dla 
niej "okno" na Baltyk. Pt~d na morze byl nie
odparty. Zapal i poświęcenie vynagradzaly brak 
środków materia.l.eych. WSzystkie prawie 26dki
szczeg6lnie harcerskie - budowano rękem1 żegla-
rzy. Davalo to wielkie zespolenie ze sprzętem, 
kt6ry jak w żadnej chyba dziecfrlnie nie jest 
tak moeno związany z człowiekiem, z- jego ży- Itiliiifilii 
<;..!.em i bezpieczeństwem. "Osobisty wkład pracy, 
~eczenie sitt oz,sto przyjemności, by do2ożyl$ zaoszczędzone grosze na 

N bud~ff 26dki sprawiało, że jachty polskie ówczesne były vyclmohane, wy-
- ""P.; jgnowane, ze ster do ręki po drugim czasie surowej praktyki, że o-

O 
1 tar e lodzi o pomst było przeżyciem na dhtg:ie lata ••• " 
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W roku 1929 zorganizowano v Jastarni pierwszy ogólnopolsld obóz że
glarski. Na tym obozie spotkał się generał Mariusz Zaruski z harcerzami 
i ich kierovni.kiem harcmistrzem Witoldem Bo.blews1d.Ju. Bardzo ich wysoko 
ocenił. Przyniosło to v przyszłości znaczny rozv6j ruchu żeglarskiego 
v harcerstwie. Rejestracja harcerskich drużyn żeglarskich v roku 19.30 
wykazała 843 żeglarzy zrzeszonych v 26 drużynach i 84 jednostki plJva
jące. Drużyny te miały nie tylko ludzi i sprzęt, ale i własne przysta
nie a navet vydavnictva. 

tn.adysłav Wagner był mlodym, nie przekraczającym 20 lat chlapeem -
gdy na swjej "Zjavie" vyszedl v mrze - jak wspomina o nim Henryk Fron
czak, jeden z pierwszych wyszkolonych v Polsce - jachtowych kapitanów 
morskich. "Zjava" - tak poetycznie nazvana - to była stara szalupa ra
townicza z jakiegoś wraku, przerobiona przez dba Wagnera i jego kolególl 
-własnoręcznie. I Wagner z Kornilowldm wyszli na Bałtyk nie mając map, 
nie mając właściwie nic ••• może kompas, chy:ba taki harcerski na rękę. 
Przyczaili się w małym porcie południovej Szwecji i poszli na Morze Pół
nocne. Spotkali paro"t.tiec "Trzew", któremu Wagner przekazał pierwsze in
formacje o swojej wyprawie. Z przygodami dopłynął Wagner z Kornilowakim 
do Lizbony, gdzie do"łączył do nich trzeci żeglarz· - Frydson. W styczniu 
1933 r. "Zjawa" weszła do Casablanki, później do Dakaru, aby stąd rozpo
cząć swoją trasę przez Atlantyk w najwęższym jego miejscu do portu Bel~. 
Tutaj zszedl z jachtu chory wówczas Kornilowaki a "Zjawa" popl:ynę2a do 
portu Colon v pobliżu CristobaJu. Tu Wagner sprzedal jacht, rozstał się 
z Frydsonem i szukał możliwości nabycia innego jachtu. Napisał wpomnie
nia o swojej podróży i przesłał je do kraju •• 

Przygotowanie zakupionego, ale nieskończonego jeszcze jachtu nowe-
go wymagało sporej SUJIIY pieniędzy do jego wyposażenia. Pom6g2 Związek 
Harcerstwa Polskiego. "Zjawa II" była keczem, statkiem dwumasztowym o 
długości 14,4 m., szerokości 3,9 m. Na niej odbyJ:o się spotkanie z za-
2ogą "Daru Pomorza", kt6ry pom6gł v przeholowaniu przez Kanał Panamski. 
Teraz Wagner z nowym towarzyszem Janem Szczyptą pożeglował na poludnio-
wy Ocean Spokojny. Nie brakło różnych trudności. W październiku 1935 r. 
okazało się, że małże świdraki zniszczyły "Zjawę II". Trzeba by lo wrak 
keczu sprzedać. Wagner rozstał się ze Szczyptą i statkiem popłynął do 
Australii. W Sydney otrzymał honorarium za książki i pomoc życzliwych 
rodaków. Nowa "Zjawa III" według planu Wagnera zbudowana została w Ekwa
dorze i była gotowa do drogi v czerwcu 1937 roku. liagner z nowym partne
rem Władysławem Kandrackim - Polakiem z Australii - 'f.1Pł.Ynąl: z Ekwadoru 
na Tahiti, potem do Sydney i po ośmiomiesięcznym pobycie w Australii wy
płynął spowrotem 10 lipca 1938 r., do kraju. Przez Djakartę, Morze Czer
'WO~:{łał Suesld i Gibraltar "Zjawa III" wpłynęła na Atlantyk w pobli-
~ prz ąd Faro, kt6ry przed sześciu i p6J: laty minął Wagner na "Zja
~e . 

.--.ł ~ ~ stę r ejs dokola świata. By2a to długa wyprawa, gdzie od-

\ ust, ~ść, P,iSr i przedsiębiordZość na lądzie. Tuż przed wybuchem dru
~( ~ny Wiltowej Wagner dotarJ: do Anglii. Pl:yva2 na okrętach w jennych • 
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Po wojnie znalazł się na Małych Antylach, gdzie miał niewielką stocznię 
i szk6łkę żeglarską, potem v Kanadzie. A potem? • • • To już dopoviedzą 
sami czytelnicy, kt6rzy znają jego losy • 

/Wspomnienia Wl:adysłava Wagnera zava.rły się v dwóch vydavnictvach. 
Pierwsze: "Podług słońca i gwiazd" w 1934 r., drugie: dalszy opis po
dr6ży - Pokusa horyzontu" w 1937 r./ 

-----
B.L. 

KA:TASTROFA STATKU "CHAOUIA" 

W ubiegłym roku minę lo 55 lat od katastrofy statku "Chaouia", w któ
rej zginą l Andrzej Malkowski. 

statek ten należący do "Compagnie de Navigation Paquet" - wyszedł 
z portu w Marsylii 14 stycznia 1919, vłaścivie w nocy z l3 na 14 i -
jak pisze Leonbard B., by uni:trnąć feralnej trzynastki - minutę po pól
nocy. /Tyg. Pov. nr. 36 1974/. Z'abral na svym pokl:adzie okolo 700 pa
sażerów, przevażnie robotników serbskich z rodzinami, wracających do 
Salonik. 

"Chaouislf, potężny transatlantyk towarowy starszego rocznika, któ
rego nazwa pochodziła z francuskiego określenia górali marokańskich Sze
],uchóv, potomków starożytnych Berberów - jako pierwszy statek francuski 
zdężal do Konstantynopola po zavieszeniu broni z Turcję JO.X.l918 r. 
Katastrofa następiła w nocy. z 15 na 16 stycznia 1919 v Cieśninie Mesyń
skiej, v najvębzym. miejscu między Sycylią a Półvyspem Apenińskim. Wy
buch, który zniszczyl statek, pochodzii prawdopodobnie od systemu czte
rech połączonych ze sobą niemieckich min morskich. "Chaouia" nie mając 
odpowiednich urządzeń ubezpieczających - w ciągu kilkunastu minut po
szedł na dno. 

Żaden z licznych statków stojących na kotwicy w porcie mesyńskim 
mimo rozpe.czliwyeh sygnałów nie wyruszył na ratunek. Wśród paniki, ja
ka ogarnęła obecnych na statku pasażerów, zdołano opuścić tylko dwie 
2odzie ratunkowe. Wbrew prawom morskim zajęli je kapitan i oficerovie 
statku. ZOstali oni natychmiast aresztowani przez zalogę irlandzkiego 
trawlera "Daghestan", który po 48 godzinnej pracy na morzu, pospieszył 
na miejsce katastrofy. Pomoc była już spóźniona. Sporo ludzi znalazło 
śmierć v lodowatej wodzie. Uratowano zaledwie 20 rozbitk6u, którzy trzy
mali się belek wyrzuconych wybuchem kotłów z pokładu tonącego statku. 

Wśr6d uratowanych ocalono m.in. 1nż Jerzego Rudlickiego. Jego re
~eja oświatlila okoliczności śmierci Małkouskiego. Jeszcze na pół go
dz!ny przed natleni~ ciem się "Chaouia" na minę nakłaniał on Małkowskiego 

N ' vpuszezenie vsp61nej kajuty, aby zobaczyć wejście statku do portu w 
o ...., eJ-f :ynie. Nie odnalazł go p6źniej ani wśród żywych, ani vśród martwych. 

t..\Wk J Obaj Polacy płynęli jako oficerowie korpusu polskiego we Francji, 
'--~ ~ani przez gen. Józefa Hallera z poleceniem zrealizowania evakuacji 
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dywizji gen. Lucjana ~eligo~kiego z Odessy do Polski. Wedlug relacji 
inż . Rudlickiego - gen. H8ller pragnął "aby możliwie wszyscy Polacy z 
południowej Rosji wrócili do 'kraju". Katastrofa "Chaouia" ten plan uda
renmiła. 

Ma1kowski jechał do Odessy już po povrocie z USA, gdzie w latach 
1915-1916 przygoto'Wal podsta-wy p6źniejszego Legiom.1 amerykańskiego, 'Wal
czącego następnie przeciwko Niemcom w ramach korpusu polskiego we Francji • 

• 

--o --
.3. Wy d a w n i c t V 8 

"HARCERKI 1939-1945". Instytut Historii AkademH Nauk. Warszawa, 1974, 
Państwove Wydawnictwo Nallko-we, str. 58> . 

Monografia ta opracol>Tana zbiorowo na podstawie zebranych materia26w 
dokumentarnych i relacji wspomnieniowych stanowi cenny źr6dlowo przyczy
nek do historii harcerstlota polskie_go. Wydawnictwo to ukazało się v bar
dzo mal'ym nakladzie /800 plus 200/, co jeden z recenzent6w krajoloTYch na
wal: "skandalem". 

O czynach i postawie harcerzy wchodzących w skład r6żnych pion6v 
organizacji harcerstwa męskiego "Szarych Szereg6w" ukazało się zar6wno 
sporo relacji i wspomnień, ~ak i przyczybk6w historycznych. Natomiast 
jeśli idzie o obraz aktywnosoi konspiracyjnej i przeżyć osobistych har
cerek, skupionych przede wszystkim w Organizacji Harcerek okreŚlanej tak
że jako "Szare Szeregi Żeńskie" - tej pomocy materialowej nie było. Na
leżałoby lukę tę zapel:nić. Akcja zbierania dokument6w ora.z wspomnień i 
relacji, dotyczących dzial:aJności harcerek w okupacji niemieckiej - trwa
ła kilka lat. Protektorat nad opracowaniem zebranych materiałów objął 
Instytut Historii PAN, a v azczeg6lności byli jego dyrektorzy nie żyjący 
już prof' Stanisław Ploski /w6vozaa karownik Z"akladu Historii Polski/ w 
drugiej wojnie światowej w IH PAN. On to r6wnież zwr6ci2 się do dv6ch od
powiedziaJnych kierowniczek harcerstwa żeńskiego - do b. NaczeJniczki 
Harcerek, J.farii Krynickiej oraz do b. Komendantki Pogotowia Harcerek J6-
zefiny tapińskiej z propozycją napisania og61nego zarysu prac Organizacji 
w latach 1939-1945 niemal społeczeństw nieznanych, oraz prof. Tadeusz 
Manteuftel. W celu zbierania relacji i dokument6w została powołana przy 
Z'ak::l'adzie Komisja, kt6rej powierzono to zadanie. Jako organ -wykonawczy 
przed nią odpoviedzialny został Zesp6ł redakcyjny współdziałający v zbie
raniu materia:t6w dokumentacyjnych, weryfikacji l ich usystematyzowanie, 
pro~~ kartoteki poległych, opraco'W)'WaDie not, odnoszęcych si, do 
h«rceJ;S,twa teńsldego z literatury, dotyczącej wojny i okupacji niemiec
kieł-( o"raz s rządzenie relacji og6lnej. - Zbierany material dotyczył 
~j t()~n j Polslr..i, natomiast nie obejmował działalności harcerst-
w e~,cyGfnę • Zbieranie i opracowanie materiał6v harcerstwa żeńskie
go, ~r,e wskUtek rzeczywistości historycznej rozwija się obecnie poza 
aht~ Pol~f jest va.żn;ym zadanielD władz ZHP. 
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tr6dl:a ma.teriałove omavismej publikacji są r6żnorodne. Sk::tadają 
się na nie częściowo zachovane dokumenty /rozkazy, instrukcje, raporty, 
sprawzdania, d.zienniki i notatki provadzone v czasie wojny, vspomnie
nia pisane bezpośrednio po vojnie, oraz przeważ.nie relacje sporządzone 
obecnie/. R6wnież jeśli idzie o dokumentację działalności na poszcze
g61nych terenach jest ona bardzo r6żna i niet.łY'starczająca, przede vszyst
lóm dlatego, ~e mu.si się v Kraju ze vzględ6v cenzuralnych o wielu zaga
dnieniach pisa6 fttmikovo" albo \1 og6le milczeć . Najvięcej materiał6w do
tyczy Chorągwi Warszavskiej. Działalność Chorągwi Gdańskiej, Wileńskiej, 
Poleekiej zawarte są w kilku zaledvie relacjach. Brak materia1:6w doty
cz~cych Chorągwi Wileńskiej uniemożlivil:a redakcji odtvorzenie jej dzia
łania. Chorągiev twovska, najviększa przed vojną obszarem trzech voje
v6dztv po;tudniovo-wchod.nich, podzielona dzisiaj na dwie części 30-let
ni~ już dzisiaj linią graniczną jałtańską, zajęła odtworzenie jej dzia
łalności na dw6ch zaledvie stronach. W opracowaniu i zebraniu materiału 
do harcerstwa żeńskiego obszaru vschodniego Rzeczypospolitej brak współ
pracy instruktorek i barcerek wszystkich stopni, kt6re przeżyły okres 
trzech okres6w okupacji, dw6ch sowieckich i jednej niemieckiej, zostały 
vywiezione v głąb Rosji lub ~epatriowane" z 8Polski do Polski Ludo
vej" pojałtańskiej i znalazły Sif z r6żnych povod6w w tzw. śviecie vol
nym. Można slf obawia6, że tej luki nie da się b.tvo zapełnić, bo z u
pływem lat kurczę się dostępne materiały i relacje. Tu jest ostrzeżenie 
dla obecnego pokolenia, wchodzącego w rolę kierowniczą, jeśli idzie o 
prawidłowe prowadzenie archiwum danej jednostki harcerskiej dla rekon
strukcji jej historii w przyszłości. Ona stanović będzie dalszy ciąg ca
lości historyuznej ZHP. Nie DX>Że rościć sobie prawa "do dalszego ciągu" 
pseudo harcerstwo Polski Ludowej, kt6re poza akceptowaniem peweych form 
organizacji Badan Povella - ideologię prava i przyrzeczenia harcerskie
go polskiego - zniekształciła. 

Struktura omawianego -wyda:wnictwa ujęta została ~ 12-tu rozdziab.ch 
i jest chronologiczno-zagadnieniova. Przedstawiono dziaJ:aJ.noś6 harcerst
va żeńskiego jako organizacji, v kt6rą wpleciono indywidualne wspomni e
nia, dotyczące nie tylko pracy organizacyjnej, ale i służby vojennej har
cerek, pełnionej poza jej ramami •• Rozdziały wstępne dają kr6tką chara
kterystykę harcerstwa jako organizacji wychowvczej młodzieży przed 
19.3·9 r., jej ideologii i metod pracy ze szczeg61nym uwzględnieniem pow
stałego w niej tzw. Pogotowia w celu przygotowania dziewcząt na wypadek 
wojny. Pogotowie kierowało praoą konspiracyjną harcerstwa żeńsldego z 
organizacjami vojskovymi i v zakresie samoobrony ludności cyvilnej. 
Obszerny rozdział poświęcony jest pracy poszczeg6lo1oh chorągwi . Nas-
tępne dotyczę szkolenia kadr do prac w konspiracji, v służbie cywilnej, 

.---_ obejmującej opiekę nad dzieckiem miasta i wsi, pomoc jeńcom wojennym 
~ezionym do oboz6v koncentracyjnych, ponadto w dziale ośviaty /taj

ne uczaniel 1 kultury. Przedmiotem osobnego opracownia jest udział 
&.-H•&r rek w rozmaitych formach ruchu oporu na terenie całego kraju. Głę-

0 ~ tso _przejmuj~ce są rozdzia;ty o barcerkach w więzieniach i obozach i o 
~ ,~~ ic postawie. Harcerka, kt6ra zginęła v Oświ.ęcim:iu zostawiła cytowne 

N 

-~ '7.. dj słowa, napisane v 'Więzieniu: 

~ 46 

archiwum 



l 

Bywajcie zdro~e, o Siostry, 
wytrwajcie - historia nasze przeżycia zapisze, 
Potomność nasze cierpienia ~spomn1, 
~eśmy na wal:ach, choć maJ i - stali niezłomni , 
~eśmy nie chcieli ustąpić, 
Nie mogli pogodzić się z klęską, 
Żeśmy wbrew wszelkiej nadziei 
Wierzyli~ przyszłość zwycięstwa! 

Na zakończenie składają się: imienna lista strat, z krótkimi notat
kami biograficz:r:zymi - niestety niepehla., opierająca się na informacjach, 
jakie dotychczas dało si\' uzyskać; następnie wykaz relacji i wspomnień 
zdepono~aeych w IH PAN, oraz bibliografia. Vydavnictwo "Harcerki 19.39-
1945" jest zredagowane zespołowo, jest jakby "raportem z rekonesansu do
konanego w zgromadzonym material e dokwnentacyju;ym, stanowi dopiero etap 
przygotowa~czy do urzyszlej monografii historycznej". To stwierdzenie 
zespołu redakcyjnego wstrzymuje od uwag krytycznych dotyczących opraco
wania, kt6re mogą się ozytającemu nasunąć ••• i nasuwają. W zapowiedzia
nej przyszłej monografii historycznej, przy najszerszej współpracy i naj
szerszym terenie - po~tanie możliwie najpełniejsze opracowanie udziału 
barcerek v ~alce z okupantami. "Mimo tej niepe?nej postaci i szeregu 
luk - daje ona ogólną orientację o udziale harcerek w ruchu oporu, na
suwa refleksje og6lne, stanowi sprawdzian ideologii i systemu wychowaw
czego ruchu harcerskiego dziś już k:ilkupokolenio~ego, jest r6vnież przy
czynkiem do naszej wiedzy o powszechnym ruchu oporu narodowego, ~ którym 
spotkaly Si{l różne generacje, obok dorosJ-ych kobiet wiele dziewcząt na
vet bardzo młodychh. - Czytając tę książkę nie mog}am się oprzeć wypo
wiedzeniu cichego życzenia: ••• a może należałoby, choć w wyjątkach prze
tlumaczyć "Harcerki •••• " na język angielsld ••• może zdołają przeczytać 
i zrozumieć naszą dolę? ••• 

-----
JÓZEFA Mp<ARSKA : ll@RĆWKA. FO ZnMIACH WSCHODNICH RZECZl'POSPOLITEJ, Na
lcł.adem Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, Zjednoczenia Polek na Emi
gracji, Związku Harcerstwa Polsld.ego . Londyn - wyd. pierwsze 1966, wyd. 
drugie 1974, str. 124, mapa, ilustracje. 

W przedmowie do drugiego wydania autorka pisze : 

"Pierwsze wydanie "Wędrówki po Ziemiach Wschodnich Rzeczypos~li
tej" ukazało się osiem lat temu, w roku mil enijeym 1966-ym. Ukazanie się -
dzięki Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów - niniejszego, dr1tgiego wyda
nia tej pracy uznać należy w naszych emigracyjnych warunkach za fakt cha
rakterystyczny. ~iadcey on mianowicie, że zagadnienie naszych Ziem 
Ws~~ st v świadomości i wyobraźni Polaków na obczyźnie wciąż 
t,We, ·e u anie wiedzy o tych Ziemiach ist nieje nadal tzw. za-
mówi ęJ s l:ec e. - Wiedza ta jest szczególnie niezbędna ml:odemu po-

trlur już poza Polską. Potrzebę tę podkreśl.Ui Wydawcy 
W~ 6 jąc, że komtmiści w szkole ddsiejszej Polski przemil-
aj ch Ziem i fałszują ich obraz historyczny i geograficzny. 
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Temu przemilczaniu i fal:szowi przeciwstawia praca niniejsza falct;r, zawie
rające prawdę dziejową i geopolityczną Ziem Wschodnich Rzeczypospolitej . 
Prawda ta świadczy - jak napisał v swej przedloowie niezapomniany prof. 
Wladysl:aw Wielhorski- o nierozerwalności tych Ziem z Macierzą." 

-----
HA..lłCERSKI ZESZYT HISTORYCZNY nr. 4/3 • HARCERSTWO NA UKRAINIE I W ROSJI 

1912-19207 str. 42. 

NUmeracja Z"eszytóv Historycznych, ukazujących się v różnych okre
sach i różnej kolejności jest podwójna. Piervsz:r numer oznacza kolejność 
rozdziału v zbiorze wszystkich zeszytów, które razem stanowić będą tomy 
Historii Harcerstwa. Treść Zeszy t;u nr. 4/3 naświetla szereg fakt6v i 
szczegól6v, malo na ogól znan;ych - rucłm harcerskiego na Rusi i w Rosji 
od 1912 r. povatanja do chvili kied;r "otwarl:a się droga do Niepodległej 
~olski". -Ruch harcerski v istocie swojej "rozszerzał się jak plomień 
wśród młodego pokolenia polskiego. Potrzeba było tylko "znaku", aby o
bejmował coraz szersze kręgi. Należy podkreślić znaczenie i potrzebę 
życiorysów vybitn;ych postaci harcerskich: Wlad;rshwa Nekrasza, autora 
dwutomowego dziel:a "Harcerze w bojach" wydanego v Warszawie w 1931 ro
kuJ Stanisuwa Sedlaczka zamordowanego v drugiej vojnie światowej v 
Ośvięo1m1u, zas2użonego organizatora młodzieży i autora wielu prac z 
~akresu harcerstwa czym przyczynił się znacznie do jego rozwoju; dba 
Romana Bnińsld.ego, "Wielkiego Przyjaciele Harcerstw. - który jak pisze 
autor Zeszytu - Prawo Harcerskie przyjąl: za zasad;r svego ż;rcia". Oma
wiany zeszyt stanowi pożyteczną pozycję w zrozumieniu cal:ości historii 
harcerstwa polskiego, która należy do historii narodu. 

-----
!!ł,'!R1K GLA.SS /b~ Nacze;ni k Harcerzy/ : Ml.ODZI \o1ALCZĄ7 1912-19~, 
Londyn, 1974. Sklad głóvey Veritas Foundation Publication Centra, .4--12 
Praed Mewa, London V2 lQZ. England. -

Treść ks~żki podzielona jest na trzy części: pierwsza - Nad Wisłą, 
Dnieprem i Wołgę; druga - Wśr6d dziejowej zawieruchy; trzecia: W służbie 
volnej Rzecz:rpospolitej. "Dajemy Czytelnikowi do ręki- pisze autor
ksiąłkt o mlodzieży. O jej dęhniach, vysUkaeh i walkach. O jej uko
chaniu idei slużby Bogu, Polsce i Bliźnim. O gotowości do wielkich po
Ś'Wię.ceń aż do ofiary z ml:odego życia ••• Fakty i opinie, przytoczone w 
ksią!ce, s~ opisywane tak, jak je widział i przeżywał autor. Może kt'>Ś 
inn;y podalby te fakty w nieco inn;ym oświetleniu, ale jest to już spra'Wa 
subiektywnych odczuć i pog~d6v. Dla nas vażne jest to - podkreśla au-

r - zasadt vspól:pracy harcerskiej - że wszystkie prąd;r wśród polskiej 
mlod.deży ~czy :ty się v j ed.nym vartldm nurcie pracy 1 walki o volność i 

.l----11-Ll.epodlegl:osć Polsld.". Zawsze i wszędzie, na jald mlrolwiek gruncie byś
~ pracowali obovią.zuje nas to, co powiedzieliśmy v Prawie i Przyrzecze
nilut "Pierwsze -wydanie tej książki - wyjaśnia dal ej autor - ukazało się 

-v znaniu v 19.32 roku, nakladem Księgarni śv. 'lrkljciecba pod tytulem; 
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"Na szlaku Chudego lłt1ka". Przedmo1<1ę do niej napisał generał Józef Haller, 
który by' l. przewodniczącym ZHP w latach 1921-192.3. Książka rozeszła się 
szybko, przyjęta życzliwie jako be.rwey pamiętnikarski przyczynek do nie
dawnych historycznych wydarzeń. W okresie drugiej wojny światowej książ-
ka była konfiskowana v bibliotekach zarówno przez h1tlero1<1c6w jak i bol
szewik6w. • •• nie można jej nabyć nawet u antykwarzy." Obecne wydanie 
pt. "Młodzi walczą", w pewnej mierze zmdyfikowane i uzupelnione, prze
czytane uważnie, potwierdza, że motto części pierwszej: "Ojczyzna Po-
lakóv żyje i działa vszędzie, gdzie biją vierna serca jej synóv" /Aiłam 
Mickievicz/ - sprawdza się v różn,ych okresach historii Polski. 

-----
JERZY ŚCIBOR : KAPITULACJA ŻOLIBORZA /:30.9.1944/, Londyn, 1974. Nakładem 

Autora, str. 19, fotografie . 

"Dzisiaj przeżyliśmy sze~ćdziesiąty dzień va1ki .o Varszavę. Po "zro
lowaniu" Mokotowa. - pisze autor - przyszła kolej na 1:oliborz ••• !fa naszym 
planje operacyjnym vidzę dogorywającą bohaterską walkę, jedną z viększych 
w tej vojnie, taką, dla której rodzaju i rozmiar6w trudno znaleźć przy
kład v hist orii." Autentuczn,y opis przebiegu kapi t11Jacji ~liborza jest 
lekturą głęboko przejmującą. Przewija się w nim szereg nazwisk, znanych 
nam bohaterów z obrony Warszawy. Czyta się tych niENiele stron z żalem, 
że tak szybko się skończyły, że autor-harcerz ma wiele jeszcze do powie-
dzenia... • -----
MARIUSZ ZARUSKI : Z HARCERZAMI NA "ZAWISZI CZARNIM". Warszawa 1970, 
str. 13:3. III wydanie powojenna. \łydavnictvo "Sport i 'l'urystyka.". 
Pierwsze wydani e ulmzało się w 1937 roku. Ilość kol ejnych wydań książki. 
o znacznej stosunkowo na.l<:ładach /ostat nie 15.230 egzemplarzy/ jak autor, 
t emat i sposób jego opoviadania umiał trafić do wyobraźni młodego czytel
nika. I nie tylko młodego ••• - Mariusz Zaruski urodził sif przed z górą 
stu laty - jak piszą wydawcy. Dokladnie Jl stycznia 1867 r. w Dumanowie 
nad Smotryczem, i wychował się w atmosferze domu rodzinnego żarliwego 
Polaka. Przez ca:te swe życie pracowit e wiele zdziałal:, spełniał wiele 
prac, wiel e miał umiłowań. Jako student był w organizacji konspiracyj
nej dążącej do wolności narodu. Był zesłańcem. Był marynarzem vówczas 
jeszcze r osyjskim. Był r6wnocześnie polskim poetą. Był polskim ułanem. 
Byl generałem. Byl również taternikiem i tw6r~ CrtSrsld..ego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego. Był żeglarzem - wór~ jachtingu morskiego. Ale 
przede wszystkim byl 1JYchowawcą i przyjacielem młodych pokoleń żeglarzy. 
Jego książki: Sonaty morskie, Na bezdrożach tatrzańskich, Na morzach da-
lekie a skrzydłach jachtów, Wśr6d vicbróv i fal ••• ale największą 
PQllhla7'\oś~yska?y j ego wsponmienia z dalekomorskiego rejsu v 1935 r., 

,..- pi-erws~ ~rcerskim jachcie "Zawisza Czarny". Jacht ten został za-
~i&nyNz~ę\30.000 zł. Koszty zaś remontu i przer6bki na statek 

l pz!rolltT'dz,ięjd.,~konaniu ich własnymi silami harcerzy przy wydatnej po
' l(DOOY l].W!_nt6vj lblitechniki Lvovskiej -wyniosły tylko 40.000 z1: /wobec 

of.e~ ~rznf 270.000 zł./. Zalicza się omawiana książka niewątpliwie 

~ ~ 
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do najlepszych dot;yohczas ksią~ek o tematyce morskiej. 

-----
JOZEF KRZICZKOWJa r ZW'IADOWCY Z "SZARYCH SZEREGĆ\1'1 • Ludowa Sp6l:dz1el

n1a Vydawnicza, Warszawa 1972, str. 275 . nustraeje. - Gl:6v:nymi boba
teram:! tej ksią~ld. są dwaj ehlopey, którzy urodzili się w Warszawie, w 
1943 roku mieli jedenaście lat i w tym vhśnie roku vs~pili do Sza
rych S"zereg6v, do drużyny Zawiszakóv, w rok później pełnili odpowiedzial
ną s?u.żbę qcznik6v i zviadovcóv... "Wszystko co przeżyli nie2atvo vyma
sa6 z pam:!ęci" ••• -----

Wydaw.icwo 

Harcerskie "Horyzonty", Warszaw 1972. Wydanie I. Nakl:ad '7000 + 251 e~. -
Krystyna Krahelska urodziła się w porlecie baranovickim w Mazurkach, na 
Ziemi Nowogródzkiej, na której rodzili się, żyli i nm:i erali jej przodko
vie. Wyrosła v domu z tradycjami, gdzie spravy Ojczyzny przedkl:adaoo po
nad dobrobyt, zadowolenie, navet ponad życie wl:asne... ~ledząc jej ży-
cie uś~damiamy sobie tę prostą prawdę, że człowiek ma ręce nie tylko 
do bran:Ja ••• Ona ma szczodre serce ••• swą milość dla drugich okazuje 
czynnie. W tych latach, kiedy każdy gest życzlivy, każdy okruch dobroci 
liczy> się stokrotnie, pomaganie innym staje się u niej odruchem. Tak 
pisze autor wstępu do książki o niej • "Nie była żadnym molem ksią.źko
vym, żadną dziwaczką . Była rosłą, zwyczajną dziewczyną, kt6ra umiala i 
pl:ywać i konno jeździć, i lubiła odbywać drugie piesze w;ycieczki. P6ź
niej w latach wojny, gdy trzeba by2o przeprawiać się z meldunkami i o
mijać straże, umiejętności nabyte podczas harcerskich wypraw i podcho-
dóv przydaly jej się bardzo. Krystyna pisze ldersze ••• Spotkało ją wiel
kie szczęście, przywilej nielicznych poetóvz oto jej piosenka "Hej, chłop
cy, bagnet na broń" była pieśnią walcząeej Warszawy ••• Krystyna była 
skromna. Artystka Ludwika Nitschowa vybral:a ją na model pomnika - godła 
stolicy. • • Krystyna mil czal:a, nie zdradzała tego vyboru. • • aż na brzegu 
Wlsly z mieczem w ręku stanęła Syrena o postaci i twarzy Krystyny. Za
ledwie zacztło sit powtani e, trzaskały pierwsze serie automatów, nad 
domami pod niebem przemytym nag2ym deszczem zatykano bia2o cservone cho
rągwie, Krystyna ju~ leżała martwa, kiedy rzuciła się povt6rnie na po-
moc rannemu ~ol:nier10vi. Ale nie polegla na darmo ••• Sp6jrzmy w twarz 
posągovi. Zdaje się pa.trzy6 z biegiem szeroko rozlanej wody' ••• vznosi 
miecz jakby ostrzegaJ:: "Czas ucieka, nie trwoń go.. Bądź got6v! 11 

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

Pre:s;y~ent RP prof. S. Ostrowski : ••• Bardzo dziękuję za przys:tanie mi 
• 

b. insteresującego SKAUTA nr. 17 z artykułem na czasie p. B. M:>szoro z 
Argentyny pt. Harcerstwo i polityka oraz świetnym komentarzem i uzupe2-
nieniem Redakcji ••• 

----------
~· Jan Nowak ~nachium/ 1 Dziękuję Druhnie serdecznie za nadedanie 
nowego numeru SKAUTA /nr. 17/. Czytam go zawsze z wielką przyjemnościę 
i uważam, że pismo jest doskonale redagowane ••• 

----------
Dr Wł • .r. Zaleski /tondl!l/ : Dziękuję uprzejmie za nadedany mi nr. 17 
SKAUTA, jak zawsze b. interesującego, w szczeg61nośoi artykuł wstępny 
~.r.M.". PrzesyŁam w załączeniu czek na E2.- i proszę o łaskawe przysła
nie mi 2 egzemplarzy tegoż numeru ••• 

------ - ---
Dr Wanda Grabińska /U:Jndyn/ : ••• Dziękuję serdecznie za SKAUTA:. Jest dla 

Hanki i będę się starała jej dostarczyć ale chciałab,ym bardzo mieć też 
dla siebie, żeby' pożyczać ~krajowym" i tutejszym. To \IY'dallnictwo jest 
ogromnie cenne i pożyteczne, a mam wrażenje, że malo tu rozpowszechnia,.. 
ne. Czytając, myślaŁam o m2odych, kt6rych wspomnienia z tak dawnych cza
s6w, pisane jednak stylem, kt6ry do nich trafi - na pewno zainteresują, 
a zainteresowanie może daleko zaprowadzić. - .Teko kijowianka, ciekawa 
jestem, kto to "Chudy Wilk~. - lfa fundusz WYdawniczy SKAUTA za2ączam ~.-

----------
Wycinek listu czytelnika w KraJu: ••• Pięknie dziękuję za Polphllex 74 

o 

i stemple kopernikowskie. Ale niebyval'ą "frajdf" sprawiły mi egzempla-
rze SKAUTA. Przeczytalem je jednym tchem, bo przyniosły mi wiele niezna
nych okoliczności i wspomnień. Jaka szkoda, że pozostają one w tak szczup
łym gronie. Serdeczne uściski za sprawioną radość! ••• 

----------
Dr. med. M. Buchalik /NRF/z Ośmielam się zwr6cić do Szanownej Redakcji 
z zapytaniem czy istnieje możliwość zaabonowania SKAUTA. - Czy S'zanovna 
Redakcja może mi podać adres Komendy Chorągwi Harcerzy i adres przewo
dnicz'-cego Kola Przyjaci62 Harcerzy v Anglii ••• 

Z'. S1~koyski : Uprzejmie d:i:~j: :a przysłanie nam SKAUTA nr. 17, 
o 

1łt6:ry cz7tamy z ~elldm zainteresowaniem, ponieważ podaje wiele cieka
-.ych ~ po~ień)Z czasów pierwsz~j-w~j~~- Załączam czek na El ••• 
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Dr L.J'. Obierek /TJSJ;/ r ••• ITowiedzial:em się ostatnio o istnieniu Koła. 
Harcerek i Harcerzy z lat 1910-1945. 
Jestem jednym z nich od 1912 rokn, na do
wód czego zalączam fotokopię dyplomu z 
1936 roku. Proszę uprzejmie o zarejestl"d
wanie i powiadomienie mnie o obowiązkach. 
Jeśli Koło wydaje biuletyny to uprzejmie 
proszę o przysl:sni e mi po jadcym z nad
liczbowych, oczyviście za Zti.rotem kosztów •• 
Dla informacji dodaję, że w latach od 19~ 
do 1952 byłem oficjalnym przedstawicielem 
ZWiązku Harcerstwa na Stany Zjednoczone ••• 

------- ---

M. Mahchowska ~anada/ : ••• Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydrukowa

nie w najbliższym numerze SKAUTA: "Ofi.ary' na Fundusz Wydawniczy H.K.H. 
i SKAUTA: dla uczczenia pamięc~: Stanisława Mal:achowsldego, Kazimierza 
Burmajs_tra i W'itolda S8.wickiego, harcmistrzów i żol:nierey AK - dol. 
kan1 2Q ł Dla uczczenia pamięci: Jurka Billewicza, Jruila Brauna i 
Andrzeja Mal:aehowkiego, harcerzy i żolnierBy AK - dol, kan, 50, 
sklada M. Mal:aohowska." 

• ----------
Bm V.Jeremi Śliwiński a J!ondyn/ Zwracam się z następującą prośbą: 
Druh Zbigniew Ihisiński chc:i.al:by znaleźć świadków, którzyby potwierdzili 
prawdziwość jego relacji, a mianowicie, że w Brzeżanach w latach 1941-
1944 istniało Harcerstwo - "S"zare Szeregi", oczywiście podległe AK. 
"Harcerze - pisze dh Rusiński - to znaczy i ja złożyliśmy przyrzeczenie 
ll.Ir.l941 r. na ręce dh "Oli11 • Zadanie jakie otrzymaliśmy- to zorgan1-
zo\nUlie broni wszelkiego typu, rodzaju i dostarczanie jej na pUnkty kon
taktowe, co zresztą robiliśmy nad podziw sprawnie, bo kradliśmy ją z 
transportów idących na wschodni front Niemcom, Włochom, Węgrom i Słowa
kom. Występowaliśmy w roll kupców jaj, bimbru i kur. Tą drogą cena pisto
letu wynosiła 500 sztuk jaj, "MP" - 1500 sztuk jaj lub 10 litrów bimbru 
i to od Niemców pracujących w rzeźni. Drugim zadaniem to nauka obsługi
wania się bronię, a instruktorami byli podoficerowie AK. Trzecim zada
niem to zbiórka żywności dla " getta" na terenie Brzeżan, choćby odłów 
ryb ze stawu i dostarczanie w oznaczone miejsce, a nawet pomoc ucieki
nierom z "getta 11 , ukrywających się w lesie "Rueyska" i Szybalin. Jedną 
z ostatnich akej 1 jaką vykonały "Szare Szeregi 11 to wysadzenie w powiet
rze potężnego magazynu amunicji znajdującego się w lesie Szymbalińskim 
7-la.riecień 1944 r./. Na czyj rozkaz - nie wiem. Wiem tylko kto to zrobił, 

N l z Niemcy posądzali o ten czyn - Rosjan, tak, że z tego powodu nie by-
O "1iii-J c żadny'ch represji. Wówczas front stał na linii Zloczów - Tarnopol, W1w ~tli około 25 km od Brzeżan. Oprócz tych już wspomnia.nych zadań spał-
~ liśmy- ja też - rolf listonoszy meldunk6w, gazetek i in. Ze svej 
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prae,y pemi~tam, że nosiłem gazetki do klasztoru i na ulicę Okopisko, 
tak samo i me1d,mki, czasem odbierane przez sarnę dh "Olę". 

Zapyta Druh dlaczego to pisz~ . Otóż jest nas kilku z tej miejscowości, 
którzy- razem "działali", a my żadnych dokumentów nie ms.1111, bo kto wtedy 
takim chłopcom da'Wał jakieś dolannenty! "Ola" nie ży-je. W 1944 r. ujaw
ni?a się 1 pojechała do Tatarów. Nie wróciła. Kto by-l hufaovym-wdzem 
nie wiemy. Wiemy, że do 1939 r. by-ł nim hm 'lot.Ładysław Janowski, ale gdzie 
jest obecnie - też nikt z nas nie wie. Z nasztoru o. bernardyn nie ży-je. 
Sami sobie oczywiście świadczyć nie możemy. Będziemy mogli dopiero, jak 
nam powiedziano, gdy archiwum w tondynie stwierdzi, że na terenie Brz&
żan - które nal eżal:o do Chorągwi Lwowskiej - istniało harcerstwo •szare 
Szeregi" podległe AK." • • • Prosimy Czy-telników o ewentualne potwiardz&
nie i uzupe~enie podanych wiadomości". 

--- - ·------
M. K. /wyjątek listu z Kraju/ : ••• "Książka o okupacji pt. "Harcerki 
- a 

1939-1945"' idzie do księgarń. Nie zdaję sobie zupe2nie sprawy, jak to 
będzie odbierane - pewnie bardzo r6żnie i raczej bardzo subiektywnie. 
Każda instruktorka będzie szukała siebie - swego wkl:adu i svej chwały ••• 
Z różnych wględów sy-tuacyjnych wiele spraw jest nieporusza.nych, bardzo 
ważne dość pobieżnie. Starano się możliwie obiektywnie ułożyć "historię" •• 
Są zabezpieczone bardzo gruntowne materiały a to raczej ważne ••• Namówi
łam EWę Grodecką do podjęcia niedokończonej przed wjnę pracy "Harcerki 
od 1910-1939 r." ••• Pierwsze tomiki doprowadzone do lat 36-37. Ewa mis-
la bardzo duże opory, różnej natury, w końcu zabrała się do prae,y, oea.
liła dużo materia lu przedwojennego. Przygotowywała opracowani e na razie 
na prywatny użytek. Niestety ••• dostałam wiadomość, że Ewa uległa wy
padkowi. •• po dziesięciu dniach nieprzy-tomności zmarła. Zostały materia
:ty, główne założenia, ale Ewy - nie ma. Klopot bardzo duży ••• zobaczyDcy 
co dalej będzie ••• Obecnej młodzieży w latach harcerskich trzeba specjal
nych argument6w, naświetleń, gdy się chce jej wbić coś do głowy. Mło -
dzież jest dziwnie trzeźwa ••• " 

----------
Hm Jadwiga Chruściel /USA- v,rjątek z listu/ r ••• ~Ślę, że potrzebny 
jest inny l'Ogląd na harcerstwo na tle dzisiejszego świata . Miałam pod 
opieką drużynę przez ten rok, tak, że wiem z własnego doświadc~enia co 
się da a co się nie da teraz przeprowadzić i nauczyć. Jeszcze dla młod
szy-ch nasz program j est dobry, ale dla starszych /od 14 lat/ niewystar
czający zupełnie i nawet ja sama nie wiem, co im JIX)Żnaby podsunąć. Czy 
Druhna li że gdyby Baden Powell teraz ży-ł /to znaczy w obecnej rze-
cz:irwł'~~~to zakładałby- taki sam skauting? Mnie się zdaje, że teraz 

jest potrzebne- albo może ••• przy-jdzie czas, kiedy- lu
nowo potrzeby czegoś wyższego niż codzienne wy;gody! -

974- J.V./ Zlot złożony z przedstawicieli /po jed-
skauti.ng6w Eurow Wschodniej i środkowej, /Litwa, Łat

. , Ukraina/ jal<:o vynik współpracy jaką nawiązaliŚMy' 
:mn.v. Zapowiada się to bardzo ciel<awie, wspÓłpraca jest 
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naprawdę bardzo inteligentna i żywa" ••• 
----------

Hin V~J. Śliwiński /Wndyn/ : 11 B{Idę ldelce zobo\Tiązany Druhnie Redaktor
ce~ jeśli "' uzupełnieniu SWych \Tspomnień ze Zlotu Skaut6"' Sło\Tiańskich 
v Pradze"' 19Jl ·roku i \TS~mnień Druha R.A. Bort~~ /Skaut Nr.16/ umieści 
dv.i.e fotokopie: - dyplomu "ODZNAKA 20-to lecia HARCERSTWA Ll<l:lWSKIEGO", 

- dyplomu "St:rrovf ODZNAK SV.AZU JUNIK'ti SKAOTÓ RćS"., 

z. 11 . ... ft_,\1 ___ 
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W'asze pogodne wpominki skusiły mnie do ponownego zajrzenia do skrzyni, 
v kt6rej przecho\TUję zachowane przez Rodzinę listy, dokumenty i pami,t
ki. Co za niespodzianka! Posiadam dyplom tego samego odznaczenia, ktore 
"nadał" Olek Szczęścikie-wicz Rumuńskiemu NaS"tępcy Tronu. PrzekotlaJly jes
tem, że Druh Borth daruje mi małe sprostowanie, kt6re cytuję ku ch\Tale 
Harcerst\18 two\Tskiego. Nie by la to "Odznaka Huf 08J Lwowskiego" lecz "Ol);.. 
ZNAKA 20-lecia RARCERS'l'WA: Ll<l:liłSKIEOO", M.dawana. przez Kapitułę tej Od
znaki. Mimo, h 'WYgląda to na przechwałkę, chcę zaznaczyó, że dostalem 
ją za utrzymywanie żywych lmntakt6w z Harcerstwem Lw\Tsldm. Dla podtrzy
mania tej lńęzi Chorągie~~ Wołyńska przyzna1:8 Druhowi Szczęścikielliczo\11 
"ODZNAKĘ 20-lecia H.ARCERS'l'WA NA lol)l.YNIU". Odnośnie do drugiej odznaki, 
czeskiej 1 nie mogę odtworzyć z pamięci okoliczności v jakich otrzymałem 
dznakę Ceskich Skaut6w. Dedukuję, że będąc Kierownikiem Pokaz6"' w Ko-

N me dzie Vypra'WY Harceny na Zlot Ska.ut6w Słowiańskich w Pradze, nawiąza.-
- v tym czasie szereg miłych skautowych loontakt6\T z instruktorami czes-
... ck • Po Zlocie kontakty te podtrzymane zostały nie tylko wymianą kares-
~~~ encji, lecz zamianą podręcznik6"'' czasopism harcerskich i wychowania 
-~ "'-Ti cznego. = = 

5
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R.A. Borth /Szkocja/ : "Dziękuję za list i za dwa zaląozone przekazy 

pocztowe na sumę tl.50 /za vyd.rukowane opowiadanie na podetavia wspom
nienia hm Jana rrsarza - J .M./ ••• Załączam przekaz pocztowy na tl.OO od 
"Kapitana Usarza" na ZHP. " 

-- 0--
• 

5. CI, K'IDRZY ODESZLI NA WIECZNA WAR'l"E 

Haromistrzyni Ewa Konstancja Grodecka 

Urodziła się 15 lutego 1904 r. w Warszawie, 
gdzie też ukończyła szkołę średnią . W r.l92l 
rozpoczęła służbę harcerską na obozie dru
żynowych v G6rach Ś\liętokrzyskich. W tym też 
roku założyła drużynę v Piastovie pod War-
sza-wą, gdzie zamieszkiwala z rodzicami, oraz 
zorganizowała i prowadziła XV drużynę var
szawską w gimnaz jum do ·kt6rego uczęszczała. 
Brała udział w szeregu oboz6v stałych i vę
drovnych . Studia l.miwersyteckie odbyła w 
Warszawie i ve Lwowie, gdzie uzyskała dokto
rat z historii wychowania. W latach 1931-
32 pracuje v seminarium nauczycielskim v 
Końskich i jest członkiem Komendy Chorą~i 
Kieleckiej 7przyboczna Komendantki Chor./ 

Od 1932 brała udział w organizowaniu Szkoły Instruktorskiej na 
Buczu. W tym czasie zaini cjowła specjalne wydawnictw Szkoły. Sa
ma była autorką nastę1Jlljącycb metodycznych książek harcerskich: 
"Rzeka", "Tropem za.stępu ~uravi", "O metodzie harcerskiej i jej 
stosowaniu" , "Nasze siostry, nasze patronkj 11 - 2 części. Po , prz~
niesieniu się do Warszawy w r. 1939 pracowała v vojskowym Biurze 
Hi storycznym i była członkiem Gł6wnej Kvatery Harcerek. W tym cza
s ie opracowała vydane przez Na Tropie - materia~ do Historii Rar
cerstva Żeńskiego pt. Piervsze ćwierćwiecze Harcerstwa Żeńskiego, 
vydane 193 7 r. Była kierowniczką vydz iału organizacyjnego Gł6v
nej Kwatery Harcerek i redaktorką pisma instruktorskiego "Skrzydła" 
przez ostatnie 2 lata. W okresie drugiej vojny, okupacji i powsta
nia byYa w Warszawie. By!a członkiem komendy Pogotowi a Harcerek. 
W tym czasie prowadziła zak~ad dla dziaci, ofiar wojny, pod War
szawą. a potem internat dla starszych dziewcząt w Warszawie. Po 
w~e zosta~a w pracy opiekuńczej, biorąc udział w organizowaniu 
~~~a dzieci osieroconych. wreszcie przeszła do pracy w 
Z · ~l Nl~domych . Opracowała tam podręcznik metodyczny dla dzia

.--..~.ajęc h w \ym zakresie. Ostatnie lata poświęciła pracy pisarskiej 

0 
z .aa~eS)l Wy-ch zainteresowań naukowych , pedagogicznych i historii 
~OJianla ~r;l:a dnia l listopada 1973 r . w wyniku tragicznego wy-

'-- · zosyała pochovana w grobach rodzinnych na Powązkach w Warsza-

wiVe • J /Irena Mydlarzowal 
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Henryk Bagińsld. - W dniu 8-go grudnte 1973 r. zmarł w Warszavia 

ś.p. H. Bagiński 
zdjęcie z 1969r. 

ś .p. Druh p2k. dypl. mgr. inż. Irenryk Józef 
Bagiński, przeżywszy 85 lat. Szko2ę średnią 
ukończył w Radomiu, poozem studiował na Foli
technice Lwowskiej • W tym czasie, przed 1-ną 
wojną światowę ~2 Henryk Bagiński wspó2twórcą 
organizacji niepodleg2ościowej ~zewie" a w, 
latach 1911-12 komendantem Naczelnym organiza
cji "Armia Polska" i Polskich Druiyn Strzelec
kich w Lwowie. 'l'o on był przewodniczącym są
du wojskowego, Ittóry nakazał szereg. Andrzejo
vi Małkowskiemu znającemu język angielski -
przetłumaczenie na polski ksi4żki gen. Badan 
Powella "Scouting for Boya", jako kary za pew
ne przevinienia w służbie . 'l'o on wydał rozkaz 
polecający tworzenie oddzielnych drużyn skauto
vych. 'l'o on dawał instrukcje i przeprowadzał 
inspekcje powsta2ych pierwszych drużyn skauto

wyeh. On również, pod pseudonimem J6zef Ch2opsk1 ~2 autorem pierw
szy~h podręczników wojskowych jak "Terenozna:vstwo" /1912/, "s:tuż
ba w polu" itp. , z kt6rych zar6wo Drużyniacy, jak i rrq - pierwsze 
pokolenie skautów korzystaliśmy w eal:ej pelni. Słusznie więc jest 
Henryk Bagiński uważany za wsp6ltwórc9 skautingu /harcerstwa/ pols
kiego. lłybuch I-ej wojny światowej /191.4r./ zastal: go we Francji, 
gdzie kontynuował Slroje studia w Akademii G6rniczej w St . Etienne. 
Pó2niej znal.azł się w formacjach polskich na Wschodzie, gdzie or
ganizowal wjsk~ sapers1cie. W maju 1917 r . założył w Kijovie "To
warzystwo Polskiej Wiedzy Wojskowej". Do Polski powrócił w 1919 
roku jako kapitan i dow6doa la:>mpanii wjsk inżynieryjnych w dywi
zji gen. żeligowskiego i bra2 udział w dzialeniech wojennych aż 
do zakończenia wojny wyzwoleńczej. W Polsce niepodległej pozos
tał H. Bagiński w śrmH, jako oficer służby stałej, zajmując róż
ne stanowiska zarówno w Unii, jak i poza ni4· Odznaczony został 
krzytem Virtuti Militari, krzytem Niepodleg2ości, orderem Odrodze
nia Polsld. i vieloma innymi odznaczeniami. Był wykladowcą w Wyż
szej SZkole Wojennej, pracował w Sztabie Gl:ówn;ym, byl: jako pod
pułkownik dovód04 /v-go pu1ku saperów w Sandomierzu /1927-29/, a 
p6źniej pracował v Wojskowym Biurze Historyczeym w Warszavie. .Ue 
z ~amiłowań swoich był całe życie historykiem z dziedziny wojsko
wości, jak również jednym z pionier6v powrotu Polski nad morze . 
Z najważniejszych prac Henryka Bagińskiego o cherakterze wojskowym 
należą dwie, które są fundamentalne dla tematów, o których mówią, 
są to: "lbjsko Polsld.e na Wschodzie" wyd. 1921, oraz "U podstav 
organizacji Wojska Folskiego 1908-14". Materiały do historii ru
chu niepodległościowego "Zarzewie", "Polskie Drużyny Strzeleckie" 
i "Tajny Skauting11 , Warszava 19.35. /Jeden egzemplarz tego dzieła 
zns.jduje się w zbiorach Biblioteki Polskiej w Londynie/. Dużą 
część swego pracowitego życia poświęcił płk. Bagiński również spra
wom morskim w Polsce. Jego książki: "Zagadnienia dostępu Polski 
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do morza" /1927 r./, "li>lność Polski na morzu" /19.31 r./, a svl:&sz
dła "Polska i Ba:ttyk", która doczeka h sit 2 wydań w jfzyku angiel
skim /1959 r./ przyczynily' się do upowszechnienia pravdy o polskich 
prawach do Bałtyku. Podczas n-ej wojny światowej przebywał na e
migracji, pe2niąc fUnkcje Szefa 8aper6w w sztabie Naczelnego WOdza 
gen. broni n. Sikorskiego. Po zakończeniu vojny wr6cil do Folsld 
choć decyzja powrotu nie by:ta. ani prosta ani l:atva. Druh Henryk 
Bagiński pisał do ostatnich dni życia. W polovi a 1~2 r. ukończył 
ksi.ą~kę pt. "ZSnewie", ktcSrą ob1eca1111 przysl:&ć niezwłocznie po 
ukazaniu się w druku. Niestety, "Z'arzewie" utkwiło v cenzurze var
szavskiej i autor nie doczekał się opubUkowania. Na miesiąc przed 
zgonem ukończył swoją ostatnią pracę pt. WWspomnienja", dzieło w 
5-ciu tomach i również troszczył się czy mu to wydrukuj,. Było-
by wielką szko~, aby ostatnie prace H. Bagińsld.ego kt6re S!l nie
wątplivie dokumentacją prawdy historycznej, nie zostały opubliko
wane. W korespondencji ze mną w ciągu ostatnich 2 lat nawol:ywal 
H. Bagiński żyjących jeszcze druh6w i druhny z okresu początk6v 
harcerstwa polskiego, aby pisali swoje wspo~ienia i relacje, gdyż 
archiwa w Polsce zostały w czasie wjny i o~pacji spalone przez 
Niemc6w i historię początków harcerstwa trzeba odtworz~ z opisów 
uczest ni ków i resztek ocaJalej dokumentacji. Cieszył się bardzo z 
nadsyłanych mu przeze mni e informacji i materia26v z życia har
cerstwa polskiego ~agranicą, jak również z osiągnięć emigracji 
polskiej w życiu s-połecznym. Wzamian przysyłał mi regularnie z 
Warszawy miesięcznik "Więź" - organ inteligenc j i katolickiej v 
Polsce, v którym sam również zamieszczał czasem artykuły. 1 oto 
urywki z listu druhny Leokadii Gajewskiej / z domu Błońskiej/ po
viadomiającego mnie o śmierci druha Henryka s "Umierał jak żol
nierz, świadomie z wielkim opanowaniem i poddaniem się woli Bożej. 
W przeddzień śmierci wezwał do siebie rodzi.n~ i przyjaciół, z kt6-
rymi się pożegnał, pocieszal pl:aczące kobiety, poczem odjeehal do 
szpitala. Na drugi dzień rano już nie żył." "Może przed miesią
cem z~żyl jeszcze zakończyć pracę nad ostatnim swoim dziełem pt. 
"Wspomnienia". To była 'Wielka praca dla jego nadwątlonych sił. 
Ten fa_lct z pewnością wp'łynął na jego przedśmiertną pogodt ducha." 
"Liczni zgromadzeni na pogrzebie przyjaci ele i znajomi, oraz przed
stawiciele organizacji do których jeszcze należał świadczyli, ja
kim był otoczony szacunkiem i przyjaźnią." Na zakończenie dodam, 
że v numerze 14 naszego "Skauta" zamjeszo~ona zostale kopia foto
grafii "Grupa Założycieli Zarzewia ve Lwowie 1910 rok". Widzimy 
na niej zar6wo druha H. Bagińskiego, jak druhnę L. Błońską /po 
mężu Gajewska/, oraz jej zmarłego m~ia - Vacla\78 - wszyscy zresz-
tę--pochodzący z Radomia. /A.Z. Ropelevski/ 

+ 
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ZMARLI W 1973 - 1974 r. 

Dh. pułk. Franciszek Skrzywanek, 9. VIr.l973 

Dh. gen. Antoni Szymański, grudzień 1973 

Dh. Slawsz Tadeusz ł'dchal:o\1Ski, 20.!.1974 

Dh. ppłk. Kazimierz Ma.lcolm-Morris, 26.IV.l974 

Dh. gen. Roman Władysław Szymański : 22.XII.l974 

Dh. pulk. Zygmunt Chabowski, 4.X.l974 /jeden ~ za2oż,Ycieli 
naszego Koła/ 

Dh. ppulk. Ludvik Marek Bodar-Rousseau, doktor medycyny, 19.III. 
1974 

Dh. mgr Michał Go2awski, 2.VI.l974 

+ + + + + 

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

SPRAWOZD!NIE PRZim>~CEGO KOlA HARCEREK r . HARCERZY Z UT 1910-1945 

DHA Pl.K. J. ROmSKIEGO Zl ROK 1973/74 

~d Koła, pracując na wolnych obrotach /choroba przewodniczącego 
1 kilku czl:onk6v7 odbył 4 zebrania, załatwiając sprawy bieżące. Prócz te
go m1a2:y miejsce trzy zebrania ogólne. 7-go października . odbyło się ze
brani e towarzyskie z tombolą i loterią, 6-go stycznia - Op2atek, 2S-go 
kwietnia - §vięcone - to ostatnie po raz pierwszy w lokalu Naczelnictwa 
ZHP. Te imprezy og61ne pitlrnie zorganizo\lała Sekcja Imprez pod przev. 
D~ Eugenii Rozbickiej z pomocą zespołu druhen i druh6w. Wszystkim im 
składam serdeczne podziękowan~e. 

Opr6cz powyższych odby2:y się 2 posiedzenia "Okrą-głego Storu" pod 
przewodnictwem dba hm J6zefa Brzezińskiego. Dnia 1.4-go grudnia na temat 
Harcerstwa \l Afryce, dnia 5-go kwietnia o Rarcerst\lie na lischodzie i \l 

!fryce. Referat druhny Elżbiety Strzębosz na temat Harcerstwa \l Rosji 
nie odbył się z powodu ohoroby prelegentki. Choroba dha hm J. Brzezińs
kiego przeszkodziła w zorganizowaniu trzeciego "O. s·." 

Komisja Historyczna wydała 2 dalsze Zeszyty Historyczne: Nr. 3 -
Nasze Dzieje i Nr. 4 - Harcerstwo na Ukrainie i w Rosji. Dalsze 2 nume
ry w przygotowaniu. Obydwa zeszyty to praca dba Hm Rzpl. Glasaa-Jan

wskiego. 

Redakeja Skauta wydała w ciągu roku numer 17. Jest to numer znako
~c e opracowany przez redaktorkę dhnę hm J6zęfę Męk:arsq. 

o~ 
~-
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Zarząd zawarł umowę z hm L. Kliszewiczem /obecnie przewodniczącym 
Okręgu W-ka Beyt.ania/, kt6ey zobovi.ązał się rozprowadzać wydawnictwa Ko
ła między b.arcerlałmi i harcerzami v W. Brytanii. Nie rozwiązało to cał
kowicie sprawy administracji vydavnictv, gdyż z powodu choroby dba Brz-&
zińskiego, poszukujemy wciąż ld.erovnL"<a administracji. Sprawa jest pa
ląc&. 

Milllo "'Y'Biłk6v zarządu, Koło nadal musi finansować swje wydawnict
wa samo. Naczeln-Ictwo nie jest v stanie nam pomóc. 

Dh hm Gl&ss-Jankovski, jako przedstawiciel Koła brał udział v 
Zjeździe Okręgu w. Brytania. 

Dh gen. Klemens Rudnicki odnowił portret dba Sieleckiego i portret 
ten czeka na ramę przed zawieszeniem go w tej sali. ZOstała wykonana ta
bliczka do obrazu "Ostra Brama", który ofiarowaliŚmy Harcerstw /db Adam 
Barszcz/. 

Finanse. Duże zwiększenie cen druku, połączone z kloJX>tami zviązanymi 
z kOlportażem, stwarza nowe trudności . Składki członkowskie napływają 
sqpo. Najpovażniejszę pozycj~ jest docb6d z loterii i imprez. Mamy 
majątek v składzie zeszyt6v, trzeba energicznie je sprzedavać . Skarbn1 cz
ka dhna Ola Saperowa ma więcej raclnmk6v do uregulowania niż pieniędzy 
w kasie . Zarzjd widzi ratunek nie v podniesieniu składek /pozostaje 
tl . 20 rocznie lecz v ich re~owaniu przez członk6v i v rozprzedaży 
wydawnictw. 

Otrzymaliśmy ostatnio od dha hm W. Wenzla większą partię kartek 
harcerskich, kt6eych sprzedaż idzie na docb6d Kola. Pozva.lam sobie po
dziękovać druhowi lnadko'Wi za jego in1cjatywt a teraz hoj:ey dar na cele 
Koła. 

~adencJ~-~!rządu . Wpłyną:t vniosek dba Adama Barszcza &by zarząd K"oła 
wybierać nie na rok lecz n& 2 lata. Ponieważ jest to sprawa S'ta.tutu, 
proponujemy aby dzisiejsze zebranie ją zadecydowało. 

Zm'!l!na E!!'!Y Koła. Wpł:yną2: vniosek aby zmienić nazwę Koła na: Ko2o 
S"enior6v harcerskich. Każda zmiana nazwy wywo:tuje szereg komplfficji, 
jest to r6vnież sprawa zmiany Statutu, wymagająca zgody Naczelnictwa. 
Pros~ o wypoviedzenie się. 

Na zakończenie dziękuję vszystkim cz:tonkom Zarządu za lojalną vsp6:t
pracę i bezinteresovną pracę dla dobra Koła i drogiej nam idei harcers
kiej. 

-----
S~JUW"~~~~_!Ol..A l!ARCEREK I HARCERZY Z LAT 1910-1945 

f ~ l = \)HA ~. J . ROW!1SKIEGO ZA BOK l f174/75 
( / v 

k walne zet;Jrani . ola odbyło się v lokaJu Naczelnictwa Z.H.P. v dniu 
26. mati en . ebieg zebrania przedstalłił db A.B. Brochvicz-Lewiński, 
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kt6ry przEM>dniczyl na zebraniu, w swoim sp:rawozdan~u. 

Wybrany Z'a.rzęd ukonstytuowal: sit jak nast,puje: vic&-przewdn1eą
ey dh A.B. Brochvics-Lewińsld, sekretarz dhna 1... Rondomańska, slalrbnik 
dhna A. S&perowa, komisja historyczna dh hm s. Glass-Jankowki, dh hm 
s-.v. WOjstomski, d.hna hm r. Mydlarsova; sekcja odczytowa - dh hrn J.B. 
Brzeziński, Redakcja "Skauta" dlma hm dr J. Mtkarska dhna I. M;ydlarzo
wa, dh z. Ropelevski; S'ekeja Imprez - dhna E. Rozbi~, sekcja prasowa 
dh .&.. <Ystrovski i dh Broełndez-tewiziski, delegat Kola do K61: h-eyjaei61: 
Harcerstwa dh A. Pśirlk, oz2on1mvie Z'arzędu - dhna r. Weberowa i dh in~. 
M. Osostowicz; dokooptova.n:y dh A. Barszcz. 

II. Praca zebran1ova. W eięgu roku odbyły sit 4 zebrania Z'arsędu, każ
de s nich u irmego członka Zarządu, dla za:latvieni.a sprav bietęcych. 

S'ekeja :rmpre, zorganizova2a 3 Bebrania og61nea 

l. .3-go listopada 74 zebranie v sali FOSK' u, 9 prinees Gdns., po -
Zęezone z herbatkę i tombolę. 

2. 5-go stycznia 75 - "'płatek" v tej samej sali, palączony Z' tra
dy-cyj~ loolędami i loterią. I1ary Bote pob2ogos2avi2 ks.Cz-es-
2av Pisiak, sam harcerz i przyjaciel młodzieży-. Okolicznościową 
pogadsnk, vygl:osil Zll8.11Y' pisarz p2k. Franciszek Wys2ouch. 

3. lJ-go kwietnia 75 odbyło sit "Śviteone" w małej sali nowego 
domu POSK'u. 

S"ekc~a odczf!.o~ mi ah 3 sebran:f.a •Okręgl:ego stołu" v sali Naczel
nictwa ZRP, 47 Rutland Gate: 
1. 2S-go listopada 74 - IIBareerstvo v Niemczech po zakończeniu 

wjny. G1:6vnę prelegentkę byla dhna hm I. Mydlarzova. Obszerne 
spravosdanie z tego niezwykle ciekawego odczytu ukazało sit v 
Dziemrl.lru. Polskim. 

2. 24-go stycz,nia 75 "Ha.reerstvo v Rosji" v obozie Kusumaj po uwol
nieniu P0lak6v z lagr6v sowieckich; vyg2osila te vspomnienia 
p. EUbieta strzemboszowa. Druhna hm Kovalevska m6vi2a o har
cerstwie na terenie Libanu • 

III. !zd!V!}ictva 
•Skaut" Z powodu eboroby Redaktorki !IUIIler 18 vyszedl z opóźnieniem. 
Chciałbym sit tutaj podzit.lić mil:ą wiadomością, że druhna hm dr J6zeta 
Mtkarska zostal:a odznaczona dekretem z dn. ll listopada 1973 r. przez 
Pana Prezydenta R.P. dra Stanis:tava Ostrowskiego Orderem ~avalerskim 
'P<tlonia Restituta ń. tsaslugi ńa polu nauki, wychowania i oświaty, oraz 

"'VieJLol.etJo.iej pracy spol:ecznej. Skhdsm dhnie Mękarsldej serdeczne po-
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dh dr Stefan lkljstomski. Ponie\Jaż dh Jankowski też grozi ustąpieniem ze 
stanolriska przewodniczącego Komisji, przysz2ość Komisji jest zagrożona, 
o ile nie znajdziemy kandydatów na miejsce ustępujących. Na szczęście 
sv6j udział Y pracach Komisji zgłosił dh hm J . Witting, dl:ugoletni Na
czelnik Harcerzy. 

Administracja Wydawnictw. Po ustąpieniu z tej pracy dba hm J. Brzezińs
kiego, czasowo objął ją dh Jankowski. Jak dotychczas Zarząd nie znalazł 
nikogo kto podjąrby się tej pracy. 

IV. Różne. 

Opłatek Gł6lmYch KYater Harcerskich. Odbyl się on y sali Naczelnictwa 
w dniu 12.1.75 . W ramach uroczystości przewodniczący Kola dh J. Rowiński 
ofiarowsi Harcerstwu 13 portretów dawnych orz~odniczących ZHP oraz por
tret twórcy Skautingu Bad en Powella . Portrety te przygotovane, powięk
szone i oprawione przez dba Glass-Jankoyskiego, zostały zavieszone w sa
li konferencyjnej jako dar naszego Koła dla Harcerstwa. Przy tej okazji 
dh Jankowski wyglosU gawędę okolicznościową, w której naszkicowal syl
wetki przewodniczących i tw6rc6w harcerstwa. 

E[stawa książki harcerskieJ . Naczelnictwo ZHP zvr6ci2o się do Ko2a o 
pomoc w zorganj zova.niu tej vystavy. Zarząd Ko2a ustosunkował się przy
chylni e do tej in1 cjatyvy i zaproponował na przewodniczącego Komitetu 
Wystawy dba hm J. llittinga. Wystawa odbędzie się zapewne na jesieni bi&
żęcego roku. 

Wnioski na przyszłość. 
Aey pracować dalej na pe2ny'ch obrotach, Zerwęd trzeba odmłodzić i 

usprawnić . Potrzebujemy ludzi do konkretnej pracy a nie figurantów. Nikt 
z nas nie jest młody, ale jedni pracują, inni przyglądają się. Jeśli u.
trzymani e naszego Kola ma mieć sens i trwałą wartość, Z"arzęd musi skla
dać się z ludzi, którzy kochają ideę harcerską i chcą dla niej jeszeze 
coś z siebie dać . 

W tej clnd.li szu.kam;y kandydatów /tki/ na prace v Komisji Histo
rycznej i na stanowisko Administratora wydawnictw. 

-----
DZIAl.ALNOM KOlA HARCEREK I HARCERZY Z LAT 1910-1945 

CZO\tiAJ ! 
Idź! Czuwaj! Do czynu ciągłego, mlodzieńcze, wyciągnij ramiona, 
Ojczyzna sprawności twej vzyva, do ciebie ma prawo li ona! 

... .;tdźJ Czuwaj! I savsze miej viarę, cokolwiek by losy zrządzilyl 
~t""'Polska i będzie do końca, jeśli jej star<my tvej sily! 

Jan Kasprowicz 
...-...... 

Co sa .~ le motto dal nam nasz poeta Jan Kasprowicz, na czasy 
\1 kt~lf:'przys nam żyć i dzialać . Ko2o nasze skupia przecież tą ata-
q-- i ~VIl i harcerslab która dZielale od zaranie polskiego 

L~ & 
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skautingu, a która nie ustaJ:a v pracy dla idei Harcerstwa, opartej na 
haślet B6g i O·jczyzna oraz na pravie harcerskim. 

I dziś nie ustajemy. Co roku odbyn sit - jak w każdej organizacji -
Roczne Walne Zebranie Koła, na kt6rym nast,puje przegląd naszych wysił
k6v. Ostatnie takie zebranie odbyło się v dniu 26 maja ubieglego roku. 

Przewodniczący z-arządu Kola, dh J. Rov:iński, otworzył zebrani e, wi
tając obecnych i proponując na przewodniczącego zebrania dhs gen. Broeh
vicz-Lewińskiego a. na sekretarza. dba M. Osostowicza. Co zebrani przyjęli 
jednogłośnie . Dh Broehwicz-Lewiński podzitkował za wybór i odczytał pro
ponowany porządek obrad, kt6ry został. przyjęty. Po odczytaniu protok61u 
z poprzedniego zebrania, następile składanie sprawozdań przez whdze Ko
h, za rok 1.973/74. Obejoowały one działalność: zarządu, skarbnika, ko
misji h i storycznej, komisji odczytowej, redakcji czasopisma. "SKAUT., sek
cji kolportażu, referenta prasowego, sekcji imprez i kol!łisji rewizyjnej. 
Już z samego wyliczenia tych sprawozdań wyłaniają się zagadnienia, kt6-
rym pomę»eona jest działalność Kola. 

Przewodniczący zarządu db J. Rowiński om6wił og61ną działalność za
rzędu. Sprawy bieżące sarzęd zahtvial na swych czterech zebraniach. z~ 
brań ogólnych było trzy. A mianowicie: w dniu 7 października 73 r. ze
branie towarzyskie z tombo4 i loterią; 6-go stycznia 74 r. •opłatek", 
a 28-go kwietnia "świę»eone". Imprezy te, zorganizowane doskonale przez 
Sekcj f Imprez z dhną Rozbicką na czele, miały na celu zżycie się czlon
ków Kola oraz zasilenie funduszy. 

Sprawozdanie skarbnika składała dhna Irma Jaklik w zastępstwie nie
obecnej skarbniczki, Koła dłiny o. Saperowej. Dochody objęły pozycje: 
slchdek ~.50 f funduszu wydawniczego, a więc wphty za sprzedane eg
semplarze "SKAUTA" t29.05 i z-eszyt6w Historycznych o:n.48 ; imprezy 
ł:98.05. Razem dochody .t307.08 , co łęcznie z pozostaLością nar/ku bi~ 
~~~;cym w banku w;ymeilo .t526.16. Wydatki jednak są duże. One to są wyra
zem dzia?.alnośei Koła. Na plan pierwszy wysuwa się akcja wydawnicza. 
Obejmuje ona: "SKAUTA" t1J8.27 i Zeszyty Historyczne t258.46. Razem na 
te dwa wydawnictwa Ko l:o wydało f:396. 73. Inne wydatki: to koszta admi ni
stracyjne /g~6wnie porto/ 1:61.01 oraz wydatki r6żne - loteria POSK' u 
n.oo i składka na Rapperswil t2.00 /razem t.3.00/. Łączna suma wydat
ków wyniosła kwotę f.466. 74. Wobec czego pozostało na dzień 25.5.1974 r. 
gotówką v banku t59.16. Trudności finansowe charakteryzują fakt, że w 
chvili sprawozdania nie można było uregulować należności za druk Nr.l7 
"Skauta", kt6ra. vynosUa t68.oo. 

Sprawozdanie z prac Harcerskiej Komisji Historycznej składał dh hm 
S. Js.nkowsld., przewodniczący tej komisji od 13-tu lat. Inicjatyw. pow
stania tej komisji wyszla od ś.p. dba Edwarda Radvana.-Pfeiff'era w 1961 

ku. Początkovo wydawało si~, że zadanie napisania historii Harcerstwa 
v Idynie jest ponad sUy, wobec zupełnego braku tutaj materiałów histo

J..-...... rń· znych. Na szczęście myśl ta znsJaz'ł'a swój oddźwięk v sercach i um;rs-
0 ~c 44\;;u dawnych harcerzy. Nie dać sfałszować naszej harcerskiej historii 

~ 
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tw6re6w Harcerstva, o osiągnięciach w pracy i w walce. Przekazać t, 
PRAWDE młodszym pokoleniom. Oto zasady, na których zostal:a oparta pra
ca, kt6ra vydawalo się przekracza nasze możlivośoi. Jest to olbrzymia 
praca. Polega ona na zbieraniu ma.terial6w, ich opraoowywan'lu i wydawaniu. 
Ta "sycyzowa11 praca nad zbierani em materia26v dala dużą Uość teczek z 
dokumentami i fotografiami oraz dużą Uość cennych książek harcerskich 
wydanych przed wojną. Nadmienić tu należy, że przedvojenna Uość wydaw
nictw harcerskich doszh do liczby 1900. Niestety nie wszystkie książ
ki i wydalmieWa dotarły do Londynu. Te prace Harcerskiej Komisji His
torycznej dają podstawy do napisania calej prawdziwej Historii Harcers
twa, pod warunkiem, że znajdą się chętni harcerze aby kontynuować to 
dzieło. 

W okresie spra\IOzdawczym Komisja Historyczna wydala dwa dalsze Ze
szyty Historyczne: Nr. 3/2 - NASZE DZIEJE - GENEZA HARCERSTWA / T.Stru
miłlo/, Nr. 4/3 - HA.lłCERST'I«'l NA UKRAINI E I W ROSJI 1912-1920 r. 

Trudne, graficzne opracowanie okl:adek v dotychczas wydanych Zeszy
tach Historycznych, vykonali bezinteresovnie harcmistrze: Henryk Szcze
Śniewsk~1 Jakub Nedyj , Jan Smaga;ta. Zasadniozy ukl:ad okl:adki zaproje
ktova;t dh R. Szcześnievski. Gotowy jest w brulionie zeszyt Nr. 5/4, czy
li w kolejności historycznej Nr. 4 pod tytułem HARCERZE W OOJACH 191.4-
1920' oparty na dwtomowym dziele hm lon'. Nekrasza pt. "Harcerze V ro
jach". Razem z tym zeszytem vyjdzie okl:adka do oprawienia czterech ze
szyt6w /lata 19l0-1921/ w jeden tom. Będzie to I-szy tom BIS'roRII HAR
CERSTWA. Tom ten zostan'l e zaopatrzony w przedmowę, v kr6tld życiorys 
gen. R. Baden-Povella, życiorys Andrzeja Ma2lrovskiego i v krótki życio
rys hm Ignacego Kozielewakiego /autora nieśni "Wszystko eo nasze", kt6ra 
stała się hymnem harcerskim /z refrenem O. Mal:kovskiej/. 

Jest przygotovane vydanie dalszych siedmiu zeszytów historycznych. 
Potrzebni są j ednak kandydaci do ich opracovanj a. 

Rozpoczęto przygotowanie "Galerii zasłużonych harcmistrzów". Do
tychczas są gotowe fotografie dh6w: A. Mallrovskiego, T. StrumiU:y, S. 
9ed1aozka, gen. Sulika. Rozpoczęto zbiórkę funduszy na wykonanie dal
szych fotografii. Komisja Historyczna rozporządza lalx>ratorium fotogra
ficznym i okol:o 400-tu negatywami o wartości historycznej. Do zeszytów 
historycznych dotychczas wykorzystano 70 fotografii. Przygotovywane jest 
zrobienie, v jednym egzemplarzu, "Harcerskiego Albumu Historycznego". 

Z Komisją Historyczną ściśle współpracuje Komisja Odozytowa pod 
przewodnictwem dh hm J6zefa Brzezińskiego. Celem działalności tej Ko
misji jest zbieranie i opraco"'Y"'ani e spravozdań "ŻY'IJY'ch Ma.dk6w hi
storjJ. harcerskiej 11 • Odbywa się to v formie sebrmi "Okrągl:ego Stol:u11, 

na"'lCiStóó ob in~orzy i dzia:tacze harcerscy ekladają epra"WOzdanja z 
hPa 6'f~ "'Jjaki~ .brali udzie :t. 'l'ym sprawozdaniom towarzyszy dyskusje. 
/W-..Ókr sie pre~zdavosyrn odbyły się dwa zebrania "OKRAGŁEGO S'l'Ol.U". 

a 14 gjldńl.a \13 r. na temat "Harcerstwo w Afryce 11 i dnia 5 kwietnia 
974 r. Da t~ "Harcerstw na Wschodzie i w Afryce". 

- Kolo vypaJI czasopismo "SKAUT" pod redakcją dhny hm Józefy 
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Mękaraki ej. Złożyła ona sprawozdanie z prac redakcji 11Skauta n. Dotych
czas wyszło 17-ście numer6w. "Skaut" cieszy się dużą poczytnością i 
uznaniem czytelników. Nastę~ny numer 18-ty jest w przygotowaniu. Nie 
należy oczekiwać, aby "Skaut" był pismem o charakterze codziennych bie
żących wiadomości. Druhna redaktorka zabiega sama o materia2y do "Ska
uta" i v tym ~~~runku oczekuje pomocy w formie artykułów pisanych przez 
ch,tnyoh vsp6łpracownik6v. 

Zadaniem ~akcji Kolportażu jest rozprowadzanie vydawnictw Koła v 
terenie. W tym celu Zarząd Kola zavarł umovę z d.h hm L. 'Kliszerlczem, 
przewodniczącym Okręgu i.f-ka Brytania. Potrzebny jest jednak kierownik 
administracji dla provadzenia całości -wydawnictw Ko2a r6vnież na tere
nach tx>Za Wielką Brytanią. 

Dzia1'alność Referatu Prasowego, pod kierownictwem d.h A. Ostrowskie
go, polega na opracowywaniu komunikatóv i artykułów o życiu Koła. 

Po zakończeniu dyskusji nad sprawozdaniami, Komisja Rewizyjna po
stawiła wniosek o udzielenie, za tak wydajną pracę, absolutorium z go
rącym podziękowanie111 dla Zarządu i wszystkich w2adz Kola. 

Po uchwaleniu przez aklamację wniosku Komisji Rewizyjnej wybrany 
zosta:Ł no\ly Zarząd. Druh J . Roviński zosta2 "P.'nownie wybranym jedno -
głośnie przewodniczącym. Na wniosek dh J. Ro'lrlńskiego do zarządu zostali 
wybrani następujący członkovie Ko!.a: 

di'uhny - Rondomańska, Mękarska, Mydlarzova, Saperova, Rozbicka i 
Weberowa; 

druhovie - st. Jankowski, Ropelewski, Wojstomski, Brzeziński, 
Ostrówski, Broclndcz-Lewiński, Pśnik, Osostowi.cz. 

DO Komisji Rewizyjnej wybrano: dh 'Ry!mlid-Misiaka, pr3ewodn1 czącym, 
e~lonkam} - drtlh6w - Olizara, Wenz1a oraz dr'a.bnę Moralowską. 

Po rozpatrzeniu kilku zgłoszonych vniosk6w zebranie zostało zakoń
czone. Przebieg zebran1a dal wo*ność dokładnego ~apoznani.a się z dzia.
talnośei~ Kota o~z z trudnościami na. jekie ta praca napotyka. Jedną z 
tyeh trudności jest konieczność kontynuacji wys1l:k6w Koła przez młod
s~e pokolenie. 

Mwnajm;r więc krok. 'W'ytężm;r wzrok ezy gdzieś się podstęp nie kryje. 
Czasy obecne sę trudne. Przetrvajmy je, kierując się naszym hasłem -
~G I O.TCZ!ZNA, kt6re nasz wróg odrzuca. CZUWAJ ! 

ł.B.B. -----
S'PRA'l«>ZDANIE Z PRAC HARCERSKIEJ KOMISJI HISTORYCZNEJ 

za okres od l. VI. 73 r. do 26. V. 74 r. 

O ~ C l - Z inicjatywy barend strze. Edvarda Radvan-P.fei.f.fera, 
~ na emigracji powsta2a Harcerska Komisja HistotTozna. 

w roku 1961-ym 
Z początku 
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wydswal:o się, że przy zupeJ:nym brs.ku materiałów historycznych, za
danie napisania w tondynie historii Harcerstwa jest ponad siq. Na
szczęście, zaczęl:o działać przyciąganie ośrodka, który pukal: do serc 
i wuys26w nastrojonych na podobną, harcerską nutę. Hasło: nie dać 
zafałszować naszej historii przez dyktaturę komunistyczną w kraju, 
nie dać za~mnieć o prawdzie, o ~il:kach twórców Harcerstwa, o osią
gnięciach Harcerstwa w pracy i walce, przekazać tę PRAWDE ml:odszym 
pokoleniom, zrobil:o 8\roje, usprawiedliwi:to wiarę, z kt6rą podjęliś
my pracę. Dzisiaj duża ilość teczek z dokumentami 1 fotografiami 
oraz sporo cennych książek harcerskich wydanych przed wojną i ze
branych w H.K.H., daje podstawę do napisania cal:ej i prawdziwej Hi
storii Harcerstwa, jeśli tylko znajdzie się dość harcerzy dla do
kończenia tego, co zaczęliśmy. MOim zdaniem, ten zbiór material:6w 
historycznych należy uważać za najważniejszy dorobek H.K.H. 

Dużą dla nas zachętą jest gl:os z Polski w posta~i artykułu har
cmistrza Józefa rrzarnego-Grzesiaka, który w obszernej recenzji o 
książce konrunisty Jerzego Majki "Kartki z historii i tradycji Zwiaz
ku Har~erstwa Połskie&a 11 7 poddal ją bardzo ~s~rej i odva,żnej kryty
ce, zupel:nie zgodnej ze stanowiskiem H. K. H., ogłoszonym w zeszycie 
pt. "Losy Młodzieży Harcerskiej pod komunistyczuzmi rz!dami w P.R.L." 
- Recenzję tą wydrukowano w "Ognia~", nr. 4, grudzień 1973. 

W związku z tym, a przede vszystkim w związku z długoletnimi 
dyskusjami w łonie H.K.H., wysunąłem wniosek na nasze zebrania "0-
Ja.:ąg:teso Sto :tg", aby w programie zebrań dyskusyjnych mni eszczono
temat: "Jak pisać Historię Harcerstwa?" i aby na takie zebranie za-
proszono wsz.ystkicb instruktorów i instruktorki, mieszkających w 

!.ondynie. 

2.- W okresie sprawozdawczym mieliśmy jedno zebranie H.K.H. i kilka 
spotkań Redakcji zeszytów. Wydaliśmy w tym czasie dwa zeszyty: 

No . 3/2 - NASZE DZIEJE- GENEZA HARCERSTWA /T. StrumiUo/. 
No. 4/3 - HARCERS'M NA UKRAINIE I W ROSJI 1912-1920 

Chcial:bym przy tym podkreślić, że trudne graficzne opracowanie 
okładek wykonali bezinteresownie w dotychczas wydaQych zeszytach 
harcmistrze: Henryk Szcześniewski, Jak6b Nedyj,. Jan Smagal:a, przy 
czym zasadniczy układ okładki zaprojektował db H. Szcześniewski. 

3.- W brulionie gotowy jest zeszyt No. 5/4, czyli w kolejności hi-
storycznej Uo .4 pt. HARCERZE W BOJACH 191.4-1920, oparty na dwuto
mowym dziele /str. 719/ hm Władysława Nekrasza pt. "Harcene w bo
j hl1 Brulion ten opracowal hm dr Stefan Wojstomski. Zeszyt powi-

e '\kaza4 się pod koniec b .r. Ale razem z tym zeszytero przygoto
Sl\8 '~jest 'vkładka do oprawienia czterech zeszyt6w obejmujących o

.-H::ztles''1at- 10rl921 w jeden tom I-szy HISTORII HARCERSTWA, zaopa
ctrzo~...\.1 fJr edmowę, w krótki ~yciorys gen. R. Baden-Powella, v ży
ei~r;ys Andr e~a Ma:tkowskiego i v krótki życiorys hm Ignacego Kozie-

... l.ld~autora pieśni "Wszystko co nasze" •• /z refrenem Olgi , ) 
~r €!) 
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Małkowskiej/, kt6ra stała się bymnem harcerskim. 

W przygotowaniu są dalsze seszyty: 
l. - Harcerstwo v Rzeczytx>spolitej 1918-1939 /2 7ieszyty/ 
2. - Harcerze na terenie międzynarodowym. 
J. - Harcerstwo v drodz-e do Polski /1939-1945/. 
4. - Harcerstwo v bojach drugiej wojny Matowej /1939-1945/. 
5. - Harcerstwo v krajach wolnego świata. 
6. -Harcerstwo v vojew6dztvach vschodnioh Rzeczypospolitej, 

zabranych przez Związek SOwiecki • 
7. - ~yciorysy wybi t:nyoh harcerzy. 

DO tych zeszyt6v zebrane są duże ilości material:6v historycznych 
i dużo fotografii . Oczekujemy zgłaszania się kandydat6v do opracova
nia tych zeszyt6v. 

5.- Roztx>częliśmy przygotowywanie "Galerii zasłużonych ba.rmni strzó)'T", 
składającej się z fotografii rozmiaru portretovego 11 11 x S". Do
tychczas mamy gotowe fotogra.fie dh6v: A. Ma'l:Rowskiego, T. Strumiłły, 
S. S"edlaczka, gen. Sulika. Koszt każdej fotografii z ramą wynosi oko
ło E2.- Rozpoczęto zbi6rkę fandusz6v na cel wykonania dalszych po
viększeń. Ta skromns galeria przeznaczoDa jest dla świetlicy v domu 
harcerskim v Londynie. 

H.K.H. rozporządza laboratorium fotograficznym i około 400-tu 
negatywami /błonsmi/ o wartości historycznej. Z tej ilości WYkorzys
tano do już wydanych ze.szyt6w 70 fotografii. 

Przygoto-wywane jest zrobienie "Harcerskiego Albumu Historyczne
go" /w jednym egzemplarzu/. 

6.- Muszę zawiadomić Walne Zebranie naszego Koła, że stan mojego 
zdrowia skłania mnie do WYCOfania się od 31-go grudnia b.r. z dotych
czaSOWYCh prac historycznych. Po tej dacie będę już mógł tylko poma
gać R.K.H. v charakterze doradcy. Trzeba więc zastanowie się nad WY
borem nowego przewodniczącego H.K.R., którego chciałbym stopniowo 
vprovadzać w prace komisji. 

Na końcu mojego sprawozdania bardzo serdecznie dziękuję vszystkim 
członkom H.K.H. za 13-letnią przyjacielską współpracę, a również bar
dzo serdecznie dziękuję vszystkim członkom-korespondentom, kt6rzy za
silili zbiory komisji licznymi materiałami, bez których opracowywa
nie zeszytów historycznych byłoby niemożliwe. 

s. Jankowski 

- - -0-- -
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SPIS" TREŚCI 

l. Aro/kuly': 

T.l'zydziestolecie Jalty 
Hm J6zefa Mękarska: "Dewaluacja harcerstwa" 
Chudy 'Wilk: Nasza misja i nasze potrzeby /Gavęda na 

Zjeździe Naczelnej Rady Harcerskiej v 1974 r./ 

2. W!Jpomnienia, notatki2 przycz;ynki histogcz~~ 

str. 
ok2adka 

l 

4 

Irena Mydlarzo~: Pięć lat pracy harcerskiej v Niemczech 
/1945-19507 7 

Anna Mazurek: Moj e dzieje v obozie Ravensbrueck od sierpnia 
1944 do maja 1945 Z3 

Halina Chocianovicz: Wspomnienia z dawnych lat 30 
A.B. Broclndcz-Lewiński: Mobilizacja va Okręgu Z.H.P. 

w 1920 roku 32 
Hm dr Zofia Nowak-Przygodzka: "Sprawność" - lwowska pracownia 

harcerska 34 
W. Jerami Sli'Wińsld.: Pierwsza sp6łdzielnia harcerska v lcdzi 35 
Hm Kazimiera Wicińska: Wspomnienia z okresu 1939-40 38 
'Wiga Zaleska: Harcerka broni pomnika Kościuszki w Sanoku 39 
A.Sz.: Przygoda na kursie instruktorskim w Zwierzyńcu Zamjsldm /.D 
J.M.: Pierwszy barcerski rejs dokoła świata 42 
B.L.t Katastrofa statku "Cbaouia" 44 

3. Wydavnic;:tva 

"Harcerki 1939-1945". Warsza\18. 1973, Państwowe Wydawnictwo 
Naukowe 

J6zefa Mękarska: Wędr6wka po Ziemiach Wschodnich RzeczYEQSEQ
litej, wyd. drugie, Londyn, 1974 

Harcersld Zeszyt Historyczny :nr 4/3 : Harcers two na Ukrainie 
i w Ros ji 1912-1920 

o 

Hm R.P. Henryk Glass: Młodzi walczą 1912-19~, Londyn 1974 
Hm Jerzy Scibor: Kapitulacja ~liborza b,o.9.1944/, Londyn, 

Marius z Zaruski: Z harcerz!!'!li na "Zawiszy Czarn1m". 
1970. Wyd . Trzecie powojenne 

1974 
Warszawa 

J6zef Krzyczkowski: ~wiadowcz z "Szarzch Szereg6w", Warszawa 
1972 

Krahel s~ Halina Irena: :o:Op<?.__wi_e_śc_' ·-=o==~~c_z_a""'j_n_.e,j"--d_z_iew_o_'!-.&.yn_ie, 
r / Warszawa 1972 

4. Koreswmenc.l! 
~· Ci kt6 oqeszli na wlecz wart 

( ~~· JE~:w!~X~.~~JG~r~e~c~ka~ - Wspomnienie napisała dhna I.Mydlarzova ·3 Ba · ski - Wspomnienie napisał dh A.Z.Ropelewski 
~ r. 

J / 
~ 
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6. ęprawzda~ia 
sprawzdanie Przewodniczącego Koła Harcerek i Harcerzy z lat 
1910-1945 dba p2k. J. Rowińskiego za rok 1973/74 58 
Sprawozdanie Przewodniczącego Kola Harcerek i Harcer~ z lat 
1910-1945 dba p?.k. J. Rowińskiego za rok 1974/75 59 
Dziatslność Koła Harcerek i Harcerzy z lat 1910-1945 - A.B.B. ~ 
s. Jankowski - Sprawozdanie z prac Harcerskiej Komisji 
Historycznej za okres od l.VI.?3 r. do 26.V.74 r. 64 

Od Redakcji okładka 

ll'otograf'ie 

Od Redak~~i : 

Redakeja •Skauta" zwraca się do cz1onk6w naszego ~oh z prośbę i 
wezwaniem do pisania artyku26w z zagadnł eń harcerskich i wspomnień z 
przeżyć z okresu harcerskiego. S"zczeg6lne znaczenie mają relacje -
wspomnienia z teren6w Polsld okupowanej przez Zviązek Sowiecki, oraz 
wspomnienia z okresu Polski niepodległej /1918-1939/. Btdzie to waż
ny wkład do historii Harcerstwa polskiego. 

Chcielibyś~ nasze pismo-komunikat uczynić wsp6lnę w2asnością i 
wsp6lnym wysilldem· utrzymać na wysokim poziomie. Pr6cz wsp61pracy 
potrzebny jest jeszcze f'undnsz odpowiedni na danie pismu odpowiedniej 
szaty zewnętrznej. Dlatego- choć pismo otrzymuj! czlonkowie w ramach 
op~acanych składek - prosimy o dobrowolne datki . Czeki i P.O. prosi
my kierować na adres skarbniczki Koła : dbna A. Saperova, Kolo Harcerek 
i Harcerzy z lat 1910-1945, Flat,1l, At1na Court, 2, Belsize Grove, 

Londonz N. W.J. te1. 01-722-7196. 

Nasze Konto: BARCLAYS BANK LIMI'l'!;D, South Hampstead Branch, /Swiss 
Cottage/, 135, ll'inchley Road, London, N.V.J. 20 - 80 - Ol 
~Oto BlRCERZY 1910 - 1945 

!Jdawca: Zarzlld ~oh Harcerek i Harcerzy z lat 1910-1945 
o 

misja Wydawnicza: hm dr J6zef'a Mękaraka /red./, hm I. Mydlarzowa, 

O f:Z C dh A.Z. Ropolewski 

~.__.,,_.,._e_s: 47, Rutland Gate, London, S. W. 7 
Cena egzemplarza 50 p. 
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WrEtKA GR! 

HlRC!RS'IW W POLSCE W CZASIE n lllJNY MATOWEJ 1939-45 

Zarąd Gł6tmy Kola Armii Kr4jovej 1eydal: ksią!kt poświęeo114 harcer
stw v Pblsee v TI wojnie śviatovej p.t. WIELKA GR!. Komitet Redakeyj
rtf pod prsevodnictvem hm. S. Bogdanowicza pisze m.inn. 

"Z'dajemy sobie spravę, że opraoovanie to nie jest wyczerpujące. 
zabraknie V nłm ·vielu nazwisk, nazw oddzi426v i opis6v akcji, które 
rozgrywały Sif v oa2ej Polsee. Wielu fragment6v historii nie da sit 
jut odtvorsy6, gdyż zginęły razem z uczestnikami. " 

"Mamy nadziej,, h Czytelnicy, kt6rzy przeżyli tamte czasy i po
s~adajlł jakieś materi';ły lub informacje, napiszą do Studium Polski Pod
demnej, aby uzupe'lnic zbiory historyczne." 

-----
Cena ksią.żki w sprzeda~y t3.50. 

Dla harcerek i harcerzy przez jednostki organizacyjne t2.25 

-----------------------------------
POLSK! UROGA KU WOLNOŚCI 

Ukazala się książka Jana z. Nowak - Jeziorańskiego "Polska Droga 
ku lblnośei", 1952-1973. .&'tltor, dyrektor Sekcji Polskiej Radia iblM 
Europa s przemMeń vygb.szanych do Kraju wybral 33 przem6wienia, v 
kt6rych intormova.l Kraj, naśvietlal wydarzenia i przeprovadzal anali
zę wydarzeń. 

W zakończeniu recenzji o tej książce m6vi ks. J. MirewieZ' /Prse
ględ Povszecbny' Nr. ll 1974 Londyn/ s 

"Drogi do wolności są długie i trudne. Nie sswsze krzyczący o wol
no~ć tym samym gwarantują, że stanęli już przynajmniej u pocz~tku tych 
dr6g. A. zvlasscza u początku najważniejszej -:- prawdy. W'ydaje mi się, 
h dla nich dobrym podr~cznikiem i przewodnikiem vskazuj~cym, jak jłł 
odMleźć i z niej skorzystać będzie ksią.żka Novaka-Jesiorańskiego.tr 

"Sądzt, że "Polska droga ku wolności" spełniać będzie nadAl rolę 
'glo ętrznego. Tylko cz2owiek wewnętrznej wolności może cyc prav-
\JdzJ:_vym nukivaczem dr6g vyprovadzającyeh z- każdej niewoli." 

-~t- c.- ------------------------------
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