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Prawo walki o byt jest prawem istnienia życia na
świecie.
Ten jest słabszy, kto buduje na kłamstwie
i fałszu, w porównaniu z tym, który buduje na prawdzie.
Naród, który na kłamstwie buduje swe myśli, idzie do
zguby.

Józef
N

o
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Piłsudski:

Lwów 6.8.1923r.

•

Alfred Musset
A la Pologne
Dok~d,

o Polsko, nie zwal~ cię
Strasznym ciosem,
Takim, jak te co niegdyś Grecję
powaliły,

Więc

jakimś Missolonghim
niebywałej siły
Choćbyś konała, nikt nie

przejmie

się

Twym losem.
Bijcie się dzielni, mrzyjcie, godzina
nastała.

Bijcie

się:

litość

Opieszała

Europy

...

Potrzeba jej nowych zaczynów
wielkiej dani.
•
•
•
•
bo my Bijcie s~ę,
um~eraJc~e,
zblazowani.
tłóm.

Bronisław

Paryż

Sc.

Zródło:

Mazowiecki

Dziennik Polski i
1 .XI. 1982r.

Żołnierza,

Od tłómacza: Z treści wynika, że Musset napisał ten wiersz
przed upadkiem powstania listopadowego 1830/31r., zanim
Rosjanie go stłumili. Poeta zachęca Polaków do walki, mówi~c
jednocześnie, że na pomoc Europy Polska liczyć nie może., ,

--·---"Uśmiech

Warszawy"

Wbrew szubienicom, mordom i
Wbrew mocy, która

krzyżom

podbiła świat,

Wielka Warszawo, polski

Paryżu

Smiech na ruinach kwitnie jak kwiat
Bo ten

N

o

zwycięży,

który

się śmieje

rozpacz to dzisiaj ogromny grzech
dla tych, co zawsze mieli
Brzmi twój przekorny,

nadzieję

zwycięski śmiech!

Tadeusz Holender
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PREZYDENT

PROF.DR.STANISŁAW

l-sza/

OSTROWSKI

Prezydent R.P. dr .S. Ostrowski urodził się we
Lwowie 29 . X.1892r. W latach studenckich był
członkiem organizacji niepodległościowych - w
ZwiQzku Walki czynnej i ZwiQzku Strzeleckim;
walczył w Legionach Piłsudskiego, skQd przybył
do Lwowa, aby w 1918r. brać udział w jego obronie. Również brał udział w wojnie 1919-1920,
został odznaczony Krzyżami Virtuti Militari i
Krzyżem Walecznych.
Rozpoczyna karierę naukową
jako docent i profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Wydaje szereg prac naukowych w
ilości 26.
W 1936r. wybrany posłem na sejm R.P.
z miasta Lwowa. Prezydentem Lwowa zostaje wybrany w 1936r. 22 września 1939r. uwięziony przez
Sowietów, wywieziony do Moskwy, na Łubiankę,trzy
many na Butyrkach z wyrokiem 8 lat łagru.
Po układzie Majski-Sikorski, - amnestii - pełni
służbę w 2-gim Korpusie, jako lekarz, a później - w Anglii.
Po przejściu na
emeryturę, pracuje społecznie, należy do Instytutu marsz. J. Piłsudskiego, Ligi
Niepodległościowej, Tow. Lekarzy Polskich na Obczyźnie, Brytyjskiego Tow. Lek.
i do Folskiego Tow. Naukowego oraz jest honorowym przewodniczacym Koła Lwowian w
Londynie.
Dr. Ostrowski przemawia na obchodzie 300-lecia Uniw. Jana Kazimierza w 196lr.
W 1968r., jako w 50-lecie Obrony Lwowa otrzymuje od Prezydenta A. Zaleskiego
Krzyż Komandorski orderu Odrodzenia Polski.
Mianowany następcą prezydenta R. P . w 1972r. zastaje niepodległościowQ emigra·cj ę w stanie rozłamu.
Pojednawcza akcja nowego Prezydenta doprowadza do zjednoczenia niemal wszystkich grup i stronnictw w jednej Radzie Narodowej Rzeczypospolitej. Po siedmiu latach wykonywani~ swego urzędu, przekazuje prezydenturę, wyznaczonemu przez siebie ambasadorowi Edwardowi Raczyńskiemu, obecnemu
Prezydentowi R.P.
Zmarł 22-go listopada 1982r., nazajutrz po akademii 64-tej rocznicy Lwowa,
gdzie był po raz ostatni przedmiotem serdecznej owacji i wrócił jeszcze raz
myślą do ukochanego, rodzinnego Lwowa.
Odznaczenia: Kawaler Orderu Orła Białego, Wielkiej Wstęgi Orderu Odrodzenia
Polski, Krzyż Virtuti Militari, Krzyż Niepodległości, Krzyż Walecznych, Złoty
Krzyż Zasługi, Krzyż Obrony Lwowa, Złota Odznaka Koła Lwowian i inne polskie i
zagraniczne odznaczenia.
obrońca

polskiego Lwowa, który nie ustawał w walce o jego
anice Niepodległej Polski. Nie było Mu dane spaczać na cmentarzu
ynie ziemia z tamtego cmentarza przypominać mu będzie Jego drogi
i

orędownik

Cześć

Jego

Pamięci.

Skrót z art. prof. Z. Stahla
Dz.P. i Dz.Żołn. - 4.XII.l982r.
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Wiosna 1982r. zmarł w Londynie dr . Władysław Zaleski,
ur. w 1884r. w Sanoku , jeden z najstarszych skautówharcerzy, wierny cz łonek naszego Koła , uczestnik I-go
międzynarodowego Zlotu Skautowego w 1913r . w Anglii, w
Birmingham pod przewodnictwem Baden-Powella . Drużyne
Skautów Polskich , chłopców z pod 3-ech zaborów - prowadził dh . Andrzej Małkm-1ski .
Dr . Zaleski należał do drużyny skautów w Sanoku,
która powstała tam w 1910r . Gimnazjum skończył w Sanoku ,
studia wyższe - prawo i ekonomia w Wiedniu, Hadze, jak
również studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim .
Z
chwila wybuchu wojny w 1914r . - zgłasza sie do Legionu
Wschodniego , próbuje dostać się do Legionów w Krakowie;
w 1915r . dostaje się do wojska austryjackiego, poczem
wysłany na front włoski, gdzie latem zostaje przysypany
ziemi~ od wybuchu granatu /1917r . /-idzie do szpitala.
wyJsc~u bierze udział w obronie Lwowa i wojnie polsko-bolszewickiej .
W Krakowie na Uniw . Jagiellońskim zdobywa doktorat, pociąga Go praca w dyplomacji . Pisze
i wydaje szereg poważnych rozpraw . Był znakomit)rm znawcą zagadnień mniejszościo
wych , pisze szereg poważnych rozpraw na Bliskim Wschodzie .
Ostatnio 30 lat spędził w Londynie, pracujac w Polish Research Centre . Należy
również do Skarbu Narodowego, biorac udział w jego pracach .
Należy też do Rady
Instytutu Marsz . Piłsudskiego, do Stow . Kombatantów, Ligi Niepodległości Polski,
Instytutu Badań Miedzynarodowych. Od l974r . do 25 . V. l978r . jest Prezesem Najw .
Izby Kont r oli Państwa . Należał do ludzi nie szukajecych ro zgłosu~ odznaczał się
niezłomnościa charakteru, jasnością zasad, którymi się kierował . Sledzi również
rozwój naszego pisemka i chętni e nadsyłał do '' Skauta" swoje uwagi i wypowiedzi .
Był wzorowym mężem i oj cero .
Cze.~ć Jego pamięci.
W N- rze 12 Skauta znajduje się b. ciekawy artykuł Dr . Z. na str . S pod tytułem
"U kolebki Skautingu " ...

Notatka- p.prof. J . Pilatowej o prof . Z. Stieberze
Zamieszczony tu artykuł Jadwigi Wierzbiańskiej,''Wspomnienie o Zdzisławie
Stieberze , harcerzu i przyjacielu 11 /lub wybrane z niego wypowiedzi Autorki/ jest
przedrukiem z książki p t . 'Zd z isław Stieber /1903-1980/ ,-Materia ły z konferencji.
dnia 9 marca 198lr., l.Jydawn{ctwo Pol;kiej Akademii Nauk ,
-naukowej_~i-\.Jarszawa
.
lvrocłatv . l.Jarszawa . Kraków. Gdańsk . Łódź, 1982 .
Zorganizowana sesja naukowa poświęcona pamięci zmarłego kilka miesi ęcy wcześ
niej znakorni tego polskiego s la,vis ty , świadczy jak wielką rol e i znaczenie ma jego
niestrudzona działalność na polu nauki i przekaz Jego pracy pokoleniom młodszych
j z koznawców, uczniów i bliskich współpracowników Profesora Zdzisława Stiebera,
tor · łaczyły Go głębokie wi ęzy przyjaźni . Wierny przez całe swe życie
re rski u przyrzeczeniu : "służbie ojczyźnie" , spełniał w swej rozległej tt-1Órczf$c nau wej, w pracach nad gtvarami polskimi oraz pogranicznymi, tj . przej.--t
O ś~i,
óre zbadał w terenie, t-1ędrując dookoła granic Polski od Zachodu do
1

t

J

archiwum
•

•

Nr 32/33

SKAUT

str . 3

Wschodu, w zgłębianiu historii języka polskiego i w zwi~zku z tym wyjaśnienia
trudnej kwestii, gdzie i kiedy formował się nasz ogólnopo l ski język . Opracował
też pr ob l emy języków słowiańskich jak Łużyczan , Czechów , Rosjan i niezmi ernie
ważne di alekty ukraińskie - Łemkowszczyzny i Bojkowszczyzny , które badał i do
których zebr ał materiały w terenie wraz z prof . Hrabcem. Pełna bibliografia
/przeszło 300 pozycji/ pr ac Profesora Stiebera w wyżej wymienionym tomie .
Osobowość Profesora Stiebera jako wielkiego Polaka, uczonego, przyjaciela ludzi
wywarła doniosły wpływ w nowatorskich pracach naukowych - jak i w zakresie organizowania placówek naukowych i inspirowania myśli i zamiłowania do podejmowania
badań w szerokim kręgu polonistów i slawistów !
Jadwiga

Wierzbiańska,

hm .

Wspomnienie o

Zdzisławie

Stieberze, harcerzu i przyjacielu

Zdzisław Stieber był harcerzem, a ja byłam harcerk~.
Mieszkaliśmy w Krakowie .
Nasze lata młodzieńcze to koniec pierwszej wojny światowej i lata dwudzieste naszego wieku . Istniej~ce i rowijaj~ce się w trzech zaborach od 1911 roku drużyny
skautowe połączyły się w l i stopadzie 1918 roku w Zwi~zek Harcerstwa Polskiego .

Organi zacja była wspólna dla drużyn męskich i żeńskich, ale drużyny, hufce , chor~
gwie i Główne Kwatery były odrębne , poł~czone wspólnym naczelnictwem i Rad~ Naczeln~.
Dorosła młodzież harcerska tworzyła na wyższych uczelniach kluby starszeharcerskie wspólne dla druhen i druhów . Założyliśmy też w Krakowie wspóln~ druży
nę instruktorsk~ "Watra".
Piekne to były dla nas lata w Niepodległej Polsce, gdy
z zapałem i radością pełniliśmy harcerska służbę , z wiara, że w ten sposób budujemy przyszłość Polski .
Po maturze zaczęłam studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Stieber studiował wówczas chemię . Poznaliśmy się wtedy bliżej; w Krakowie w
naszym środowisku harcerskim wszyscy się znali . Zdzisław w har cerstwie nosił miano Żbika . Taki był obyczaj nadawania czy przybierania w pewnym znaczeniu symbolicznych imion . Parniętam z tych naszych młodych lat Żbika, wysokiego, szczupłego
młodzieńca o falistej blond czuprynie i wyrazistych rysach .
Nas, harcerki, ł~czy
ły z "chłopcami" wspólne wyciczki i dyskusje w kręgach instruktorskich, częściej
wiec teraz spotykałam Żbika i jakoś zaprzyjaźniliśmy sie.
To nasze pokolenie, któremu dzieciństwo i pierwsze młode lata upłynęły w czasie
pierwszej wojny światowej, nie było nastawione na branie od życia rozrywek i osobistych korzyści , raczej na dawanie z siebie, na służenie innym, na ofiarność .
Służba harcer ska była naszą radości~, w niej wyżywała się nasza młodość .
Obowi~zu
jaca w prawie harcerskim abstynencja chroniła nas od sztucznych podniet, bez nich
umieliśmy się bawić .
Sport nie był tak jak obecnie rozpowszechniony , ale nasza
instruktor ska gromadka zbierała sie o szóstej rano wiosn~
w parku Jordana, aby
•
pograć sobie w siatkówkę .
Zawi~zywały się sympatie i przyjaźnie .
Chodziłam i ja
z młodsz~ siostr~, przychodził Żbik, grał z nami także Ignacy Fik i jego brat
Eu~i~
Od czasu do czasu organizowało się wspólne wycieczki . Utkwiła mi w
yamiec' ędr ~ka ze Żbikiem po Puszczy Niepołomickiej, innym razem posz li śmy do
/Ksi~ · nic:~' które wtedy należały do zasłużonego harcmistrza, Tadeusza Strumiłły,
jedo; gd z ~ż cieli har cerstwa, zwanego "Szumiący Dąb" .
~asem ~p~z padkowego spotkania wynikała wędrówka po ulicach starego Krakowa,
który a•dzo sf różnił od Krakowa z roku 1981 . Wędrówka służyła nie kończ~cym sie
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rozmowom, dyskusjom o obchodzących nas najbardziej sprawach. Kiedyś zaszliśmy aż
na Skałkę i w prostocie ducha usiedliśmy ze ~bikiem na kościelnych schodach. Zaraz
nas stamtąd przepędził oburzony kościelny, co nas bardzo speszyło.
~bik po kil~~latach studiów na chemii zerwał z tym kierunkiem i przeniósł się
na filologię polskąi słowiańska ku własnemu zadowoleniu i chwale nauki polskiej .
A nie była to łatwa decyzja w owych powojennych czasach, gdy ~bik nie miał już
ojca, a tylko matkę, do której był bardzo przywiazany .
Kiedy w 1926 roku prowadziłam obóz swej drużyny harcereK w Waksmundzie pod
Turbaczem, odwiedził nas ~bik z drugim zaprzyjaźnionym harcerzem, studentem medycyny . Medyk przeprowadził krótki, parodniowy kurs samarytański dla moich harcerek,
a ~bik przy ognisku wieczornym zabawiał nas opowiadaniem gwara-ludowych gadek i
przedziwnymi minami, które były jego specjalnościa. Harcmistrz Stieber, czyli
~bik, był przez pewien czas komendantem męskiej Chorągwi Krakowskiej Harcerzy
obejmujacej obszar województwa.
Poprosiłam jednego z dawnych harcmistrzów, twórcę i kierownika harcerskiego
Uniwersytetu Ludowego, prof. Józefa Kreta, by mi opowiedział o Zbiku jako o instruktorze harcerskim . Oto jego słowa: "Wyróżniał się ~bik swa nieprzeciętna, wyraziście zarysowana indywidualnością .
To on dominował w zespole obozu instruktorskiego. Reprezentował doskonałe wyrobienie harcerskie, świetne opanowanie techniki harcerskiej. Cechowała go rzeczowość, oszczędność słowa, spokój, pogoda
ducha, a przy tym wszystkim duże poczucie humoru. Imponował znajomością świata
roślinnego.
Do nie zapomnianych należy jeden wieczór przy ognisku potraktowany
na wesoło; do dziś pamiętam, jak ~bik z jakimś rosochatym, wielkim korzeniem
sosnowym wzniesionym do góry tańczył wokół ogniska. Gdy wkrótce po wojnie spotkałam go w teatrze im. Słowackiego, ~bik, zaawansowany naukowiec, pozostał tym
samym druhem, prostym, bezpośrednim, życzliwym . Tchnęły z niego prostota, spokój,
pogoda, jednym słowem promieniowało z jego osoby harcerstwo, którym naładowany
był z dawnych lat jak akumulator" .
Na pewno bardzo duży był więc wkład Stiebera w rozwój Krakowskiej Chor~gwi
Harcerzy. Napisał w tym czasie broszurę wydana przez Harcerska Drużynę Instruktorska "Watra" pt. Indywidualizm i posłuszeństwo w wychowaniu harcerskim . Styl
broszury prosty, myśli jasno i przekonujaco ujęte.
Po skończeniu studiów wyjechałam z Krakowa do Katowic, gdzie otrzymałam pracę
referendarska w Śl~skim Urzędzie Wojewódzkim. Wchłonęła mnie praca zawodowa i
harcerska. Były to obowiazki od siebie niezależne; w harcerstwie pracowało się
bezpłatnie . Wkrótce· zostałam wybrana na komendantkę Śląskiej Choregwi Harcerek
i służbę tę pełniłam blisko pięć lat. W roku 1931, wybrana na naczelniczkę
Głównej Kwatery Harcerek, przeniosłam się do Warszawy.
Moje kontakty ze ~bikiem
przerwały się już po opuszczeniu Krakowa .
Po wojnie i utracie mieszkania wraz
z całym mieniem w Powstaniu Warszwskim zamieszkałam znów w Krakowie i tam w latach
pięćdziesiątych spotkałam pewnego razu ~bika na Plantach koło Collegium Novum .
Przysiedliśmy na ławce pod Uniwersytetem, odprowadził mnie na przystanek tramwajowy. Pogadaliśmy .
Cdy~~ja córka po zam~żpójściu zamieszkała w Warszawie, zaczęłam często do
~j rzyjeżdżać. Pracowałam jeszcze zawodowo, ale w wolne dni i w czasie wakafj " j 'dzi
do Warszawy . Zatelefonowałam perwnego razu do ~bika . Ucieszył się
~~~ tel
owiedział mi dobre słowa, które zachęciły mnie do odnowienia przyO
~raz z siostra odwiedziłyśmy Stieberów. Odtąd ile razy byłam w Warszawię
~oty a iśmy się w dniu mego odjazdu w Nocie na obiedzie, skąd odprowadzał
e
-pop udniowego expresu . Gdy pociąg ruszał , jego wysoka sy l wetka znikała
~ wJlcl, oczu .
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Zaczęliśmy pisywać do siebie.
Mam cała teczkę listów, od początku lat siedemdziesiątych.
Jakżeż ciekawe to listy!
O pracy, o podróżach, o przyjaciołach i
różnych

bardzo zdecydowany w sądach, nie znosił fałszu, zakłama
nia, małoduszności . Cenił ludzi prawych. Podziwiałam, jak dużo wie o sprawach
tego świata , o tym co dzieje się aktualnie. Czasem w liście był wiersz napisany
w podróży zagranicznej pod wpływem doznanych tam wrażeń. Doprawdy, niezwykłe to
listy .
Potem przyszły lata bardzo trudne dla mnie. Tylko przez rok korzystałam ze
swobody, jaka daje emerytura . Złamałam nogę; po długim leczeniu zostałam inwalidką .
Doznałam dużo serdecznej życzliwości ze strony Żbika i jego Żony.
Gdy na
całe lato przyjeżdżałam do córki mieszkającej w Falenicy pod Warszawą, Żbik odwiedzał mnie i o ciekawych sprawach opowiadał.
Wyglądałam na drogę, by wypatrzyć,
kiedy dostojny teraz profesor i uczony przywędruje od autobusu, aby spędzić ze
mną kilka godzin .
O sprawach naukowych nie mówił wiele, choć była to jego życio
wa pasja. "Ty i tak tego nie zrozumiesz'' - powiedział, i tak było.
Potem zacz~ł chorować. Cierpiał, leczył się. Ostatnio nie mógł mnie już
odwiedzać .
Ja też przeszłam bardzo trudny okres, życie się odmieniło . Starość .
W październiku 1980 roku zmar ł Żbik. Straciłam oddanego, wiernego w przyjaźni i niezwykłego człowieka .
A był przecież o rok młodszy ode mnie.
ludziach .

Był

Wiersz z Kraju .
przyjdą zniewolić

dom,
Związać serce bijace - sloganem ,
Kiedy kłamstwo uderzy jak grom,
Słowem splutym, pogiętym, złamanym,
Kiedy

Stań

spokojnie na drzwi swoich progu,
Odmów cichą modlitwę bez słów
Za górników, niechaj spoczną w Bogu,
Za ich dzieci, za łzy czarnych wdów.
Kiedy przełkniesz pierwszy ciężki kęs
Dany ręką nawykłą do bata,
Zanim skrzywdzisz : niechaj żyje ten,
Co tę strawę zgotował dla brata.
Spojrzyj w okno, w ciemną noc grudniową ,
Słuchaj wiatru modlitwy bez słów,
Kirem ciszy w milczącym eterze
czczę ich pamięć.
Oni wrócą znów
Zapisani do rachunku krzywd.
Ojca dłoń ich też nie wykreśli
Wrócą cicho, jak grudniowa noc,
Jak poranek, jak strofa do pieśni.

.
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z Rodakami na Grystal Palace - Londyn

Trzeci dzień Swej pasterskiej podróży rozpaczał Jan
Paweł II od spotkania z Folakarni na stadionie sportowym
Grystal Palace, w południowym Londynie . Na spotkanie to
przybyło około 25 tysięcy Polaków, którzy zaczęli napły
wać na stadion już od godziny czwartej rano .
Na stadionie, nad wysokim podium, widoczny był biały
namiot, rozpięty w kształcie symbolicznego żagla . Duży
obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, miał przypominać
wiernym, że spotkanie z Papieżem było połaczone z Jubileuszem 600-lecia obecności obrazu Matki Bożej na Jasnej
Górze.
Ks. biskup Szczepan Wesoły, witajac Ojca Swiętego,
przedstawił krótko historię polskiej emigracji w Wielkiej
Brytanii i jej osiagnięcia.
W odpowiedzi, Jan Paweł II wygłosił homilię, w której
powiedział:

"Nie można o Was myśleć, wychodzac od pojęcia ' 'emigracja'
Trzeba myśleć ,
wychodzac od rzeczywistości "ojczyzna". To prawda, że przed druga wojna świato
wa była w Anglii pewna liczba Polaków-emigrantów . Jednakże ci, którzy znaleźli
się w ramach wydarzeń wojennych, nie byli emigrantami .
Byli Folska wyrwana z
własnych granic, z własnych pobojowisk" .
"To co dzisiaj przywykliśmy nazywać 'Polonia angielska' - mówił Ojciec Swięty
- "zaczęło się jako sam rdzeń Folski walczacej o święta sprawę swej niepod legło1
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jesteście

"Wy

dla mnie przede wszystkim emigracja, ale przede wszystkim
częścia Pol ski, która nawet wyrwana z ojczystej gleby nie przestaje być prze świad
czona , że w
niej właśnie, w tej części , w szczególny sposób żyje całość" .
\
Ojciec Swięty podreślił zasługi Emigracji w dziedzinie badań i publikacji
dotyczacych historii Polski, zwłaszcza jej dziejów w ostatnim stuleciu. "Gdyby
zabrakło tego wkładu badawczego i wydawniczego " - mówił Papież - " poznanie przeszłości narodowych dziejów byłoby niepełne".
Jan Paweł II mocno podkreślił, że źródło wewnętrznej siły Emigracji tkwi w
wierze i kulturze chrześcijańskiej Polaków. "Emigracja spełni swoj e posłannictwo
tym skuteczniej " - mówił Papież - "im wyższy będzie jej poziom etyczny, im bardziej Chrystus będzie ośrodkiem jej życia i działania" .
Chociaż spotkanie Papieża z Rodakami było ściśle ograniczone czasem , to jednak
Ojciec Swięty znalazł chwilę czasu dla każdego, podobnie zreszta jak i w czasie
całej Swej wizyty.
Kiedy Jan Paweł II wsiadł do samochodu i przy śpiewie "Czarnej Madonny" powoli opuszczał stadion, obecnych Polaków ogarnęło uczucie żalu, że to już koniec
spotkania z "naszym" Ojcem Swi ętym.
\

Dh . J .
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Bez mundurów /cz . 2- ga/
W poprzednim numerze Skauta /nr . 30/31-1981/ podałem w skrócie część dziejów
Tajnych drużyn harcerskich w Gdyni, czerpiac materiał z książki "Bez mundurów" .
W cz . II-ej zapoznamy sic z dalszymi dziejami tych odważnych , dzielnych
druhów, którym Gdynia zawdzięcza w wielkiej mier ze ocalenie swych murów .
Porucznik Joachim , rodowity Kaszuba, brał udział w Powstaniu Warszawskim .
Po upadku Powstania, zbiegł z transportu w drodze do Murnau . Druh Edmund
Śmierzchalski, dowódca harc . oddz . Dywersyjno-wywiadowczego, zwrócił się do por.
Joachima z prośbą o objęcie wojskowej komendy nad tajnym Hufcem Gdyni, bo Hufiec
był gotowy do r ozpoczęc i a działań na wzór Warszawy, nim ukaż~ się woj ska sowieckie. Porucznik , mając w pamięci tragiczny przebieg Powstania, zdołał ich przekonać, że w obecnej sytuacji harcerze mogą oddać wielką przysługę polskim wła
dzom wojskowym, jeśli uda im się opracować dokładnie plan fortyfikacji miasta .
Niemcy, chcąc Gdynię zamienić na twierdz ę , spędzili do pracy tysiące ludzi .
Wś ród nich , na przydzielonych przez por. Joachima odc inkach, kręcili si ę harcerze jak na jarmarku i dyskretnie zaznaczali na skrawkach papieru każde załamanie
rowu, umocnienia nadbrzeżne, gniazda karabinów maszynowych, pola minowe, stanowiska artylerii lądowej, stanowiska baterii przeciwlotniczych , stanowiska reflektorów, zgrupowania wojsk z numeracją jednostek i siedziby sztabów . Zebrane
szkice nanosił specjalny "sztab" na plan miasta . Druh Janek Górecki pracował
w niemieckim "KATASTERAMCIE". Były tam stosy map sztabowych Gdyni i okolic w
skali 1 : 100000 . Pewnego dnia "gwizdnął " bezkarnie cała paczk ę tych map . Mówił :
"wątpię, żeby Niemcy zauważyli jakieś braki ... ".
Wkrótce cała fortyfikacja
Gdyni została naniesiona na te mapy. Dh . Józek Hawrzyńc:zyk był czeladnikiem
ku ~ nierskim .
Jego mistrz wysłał go do mieszkania dowódcy marynarki wojennej w
Gdyni - von KBllera, by żonie jego doręczyć srebrnego lisa. Przy tej okazji
Józek "zwędził" sprytnie- plany twierdzy gdyńskiej, bunkrów łodzi podwodnych,
plany magazynów broni, amunicji itp .
W tym także czasie ukrywano w redłowskich lasach dwóch angielskich lotników,
którzy zostali zestrze leni podczas bombardowania Gdyni . Zdobyte przez Józka
tajne plany doręczył tym lotnikom oficer polskiego wywiadu por . Welc . Na odwrocie tych planów wyci śnię to pieczątk e "T . H. H. w Gdyni /Tajny Hufiec Harcerzy w
Gdyni/ .
Józek przy rozstawaniu się z Anglikami zwrócił sie do nich z jedną tylko
prośbą : "Gdbyście mieli okazję, pozdrówcie mego Ojca .
Pływa na O. P . R. Burza" .
Ojciec jego chorąży, b. powstaniec śląski, został jako jeden z pierwszych marynarzy odznaczony krzyżem Virtuti Military V klasy . Ranny pod Tobrukiem, zmarł
w szpitalu w Glasgow w 1943r .
Lotnicy angielscy, przebrani za szwedzkich mar ynarzy, zostali przemyceni na
szwedzki statek rybacki . Warto było rybakom ryzykować; bo konsulat brytyjski
płacił Ł2000 za przewiezienie obywatela brytyjskiego z terenów okupowanych przez
~iemców .
Lotnicy szcz ę śliwie wrócili do swego kraju, a pod koniec grudnia 1943r .
ece bombardowały przez 2 godziny pal~c i topiąc przede wszystkim obiekpe ty z czon"na mapie sztabowej Gdyni, oznaczonej przez Tajny Hufiec Harcerzy .
~ k lei ~na Mieczysława Oleszkówna, 20-letnia łączniczka, wyłania si ~ jako
--~
bohater a
ego Hufca . Po licznych przygodach, m. inn . czołg niemiecki pod0wio
~ ~po
kawałek drogi w kierunku na Brust , melduje się u szefa Sztabu
ch z planami fortyfikacji Gdyni . Ten, podejrzewa ja o szpiegostwo
ców i traktuje ja jak niewolnika . -"Spasibo Wam" - podziękował
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dopiero wtedy, gdy zobaczył zdjęcia fortyfikacji, dostarczone przez jego lotników.
Tymczasem w Gdyni niecierpliwie czekano na znak życia od dhny Mietki . By ją
odszukać-mała, uzbrojona grupa postanowiła przedostać się przez front.
W skład
tej grupy weszli: por. Joachim, ppor. Stanisław Kaczmarek, hufcowy Józef Wawrzyń
czyk, Jan Walkus /Chytry Lis/ dh . Pociejko oraz łączniczki Fel i cja i Irka WaŚkie
wiczówny z A . ~. Znaleźli dhnę Oleszakówną zdrow~ i pod dobr~ opi eka .
Dowódzca dzi~uj~c harcerzom za nowe, uzupełnione plany fortyfikacji, zapewniał. że jego artyleria nie zrujnuje Gdyni, koncentrując ogień tylko na stanowiska,
zaznaczone na ich planie .
Co więcej, harcerze Tajnego Hufca ocalili Gdynię, paraliżując zamiary pobitych
i cofających się Niemców . Ich podsłuch dowiedział się z rozmowy naczelnego dowódcy obrony wybrzeża - gauleitera Forestera z Hitlerem, że ten planuje zatopić u
wejścia do portu gdyńskiego pancernik "Gneisenau", a miasto zamierza zrównać z
ziemią .
W najodpowiedniejszej chwili harcerze poprzecinali kable przy pomocy
których Niemcy zamierzali zburzyć podminowane miasto.
A teraz przyjrzyjmy się losom niektórych naszych druhów , którzy wpadli w
krwawe szpony Niemców. W poczatkach 1944r. udało się agentom Gestapo wejść w
szeregi podziemia . Por . Jan Belau, oficer gdyńskiego wywiadu został rozstrzelany
wraz z 10-ma ludźmi jego grupy . Wśród nich ginie harcerz Hubert Mański z Chylonii.
Wielu harcerzy po przeróżnych torturach, zesłano do obozu śmierci w Stutthof .
Już w 1944r. znalazł się tam pierwszy hufcowy Tajnego Hufca, hm. Henryk Szymański.
Ewakuacja tego obozu nastąpiła 25-go stycznia l94Sr . W cienkich , drelichowych
pasiakach, głodni, zziębnieci, półżywi ruszyli kolumnami w nieznane . Obok hm .
Szymańskiego kuŚtykał staruszek schorowany, dawny burmistrz Pucka, wielki przyjaciel harcerzy - Feliks Kreft. Jak wielu innych zachorował na tyfus i - został na
beznadziejnych tyłach . Nie uszedł daleko . Ich kolumna zatrzymała się 10- go marca
w Wejherowie , by noc spędzić na terenie miejscowego więzienia. Rankiem sowiecka
artyleria i samoloty obrzuciły miasto i więzienie pociskami i bombami . Esesmeni,
tchórząc w takich wypadkach, szukali schronienia w piwnicach pobliskich domów.
Skorzystał z tej okazji hm . Szymański oraz Piotrowicz z Wejherowa.
Wymknęli się
poza mury więzienia i wkrótce znaleźli się wśród swoich . Następnego dnia Wejherowo zostało wyzwolone i obaj druhowie.
Hm . Benedykt Porożyński, komdt . Morskiego Rejonu Harc . , znalazł si~ za kratami Stutthofu w 1943r. Półżywego odnalazła go w 1945r . hm. Jadwiga Rotecka wyzwolona z pobliskego obozu kobiecego . Z kilkoma koleżankami przedłużyły mu życie
troskliwa opieka, o kilka dni . Z rąk barbarzyńców uwolnił go 18-go marca - tyfus
plamisty .
Pod koniec kwietnia 194Sr . na rozkaz gauleitera Alberta Forester'a poczęto
wywozić z obozu Stutthof drogć; morską na Zachód około 40,000 skazańców.
Harcerz Rzeczypospolitej t.Jitold Nicki, I - szy organizator Tajnego Hufca, zginą.ł
na progu wolności .... Jego barka, płynąc na Zachód, została zatopiona bombami
samolotów h i tlerowskich, a karabiny maszynowe kosiły z brzegu tych , którzy mieli
nadzieję ocalenia .
~~--~~żdego roku odbywa się tutaj uroczysty apel .
Długa litania zawiera nazwiska
dr {tów , którzy polegli w kampanii wrześniowej, którzy zostali rozstrzelani
w 'aśn~y w 1939r . i w Ocyplu w 1944r. i tych, którzy ginęli na barykadach
--~Wa~~z
az tych którzy ponieśli śmierć męczeńską w obozie koncentracyjnym
w~

en przypomina mieszkańcom Gdyni oraz licznym turystom, lata walki w
ó/niły się ich dzieci - ~~aES~rze bez mundurów" .
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Skauta"

Pierwszy numer "Skauta" ukazał sie we Lwowie, 15 października 1911 roku, pod
redakcją dra Kazimierza Wyrzykowskiego .
Pierwszą strone tego pisma zdobi rysunek przedstawiajacy dwóch skautów, z
laskami w reku, na górskiej wycieczce, a pod rysunkiem jest tekst pie ś ni:
"Wszystko, co nasze, Ojczyźnie oddamy!".
Nr. L

lwów, j5. paidzłernłka t~IJ.
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ga~dzie

obozowej możemy zapoznać sie z histori~ powstania drużyn lwowskich .
._.,.,.ytam~ t~ że "dwustu uczniów szkół średnich we Lwowie połączyło sie niedawno
płł'tr ~ ~rużyny skautowe i rozpoczęło"harce" po polach i lasach. Podczas
0 lat~ odbyl~ dni wiele wycieczek w głab kraju, w Karpaty, na Czarnohorę i do
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Zakopanego, śpiac często w namiotach i zbudowanych przez siebie szałasach , jedząc
potrawy, które nad rozłożonymi w polu ogniskami sami sobie z przyniesionych ze
sobą zapasów gotowali.
Wyprawy odbywały się w patrolach, w których panował porzć;ldek i wojskowa karność" ..
Czytamy tam dalej, że "nasi skauci byli przyjmowani
po drodze z niemałym zdziwieniem. Po raz pierwszy widziano w Polsce małe gromadki dzielnych chłopców, którzy z długimi laskami i z plecakami słuchali karnie
rozkazów swego dowódcy. Gdy zaś dowiedziano się co zacz i co to jest skauting i
gdy widziano ich przy spełnianiu dobrych uczynków, zdziwienie wnet zmieniło się
w życzliwość i radość, że oddziały takie u nas powstały. Toteż lwowscy harcerze
zdobyli sobie podczas tego lata wielu przyjaciół w różnych stronach Polski."
W tym samym numerze, autor gawędy obozowej pisze, że "wszystko co dotyczy
chłopców-skautów, można zastosować do dziewcząt-skautów, które mogą w harcach
ćwiczyć się z takim samym pożytkiem."
"Mam"- pisze autor -"wiadomość z dwu
miast, że w nich patrole dziewczat posiadają większa sprawność od patrolów chło
pców, co wcale nie jest dziwne dla narodu, który najwięcej w ciągu dziejów wydał
kobiet-bohaterów."
W "Skaucie" ogłoszony jest konkurs na polska odznakę skautowa. Redakcja
pisma podaje rysunek odznaki angielskiej, podkreślajac jednak, że "pomysłowość
polska uchroni od ślepego naśladownictwa wzoru angielskiego i stworzy rzecz
piękną." Na pierwszą nagrodę redakcja przeznaczyła "wspaniałą powieść skautowa
Henryka Sienkiewicza 'W pustyni i puszczy'." Druga i trzecia nagroda miał być
"Scouting jako system wychowania młodzieży" .
Pytanie redakcji: "Od czego zależy rozwój 'Skauta'?" i jej odpowiedź, że
"Przede wszystkim od pomocy jakiej mu udzielicie . W solidarnej akcji leży potęga!~~
nic nie straciły na swej aktualności mimo upływu przeszło 70 lat.
Dh. J.

Szkudłapski

l

Z kart Miedzynarodowej Współpracy Harcerskiej
Wydawnictwo książki "W gromadzie zuchów" Ameryka 1945r.
Jako oficjalny przedstawiciel Harcerstwa Polskiego w Stanach Zjednoczonych
Ameryki Północnej, w czasie 2-ej wojny światowej , znalazłem zr ozumienie dla
ciężkiego położenia
naszej młodzieży rozsianej, na skutek wojny, po różnych krajach, oraz życzliwe ustosunkowanie się do jej potrzeb organizacyjnych polonijnych
jak i amerykańskich. Na pierwszym miejscu tych życzliwych organizacyj muszę wymienić Girl Scouts of America z p. Ethel Rusk, executive secretary of International Committee .
Jednym z sukcesów było wydanie przez Girl Scouts of America przy poparciu
organizacyj harcerskich z Brazylii, Kanady i Kuby - książki "W Gromadzie Zuchów"
/tom 8 Biblioteki Harcerskiej/ w nakładzie pięciu tysięcy egzemplarzy. Naczelnictwu naszemu w Londynie bardzo zależało na uzyskaniu wydania tej książki, gdyż w
owym czasie była ona bardzo potrzebna do prowadzenia prac w nowo powstaj~cych
s
ch i drużynach, tak na terenie Niemiec Zach . jak i na Bliskim Wschodzie.
~ de ~kacji - w języku polskim i angielskim - wydrukowanej na pierwszej
'st~on\.e cz tamy:
......-

.
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"KSIAżKA

TA UKAZUJE SIE DZIEKI POMOCY HARCEREK KUBY I KANADY, BANDEIRANTES
BRAZYLJI
I HARCEREK
STANOW
ZJEDNOCZONYCH. JEST ONA WYRAZEM ICH PRZYJAZNI
.
...
,,
'
~ PODZIWU.DLA SIO?TR ICH HARCEREK POLSKICR, ~TORE BO~TER?KO TR~AŁY PRZ~
IDEAŁACH I TRADYCJACH HARCERSKICH PRZEZ DŁUGIE LATA CIERPIENIA I NIEDOLI".
...
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"THE PRINTING OF THIS BOOK WAS MADE POSSIBLE BY THE GIRL GUlDES OF CUBA
AND CANADA, THE BANDEIRRANTES OF BRAZ1L AND THE GIRL SCOUTS OF THE
UNITED STATES. IT IS AN EXPRESSION OF THEIR FRIENDSHIP AND ADMlRATION
FOR THEIR SISTER SCOUTS OF POJ~ND WHO BRAVELY UPHELD THE IDEALS AND
TRADITION OF SCOUTING DURING LONG YEARS OF SUFFERING AND HARDSHIP".
• • • • •• • • •

uroczystość
.
tresc~:

Na

wręczenia ksi~żki przyszła

depesza z Londynu

następuj~cej

~

"POLISR SCOUTING SENDS GRATEFUL THANKS FOR W GROMADZIE ZUCHOW PRINTED
BY AMERICAN GIRL SCOUTS. IT IS A PROOF OF REAL BROTHERHOOD AND WILL
BE VERY HELPFUL FOR OUR SCOUTING ALL OVER THE WORLD .
OLGA MAŁKOWSKA"
Oficjalne wręczenie mi tej ksi~żki nast~piło w dniu 15-go czerwca 1945 roku
w Głównej Kwaterze Girl Scouts of America. Uroczystość zagaiła przemówieniem
Mrs. Paul Rittenhouse, national director of Girl Scouts of America, po którym
Harcerki: Mary Burdell i Clare Greenberger /z Troop 3-16 Manhattan/ wręczyły mi
pierwszy egzemplarz.
W serdecznych słowach wyraziłem podziękowanie organizacjom, które przyczyniły
się do wydania ksi~żki oraz m.i. powiedziałem:
"Nasze ideały i zasady harcerskie nie tylko nie zostały nadwyrężone ale wyszły z tej wojny bardziej wzmocnione i skonsolidowane i są najlepsz,:a podstaw~ do
współdziałania i braterstwa wszystkich narodów.
Jeśli młodzież wszystkich narodów w świecie będzie wychowywana na naszych zasadach harcerskich, możemy być
pewni, Że nowe pokolenie potrafi stworzyć właściwą atmosferę do międzynarodowej
przyjaźni i współpracy .. . "
W uroczystości wzięło udział grono starszyzny z Girl Scouts z p. Ethel Rusk
na czele, p. Rosita Bahiana, international secretary of the Bandeirantes of
Brazil, p. Marjone Longley, reprezentantka Girl Guides of Canada, Dr. Lorne W.
Barclay, reprezentant Boy Scouts of America, Kazimierz Krasicki, Konsul R.P. w
New Yorku, Harcerki: Regina Zaorska, Maria Dreszer, Lydia Obierek i Henryk Rozmarynowski, działacz harcerski z Warszawy.
Przed zakończeniem uroczystości R. Zaorska, w imieniu Harcerstwa Folskiego
przypięła srebrne Orły Polskie, panion: P. Rittenhouse, E. Rusk, R. Bahania i
M. Longley a ponadto E. Rusk, barcerki M. Dreszer i L. Obierek wręczyły bukiet
kwiatów.
Uroczystość uwieczniono na wielu zdjęciach fotograficznych.
Dh. dr. Leopold J. Obierek

N
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Dhna Romana Balicka
Wspomnienia z obozu harcerek i o Dhnie E.
Rok temu

•

Umińskiej

wielka artystka i
niezwykły człowiek.
Czarująca druhna
Eugenia Umińska, która za młodych swych
lat należała do 2- ej żeńskiej drużyny
warszawskiej . Drużynową była wówczas
druhna Francikowska . Genia nie tylko
miała wielki talent muzyczny, aly była
także wszechstronnie uzdolniona, toteż
wyprzedzała swe rówieśnice o 2 lata,
tak więc mając lat 14 była już w 6-ej
klasie gimnazjalnej. Choć chodziłyśmy
do tego samego gimnazjum imienia Hoffmanowej z Tańskich, poznałyśmy się dopiero
na koloniach harcerskich w Strzelinino,
na Pomorzu. Drużyna nasza mieszkała w
budynku szkolnym, a myć się chodziły śmy
na drugij stronę szosy, gdzie na podwórzu
gospodarza była pompa. Zwykle biegłyśmy
tam we czwórkę . Jedna pompowała, dwie
robiły parawan z koca, a czwarta piszczała pod strugami zimnej wody.
Na tym
samym podwórku stał domeczek, w później
szych latach zwany " Sławojkij" .
Do morza chodziło się aż do Chłapowa
odległego o 5 km .
Gdzieś niedaleko
obozowały dwie drużyny męskie:
13 i 14,
także z Warszawy .
Jeden z harcmistrzów, student prawa zdaje się, druh Jerzy
Szyszko /później znany z radia Wolnej Europy w Monachium/ był naszym surowym
instruktorem. Część z nas nie cierpiała go, inne kochały się w nim na zabój .
Piszę tu 0 uczuciach młodszej grupy odnośnie Druha Instruktora, którego stosunek
do starszych dziewcząt był bardziej koleżeński, a więc zapewne i ich stosunek do
niego różnił si~ od naszego . Kiedy się jest w wieku lat 13tu czy 14tu godność
osobista jest mocno wyolbrzymiona .
Dzieliłyśmy się na dwie grupy : "Staruchy" i "Smarkate".
Genia, pomimo, że z
"urzędu" należało jej się wyższe stanowisko jako, że właśnie przeszła do 6- ej
klasy, z powodu swego młodocianego wieku przydzielona została do nas .
One, te piękne wysokie i zgrabne panny mieszkały w pokojach na pierwszym pi ę~~r~e-.~.
najbardziej niekorzystnym wieku, brzydule-podlotki - miałyśmy ciemna~~·tk
parterze z piętrowymi pryczami, gdzie ciasno było niewypowiedzianie.
ały
z widokiem na pola i sienniki na podłodze. Za naszym okienkiem
One mogły chwalić się wieloma m~drościami i talentami, a my miałyśmy
Mimo tak bolesnych dla naszych ambicji różnic między niemi, a nami e z całych serc i podzhviałyśmy nad miarę .
~ a.~ętam Geni bez skrzypi ec pod brodą, tij biednij brodij z czerwonym plac•
ec1oną skrzypcami.
Genia nigdy nam nie odmawiała i grała wszystko o
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cokolwiek prosiłyśmy. Zarówno utwory klasyczne, jak przeboje czy piosenki ludowe
i wojenne, a także do tańca . Najczęściej grała nam oparta plecami o ścianę szko~
ły, z jedna noga zgięta w kolanie, jakby lada chwila miała odbić się stopa od
śc iany i ule cieć w przestworza.
Kiedyś wdrapała się aż na dach ze swymi skrzypkami, gdzie ćwiczyła zapamiętale . Grube, miedziane warkocze okalały bladą twarzyczkę, a wiatr targał i furkotał lekka sukienka .
Genia nietylko miała czar i wielka dobroć serca, ale i niebywała skromność.
Ona, wybranka Muz, podziw całej szkoły i profesorów muzyki, jakby nie zdawała
sobie sprawy z tego wcale. Była naturalna i bezpośrednia przez całe swoje życie.
W Strzelininie większość z nas zdobyła sobie jakieś przezwisko. A więc była
Hala Wagnerównaprzezwana "Cima", gdyż taki właśnie okrzyk przerażenia wyrwała
jej ćma siadająca na jej czole . Halę Martini wzdychajaca przy księżycu nazwano
"Księżycowa", Hanke Chomiczównę oczywiście "Chomikiem", a mnie "Druhem Jerzym",
tak na przekór, z powodu wojny, jaka trwała miedzy nami . Genia nazywała się
"Druhem Ogórek", bo narzekała że ma nos, jak ogórek . W późniejszych latach był to
bardzo zgrabny nosek, jak widać zreszta z załączonej fotografii. Z grona starszych
pamiętam nazwiska: Radlińskiej Reni, Hal± Henneberżanki , Wandeczki Czapskiej, Marysi Niemyskiej, Wandy Werner, Geni Zawadzkiej zwanej Czarna, dla odróżnienia od
naszej rudowłosej, Ludki Feist czy li Lucicy. Jedna, bardzo zgrana ze sobą grupka
przezywała się "Dzikimi Osłami".
Należały do niej najzdolniejsze dziewczęta.
Poszczególne członkinie nosiły doniosłe tytuły, jak Kardynał, Król i inne .
Był to rok 1921-szy, lub 1922, a więc pocz~tki Polski Niepodległej i nasze
starsze druhny prowadziły regularne lekcje dla miejscowych Kaszubów. Odbywały się
one w dość odległym budynku szkolnym i wiazały się z pewnym niebezpieczeństwem ze
strony rozwścieczonych Niemiaszków. Napadali oni zarówno na uczacych się, jak i
na młodociane nauczycielki. Wybijali szyby w oknach, a nawet zapędzili się pewnego wieczoru aż pod nasza szkołę i zgasili nam ognisko, wygrażajac i wymyślając
nam . Musiały wiec mieć uczące druhny stała eskortę Kaszubów lub druhów .
W czasie tych wakacji uczyłyśmy się przyjaznego współżycia w rodzinie harcerskiej i z miejscowa ludności~. Utrwalałyśmy w sobie miłość Ojczyzny, przeżywałyśmy piękno polskiego morza i jezior.
Nad Zarnowieckim odbył się zjazd kilku drużyn.
Któregoś popołudnia odwiedził nas niespodzianie generał Haller.
Akurat Genia
i ja miałyśmy dyżur i z przejęciem gościłyśmy generała podwieczorkiem . W wiele
lat później, w Edinburgu wspominaliśmy z generałem to wydarzenie .
Lata płynęły . Genia zdała maturę u Hoffmanki, skończyła z odznaczeniem Konserwatorium i uzyskała stypendium na dalsza naukę zagranica . O jej recitalach było
głośno i mogła robi ć światowa karierę, przyjmowana wszędzie entuzjastycznie, ale
wróciła do kraju, gdzie zastała ja wojna .
Z odwaga odrzuciła propozycję okupanta
kontynuowania swej kariery. W 1948 roku grała w BBC i nagrała płytę HMV. W 1950
byłam na jej recitalu w Wigmore Hall .
Profesor Eugenia Omińska nietylko koncertowała na największych estradach europejskich, ale była także jurystka na konkursach muzycznych, brała udział w orkiestrze symfonicznej polskiego radia i Filharmonii Warszawskiej, a wreszcie była
jednym z najlepszych pedagogów . W Krakowskiej Akademii Muzycznej wychowała nowe
~~ote~skrzypaczek, m.i. świetna skrzypaczkę Kaję Dańczowska.
~,edłu&o przed śmierci~ brała jeszcze udział w Komitecie obchodu 100-ej roczni~ rodzin ~rola Szymanowskiego, o którym miała napisać pracę, a której już nie
---d~zył~okoAać. Po Pawle Kochańskim była najlepsza interpretorka utworów Szymano ski,ego.
__
~jemy py,c ~~i , ż~ Eugenia Umińska, duma naszego narodu, należała także do
= nasztfi" ~ersk1eJ rodz1ny .
Cześć jej pamięci.
•
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skał wyżynie,

śródziemnych

fal błękicie,
italskim Apeninie,
hiszpańskich Sierrów szczycie,
germańskich niw równinie,
moskiewskich wszystkich lodach,
francuzkim każdym polu -

Siali

przyszłej

Folski siew .
Zygmunt

Krasiński

Dh. Romek

JAK TYLU INNYCH . . ..
/garść wspomnień harcerza-żołnierza/

20-go września przekroczył em granicę polsko-węgierską. Dostałem sic do obozu
koncentracyjnego i rozpoczęły się długie smutne dni wyczekiwania .
Któregoś dnia oficer wezwał mnie i drugiego podchorążego i polecił
nam, jako
harcerzom·, wydawać odzież cywilną, ukrytą w ciemnej komórce jakiegoś prywatnego
mieszkania . Otrzymaliśmy także przepustki na cudze nazwiska.
Zabrałem się do sortowania i wypakowywania odzieży.
Od czasu do czasu wpadał
któryś z oficerów pomóc, a potem zacz ę li się schodzić wtajemniczeni .
Każdy oddawał kartkę, podpisaną przez dowódc~, poczem otrzymywał ode mnie ubranie cywilne,
w które przebierał si ę na miejscu. O 6-tej miałem skończyć i sam ruszyć w drogę .
Panowały głębokie ciemno ś ci.
Wychodz ę z jednym z kolegów na szos~.
Miało nas z
niej zabrać auto, oznaczone dla rozróżnienia w ten sposób, że jedną z latarń miało
zaklejone czerwonym papierem .
Auta nie ma . Maszerujemy zatem drog~, Żeby si ę oddalić od obozu. Liczymy, że
auto dogoni nas. Godziny mijają jedna po drugiej, pada deszcz ze śniegiem, każdy
mięsień nóg odwykłych od marszu boli - a auta nie ma .
Wreszcie, o północy, po
8 godzinach marszu, usłyszeliśmy za sobą warkot motoru; nadjeżdża auto z jedną
latarnia czerwona . ~tiało defekt w drodze, co spowodowało jego opóźnienie. Koledzy wciągają nas do środka i ruszamy dalej w stronę granicy jugosławiańskiej.
·
przeszliśmy granice - część kolegów ~Jpadła w ręce węgierskich żandarosławię i Włochy dostaję się do Francji .
Biorę udział w kampanii
;r~g d bije się nad Marną .
Francja poddaje się, nadchodzi zawieszenie
tps ~ raz wtóry wytrąca nam karabin z dłoni.
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lub grupkami po kilku przekradamy się teraz ku południowej, "wol
nej " stref i e Francji . J a ide w pi atkę . Zaraz na poczatku zagarnęli nas Niemcy,
ale jakoś udało się zwiać . Maszer ujemy czasem dniem, czasem noca . Ósmego dnia
marszu , wieczorem - przy przechodzeniu jakichś wertepów- wpadłem w małe zagłębie
nie terenu . Próbuję wstać, ale kolano rozbite, nie mogę nogi rozprostować . Koledzy pomogli mi się podnieść i mi mo bólu maszeruję dalej, przez cała noc . W ci~gu
•
dnia odpoczywamy , ogladam spuchnięte kolano , siedzi w nim duży kolec. Udało m~
si~ wydobyć tylkocz~ść tego kolca .
•
•
mOJa
Wieczorem ruszamy dalej - i wpadamy w ręce Niemców . Rozpoczyna s~ę
11 miesięczna niewola.
Odwoża nas do obozu .
Jest nas pięciu Polaków , a reszta to Francuzi . Dwa dni
•
•
•
•
n~c n~e Jemy .
Trzec~ego dnia podchodzi do nas jakiś młody żołnierz niemiecki i
mówi po polsku :
- Wy Polacy . .• Moja matka Polka była, - i rzuca nam paczk ę za"tvieraj aca chleb
i konserwy .
Oficer niemiecki , sprawdzajacy papiery, pyta:
- Po co przyjechaliście do Francji?
- Na robotę -odpowiada jeden z nas .
- Aha, na robotę z nami ! - odpowiada drwiaco Niemiec .
Dostajemy się do wielkiego , 40-tysięcznego obozu, gdzie warunki są niżej wszelkiej krytyki. Chodz ę codzień na opatrunek kolana do lekarzy francuskich i belgijskich . Potem wioza nas dalej, do Westfalii .
Teraz co noc przelatuja nad nami eskadry angielskie . Hucza syreny, Niemcy sa
źli , gasza światła - a my i jeńcy brytyjscy, cieszymy się .
Niemcy z·.ceszta naśmie
waj a się z Brytyjczyków, że potrafia zrzucać tylko ulotki. Mało który z nich schodzi do schronu . Aż raz, zamiast ulotek. spadło coś innego . Trzy-piętrowa kamienica przestała istnieć, razem ze schronem, w którym schowało się około 40 osób .
Od tego czasu Ni emcy przestali się naśmiewać z angielskich nalotów .
Polnische Legionen, jak nas tu nazywają nie sa wygodni - trzeba ich posłać
dalej , do robót . Umieszczają nas w barakach z dykty, na siennikach z papieru.
Cały dzień trzeba ciężko pracować, a jedzenia mało .
Próbuję po trochu wszystkiego : pracuję przy budowie kanału, w tartaku, w ogrodzie, buduję drogę , kopię torf ,
zasypuję bagno, rabię drzewo.
Najciężej jest chybe przy torfie, gdzie trzeba stać
często cały dzień po kolana w brudnej i zimnej wodzie .
Jest wieczór , na dworze deszcz, szaruga. Zmęczeni tłoczymy się przy piecu, w
którym palimy torfem, przyniesionym w kieszeniach, w rękawach lub pod płaszczem .
Chcemy się trochę zagrzać po całodziennym marznięciu . Wtem robi się ruch p~zy
drzwiach - wprowadzają "nowych" . Ukazują się postacie wymizerowane, zabłocone i
przemoknięte .
Wśród nich miga mi twarz znajoma , choć w pierwszej chwili nie przypominam sobie, skąd ja znam . Później jednak wspomnienie nasuwa mi przed oczy najpierw małego zucha w mej gromadzie, potem harcerza - a teraz żołnierza - to Edek!
W jakichże to warunkach spotykam go znowu ! Biorę go na'swoja pryczę, przytuleni
do siebie, aby było cieplej, zaczynamy przyporninać sobie dawne dzieje, wypytywać
się o wspólnych znajomych, o wojenne losy .
o
o mi wciaż dolega, jest spuchnięte i ropieje . Biora mnie do szpitala,
gd~~rze odzę operację . W czasie mego pobytu w szpitalu zjawia się w nim korni~ a ~e!qarska która klasyfikuj e chorych FrancuzÓ"tv na odesłanie do Francji.
Zgła,-~~am s~
, ale lekarz wprost odpowiada:
~--~·vge t~ Polak- musisz pracować dla Niemiec !
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Zapieka się we mnie złość i postanawiam sobie , że nie będę pracował . Gdy odesłali mnie do obozu, postanowiłem chorować .
Wypaliłem dość papierosów , jeden po
drugim , połknąłem moc aspiryny, poczem zgłosiłem się u lekarza , twierdząc, że mni e
boli serce. Lekarz pokiwał głową , zbadał mnie i orzekł :.- wierzę , że Polaków serce
boli ~ bo stracili ojczyznę .
Ale ja nie mogę zwalniać kogoś z roboty dlatego, że
go serce boli . Jazda ! Z powr otem do pracy !
Ani myślę ! Mu szę znaleźć sposób wydostania się z obozu . Jeśli mi się n i e uda
uzyskać zwolnienia z powodu choroby, to ucieknę .
Ale właśc iwie to dosyć już mam
włóczęgi i che~, Żeby Niemcy odwieźli mnie wygodnie do Francji .
Próbuje symu lować
ischias . Oberwałem tylko od Niemca i musiałem wrócić do pracy .
Któryś z kolegów poradzi ł rui , ażebym udawał epileptyka .
Hm , trudna to sprawa ,
ale bez ryzyka nic nie da się zrobić . Wybieram na atak pewien dżdżysty , smutny
\vieczór . Francuzi na naszej sali rżną w karty . Trzech wtajemniczonych /w tym
jeden har cerz/ jest ze mna .
Jak zawsze w trudnej chwili , w myśli zwracam się do mej najdroższej w kraju,
by modliła sie za mnie . Kiedyśmy si ę rozstawali , powiedz i ała mi , że gdziekolwiek
będę , modl i twa jej pójdzie za mną, a gdy Bóg będzie z nami , czegoż się bać?
Wierzę w siłę jej modlitwy .
Wychodzę zatem na środek sali, upadam na ziemię , na twarz , biję w podłogę ręka
mi i nogami. Koledzy rzucaj ~ mi się na pomoc, ktoś biegnie po doktora , inni przytrzymuj ~ mnie, kładą na łóżku, rozbierają .
Przygryzam wargę do krwi, udaję nieprzytomnego . Przy ataku jest obecnych kilku Francuzów , wartownik niemiecki , no i
koledzy, którzy zapewniają , że to już nie pierwszy mój atak . Mam więc dosyć świad
ków . Przyszło aż dwóch lekarzy . Ba ł em się ich bardzo , gdyż na dobrą sprawę , nie
wiedziałem dobrze jaki e są symptomy prawdziwej epilepsji .
Odesłali mnie na dokład
ne badanie następnego dnia . Zmęczony byłem okropnie .
Nazajutrz przy badaniu nałgałem zdrowo o dziedzicznej w mej rodzinie epilepsji
i - o cudzie! - naczelny lekarz niemiecki uwierzył . Dając mi zwolnienie do Fr ancji
powiedział drw i ąco , Że może Churchill b ę dzie miał ze mni e żołnie r za.
Fojechalem do Francji, gdzie nie mogłem sobie odmówić tej przyjemności , aby
pojechać do Lourdes i pomodlić si ę w grocie .
Znowu r uszam w drog ę ; tym razem przez Pireneje . Wychodzę w zimną, listopadow~
noc pełną wiatru . Dalsze etapy mej drogi, to wi ę zienia w Figuer os , Barcelonie ,
Saragossie i tv-reszcie - Miranda de l Ebro . ~.J sumie 15 miesiecy nowej niewoli.
W Mir andzie chwyciłem się wypróbmvanego środka - epilepsji. Wreszcie władze
hiszpańskie doszły do wniosku , że takiego chorego, którego nawet Niemcy z niewoli
wypuścili , nie warto trzymać w obozie .
.
Dziś jestem znów Żołnierzem i nie przestanę nim być aż do chwili zwycięstwa ~
Wędrówka trwa ... Gdy tak patrz ę na przebytą drogę, widzę , jak wiele dało mi
Harcerstwo . Zaprawiło mnie ono istotnie do służby Bogu i Polsce . Wyrobienie harcerskie, zaprawa obozowa, zdobywa:1e kiedyś stopnie - wszystko to ułatwi ł o mi przezwyciężyć wszelkie trudności i wytrwać na raz obranej drodze.
To , że byłem har cerzem , zjednywało mi również zaufanie zwier zchników i kolegóvJ.
~----~~atego też wierzę , że Harcerstwo ma do odegr ania w Polsce wielka rolę , do
kt' ej
wszyscy harcer ze, przebywaj~cy zagr anicą, musimy si ę przygotować , ażeby
' do racy nie tylko z wiara w Harcerstwo i z zapałem, ale również z nowymi
..
.
. .
, .
.
am~

~

l

um~eJętnosc~am~ .

Dh . Romek
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Józef Bazylewicz
Łagier

202 na Syberii.

Skazańcy , którzy w ciągu 10 dni strasznego pochodu zdołali dociągnać sanki z
ciężkim bagażem do łagru 202 , dziękowali Panu Bogu za ocalenie.
Po kilkugodzinnym wypoczynku , spożyciu postnej zupy i otrzymaniu całodziennej
porcji chleba, skazańców Ubranych w strój łagierny ustawiono do porannego raportu,
w czasie którego utworzono 11 brygad roboczych . Każda brygada składała się z 30
ludzi . Na polecenie naczelnika, wybrano brygadierów, którzy musieli czytać i
pisać po rosyjsku oraz obliczać procenty .
Brygada, składająca się przeważnie z lwowiaków, wybrała mnie jednomyślnie
swoim brygadierem . Przyznam sie szczerze, że chętnie mój "urzad" odstapiłbym komu
innemu . Nie czułem się na siłach, by móc gonić do pracy niewolniczej moich rodaków. Ale Staśkowie, Jaśkowie, i Tośkowie, po prostu, kazali mi być ich brygadierem. Już pierwszego dnia stwierdziłem, że nie nadaję się na brygadiera . Nie ja
rzadziłem brygadą, ale ona mna.
Było, że po wyjściu na trasę do karczowania drzew,
moja brygada nie wykarczowała ani jednego drzewa.
Kiedy zwóciłem uwagę moim rodakom, że powinni wykonywać pracę tak, jak nas
wszystkich pouczył "prorab" tj . kierownik robót łagiernych, który odebodzac uczynił mnie odpowiedzialnym za właściwe wypełnianie moich obowiązków, lwowiacy na to
odpowiedzieli : Jóźku,nie bądź frajer, nic ci już więcej nie moga zrobić, najwyżej
dodadza jeszcze drugie 10 lat, a to przecież nie ma żadnego znaczenia" .
Moja brygada szybko wyrabiała procenty . Odgarniała głęboki śnieg i mech naokoło drzew i ścinała je przy samej ziemi.
Powalone drzewa oczyszczała z gałęzi i
według moich pomiarów ci ~ ła je na "podtowarnik" tj . na zapotrzebowany budulec i
na wiele innych celów . Pocięte drzewa wynoszono poza trasę 12 m i układano je w

.-~

stosy . Gałęzie długo palono i przy ogniu rodacy grzali si~ i opowiadali kawały
lwowskie. Doły po ściętych drzewach szybko brygada zawalała śniegiem, by nikt nie
mógł odnaleźć pni .
Ten system pracy, wbrew przepisom, został mi narzucony przez
moja brygadę. Oczywiście cała odpowiedzialność przyjąłem na siebie, bo nie miałem innego wyjścia.
Nie mogłem rodaków gonić do pracy . Brygada sama ro~~iązała
zagadnienie pracy na trasie. W ciągu pół dnia, w tempie wolnym, wyrabiała 125
procent, normę stachanowska, która upoważniała do przywilejów . Codziennie, w
końcu 12-godzinnego dnia pracy, przychodził urzędnik z kantoru, który razem ze
mna mierzył wykonana pracę i podpisywał mój gotowy raport .
Po powrocie z trasy, w kantorze, w czasie składania raportu, otrzymywałem od
naczelnika kartkę zleceniowa do kierownika piekarni na pobranie dodatkowego chleba
po 300 g na każdego robotnika mojej brygady . Ponadto, następnego dnia rano, każdy
z mojej brygady otrzymywał rację chleba o 300 g większa od tych, którzy wyrabiali
tylko 100 procent normy . Wieczorem zaś , po pracy, moja brygada, poza zupa, otrzymywała dodatkowo : czerpak kaszy, pierożek lub rybkę .
Byliśmy wyjątkowa brygada,
która była notowana na tablicy ogłoszeń.
Poza moja brygada, pracowało na trasie, przy różnych robotach 6 brygad, 3 brygady cieśli , budowały domy dla naczelnika i straży, kuchni~ i izbę chorych oraz
iały ostrokół naokoło łagru, a przy nim "bociany" po rogach dla strażników z
ab~
i maszynowymi. W samym obozie były jeszcze dwie brygady: porzadkowa i
da adia ów", składająca się z ludzi starszych i słabych. Dużo z niej odchodziło
d~ I "B
·
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Jednak wciąż myślałem o tym~co się ze mną stanie kiedy władza łagierna wykryje mój "sabotaż". Moi przyjaciele radzili, bym się tym nie przejmował aż do wiosny, do zniknięcia śniegu . Ze mna, po Bożym Narodzeniu, stało się b . źle . W
ciągu paru tygodni szkorbut, zwany przez Rosjan "cyng;a", pogiął mi nogi; strasznie
spuchły, zsiniały i okropnie bolały.
Byłem unierucho~iony na pryczy.
Moi Poleszucy, których ratowałem w pochodzie skazańców, wynosili mnie za potrzeba i przynosili z kuchni zupę i trochę chleba .
Leżąc na moich twardych kołkach, rozmyślałem nad ratunkiem .
Ani na chwilę nie
zwątpiłem w moje ocalenie, o które w żarliwej modlitwie prosiłem Pana Boga .
Coraz
więcej leżało chorych .
Każdego ranka, przed apelem, wywoziły "łapiduchy" zmarłych, których zastępowali żywymi Polakami .
Nawet najsilniejsi szybko tracili siły
w panujących warunkach . Praca była ponad siły od godz . 6 rano do 6 wieczorem,
bez przerwy na żaden posiłek. Pracowaliśmy, mokliśmy i spaliśmy w tej samej odzieży łagiernej .
Nikt się nie zajmował chorymi .
Aż
pewnego poranku styczniowego , nagle, dał się słyszeć głos - "wnimanie"!
Na ten głos chorzy spojrzeli w stronę drzwi wejściowych . Do namiotu weszło 6
osób. Na czele pochodu, według ważności, szedł major NKWD z dwiema "wraczkami'' ,
młodymi lekarkami.
Za nimi szedł naczelnik łagru z kierownikiem robót oraz komendant straży . W mig zrozumiałem, że teraz albo nigdy. Jeżeli nie zostanę zakwalifikowany do leczenia, to będę musiał umrzeć. Więc podsun~łem się na brzeg pryczy i przygotowałem się do rozmowy z ważn~ trójka, która przyjechała 2 11 Oddziału
na kontrolę stanu chorych . Tymczasem lekarki szybko przechodziły od jednego do
drugiego chorego , stawiając pytanie: "Czto wam?" Nie podejmowały żadnej decyzji;
to równało się : umrzesz!
Gdypodeszły do mnie i zapytały, co mi jest, odrzuciłem z nóg buszłat i pokazałem moje okropne nogi.
Lekarka powiedziała: "Da, cynga" . Po tym stwierdzeniu,
natychmiast podjąłem walk~ o życie. Powiedziałem - oczywiście w poprawnym języku
rosyjskim - że sprawa leży nie w tym, że cynga połamała mi nogi; sprawa jest w
tym, że ja, jako młody człowiek , powinienem budować "sowiecki sojuz", powinienem
być na trasie z moimi robotnikami, a nie oczek iwać na narach śmierci itd .. .
Pochód zatrzymał się naprzeciw mnie . Major kazał naczelnikowi podać moja
teczkę .
I wzi~wszy do ręki sprawozdania z wykonania pracy w procentach, powiedział, że jestem nie tylko sam stachanowcem, ale moja brygada należy do stachanowców . W końcu zapytał naczelnika: "Jaki z niego jest człowiek?". Naczelnik
odpowiedział jednym wyrazem : "wierzliwy" .
Po naradzie trójki mjr oświadczył : "Jeszcze dzisiaj, o godz . 3 po południu,
zawiozą was na kolonie Alenika, gdzie będ;a was leczyć" .
Pan Bóg wysłuchał moich modłów . Zostałem ocalony i to wtedy kiedy z kilkudziesięciu chorych zakwalifikowali do leczenia tylko trzech .
Dosłownie po miesiącu byłem zdrów jak ryba .
Codziennie, przez 30 dni, jadłem surowa kapustę z
pomidorami, z beczki , siekane śledziki i rybki w oliwie, półsurowe mięso i łyka
łem pigułki .
Dostałem po raz pierwszy w łagrze czysta bieliznę, co trzeci dzień
kapałem się , a - co najważniejsze - leżałem i spałem w prawdziwym łóżku, w czystej

•

ościeli .

o

Ta
a lekarka, w czasie miesi~cznego przeglądu , pow·iedziała do mnie, że
d 'e wy adam i zapytała, czy pamiętam co powiedziałem do niej przed miesiacem?
Odpowtedzi em, że tak. Wi~c lekarka oświadczyła , że dzi ś wróc ę do łagru, do
Q.wio~w eckiego sojuza".
wowrocie ze szpitala, cieszyłem się , Że nie muszę i ść na trasę z moja
&ra kto inny obj;ał. Ale jednak w końcu kwietnia, gdy stajał śnieg i
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rozdział.

Migawki z kraju
W czasie pobytu w Warszawie w ub . roku od połowy września 1982r . do połowy
października, zetknęłam się z instruktorkami harcerkami, które wraz ze mn~ pełni
ły służbę w AK.
Całe harcerstwo w czasie wojny należało do AK pod nazw~ Szare
Szeregi . Zżyłyśmy się w czasie tych kilku lat i więzy te istniej~ do dnia dzisiejszego .
Po przyjeździe do Warszawy Zosia - moja zastępczyni w sanitariacie okręgu warszawskiego gdzie byłam referentk~ na Warszawę i Okręg, przyniosła pami ~tkę ze
Zdjazdu Szarych Szeregów w Częstochowie 12.10.1982. Była to Pielgrzymka Kombatantów Polski Walcz~cej - w tym roku pod znakiem Szarych Szeregów. Zjazd był bardzo
liczny . Ponieważ zaproszono cał~ młodzież z rodzinami, było bardzo dużo młodych
i najmłodszych. Wszyscy w mundurach harcerskich. Młodzież utrzymywała porządek
wzorowo . Na czele chłopców stał Wł . Bartoszewski, niedawno wypuszczony z więzie
nia . 3arcerstwo jako votum ofiarowało tablice, na której wyryte były słowa dawnego przyrzeczenia i prawa harcerskiego . Otrzymałam kopie i program na pami~tkę i
miniaturkę votum.
W pierwszq niedzielę października, jak co roku odbyło się nabożeństwo harcerek
w kościele św . Marcina na Piwnej . Zjeżdżaj~ się wtedy harcerki z całej Polski.
Dużo młodzieży i dawnych instruktorek.
Autobusy dowoź~ uczestników z całej Polski .
Dawniej kazanie miał zawsze ks . Zieja/kapelan Szarych Szeregów/. Obecnie nie
może już przemawiać ale bierze udział we Mszy św .
Normalnie po tych Mszach św.
odbywało się liczne zebranie towarzyskie - wynajmowano jakąś salę i był organizowany kominek harcerski. W tym roku nie było zebrania ze względu na stan wojenny.
Poprzednio sptkałam się z obecna kier . organizacyjn~ Zofia Sz.Nik. Omawiałyśmy
losy naszych uczestniczek z lat 40-45 . Wiele z nich jest obecnie poważnymi lekarzami, profesorami itp . Sa nadal bardzo dzielne, ale część się postarzała i jest
obecnie w trudnym położeniu. Zdecydowałam się więc i zaryzykowałam, że wezmę ze
składów SS. Zmartwychwstanek /własność p.Krawca z Bristol/ - od którego miałam
upważnienie, pewn~ ilość produktów do rozdziału i tak zrobiłam jak nastp,
cukru
100 kg
oleju
10 l
Spam
48 puszek
proszek do prania
24 p. a 600 g .
48 sztuk
mydio Lux
za łączna sumę Ł 97
Po powrocie do Londynu zwróciłam się do p .Dr. Rozbickiej i do p . Pieniażka o
pomoc w pokryciu tej sumy. Dzięki Kołom KPH, Kołu Harcerek, Harcerzy z lat Dawnych
i innym ofiarodawcom cały rachunek ~J p. Krawca został pokryty.
Będ~c w Warszawie zorientowałam się również w ogromnych brakach w obuwiu.
O
~~--s~t~ i reperuj~ stare obuwie jak się da i zaczynają nosić drewniaki /widziaantofle na drewnianych podeszwach u szewców w gablotkach/ o tyl2 dzietaJ , dn~Yniaków nie mogą nosić i siedz<J w "szmaciakach" w domu. l znowu
L-.- ski - wypożyczalnia obuwia dziecinnego. Osoba dostaje obuwie na
.~~
jak dziecko wyrośnie oddaje się je i wypożycza większe .
o~ra,cie do Londynu zaczęłam więc zbierać i wysyłać obuwie dziecinne. Zwró-
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sie do szko ły sobotniej i do osób pr ywatnych i do par afii angi e l skiej . Na
ogó ł Anglicy wyr zucaj ą obuwie,a nasze polskie r odziny wysył aj ą do swoi ch.
Wysył am przez biura wysy łkowe opł acając przesyłki, gdyż t aki e pr zesy łki d ochodzą
szybc i ej . W War szawie mam dwa punkt y odbioru ale należy organ izować wi ecej
Czekam na dal sze wiadomości w tej spr awi e z Polski .
___,...---- -- - -··- -N. N.

____

RAM X PIELGRZYMKI
~NTOW

POLSKI WALCZĄCEJ

Akc j a zuchów

londyńskich

Refer at Rady Soli- Zuchów dzi ewczat w Londynie .
Refer entka - Z.

JASNA GóBA

2.. 1X.18B2 1:

•

Sci cińska

podhm .

Jesieni& 1982r. gromady
zuchowe dz i ewczat przeprowadził y akc j ę zbier ania pieniędzy na
pomoc dl a kraj u. Drużynowe
gr omad zuchowych-dziewcząt opraHhSro: WROKU JUBILEUSZOWYM 600 -LECIA
cowały szereg pytań zwiazanych
z h i sto ri ~ Folski i poleciły
CUDOWNEGO OBRAZU JASNOGORSKIEGO WOJSKO
zwrócić s i ę z pytaniami do
POLSKIE SKrADA HOrO SWOJEJ PATRONCEr od ziców-sponsorów .
KRólOWEJ KORONY POLSKIEJ.
Gr omad zuchowych jest 10 w
f2.1X. NIEDZIElA godz. 930- ZBIORU KOMBAUNTOW NA WArACH
Londynie a ilość zuchów- dzi ewPRZED OtTARZEM NA SZClYCIE
cz~ t ko ł o 140 .
godz.1030- APEl POlEGrYCH
Akcja wkrótce sie rozpoczęła .
godr.11 oo-MSZA SW.KOHCELERROWANA PRZEZ ~SIĘ·
Zuchy wr ęczy ł y r odzicom-sponsoIY B.DUSZPASTERZY POlSKI WALCZĄCEJ.
rom pytania , na które odpowiadały mniej l ub więcej dobrze .
WPIELGRZYMCE BIORĄ UDZIAr WSZYSTKIE FORMACJE
Za dobre odpowi edzi zuchy
l srużBY WOJSKA POLSKIEGO / KOMBATANCI/
dostawały p i eni~żki na pomoc
ZAPRASZAMY CAtA MtODZIEl Z RODZINAMI.
w kr aju . Zeb r ały s umę ponad
Łl76 . 9l p, któr e skar bniczka
Rady Soli pr zesła ł a do Merlical
Aid fo r Poland .
.
Rownież zuchy- dz i ewczęta we wszystkich gr omadach l ondyńs kich pr zepr owadz iły
zbiór kę ubr ań dla dz i eci w kr aju i - przed Swi ętami Bo ż ego Nar odzeni a paczki te
dotarł y do Kraju.
Może i i nne gr omady zuchowe rozrzucone po Angl ii i po całym świec i e zechca
~1Ui'fad

ać po żyteczna akcję? !

N
•
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III ŚWIATOWY ZLOT HARCERSKI /część 4-ta/
Od l-go do 10-go sierpnia 1982r. odbył się w Belgii III światowy Zlot Harcerstwa Polskiego. W harcerstwie skupia się młodzież żeńska i męska ze wszystkich
niemal skupisk polskich poza granicami naszego kraju. Zloty te sa kontynuacja
Zlotów, które odbywały się przed wojna w niepodległej Polsce. Ostatni taki Zlot
odbył się w 1935r. w Spale z okazji XXV rocznicy powstania harcerstwa.
Powojnie I-szy podobny Zlot odbył się w 1969r. w Monte Cassino dla upami ętnie
nia 25-ej rocznicy bitwy o Monte Cassino. Następny -w 1976r. w Kanadzie na rozległych i pięknych terenach stanicy harcerskiej na "Kaszubach".
W zlocie kanadyjskim wzięło udział ponad 1000 młodzieży.
•
III-ci Zlot zorganizowano w podgórskiej miejscowości Comblain-la-Tour nad
rzeka Ourthe w Ardenach belgijskich. Centralnym oparciem Zlotu stał się obszerny
dom Macierzy "Millenium" - dzięki życzliwości Polskiej Macierzy Szkolnej w Belgii.
Właściwe tereny zlotowe znajdują się wśród łąk i lasów, udostępnionych harcerstwu
przez życzliwe władze miejskie i społecz eństwo belgijskie. W Zlocie wzięło udział
ponad 1200 młodzieży; cały teren podzielony jest na pod-obozy harcerek, harcerzy,
starszego harcerstwa i członków Kół Przyjaciół Harcerstwa. Hasłem Zlotu jest
"SŁU~BA POLSCE".
Hasło to było realizowane w obozach harcerek "C zęstochowa" i w
obozach harcerzy "Gniezno". W tych obozach podkreślano więzy, jakie łącza młodzież
z krajem ojczystym, obowiazujac ją jednocześnie do czynnego zaangażowania się w
służbie Polsce.
Otwarcia Zlotu dokonał Przewodniczący Związku Harcerstwa Folskiego - Ryszard
Kaczorawski w niedzielę, l-go sierpnia. W następnych dniach odbyły się ~rycieczki,
różne zawody, konkursy, ćwiczenia w czasie których młodzież z licznych krajów zachodniego świata będzie mogła bliżej się zapoznać. Wieczorami odbywały się tradycujne ogniska harcerskie pod hasłem "poznajmy się ". W dniu 7-go sierpnia odbyło
się ognisko pod hasłem "Harcersttvo w służbie Polsce", a 10-go sierpnia pod hasłem
"Będziem Polakami".
Celem różnych wycieczek było zapoznanie się Społeczeństwa
belgijskiego z młoda Polska.
W dniu 6-go sierpnia odbyła się pielgrzymka do sanktuarium maryjnego w Banneux,
aby podkreślić łaczność z krajem, bowiem 6-go sierpnia pielgrzymi w kraju wędrowa
li do Częstochowy na uroczysto ś ci 600-lecia obrazu Najśw . Marii Panny -właśnie w
Częstochowie.

Niedziela, 8-go sierpnia była "dniem gości", który rozpocznie się msza święta
o 10.30, po czym nastapiła defilada, zwiedzanie obozów, zawody sportowe, a o godz .
16-ej - zakończenie Zlotu ogniskiem na głównym placu.
S.B.
Tydz. Polski
17 lipca 1982.
Od redakcji : Mamy nadzieję, że instruktorki i instruktorzy zechcieli poinformować
os o
zy-Belgów, że przed 1914r. dużo polskiej młodzieży /głównie z Kongresówki/
'dża
na studia do Belgii /Liege, Glans/, na studia uniwersyteckie.
NM dzie' ta należała do Zwiazku Strzeleckiego; wielu z pośród nich 6-go sierp--~ia 1
ruszyło, jako I-sza Kadrowa , aby wywalczyć wolność dla.Kraju . w Legio=
dła Jfzefa Piłsudskiego. Wielu z pośród ówczesnych Legionistów-studentów
~o st Pfeń generała w Niepodległej Polsce, jak i na emigracji.
~~~,
e/W Belgii powstał silny ośrodek patryjatyczny młodzieży, która całe swe
św' ciła Polsce .. ,
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Łukomska

że przez
zdecydowałam się pojechać do

teren Zlotu bedzie kursować co godzinę mały autobusik,
Comblain La Tour. Niestety spotkał i mnie i wiele
innych osób wielki zawód . Duże odległości, górzysty teren, uniemożliwiły mi bliż
szy kontakt z obozami . Dla wyjaśnienia muszę podać, że jestem po "open heart
surgery- S by pass ". Trzeba było sobie jakoś radzić .
Teren był bardzo ładny - Ardeny. Namioty harcerek były blisko siebie, tak
blisko, że nie robiły wrażenia oddzielnych grup . Buzie dziewczat były wesołe,
roześmiane.
To znaczy, że było im dobrze - wesoło. Komendy były tak młode, że
trudno je było rozróżnić wśród dziewcząt . Swiadczy to o tym, że wbrew pesymistycznym przewidywaniom, wychowałyśmy następczynie tak dorodne, pełne zapału, że aż
miło na nie patrzeć.
A jednak jakże bardzo zmieniła się "harcerska zaprawa" w porównaniu z tym,
jak myśmy przeżywały harcerstwo. Słyszac narzekania i krytykę, że dostałyśmy
pastwisko jako teren obozowania wspomniałam czas, gdy właśnie w Limburgii, w roku
1934 w Genk, przysłana z Folski prowadziłam swój pierwszy obóz harcerek . Niedaleko-śp . druh Żuromski prowadził obóz harcerzy .
Teraz wodę przywoziły motorowe
cysterny, wówczas wodę w wielkich beczkach ci~gnęły przez dwa kilometry młode
dziewczynki. Najstarsza miała 15 lat, a ja 22 . Wod ę trzeba było pompować . I
nigdy nikt nie narzekał, a z chłop cami widywałyśmy się rzadko.
Obozy wyglądały ładnie, porzQdnie . Na mój gust było mało pionierki, ale było
też mało materiału budowlanego.
Harcerki spały na dmuchanych materacach - wprost
na ziemi. Namioty nie miały podłóg . Skutek dał si ę odczuć w przeziębieniach.
t.J ozdobach namiotów nie było pusz czańs twa . \.Jła ś ciwie to nie było ozdób nawet
przed namiotami. Natomiast ładne były bramy.
Coś dziwnego - l:v wyglądzie zewn~trznym chłopcy bili dziewczętal
Przede wszystkim postawą spr ę żysta i porządnym wygładem. Dziewczęta wygladały różnie . Naogół porzadnie umundurowane raziły przeróżnymi butami, a mnie osobiście bardzo
nie odpowiadaj~ białe podkolanówki. Nie wiem kto i dlaczego je wymyślił. Nogi
stają się grube, niezgrabne .
W całości wyróżniała si ę Kanada. Były elegancko
umundurowane, z tym, że spotkawszy je gdzie ś na ulicy nie poznałabym w nich harcerek . Bardzo jasne mundury i rodzaj kapeluszy nie był harcerski .
Młodzież zachowywała si ę bardzo poprawnie - grzecznie .
Mogłam to odczuć na
sobie . Zawsze usłyszałam "Czuwaj! Druhno", nigdy nie pozwolono mi nic nieść,
zawsze znalazło się siedzenie przy ogniskach, czy na odprawach, zawsze miejsce
w m1JaJacym auc1e.
Dużo było ciekawych momentów na Zlocie .
"Sprawności" wypadły ciekawie i wywołały zadowolenie.
Czas zajn1ował o przygotowanie ognisk i wycieczki. Wycieczki
były bardzo dobrze zorganizowane, ogniska gorzej.
Brakowało typowo harcerskich
zajęć.
Ciekawa jestem, czy młodzież wie coś o życiu mieszkańców Belgii, o ich
stosunku do Polaków .
Pi~kna była pielgrzymka, a w niej uczestniczenie w nabo~·enstw~ dla chorych, którzy poinformowali nas, że pierwszy raz zdarzyło się, że
p~Jęchan , by im sprawić przyjemno ś ć - to była harcerska służba .
f
z~ j~ kończyć ten przydługi elaborat.
Należałoby zdać sobie sprawę o ile
lot s
·ł zadanie harcerskiej służby Polsce i o ile umocnił w młodzieży świa") d
t~go . e s a POLAKAMI .
Po zapewnieniu,

-
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Tadeusz Nowakowski w jednej z gazet tak napisał: Zlecieli się z cał.ego świata~
Trzy pokolenia. Czuwaj - Australia. Serwus - Kanada. Witajcie - Kalifornijczyki .
Hallo- Detroit . Jest i Anglia, Francja i Belgia . . . i •.. Druhowie i druhny, starzy
i młodzi . Około tysi~ca trzystu osób! ..•. Bo harcerstwo, ten nałóg nieuleczalny,
służba dożywotnia, dziedziczne obci~żenie i przykaz nieustanny, dla wielu się stał
świeck~ religi~ życia •. .
"Narodowiec" z Francji tak pisze . . . . Był to Zlot łą.czności z Krajem . Zlot
wiary i nadziei w przyszłość! "Żeby Folska była Polsk~" śpiewało 10 milionów
członków "Solidarności" w okresie tworzenia Niezależnych Zwi~zków Zawodowych.
" Żeby Polska była Polsk~" odpowiedziały im jak echo rzesze harcerskie w Comblain
La Tour . . . i śpiew ich rozniósł się potężnym echem aż po Polskę, podnosz~c na
duchu nasz prześladowany Naród ... 514 Harcerek na Zlocie przekazało Ł514 na
Medical Aid for Poland. Medical Ai d powstała z inicjatywy naszych harcerek; w
którym wiele z nich nadal pracujeJz dhn~ Bożen~ Laskiewicz na czeleww Londynie~
23.VIII.1982r.
Hm. Leonidas Kliszewicz
Harcerska " Inwazja Belgii"
'
' .
Sroda
6-go sierpnia: dzień inwazji Harcerek i Harcerzy na Belgię i Holandię
13 autobusów wiezie młodzież do różnych miejscowości w Belgii, a 3 - jadą. do
Arnhem w Holandii. Grupa w której jestem składa się ze 131 osób. Jedziemy poci~giem do Liege.
Mamy wśród nas drużynę harcerek i harcerzy z Francji, drużynę
harcerek z Hufca "Bałtyk", 7 i 20 drużynę harcerzy z Londynu. Komendantk~ wyprawy jest Kmdtka Cborą.gwi - hm. Barbara Zdano1vicz, na zlocie referentka kontaktów
z Belgami, organizatorka dzisiejszej '1nwazji" harcerskiej. Jedzie z nami ks.
prałat hm. Z. Peszkawski i przewodnik dh . P. Rogacki.
Kilka minut przed 9 - t~ przyjechał poci~g do Liege z kilkoma pustymi wagonami.
Ponieważ nie było wszystkich, nie mogliśmy z niego skorzystać.
Przewodnik z przerażeniem stwierdził, że przepuściliśmy poci~g i będziemy
musieli czekać na następny 1. 1/2 godziny . Ponieważ pociag zatrzymuj~ pasażerowie
ręk~ /styl jazdy-na palec/, trzeba było telefonować do Liege.
Tu wyjaśniono, że
nie ma pomyłki, zabierze nas pocią.g, który normalnie nie zatrzymuje się w Comblain
La Tour . Tak się też stało, a podróż trwała 40 minut.
Informacja, w ulotce, że Liege ma 240 tys. mieszkańców jest nie ścisła, s~
dziłem, że to miasto będzie jedn~ z większych dziur .
Jakież było moje zaskoczenie, kiedy po wyjściu ze stacji kolejowej, maszerowaliśmy szerokimi, czystymi
ulicami, z olbrzymimi budynkami i dużymi pięknymi sklepami. Szliśmy do budynku
Polskiej Misji Katolickiej, co wymagało przejścia przez· śródmieście . Po drodze
zwiedziliśmy katedrę, określon~ przez ks . Peszkowskiego, jako jeden z cudów świata.
lokalu misji została odprawiona msza święta. Po mszy młodzież harcerska
~- się, aby na 2-gą. po południu zjawić się na placu przed katedrą..
Na
zylegaj~cej do placu katedralnego ul. Vinave d'Ile s~ - trzy małe
zezone w kamienie ulicy . Zasiedliśmy kołem przy największej . Komen~
ci~ obją.ł przew . Janek Horbaczewski.
Hm. Nowobilski podał na harmonii
zacz ' śmy swoisty kominek harcerski . Miejsce na występ było dobrze wybrała placu są. kawiarenki.
Po kilku minutach wokoło nas było pełno
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składał się

z piosenek harcerskich i ludowych; harcerki z Francji odtańczyły Krakowiaka , i"Nie chcę cię, nie chcę cię znać "," Zielo
ny walczyk" , wcią.gają.c do udziału publiczność . W czasie kominka harcerki sprzedawały znaczki " Solidarnośc i" i kartki zlotowe, chętnie nabywane.
Zjawiła się
też niespodziewanie czołówka telewizyjna, filmują.c część występów.
Zrobiliśmy
dobrą. propagandę polską. i harcersk~, bo zaskoczyliśmy mieszkańców Liege istnieniem polskiej organizacji młodzieżowej, obejmują.cej kilka kontynentów, a mimo to
zgranej i zwiazanej wspólnym pochodzeniem i językiem naszych ojców.
Po kominku młodzież miała czas wolny na zwiedzanie miasta .
Na stacji miłą. niespodziankę sprawił nam prezes SPK pan Czarkowski. Ponieważ otrzymał złą. informację, nie mógł nas znaleźć w mieście i dopiero nas odnalazł na stacji.
Przepraszaj ac za niedocią.gnięcie wręczył dhnie Zdanowic z piękny
bukiet róż. Wracaliśmy do obozu w doskonałych humorach, z uczuciem dobrze speł
nionego obowią.zku i przyjemnie spędzonego czasu.
Dziennik Polski z 23 sierpnia, 1982r.

tOeRU
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COMBLAI.N LA TOUR

Trzeci Swiatowy Zlot Harcerstwa - Belgia
Sierpień 1982 roku
Hasło

Zlotu

"Służba

Polsce"

Przez morze płyną. okręty z polską. młodzieżą. z Anglii . Przez oceany lecą. sa·
molotarni harcerze i harcerki z Ameryki, Australii i Kanady. /A Argentyński
Jacek podobno przyleciał helikopterem/. Poprzez Europę jadą. poci~gami i samochodami młodzi Polacy z Niemiec, Francji, Włoch i Belgii .
Na drogach, na południe od Brukseli i Liege przybywa autobusów. Młodzi wychy~~T ~~·ę z okien.
Widać już most nad rzeką. Ourthe, góry i lasy ardeńskie .
Pierwsy są. już na miejscu Zlotu w Comblain La Tour. Normalnie jest to ciche,
asteczko walońskie skupiają.ce około 800 mieszkańców. Od czasu jednak
oku Polacy z Belgii założyli tn ośrodek Macierzy Szkolnej - Comblain
O
polskich .
utobu
skierowane przez wskazidrogów zajeżdżają. na plac zborny koło stacji .
s ' adają. harcerki.
Plecaki i worki przekazujq ekipie kwatermistrzowskiej
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harcerzy do zabrania na górę ci~gnikiem , a same ... z nieodzownymi misiami , pieskami i innymi maskotkami wyruszaj~ w kierunku na zielone łąki zlotowe . Serpen.
.
,
tynam1 pną s1ę w go r ę .
W międzyczasie przybywają następne transporty.
'
Drogowskazy
wskazują drogę .
Są już i harcerze, bojowo ubrani w panterki .
/Zato Harcerki i Harcerze z
Kanady pr zyjechali w białych,wielkich kowbojskich kapeluszach/ . Długie szeregi
pod ~żają na tereny obozowe .
A tam, na polanie, już czekaja ciężarówki . Trzeba
wyładować plecaki i worki i natychmiast zabrać się do rozbijania obozu.
Otwierają pokrowce .
Rozwijają płachty namiotowe.
Za chwilę pierwsze kołki
będą już wbite.
Podobna praca trwa również na innych polanach.
Harcerki dzięki staraniom druhów z Belgii oraz uprzejmości wojska belgijskiego, miały wypożyczone ponad 100 namiotów . Harcerze przywieźli namioty z Angl i i
i podzielili się nimi z gośćmi zza oceanu.
Na polach praży ardeńskie słońce. Chce się pić . Spragniony druh wypija ostatnia kroplę wody angielski ej . Na szczęście, potem, ekipa kwatermistrzowska dowoziła do obozów około 20 tysięcy litrów wody dziennie !
Podczas gdy jedni stawiali namioty, inni wykonywali roboty pionierskie. Trzeba zrobić stoły, ławki, zbudowa~ kuchnię, wykopać dół na latrynę, zrobić stojaki ,
pomyśleć o ozdobach obozowych.
A czasu jest mało, za dwa dni jest otwarcie Zlotu
i wszystko musi być gotowe . Ostatni wysiłek .. . i staje maszt obozowy . Już wieczór . Koniec pracowitych pierwszych dni.
Otwarcie Zlotu . 1- szy sierpień 1982 roku . Sygnałówka podrywa obozy do akcji .
Wkrótce drużyny harcerskie są już na stadionie sportowym w Comblain La Tour .
Druh Kaczorowski, Przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego, a jednocześnie
Komendant Główny Zlotu, w asyście druhny Sledz i ewskiej, Naczelniczki Harcerek odbiera raport całości od Druha Bernasińskiego, Naczelnika Harcerzy. - Na stadionie jest 1122 młodzieży . Następuje przegląd drużyn obozowych . Przed szeregami
harcerskimi przechodzą Druh Przewodniczący oraz Komendantka Zlotu Harcerek Dhna Sledziewska, Komendant Zlotu Harcerzy - Druh Kasprzyk, Komendant Zlotu St.
Harcerstwa-Druh Goliński i Komendant Zlotu KPH - Druh Zychowicz .
/Przypominają się dawni znajomi , wspomnienia wracają do poprzednich Zlotów
pod Monte Cassino i w Kanadzie na Kaszubach/ .
- Przekazanie flagi zlotowej . Dhna Stohandel i Druh Podkowiński z Kanady
pr zekazują flagę Kamendatowi tegorocznego Zlotu .
Komendant Główny - "Otwieram
III Swiatowy Zlot Harcerstwa ! " Flaga polska i flaga belgijska podnoszą się na
maszty. Setki młodzieży i dorosłych śpiewa hymn harcerski "Wszystko co nasze"
i "Jeszcze Folska nie zginęła" .
W ten piękny, choć upalny niedzielny poranek odprawi a się pierwsza msza polowa, koncelebrowana przez kapelanów harcerskich . ..
Młodzież przystepuje do Stołu Pańskiego .
Po mszy,. burmistrz miasta Monsieur
Rancelot powitał zebranych :
"Cieszę się żeście przybyli tu - polska młodzieży skautowa .
Życzę
~---W~a~
m r adosnych harców i dalszego krzewienia wspaniałych idei BadenPo
l ' a ."
~ilaCI'a p:zy.wtór ze "bębnów" ~ Już pierwsze szeregi przechodzą przed trybun~g~wnł . D f7lu]e Komenda_Zlot u Harcerzy i Instruktor zy. Def iluje Komenda
~ ~H;rcpr~k 1 Instruktor k1: · : Kiedy czoło defilady już jest koło trybuny,
'T es
J es't JeSzcze··hen na mosc1e!
•

•

l
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PrzechodzQ raźnym krokiem drużyny zlotowe dziewcz~t i chłopców przed trybuna
na której stoja Komendanci Zlotów w towarzystwie Przewodniezacego Polonii Swiatowej, hm . Kaszuby, Burmistrza miasta oraz wielu gości .
Licznie przybyli Polacy z Belgii, oraz gospodarze domu "Millenium" z radością
patrzQ na ta defiladę młodej Polski.
Po południu - Ognisko "Poznajmy się". Dziewięć poebodni rozpala ogień. Osiem
w imieniu wszystkich terenów skad przybyli Harcerze i Harcerki - /Druhna Zosia
Stohandel dorzuca węgielki z ostatniego ogniska w Kanadzie/ - Oziewiata pochodnia
symbolizowała zwiazek z braćmi i siostrami w Polsce . ..
Na harmonii przygrywa druh Marek Nowobilski. Dyryguje z wdziękiem i zapałem Jagoda Szulc z Anglii i Ania Ziółkowska z Ameryki .
Pieśni mieszają się z
pokazami i okrzykami! Przedstawia się młodzież z Belgii; Harcerstwo z Ameryki
obrazuje historię osadnictwa polskiego na Nowym Ladzie. Kraj "liścia klonowego"
pokazuje prowincje kanadyjskie. -A z Francji, harcerki wpadają z ognistym "cancan'em" /który zdaje się, że bardzo przypadł do gustu Komendzie/. Harcerki z
Australii ślicznie zaś piewały sentymentalna balladę "Aborigin" . . . lecz wszystkich
porwała piosenka przywieziona przez harcerzy z Francji "bella, bella Marie".
Choć zmrok już zapadł, to jednak nie przeszkodziło to Jackowi z Argentyny
stać się "Gwiazda Ogniska" i .. . ulubieńcem harcerek na Zlocie.
Już do odwrotu głos trabki wzywa, aby rano powitać następny, słoneczny dzień.
Zlot harcerzy "Gniezno" rozbił namioty na trzech placach. Dwa górne zajęło
13 drużyn zlotowych oraz Komenda. Na dole, koło rzeki urzedowali wędrownicy
zebrani ze wszystkich Chragwi.
15 minut drogi od Zlotu Harcerzy, na jednym, dużym placu obozował Zlot Harcerek o nazwie "Częstochowa". W skład obozu wchodziło 11 drużyn, podobozy wędro
wniczek i instruktorek oraz Komenda. Do ich terenu prowadziła brama ozdobiona
obrazem Matki Boskiej namalowanym przez jednQ z harcerek .
Do Harcerzy wchodziło się przez imponująca bramę z napisem "Gniezno".
Niezależnie od tych głównych bram każdy z obozów miał swoj~ oryginalna bramę .
Oto kilka z nich:
- Obóz "Stocznia" - harcerki
- Obóz Hufca harcerzy "Szczecin"
- Brama obozu harcerek z Ameryki
- Kotwica z obozu "Szaniec"
- Brama obozu "Oleńka" z Kanady
- Wieża obozu "Mosty" z Londynu
- Brama obozu harcerzy z Kanady
- Sławna brama "bez gwoździ" - hufca "Gdynia"
- Bramy obozów hufca "Białowieża" i hufców "Wilno"/"Wrocław"
- Brama obozu harcerek "Stocznia"
- Harcerze z Kanady mieli szlaban przy bramie a w obozie wielki totem ,
przywieziony w kawałkach z Kanady i zmontowany na miejscu.
- W obozie "Jutrzenka" harcerki z Ameryki miały sprytny drogowskaz oraz
nowoczesna rzeźbę-ozdobę
aś jedynka londyńska tak dobrze była zaprowiantowana, że ~vys tarczyło
t
że aby nakarmić mały ogród zoologiczny.
N
brakło na Zlocie pamiątkowych koszulek i nalepek, a poczta barcerska
o ad 5000 listów i kart zlotowych.
ść zorganizowali ci uśmiechnieci harcerze rozci~gaj ac 15 kilometrów
kolicznych drzewach i słupach •
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6-go sierpnia, po porannej modlitwie przy kapliczkach obozowych, cały Zlot
wyruszył na pielgrzymkę.
Wędrownicy i Wędrowniczki poszli pieszo.
Reszta autobusami. Jedziemy do Beaurieux, sławnego Sanktuarium maryjnego - Matki Boskiej
Ubogich, w Belgii .
Na miejscu, serdecznie przywitał przybyłych przeor zakonu, a mundury harcerskie zapełniły place i krużganki dziedzińca.
Naczelny Kapelan Zlotu, Druh Ryś Peszkowski podreślił w kazaniu:
"Nie jesteśmy tu sami. Dziś ł~cz~ się z nami w modlitwie Polacy
d~ż~cy z Warszawy do Częstochowy, w dorocznej pielgrzymce.
Jest
ich tam prawie 50,000 /tysięcy/ większość to młodzież.
Będziemy się wspólnie modlić abyśmy byli Jedno, w wierze i
miłości Matki Boskiej z Jasnej Góry, oraz w umiłowaniu naszej
Ojczyzny - Polski."
Po kazaniu harcerki z obozu "Wiara" złożyły na ołtarzu,piękny ·różaniec spleciony z liny. Popłynęły pieśni na chwałę Boż~; Modlitwy wiernych ...
Po nabożeństwie czynimy znak krzyża, zapalamy świeczki ... i zostało jeszcze
trochę czasu wolnego, a więc:
- jedni id~ na spacerek
- inni wol~ się pożywić w restauracji
- zjeść ciastko
- albo się zdrzemn~ć
Wkrótce powrót, jeszcze chwila na przejrzenie gazetki zlotowej i . . . znów w
obozie . A w obozach dziwny pośpiech z myciem i przebieraniem. Młodzież szykuje
się do wieczornych, gościnnych ognisk przyjaźni.
Harcerki zaprosiły do siebie Harcerzy.
Harcerze przygotowali przyjęcie dla Harcerek.
To były wesołe ogniska: Spiewaj~, krzycza, tańcz~ aż zajdzie słońce.
•

I oto nowy, trochę mglisty poranek na Zlocie.
Modlitwa poranna , Porlniesienie Sztandaru, Raport, Sniadanie ... i przygotowanie do zajęć.
W programie Zlotu Harcerzy był szereg konkursów między zastępami reprezentuj~cymi swoje obozy.
Na sygnał tr~bki druha Szwagrzaka zaczyna się pierwszy konkurs "Stawiania
namiotów" . Zwyciężył zastęp Hufca " Szczecin" w rekordowym czasie 5-ciu minut.
Na górce odbywa się konkurs Sygnalizacji i Pierwszej Pomocy . Tym razem
wygrywa zastęp obozu 7-ki i 20-ki londyńskiej. Zaś w konkursie terenoznawstwa
wygrał zastęp z Francji .
Popołudniu odbywały się mecze eliminacyjne w siatkówce i dwa ognie.
Wędrownicy korzystali z wygodnego położenia swojego obozu i szaleli nad rzeka
pływaj~c, jeżdżac kajakami i robi~c wędrówki w bliższe i dalsze okolice Ardeń
skie.
Odwiedzamy Harcerki, które miały inny program : Przerabiały i zdobywały
r~'j·~ee-ssp~~wności harcerskie.
~ne~biły z druhn~ Luna sprawność pionierki, piłuj~c, rabiac drzewo,
wi z~s ~zły. Inne pod kierunkiem Instruktorek-Lekarek przerabiały sprawność
r owbiczki
ta grupa podskakuje przy dźwiękach magnetofonu - robiac sprawtefki a obok sprawność miłośniczki gier ruchowych. Tam znów, wykład i
~funości sygnalistki.
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A Komenda, jak Komenda - opalała się na łaczce radz~c nad innymi sprawnościami oraz nad tym czy można zrobić sprawność miłośniczki misiów, albo czy
przyznać sprawność Kangura tym dwóm druhnom z Australii.
Był też jeden konkurs wspólny, harcerzy i harcerek:- konkurs biwakowania!
Trzeba było postawić mały namiot, rozpalić ognisko, obrać i utrzeć kartofle,
usmażyć z nich placki, przygotować herbatę i z uśmiechem zachęcić członków jury
konkursowego do spróbowania tych wyczynów.
Dowiadujemy się, że konkurs harcerzy biwakowania wygrał zastęp z 1- szej
Drużyny Harcerzy z Londynu , a u Harcerek podobno najlepiej się spisał zastęp z
Kanady!
Po niesamowitej ulewie w sobotę wieczorem, niedziela 8-go sierpnia przywitała Zlot słoneczną pogodą, tak, jak wypadało na dzień gości!
Z pól obozowych, schodzą znaną już serpentyną poszczególne drużyny. Mieszkańcy Comblain, powiadomieni specjalnym zaproszeniem, już od 8-ej rano czekali
w oknach na ten przemarsz- tym bardziej, że w gazetach belgijskich ukazało si ę
11
dużo ar tykułów o polskim skautingu, o Zlocie i o tak zwanej "inwazji na Belgi e ,
kiedy ponad 1000 młodzieży polskiej rozjechało się po okolicznych miastach, aby
reprezentować wolną Polskę .

Ranny przemarsz z werblami poderwał dosłownie wszystkich na nogi . .. nawet
te mieszkanki Comblain .
Na szczęście werble poszły już dalej , wybijajac rytm dla elegancko umundurowanej reprezentacji harcerek z Kanady .
Przy wejściu na stadion, na którym będzie odbywać się Msza , czekała ekipa
telewizji belgijskiej, by uchwycić dalsze momenty ze Zlotu.
Mszę święt~ celebrował

tym razem

ksiądz

Biskup

Wesoły

wraz z ks. Biskupem

z Liege .
W kazaniu Biskup Wesoły podkreślił ważność slużby Bogu w wychowaniu harcersk.im, a także przekazał zebranej młodzieży specjalne pozdrowienia od Ojca świ ę
tego, który powiedział: "Tak chętnie bym przyjechał na Wasz Zlot i uściskał
każdego z Was" .
/Uwaga : Już po Zlocie reprezentacje harcerskie z Ameryki i Kanady miały
szczęście być u Ojca Swiętego i wraz z Nim śpiewać przy kominku
harcerskim w Castel Gondolfo/ .
Po Mszy świętej Defilada odbierana przez księdza Bi skupa i dostojnych gości
z całego świata . Na czele defilady szli skauci węgierscy i grupa dziewczat z
Zambii będacycb pod opieką siostry-harcerki.
W defiladzie wzięły udział wszystkie drużyny Zlotowe. Były tam następuj~
ce drużyny harcerzy:
z Londynu :

Jedynka, 2- ka, 3-ka, 7-ka i 20-ka
oraz mieszana drużyna Hufca "Warszawa" .
z innych części Anglii były drużyny Zlotowe Hufców :
"Białowieża " , "Gdynia" , "Wilno"/"Wrocław" i "Szczecin" .
z Ameryki: drużyna im. Kazimierza Puławskiego i drużyna im. Tadeusza
Kościuszki.

z
z

N

anady :
F~ncji:

o~z

archiwum

drużyna "Orły Jagiellońskie " i drużyna "Orły
drużyny "Slask" i "Czarny Lad",

rużyna

- Ekipa Kwatermistrzowska - z Belgii.

Piastowskie".

•
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Zlotowe harcerek :

- podobóz I nstruktor ek
- podobóz Wędrowniczek
- Drużyna "Bałtyk" z Francji
- Drużyny "Baśka " i "Oleńka" z Kanady
- Drużyny "Droga" i " Jutrzenka" z Ameryki
- Drużyny " Kami enie i Szaniec" z Londynu ;
"Polskie Serca", "Jasna Góra ", " Stocznia" i "Wiara " z Anglii
zabrakło też w defiladzi e reprezentacji Starszego Harcerstwa, Kó ł
Przyjac i ół i Zuchowej " Solidarności ".
RAZEM 1190 UCZESTNIKOW .

Nie

Dzień Gości witał

Mamusie i Tatusiów, Jaś witał swego przyjaciela Belga
/ale może i dobrze, że nie wszyscy Rodzice i Przyjaciele przyjechali : bo naprawdę
zabrakłoby miejsca i jedzenia w Comblain/.
Na uroczystym ognisku o tematyce : Historia Polski - na wesoło, w parku
miejskim zebrało się ponad 1500 osób, różnych narodowości. Konferansjerka była
wobec tego prowadzona w trzech językach przez Monikę Skowrońsk~ .
Tańczył zespół taneczny z Wimbledonu z Londynu .
Były pokazy o Popielu i
Myszach, o Akademii Krakowskiej, o Grunwaldzie /oto Krzyżacy, Polacy i Litwini
w akcji/, jak i pokaz o Sobieskim pod Wiedniem i Konstytucji 3- go Maja .
Tańczył zespół z Ameryki .
Spiewali i bawili się . A kto tego nie widział
niech naprawdę żałuje !!!
Foniedziałek

9-go sierpnia to dzień mist~zostw sportowych . Sygnałówka
Zbyszka Szydło znów podrywa do akcji :
Jest wyścig na 100 metrów
wyścig na
400 metrów
wyścig na 1000 metrów
wszystkie wygrywaj~ reprezentanci z wysportowanej Kanady. Jedynie wyścig na
1000 metrów powyżej lat 15 wygrywa ha r cerz z Anglii.
W s i atkówkę, u Harcerek wygrywa zespół z obozu " Baśka " Kanada.
W dwa ognie trwa zacięta gra . Wygrywa obóz " Szaniec" , z Londynu .
Harcerze . Siatkówka tutaj to wysoka klasa, a jednocześnie stare porachunki
z podwórka londyńskiego . Kto będzie mistrzem: 1-ka, 2-ka, 3-ka czy 7- ka? Na
Zlocie do finałów dochodz~ 1-ka i 2-ka . Mecz pełen napięcia, sędziuj~ neutralni
sędziowie Edek i Ja ś .
Ostatecznie palmę pierwszeństwa zdobywa 1-sza Drużyna
Harcerzy z Londynu .
W grze w dwa ognie , wygrywa drużyna Harcerzy obozu Tadeusza Kościuszki z
Ameryki .
Jeszcze jeden dzień Zlotu minął i już ostatni poranek. Trochę mglisty.
Zaczyna padać deszcz, który łaskawie oszczędzał zlotowców przez 10 dni .
Na placu przy ołtarzu polowym Harcerek zbieraj~ się wszyscy, by wysłuchać
~S~nD~~zy świętej .
tóra powiewała nad Zlotem przez te 10 dni, przejmuj~ od Kapelana
mendantka Zlotu Harcerek i Komendant Zlotu Harcerzy i oddaj~
dmu ZHP na przechowanie do następnego Zlotu.
ają swój ostatni raport , a Komendantka Halina Sledziewska, otrzyę pięknie zrobiony ze sznur ów Krzyż Harcerski .
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Harcerze Hufca "Szczecin" otrzymują proporzec zlotowy zdobyty w ogólnej
punktacji obozowej, przez zwycięski Hufiec Szczecin .
Ostatnia flaga zlotowa zostaje opuszczona .
Ostatnie ognisko wygasa .
Koniec III- go Swiatowego Zlotu Harcerstwa .
Do zobaczenia na następnym Zlocie ...
Dh . S. Bogdanmvicz , hm.

Wypowiedzi uczestniczek

•

/Węzełek

Nr . 120/

Druhna Helena Drzymulska, z Australii pisze:
Kochany Wezełku,
Jeszcze ci~gle jestem pod wrażeniem Zlotu i Zjazdu .
Nie będę tutaj pisała o zaletach, czy wadach tej olbrzymiej imprezy - bo o
tym napewno napiszą te, które przeszły przez "sanna obozowe" i wiecej o tym wiedzca ode mnie.
Ja chciałabym tylko przez Ciebie, Kochany Węzełku, podziękować wszystkim
Druhnom za serdeczne przyjęcie i podzielić się niecodziennym przeżyciem, jakie
mnie spotkało.
Po 30- tu latach pobytu w dalekiej Australii - pierwszy raz w Europie, na
Zlocie poznałam druhny, które tylko znałam z nazwiska , czasem z fotografii - no
i najważniejsze odnalazłam moje stare znajome z przed wojny i zaraz po wojnie "Francuzki" Marylę, Tosie , Broni ę , Jank ę , Basię itd.itd .
Trudno mi znaleź ć odpowiednie słowa na oddanie tego, co czuje - ale serce
mow~, ze mn1e rozum~ec~e zawsze z Wami
,

"

ł

•

•

•

Izabella Trajanowska z Anglii, Hufiec "Wawel" - na Zlocie Drużyna "WIARA" tak
•
•
p1sze :
Zajechałyśmy na teren Zlotu zmęczone i odrazu po śniadaniu trzeba było rozbijać obozy.
Nie mogłam sobie wyobrazić tych pustych pól - zapełnionych uśmiech
niętymi i rozśpiewanymi harcerkami, namiotami, obozami itd .
Ale jakby rnagiczn ~ różdżkca, w mgnieniu oka namioty zostały postawione i harcerki zaczęły urzcadzać się . . .
Za dwa dni odbyło si ę oficjalne otwarcie Zlotu harcerek.
R z uciłam okiem na te pola, które dwa dni ternu były puste, a teraz - miaslo
namiotów, nad którymi dumnie powiewały polskie flagi . Spojrzałam na te szare
szeregi szczęśliwych twarzy harcerek i dumna byłam, że jestem polskca harcerkQ
'
i że przyjechałam wzi ~ć udział w tym Swiatowym
Zlocie i czułam, że to prawda,
że jeszcze Polska nie zgin ę ła .. .. póki my żyjemy!
o Zlocie :
zo lubiłam wycieczki . Byłyśmy w Liege, gdzie wydałam wszystkie pieni ą
ezenty i na pielgrzymce do Banneux, gdzie były ś my na mszy św . i na
zo przyjemnie ws9ominam Zlot .
szkoda, że już s~ę skończył .
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Głogowska

Jak to

było

na Zlocie Harcerskim

z całego świata
Od 1 do 10 .VIII br . odbywał się w Belgii, w niewielkiej, lecz uroczej miejscowości Comblain-La- Tour Trzeci Swi atowy Zlot Harcerstwa Polskiego . Małe miasteczko, położone w z i elonej dolinie nad rzeka Ourthe ożywiło się, gdy zaczęły
nadjeżdżać autobusy, z których wysypywała się młodzież w mundurach harcerskich .
A przybyła ta młodzież ze wszystkich stron świata - 1280 harcerzy i barcerek
polskich z Australii , Argentyny, Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii, Stanów Zjednoczonych i Kanady . Nie brak było rótvnież gości -harcerzy z Węgier, Niemiec ,
Belgii, a nawet z Zambii .
Witał ich wielki napis po polsku i francusku, rozpięty na moście : "Witamy
uczestników III Zlotu Harcerskiego" , a jak później, na ocwarciu powiedział burmistrz miasteczka Y. Ranscelot, mieszkańcy nie mogli się tego zlotu doczekać i
czuli się wielce zaszczyceni, że właśnie ich państwo, ich miasteczko zostało na
teren zlotu wybrane.
Miejsce na obozy było rzeczywiście piękne. Szeroka, zadrzewiona dolina, z
rzekę płynac~ w dole, zielone łaki i pastwiska na zboczach, gdzie rozbiło namioty piętnaście obozów harcerzy i dwanaście obozów harcerek . Poza tym był osobno
obóz instruktorek z różnych krajów , obóz starszego harcerstwa w miasteczku, czę
ściowo pod namiotami , częściowo w zrujnowanym pałacyku .
Koło Przyjaciół i towarzyszace mu osoby usadowiły się w budynkach polskiego ośrodka "Millenium", które
byłojednocześnie komenda całości zlotu .
W ciągu kilku dni wykwitły na zielonych lakach lasy namiotów, powstały ozdobne bramy wejściowe z nazwami obozów, kapliczki, tablice rozkazów, stoły i ławki
w jadalniach, latryny i magazyny .
Żywność i pocztę dowożono do obozów jak również wodę .
Zaopatrzenie w wodę
było najtrudniejszym problemem dla kierownictwa zlotu .
Jedyny strumyczek znajdujący się na wzgórzach stał się w lecie kapiacym kranem .
Trzeba było dowozić każ
dego dnia około 10 000 litrów wody w cysternach, szanowano więc i nie marnowano
tego cennego płynu.

Młodzież

Uroczyste otwarcie
W niedzielę 1 sierpnia odbyło się uroczyste otwarcie zlotu na terenie parku
w Comblain-La-Tour . Młodzież ustawiła się w wielki czworobok przed ołtarzem polowym . 19 pocztów sztandarowych stanęło z boku ołtarza, goście zajęli miejsca
sobie przeznaczone . Byli wśród nich obok Naczelnictwa ZHP i przedstawicieli
miejscowych władz, delegaci organizacji polonijnych z różnych krajów. Mszę św.
odprawił ks . harcmistrz Z. Peszkowski .
Popłynęła modlitwa, zabrzmiały pieśni
religijne . Był to bowiem zlot Jubileuszu Jasnogórskiego , zlot ł~czności z kr ajem. Zlot wiary i nadziei w przyszłość.
obozowe
~
K~dyjska wyprawa liczyła 211 osób : harcerzy, harcerek, starszego harcers~ złon ów Kół Przyjaciół i sympatyków harcerstwa.
Ckłość obozów harcerzy polskich z Kanady miała nazwę "Gniezno" - "Orli ród"
(
_d.zie ~la s e na obóz "Orłów piastowskich" i "Orłów jagiellońskich" . Wyprawa
' ha~ st~a
nadyjskiego na zlot kierował dr . Stanisław Podkow iński, na zlocie ~h ·
~is a
Halek . Komendantami obozów byli : Tomasz Włodarczyk i Tadeusz
· "cf~~~bjz starsza-harcerski podlegał db . Stanisławowi Brodzkiemu a obóz KPH Ożywione życie

~
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dh. Tomaszowi Januszewskiemu.
Obozy harcerek miały nazwę "Częstochowa" a obozy kanadyjskich harcerek nazwane były "Baśka" i "O leńka" /imiona bohaterek trylogii Sienkiewicza/. Całość
kanadyjskiej wyprawy harcerek spoczywała w rękach dhny Zofii Podkowińskiej.
Komendantk~ obozu "Baśka" była Urszula Podkowińska, obozu "Oleńka" - Anna Panak,
komendantk~ wielkiego, bo liczacego 110 dziewcz~t, obozu wędrowniczek była Anna
Morska, wszystkie z Toronto.
Z wypraw~ kanadyjskiego harcerstwa przybyli również na zlot księża :
R. Bagsik, W. Karciarz, J . Nowak i W. Wojtkowiak, którzy sprawowal~opiekc duchow~ nad młodzieżą na zlocie, a później towarzyszyli jej w podróży po Europie .
Rozpoczęło się ożywione życie obozowe.
Dolina rozbrzmiewała wzdłuż i
wszerz mowa polska, piosenkami, muzy~, wesołymi okrzykami . Od początku zapanował nastrój wesoły i beztroski, pomimo pogody, która, jak zwykle w górzystych
okolicach, nie była zbyt łaskawa. Deszcz popadywał co dzień, a zdarzały się i
burze z ulew~ i to w bardzo nieodpowiednich momentach, np. kiedy wszyscy byli w
polu na zajęciach harcerskich, a namioty stały otwarte i bielizna na sznurkach ;
albo gdy wszystkie obozy zeszły do miasteczka na ogólne ognisko, jak to miało
miejsce drugiej soboty . Wszyscy wtedy, w ciagu kilkunastu minut byli przemoczeni do suchej nitki, trzeba było wielkiej przemyślności , by wysuszyć mundury na
niedzielną defiladę; albo gdy się gotowało obiad w kuchniach na otwartym polu . .,
Wspaniała

defilada
Defilada, która miała miejsce w niedzielę ą sierpnia, była wielkim przeżyciem nie tylko dla młodzieży, ale i dla całego miasteczka Comblain-La-Tour.
Słońce podsuszyło nieco drogi i trawnik na placu po ulewie poprzedniego wieczoru . Zagrały trabki i zabrzmiały werble /przywiezione przez harcerki z Kanady/ .
W ich rytm przemaszerowały drużyny harcerskie w mundurach, z pocztami sztandarowymi na czele , z napisami krajów swego pochodzenia. Defiladę przyjmowało na
placu "Time Square" Naczelnictwo ZHP z Londynu : hm. Ryszard Kaczorowski, naczel'
niczka hm. Halina Sledziewska,
hm . Jacek Bernasiński i inni. Wśród gości znaj dowali si~ : prezes Kongresu Polonii Francuskiej, Polonii Belgijskiej oraz nasz
prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej p . J. Kaszuba z małżonka, jak też wielu
przedstawicieli organizacji polonijnych z Belgii , Holandii, Niemiec Zachodnich,
Francji i Wielkiej Brytanii.
Mszę św . odprawił w asyście obecnych na zlocie księży ks. biskup Szczepan
Wesoły z Rzymu .
Na Mszy obecny był również ordynariusz diecezji Liege , ks.bp
J .M. van Zuylen, który po Mszy w swym przemówieniu pochwalił stanowcza postawę
narodu polskiego, tak w kraju , jak i na uchodźstwie. Ks . biskup Wesoły przekazał zebranym pozdrowienia od Papieża, dodajac, że Ojciec św . spodziewa się
przyj~ć nasz~ młodzież polska z Kanady na specjalnej audiencji, gdy w swej podróży po Europie zajad~ do Rzymu.
Rzęsiste

oklaski dla młodzieży z Kanady
Trzeba podkreślić, że nasi harcerze z Kanady prezentowali się na defiladzie
aniale . W jednakowych mundurach i nakryciach głowy , maszerowali równo w rytm
~~
nic dziwnego, że otrzymywali rzęsiste oklaski i okrzyki podziwu od liranej miejscpwej ludności. Widoczne było, że Kanada jest bliska sercom
Comblain-La- Tour, bo znaczki - flagi kanadyjskie z listkiem klonowym
~odem dumy tych, którzy je otrzymali a zazdrości tych, którzy ich nie

-

archiwum

str .33

SKAUT

Nr. 32/33

młodzież z Kanady wyróżniała się nie tylko zewnętrzu~ postawa.
Słysza
ło się pochwały za dyscyplinę i dobre zachowanie na obozach, za oryginalne poka-

Ale

zy na ogniskach . W konkurencjach i zawodach sportowych zdobywała przodujące
miejsca . W lekkoatletyce pierwsze miejsca zb i erali chłopcy z Toronto, u dziewcząt zespoły obozów "B aśka " i "Oleńka " zdobyły pierwsze miejsce w konkursie biwakowania i gry w siatkówkę. Młodziutka harcerka z ottawskiej drużyny , Joasia
Makomaska , zdobyła III miejsce w ogólnej sprawności zlotowej, która polegała na
zebraniu dużej ilości różnych informacji, tyczących historii ZHP .
Pielgrzymka do Banneux
W sobotę prawie wszyscy uczestnicy zlotu udali się autobusami lub pieszo
/26 km/ do Banneux , miejsca kultu maryjnego, by w ten sposób wykazać swą sol idarność z pielgrzymami w Polsce, którzy w tym samym czasie wyruszyli pieszo z
wielu miast polskich do Częstochowy na Jasną Górę . Na czele pielgrzymki niesiono obraz Matki Boskiej Częstochowskiej , który został poświęcony w Banneux i póź
niej umieszczony uroczyście w kościele w Comblain-La-Tour dla upamiętnienia
III Swiatowego Zlotu Harcerstwa .
Placuszki z prawdziwym syropem klonowym
Niedzielne popołudnie było "Dniem gości" . Na placu zlotowym u harcerek rozłożyło się nasze Koło Przyjaciół z Kanady, smażąc placuszki z prawdziwym syropem klonowym . Napis, ozdobiony listkami klonowymi i fotografiami kwiatów - symboli prowincji, zapraszał do skosztowania tego typowo kanadyjskiego przysmaku,
oczywiście bezpłatnie, toteż smażalnia cieszyła się wielkim powodzeni em t ak wśród
go ś ci, jak i młodzieży .
Gospoda harcerska z napojami i skl epik z pamiątkami zlotowymi były również oblegane .
Kończył się zlot i słyszało się już głosy żalu, że trwał tak krótko.
Ale
nie dla naszej wyprawy kanadyjskiej . Po zlocie bowiem udała się na wycieczkę
po Europie, gdzie zwi edzi wiele miast , miejsc historycznych i turystycznych, a
przede wszystkim spotka się z Ojcem św . w jego letniej rezydencji .
Półtygodnik :

" Zwi(lzkowiec" , Nr . 72/73
dnia 8- go września 1982 roku .
Toronto , Ontario, Kanada .

III SWIATOWY ZLOT

ZGROMADZIŁ

.
INSTRUKTOROW, PRZEDSTAWICIELI

1.1/2
KOŁ

TYSIĄCA

'

KPH I NIECO ZAPROSZONYCH GOSCI ORAZ
ZLOTU

N
COMBL.AIN LA TOUR
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ZHP POZA GRANICAMI KRAJU
Tygodnik Powszechny Nr.47 21 .XI . 1982r.
Ubiegły

rok /1981/ przeszedł do historii Związku Harcerstwa Polskiego jako
rok szczególny. Burzliwe obrady VII Zjazdu , na szeroką. skalę organizowane obchody 70-lecia Harcerstwa , dziesiątki wystaw o dziejach tego ruchu, kilkutysieczne zloty w Poznaniu, Krakowie i Gross-Rosen,działalność Kręgów Instruktorów
Harcerskich im . Małkowskiego - wszystko to spowodowało, że tematyka harcerska
często gościła na łamach czasopism , w tym i "Tygodnika Powszechnego".
Rok bieżacy przyniósł z kolei wielkie wydarzenie dla Harcerstwa polskiego
na świecie , o którym niewiele wiadomo w naszym społeczeństwie. Latem b . r .
odbył się w Belgii III Swiatowy Zlot Harcerstwa oraz III Swiatowy Zjazd Ogólny.
Warto tym wydarzeniom poświęcić chwilę uwagi . Oto kilka informacji wprowadzających .

"Zwiazek Harcerstwa Folskiego poza granicami Kraju", skupia w swoich szeregach około 10 tys . harcerek, harcerzy, zuchów, instruktorów i działaczy harcerskich, pracujacych w poszczególnych państwach . Należa do nich : Argentyna,
Australia, Belgia, Francja, Kanada, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania - najliczniejszy Okręg . Pojedyncze jednostki działają. także w RFN, Szwajcarii i we
Włoszech .

Władza

najwyższa

ZHP poza Granicami Kraju jest Swiatowy Zjazd Ogólny .
Pierwszy odbył się w 1970r. w Londynie. Drugi - na Kaszubach w Kanadzie w 1976r .
Wprowadzono na nim do użytku służbowego "Regulamin główny", pełniący rolę Statutu . W tym roku od 11 do 14 sierpnia, obradował III Swiatowy Zjazd Ogólny ZHP .
Pom i ędzy Zjazdami - odbywającymi się co 6 lat - władzę sprawuje Naczelna
Rada Harcerska . Zbiera się ona co 2 lata . Na co dzień pracami harcerstwa na
świecie kieruje Naczelnictwo.
Zachowało ono przedwojenny układ władz Naczelnych.
Przewodniczacy
ZHP - Hm. R. Kaczorowski, Główna Kwatera Harcerek z Naczelniczka
•
H. Sledziewska oraz Główna Kwatera Harcerzy z Naczelnikiem J . Bernacińskim .
Nowością jest wprowadzenie funkcji Naczelnego Kierownika Starszyzny Harcerskiej, działającego niezależnie od obu Kwater Głównych . Siedziba Naczelnictwa
od II wojny światowej po dzień dzisiejszy - jest Londyn . Tam mieszczą. sie też
redakcje najważniejszych pism emigracyjnego Harcerstwa : 11 Na Tropie", " SKAUT 11 ,
11
"t.Jezełek", "Ognisko Harcerskie" oraz
Biuletyn Informacyjny Naczelnictwa" .
Utrzymywanie polskości w środowiskach młodzieży polonijnej to główne zadanie ZHP poza granicami Kraju . Ze wszystkich środków , które mogą działać hamujaco na proces lyYTiaradawiania się naszych dzieci, dwa zasługują. na szczególna
uwagę ze względu na ich ważność i skuteczność .
Polska szkoła i polska gromada
zuchowa.- pisał J. Hebda /"Wychowanie Ojczyste" . Londyn I . 1959r./ a K. Obtuło
wicz dodawał: "poza rodzicami, parafią., szkoła sobotnia, harcerstwo staje się
główną. instytucja walki o utrzymanie i rozwój polskiej kultury poza granicami
kraj u." "Chowanna" Nr . 9 . 1971 r . , Londyn.
Rolę szczególna w tym względzie odgrywaja Swiatowe Zloty ZHP .
Każdorazowo
są on~ ~darzeniami nie tylko w życiu harcerstwa, ale i całej Polonii.
l'
Pie wszy z nich odbył się w 1969r . na Monte Cassino . W 7 lat później - na
~as~bach w Kanadzie rozbił namioty II Zlot polskiego Harcerstwa . Wzięły w nim
ud z~ał_ l 4
osoby, w tym 57 przedstawicieli organizacji skautowych . W listopa11
dzie 1'981
Przewodniczacy ZHP wydał rozkaz, w którym czytamy : Naród polski w
\

o
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Kraju i w cał'ym śświecie przygotowuje się do uroc~tości 600- lecia obecności
obrazu Matki Boskiej na Jasnej Górze w Częstochowie. Harcerstwo Polskie poza
Krajem ł~czy się z całym narodem w dziękczynnych modłach za opiekę Jasnogórskiej
Fani - Królowej Polski, wiernie strzeg~c ideałów służby Bogu i Polsce. Również
w nadchodz~cym 1982r . świat skautowy obchodzi 125 rocznicQ urodzin jego założy
ciela - Roberta Baden-Powell'a /22 luty/ oraz 75 rocznicę skautingu . Dat~ urodzinow~ wielkiego ruchu stał się dzień, w którym 20 chłopców pod komend~ BadenPowell'a, wzięło udział w pierwszym obozie na Brownsea Island /29.VII - 9 .VIII
1907r . / . Dla upamiętnienia tego wydarzenia, które wywarło - przez harcerstwo
polskieogromny wpływ na losy młodzieży polskiej, Naczelnictwo ZHP zwołuje
..
III Swiatowy Zlot Harcerstwa w Comblain la Tour w Belgii.
Comblain la Tour to niewielka miejscowość położona ok . 30 km na południe
of Liege. Od 29 lipca do 11 sierpnia, na terenach użyczonych przez prywatnych
właścicieli, obozowała ponad tysięczna rzesza polskich harcerek i harcerzy
/w Zlocie wzięło udział 1280 osób/ . Zlot rozpocz~ł się 1-go sierpnia uroczyst~
msz~ święt~ i ogniski em "Spotkamy się w solidarności z Narodem" .
Od 2-go do
6- go sierpnia odbywały się zajęcia w obozach /gry, zawody , biegi harcerskie/ ,
5- go sierpnia nast~pił wyjazd całości Zlotu do miejsc walki żołnierzy polskich
z okersu II-ej wojny światowej.
"W służbie Jasnogórskiej Fani" - było hasłem siódmego dnia Zlotu . Dzień
następny był Dniem Gości z Msza święt~, defilad~ i ogniskiem .
Uroczyste zamknię
cie Zlotu nastąpiło 10-go sierpnia, a hasłem pożegnalnego ogniska było : "Będziem
Polakami".
"\v grach, biegach i pieśni pokażemy, że jesteśmy Polakami, myślimy i mówimy po polsku i że w przyszłości będziemy zawsze Folakarni po kres naszego życia "
tak pisał w artykule "Jak będzie na Zlocie'' - hm . Ignacy Płonka - redaktor "Na
Tropie". Watek ten przewijał się podczas wszystkich zajęć obozowych Zlotu, którego hasłem przewodnim była ''Służba Polsce" . Oba te hasła były tematami dyskusji podczas III- go Swiatowego Zjazdu Ogólnego ZRP . Obrady Zjazdu i Zebranie
Naczelnej Rady Harcerskiej rozpoczęły się 11 - go sierpnia w ośrodku Polskiej
Macierzy Szkolnej w Comblain la Tour. Warto przypomnieć, że do kompetencj i
Zjazdu należą : ostateczne decydowanie w sprawach ideowych ZHP poza granicami
Kraju, uchwalenie i wprowadzanie zmian do regulaminu głównego, przyjmowanie
spraw9zdań Naczelnictwa i wybór Naczelnej Rady Harcerskiej .
W chwili pisania tego sprawozdania brak było wyników obrad Zjazdu . Należy
się spodziewać , że nie przyniosły one żadnych zasadniczych zmian w stosunku do
Zwi~zku Harcerstwa Folskiego w Kraju .
Za cztery lata będziemy obchodzić jubileusz 75-lecia Harcerstwa . Jubileusz
ruchu, który w najnowszej historii Folski odegrał niepowszednia rolę w kształto
waniu postaw i charakterów polskiej młodzieży . Warto by to był wspólny jubileusz : Harcerstwa w kraju i Harcerstwa poza granicami Kraju . Wymaga to jednak
maksymurn dobrej woli od obu organizacji . Jest to niezbędne. Niezbędne, by
razem zasi~ść do zlotowego ogniska .
P.S. 19-go sierpnia w parku przed aulą. audencjonalną w Castel Gondolfo
nh~~- 'ę spotkanie uczestników Zlotu, 460- osobowa grupa harcerek i harcerzy
nów 'ednoczonych i Kanady z Ojcem Swiętym- Janem Pawłem II- gim .
li oB cni kapelani Zl otu : ks.prał.hm . Zdzisław Peszkawski - kapelan Har~t
ach Zjednoczonych, O. Feliks tvoj ciech Bednarski , dominikanin prof .
11
:;:::.:;;r. CUm )W Rzym~7 i biskup Szczepan Wesoły, delegat Prymasa Folski dla duszgracJ1 .

t:J
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Informacje o spotkaniu zamieścił "Tygodnik Powszechny" Nr.35/1982 oraz
"Słowo Powszechne" Nr . 135/1982 z 31-go sierpnia.
Tomasz Kuba Kozłowski
JAK TO

BYŁO

" " "
W GODOLLO

Przy ogniskach harcerskich snuja się wspomnienia, wspominki z harcerskiej
Historii . Jak to było? Gdzie to było? Czy pamiętasz?
Jak to było w G8d8118, na Węgrzech, na IV "Jamboree" skautowym :i 1933 roku? ..
Ogromny park rezydencji letniej regenta Węgier G8d8118 /czytaj: Gedele/, w
nim tysiace namiotów, las różnobarwnych sztandarów, zaczepionych na masztach i
tłum skautów 42 narodów - oto ogólny obraz Zlotu.
Pośrodku parku, na skalistym
wzniesieniu stoi namiot wodza - naczelnego skauta, generała Baden-Powella. Wielki
to zaszczyt dla Polaków, gdyż jego namiot jest rozbity tuż obok polskiego obozu.
Zlot rozpoczęła imponujaca defilada, która przyjmował sam skaut naczelny,
popularnie zwany "Bi-Pi". Sztandary polskie powitane zostały niemilkn~cymi brawami i okrzykami : "Eljen Lengyelorszag" - "Niech żyje Polska!"
Po defiladzie rozległ się nagle niebosiężny okrzyk, powtórzony trzykrotnie
w 42 językach i 15 tysięcy skautów biegiem ruszyło przed trybunę, gdzie ze łzami
w oczach przemówił - Baden-Powell. Podczas defilady wypuściliśmy 200 gołębi pocztowych . Zerwały się, zakotłowały i poszybowały prosto na północ .
Zlot już oficjalnie otwarty . Cóż jest w polskich obozach? Podziw wzbudzaja
dwie polowe kaplice oraz świetlice urz~dzone ze smakiem i pomysłowości~. Sensację budza dwa psy i smok, które strzeg~ artystycznej bramki warszawskiej "trójki" .
Chłopcy gotuja sobie sami, a ich kuchnie obozowe sa w ciagłym oblężeniu.
Smakowite zapachy przyci~gaja coraz to nowych gości .
Codziennie przyjeżdżaja z Budapesztu na próby pokazów harcerki . Przyjechało
ich z Polski 77; część kajakami aż z Gdyni i biora udział w tańcach narodowych,
które maja być częścia polskiego pokazu na arenie . W barwnych strojach krakowskich, ślaskich i góralskich - harcerze i harcerki sa przedmiotem nieustannego
zachwytu .
Pokaz polski na arenie przyjęty został z niesłychanym entuzjazmem. Przedefilowały nasze szeregi przed trybunami , a potem na odgłos trabek chłopcy z flagami polskimi ustawili się w dwubarwna granicę państwa polskiego . Pośrodku tej
"mapy" na oczach publiczności postawiono maszt. Orkiestra gra '~azurka Dąbrowskie
go" . Wszyscy "pozdrawiaj<a" wznoszaca się na maszt polsk~ flagę!
Daleko słychać gwar, śpiew i okrzyki. Na dziesięciu wozach wjeżdża wesele
sieradzkie. Przed trybunami wozy zatrzymuja się i oberkiem przekraczaj~ granice .
Przed widzami rozgrywa się barwny obraz polskiego wesela, przeplatany śpiewami i
,
.
tancam1 .
Wśród żywiołowego mazura, rozlega się nagle tr~bka.
Baczność! Wszyscy formuj~ się w karne czwórki i ze śpiewem "Roty" maszeruj~ ku "morzu", na które wpły
wa'a nasze okręty, których rolę graja ubrani po marynarsku harcerze z 39 warszaw k1e' drużyny . Jeszcze raz maszerujemy przed trybunami. Niesiemy złożony maszt,
a
szuB · ogrOinn.'l sieć . Publ iczność na trybunach wstaje i woła : "Czuwaj", "Niech
eyje' . " ~zuwaj" stało się bez mała ogólnozlotowym pozdrowieniem i nawet "cywile"
_takpaC o drawiali ! Podwieczorek w obozie polskim, na którym gościem był Badeno
owell,
ież zdobył sobie uznanie dla polskiej organizacji .
Sam Wódz zrywał
---~ ·
:r; r zy od stołu, aby uchwycić aparatem niektóre sceny naszych tańców.

archiwum

___..,-

str.37

SKAUT

Nr 32/33

zorganizowali dla nas wycieczki po całym kraju. Byliśmy nawet w
"pustach", gdzie podziwialiśmy "fatę morgana" i jeździliśmy na prawdziwych stepowych rumakach. Bardzo nam było przykro odjeżd7.ać.
Niektórzy z nas pospieszyli do Gdyni, aby powitać tam Baden-Powella, który z
Żona miał odwiedzić obozy pod Gdynia . Żegnaliśmy GBDBLLB gromkim "Czuwaj" i
węgierskim "lo munbat" .
Węgrzy

-

Hm . H. K.

Wiersz z Kraju

"Do mojej córki"

Nie mam teraz czasu dla ciebie,
Nie

widziała Cię długo

Jesecze

matka

poczekaj,

trochę

podrośnij

-

Opowiemy ci o tych wypadkach.
O tych dniach
Pełnych

pełnych

nadzieji,

rozmów i sporów goracych,

O tych nocach kiepsko przespanych
Naszych sercach mocno bijacych.
O tych ludziach, którzy poczuli
że

sa wreszcie u siebie

Solidarnie walcza o dzisiaj
i o jutro
Więc się
Aż

także

nie

dla Ciebie .

smuć

i czekaj cierpliwie

powrócisz w nasze

objęcia,

W naszym domu , który nie
Bo nie

archiwum

było

•

istniał ,

w nim prawdziwego

szczęścia.
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Koła, Rozmaitości /część

5-ta/

Szkudłapski

WALNE ZEBRANIE

KOŁA

Walne Zebranie Koła odbyło się dnia 6-go grudnia 1981r . , o godzinie 16-tej,
w siedzibie Z. H.P., 47 Rutland Gate, Londyn .
Zebranie zagaił dh . dr . I . Rozbicki, Przewodniczący Zarzadu Koła; podkreślił
potrzebę zaangażowania w pracę młodszych harcerek i harcerzy.
Chwila milczenia uczczono Zmarłych członków Koła : dhny : Marie Chmielewska i
Karolinę Renkawiczową, oraz druhów : Romana Kawalca i Mariana Zajączkowskiego.
Na Przewodniezacego Zebrania wybrano jednogłośnie dba pułk . J. Rowińskiego,
a na sekretarza dhnę W. Liberys. Następnie odczytano protokół z poprzedniego
Walnego Zebrania .
W swym sprawozdaniu Przewodniczący Zarządu Koła przedstawił krótko działal
ność Zarządu .
Odbyto S zebrań Zarządu . Komisja Historyczna przygotowuje do
druku następny numer Zeszytu . Redakcja "Skauta" oddała do druku następny numer
30/31 . Sekcja Imprez zorganizowała "Opłatek", "Swięcone" i zebranie towarzyskie .
Imprezy te były bardzo starannie przygotowane przez Sekcję Imprez pod przewodnictwem dhny E. Rozbickiej . Dh. dr. Rozbicki podkreślił, że żadna z druhen z Sekcji
Imprez nie zgodziła się na zwrot kosztów, za co Przewodniczący Zarz~du Koła serdecznie Im podziękował.
Komisja Rewizyjna stwierdziła, że stan gotówki Koła /w kasie i w banku/ wynosił Ł1249 . 87.
Wpływ ze składek wynosił Ł125.77, a dochód z imprez Ł349.48 .
Komisja Rewizyjna podkreśliła wspaniałą działalność Sekcji Imprez . Komisja snvierdziła też "porządne przechowywanie wszystkich domumentów i dokładne księgowanie
przez Skarbniczkę"; ~Ąłosiła wniosek o udzielenie ustępującemu Zarz~dowi absolutorium z podziękowaniem.
Redaktor "Skauta", dhna H. Smoleńska, poruszyła problemy związane z oddaniem
do druku numeru : trudności w segregowaniu materiału i przepisywaniu gotowego
mate riału na maszynie /brak maszynistek/ .
Dh . M. Spławski, administrator "Skauta" podał stan inwentarza i ilość numerów
rozprotvadzonych .
\.J dyskusji nad sprawozdaniami postanowiono zwiększyć nakład "Skauta" o 50
dodatkowych egzemplarzy. Zwrócono też uwag~ na to , że w kraju obchodzi się
70- lecie Potvs tania Zwic1zku Harcer s twa Folskiego .
Po dyskusji przyj ęto wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie ustępuj acemu
Zarzadowi Koła absolutorium z podziękowaniem i przystąpiono do wyboru Przewodniezacego Zarządu Koła . Dh . dr . I. Rozbicki wysun~ł kandydaturę dha St . Wandzilaka,
którą zebrani przyjęli przez aklamację.
Do Zarz~du wybrano dhny: I . Borkowska, E. Rozbicką, A. Saperowa i H. Smoleńską, oraz dhów : J . Kedzierskiego, M. Spławskiego, J . Szkudłapskiego i J . Wittinga .
~~~~1misji Rewizyjnej zostali trybrani : B. Olizar /Przewodniczący/, dhna J . MoreA~wska · dh . A. Z. Ropelewski .
W w lnych wnioskach uchwalono, aby tvpłacić Ł25 na Fundusz Pornocy Krajowi.
~~wi no też wysłać gratulacyjny list do Prezydenta R.P . z okazji 90-lecia

•

o

•
ZlJl
.

Na
~~

a ończenie podziękowano dhowi doktorowi I . Rozbickiemu za owocna pracę
v'sku Przewodniczącego Zarządu Ko ła, a dhowi płk . J. Rowińskiemu za
zeprowadzenie obrad .
Sekretarz Koła
Dh . J . Szkudłapski
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Sprawozdanie skarbniczki za okres
od 16-go listopada 1981r. do 31 października 1982r.
Na

wpływy złożyły się:

- składki członków za rok 1981/82
- dary na wydawnictwa
- dochody z imprez
razem

Ł.

94.70

Ł.101.10
Ł.288.81
Ł.474.61

SKŁADKI

Dh
B. Olizar
Dh
s. Ejzert
J. Rowiński
Dh
Dhna J. Jaklik
A. Ropelewski
Dh
Dh
J. Wiszniewski
s. Gruca
Dh
Dh
s. Wandzilak
Dh
A. Brochwicz-Lewiński
Dh
K. Kuś
Dh
w. Zaleski
Dh
A. Rodziewicz
Dhna J. Morozewicz
R. Zawadzki
Dh
Dh.Dr. I. Rozbicki
Dhna E. Rozbicka
Dh
M. Spławski
Dh
M. Jasiukowicz
K. Kuś
Dh
Dhna L. Dembińska
pan l.• L. Nalewajko
Dhna R. Balicka
Dh
J. Szkudłapski

Ł.2

Ł.2
Ł.2
Ł.2
Ł.2
Ł.

2

Ł.2

Ł.2
Ł.2
Ł.2
Ł.2

Ł.2
Ł.2

Ł.2
Ł.2
Ł.2

Ł.2
Ł.2
Ł.2

Ł.2
Ł.

1. 70

Ł.2
Ł.2

•
•
•
z przen1.es1.en1.a
Dh
M. Spławski
Dhna W. Liberys
Dhna K. Gołofit
Dhna W. Nawajska
Dhna H. Martin
Dh
Wolton
Dh na H. Miel źyńska
Dh
Psnik
Dhna A. Smoleńska
Dhna z. Gergovich
Dhna H. Młynarkiewicz
Dh
K. Lewicki
Dh
B. Pancewicz
Dhna z. DargużankaBogdanik
Dhna M. Michałowska
Dh
J. BaryłJz
Dr. J. Poniatowski
Dh
J. Rowiński
Dh
Greenford
Dh
s. Ejzert
Dh
Urbański
Dh
J. Kędzierski
Dh na I. Borkowska

Ł.

Ł.
Ł.

Ł.
Ł.
Ł.
Ł.

Ł.
Ł.
Ł.
Ł.
Ł.
Ł.
Ł.
Ł.

Ł.
Ł.
Ł.
Ł.

Ł.
Ł.
Ł.
Ł.

Ł.

45.70
2
2
2
2
2
2
1
4
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2

Ł.45.70

To tal

Ł.

94.70

Ł.
Ł.

15.00
15.00

Ł.

5.00

Ł.
Ł.

30.00
2. 50
26.21

Ł.

93.71

WYDATKI DO 31 LISTOPADA, 1982r.
21.1.1982r.
"
" " 25.4.1982r.
~--~~llczczeniu pamięci Dra W. Zaleskiego
tytut Marszałka Piłsudskiego
Opłata

o

za

-

salę

sz Pornocy Krajowi /Dhna O. Saper i
Dhna E. Rozbicka/
•
•
a - przep1.sywan1.e
racja "Skauta" /wysyłka numerów/

Ł.

Razem
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Dhna
Dh
Dh
Dh
Dhna
Dhna
Dhna
Dhna

H.
A.
K.

w.

NA FUNDUSZ WYDAWNICZY

Smoleńska

Ł.

1. 50

Brochwicz-Lewiński Ł.6 . 00
Kuś

Ł.3.00

Zaleski
J. Morozewicz
K. Gotofit
W. Nawajska
-

Ł . 3.00
Ł.8.00

Ł.5.00
Ł.

Grudzińska

Sprzedaż

1. 60

Ł.4.00

"Skauta"

Ł.

Dh
K. Kuś
Dh na H. Smoleńska
Dh na Saperowa i
Dhna E. Rozbicka
Dh
Kurpowi c z

•
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1. 00

Ł.3.00
Ł.2.00
Ł . 20.00

Ł.

Dhna Z. Gergovich
.
Dhna Rodzewicz
Dh
K. Lewicki
B. Pancewicz
Dh
•
Dhna Z. Darooti-Bogdantl:.
Dhna M. Michałowska
Dh
J. Bary c z
Dh
J. Spławski
'
Dhs.C M. Ja s~. uk r_ ki ti.',.z_
Dhna L. Dembińska
Dhna R. Balicka
Dh Dr. I. Rozbicki
Dh
s. Wandzilak

Ł.
Ł.
Ł.

Ł.
Ł.
Ł.
Ł.
Ł.

Ł.
Ł.

Ł.
Ł.

Ł.

1. 00
Ł.

Ł . 59.10

Ł.

To tal

DOCHOD Z IMPREZ :
6 .1 2 . 81
17. 1 • 82
17. 1 . 82
17. 1 . 82
17. 1 . 82
17. 1 . 82
25.4.82

Ł.
Ł.

Ł.
Ł.
Ł.

Ł.
Ł.

1. 50
15.30
1.00
0.50
59 . 00
30.50
14.80

42.00
59. 1o

Ł.101.

10

Ł.288.81

25 . 4 . 82
25 . 4 . 82
25 . 4.82
25 .9. 82
25 . 9.82
25.9.82

Ł.

33 . 50
30 . 00
32.35
24 . 26
23 . 40
22 . 70

Ł.

166.21

Ł.
Ł.
Ł.
Ł.

Ł.

Ł .1 22.60

Ł.122.60

To tal

Ł.288 . 81

•

N
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8.00
6.00
3.00
3.00
1.00
3.00
1.00
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Ci co odeszli .
Gen . Dywizji Zygmunt Bohusz Szyszko ur . 19 . I . 1893r . w Chełmnie Lubelskim, zmarł
w Londynie 20 . VI.1982r . W 1916r. uciekł z niewoli rosyjskiej, wstąpił do 2-ej
Brygady Legionów . Po pokoju Ryskim pozostał w służbie stałej; objął jako płk .
stanowisko 1-ej Dywizji Piechoty Legionowej. W walkach wrześniowych 1939r . był
dowódca 16-ej Dywizji Pomorskiej . Jako dowódca Brygady Podbalańskiej walczył
pod Narwikiem w Norwegii. W 1941r . , wysłany do ZSSR- zca gen . Andersa - jest
dowódca 7 Dyw . Piechoty, potem 5-ej Kresowej Dywizji Piechoty, Inspektor Generalny PSZ . Odznaczony 2-krotnie Krzyżem Virtuti Militari IV, V klasy , Krzyżem
Polonia Restituta, 4-krotnie Krzyżem Walecznych oraz innymi odznaczeniami polskimi i wysokimi zagranicznymi . Autor wielu ciekawych powieśc i i opracowań, jak :
"Wrześniowym Szlakiem", "Republika atomowa", "Czerwony Sfinks" i wiele innych .
Od 1965r. był prezesem Związku Pisarzy i Literatów. Również otaczał opieka Dom
Pisarzy i Literatów w Londynie . Cześć Jego pamięci.
Dhna Aniela Rymwid-Misiakowa, Żołnierz AK , pseudonim "Nelly" , ur. 1903r., wdowa
po Śp . majorze Józefie Rymwid-Misiaku/członek naszej Komisji Rewizyjnej/, po
długich cierpieniach zmarła w Londynie 13.VI.1982r.
Spopielone zwłoki przewieziono do Polski, aby pochować koło śp . męża na cmentarzu w Łagiewnikach koło
Łodzi.
Msza żałobna odbyła się w kościele św. Jana na Putney, na Ravenna Road.
Niech spoczywa w spokoju . ..
Bronisław Marian Pancewicz, hm .> inż. rolnik, oficer 2-go Korpusu, b . kierownik
Wydziału Wędrowników Łódzkiej Komendy Chorągwi, Komendant harcerstwa w Indiach
/Valivade/ i członek Głównej Kwatery Harcerzy , autor książki "Harcerstwo w Indiach"
Indiach", odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i innymi odznaczeniami polskimi i
brytyjskimi, zmarł 19 . III . 1983r . Członek naszego Koła, osierocił rodzinę i przyjaciół .
Cześć Jego świetlanej pamięc i .
Ksiądz Prałat Rafał Elston-Gogoliński ur . w Kijowie w 1903r . , potomek arystokracji, zrywa z utytułowaną rodzina, zostaje wyświęcony na księdza w Krakowie. Całe
swe życie poświęcił pracy du~hownej i publicystyce . Dr . prawa kanonicznego, płk .

pilot,

Rady Stowarzyszenia Polskich Lotników , naczel ny Kapelan tegoż
Zwi~zku .
Również Naczelny Kapelan Zwiazku Harcerstwa Polskiego na Uchodźctwie .
Redaktor działu pisma dla księży "Duszpasterz polski zagranicą", Dyrektor amerykańskiej organizacji charytatywnej "Catholic Welfare Conference" , sędzia trybunału matrymonialnego przy arcybiskupstwie katedry Westrninsterskiej, prałat papieskimonsignor, kawaler Krzyża Virtuti Militari w wojnie 1939r. oraz odznaczony angielskim OBE i DSO . Wygłaszał świetne kazania niedzielne w polskiej Sekcji BBC .
Msza odprawiona przez 3 biskupów odbyła się w Katedrze Westminsterskiej przy
licznym udziale kleru i licznie zebranych przyjaciół polskich i angielskich .
Pr ochy zostały odesłane do Kraju , zgodnie z wola Zmar łego Prałata . Miewał c i ekawe rekolekcje dla Instruktorek i Instruktorów harcerskich . Bywał mile witanym,
c~ony,m gościem na Harcerskich Radach Naczelnych .
Cześć Jego pamięci .
~-

o

członek

tonl Ro elewski , czynny członek naszego Koła, członek redakcji " Skauta",
drhży~o~~ żyny skautowej w Radomiu /lata 1910- 14/ major art . w wojsku polskim,
ULą w, K9bYf nach z . Radomskiej - 29 . XII .1 893r. , zmar ł w Londynie 8 . IV. 1983r .
C lenek or~ izacji młodzieżowej "Zarzewie" , brał udział w strajku szkolnym 1905r .
ę
~ 19 2 • zorganizował w Radomiu drużynę skautowa , której został drużynowym
~ ' ~pi.lytuf? movens " całej pracy skautowo-har cerzkiej .
~
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Różne

1.

1/

Z biuletynu "Harcerstwo nad Pacyfikiem", marzec 1983r . , Vancouver B. C.
Kanada str. 2a - dowiadujemy s i ę, że kolorowy, piękny film phm.
Wojtka Bogdanowi cza ze Zlotu Swiatowego w Belgii, ze świetna nar racja
hm. Stefana Bogdanowicza /ojca/ dotarł do Torronto i jest nadzieja, że
i do Vancouver.

. ',
' .
Przypominamy, że członkowie 1.. gosc1.e
naszego Koła, mieli moznosc
oglądać ten śliczny film na " Swięconem Koła" 20 . IV . b.r. w Londynie
na Putney .

2/

2.

Dh. Zenon Buczewski z Vancouver - Kanada, wydał ciekawe "Czasopisma
harcerskie na świecie od 1939 roku ." w roku b i eżacym. Są.dzę, że
zebrany materiał powinien zainteresować naszych członków.
b. przeprasza czytelników "Skauta", że Nr.32/33 ukazuje
opóźnieniem , z powodów od nas niezależnych .

Redakcja
dużym

się

z

Komitet redakcyjny b. serdeczne dzi ękuje dhnie Marysi Zimmermann za przepisanie na maszynie Nru 32/33 . Ułatwiło to Redakcji wydanie powyższego
numeru! !! Dzi ękujemy ! !!

3.

•

***
•

1sze foto :

Uczestnicy uroczystości wręczenia egz . " W Gromadzie Zuchów" z 1945r .
1szy rzad od lewej : Mrs. Rosita Bahiana, Konsul polski Kazimierz
Krasicki, Mrs. Ethel Rusk, dr. Leopold Obierek, Mrs. Marjorie
Logley, Majone Logley .
2gi rz~d od lewej : Mary Durdell , Maria Dreszer, Lydia Obierek,
Henryk Rozmarynowski , dr . Lorne W. Barclay , Clare Greenbereger .
N. YORK 15 . 6.1945.

N

Mrs . Paul Ritterhouse, national Director of Girlscouts of Arnerica,
Dr. Leopold Obierek - oficjalny Repreze~tant Harcerstwa polskiego,
ary Burdell - Girl Scouts of America , trc:op 3-16, Manhattan,.
N.Y. 15.6 . 1945 .
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ZYCIORYSY /cz . la/
1.

2.
3.
4.

s.

Pan Prezydent Rzeczypospolitej dr. Stanisław Ostrowski.
Dh.dr. Władysław Zaleski
Notatka prof. J. Pilatowej o prof. Z. Stieberze
Hm. J. Wierzbiańska- Wspomnienie o Zdzisławie Stieberze,
harcerzu i przyjacielu .
Wiersz z Kraju.

str . 1
str. 2
str. 2,3
str. 3-S
str . S

•

przeszłości

Z niedalekiej
6.
•

7.
8.
9.

Spotkanie Ojca 'Swiętego z rodakami
na Crystal Palace w Londynie w 1982r .
Dh. J. Kędzierski - Bez mundurów /cz. 2- ga/
Dh. J. Szkudłapski - Pierwszy numer Skauta
Dh. dr. L. Obierek - Wydawnictwo ksiażki "W gromadzie
zuchów w USA w 194Sr."

Dh. J.

Szkudłapski-

Rozmaitości

10.
11.

12.

/cz. 2a/

Dhna R. Balicka
Zygmunt Krasiński
Dh. Romek
J. Bazylewicz
N.N.

..,
- Wspomnienia-obozu Harcerek i o Dhnie
Eugenii Umińskiej, słynnej skrzypaczce
-wiersz "Wszędz ie ••. "
- "Jak tylu innych" /garść wspomnień
- Łagier 202 na Syberii
- Migawki z Kraju. "Akcja Zuchów
Londyńskich"

IIIci SWlATOWY ZLOT Z.H.P. 1S.
16.
17.
18.
19.
20 .
21.
22.

Działalność

D. J.

~__.;;!7.

naszego

Sierpień

--

Koła, Rozmaitości

Szkudłapski-Walne

Zebranie
z Lat Dawnych
prawozdanie Skarbniczki
Ci co odeszli
Od Redakcji

--

Koła

-

--

str.
str.
str.
str.

21
22
23
23,24

str . 24-30
str. 30
str. 31-33
str . 34-36
str . 36,37

/cz. Sa/

Harcerek, Harcerzy
str.
str.
str .
str .

----------

str. 14-16
str . 17-19

1982r. w Belgii /cz. 4a/

archiwu
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str . 12,13
str. 14

str. 19-20

3ci Swiatowy Zlot Harcerski . Notatka od Redakcji
Hm. I . Łukomska
- Wspomnienia ze Zlotu
Fragmenty z gazet: 11 T. Nowakowski''}"Narodowiec"
Hm . Leonidas Kliszewicz - Harcerska "Inwazja Belgii"
Hm. St. Bogdanowicz
- Trzeci ~wiatowy Zlot Harcerstwa Belgia
Wypowiedzi uczestnic zek /Węzełek nr. 120/
Dhna Barbara Głogowska - Jak to było na Zlocie Harcerskim?
Tomasz Kuba Kozłowski
ZHP poza granicami Kraju
/Tygodnik Powszechny nr.47
2 1 • XI. 19 82r . /
11 "
" ':.
Hm . H. K.
- Jak to było w Godollo
•

N

str. 1O, 11

/cz. 3a/

harcerza-żołnierza/

13.
14.

str. 6
str. 7,8
str . 9,10

-

38
39,40
41
42

• • • •

10 maj 1953
Dnia lOgo ma ja 1953 został poswiecony sztandar hufca. Zbiorka odbyta sią
w Klubie Lotnika Po l skiego a poświęcenie w \erlta sie. Wtedy juŻ byty drużyny
"vVisla", "Jantar" (druzyna wędrowniczek), "Rodło" (drużyna korespondencyjna}
"Pomorze", "Straz Morska" i gromady "Pszczółki" 1 "Krakowianki". Ojcem
Chrzestnym był Druh Genera l Su lik, Przewodniczący ZHP, i Matką Chrzestną_
byla Dhna Ełzbieta Andrzejewska hm, Naczelniczka. Sztandar poswiecit
Kapelan Zw1azku, Ksiądz Elston-Gogolinskl hm. Sztandar zaprojektowa-ła
Hufcowa, Dhna Jadzia Chrusciel a Dhna Hanka Studzinska wyhaftowaŁa.
Materiał i nici kupilysmy za pieniadze zebrane z pracy hufca. · Lilijkę_ podarował'
"Jantar" a drzewce otrzymafysmy od harcerzy w podziękowaniu za odnowienie
ich sztandaru. Nastąpiła tez uroczystosc przybicia gwozdzi na drzewcu i potem
kilka harcerek złozyło przyrzeczenie na nasz własny sztandar.

I poki kropla jest w Ba-łtyku
Polskim morzem b~dziesz Ty
Bo o Twe wody szmaragdowe
Pryneta krew i na s ze łzy ....

l

Ten sztandar przeżyt z nami juŻ
trzydzlesci lat. Był z nami na zbiórkach,
b iwa kac h, obozach, zlotach i najraźniej szych uroczystosciach. Setki harcerek
skł'adato na niego przyrzeczenie.
Jest nasz bo by.f wyczynem rak
.. Bałtyczanek .
Jest on z nami w naszych dążeniach do idea-ł\.1 i symbolizuje naszą s.fuzbę Bogu
Polsce i BliŻnim . Przeżył' j~ż wiele lat w walce o dobro i przy nim nabywamy
s ił'ę_ do pracy w wychowaniu da l szych pokole Bałtyczanek na dobre harcerki
i Polki. Czcimy go bo on jest dla nas swiety.

n

-

Hufcowe
1943

He la

Grażynska

-

założycle

tka

hufca

•

Ewa Gieratowa
~._-.....L.QCa Santocka-Sikorska
Irka"C'zarnecka -Bogdanowicz
).Qdzia '{:'hruście l
I4ka. Sa oc ka-s ikors ka
a t;.na S edziewska
adzia
ruscle l
"~a
ą owska-Petrusewicz
~~n"l<a rabinska
WŁ;175ia Niwczyk

archiwum

1943 - 1983
1958
1960
1961
1961
1963
1964
1968
1968
1974
1975
1980

Wanda Poniatowska-Sokotowska
Danka Pniewska
Wanda Poniatowska -Soko-łowska
Małgosia Niwczyk
Krysia Medeksza-Myk
Dana Poniatowska - Bogdanowicz
Irma Paluchówna-Pietroń
Luna Boniewicz-Goliil.ska
Hanka Chachu l ska -Kowa l
Ewa Szugajew
Teresa Ciecierska

10

•

r t 1aJ

1983

Odstoniecie gablotki pamia_tek Hufca
z okaz ji )ego 40 Lecia
oraz
3 O Lecia poświęcenia sztandaru

Instytut Pols ki
i Muzeum im. Genera- ł'a S ikorskieJO
20 Princes Gate, London SW7.
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•

Komitet Redakcyjny: Hm. Hanna

•

Smoleńska,

Dh. J.

Rowiński,

Phm. J.

Kędzie-

--------------------E~~!~-Q~~-~~-~~~~~!~2~~!~----------------------------------Czeki i przekazy prosimy 'W)Tpełniać na "Koło Harcerek i Harcerzy z Lat
Dawnych"i przesyłać na adres Skarbnika- Dh. A.J. Barycz, 44 Birch Grove,
London W.3
•

•
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