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Tęskno

mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszf z ziemi przez uszanowanie
Dla d a r 6 w Nieba•..
Tęskno

..

N

archiwum

mi, Panie•.•
Do Kraju tego gdzie winę jest duż'
Popsować gniazdo na gruszy bocianie,
Bo wszystkim sł\Jżf...
Tęskno mi, Panie...
Do Kraju tego, gdzie pierwsze ukłony
Sf jak odwieczne Chrystusa wyznanie:
"B f d ź p o c h w a l o n yl"
Tęskno mi, Panie..•
Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej,
Której, już nie wiem, gdzie leży mieszkanie,
Równie niewinnej ...
Ttskno mi, Panie.•.
Do bez-tęsknoty i do bez-myślenia,
Do tych, co maję t a k za tak - n i e za nie
Bez światłb-cienia•••
Tęskno mi, Panie•..
Tęskno mi ówdzie, gdzie któż o mnie stoi?
l tak być musi, choć się nie stanie
Przyjaźni mojejl .•.
T,skno mi, Panie..•
•

•

•

OD

REDAKTORA

--------------

Zgodnie z przyjętymi zwyczajami, chciałbym wykorzystać okazję
"zmiany redakcji", by podzielić się z Członkami naszego Koła i Czytelnikami Skauta kilkoma ~i spostrzeżeniami.
•

Od zarania powstania Koła wszystkie Zarządy wydawały b i u l e t y n - k o m u n i k a. t
pod nazwą Skaut. Pientszych jedenaście numeróv zosta::to powielonych. Poczynając od numeru 12-go Skaut ukazuje się
w zeszytach drukowanych, pod redakcją hm dr Józefy Mękarskiej.
Wobec Jej re~gnacji, umotywovanej chorobą, Zarząd Koła po~erzył
mi redakcję i administrację Skauta, zapraszając ró~cześnie do współ
pracy w Komitecie Redakcyjnym dłmę hm dr J. Mękarską, dba A.Z. Ropelewakiego i dha J. Kędzierskiego.
Z przyjemnością nadużyvam przyvileju redaktorskiego, by móc wyrazić
nie tylko swój respekt i należne uznanie dla pracy ustępującej - pod naciskiem choroby- wieloletniej Redaktorce "Skauta", druhnie hm dr J. Mę
karskiej, a przy tej OY~zji wyrazić zapewnienie, że będziemy starali się
nie obniżyć dotychczasowego charakteru i pozionru łfSkauta".
Ponadto przekonany jestem, że vlożymy lojalnie swój vysiłek, w zachowanie dotychczasowego chlubnego dorobku Harcerstwa, zwłaszcza jego
pię knej karty z okresu Niepodległości w którym organizacja, drogą naturalnego rozwoju weszła jako żywe ogniwo do życia społecznego. ZnalazJ:o
to najmocniejszy wyraz w uznaniu przez Państwo Harcerstwa jako organizacji "Wyższej Użyteczności Publicznej. ''
aby Skaut pozostał nadal żywym łącznikiem nie tylko
nielicznej już grupy harcerzy i harcerek z lat 1910/1945, któr~ najsilniej byli zvia.zani z powstaniem i rozwojem naszego ruchu, lecz i
tych, którzy pełnili lub pe!.nią służbę w szeregach organizacji v drugim
i trzecim pokoleniu.
Chciałbym,

Z tych nrzekonań wypływa najserdeczniejsza prośba nawiązania kontaktu z Kołem i Redakcją Skauta. Drodzy - Druhny, Druhowie - piszcie
sve vsnorr~ienia. Wspominajcie prace i osiągnięcia tych, co już odeszli
pełniąc harcerską służbę do ostatka.
czę

nawotern

d~

dawnego

hasła

v swych pracach:

Uśmiechnij się!
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- v setkach a26w wielka mova,
Wpamitci - pustka i czcze s2owa.
A nieraz - w doborze jednego s2ova
Prawda i myśl sit uchowa."

W ola-esie svej czynnej slużby instruktorskiej w Polsce Niepodleglej,
jakoś nigdy nie przyszla mi do głowy myśl poddania w wątpliwość słuszności
Whdz Harcerskich vyraagania przestrzegania przez wzystldch jej cz2onk6w
podstav ideowych ZWiązku, jakim są Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie.·

•

9ędzitam, jak i setki ~eh r6wieśnik6w, że ~!!.~!~.~~~!l!!!~!!~!!
nie ma H a r e e r s t v a •

-- ------ -·-·-------·---------

Zaliczam siebie do tej nielicznej grup,r, kt6ra do dziś myli kolejność
tekstu prawa, twierdząc, że "Na slovie harcerza można polega6 jak na Zavlszy" jest I-szym punktem Prawa. Błąd polega na prawdzie, że taki układ
oboviązyvał do 19.34 roku, t.j. do uchvaly XIV Walnego Zjazdu Z.H.P., a
20 lat slużby musiało to przekonanie w pamięci utrwalić.

redakcjt P r a v a
S k a u t o v e g o , na podst8.vie tekstu prawa angielskiego opracovał Andrzej Małkowski, p:>dając ją
v 2-gim numerze SKAUTA Lwowskiego, z datą l. listopada 1911 roku w nastę
puj~cym brzmieniu:
l. Na słowie Skauta można polega6 jak na slowie Zawiszy.
2. Skaut jest wierny Ojczyźnie.
3. Skaut jest obowiązany być pożytecznym i pomagać innym.
4. Skaut jest przyjacielem wszystkich, a bratem każdego innego
Skauta.
5. Skaut jest rycerski.
6. Skaut jest przyjaciele~ zwierząt.
7. Skaut jest karny i poshtszny.
S. Skaut śmieje się i gwiżdże v najcięższym navet poleżeniu.
9. Skaut jest oszczędny.
Pierwszą polskę.

~......v
.o~elnej

.,.....r.
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z pov.yższego, że bylo tylko dziewię6 punkt6v prawa. Nieścis
rzy miesiące p6źniej, w lutym 1912 roku, na podstawie uchval:y
Komendy Skautowej, został dodany punkt 10-ty, w następującym

O. Skaut jest czysty w myśli, movie 1 uczynku - wolny od nal:og6w
- pttającyeh ducha i osłabiających ciało.
ten sklania do oceny, że i poprzednie dziewięć punkt6v P,rawa ~2y
oficjalnie zaakceptowane przez Naczelną Komendę Skautową /N.K.S.7.

•
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Bezmala v rok, bo ve vrześniu 1912 roku, v tymże czasopiśmie Skaut,
znalazłem innę stylizacjf Prava Skautowego:
l. Skaut jest vierny Oj czyinie.
2. Na slowie Skauta zavsze można polegać •
.3. Skaut jest karny i vierny svoim zwierzchnikom.
4. Skaut nie zniechęca się i zachowj e uśmiech w naj cię~szych
navet okolicznościach.
5. Skaut jest oszczędny i ofiarny.
(~
6·. Skaut nie pije napoj6w alkoholowych, nie pali tytoniu i jest
czysty v myśli, D)vie i uczynkach.
7. Skaut jest przyjacielem wszystkich i ma obowiązek być uży
tecznym i pomo~m.
8. Skaut jest bratem każdego innego Skauta.
9. Skaut jest rycerski.
10. Skaut jest przyjacielem zwierząt.

To brzmienie ealkovicie przypisywane jest redakcji d-hovi Małkowskie
mu. Nie znalaz2em dotychczas jakiegokolwiek potwierdzenia, aby traktować
je jako oficjs.lny vy1 az 6wezesnych Władz Skautowych. Uważane jest jako
vyraz osobistej opinii druha Malkovskiego, v toczących si~ dyskusjach na
temat ideologii w "~,l;.! ~-~-z_ z m i e" ·-·~·ę-~~~~~!~~.
Tekst Prawa Skautowego, kt6ry wytrzymał próbę czasu, zwierając szeregi rozrastającej się organizacji, pochodzi z marca 1914 roku. Jest oficjalnym dokumentem ogłoszonym przez Naczelną Komendę Skautovą jako tekst
obowiązujący ca'łę organizację.
W tym brzmieniu rozszedł się po wszystkich
zaborach, ląezęc niewidzialną nicią rozproszone, pokryte konspiraeję zastę
py i drużyny. Z zakamarków pamięei vylaniaję się pierwsze w życiu ogniska
1 gavędy, które p:t'owadził druh Ignacy P:tażewski na kolonii roboczej we
Wojski v 1914 roku, każąc nam "vykuć na pamięć" i na "vyryvki" poniższe
Pravo Skautove t
l. Na slowie Skauta można polegać jak na Zawiszy.
2. Skaut służy viernie Ojczyźnie.
3. Skaut ma obowiązek być pożytecznym i pomagać innym.
4. Skaut jest przyjacielem wsz.ystkich, a bratem każdego Skauta.
5. Skaut jest r,ycerski.
6. Skaut jest przyjacielem przyrody.
7. Skaut jest posłuszny rozkazom swoich rodziców, patrolowego
i skautmistrza.
8. Skaut uśmiecha się i pogwizduje w każdero trudnem położeniu •
• Skaut jest oszczędny.
N
Skaut nie pali tytoniu, nie pije na~j6v alkoholowych i jest
czysty w myśli, v mowie i v uczynkach •
przetrwała do 1919 roku.
(eęrs~j, ~t6ry się odbył v Zwierzyńcu, v

.keja

III-ci Zjazd Naczelnej Rady Harczerwcu 1919 r., uchwalił nowy
~st Pr~a i Przyrzeczenia dla calej już zdekonspirowanej l ecz zjednoczo~izacji pod nBzwą ZviAzku Harcerstwa Polskiego.

arc---w u~
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przeko~nłu istotną różnicę stanowi zastępienie angielskiej
nazwy S K A U T nazwą polsq H A R C E R
Inne zmiany noszą raczej
charakter poprawek stylicznyeh, a nie rzeczowych. J.bźna się latvo o tym
przekonać por6vnując poni!sz.r tekst z poprzednim:

W mym

z.

l. Na slovie harcerza polegaj jak na Z!.viszy.
2. Harcerz s:tuży Ojczyźnie i dla niej spelnia sumiennie swoje
obov.tązki.

3. Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnie.
4. Harcerz v każdym widzi bliźniego, a za brata uważa

każdego

innego harcerza.
5. Harcerz postępuj e po rycersku.
6. Harcerz mi:tuj e przyrod{' i stara sit' ję poznać.
7. Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim
prze2ożonym.

8. Harcerz jest zawsze pogodny.
9. Harcerz jest oszczęd~ i ofiarny.
10. Harcerz jest czysty v myśli, mowie i uczynkach, nie pali
tytoniu, nie pije napoj6v alkoholowych.
Tekst v tej redakcji obowiązuje Harcerst~ do dnia dzisiejszego z
uwzgl;dnieniem dwu popravek. Pierwszą przeprowdził ni Walny Zjazd Z.H.P.
/Warszawa 1932 r./ zastępując w Prawie i przyrzeczeniu vyraz OJCZYZNA vyrazem POLSKA. Drugą - nv Walny Zjazd Z.R.P. /Wilno 1934/ przestawiając
kolejność miejsca pierwszego i drugiego punktu prawa.

Wrozważaniach o Pravie nie mgę pominąć wzmianki o Przyrzeczeniu.
Musz, jednak cofnąć się do roku 1911. Przypominam, że pierwszy tekst Prava Skautowego zostal: ogl:oszon;r dopiero v 2-gim numerze SKAUTA, natomiast
ś l u b o v a n i e /przyrzeczenie/ skautowe ogłoszone b,y2o w numerze

i.:szym "ffiuTA /atr:
j f tekst

brzmi:

15 ./, noszącego datę

·is ·października

1911 roku.

ten dosłownie: "~lubowanie składa się z trzech przyrzeczeń i

~ l u b u j t :

1.
2.

3.

Cytu-

"vierność Ojczyźnie,
gotowość v ka~dej ehvili niesienia pomocy innym,
posłuszeństwo Prawu 3kautovemu."

Sk2onny jestem do twierdzenia, że to ujęcie przyrzeczenia-ślubowania
przetrwa2o bez zmian aż do III-go Zjazdu Naczelnej Rady Harcerskiej, t.j.
do roku 1919, na kt6rym uchwalono nowy tekst prawa i przyrzeczenia v
z niu:
~ szczer, wolt calem życiem pełnić służbę Bogu i Ojczyźnie, nieść
~'moc bliznim, być posłusznym pravu harcerskiemu."

ten obowiązuje do dziś. Podaje go par. 5 Statutu z
wyrazu OJczyzNA na wyraz POLSKA.

archiwum

wspomnianą
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9ądzt, że mam pravo wyrazić opinię, którą swego czasu podzielałem z
większością instruktorów, i którą uznaję do dziś, że zastąpienie wyrazu

O J C Z Y Z N A Yfl~zem P O L S K A v naszym przyrzeczeniu i prawie
wynikalo z naszych założeń ideo-wych.
FOLSKA dla nas - to WIELKA RZECZ,- 'P OS P o t.. l T 4 ~
FOLSKA - to nasza OJCZYZNA,
FOLSKA - to nasze P A ~ S T W O •
Pelny wyraz temu przekonaniu dała uchwala XII-go Walnego Zjazdu ZHP
/1932/ stwierdzając, że "o b y v a t e l e p o l s c y narodowości niepolskiej mogą należeć do Z.H.P. na warunkach określon,ych v regulaminach."
Ponadto tenże Zjazd vyrazil opinię /cytuję za Błażejowskim/: "Obo~kiem naszym jako gospodarzy jest tak ułożyć stosunki z mniejszościami,
aby stanov!Jy one lojalny element na którym Rzeczpospolita mogłaby się oprzeć. Harcerstwo może w tej prac.y pomocniczej dla P A S T WA odegrać dużą rol,, zwłaszcza, że będzie to realizacja prawa harcerskiego , gło
szącego, że "harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza."

*

W1932 r. została uchwalona przez SEJM nova ustawa o działalności
stowarzyszeń na terenie Rzeczpospolitej, KroRA ZMUSZAŁA WSzrSTKIE ORGANIZACJE do uzgodnienia swych statut ów z jej vymogami. /Rozporządzenie Ministra Sprav Wewnętrznych z dnia 27 października 1932. Dz.U.Rz.P. Nr. 94.
poz. 808./
Projekt nowego statutu dla ZHP opracował prawnik z zavodu, druh hm.
Antoni Olbromski, óvczesny Vice-przewodniczący Związku i Naczelnik Harcerzy. Projekt, z r6żnymi poprawkami, został zaakceptowany przez Naczelną
Radę ZHP., a v maju 1934 roku zosta ł uchwalony przez XIV Walny Zjazd, kt6ry odbył się w Wilnie. Wbbec r6żnych komentarzy Zjazd powziął dodatkową
uchwał,,

stwierdzając:

a/ Rada Naczelna

uchwalając nowe brzmienie statutu działała

w granicach udzielonych jej kompetencji;
b/ Projekt statutu ZHP nie narusza podstaw ideologii harcerskiej, opartej na s~bie Bogu, Polsce i bliźnim;
c/ wychowanie mlodzieży harcerskiej opiera się na zasadach
nauki Chrystusa.
WO
zbieżności starań Naczelnych Władz o nadanie Harcerstwu przywiejp Towa'\zystwa Wyższej Użyteczności u i zgodności statutu z nową ustawą
~-n stoW8r~~eniach, Rada Ministr6w Rz.P. zarządzeniem swym z dnia 8 kwiet0 n·- ieJS
/Dz.U. Nr. 92./ "uznała stowarzyszenie Związek Harcerstwa
c.t1{ł ego
stowarzyszenie wyższej użyteczno ś ci. 11 i nadała mu przyjęty
~•....,..h Zj~z
statut.
V rs~ przywileju V Y ż s z e j u ż Y t e c z n o ś c i określa
~:z: . 3 tego rozporządzenia, st,.,rierdza.jąc: "Stowarzyszeniu Związek

-

arc w n
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Harcerstwa Polskiego nadaje się p r z y w i l e j
wy 2 ' c z n o ś e i
na obszarze calego Pańatwa w dziedzinie organizowanja
d z i a l a n i a
1 prowadzenia pracy harcerskiej /skautingu/, t.j. prae.y v.ycbowawczej vśr6d
młodzie~y przy ~mocy zespołu środk6w wychowawczych objętych metodą skautową Baden-Powell a i w oparciu o praw harcerskie /skAutowe/."
Rozmyślnie pozwoliłem sobie podkreślić "przywilej wyJ:ączności działa
nia", gdyż zapobiegał on na przyszłość rozbiciu Związku i nadużyciu, jak
to miało miejsce w przesz2ości, zasad ideowych 1 metod przez inne organi-

zacje.
Ten stan przetrwał do września 1939 roku. -

...

___

Warto będzie się zastanowić w przyszłości jak: były i są stosowne
założenia prava i przyrzeczenia w naszych praca-ch harcerskich:
- v czasach okupacji Polsld, v podziemiu, v powstaniu i A.K. - v pracach organizacyj harcerskich na Obczyznach, i w Kraju.
Na temat Kraju pisali już w Skaucie dh-ns. J. Mękaraka i dh St. Jankowski. Komisja Historyczna poświęciła temu zagadnieniu osobny zeszyt 1/9.

-----Hm.

rnż.

-----

-----

Wl:adys ław NEKRASZ

-··-·· -------

HARCERZE

W BOJACH

v latach 1914 - 1921.

----··

•

Od Redakcji:

W latach 1921 - 1930, Gł6'Wna Ksi~garnia l«>jskova w
Ws.rszavie wydala dwa duże tomy historii udziału harcerzy
i harcerek w YalkaCh o niepodległość Po1ski z okresu I-szej
Wojny ~iatowej. Autorem tej pracy był uczestnik tych
walk, harcmistrz, kapitan, inżynier W2adyslaw Nekrasz, kawaler Orderu Virtuti Militari, Krzyża Niepodległości, Krzyza Walecznych 1 szeregu innych odznaczeń. Zamordovsny zosta?. v Katyniu w 19/J) roku.
Dzivnymi kolejami losu oba tomy Jego książki znalazły
się v Londynie i są własnością Harcerskiej Komisji Historycznej, kt6ra na ieh podstawie, v ~ch Zeszytach Historycznych,
Nr. 4/3 i 5/4, podała życiorys autora i streściła Jego dzieło, ilustrując je reprodukcjami 63-ch fotografii.

•

We ~t~pie do tych tom6w, druh Nekrasz charakteryzuje
pobudki, jakie pchnfly młodzież polską ze wszystkich

archiwum
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zaborów, do walki przeciwko Rosji, Niemcom i Austrii o
wolność i niepodległość Polski.
Whołdzie tym co odeszli, a dla wolności i niepodleglości Poleki oddali to, co najcenniejsze - swe życie, dla
przykładu nast,pnym pokoleniom młodzieży harcerskiej; wstęp
ten jako testament krwią pisany przedrukovujemy.
Redakcja "SKAUTA".

--- .. "Polac,y w czasie pierwszej światowej wojny wykazali się nieznanymi w
historii fnn1ch państw faktami v.ysylania na pola bitw, rozstrzygających
o granicach, oddział6w nietylko regularnych, ale róv.nież szeregów niepeł
noletniej młodzieży i dzieci, którzy pełni zapału dla świętej sprawy, oddawali za nią swe młode życie i przelewli niewinną krew.
Pchs.ły

ich do walki nie pobudki materialne, nie ślepa i żelazna dyscyplina, nie zmysl zaborczy sięgania po cudze dobro, nie imperializm, bo
tych spraw nie mógł zgłębić umysł 15-18-letniego mlodzieńea; pobudką tu
był odruch, własne dusze i serca, wychowane w tradycji narodowej, v tradycji przechovyvanej v domu rodzinnym, v opowiadaniach powstańców, v literaturze i historii narodovej, v muzeach zapełnionych zbroją, uźyva.ną
przez przodków do walk przeciw najeźdźcom na Ruś, Grody Czerwińskie, Litvę, Pomorze i Warmię.
wteki ukuły ten związek duchov.y i fizyczny plemienia lechi t6v z ziemię Czerwieńską, Wilnem lub G6rnym ~ląskiem, na której
osiedli, szczepili kulturę i wielokrotnie obficie zlevali własną krwią.
Na jednym z posiedzeń Ligi Narodów delegat Polski, Ignacy Paderewski,
podkreślił te ważne momenty w odrodzeniu państwa polskiego, zwracając uwagę państw sprzymierzonych, iż fakt czynnego udziału dzieci v walce o granice państwa dowodzi, że Polska nie ~wadzi walk zaborczych, lecz broni
jedynie ~ch najistotniejszych praw do bytu i niepodległości, do której
to obrony powołała nawet najmłodszych. "Polska broniła się, jak mogla" mówił Paderewski - "i dziś możecie być świadkami rozdzierającego serce
widoku, jedynego może na całym śtdecie, owych 13 i 1.4-letnich dziewcząt
i chłopców, kt6rzy już zdążyli stać się ofiarami swego gorącego patriotyzmu, dzieci oka1eczał,yeh, dzieci o kulach, najmłodszych- odkąd istnieje śYiat- inwalidów wojennych".
·
----~~
Do

a

tego ośviadczenia Paderewskiego możemy dodać jeszcze, że na pierch elu z tych 14 ezy 16-letnich obrońców Ojczyzny zawisły zaszczytne
ki
jowe, krzyże Virtuti Militari i Krzyże Walecznych, otrzymane na

~....J. ~u

o

!

c

Czy

c w ten sposób czyni

się

podb6j terytorialny?

niewola polityczna rozbudziła w całym narodzie wielkie
e zdobycia spowrotem niepodległego bytu. W ciągtt 150 lat wybuchło
zbrojnych przeci~aborezych wystąpień, obficie zlanych krwią. Prócz
zająca
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tego Polaey prowadzili cichą i choć bezkrwawą, ale zaciętą walkę z Niemeami i Moskalami w obronie ducha narodowego. Wszyscy pamiętani)' Wrześnię, w
kt6rej dziatwa polska, uczniowie i uczeniee szkoły powszechnej, sta.vily
bohaterski op6r pięści pruskiej, reprezentującej zbrojną potęgę germańską,
kt6rej si~ bały największe państwa w Europie, a która aby przełamać wolę
dzieci polskich i zmusić ich do odmawiania pacierza w jęz.yku niemieckim,
dopuściła si~ chłosty cielesnej na nich. Bito w6wczas dzieci, za to że
nie chciały modlić się po niemieclru. Podobnie by'l:o i v zaborze rosyjskim,
gdzie Polak6v za ieh ~żenia niepodległościowe czekał,y knuty, S,ybir i
szubienica.
Polsks

niewątpliwie wiele zawzi~cza Francji, Anglii i Włochom, kt6re rozgt'()miły pot\'g~ pruską, jednakże sprawa polska vypl:yn{'l:a na forum
międzynarodowe tylko dzi,ki povażnej sile moralnej i fizycznej, jaką naród polski przedsta.wia:ł w chvili wybuchu -wojny. Karta historii musiała
być odwrócona wskutek konieczności liczenia się z realną polską silą wojskową, wrtoś cią polityczną i gospodarczą narodu polskiego, ze zvartą opini~ kraju i jego gotowością do własnych czyn6w zbrojnych.

Odzyskanie niepodległości, naprawa błędów z przed p6ltora wieku kosztowala Polak6w wiele krwi i mozolnej pracy. Wdobie obecnej sami braliś
my bezpośredni udział w walkach zbrojnych o poszczególne połacie kraju,
w kt6rych to walkach liczyliśmy tylko na. vłasne siły i poparei e jadynie
llłasnego społeczeństwa.
Tak b;ylo przy obronie Lwowa. A v czasie opanowania Vllna przez gen. Żeligowskiego na czele wileńskich pułków jak i podczas krwavych powstań g6rnośląskich, nietylko że nie by-lo poparcia 'WOjsk
koalicyjnych, ale napotkano z ich strony na sprzecivy; nawet rząd polski
był zmuazon,y do zachowywania neutralności.
Gdybyśmy

w czasie za.Yierania traktat6w pokojowych z Niemcami i Moska-

lami nie posiadali własnej siły, zdolnej im się oprzeć, a navet ich gromić, gdybyśmy byli tak słabi jak w czasie rozbior6w, na nicby nie przydały si, hasła słuszności praw Polski do bytu samodzielnego. Prawdopodobnie
niktby w obronie naszej głosu nie zabrał, ja~ nikt tego glosu nie zabierał,
gdy 150 lat temu Polsk, rozszarpsno na kawały.
ktaaju, a Dmowski i Paderewski zagranicą byli reprezentantami woli i realnej si~ narodu polskiego, domagającego się niepodległości
i zjednoczenia.
~r6dło
czynu.
Piłsudski \1

Harcerstwa w valkach o niepodległość i zjednoczenie Ojczyzny
v ~h 1914-1921 jest tylko jedną z kart v wielkiej księdze zmagań dzieo - jovyoh 'fl.a(lzego narodu o zrzucenie jarzma niewoli, zmagań w kt6rych wzi,ły'
yd~iał łs~ystkie warstwy społeczeństwa, a przede wszystkim młodzież.
.
1

Ud~a~

W obie pierwszej wielkiej vojny
v ofiarnych szeregach Legionów

światowej, młodzieży polskiej Piłsudskiego, a przedtym w Strzelcu,

arch1wum
.._

-

-

-

---

•

•

•

•

Nr. 20

czy v

Str. 8

SKAUT

Strzeleckich i Polowych, organizowa~ch przez Hallera i
Bagińskiego, czy w Korpusie Wschodnim Dovbora-ł~śnickiego lub Żelaznej
Brygadzie Hallera, czy później w bohaterskiej zalodze l~wskiej Mączyńs
kiego lub odruchu Żeligowskiego na Wilno i w Armii Ochotniczej, czy
vreszcie w szeregach powstańczych na G6rnym Śląsku i w Poznaniu - ~!2dz;~
P:!~~~!!~.J~~~-~zlk~-~a!g~-~~~~na: ?S?.~~S~!.!!~żzć ofi~2-~•. ~~~!e
z~:~j~~'-~~!~ .~!:~~- ~~~!~!-~~-=~~ić się to będzie dla ni~~~:~~~~2!
i zjednoczenia. Gdy w r~ 1914 zagrzmiał Zloty Róg, zajaśniał,y twarze
młodzieńcze, bo w głębiach serc tlały ni~gasłe ogniki niepodległości.
Drużynach

o udziale Harcerstwa w czynie zbrojnym odradzającej się Polski,
musimy po przestudiowaniu materiałów historycznych, kronik i pamiętnik6v
z okresu minionego, odepchnęć z eałę stanowczośc~ zachłanność i ślepotę
pol i tyczną tych, którzy najdoskonaJ s ze porywy młodzieży walczącej v czasie
vo jny śviatowej, chcą przypisywać sympatiom z tym lub owym zaborcą. Wnikni~cie v duszę młodzieży, bezwzględnie przekonywa nas o istniejących w
niej pierwiastkach idealistycznych, oraz o gorącej i bezinteresownej t~s
knocie ku wolnej Ojczyźnie. Dusza młodzieży polskiej v najgłębszych swych
tajnikach zawsze byla zdrova i unosiła si~ ponad skostniałymi doktrynami,
vidzęeymi we wszystkim tylko suchy obrachunek polityczny lub interes osobisty.
M6więe

•

o
... n.

~~

++/

Strzelecki" i

P.o.w.

Polska Liga Wojennej Walki Czynnej:

archiwum
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hallerczykami lub dovborczykami v ocenie moralnyCh pobudek ich zbrojnego
czynu.
wybitny' dovborczyk +/ , a później czlonek P.o.w., polegly' w
walkach z bolszewikami, rzekł wspominając o Legionach: "Niechby chcieli
uwie~ć ci najdzielniejsi z dzielnyeh, że nam /dowborczykom - przyp.
aut./ ta sama idea przyśvieea".
·

Pewien

Harcerstw polskie od S8lllego p>czętku swego istnienia, jako dziecko
"Solrola" lwowskiego, formującego "DrużYD3' Polove" pod kierowietvem Józefa Ba1lera 1 v atmosferze stowarzyszeń strzeleckich, jak "Strzelec", dussę którego b,yl: Józef Pilsudski i "Drużyn Strzeleek!Ch" organizowaqych
przez Henrylat Bagińskiego, od razu zadeklarowało si, jako ruch wojskowwyehovawczy, o podkładzie polityezno-państwovym v znaczeniu najszerszym,
bo mającym~-- celu n~~P?~e~oe~-l'!ll~~.. P2!!~!e~, oraz do pevnego stopnia jako ruch militarny, bo oparty na wojskowych formach organizacyjnych.
Hareerz polski przed wojną i w czasie vojny, zaciągając się dobrowolnie
w apolityczne szeregi skautowe, przede wszystkim Oj ezyznę miał na wzglę
dzie. Mlody umysł jego nie zagłębie.2 się nawet v rozumwe dociekania po
czyjej stronie miał st~ć, lecz gdy zaszła potrzeba Chwytał za broń przeciwko temu wrogowi, którego mógł zwalczać v danej chwili.
Harcerz by2 niezależny od partii i stronnictw. Jeśli go v bitwie
dosi~gła kula, ginął z pogodę; na tvarzy i spokojem v duszy, bo odchodził
z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku i z wiarą że Ojczyzna plon z tego zbierze.
Szlakiem

bojów.

harcerska bierze udział v krwawym trudzie bojowym wszystkich okres6v walk polskich, . w latach politycznego odrodzenia państwa. W
roku 1914, na wieść o zavi~zaniu si~ Legionów, twrzy się oddział harcerski przy I Brygadzie Leg. Józefa Pilsudskiego, a v roku następnym takiż
oddział harcerski przy 6-tym pułku plech. Legionów. Pod ~wcz6wkiem,
Konarami, Kostiucbn6vką i v wielu im'l7ch walkach daję przykład vybitnego
m,stva. Ci, którzy się znaleźli v tegionie Wschodnim, odmaviaję przysię
gi państw austriackiemu, przypłacając to ciężki m więzieniem i veleleniem
do pułków austriackich.
Młodzież

Po tamtej stronie kordonu, na Rusi i v Rosji, a także na Syberii,
~-~eerstwo, przejęte tą samą ideą walki o wolność i zjedroczenie Ojczyzny, ~sp61działa z I Korpusem Polskim generała Dovbór-Muśnickiego i że.l'f~Dą
generała J. Hallera, -wreszcie z P.O. W. pełniąc v ogniu re~ wt>±~ rosy sklej wydatną służbę wywiadowczę i łącznikową, a także proo -a wdeąo ace ideowe w szkolach -wojskowych v Kijowie.
o

p".....

Stenisław Mała.gowski.
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V pami~tne dni listopadowe 1918 r. , dni vyp~dzenia z Polski okupant6w
niemieekieh i austriackich, Harcerstwo całego kraju bierze v tym czynny udział.
Wbyłych zaborach ros)"jskim i pruskim tworzą się batalion)" i kompanie harcerskie.
Wlistopadzie 1918 r. Harcerstwo lwowskie wraz z miejseo~ obywatelstwem bierze czynny udział v slavnej obronie Lwwa.. Kompania poznsńska odznacza si~ wybitnie przy odsieczy Lwowa. Na Wołyniu prz.r 6 p.p. działa
nad Styrem barcerski oddział vywiadowczy. Przy 2-ej dywizji Legion6w, w
latach 1918-1919 jest ezyrma osobna grupa harcerska.
Wieści, nadchodzące

z kraju do Wilna oraz zbliżająca się zawierucha
ze Wschodu, spowodovały utworzenie się w Wilnie harcerskiego batalionu uzupełnień, kt6ry nast~pnie, po kilkomiesięczey"ch ciężkich walkach, zostaje za swe zasługi bo jove zaszczytnie przemianowany przez gen. Żeligowskie
go na 6 barcerski pułk piechoty.

•

W lipcu 1920 r. na skutek odezwy Rady Obrony Państva, Związek Harcerstwa Polskiego ogłasza na svym terenie og6lną mobilizację, vcielajAc do szeregów Armii Ochotniczej, dowodzonej przez gen. J6zefa Hallera, +f- wszystkich starszych chlopc6v. Mlodsz.ych i słabs~ch wezwano do służb,y pomocniczej i strzeżenia granic na zachodzie, co umoż1iviło władzom polskim wysłanie Straży Granicznej na front.
~bitnie odznaczają się

Do jednych z

harcerze przy obronie Plocka.

najpiękniejszych

w życiu Harcerstwa kart i wzorów wier-

nej służby dla Ojczyzny należy także pomocnicza akcja plebiscytova Harcerstwa górnośląskiego. Ruch barcerski na ~lę.sku zrodził się i skrzepl
pod znakiem zdecydowanej valki o zjednoczenie tej ziemi z Macierzą. W
dniu plebiscytu stanęło na rozkaz vladz plebiscytov.ych kilka tysięcy robotniczej młodzieży harcerskiej z Górnego Śląska. Wielu z nich ~lo uczestnikami trzech powstań górnośląskich, krwią i życiem znacząc przynależność swą do Polski i wierność idei harcerskiej.

harcerek v v,ysiłku zbrojnym odradzającej się Ojczyzny.
Wiele z nich zaróvno w polu jak i v szpitalach
lub v akcji górnośląskiej położyło życie dla spra~, niosąc pomoc rannym
i chorym braciom oraz dodając im otuchy i zachęcając do wytrwania.
Osobno

podkreślić należy działalność

~-.......___

W ciągu tej siedmioletniej wojny Harcerstwo polskie swierdziło
zyne wierność yYZnawanym hasłom, składając w ofierze kilkuset poleg~ch
N
vie rannych z pośród nsjlepszych swych druh6w, vśr6d których znaj..- dud~ s ę tak twórcy i założyciele Harcerst'-Ta, jak również i 13 - 16-letni
ehlo~c i dziewczęta, a niemało i młodszych dzielnych chłopców i dziewcząt.

,_. +/ ...Pod6wczas
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Idea harcersł'~, zetknęwszy si~ ze świetreymi tradycjami narodu, zrodziła v młodzieży to zdrowe i cenne pragnienie czynu.
Do historii narodovej i harcerskiej vplynęł nowy strumień żywy-eh

vzoróv do naśl&dovania.

W2adys2av Nekrasz

-------

•

•

"TEHERA~SKA

PRZYGODA"

Tak nawal przeżycia harcerskie w Teheranie 1\omendant Choręgwi Irańs
kiej, hm Wiszniewsld Edward, kt6rego byłam zastępczynię do spraw harcerek.
Ponieważ chciałabym przedstawić

udział

w pracy na tym odcinku,
jak też saświadezyć o pracy innyeh, vypada mi przedstawić drogi, jaldmi do
tej px~c7 włączylam sit na środkowym Wschodzie.
_

o

sw6j

o

o

Do harcerstwa wstąpilam v 1928 r. v bloku na Wołyniu.

Po przeniesieniu sit do R6wnego, prowadząc kolejno zastęp, nast,pnie drtrl:ynę, objęlam v
19.32 r. hufiec harcerek. W tym cz-asie hufiec harcerzy prowadził hm W.J.

l

Śliwiński.

Po objętciu iblyńskiej Chorągwi Harcerek przez dhnę hm H. Palivodrlankę,

uczestnicz.ylam v prowadzonym przez
skim i v instruktorskim na Buczu.

Ni~

drużynowych

obozie

Z'e względ6v jednak rodzituV'ch w 19.33 r. przerwalam
eerskf! nie pełniąc jej już do vybuchu wojny w 1939 r.
Dziel~c wtedy los innych, jako żona ppor.
uviętzionego v Kozielsku i straconego później v

v J6sefovie Lubel-

czynną służ'bf

har-

rez. Kazimierza Severttna,
Katyniu, zosta2Am wywiezio-

na 13 .lV. 4Dr. do Kazachstanu.

•

Gdy po amnestii, na terenie Rosji, zaczt2o sif tworzyó polskie wojsko,

.---_".
~zedostalam sit nielegalnie, z poborovymi, na
o Pb eniczej SłużQ7 Kobiet.
1\.

południe

Rosji, aby'

vstąpić

Do PSK zostalam przyjętta dopiero po przyjeździe do Teheranu 29.IX.42 r.

z ~zydzialem do racbub7 Kwatermistrzostwa Bazy Ewakuacyjnej, gdzie przypa-

-"= 'w& spotkanie z hm W. J. 9livińsldm zdeeydoval:o o moim ponownym przystą-

p eniu do czynnej prae.y harcerskiej.
Hi1

rr.

Śliwiński, jako Komendant ZHP na Wschodzie, przybył do Teheranu

C~em nawiązania

łączności terenu irańskiego z vladzami ZHP na Wsehodzie.

archiwum
--~-

-

-·

__

,___.

•

Str.• 12

Nr. 20

zaproponova:Ł zaj ęoie się haroerkami
ezyn'łąo jednocześnie starania u władz wojakowych o odkomen-

Znajtle mnie z poprzedniej pracy,

na tym terenie,
derowanie mnie do tej pracy.

•

Roskazem Komendanta ZHP na Wschodzie L.ll/3 z dn. 8.12.42 zostaję przydzielona na stanowisko Komendantki Harcerek do Komendy w Iranie, mającej uprawnienia OKr~gu ZHP, w następującym składzie:
l. Komendant w Iranie
- dh kpt. tysak:owski lnadyslav,
2. Z-oa i Sekretarz
- dh Wiszniewski Edvard,
3. K-tka. Haroerek
- dhna Sewerynowa Władysława,
4. Skarbnik
- d.h dr Zborucki Zygmunt,
5. Przedstawiciel Delegata Rz•du 6·. Przedstawiciel KPH
~
7. Ka-pelan - /żałuję, ale ich nazwisk nie pamiętam/
Obejmując swą funkcję

w obozach ludności cyvilnej Nr. 1, 2, 3 i 5, zastałam w nich zorganizowane już bardzo liczebne drużyny i gromady zuchowe.
Opiekowali się · w tym czasie nimi dh kpt. W. Łysakowki, dh E. Wiszniewski
1 dh pbm Malawski Zbigniew.
W obozie l poznałam bardzo czynną dbnę Till6~ Adę /obecnie hm A.
Schmidt;"eżi:-K-dy Chorągwi ~-rek w Kanadzie/, kt6ra prowadziła liczną drużynę

czasowo drużY:nę koedukacyjną, z pomocą dv6ch przybocznych: dhny Pstrokońskiej Danuty /obecnie hm D. Andersz, Wydz. Wędro'Wlliczek
G.K.H-rek/ i dhny Babrynowskiej Stanielawy /obecnie Merkel, zamieszkalej
w Londynie/.
i

rówoeześnie

Wobozie 3

poznałam

bardzo ideową i oddaną prac.y dhnę Zarębiankę Janin{' /obecnie hm J. Grocholską, v stanie Alberta v Kanadzie/, która po vyjeź
dzie dhny pbm Anny Lubienieckiej, a poprzednio dhny pbm Pauliny Bus2owskiej,
objęła Hufiec Harcerek w Teheranie.
W sierocińcu 5 obozu gromadę zuch6v provadzila dhna Szpyt6wna Krystyna
/obecnie Liviusova/. '== ' -

Wtym czasie

~lo

w Teheranie 6

drużyn

harcerek, 4

drużyny

harcerzy i

2 gromady zuehove.

JAKIE

BYŁY

TEGO

POCZA'IKI.

-----~--...
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Wlatach 1942-46, około 100 tys. polskiej ludności po wydostaniu się
Ros przepłynęło przez Iran, gdzie po czasowym vypoczynku i nabraniu sił
na dalszy pobyt do Afryki, Indii, N. Zelandii, Palestyr~, Libanu,
pozostalej jeszcze ludności cywilnej i niedorosłej młodzieży,
~ozmi zezonych w 5-ciu obozach wokół Teheranu, oraz v Isfahanie i Ahwazie zaczęto organizować życie kulturalne i oświatowe.
roa

are h iW L

o

iekę nad ludnością cyvilną sprawowała Delegatura Ministerstwa Oświaty
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i Opieki Społecznej, w której praeovał dh E. Wisznievsld,
czynny udział v pra~ harcerskiej.

bior~e osobiście

Pbvstalo Tbvarzystwo Stud16w Irańskich, zalożone przez garstkę polskiCh
naukowców, z hm Dr Fr. Macbalskim na czele, kt6re nawiązało węzly' kulturalne mi,dzy obu narodami, wydając w języku perskim książkę o Polsce.
Referat Kulturalno-oświatov.r dostarcza} książki i gazety. W,ychodził
tygodnik "Polak w Iranie". Organizuje się szkoły, które rozpoczęły nauczanie już 10-go kwietnia 1942 r.
Na tle tych wszystkich poczynań ożywia się praca harcerska w zorganizovanych pierwszych drużynach 3 kwietnia 1942 r. obejnmjąc wkr6tce tym ruchem prawie całą młodzież.
W polowie kvietnia w obozie nr. l zorganizowane
•

ny harcerek i harcerzy9 oraz
ły 2 drużyny w obozie nr. 2.

zostają liczne druży
g1'0mada zuchowa. Wkilka dni p6źniej powstaZ każdym tygodn] em ilość drużyn wzrasta, co

automatycznie zmusza do zorganizowania kilku hnfc6v.
Młodzież należąca do harcerstwa, otrząsnąwszy się z koszmaru przeżyć
vojenqyeh i wycieńczenia , zaczęła realizować harcerską służbf, podejmując
się r~żu.ych prac, jak np.:

opieka nad drzewostanem na terenie swego ooozu,
służba porządkowa podczas r6żnych uroczystości obozowych,
wyr6b zabawek dla dzieci v przedszkolu i szpitalu,
przygotowanie choinki i wigilii harcerskiej v świetlicy obozowej,
kol,dowanie z gwiazdę, odwiedzając szpitale polski, angielski i hindupki,
pomoc w sortovaniu ubrań, wysyłanych Polakom w Rosji,
vykonyvanie pomocy naukowych dla piervszych klas szkoły powszechnej,
urządzanie ognisk harcerakich dla ludności cyvilnej.
Wramach programów harcerskich: -

•

pracuję nad zdobyvaniem wyższ7ch stopni,
robią ćwiczenia i gry polowe w terenie,
organizują wycieczki celem zwiedzenia zah1tk6v Teheranu i miasta,
kompletują zielnik z roślin rosnących v kotlinie irańskiej, kt6rym
zainteresoval się pose2
Brytanii, ~ając Chęć obejrzenia,
oraz wiele innych, nie wymienionych zaj~ć harcerskich.

w.

Wtej konkretnej pracy spo2eeznej i zaj~ciach harcerskich, drużyny ~kaz)'\lały wysoki poziom ideowy, zdyscplinowanie i zapał.
Dzięki tej postawie
skują szacunek całego obozowego społeczeństwa, władz vojskovych i Delegat

N
Z

1.0. i

o.s.

M ister Bader, oceniając pracę harcerską, wyraził się do Komendanta
ie, że ta piękna, godna 1 pogodna postawa naszej młodzieży harrsii j bardzo pomogła mu w jego pracy.
u~legat ośviaty, p. Pialueha, stwierdził, że " ••• ten pierwsz.y okres
ety6,

archiwum
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z- powodu

ewakuacji w sierpniu do Afryki, stan liczbowy drużyn raptownie spada. Powstaje konieezność przeorganizowania ich na nowo. tęcznie
z zastępami ch2ope6w tworz7 się drużyna koedukacyjna, kt6rą prowadzi dbna
A. Tillóvna /przyboczna dhna D. Pstrokońska/. W dniu 20.XI.42 wydzielono
ch2ope6w. Drużynę obejmuje phm E. Malawsld. /przyb. Jerzy Ostrowski/.
Ob6z nr. 2
3 .4.42

powstała żeńska drużyna

"Trud" im. Kr. Jadwigi, stan .38, Pxsowadziła j~ dhna J. Zartbianka /przyboczne t dhna D. Wtekowska i
Turska Biruta/ .
15.7.42 drużyna została przeniesiona do obozu nr • .3. ·
14.4.42 powstale drużP! żeńska "Przyszłość" im.· E. Plater, którą prowadziła dhna, z.
/przyboczna dhna K. Majewska/.
10.10.42 powstała żeńska druż. "Nowa Polskan im. M. Konopnickiej,
stan 60, do dnia 12.XI.42 r. stan ~r6sł do 110. W dniu
9.12.42 podzielono ję. na dvie drużyny:
IV-ta druz. stan 73, prowadziła dhna Stadnik Irena
z gromadą zuchów, stan od 8 grudnia 95, którą prowadziła dhna

-aoricsv;

•
'

Żura.viel Teresa,
V-ta druź. prowadziła pion. Żuraviel Bronisława, a
gromadę zuch6w /stan 8.12.42 - 89/ provadzila dhna Błońska

Krystyna.
4.10.42 zorganizowana została drużyna m~ska, kt6rą objąl dh z. Komar.
Po kilku zbiórkach stan liezbowy wzrósł do 96.
Obóz Nr • .3

12.IX.42 r.

powstała drużyna. ~eńska

- stan 41,

Henryka Magierówna.
Na terenie obozu nr • .3 pracują przeniesione

kt6rą

drużyny

provadzila dlma
z oboz6v nr. l i 2.

W statystyce o Teheranie podano:
wiosna 1942 r. - 4 drużyny, 100 harcerek, 40 harcerzy
czerwiec "
- 32
"
531
"
710
"
paźdz.
"
- 46. "
1039
"
883
"
1002
~
list. 1943 r.
- 78
"
7l3
"
W sprawozdaniu Komendanta ZHP na Wschodzie na dzień 31.12.1943 r.
znajdujemy następujące dane:
Teheran - 3 hufee, 7 druż.h-rzy, 11 druż.h-rek, 11 gr.zuch. stan og.521
Isfahan - l
n
7
"
12
"
"
12 n
"
"
" 959
- l
tt
2
n
4
"
"
2 "
n
n
n 235

,
..
,
•.•..
---1115- 5 " 16.
•

=

Q

_ _ ......... _ __ , _ , _ . . , _

"

27

_,_
_ ..
_- ·- - - --··- · · - ·~----- --------

"

"

25

n

n

"

n 1715

.dne dane statystyczne, jak i vyniki pracy nie byly łatwe do uchi zanotowania, w ciągłym ruchu evakuacyjnym, tak młodzieży, jak i
::l.~:ro~rnJ,l~O pracy.
Niekiedy życie zastęp6v i drużyn trwały zaledwie przez
·..L.~.rl~Q. f;rrgodni lub miesięcy.
Rzadziej zdarzały się ewakuacje całych drużyn.
terenach jednostki organizowały się na nowo, nie zawsze mając
ść prowadzenia administr~cji~ Napewno niejedno nazwisko w tych

archiwum
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najlepszych poc~y"aniach harcerskich nie zostało uvzględnione lub dostatecznie docenione.
Na r~vni z młodzieżą, starsze harcerki w obo~ie uchodźtwa polskiego
Nr. l zorganizowały się 3. VI .43 r. w krąg starszoharcerski pod nazvą "Obież,-śviaty", v liczbie 23. Po obraniu godła i hasla podzieliły funkcje,
za.prowadził.Y księgi.
Trzy podj{'2y sit prowa.dzenia. g:t'omad zuchowych. W
okresie letnim kilka wzięl:o czynny udział w obozie harcerskim v Jussuf-

•

J.bad, 7 km. od Teheranu.
W
swego programu povt6rzyly wia.dooości z zakresu stopni mlodzieżovych i sdoby'2y stopnie vyższe.
Dwie zlo żyły przyrzeczenie harcerskie.
~g powoli kurczy się z povodu dalszej ewakuacji do Afryki, Indii,
Libanu, Egiptu i Palestyny. Na. nolfym miejscu osiedlenia biorą dalej czynny udział v praey harcerskiej, utrzymując ze sobą stal:y kontakt i siostrza114 vitź. Dhna M. Aurzeeka np. jako namiestnik zuchowy prowadzi pract zueho~ v Atr.yce, jak r6wnież z novrm narybkiem prowadzi dalej krąg st. h.
"Obieżyświaty". Dhna J. Ceglewska jest współorganizatorką zastępu instruktorek "Iskry" w Detroit, czynnego do dnia dzisiejszego; inne w większym
lub mniejszym stopniu, zależnie od możlivości, pracują w swoich środowis
kach.
DRUGI

\

OKRES

HARCE!tS1'WA

W

-·---

Po pnybyciu 6 marca 1943 r. na teren Iranu Wizytatora ZHP hm z. Szadkowskiego, harcerstwo przeszło ~ reorganizację, wchodząc w okres szkolenia harcerskiego, kt6re wypełnia przyb.fla p6źniej, 10 i 13 sierpnia ekipa odkomenderowanych z vojska instruktor6w v składzie: hm J. Brzeziński,
hm K. Sylvanovicz i hm Z. Peszkowski.

N

ą

od lewej:

o

~Moa

•

7/
•.
..
-!J 'XL~<!. l·~~ k-1

l

•E. WiŚniEWski, Hm.Z.Peszkowski, Hm.Z.Szadkowski, Hm.K.Sylwanowicz
iedzą od lewej:
Hm.J.Zar~bianka-Grocholska, Hm.Wl.Sewerynowa-Splavska,

archiwum
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Pierwszą większą imprezą po przyjeździe hm. Z. Szadkowskiego, przy
wybitnym vspółudziale hm. E. Wiszniewskiego, zostaje zorganizowany w
dniach 5-7 maja 1943 r. Zlot w odległej o 20 lon. od Teheranu letniej rezydencji s-zacha Perskiego MANZERIIDH, koło Derbentu, w kt6rytn wzięło udział 560 harcerek i harcerzy i zuchów.

(

Z' okazji swego 25-lecia

urodzin, Szach Perski otrzymuje
od harcerstwa kwiaty, wręczone
przez dhnę D.Pstrokońską-Andersz
i Jurka Grodeckiego.
Na otwarcie Zlotu przybyli:
Minister RP p. Bader, Minister
O. i O.S. p. Stańczyk, Delegat
M.O. i o.s. p. Haluch, Przewod-

niczęcy Okręgu Irańskiego, płk.
Szymański, przedstawiciel
Armii Brytyjski ej płk . Ross, Komendant Placu płk. R.Borycki
Nabożeństwo na otwarciu Zlotu od-

A.

•

oraz przedstawiciele
pravił

ks.

władz

perskich.

Słapa.

Zlot dał możnoś6 wykazania wyników pracy, sprawności organiza~jnej
i postawy harcerskiej, dając wielu uczestnikom niezapomniane przeżycia.
letni pod Teheranem w JUssuf-Abad,
harcerzy i zuchów, podzielonych na:
w
12 podobozów harcerek, 7 podobozów harcerzy i 10 kolonii zuchowych.
Służbę pierwszej pomocy na obozie pełniła hm J. Ceglewska, z kręgu st.h.
Następną wielką imprezą byl .obóz
którym wzięło udział 1400 h8.rcerek,

"Obieżyświaty".

•

z.

Szadkowski był Komendant em Obozu, na. którym przy wpółudziale
ekipy instruktorskiej i Komendy Chorągwi zosta~ przeprowadzone kursy
podharcmistrzowskie, drużynowych i zastępowych, oraz wodzów zuchowych.
Pod redakcją hm J. Brzezińskiego i hm z. Szadkowskiego została wydana
praca zbiorowa grupy instruktorskiej p. t. "Wytyczne pracy harcerskiej".
Obóz trwał 6 tygodni, aby dać młodzieży jaknajwięcej wiadomości
i przeżyć harcerskich, ciesząc się uznaniem i pomocą czynników państwo~ch
i ośviatowych, oraz rodziców.
Na zakończenie Obozu gi~no instruktorskie doznało swego przeżycia
~---nrr.zy wlasnym ognisku, w obrzędzie przyjęcia do kręgu "Puszcza", otrzymując's:w6j przydomek harcerski, wiążą~ wszystkich ściślej z pracą harcerską.
~J
~tym czasie zostało zarejestrowane w Iranie 45· jednostek organiza~e ·~
obejmujących 2122 członków.
~~
Ro kazem Komendanta ZHP na Wschodzie L.22 z dn. 2.IX.43 r. zostaje
twae dzony nowy skład Komendy Chorągwi w Iranie:
Hm

archiwum
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l. Komendant

•

•

w Iranie
- hm Wiszniewski Edward,
2. Zastępca
"
"
- phm Seweryr1owa Wladysława,
3. Wydzia~ st. chł. i dz.
" Zarębianka Janina
4.
"
h-rek i h-rzy
" Ti116wna Adolfina
5•
"
zuchowy
" Szpyt6vna Krystyna
W dniach od ll-18.IX.4.3 r. ekipa instruktorska wyjeżdża do Isf'ahanu,
dawnej stolicy Yersji. Jest to znane miejsce święte z meczetem sprzed 900
lat i vieloma innymi zabytkami, miejsce słynące z wyrobu dywanów i ogrodów,
skęd melony rozwożone są po ca2ej Persji •
Wśród zieleni drzew i sad6v ulokowane zosta2o kilkanaście zaklad6v dla
polskich dzieci, najczęściej sierot, stając się miastem polskiej szkoły,
gdzie r6vnież v pierwszej połowie kwietnia povstaje harcerstvo.
Rozwija się pomyślnie dzięki dz.h. Stefanovi Juzw.,. Kierownikowi Oś
rodka i w,dr. dhnie Oleńce Jarmulsklej /obecnie hm Rytnaszewekiej, zam. v
Oldham, Anglia/ oraz dłmie Basi Stsnkiewicz /obecnie hm Kowalwsklej, wieloletniej czł. G.K.H-rek/.
Stan Ośrodka liczył wtedy 385 harcerek, harcerzy i zuch6v, a po dwutygodniovym przeszkoleniu stan powiększył si~ do 1070, obejmując ealą mło
Chorągwi

dzież Ośrodka •

Komendantem ekipy szkoleniowej pył hm
Ssadkowski, a poszczególnych kursów:
drużynowych i

•

przybocznych
wodzów zuchowych
zast~powyeh harcerek
zast~powych harcerzy

-

z.

hm J • Brzez iń s ki

- hm z. Peszkovski
- pbm w. Sewerynowa
- phm K. Sylwanowicz

W zaj~eiach szkoleniowych uczestniczęz
hm E. Wiszniewski, phm J. Zarębianka., phm A.
'l'1116wna i phm K. Szpyt6wna.

Kurs obejmuje 133 uczestnik6w.
Podr6ż do Isfa.hanu przez szarą pustynię,
zwiedzanie ciekavych zabytk6w i zetknięcie się
z egzotycznym życiem tubyle6w, było niez~klym
przeżyciem, tak jak też spotkanie na tym tle
naszej grupy uchodźczej •
• A.

Szymański

Reasumując działalność

tego odcinka praWł.
ey harcerskiej, nie można ograniczyć się do wyN
mienienia stanu, nazwisk, organizowanych imprez,
eprowadzonego szkolenia bez podkreślenia postawy ideowej młodzieży,
o
ja~ ta młodzież Polski wyniosła z harcerstwa.
Chcę podkreślić te vartości,
kt6re w duchu realizowania Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego cechowa~ naji~sze młodzieży bufeove, szczególnie dhny: Zarębianka-Grocholska, A. Ti..._~6wna-Schmidt, a w Isfaha.nie: A. Jarmulska-Rymaszewska, które vesp6ł ze
~~_,~~imi wsp6łpracowniczkami i młodzieżę, wartościami harcerskiego życia

archiw""'m
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promieniovaly na całe otoczenie.
Nie można pominąć wspaniale prowadzonej przez hm z. Peszkowakiego pracy zuchovej, opartej nie tylko na wiedzy, kt6rą przekazyval: s wielkim darem, ale i rozumieniem duszy dzieelat, umiejąc w niej rozbudzać najlepsze
wartości.

Te wartości, uzupełnione

przeszkoleniem metodycznym przez doś~adczonę
ekipt instruktorską, był,y dobrym startem uchodźczego życia.
Był to okres niewątpliwie ~,żonej i rzetelnej pracy.
Dla mnie szczeg6lnie trudnej po dłuższej w niej przerwie. Jednak młodzież i cały zesp6ł
instruktorski wykazał poziom wsp62pracy i współżycia prawdziwie harcerski,
dając to zadowolenie i samopoczucie, !e w miar, możliwości robiło sif eoś
pozytywnego, że brało si, udział v utrwalaniu najlepszych vartości w naszej młodzieży poza Krajem, aby je mogła wnosić w dalsze sve własne i swego otoczenia życie.
Nawiązane v pracy siostrzane i braterskie prz,yjaźnie z większością
zespolu pozostały, mimo dzielęeych nas przestrzeni.
o

•

oo

Teheran opuściłam w listopadzie 1943 r. wyjeżdżając do Ośrodka zapasowego PSK w Palestynie, gdzie czasowo prowadzę kurs gimnastyki porannej,
nawiązuję kontakty z harcerkami v PSK, urządzam kilka spotkań z harcerkami
v Kompanii Transportowej v celach zorganizowania kręgu starszo-harcerskiego.
zameldowaniu swego przyjazdu na. teren Palestyny Komendantowi ZHP
na Wschodzie, hm J. ~liwińsldemu i ·Przewodniczącemu ZHP, hm s. Sieleckiemu, biorę udział v delegacji Rady i Komendy ZHP na Wschodzie do Naczelnego ~
dza, gen. K. Sbsnkowskiego, v składzie:
hm s. Sielecki, hm J. ~liwiński, hm dr W.
Szyt-yriski, hm I. P2onka i phm W. Severynova.
Po

---

Wiele faktów zatartych pamięcią odświeżyłem dzięki czasopismu ZHP "SKAUT",
v tym czasie pod redakcją hm J. Śliwińs
kiego, kt6ry jako Komendant, v oparciu
o hm s. Sieleckiego v wjsku, tvorzył
podwaliny v zorganizovanie ZHP na środ
kowym Wschodzie.
levej:
• St. Sielecki,
•

arch1wum
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M. Chmielewski

·---- ------ -

OGNISKO

HARCERSKIE

v Pa.lestynie
Porządkując swje archiwum palestyńskie - znalazłem Program O~iska
~cerskiego z 27 kwietnia 1941 roku, zorganizoyanego przy moim wspol:udzia1e M. Ziemi palestyńskiej. FoniEMaż nie wiem, czy ten odcinek naszej

wczesnej działalności jest znany, przedstawiam jego odbitkę •

•

•

PROGRAM OGNISKA HARCERSKIEGO

N

o

c

w niedzielę ~nia 27 ~ietnia 1941 r. v Latrunie z okazji Dnia
Braterskiej Myśli Skautowej oraz ku uczczeniu Patrona Skautów św. Jerzego.
Początek punktualnie o godz. 19.00 v Lasku Latruńskim.
l. Si.ovo wstępne Y1Jglosi prezes Kola Przyjaciół Harcerstwa
p. Nieczysław Chmielewski.
2. Przemówienia Przedstawicieli Władz.
3. Składanie przyrzeczenia harcerskiego. Do składających
przyrzeczenie przemówi hm.inż. Jerzy Strecker, delegat
Związku Harcerstwa Folskiego na Palestynę.
4. "Wszystko co nasze" pieśń harcerska.
5. "Płonie ognisko" harcerska pieśń obozowa.
6. "Krakowiak" taniec w wykonaniu drużyny harcerskiej z Tel-Aviv.
7. "Pieśń arabska" w wykonaniu drużyn arabskich z Jaffy.
8. "Piosenka narodowa" odśpiewają drużyny żydowskie.
9. "Trojak" - taniec śląski w wykonaniu drużyny z Tel-Aviv.
10. "Rewja żołnierska" wykonanie zespołu re-wiowego wojskowego
Ośrodka Zapasowego.
n. Pokaz drużyn żydowski ch.
12. Pokaz drużyny arabskiej.
13. Krakowiak - wykon~ją druhny z Tel-Aviv.
14. Cienie chińskie - wykonają harcerze z Tel-Aviv.
15. Polka - wykonają harcerki z Tel-Aviv.
16. ~~ócimy tam - finał wszystkich drużyn.
17. Idzie noc - piosenka, którą odśpiewają wszyscy w kręgu braterskim.
UYaga: Pieśni Śpiewane przy ognisku - teksty na od1.1rocie.
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Nr.20

Str. 21

SKAUT

PRZEGLĄD

PRASY I WYDAWNICTW.

_________,.. , . , ·-··=
HARCERSKIE

ZESZYTY

HISTORYCZNE

'

HISTORIA
T o m I - szy.

HARCERSTWA
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•

Nakład

Koła

Harcerzy i

Lata

Harcerek

z

1910 - 1921.

lat 1910-1945.

-· . ·--

Londyn 1975

jest nienumerowany. Został wydrukowany jako ostatni.
Wiąże w całość poprzednio 'WYdane pięć numeróv w latach 1968/1974. Poza
wprowadzeniem, zeszyt ten zawiera życiorysy: Gen. R. Baden-Povella, Andrzeja Nałkowskiego i Ignacego Kozielewskiego.
Zeszyt

wstępny

Zeszyt pierwszy /1/1/, z podtytułem•'roczATKI RUCHU HARCERSKIEGO"
stara się dać jak najpełniejszy obraz rozwoju ' s k a u t i n g u
na
ziemiach polskich, w trzech niezależnych organizacjach, działających
konspiracyjnie, pod jarzmem w2adz zaborczych: Austrii, Rosji i Niemiec,
w latach 1910-1918. Zeszyt zamyka autor siedmioma aksjomatami, jakie w
jego przekonaniu, przyniosły próby i doś'Wiadczenia z pro'Wadzonych prac
v tym okresie. Uzupełnia zeszyt dodatek 18-stu reprodukcji fotografii,
ilustrujących ten okres.

•

Zeszyt drugi /3/3/ obejmuje przedruk pracy hm Dr. Tadeusza Strumiłły
p. t. NASZE DZIEJE - GENEZA HARCERSTWA. Przedruk tej pracy poprzedza ł.y
ciorys autora.
Zeszyt trzeci /4/3/ es.lkowicie poświęcony jest''HARCERSTWU NA
I W ROSJI" v latach 1912 - 1920. Historię poprzedzają życiorysy druhóv:
hm. inż. Wl:adyslava Nekrasza, hm.Rzp. Stanisława Sedlaczka i Romana Bniń

skiego.
Zeszyt czvarty /5/4/ obejmuje lata 1914-1921 i nosi za.pożyezony tytuJ: książki Wl. Nekrasza łtJiARCERZE W OOJACH". W dwudziestu rozdziałach
omówiono udział harcerzy i harcerek w służbach pomocniczych i v służbie
czynnej v organizacjach wojskowych, w ezasie rozbrajania okupantów, w
"",.---......:P~owstaniu Wielkopolskim, w Powstaniach G6rnośląskich, Obronie Lwova i
..o........... 1920 roku.
Treść zamyka 70 ilustracji-fotokopii.
N

piąty /2/9/ daleko wyprzedził swą treścią inne problemy,

"LOSY MlDDZIEŻY HARCERSKIEJ POD KOMUNISTYCZNYMI RZĄDAMI P.R.L."
.en 1945-1970. Wst,p do tego zeszytu v.yjaśnia przyc~ tego "wyv czasie." Harcerska Komisja Historyczna zaznaczyła, że nie może
milczeniem wieloletniego, Świadomego i celowego f a ł: S Z O V a ideologii i historii bercerst~ v Kraju, z okresu jego pełnej

ar·chiwum
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niepodległości. Dotychczasowe vladze organizacji zachowa2y niby wszystko, począwszy od nazwy a skończywszy na metodach, co, pozornie, mn. śviad
czyć, że obecna organizacja jest kontynuacją przedwojennego harcerstwa,
gdy w rzeczywistości, zmieniono cały pion ideov,y - usuwając z prawa i
przyrzeczenia "SŁUŻB$ OOGU, FOLSCE I' BLitN!M".

Z przykrością notuję fakt, że zeszyty historyczne nie doczekały się
do dziś rzeczowego om6Yienia przynajmniej w prasie harcerskiej.

Z kilku głos6v, jakie dotar~ do nas z Kraju, zesz.yty wywolaly wśród
nielicznej już grupy epigonów z tego okresu g2ę boką falę rozrzewnienia i
uznania, z charakterystyczną prośbą zwrócenia uwagi na rozpracowanie tych
odcinków i terenów pracy harcerskiej, które v obecnej Chwili nie mogą b.1ć
omawiane w Kraju.

"lokalnie" - poviedzmy, wśród pozostałych "rówieśników", dwie uwagi
związane z wydavnictwem zeszytów historycznych, zasJ:ugują na rozważ enie.
Pierwsza.- że "pominięto", czy nie "wyodrębniono" dorobku organizacji
dz,.ewcząt-harcerek;
druga - że został nadto uvypu.klony jeden zabór, co
może stwarzać pozory ••• przeoczenia, czy niedocenienia dorobku harcerstwa
w innych zaborach.

'

,

Od siebie, z pełną odpowiedzialnością chcę zaznaczyć, że cała zasłu
ga napisania i zredagowania pierwszego tomu Historii Harcerstwa przypada
druho'td Stanisławowi Jankowsk iemu, , Przewodniczącemu Harcerskiej Komisji
Historycznej, kt6ry aż nadto skromnie, w żadnym z wydanych zeszytów, nie
zaznaczył, że byl ich autorem i redaktorem •

•

JOTJi'..S.

Hm

Rzp.

•

Stanisław

Jankowski

"Chudy Wilk"
Przewodniczący

Harcerskiej

Komisji

Historycznej
N
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BIULETYN
SKAUTOWO-W
Vancouver, B-. c. Kanada.
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Redaktor i Wydawca : Zenon
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w Kanadzie, od lat, istnieje pokrewna naszej KOmisji

Historycznej instytucja - ARCHIWUM PRASY SKAU'ID;l)-HARCERSKIEJ, pov.ł.nna
sprawić radość w Kole H-rzy i H-rek z lat 1910-1945.
""

Arehiwm to od stycznia 1973 r. wydaje sv6j BIULETYN pod nazwą:
BIULETYN ARCHniUM PRASY SKA01UW-HARCERSKIEJ /Bulletin of Seout Press
Archives. Hslf-Yearly. Publisher a: Editor Zenon Buczewski. Nr. 39-14111.
104-th Avenue. Surrey, B.C. CANADA. VJT 1X6/.

Kanadyjski "Związkowiec", wydawany v
Toronto, w Nr. 6, ze stycznie. ub .. roku, tak
o tym wydaw.iet'Wie napisał: "Archiwum Prasy
Skautowo-Harcerskiej, jedno z rzadko spotykanych zjawisk jednoosobowej instytucji polskiej na obczyźnie, w osobie p. Zenona Buczewskiego w Vancouver, iście benedyktyńskiego
archiwariusza zagnieżdżonego na kanadyjskim
wybrzeżu Paeyfiku, kt6ry tam, na końcu świa
ta, trudzi się gromadzeniem, selekcją i oceną osobliwego materiału - prasy i wydawnictw
glóvnie Folskiego Harcerstwa, od czasów jego
powstania, aż do współczesnej chldli. Arehi'Wlll to wydaje dwa raey do roku własny Biuletyn z bibliofilskimi opracowaniami r6żnych
tematów odnośnie harcerskich pism, podręczników technicznych, ideologicznych i innych książek z tej dziedziny."
Dotychczas Archiwum wydało, łącznie z dodatkami, sześć numerów Biuletynu. Poniżej przedstawiam os~tnie stronice Nr. 5-ego, która zawiera spis
treści poprzednio wydanych numerów.
umE~rv
wK~ctK.ę,

l i 2 Biuletynu dodatków nie miały.. Do numeru trzeciego, jaRedaktor dołączył oryginalny nrzedruk "PROSPEKTU OBOZU LETNIEr
1-szej ZAKOPA&SKIEJ DRUŻYNY ffi<AUTOWEJ im. Ks. Józefa Ponia" Prospekt ten, jako 8-mio stronicową broszurkę wydał własnym
Małkovski, w 1914 roku, w Krakowie. Komendantem obozów, zorLll"fj~o: 'S.lnyc pod Zakopanem, byl autor tej broszurki. Podkreś1am o b o z.. 6 , gdyż po raz pierwszy spotkałem się z podziałem oboz6w na katego~~,..,.r,ie. ob6z stały i obóz wędrowny.
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ARCHIWUM PRASY St<AUTOWO-HARCER S te lEJ
Rok . I.Nr ,1.St ycza~

1973 r.Vancouver,B.C. 6 str . 7 rysunk6w. Wym. 28x21.5 cm.
Wysłan y 1d n. 7 stycznie 1973 r.
Zawiera• "O wydawnictwach harcersk o - skautowych",- "Wydział dokumentacji
Swiatowego Biura Skautowego",- ''Skaut' Komunikat Koła Harcerek i Harcerzy z
lat 1910-1945", - "Chowanna' 1 968 r.",-- "Spc5jnik terenowy'', - "Slavica Canadiana",- ''Scout Memorabilia", - ''Statystyka org. skautowych", -''Scout
Prass Ar chive•'', - "Archiwum Prasy Skautowo - Harcerskiej".
Rok . I.Nr.2 . Lipiec 1973 r.Vancouver,B.C. 12 str,12 rysunk6w. 2 zdjtcia .Wym.
2Bx21.5 cm . Wyslany1dn. 1 maja 1973 r.
Zawiera• ''Skautowe wydawnictwa Jamboree"- "Andrzej Małkowski,'Jak skauci
pracuje 1 1914 r./wyj. z tej precy/. ",-"WiedomoAci Urz tdowe"/przedr . str. front.
z c zerw. 1943 r./",-"Na fundusz Harcerski'', - "13th World Jamboree Journel q•
-''Władysław Wenzel,hm, ' Lwowski Skaut' ",- " Bia łe kruki", - ''Historia
ZHP
w Kanadzie",- "ZHP w Kanadzie"/szkic/", - "Okruszynki Skautowo-Harcerskie '' ,
-" J6zef Brzeziński ,'P ismiennictwo młodziełowe w Afryce'/1945 r./",
Rok.II.Nr.1.(3 ) . Styczeń 1974 r. Vancouver ,B. C. 24 strony.15 rysunk6w. 4 zdjfcla. Wym . 28x21 . 5 cm. Wystany, dn.6 kwietnia 1974 r.
Zawiera• "Katalogowa publikacja ",- "Kataloq Prasy Skeutowej ../przedr . str .f rontowej i wyj. z tej prac~/'' ,-"Meł kowski 111 Ameryce"- '' Regulamin wewnłtrzny Pol skich Drułyn Skautowych , USA,1 916 r./Wyj. z tej pracy Andrzeja Małkowskiego/.
- "Centenniel Link "/1967 r./",- "Biuletyn prasy harcerskiej",- "Wacław Blełe
jewski,hm . 'W 60 rocznice Prawa Harcerskiego ' ", - "Celine Tarnawska-Busza,'Pra
sa Harcerska ''', - "Prasa hercarska1Konspiracyjne i Pow staniowe"/wypisy/ , ". "Biuletyn harcerski ' Czuwa j ' /z Szwecji/,''.- "Jednodni6wka ' Czuwaj'/z Szwecji/"
-"Z r6łnych stron !wiata~, - "Czuwaj"- Czasopismo Okr9gu Z.H.P.-Australie", "Urywek z historii Z.H.P."/omówienie uyd.'Nesze dzieje ' T . Strumiłło/ . '' -"Harcerski ideał na 132 stronach''/omówienia ksi,tki'Zycie radosne',H. Glasa/ '',"Londyński 'Skaut'o nas •• '',- ''1955 Wici Harcerskie Kanady 1973"/o~ówlenie 100
"umer6u teqo pisma .Z estawienie./'' ,- "Echo''dodatek dyskusujny do 'W ici Harcerskie Kanady ' ",-"Chowanna", - "051nisko harcerskie", - "Sp6jnik terenowy "• "Harcerstwo nad Pacyfikiem" ,
U•
Rok . II,Nr . 2.(4).Lipiec 1974 r.Vancouver,B.C. 16 stron . 8 rysunk6w. 4 zdj9cia .
Wym. 2Bx21.5 cm,Wysłany dn .14 wrzaśnie 1974 r.
Zewiera•"Wydawn ictwo kateloqowe",-"Kataloo ksi,łek i c zasopism harcerskich
1938 r.''/wypisy/ ", -''Andrzej małkowski, ' S~outing in Poland'/1 913 r . /(p rzedruk
tej broszury) .", - "Historia kartki pocztowej" . -''Slubne zdj t cie Małkawskich ''
/z opisem/" ,- "lllacła11 Bła ła jewski ,hm.'Ze J.lscomnie~ wydawcy'", -"XI V-te Swiatowe Jambore e Skautowe", - ''Nowe wydawnictwo"/'Kaszuby 1976 '- Kanada/'',- "Resea rc~"/z Biuletynu ~w.Biura Skautowego/,''. - ''Dzi t kujemy" ,- "Na Tropie",- " Ognisko
harcerskie'' .- "Wici Harcer skie Kanady" .- "ŚJ.Iiatowy Skauting", -" Przechodzimy na
rocznik", O.

O.

O.

'
•

,

Numer czwarty Biuletynu zawiera fotograficzny przedruk broszury Andrzeja Ma2kowsldego, napisanej V języku angielskim p. t. "SOOUTING m ro~ron, wydanej v Anglii v 1913 roku, z okazji udziału delegacji polskiej
v !-:~!l!Jl_M!2ą~zn!!~d?~ll!!.~~C!.C:!~.. ~~~'2!! /Jamboree/ v ~;rmi~S~!!·

N

W numerze piątym Biuletynu, Redaktor poświęca 10 stron "OGNISKU" organowi Starszyzny Harcerskiej lfY'davanemu w Londynie v latach 1963-19'74,
cytując v 420 pozycjach pełny spis autorów i ich artykuł6v.
Numer sz6sty zawiera trzy dodatki:

I;..szy.

archiwum

Odbitkę artykułu

.

ze Szkol:y Powszechnej z 1925 r. pi6ra Dr Tadeusza

Strumi21y, p. t. OLIMPIADA SKAU10WA W KO
,
II-gi jest odbitką stron 444, 445 i 446 82-go zeszytu, tomu IIX/.3 Polskiego

Słowika Biograficznego /P.A.N. V/va. 1974/ obejmujących haslo:
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"Mal:kovski .ANDRZEJ JULIUSZ /1888-1919/

III-ci zawiera fotokopie calego pierwszego numeru "Skauta" wydanego v
1911 roktl.

Jak wynika z opinii Redaktora "Związkowca", druh Buczewski "porwal
si'" i od kilku lat konsekwentnie prowadzi dwie akcje:
- gromadzenia materiałów i dokumentów odnoszą~ch się do historii
harcerstwa w svynt WArchivum Prasy skautovo-harcerskiej" ;
- wydawania "Biuletynu", który informuje i rejestruje stan posiadania
"Archiwum".
Dla obu akcji p e ł n e u z n a n i e • Ale ••• /zavsze najłat
wiejsze dla tych, co stoją na uboczu/. Wdostępnych mi informacjach nie
znalazłem ~mianki o ich przechowaniu i zabezpieczeniu.
Nasze rodzime doŚwiadczenia wykazały, że nie 1tm1eliśmy zabezpieczyć dowodóv naszego dorobku. Z braku przezorności ułatwiliśmy pravie ealkovite ich zaprzepaszczenie.
Przez przypadek, albo osobisty sentyment zachowały się gdzieniegdzie
•białe kruki".
Trzeba je na novo gromadzić i zabezpieczyć przechowanie
dla tych, którzy już po nas, v trzecim pokoleniu dochodzą do pierwszej linii frontu, obejmując ster prac v Związku.
Od siebie załączam dla Redaktora i Archiwisty życzenia jak najpomyśl
niejs~ch vynikóv v gromadzeniu materiałów i dokumentów, które v przyszłości napewo ul:atvią opraoova.nie historii harcerstva na Obczyznach. Z
tą myślą, korzystam z upoważnienia Redakcji "Skauta", by zvr6cić się do
Administracji v s z y s t .k i c h
czasopism harcerskich o bezpłatne
przesyłanie dla Archivum, na adres Redaktora Biuletynu, druha Zenona
Buczevskiego, po jednym egzemplarzu svych wydawnictw.
J O T E S •

-xxXxxHARCERSTWO
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Różne

N

POLSKIE

W WYDAWNICTWACH

KRAJOWYCH

Instytuty Naukowe v Kraju v.ysyłają do polskich
·organizacyj na terenie Wielkiej Brytanii, a właściwie
do wszystkich ośrodków polskich na obczyźnie, masę
broszur i książek, z myślą naviązania ~iany kulturalnej.
Jedną z tych organizacyj, kt6ra otrzymuj e te wydawnictwa,
jest Związek Fblskich Ziem Zachodnich v Londynie. Bibliotekarzem tej orga.n izacji jest druh phm. Jan Kędzierski,
który podjął się ich przegl,du pod kątem uzyskania informacji na temat działalnosci Harcerstya w okresie Niepodległości.
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Podajemy

pierwsz~ listę v

Jego opracowaniu.
Redakcja •SKAUTA".

--- KWARTALNIK OR:lLSKI Nr.l/2. - /57/58/ z 1969 r. vydavany jest przez
Instytut Śląski w Opolu, zawiera artyku;t Ireny LASO~CZYK p. t. Związek
Harcerstwa Polskiego v NiemczeCh.
- KOMUNIKATY MAZuRSKO - WARMIŃSKIE. Kwartalnik wydavany przez Instytut
Mazursld w Olsztynie. Nr.l /107/ z 1970 r. przynosi reoenzję książki
Henryka KAPISZEWSKIEGO, wydanej w Warszawie przez PAX, p. t. Związek
Harcerstwa Folskiego w Niemczech, Zarys historyczny ze szczególnym
ttWZględnieniem lat 1933 - 1939. Recenzję opracow.ł Tadeusz SWAT.

- KWARTALNIK OFOLSKI Nr. 3 /59/ z 1970 r. zawiera artykuł Janiny OPIEtł
SKIEJ-BLAUTH p.t. Harcerstwo v plebiscycie Górnośląskim 1920-1921.
/Wspomnienia/ Artykuł ilustrowany jest kilkoma fotografiami.
- ZARANIE ŚLĄSKIE, kwartalnik, Nr. 3. z 1971 r., vydavany przez Sląski
Instytut Naukowy v Katowicach, przynosi art.ykal Mariana PIONKA p.t.
Przyczynek do historii harcerstwa w okresie Powstań mąsld.ch.
- KOMUNIKATY liAZORSKO - WARłti&SKIE, kwartalnik Nr.4 /118/ z 1972 r., podaje artyku!. Andrzeja GĄSIOROWSKIEGO p.t. Harcerstwo Polskie na Po~iślu
w latach 1920 - 1939. Rozwój tej organizacji, jej s tan liczeb~ itp.
ujął autor nawet w tabelach, podając, przy tej okazji, nazwy i nazwiska
członków poszczególnych jednostek harcerskiCh.

- Tenże KOMUNIKAT Nr.4 /122/ z 19'73 r. przynosi artykuł tegoż autora,
Andrzeja GĄSIOROWSKIEGO p. t. Harcerstwo Polskie na Warmii w latach
1920 - 1939.
- PRZEGLĄD ZACHOD~rr, dwumiesięcznik, Nr.2 z 19'74 r., wydawnictw Instytutu Naukow-Badavczego w Poznaniu, zawiera artykuł Roberta DASZKIEWICZA
p. t. Materia)y do dziejów Harcerstwa Pols1dego we Francji. Ma to być
jeden z rozdział6w większej pracy, pod wspólnym tytułem: Harcerstwo
Po1skie zagranicą od zarania do 1930 r.
- ti Wydawnictwie, zatytułowanym, PROBLEMY POLONII ZAGRANICZNEJ, \JYdawanyrn
w Warszawie 1975 r. znajduje się artykuł wspqmnianego powyżej autora

R. Daszkiewioza p.t. Harcerstwo Polskie w Niemczech w latach 1912-1930.
Artykuł

ten jak i poprzedni ma

stanowić

fragment zapowiedzianej

viększej

pracy.
WYDAWNICTWA
·-
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NIEPODLEGŁO~CIOWE
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Harcerstwo to organizacja, która dzięki swej postawie i zasługom
atwo zapuściła korzenie we wszystkich organizacjach, nieraz dzięki uczuiom byłych skautów i harcerzy. Sąd ten znajduj e potwierdzenie w bardzo
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przychylnym nastavieniu we wszystkich wzmiankach zamieszczanych w tych
wydavni c twa ch.
·
·
z przyjemnością mogę vymienić PRZEGLĄD ZACHODNI,
miesięcznik Związku Polskich Ziem Zachodnich.
Jest to organ, który
walczy z próbami odebrania nam ziem piastowskich. Przedstawia społe
czeństwu emigracyjnemu co się dzieje w Polsce, a szczególnie na ziemiach
zachodnich. Notuj e także wspomnienia historyczne. Od czasu do czasu zamieszcza artykuły i ~zmianki na temat harcerstwa polskiego. I tak:
Dla

przykładu,

- v numerze 9/10 z 1970 r. Dr. Bogdan WASTRAT /Chicago/, pisząc na temat wspomnień prof. M. Urbanka o Gimnazjum Polskim w Gdańsku, pośvię
ca sporo miejsca zasługom tamtejszej drużyny harcerskiej.
- w numerze 7/8 z 1971 r. czytamy, że Ośrodek Scunthorpe uczci2 50-tą
rocznicę Powstania Śląskiego przy licznym udziale harcerek i harcerzy
ze Szczepu "Ś~ZAN".
- Nr. S/9 z 1972 r. zawiera artykuł mjr. Henryka Kovalskiego p.t. P~C
WR.ZEŚI\TIA 19.39 r. Autor przypomina zbrodnie dokonane przez hitlerowców
~ BYDGOszczy, gdzie vśród 17.000 pomordowanych Bydgoszczan znalazło
się wielu harcerzy i harcerek.
- Nr. 10/11 tegoż roku zawiera artykuł K. Majewskiego p. t. "FORT VII W
FOZNANIU", w którym wspomina o zaka tova.l'liu w nim kilku harcmistrzów
z Chorągwi Poznańskiej.
- w tymże nwnerze znajduje się artykuł pułk. A. Szymańskiego o zasłu
gach ś.p. ppułk. Wincentego Wierzejevskiego, organizatora i komendanta
tajnych drużyn skautowych tworzonych pod zaborem pruskim.

1

- Nr.1/2 z 1973 r. za\rlera. artykuł I~gr. Edm. TUNDAKA p.t. "Ostatnia rozmowa z Wincentym Wierzej ewskim". W1919 roku w obronle Lwowa dowdzi;t
kompanią złożoną z harcerzy wielkopolskich.
- Nr.l/2 z 1975 r. zawiera. artykuł phm. J. Kędzierskiego p.t. NIEZAPO~
NIANY ZLOT~, w którym opisuje swe wrażenia ze Zlotu harcerskiego w
Gdańsku v 1938 r., kiedy to dookoła już zaczęły szaleć wrogie elementy
spod znaku swastyki.
J. Kędzierski phm.

--------------------

-----
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Motto:
wciąż naprzód w górę iść,
choć męczy życie,
a jeśli kiedyś w boju paść,
to paść - na szczycie.

Trzeba

· Druhna Irena..

Jak trudno pisać o kimś , k to odszedł
nieda.vno na wieczną wartę, a całym swym
życiem pełnił "służbę Bogu, bliźnim i
Ojczyźnie".

Jej dwa imiona: Irena - pokój,
Zenobia - klejnot, najlepiej charakteryzują piękną sylwetkę prawdziwego czło
wieka, prawdziwej harcerki.

'

Irena, z greckiego - pok6 j. Imię
to by2o jakby zaprzeczeniem życia druhny
Ireny; żyeie Jej .to nieustająca walka!
Przed pierwszą wojną światową dhna Irena 'Wiąże się z ruchem harcerskim, usilnie tępionym przez władze rosyjskie w dawnej Kongresówce.
Irena Rebandel jest założycielką pierwszych drużyn harcerskich w Warszawie. Pracuje również w P.O.W. /Polska Organizacja l«>jskowal, aby przylożyć cegiełkę do dzieła Marszałka Piłsudskiego - odbudowy Niepodległej
Polski.
Kończy studia nauczycielskie, wychodzi za mąż za oficeralegionistę, tworzy własną, liczną rodzinę.
Nadal pracuje w harcerstYie, jest członkinią KoDendy Harcerek v stoli~. Bierze udział w
szkoleniu instruktorek na Buczu •••
Okres niepodległości zastaje Ją w Radomiu, gdzie oracuje, jako nauczycielka v gimnazimn. W czasie 2-ej vojny Śv:iatowej pełni funkcję
szefa wojskowej służby kobiet na okręg radomski, w ramach Armii Krajowej; użyva pseudonimu Marta. i Barbara. W harcerstwie konspiracyjnym
j st hufcową.
1943 r. Gestapo aresztuje dhnę Mydlarzową i po "odpoN w . ni h" badaniach, wysyła do obozów Beleen-Belsen i Oświęcimia.
początkach

C

O

-~

+

•

ttw

Oświęcimiu

l jak

pisze Halina Czarnocka

Pjrag~~~ent·:~pomnienia H. c~:rnockiej
- "Węzełek"
•
4.ĄI.ndyn.
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Mydlarzowa

Nr. 78, 1975 r •
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miała do otaczających Ją więźniarek stosunek macierzyński, ciepły, opiek"llńczy, pełen viary v człov.teka, budzący zaufanie do niej samej, do jej
gotowści pomożenia bliźnim.
Irena przez swoją głęboką religijność,
przez wielką prostotę i skromność - była dla nas człowiekiem bliskim i

bardzo cenionym.

15-go kwietnia 1945 r. uwolniły nas czołgi brytyjskie. Irena odrazu organizuj e pierwsze, jakże wzruszające ognisko harcerskie! Byl:o
nas wtedy harcerek, ledwie trzymających się na nogach, siedem, może
osiem ••• "

!

Po uwolnieniu dhna Irena pracuje vśr6d młodzieży na terenie Niemiec,
jako Komendantka Harcerek i Przewodnicząca. Rady Starszyzny. Po przyjeź
dzie do Anglii, przez kilka lat pracuje, jako nauczycielka v gimnazimn
oo. Marianóv w Hereford. Po przeniesieniu się do Londynu, pełni f'unkeję viceprzewodniczącej ZHP ;
przez ostatnich kilka lat jest członkiem
Naczelnietwa oraz członkinią Komendy Chorągwi Harcerek Wielkiej Brytanii.
Podtrzymuje stały kontakt z młodzieżą. Harcerki garną się do Niej,
przychodzą ze swymi problemami.
Dhna Irena zawsze potrafi znaleźć radę i zaeh~t,. Kocha młodzież i rozumie ją.
Gościnny Jej dom jest przystanią, gdzie schodzą się druhny -po radę, po pomoc; przyjmovane gościn
nie, wychodziły podniesione na duchu, ze słowami zachęty i otuchy do
dalszej pracy.
Oto fragment artykułu dwóch młodych harcerek: J. Zakrzewskiej, phm.
i A. Sabbatównej, pbm. : "Dhna. Irena wśr6d nas" + ••• "Na pogrzebie dowiedziałyŚmy się trochę więcej o jej pięknej i zaslużonej przeszłości,
bo dhna Irena r z a d k o
o sobie móYila. Natomiast harcerki na jednym z kursów nazwały Ją "żywą enc.yklopedi'"' ponieważ potrafiła harcerkom na wszystko odpowiedzieć. I rzeczyviscle - miała ogromną viedzę;
zarówno v zakresie metodyki harcerskiej, jak i historii, geografii i
kultury zarówno polskiej, jak i światowej. Nie żyła Ona przeszłością,
lecz przyszłością. Jej plany były dostosowane do warunków, a Jej pomysły często postę~we.
Nie Qył:a nigdy dla młodej Komendy obciążeniem,
wręcz odwrotnie: była inspiracją!"
Nadal w tym samym wspomnieniu chyba najlepsza definicja życia dhny
Ireny: "Co mnie trzyma w harcerstvie - móviła dhna Irena - to, że pragnę być coraz lepszą."
D~

Irena doskonale przemawiała, również Jej artykuły wykazywały
. i~kny, j ny styl, zwięzłość, przejrzystość, logiczność. Dhna Irena
MS~ó~u e z Redakcją i Administracją Skauta- pisma Koła · Harcerzy i
H~cęrek z at 1910-1945; jest członkiem Koła ŻOłnierzy A.K. i Zarządu
Insi/ytutu Polskiego Akcji Katolickiej. Do ostatnich chwil życia bra~ ~Y ~dział w życiu społecznym i kulturalnym emigracji polskiej w
Londynie. Prawie zawsze bywała na wszystkich odczytach, obchodach

.......__..,..__._.
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i k ~rcerskie, ł-h- ••. 3, lipiec -wrzesień 1975 r. londyn.
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oraz v teatrze polskim. R6wnież dhna Irena była niezwykle ofiarna.
Nie m6viąc o przer6żnyeh datkach na różne cele, część ods~kodowania
zs. pobyt v Oświęcimiu, przekaza2a rut kupno stanicy Hufca Szczecin!
Mimo gnębięcych Ją dolegliYOści /pozostałości Oświęcimia/ nie
skarżyła się nigdy, zawsze b,yla niesłychanie pogodna, spokojna, sim>mna i opanowana •

cia.
nim i

Zachowała jasny sęd i żywość umysłu do ostatnich chwil swego ży
Głęboko religijna, całym swym życiem pełnjl:a służbę Bogu, bliź
Ojczyźnie!

Srusznie podkreśla p. Tokarska 'W swoim pięknym wspomnieniu o dhnie
Irenie- ••• "cichą uwagę jednego z uczestnik6w pogrzebu: "To była chyba
jedna z największych duchem kobiet obecnej emigracji!"
Cześć

Jej

pamięci!

11.

---

+ + +

Ś.p. hm. IRENA - ZENOBIA

-

_.__....,_.__.

r

-• · - - - - -

--

Smoleńska,

hm.
+ + +

M Y D L A R Z O W' A

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.._ _ _ _ _

POŻEGNANIE
_______
... _ ________..,._

Zaraz po zgonie ś. p. druhny Ireny Mydlarzovej - godniej s i ode
mnie zamieścili w polskiej prasie harcerskiej i ogólnej nekrologi i
wspomnienia o Zmarłej, obrazując Jej wielkie dokonania i godności,
jakie w swej długoletniej służbie harcerskiej w Niepodległej Polsce
i Zagranicą osiągnęła.
·
Jej dziesięcioletnia praca w Zarządzie Koła Harcerzy i Harcerek
z lat 1910-1945 i w redakcji "Skauta" była tylko małym wycinkiem Jej
pracy całego życia w służbie ukochanej idei.
W ostatnim, za Jej życia wydanym numerze 18/19 "Skauta", llmieś
ciła d.ruhna Irena sprawozdanie p. t. PIĘĆ LAT PRACY HARCERSKIE.T W NIEMCZECH w latach 1945-1950.
Były to prace i starania o skupienie w szeregach harcerskich ty~~ęcy młodzieży polskiej, obojga płci, \lyZ\Tolonej z niewoli niemiec,.n....~.e
dania jej opieki i harcerskiego wycholmnia. Wyniki tych zabie~. ." Mydlarzowej zasługują na najwyższe uznanie i podziw.

N

o

arc

eka od wszelkiej zarozumiało ś ci, a wielce do świadczona w pracy
- ~cl~Ol-171P-''~r7ej młodzieży instruktorka - potrafiła znaleźć wspólny język
z 16-letnią druhną jak i z 60-letnim druhem, toteż Q1ła povchrl).l'"e lubiana i szanot,.,rana. Teraz brak nam druhny Ireny wśród nas,
~T-~
godnego uśmiechu i doświgdczonej rady.

iW U m

kaja nas jednak ś"iadom0ś~ 1 •.że rozstanie nasze nie będzie zbyt
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długie.

A gdy' vyzwoleni z powloki cielesnej, zapukamy do Bramy Pio-

trovej, spodziewamy się, tuż za nią, spotkać uśmiechniętą druhnę Irenę
zapraszającą nas na swoją kwaterę.
Bo dobrej sprawie, zrodzonej z
potrzeb serc naszych, a miłej Bogu i ludziom, chcieliśmy służyć razem
wiernie i do końca.
I gdy znow vsp61nie zasiądziemy na "Konferencje Okrągłego Sto lu",
aby wspominać sprs:wy Ziemskie, /jakże błahe w stosunku do wieczności/,
na.pewno nie będziemy żałować, że służyliśmy w szeregach harcerskich.

..
Koła

T.ymi serdecznymi slowami żegnam Cię Druhno Ireno w imieniu
i Redakcji "Skauta". Druhno Ireno - C z u w a j !

Zarządu

A.Z. Ropelewski
+ + +

ś.p. dh mjr. J6zef Mieczysław Rymvid-Misiak

Jako uczeń Szko~ Handlowej v Zodzi
wstąpił do nielegalnego Skautingu przed
pierwszą wjną światową. W czasie wjlJ7
jako harcerz jest czytmym członkiem P.O.W.
i w tym charakterze bierze udział w rozbrajaniu Niemc6w w lodzi, w listopadzie
1918 roku. Z 26dzkim batalionem harcerskim wstępuje do wojska i bierze udział v
~jnie 1919-1920 roku.

Po wjnie jest kasjerem Banku Gospodarstwa Krajowego, początkowo v lodzi, potem v centrali w Warszawie.
W czasie okupacji, v zgrupowaniu dba
płk. E. Radwan.-Pfeiffera, jako porucznik
dowodzi jednym z batalionów konspiracyjnyCh
i jednocześnie jest kolporterem bibuły
A.K. W 1942 zostaje aresztowany przez Gestapo, więziony i katowany na Pawiaku i w
Alei Szucha, nie załamuj e się ani nikogo nie zdradza, poczem przewiezio~r-ck.~święcirnia przetrwał do końca obozu i był jednym z ocalałych z
szu ~ierci •

\

•

leniu przez Amerykanów, bierze udział w pracach obozowych
~~ c3ec i późno dostaj e się do Włoch, gdzie służy pod rozkazami swed 6dc
A. K., płk. Radwan-Pfeiffera. Tam zostaje kapitanem. Po
e~ · do W. Brytanii pracuje w ciężkich warunkach w przędzalni w
~T~uJi 1erze aktywny udział w życiu społecznym na terenie ~Anchesteru •
••

archiwum

•

•
•
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W Londynie ca1ym sercem poŚllięca się pracy społecznej A.K., 5 pp leg.
Kole Wiedzy Vojskollej, którego jest v.l.eloletnim prezesem. Jest jednym z
założycieli Koła Harcerek i Hareerz.y 1910/45, gdzie pracuje \1 Komisji Rewizyjnej jako jej przewodniczący. Zawsze ofiarny, jest przykładem idei
służenia.
Naćhtątlone w obozie koncentracyjnym zdrolrle, kolejne operacje były
przyczyną ciężkiej choroby'.
Zmarł 18 grudnia 1975, przeżyvszy 75 lat.
Ciało przewiezione zostało do Polski i pochowane obok matki na cmentarzu
Y Łagiewnikach v todzi.

Cześć

Jego

pamięci.

J.

Rowiński

+ + + + + + +

Hm. Stefan W.

Woyatomski

/22.7.1900 - 17.8.1975/
Zn6v ubył z nas.z ych szeregóy zasłużony
Harcmistrz. Stefan urodził się na Syberii w
małej miejscowości Kimiltiej. Uczęszczał do
rosyjskiej szkoły w Nowo-Nikołajevsku. Od
1916 r. nel eżał do Harcerstwa, które porwalo
go swoją wielką ideą służby przez całe życie.
W 1917 r. przeszedł harcerski kurs instruktorski pod Kijowem w miejscowości "Porzuć Smutek"
/prowadzony przes dba St. Sedlaczka/.· W lipcu
1918 r. na czele l-ej Samarskiej Drużyny Harcerskiej wstąpił do 5-ej Dywizji W.P. na Syberii. Z tą dywizją przeszedł całe jej tragiczne dzieje, biorąc udział v va1kach z bolszewikami. Stefan dostał się do bolszewickiej niewoli, z której uciekł, ukrywał się pewien czas, ale został rozpoznany i znów uwięziony. Oczekiwal wykonania ~rol01 śmierci. Dzięki interwencji Folsklej Komisji
Wojskowej, został zwolniony.
l

Druh Stefan był ilustracją siły polskiego l;)B.triotyzmu. Nie znał
Polski, a kochał Ją i bił się za Nią /Krzyż Walecznych/, a gdy w 1922 r.

~

ł

wreszcie do Polski, to z miejsca zdał polską maturę i został
~.,".,
do Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie. Melduje się w Główterze Z.H.P. - Nie ·.mamy niestety jego 'WYkazu służby harcerskiej,
nt~~acji w Londynie małQ m6wił o sobie, ale w pamięci pozostsło
tę krótk:ą notatkę, że• .vspółpracollał z Wydziałem Wschodnim
/We:rsz~a/. W czasie 2-ej wojny śtrlatowej współpracował w oro
drużyn harcerskich w Rumunii, na Cyprze, \1 Palestynie i
s z ech. We wrześniu 1946 r. przyj e chał do Anglii z Polskim
..... T .'U'

arch1wum
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•
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Krzyżem.
Nawiązał kontakt z Harcerstwem, a od roku 1962 był
członkiem "Koła Harcerek i Harcerzy z lat 1910-1945u, wieloletnim człon
kiem zarządu tego Koła, a ró~cześnie viceprzewodniczącym Harcerskiej

Czerwonym

Komisji Historycznej.
W 1968 r.
ktora ułatwiła
,

napisal. harcerską książkę historyczną- "NaErz~g.~~~!lc~!",
opracowanie zeszytu historycznego Nr. 5/4 pt. "Harcerze

v bojach 1914-1921".
11

•

&

•

t

a ••.,..

Przez ostatnie lata życia był unieruchomiony ciężką chorobą, ale
utrzymywał kontakt z Harcerstwem.
Pamiętam, jak w czasie moich odwiedzin
w lecie 1975 r. , widząc vydrukowany I-y tom "Historii Harcerstwa" cieszył
się nim •••
Stefan przeszedł poważne studia ekonomiczne i hostoryczne. Posiadał tytu~ naukowe: magistra i doktora za pracę "Pertraktacje pokojowe
w Brześciu Litewskim 'W' 1917-1918 r.u, u prof. T. Komarnickiego. Wydał
szereg naukowych prac w językach: polskim i angielskim. W1966 r. otrzymał 2-gą nagrodę im. gen. Mariana Kukiela w wyniku konkursu zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Hi8toryczne w Wielkiej Brytanii za pracę
z zakresu historii Polski.

W Polsce i na emigracji
w Związku Sybiraków.

dużo

czasu

noświęcał

na prace historyczne

Jak widzimy, życie dba Stefana było bogate w wydarzenia,
zawsze czynne i zawsze w służbie Fblsce. Cześć Jego pamięci!

niełatwe,

St. J.
+ + + + +

---

KRONIKA
........ ..._..____

_______
_______________
SPRAWOZDANIE
..,.

•

I Walne zebranie . . ... 25 maja 1975 w Londynie w lokalu
_______
n"'u 9 Princes St., SW7. _Po zagajeniu przez dha J.
._ Koła

odbyło się

Rowińskiego, wy-

t

r no
•
N

A.B. Brochwicz-Lewińskiego na
i'wirl kiego - na sekretarza.

arc

lWU

prawozdawczą

zebrania, a dba

otwiera Przewodniczjcy Koła, powołując się na
O ~ s'pr ;w zdanie zamieszczone w numerze 18 19 "Skauta''· Uzupełnia je
, że zgodnie z uchwałą Zarządu i decyzją Przewodniczącego ZHP,
"'""'~~n~etnia 1975 zostały ~rzekazane do łfuzeum gen. Sikorskiego: od- - onrawiony przez Koło portret oraz odznaczenia płk.dypl. ś.p.
Sieleckiego,' ~ednego z przewodniczących ZHP poza granicami Kraju •
•

z~ ć

~rzewodniczącego

•

Nr.20

Str. 34

SKAUT

Sprawozdanie Skarbniczki. Dochody i Rozchody na dzień l maja 75 zamknę
ły się SttiDą W-5.69, z czego na rok następny pozosta:to v kasie 1:178.88.
Po wyjściu
V~ge-~ze;;:s;:z;;y;+t;;u~b~ir;s;;tto~ey-=cz;;,n::e:;go:::-p;-:.t~.~"Harcerze w Bojach 1914-1921" - pierwszy
tom Historii Harcerstwa jest zakończony. Dh Jankowski z prz.ykrością oś
wiadczył, że ze względu na sw6j stan zdrowia, po 14 latach pracy musi
zgłosić swą rezygnację.
Na szczęście dh hm J. Witting, uprzedni Naczelnik harcerzy, zgodzi! się objąć przewodnictwo Komisji Historycznej.
Dh Jankowski przez rok jeszcze będzie wprowadzać dha Wittinga w prace
Komisji. Na klerotmika Administracji Zeszyt6w proponuje dba phm A. Dobrowolskiego.

Sprawozdanie Komisji Historycznej

•

złożył

dh hm S. Jankowski.

2P!!'!C?!d&nie SekcJ.!_Oq~~zt2!'!!l /uzupełnienie/. Odbyły się 2 zebrania
"Okrągłego Stołu" : 24 stycznia 1975 referat dhny hm Spławsklej p.t.
"Harcerstwo v Szkolach Młodszych Ochotniczekit oraz referat dba hm Pl:onki o "Harcerstwie w Junackich Szkołach na ~rodkovym Wschodzie''. I.S.4. 75
referat dhny hm Splawskiej "Praca Harcerek w Teheranie" i referat dhny
hm Kowalewskiej "Praca Harcerek w Is~ahanie". Referaty zostały nagrane
na taśmę megatofonovą.
~prawoz?~e_Re~!!E~J~ .. ~Ska~ta~.

Po vyd8.niu podw6jnego numeru 18/19,
dbna hm dr J6zefa Mękaraka zgłosiła swoją re'zygnację z funkcji redaktorki, motywując ją stanem swego zdrowia. Zebrani oodziękowali serdecznie
druhnie Redaktorce za jej owocną pracę i za wspaniały ostatni numer "Skauta".
Po sprawozdaniach sekcji kolportażu ~dawnictw, referatu prasowego
i Sekcji Imprez, część sprawozdawcza została zakończona. Dyskusja nad
sprawozdaniami i udzielenie przez Komisję Rewizyjną ustępującemu Zarzą
dowi absolutorium z podziękowaniem, zakończyło tę część zebrania.
Kola.
Przevod.niczącym wybrano POnownie dba J. Rowińskiego.
Do "zarządu we'szli: A.B. Brocłndcz-Leviński, A. Barszcz, J. Brzeziński,
A. Dobrovolski, s. Janko~ki, J. Kędzierski, J. Mękarska, I. Mydlarzowa,
A. Ostrowski, A. Pśnik, B. Pruszyński, A. Rondomańska, A. Ropelewski,
E. Rozbicka, A. Saperowa, J. aliwiński i J. Witting.
Do Komisji Rewizyjnej vybrano: J. Rymwid-Misiak, R. Morelowska, B. Oliz~r, s. Rosiński, w. Wenzel.
Wy-bory

Władz

II
Sprawozdanie z ····działalności
Koła 1975/1976
w·-----_______
__.;__
N

zebraniu Zarządu w dniu 20 września 75 Zarząd ukonstytuował się:
niczący - J. Rowiński,
Vice-przewodniczący - A.B. Brochviczo
Zll .... ,
Sekretarz - A'. Rondomsńska, Skarbnik - A. Saperowa.
__ j Historyczna: S. Jankowski, J. Witting, A. Dobrowolski.
~ja "Skauta" : J. Mękarska, J. Sliwiński, J. Kędzierski, z. Rnpee i. Sekcja Odczytowa- j: · Brzeziński, B. Pruszyński. Sekcja Imprez:
.........._-E'~
. Rozbicka, A. Barszcz.
Referat Prasowy - A. Ostrowski, A. B. Brochwicz-

arch"
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Współpraca

Prócz tego
27 lutego 76.

•

Str. 35

SKAUT

Z KPH - A.

Zarząd odbył

Pśnik.

2 posiedzenia, sobota 6 grudnia 75,

piątek

Sekcja Imprez pod prze~dnictwem dhny E. Rozbickiej urządziła 3 zebrania
og6lne.
a/ 12 października 1975 zebranie w POSK'u, 9 Princes Gdns. z tombolą i loterią. Obecnych 60 osób.
b/ B lutego 1976 w sali przy kościele ś~. Andrzeja Boboli - opłatek •
Obecnych 56 osób. Loteria fantowa /400 biletów/, obficie zasta ~one stoły, odśpiewanie kolęd - zakończyło zebranie.
c/ 9 maja odbędzie się w sali tego kościoła - jajko harcerskie.
Wszystkie te imprezy był.y bardzo udane i przyniosły poważny dochód
na wydawnictwa Kola. Zawdzięczamy to Kierowniczce sekcji i gt~nu pań,
które nie tylko swą pracą, ale i ofiarą pieniężną /wypiek i bezpłatne
kupno proviantów/ przyczyniają się stale do uświetnienia imprez i dochodów.
~~.c_ers~~ .. J<?mi~J~-~!-?~:zcz~ przedstawiła pięknie

oprawny I tom historii
Harcerstwa, obejmujący lata 1914-1921. Tom ten stanowi wielki dorobek
naszego Kola, a szczególnie Komisji. Mimo pomocy innych, tom ten, to
ciężka praca dha hm St~.nisława Jankowskiego, który włożył w nią serce i
głęboką wiedzę spraw harcerskich.
Opracowany też został program II i
III tomu historii. Nowego przewodniczącego Komisji, dha hm J. Wittinga,
witamy i życzymy dalszej kontynuacji prac Komisji. Dzięki pomocy dba
Dobrowolskiego, zeszyty rozchodzą się coraz lepiej po świecie.
Sekcja OdczytoYS pod kierownictwem dba hm J. Brzezińskiego, odbyła kilka
posiedzeń "Okrągłego Stołu", m. in. 18 stycznia 1976 zebranie w Naczelnictwie poświęcone zostało zagadnieniu "Jak pisać historię Harcerstwa".
Gł:ó,.my referat -wygł:osil dh hm J. Wit ting.
Wożywionej dyskusji, między
innymi, g!o s zacierali dh hm K. Sabbat, dh J. Sliwiński.

'

Zebranie w Naczelnictwie w dniu 21 lutego poś,-Tięcone było ZjazdovTi
Polaków w grudniu ub. roku w Waszyngtonie. Referat wygłosił: przedstawiciel Harcerstwa na tym Zje ździe, dh hm Ryszard Kaczoro-wski, przewodniczą
cy ZHP poza Polską. Dh Przel-rodrdczący oodzielił się również ze słucha
czami st-zymi v.rażeniami z objazdu ośrodk6w harcerskich w St. Zjednoczonych.
Dh P eziński nadkreślił wielką wagę tego zebrania dla P.t.S..rcerstt-Ta.
_.,.......,

~~

obec rezygnacji Clhny dr ..T. l·~ękarskiej i śmierci dhny hm
~~ow j, redakcję i adminis+,racj ę ' 1Skauta" ob ją} dh J eremi Sli~ · ~
niniejszy ~JszedT pod jego redakcją.

~~~~,;.

r s wy z pot.7odu częstych wyjazdÓ'w i choroby jego kierownika,
s .r ·s~·dego, nie.. móg! wykazać ży-wszej dzia?.·alności •

...

.-.....

.

SI>"!~"'-.!;~i'..~J:.c~. [~_!.~- ~at._c_~skic_E
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4 stycznia.

nasze licznie b,ylo reprezentowane. Gawędy \~głosili:
dh hm ksiądz Kapelan Naczelnictwa Elston-Gogoliński i dh hm Ryszard Kaczorowski. Nastrój jak zawsze wspaniały.
Odejście

dla

na

całego

,

Koło

Wieczną Wartę

trzech os6b z Władz Koła bylo dla
Harcerstwa bolesną stratą. Odeszli:
•

•

e

jak i

w

••

s.p.
- dhna hm Irena Mydlarzowa,

vice-przewodniczęca

s.p. hm dr Stefan W. Wojstomski,
,

s.p. J6zef Rymwid-Misiak,

vice-przewodniczący

•
:ryczneJ,

przewodniczący

zawdzięcza.

Kolo nasze 'Wiele im

i

członek

re-

dakcji "Skauta",

,

Wiem,

kreśli6

umieszczone 'Wspomnienia o Nich.
~elką stratę jaką Kolo poniosło.

R6żne.

Wwystąpieniach na zewnątrz Zsrzęd:

cie"

Koła

Komisji Histo-

Komisji Rewizyjnej.

że

zostaną

na innym miejscu "I "SkauOd siebie chciałb.y.m pod-

l/ - wystoso'Wa.ł do Dziennika
Folskiego list protestujący przeci~ demoralizującej młodzież treści povieści J6zefa Łobodowskiego, drukowanej w Dzienniku, 2/ - Wyshl: do Dziennika Folskiego pismo solideryzujące się z protestem 59 uczonych i intelektuaJ istów w Polsce przeciw z8lllierzonym zmianom Konstytucji PRL, które
usirują związać
Związ1~

jeszcze

ściślej polską politykę za.graniczną

z

polityką

Sowieckiego.

KaszuQy 1976.
Zarząd oficjalnego delegata na Zlot nie ~syła. Członko
wie Kol:a, którzy chcieliby wziąć udział w Zlocie, powinni się porozumieć z Okręgiem W. Bry Lania.
Zarząd postanowił tylko dostarczyć na. Zlot
do Kanady swoje '-JYdawnictwa.

..

----

o o o o

oo

- .. ---

o o o

S PRAWOZDANIE

-

HARCERSKIEJ KOMISJI HISTORYCZNEJ
----- l-··----··---------------···------------........----------

·---------

na J

maja 1976 r.

I. - PRACE

o

BIEŻĄ.CE

{l zeszycie "SKAUTA" Nr. 18/19 z ms:ja: 197.> vdrukowano poprzednie
spra:wofdanie H.K.H. Obecnie podajemy nieco no'WYCh informacji, gdyż H.K.H.
nadd jest czynna i praco'\dcie przygoto'Wllje do druku dalsze zeszyty. A
~_,

•

ęe:
•

W o p r a c o ~;a n i u są zeszyty: Nr. 6 - "BUDU~&łfY.ZWiłeEK
TWA POLSKIEGO" - lata. 19~9-1931. /Piszą: - S.Jankovski i J. Witting/;

archiwum
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Nr.7- "ROOOJ Z.H.P." - lat& 19.31-19.39 - · /okres przewodnictwa Dr. M. Gra-

żyńskiego - pisze Wł. Wenze1/ ; Nr.8 - "HARCERSM NA QBCzyOOEn - lata
1921-1939 - /materiały zebrane i opracowane, szukamy hsrcerza, kt6ry podejmie się ich streszczenia- w jednym zeszycie/ f Nr.9 - "HARCERS'OO IiA
.TĘ!\ENf~ -~~z;g~ARO~~"

-

lata 1913-19.39,

materiały są

zebrane, zeszyt

pisze hm. Kazimierz· Ssbbat.
Są

to 'Wszystko zeszyty do tomu II-go "!ITSTORIItt. Ale i do tomu
III-go /patrZ' osobny spis· treści 2-go i J-go fumów/ są też już zebrsne
materiały do pisania zeszytu Nr.11 - "HARCERSTWO W DRUGIEJ l«>JNIE ŚWIA
toWEJ! - /kto się zgłosi do napisania tego zeszytu o bohaterstwie harcerzy i harcerek w latach 1939-1945 ?/ oraz zeszytu Nr.12- "W DRODZE
00 VllLNEJ POLSKI" - /materiały zebrał dh.hm. L. ICI.iszewicz w swojej
pracy magisterskiej, której egzemplarz ofiarował H.K.H./.

•

2. - · W drugiej poJ:owie 1975 r. tqszedl zeszyt Nr.5 - "HARCEH.Z€ W
OOJACH 1914 - 1921" , a po nim ukazał się oprs:wny I-szy tom "HIS'IDRII
HARCERSTWA" za lata 1910-1921, liczący Z36 stron i 162 fotografie, z~
opatrzony we WSTEP i życiorysy: gen. R. Baden-Powella, Andrzeja Ma'ikovskiego i Ignacego Kozielewskiego. TYch oprawnych zeszytów drukowaliśmy tylko 190 egzemplarzy, ale msmy klisze ce:fe~. tonru., co pozwli
nam na vydruko\iranie dowolnej ilości egzemplarzy 2-go wydania 'W każdej
chwili.

3. -- W myśl zapoviedzi dha

s.

Jankowskiego, ogłoszonej v zeszycie
"SKAUTA" Nr. 18/19, stopniowo następuje p r z· e k a z y w a n i e funkcji przewodniczącego H.K.H. w ręce dba hm. Jerzego Wittinga, dawnego
Naczelnika Harcerzy. Dh. S. Janko'Wski pozostaje doradcą H.K.H.
.

4. -

Or g a n i z a c j a

t r z y
1/ pierwsza grupa - robocz·a , obejmuje osoby, które wzięły
H.K.H.

została ujęta 'W

g r u p y :
na siebie stałą współpracę redakcyjną, 2/ druga grupa - dyskusyjll!l,
obejmuje wszystkie osoby, które interesują się historią Harcers-blm i
chcą uczestniczyć w zebraniach dyskusyjnych - i J/ trzecia grupa korespondenci, artyści-graficy, fotografot.1ie, etc.
s

5. -

Materialy, które pracowicie zebrały odczyty "Qkrąg~ego Storo"
.u-~·~
erownicwem hm. J. Brzezińskiego,
nie zostały jeszcze ""J'korzyst
prz
H. K. H., gdyż odnoszą się one przeważnie do zeszytów projektdwan ch w tomie III-im "HISIDRII".
l

o

~~·..

t>hli
"'--~Cn

~ .Jt.

'

~inistracja

zeszyt6w spoc~a w sprężystych rękach dha
Do
wolsk:teg?, który złoży osobne sprawzdanie na. najbliższym
Z·~iu naszego Koła /w maju lub czerwcu 1976 r./.
Zbio;_:[

archiwum

Żlgio!:;ą""' -

prowadzi dh.bm. Jeremi

Śliwiński.

•
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Zbiory te są stale uzupelniane i stanowią źródlo eeml1'ch informacji v
opracovywsniu kolejnych zeszytów historycznych.
8. - Radosnym wydarzeniem dla nas byto blogoslavieństwo PJ::t!!tsa Iblski, ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego, nade s lane dla naszych prac listem
z- dnia 10 .12. 75 z Rsymu.

II. -

'IDM

2-gi

I

'IDM 3-ci

-=---- - ·-----·-

8 HIS'IDRII

HARCERSTWA"

Opracovana zostal:a: v lf.K.H. treść 2-go tomu "EIS'IORII", kt6ra: zostda
p~sktltowna na zebraniu H. K. H. v dni:u 8.11. ?5 r.
•m&łłć 2-go

tomu u2ożona jest jak następujes

,

l. - r1S'IĘP do 2-go tomu.
2. - Zeseyt 6. - BUDUm1Y ZWIĄZEK HARCERSTWA FOLSKIEGO. - Lata
.3. - Zesgt 7: - RO~J Z.H.P. - Lata 19.31-1939.
1919-19.31.

4. - z-eszzt 8., - IIARCERSOO na OBCzy~·liE. - Lata 1921-1939.
5. - Zes!Y:~ 9. - ~ARC~'nł> ~· !:EfOOITE MIIDZYN/@2!?Q!f:il'i· - Lata
1913-1939 •
6. - Zeszy:~ .10.- OOŚWIADCZENTA I WNIOSKI. Lata 1919-1939. - trzupe::tnieni a do l-go i 2,-go tcmów. - Zagadnienie z
jaJrość cey llośc? - Bibliogrsfia najważniejszych
druków /książek i pism/. - Skorowidz- harcmistrzów
/skróty życio-rysów/. - Wiadooości z P.R.L. t
"Tendencyjna historia Harcerstwa" pióre: J. Czarnego-Grzesiaka, i inne wiadomości o losach Harcerstwa v obecnej Polsce.

•

ŻYQ~ORYSY
'

~gim tomi~t

V

/a/

Przellodniczący

Z.H.P.
•

t

- PJn.Rp.Dr. Tadeusz Strumiłło /z.3/
- P.Jn.General Józef łfeJ l er /z. 6/
- Hm.Rp.Ks.Dr. Jan ł'latlersber-

ger /z.6/

N

/b/
C

Naczelnicy Głównej

Kwatery ł-ię ski ej
i

Naezel~icy

Harcerzy:

•

•

archiwum

••

- Hm. Roman Bniński /z·.4/3/
- Inż. Józef Karśnicki
- P'&in. Władysłav SoJ:ten /z.6
- Hm. Dr. Michał Grażyński z. 7/
- Hm.Rp. Henryk Glass

-

/z. 6/

Hm.Rp. Adolf Heidrich
Hm.Rp. Stanisław Sed.laczek /z.4/
PJn. Antoni Olbromski /z. 7/
Hm. Tomasz Fiskorski /z. 7/ /p.o./
PJn.Inż. Zbigniew Trylski /z. 7/
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TREŚĆ 3-go 'IDMU uJ:ożona jest następująco:

I. - WSTF do 3-go tomu.
2. - ,~E?S!tr ~ 1;1.. - HARCERSTltD w DRUGIEJ 'WOJNIE ŚWIA'IDWEJ. - Lats:

,

1939-1945.
3. - ~~!!l~ ~2. - W DRODZE 00 Y.OLNEJ :RJLSKI. - Late; 1939-1945.
4. - Z'esa-y L lJ.. - HARCERS'M v {tl)IJID1 MECIE. - Lata 1945-19 ••••
5 • - Z'es!l t J4• ENJA do romw I 2 I! i ITI-go. - Bibliografia najważniejszych wydaYnictw /książek i
pism • - Skorowidz harcmistrzów /skróty życiory
sóv • - Wiadomości z P.R.L. - Spis rzeczy wszystkich tomów.
iYCIORYSY w 3-cim tomies

/a/

Przewodniczący Z.H.P. s - Dr. Michał Grażyński, /7i. 7/.
- Hm.Pułk. Stanisław Sielecki /z.l3/.
- Generał Nikodem Sulik, /z .13/.
- Bin. zYgmunt Szadkowski, /z.l3/.
- Hm. Ryszard Kaczorowski. /z,.l3/.

/b/ Nacz-e lnicy Harcerzy:

- Hm. Ryszard Bialous, /z.l3/.
- Hm. Kazimierz Burmajster, z.13 .
- Hm. Zbigniew F8llenbfichl p.o. /z.l3/
- Hm. Wojciech Dłużewski, /z.l3/.
- Hm. Ryszard Kaczorowski, z.13/.
- Hm. Jerzy Wltting, /z.l3 .

- Hm. Jacek
JAK NALEŻ!

III.

PISAĆ

HIS'IDRIĘ

Bernasiński.

z.)/.

HARCERSTWA ?

W dniu 16 stycznia b. r. odbyło się zebrani e "Oą§głe~ _Sto~'', na
któcy-"""'m przedyskutowano powyższy temat i motto. 'Wobec choroby dba S. Jankowskiego, ref erował dh hm. J. Wi tting.
ł1'10tto,

jakie

wysunęła

"CZ)'!l}" 'Wielkie -

H.K.H. dla swoich prac historycznych, brzmi:

!o o~!}

Cey;t'lY._, prawe. o r~~hodJ:~ą uczc~wych

.---.........._ bi_storykó~ j ~~.~ _Pra~a.o
Harcerskie."
.1~:o

?o ~ho dnia

Harce~~twa

=

•
swoJe.
7

prz.e dyslrutowano temat podany "'Y'Żej w tytule i
,...",.""'..~ ~;;;i1"~~allrl~ /Jak.. pisać Historię Harcerstwa?/ :
••
'"""""':lo/ll.,'O/

archiwum

objęty

nas tę-
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l. - Opracowujący Historię Harcerstwa, lub część tej Historii, povinien starannie przestudiować materiały historyczne /książki,
broszury, życiorysy, artykuły, fotografie/, związane z danym
okresem Historii Harcerstwa.
/Uwaga: osobną grupę stanowi opracovanie wspomnień, oparte na
osobistych przeżyciach ich autorów/.

2. - Ocena: vydarzeń i osób, działających w służbie Harcerstwa, powinna b,yć utrzymana w ramach kryteriów PrzY1~eczenia i Prawa
Harcerskiego.

3. - Historia: Harcerstwa: jest
być

częścią

Historii Polski, przeto musi

pisana na jej tle.
4. - W opracowaniu Historii Harcerstva należy uwzględnić życiorysy
wybitnych harcmistrzów, podharcmistrzów, dzial:aczy harcerskich
i zasłużonych przyjaciół Harcerstwa.

5.

-Osiągnięcia i dodatnie wydar~er~a należy podkreślać 1 stawiać
~a p~zyklad, a błędy traktować jako ostrzeżenie, a~J ich v prz.yszłosci

6. -

nie powtarzano.
Należy stwierdzać i podkreślać fakt, że Harcerstwo zawsze dążyło
/i powinno dążyć/ do niezależności zaróvno od innych organizacji
jak i od partii politycznych, służąc zawsze i wszędzie całej
Fblsce i gałej pg~s~iej mlodzieżz,
pochodzącej z rodzin o rozma•
itych nastawieniach politycznych i należących do rozmaitych
warstw społec.znych.

Dla nas - harcerzy żyjących wg. Prawa Harcerskiego - tezy te wydają
się oczyv.i.ste.
Ale sformulowałem je rozmyślnie ze względu na to, że w
P.R.L przyjęto ~Ee~~ u!nne.~e;r jako wskazówki przy nisaniu prac histor;rezuych o Harcerswie. Hianowicie, przyjęto tam vytyczne następują-ce: l/
l/ dawnych ideoyYch i zasłużonych harcmistrzów przedsta~ia się jako "wtyczki partyjne" i reakcjonist6w, rozszarpujących Harcerstwo, co oczyviście
jest niezgodne z prawdą; 2/ usunięto nasze Prawo Harcerskie, wprowadzone
do Statutu ZHP v 1936 r., a na to miejsce partia komunistyczna ruU{azała
Z.H.P. stosować się do "prawa 11 wzoro\-ranego na sowieckiej organizacji
"Pionier", bez służby Bogu, Polsce i bliźnim, w rozumieniu chrześcijańskim;
3/ na miejsce Boga wstawiono bezt.ożnictwo, na miejsce miłości prawdziwej
Ojczyzny wstawiono "przyjaźń" do Z.S.S.R., jako świadectw "mądrej" ndędzy__"..-r'iJ
ści i pokojowości; 4/ przekreślono na sz statut z roku 1956, ustawolną 1-1olą naszych Zjazdów Walnych i za twierdzony przez l e gal n e
da\mictwa w P. :{.L. - artykuły i książ ki. K. Ko źniewskiego, Jerzego
erzego Najld, W. Grzelaka i P. !lządcy, J. J . Tereja, etc. oraz
....... snlląl ... wekomo "hercers kię", jak 'o/10tywy" i "Harcers two'', oraz 1-JYdaw"Harcerskiego Uniwersytetu Społecznego" /WarszaYa/, etc .
"
••

archiwum

•
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władze Rzeczypospolitej, a narzucono statut komunistyczny, kasując przy
tym frnruccję Naczelniczki Harcerek i podporządkowując harcerki komunistycznemu Naczelnikowi, a także przekreślając niezależność i apartyjność Z.H.P.;

urzędujący komunista-Naczelnik ogłosił, że w Z.H.P. w P.R.L.
naJeży stosować m a s o w o ś ć ,
jako system wycho~ar~a, c o
o z -

5/ ostatnio

n a c z a : przekreślenie systemu zastępowego i przejście na system paramilitarn·ej bolszewickiej organizacji "Pionier n szkolenia posłusznych mas,
a zaprzestania kształcenia charakteru jednostki; 6/ wreszcie - z~~eniwszy
nam treść ideovro--wycho"t-mwczą - ula-adziano nam nazwę Z.H.P., odznaki i mundur.
Wobec takiej sytuacji w okupo1-1anej Polsce, musimy wysoko nieść sztandar nasz.ych prac historycznych na emigracji i stąd 1~łynęła konieczność
sformułowania zarówno "motta", jak i wytycznych, o których wyż ej mowa.
Rozkładowe prece komunistów /}~~/ na ziemiach polskich ~Jkoleją
niewątpliwie pewną ilość młodzieży 2/, ~e liczne wiadomości z Folski
świadczą, że
ją według
winny być

nie mała jest ilość tych, którzy wykoleić się nie dają, ży
prawdziwego Prawa Harcerskiego - i dla których nasze prace pootuchą. -

te moje ostatnie sprawozdanie z przewodnictwa Harcerskiej Komisji Historycznej, pragnę v.•yrazić bardzo serdeczne -podziękowanie wszystkim tym, którzy przez ubiegłe 15 lat ~ pracach Komisji pomagali, pomagają
i nadal pomagać obiecują. Bowiem tylko wspólnym wysiłkiem możemy dojść
do celu.
Następnie, czuję radość, że dane mi jest składać przewodnict~o w chwili, kiedy mamy wydany I tom naszej historii, kiedy piszą się dalsze zeszyty, kiedy opracowany jest szczeg6ł:ol-JY program tomów 2-go i .3-go, kiedy archi~ nasze posiada obfite materiały do opracowania tych tomów, - kiedy
bezintereso\mie wsp6łpramtją z Komisją wybitr~ graficy i kiedy zainteresowanie H.K.H. - 'Wzrasta.
Kończąc

Czuwaj!

Londyn,

kwiecień,

SU. ni sław Jankowski

1976 r.

_ _________ _
_.

•

N
•

•

gPo
.
tykuł
•Hr-. 8/19

a ret

vv

1.

J~z.~fy J.1ękarskiej

dhny
z DlBja 1975 r.

"Dewaluacja Earcerstwa" w 11 SKAUCIE 1•
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ZESTlWIENIE PRZYCHODóW I

WYDATKÓW

--------~----------·------·------

z lat 1910-1945
Z roeznej działalności finansow-gospodarczej za rok 1974/75
Sporządzone na l maja 1975 r.
Zsrz~du

Harcerek i

Koła

~arcerzy

----------- ---·--·----------·-------- .. -- -----PRZYCHODY

WYDATKI

-------------------~---------------

·----·

11

- - ------ ·----. --

l. Got6vka v 1.6.1974

-=---e •'

Bank, rach.

bież.

• • • 59.42
158.30

2. Skladki Czlonkovskie
··· - - :

wpłaty bież~ce

=

• • • •

14.00

52.17

3. ~~~!1!-~~~ie~l
a/ Skaut • • • • • 13.05
b/ Zeszyty Histor.118.23 131.28
54.09

4. !Drtn:~!l
Tbmbola -

r6żne

• • • • 172.82
10.t~g

236.81
._.o

e

e &

au

_" _

_

_

Kasa • • • • • • 10.40
Bank, rach. bież. 168.48 178.88
........ - ....

--~ ....... = · - -......--~ ....... - ·

, . . . · - - · ~-

Razem przyehody • • • !:415.69
MAJĄ'fEK KOŁA

HARCERZY Z LAT 1910-1945

N

-

--

--

- --

Razem •• •

• • • • • •

L415.69

v got6wee : • • • • • • • • • • • •

E178.88

TEK KOtA HARCERZY Z LAT 1910-1945 v towarze :
!lr~:erl:Jkiej
J-~~tr: "...,..... e

Komisji Hi storycznej - na

Zeszyty

Hi~toryczne

składzie

-

:

827 egz • • • • • • E216.34

- 490 egz • • • • • •
tonm I-go "Hiatorii Harc. "
;;- """"
cy vg. rachunk6v • •.. • • • • • • • • • • • • • • • • •
- 1200 szt • • • • • •
"'- ,-,.-1~...,. - koszt vlasny • • •. • • • •
- 1200 szt • • • • • •
~~~~ U Dba pl:ka. J.Rovińskiego, koperty
noeA-ętp"

archtw

E 73.50
E 26.05
E
t

7.80

90.43
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składzie

administracyjnym SKAUTA

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

-

11
12

20 p.
20 p.
20 p.

--

l3
14
15
16

-

20 p.
30 p.

-

-

30 p.
.30 p.
50 p.

-

17

--------egzemplarzy
18/19

•

-

-

-

-

n

•

-

WYKAZ DOBROl«ltNYCH

WPŁAT

·

-

-

X
X
X
X

57
85

X

(iJ

X
X
X

95
85

--

• •

-

--

80

---

85

385

·~-

-

9.32

E 11. 4tJ
E 17. 00
E 16. 00
t 17. 00
E 18. 00
E 28. 50
E 25 • 50

l

-- - .tl92.
50
------ !:325. 90

NA FUNDUSZ WYDAWNICzy NASZEGO

KOŁA

----------- -·---··---------------------···----od sierpnia 1975 r. do lutego 1976 r.
----~

-

--- ·-----·------...--

r •

·--

- • • ••

F. W.

FUNDUSZ
----- -------·· ..... _WYDAWNICZY
_.. ____________ -- --411>

Dh Ostrowski /honora.rium/ • •
Dh Brochwicz-Lewiński • • • •
Dh Rudnicki • • • • • • • • •
Dh Pruszytiski • • • • • • • •

4.50
5.00
1.00
4.00

Dh Rozbicki /z tomboli/ • • • 8.25
Dhna w. Dolna • • • • • • • • 1.00
Dhna Rondomańska i dh Brzeziński • • • • • • • • 1.60
Dhna Małkowska • • • • • • • • 5.00
Z loterii na F.W• • • • • • • 20.95
Z loterii na F.W• • • • • • • 15.18
Z opłat wstępu • • • • • • • 17.15
Dhna MOrozowicz • • • • • • • 10.00
Dh J. Misiak z życzeniami • • 2.00
E 95.63

------
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--- ---- -----

Dh Hartman
Dh Kmiecik
Dh Zaleski

Kolo

n

•••••

l.&l

• • • • •
• • • • •

2.00

przyjaciół

2.00

Ziemi

.s.ą ~ cldej • • • •

Dhna J. Chruściel • •
Dh Sierakowski • • • •

6.00

4.1~

l. 00

Dh Czermak • • • • • • 4.00
Dhna D~bińska • • • • • 1.00
Dh E.

Dh

st.

Gł8ZO'WSki
Rosiński

• • • • 2.00

• • • 50.00

E 74.04

Miast kwiat6Y, dla uczczenia

~i

ci śp. druhny Jvfyd1arzowe j

Wbjstomskiego, obejmuje
' "T.iSV
en i druh6w: Rowińs'ki t3, Jankovski E2, Saperowa E6, Truskoe .t5,
. - tibeey'S- .E
Chmielewski. t5, Rondomańska El, Maszadro O, Jaklik .t1. 50,
O ~sbiccy t~O, Ropelewski E2, Śliwiński El, Zajączkowski El, Brochwicz~druHa

L~lński E~,

SX._

( ..ze~

Pruszyńscy

tl, Brzeziński tl,
nJ Fundusze· wydawnicze:
6v Hist. i Skauta...... 1ę!~~

.

archiwum

Zawodzki El,

114.13

_. . _.._.... u·--

Razem: I220.17

Gruca El.

32.00

106.04
---.c...
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Str. 44

SKAUT
l

KORESPONDENCJA
-1 _. ______________________
Zarząd KOŁA

i Reda.kcj a SKAUTA otrzymała szereg milych
listów z "cennymi" załącznikami.
Łącząc serdeczne podziękowania z przyjemnością cytujemy
niektóre z nich:

-o-

Stsnisłau Rosiń::rki

"Drodzy, W odpowiedzi na apel Redakcji Skauta
przeJcażUję-na je.go· Fiiiidusz Wyda'W'Iliczy E5o.oo /pięćdziesiąt/. Łączę dla
W. Szanovnego Zarządu harcerskie pozdxowienia, a dla "Skauta" życzenia
vydania nowego numeru."
Druh

:

~~!2-~zzJ~~!~~-~!~~ ~~~~!!eJ : "Poruszeni ustępem dotyczącym finansów
KOŁA v spravozdaniu dba Płl-: . J. Rowińskiego /vide nr. 18/19 Slr..auta, str.59,
ustęp "Finanse"/ przesy:tamy w za:rączeniu czek na E6.00 na fundusz wydawni•

czy nsr-~AUTA''· Suma powyższa pochodzi ze zbiórek czJ-onkĆH naszego Koła,
których lwia część została przesłana do Sanoka na odbudovę pomnika Koś
ciuszki, zniszczonego przez Niemców /vide nr. 18/19 "Skauta" str. 39/ oraz
na tablicę poległych, pomordowanych i zmarłych uczniów sanockiego gimnazjum. Cieszymy się, że możemy złożyć tą skromną ofiarę na prace kontynuujące szerzenie idei, którą do Sanoka "przywiózł" osobiście w r. 1911
dh. Andrzej_MaY.kowski, formalny założyciel drużyny sanockiej im. Hetmana
Stanis:Yava Zółkiewskiego i zawołania "Ex ossibus ultor". Łączymy wiele
serdecznych wyrazów. Za Zarząd: !za Somogyi, Stan. Kosina, Wł.J. Zaleski.

Druh Kazimierz Czermak :

cze1{ na 54.00 na S'-::auta i inne
o przyjęcie serdecznych wyrazów sza~cu dla
redakcyjnego."

"W

koszty wydawnicze, z prośbą
Druhny Redaktorki_ i zesJX>łu

zał-ączeniu

Druhna Wanda Nawjska, z Albi - Francja :
1 ·---

-

.-.

._

••l

we;-==

w- _.._

- - --• =••-

Wysy:tam rćwnocześnie mandatem
równowartość .€2.00 jako składkę za rok
i jeżeli starczy, na ostatni numer
~A".
Zamiast kartki świątecznej
za'\?:
jedl1..ą z kartek własnego wyrobu,
brykuję na korzyść dzieci trędo
opie1mje się ks .Dr. Wiś
Indiach, w ramach harcerskiej
~łosierdzia.
Łączę serdeczne
enia i Czuwaj!." ' . ••
"Drodzy!

•

archiwum

•

Hm. J. Morozewicz, Londyn : "Obecnie nie mam wiele czasu, by włączyć
się w nurt pracy Starszego Harcerstwa, nie mniej inte~esuje mnie bardzo
jego działalnoś6. To też jedynym łącznikiem j est Skaut - bardzo wartoś
ciowe wydaYnictwo. Dla uczczenia Odznaczenia Redaktorki ~<auta hm. J.Mę
karskiej - mojej pierwsze.] Instruktorki, s'kładarn. 00.00 na Fundusz tego
pisma. Łączę nasze ha.rcersJde Czuwaj !
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S K A U T A''
--

___ --

Administracja "Skauta" infor muje:

--

-·----·

~-------._-

_.........

,

- nakłady numerów od l do lO są całkowicie wyczerpane;
- zapasy numer6w od 11 do 18/19 wahają się w granicach od 50
do 70 egzemplarzy;
- ceny poszczeg6lnych numer6w wynoszą:

Nr. 11, 12, 13, 14
Nr. 15, 16 i 17

po 20 p.
po 30 p.
Nr. 18/19 /podwójny/50 p.
- cena kompletu, obejmującego numery od 11 do 18/19 w~ącznie
~osi t2.00 /dwa funty/ ;
- celem uołynnienia zaoas6v Administracja zadecydowała udzielać 20%
rabatu w naturze przy odsprzedaży każdych pięciu egzemplarzy, to
znaczy, załączać
s z 6 s t y - b e z p ł a t n i e ;
- czeki i przekazy należy wype!.niać na KOlO H-RZY I H-REK Z LAT
1910/1945 r. ;
- wobec decyzji Zarządu Koła utrzymania zasady, że członkowie Koła,
którzy nie zalegają v opłatach składki, otrzymują SJr..auta b e z p ł a t n i e , Administracja w porozumieniu z druhną Skarbniczką
ma zamiar, poczynając od \/Ydania następnego numeru, zamieszczać
~--~~im imienną listę, jako pokwitowania z terminem opłaconych
•

'

•

s :

ADMINISTRACJA

''SKAUTA"

47, ..R1[I'LA1TD GATE,

London, SW7 lPB
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Od Redaktora
l.

Artykuły

\ł. Jeremi ~liwiński:

•

2.

Prawo i Przyt'zeczenie
Hm Inż. WładysJ:aw Nelaaasz: Harcerze v bojach w latach 19~21
Hm ~adysława Sewerynowa-Spławska: Teherańska przygoda

5
11

} f.

20

Chmielewski: Ognisko Harcerskie w Palestynie

3.

Z

żałobnej

Hm H.

21

z;
25

26

karty

Smoleńska: Druhna

Irena ·

A.Z. Ropelewski: ś.p. hm Irena-Zenobia Mydlanova.
J. Rowińskis S.p. dh mjr J6zef Mieczysl:aw Rymwid-Misiak
St. JankoYsld: Hm Stefan W. Woystomski

4.

l

~~=~l!~_pr~~l i 'Wl~awnictw

Jotes: ł~cerskie Zeszj~y Historyczne - Historia Harcerstwa
Jotes: Biuletyn. Archiw.m Prasy Skautovo-Harcerskiej
Phm. J. Kędzierski: Harcerstwo Polskie w wydavniewach
r\l"ajowych
Phm. J. Kędzierskis wydawnictwa Niepodległościowe

•

•

28
30

31
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Kronika

Spravozdanie Pnewodnicz,cego Ko2a dha J. Rowińskiego
za rok 1975-1976
Stanisław Jankowakit Sprawozdanie Harcerskiej Komisji
Historycznej na 3 maja 1976 r.
Zestawienie Prz.rchod6v i wydatków
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Hin Dr Józefa Mękarska,
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