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" Idź! Czuwaj! • • • • 1 zawsze m1eJ w1are, 

Cokolwiek by losy zrz~dziły, 

Jest Polska i bedzie do końca, 
• 

Jeśli jej starczy twej siły. " 

• Jan Kasprow1cz 
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25 lat 
Koła Harcerek i Harcerzy z Lat Dawnych~ 

Koło Harcerek i Harcerzy z Lat Dawnych obchodzi w roku bieżacym /1987/ 25 lat 
swego powstania. Jak wiele tworów historycznych, idea zrzeszenia starszych, roz
proszonych na emigracji skautów-harcerzy, powstała jakby z przypadku, w głowie płk. 
hm. Edwarda Radwan-Pfeiffera i od razu się przyjęła. Była ta iskrą, która padła na 
podatny grunt i rozpaliła Ognisko, tym razem harcerskie. Gruntem tym była drzemią
ca w sercach pamięć przeżyć młodości i przywiazanie do ideałów zaszczepionych przez 
Harcerstwo. Prócz tego istniała chęć zrzeszenia się, aby te ideały wspólnie pro
pagować w rozbitej politycznie emigracji i wpływać na podniesienie poziomu moralnego 
Polaków. Wyrazem tego była uchwała na pierwszym zjeździe skautów-harcerzy z dnia 
12 października 1962 roku, wzywająca rozbite politycznie Władze do zaprzestania 
gorszacego widowiska i stworzenia jednej reprezentacji narodowej. 

---------
Na rozpisane wezwanie do wszystkich skautów-harcerzy, na pierwszy Zjazd zjawi

ło się 36 osób, wśród nich wielu którzy brali udział u kolebki powstania Skautingu 
w Polsce. Przewodniczył Edward Radwan-Pfeiffer, sekretarzowali: Ola Saperowa i 
Janusz Rowiński. 

Zjazd powołał Komitet, późniejszy Zarząd, w składzie: E. Radwan-Pfeiffer -
przewodniczący, J. Rowiński - sekretarz, Tadeusz Dzieduszycki, Mateusz Grabowski i 
J.A. Zielicki - członkowie. Komitet powołał dwie Komisje: 1/ Historyczna pod prze
wodnictwem Hm.Rzeczp. Stanisława Jankowskiego /Henryka Glassal i 2/ Tablicy Pamiatko
wej dla poległych i pomordowanych harcerek i harcerzy /pod kierunkiem Mateusza Gra
bowskiego/. 

Ożywioną dyskusję wywołała nazwa nowego zrzeszenia i w końcu przyjęto nazwę: 
Koło Harcerek i Harcerzy z lat 1910-1945. Aby nie tworzyć nowej organizacji harcer
skiej, Zarząd afiliował Koło do Z.H.P. poza granicami Kraju. Przewodnictwo Z.H.P. 
zatwierdziło Statut Koła, dotąd obowiązujący. 

Prace i rozwój Koła. 
Komisja · Kistoryczna 'Koła została uznana z biegiem czasu jako Harcerska Komisja 

Historyczna całego Harcerstwa. Jej Kierownik Hm. Henryk Glasa wydał własna praca 
5 Zeszytów Historycznych, które 9prawione stały się I Tomem Historii Harcerstwa. 
Dh. Glass miał gotowy plan II i III tomu, ale ciężka choroba i śmierć tego wybitne
go harcerza i historyka, przekreśliła albo odłożyła te plany. Przewodniczącym 
został Hm. Jerzy Wittin~~ który kontynuuje prace druha Glassa. 

W ramach K.K. Hm. S.W. Wojatomski opracował broszurę p.t. "Naprzód Skauci". 
W kilka lat później Hm. B.M. Pancewicz wydał "Harcerstwo w Indiach", a ostatnio 
wyszła praca tego samego autora "Harcerstwo w Afryce 1941-1949". W opracowaniu jest 
praca Hm. Władysława Wenzla "Harcerstwo w Rumunii i ną Węgrzech". 

Komisja Tablicy Pami~tkowej początkowo pod kierunkiem Mateusza Grabowskiego 
ro ~i~ się powoli, i dopiero pod energiczną reka Hm. Ireny Parys-Lewickiej zebra

a fupdusze · zakończyła pracę. Tablica, według projektu dba T. Czerwinke, została 
wmuyowąn) i ufoczyście odsłonięta 24 marca 1968 roku w kościele Andrzeja Boboli w 
~ułydie.,-14kk lwiek ufundowana przez Koło, została ofiarowana w imieniu całego 
~H·-~ 

ekcja Lmarez poza celami towarzyskimi miała zasilić kasę Koła i Fundusz Wy-
da żipsot'~k4. Zapoczątkowana przez dhnę Izabellę Gruszkowa znalazła właściwa 
i dzi~l 4 kierowniczkę w druhnie Eugenii Rozbickiej. Przez 20 lat druhna Giga do-

y 

archiwum 
----

- - ---- -

.. 



Nr 38 SKAUT str.2 
------------------------------------------------------------------· 
dokonywała cudów inwencji artystycznej, pracowitości i oddania, zasilając szczupłe 
fundusze Koła. Każdy "Opłatek", "Jajko", czy zebranie towarzyskie było pięknie 
przygotowane i zaopatrzone przez Sekcje. Loteria i Tombola, odczyt czy film harcer
ski były bardzo popularne i ściągały członków i gości. Poza obficie przygotowanym 
posiłkiem, druhna Giga każdorazowo robiła aktualne harcerskie symbole, karnety i 
pamiątki, które wszyscy mieli przed nakryciem. W pracy tej wspomagana była przez 
męża doktora Imiesława Rozbickiego i grono pań, aby wymienić najofiarniejsze: Ola 
Saperowa, Irma Jaklik, Lusia Stolarowa, Nika Liberys, Regina Morelowska, Irena 
Borkowska i inne. 

Jeśli przyjmiemy że rocznie Sekcja urządzała 4 imprezy, wszystkie starannie 
i pracowicie przygotowane - ocenimy ogrom pracy i włożonego w nią serca przez Druhne 
Gige. 

W początkowych okresach istnienia Kola, oprócz wyżej wymienionej Komisji i 
Sekcji działały jeszcze: 

Sekcja Odczytowa - Kolejni kierownicy: Hm. J.A. Zielicki, Hm. J. Brzeziński, 
i dh. A.B. Brochwicz-Lewiński. Odbyło sie kilkanaście ciekawych odczytów, po czym 
Sekcja zamarła. 

Sekcja Prasowa. Pierwszy kierownik- Hm. Romuald Kawalec, Hm.Irena Parys
Lewicka, druh A. Ostrowski, dh. Józef Szkudłapski. 

Grupa "Skautów" 
Stoją od lewej: J. Rymwid-Misiak, E. Radwan-Pfeiffer, Z. Chabowski, 

B. Modro, J. Rowiński, L. Frakowski, St. Zgliczyński. 
Zdjęcie: J. Sliwiński 

U T" 
awdz1. ą dumą Koła jest czasopismo "Skaut", nawiązujJce swa nazwa do pierw

rf ZB.iif' "kea · ' we Lwowie. Ze skromnego Komunikatu Informacyjnego, rozwinęło się 
w powa ne pi harcerskie, którego ostatni zeszyt nosi numer 36-37. Kolejni 
r a nusz Rowiński /Nr. 1-8/, Hm. Irena Parys-Lewicka /Nr. 9-10/, Hm. 
~~ arska /Nr. 11-20/, Hm. Jeremi Sliwiński /Nr. 21-25/, Hm. Hanna 
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Smoleńska /Nr. 26-37/. Ostatnio redakcję przejął dh. Józef Szkudłapski, długoletni 
Sekretarz Koła. 

Inne wydawnictwa. W 1970 r./w 60 rocznicę powstania Harcerstwa w Polsce/, 
Koło wydało specjalną Kopertę Pamiątkową z datą 31.8.1970. Jest to cenna pamiątka 
harcerska i filatelistyczna. 
Koperty i pocztówki harcerskie Mariana Walentynowicza, wydane nakładem Hm. Władysława 
Wenzła i ofiarowane bezi~teresownie Kołu. 
Pocztówki z fotografią Tablicy Pamiątkowej w ilości 500 sztuk. 
Fundacja Anny Godlewskiej ofiarowała Kołu pamiątkowe koperty i kartki, które sprze-

• 
dane, przyni0sły Kołu Ł70 dochodu. Podziękowanie należy się inicjatorce p. Halszce 
Vincent-Poniatowskiej ze Szwajcarii. 

Kolejni przewodnicząc . Hm. gen. Edward Radwan-Pfeiffer /1962-64/, Hm. Józef 
A. ZielLcki 1964-68 , Janusz Rowiński /1968-80/, dr. Imiesław Rozbicki /1980 r./, 
płk.lot. Stanisław Wandzilak od 6.12.1981. 

~ołd zmarłym. Pragnę zachować w pamięci harcerki i harcerzy, co przed odejściem 
na Wieczną Wartę włożyli swe serce w prace Koła i pogł-ębili jego ideologię. Byli to: 
Druhny: Dargosz-Bogdanik Zofia, Grażyńska Helena, Gruszkowa Izabella, Mękaraka 
Józefa, Mielżyńska Halina, Mydlarzowa Irena, Rondamańska Albina i Sielicka Leokadia. 
Druhowie: Ciałkosz Adam, Barszcz Adam, Brzeziński Józef, Ejzert Stanisław, Glasa 
Henryk /Jankowski Stanisław/, Kawalec Romuald, Ostrowski Antoni, Olizar Bogdan, 
Rymwid-Misiak Józef, Trylski Zbigniew, Wojstomaki Stefan W., Zaleski W.J., 
Zielicki Józef Antoni. 

Odznaczenia. Za pracę społeczną w Kole zostali odznaczeni: Złotym Krzyżem 
Zasługi - Kawalec Romuald, Gruca Stefan, Ropelewski Zygmunt. Srebrnym Krzyżem 
Zasługi - Rondomańska Albina, Rozbicka Eugenia, Saperowa Aleksandra, Pśnik Aleksander. 

Tak po krótce wygląda 25 lat pracy i istnienia Koła. Jakkolwiek nowe 25-lecie 
wydaje się wątpliwe /nazwa/, może nowe pokolenie harcerskie przejmie prace starszego 
i zapewni Kołu dalszy rozwój. 

Tego życzę wszystkim harcerzom i harcerkom, a szczególnie Zarządowi i jego 
przewodniczącemu druhowi płk. Wandzilakowi. 

Janusz Rowiński 

O "Hufcach Polskich" 

9d Redakcji: 
Artykuł poniższy został pierwotnie opublikowany na łamach wychodzącego przy jednej z 
parafii warszawskich miesięcznika "Harcownik" /Nr.6, z listopada 1983 roku/. Pre
zentujemy go z niewielkimi zmianami, wprowadzonymi za zgodą autora. 

Dość spory okres czasu temu ukazała się nakładem PWN sławna książka Stanisła
wa Broniewskiego "Orszy" p.t. "Całym życiem- Szare Szeregi w relacji Naczelnika". 
Wzbudziła ona potok wypowiedzi, recenzji - wszystkie one niemal były utrzymane w 
toniebezkrytycznych pochwał, a jeśli zdarzały się i przygany- to dotyczące spraw 
zg istotnych. Książka "Orszy" została więc przyjęta entuzjastycznie. 

tyc kolieznościach za nietakt może zostać uznane moje krytyczne podejście 
. e~to ch powiedzie dba Broniewskiego, wyrażonych w "Całym ży.ciem", wyjaśniam 

zu, ż a 'Orszy" mam wiele szacunku, jestem świadom jego po~więcenia się dla 
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niemniej - "Amicus Plato, sed magia amica caritas" - jak mówi stare 
jacielem Plato, lecz większa przyjaciółka prawda". Myślę, że 

ie moje uwagi ze spokojem i będzie umiał "na zimno11 rozważyć argu-
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Przejdźmy wiec do rzeczy. Sprawa~ któr~ sie zajmę, jest głównie stosunek 
"Orszy" do ruchu harcerstwa katolickiego i narodowego~ jaki objawił sie w okresie 
miedzywojennym w postaci działaj~cego na terenie ZHP Kręgu tw. Jerzego, a w 
czasie wojny w niezależnej organizacji harcerskiej p.n. Hufce Polskie. 

Ponieważ - ze względu na pewne ograniczenia - sprawa harcerstwa katolicko
narodowego nie jest znana szerszemu ogółowi tak dobrze, jak sama sprawa Szarych 
Szeregów /poruszana w potężnej ilości publikacji/ - pozwolę sobie pokrótce przy
pomnieć jego losy. 

Kr~g św. Jerzego powstał w latach 30-tych, w okolicznościach wyraźnej "zmiany 
kursu" ZHP /zmiana polegała na upaństwowieniu ruchu, równajacemu sie w tamtych wa
runkach "upiłsudczykowieniu"....., .. i "odchrześcijanieniu" Zwiazku/. W skład Kręgu wcho
dzili starsi instruktorzy, zajmuj~cy często w pierwszych latach działania ruchu 
harcerskiego poważne stanowiska w Naczelnictwie i Głównych Kwaterach, a teraz -
głównie z powodu różnic ideowych - "odstawieni na bok" przez sanacyjne kierownictwo 
ZHP. Obok starszych "weteranów", w pracach Kręgu uczestniczyli też młodzi, głównie 
ze środowisk 2 WDH i 23 WDH.. Krag św. Jerzego pracował nad utrzymaniem chrześci
jańskiego charakteru ZHP i dlatego był w niemal ciagłym konflikcie z nowymi władzami 
Zwiazku, które starały sie zlaicyzować ZHP, usunać z jego praw elementy świadcz~ce 
o określonym tradycyjnym obliczu ruchu. Krag istniał do wybuchu wojny. Niemal zaraz 
po zakończeniu kampanii wrześniowej w oparciu o Krag św. Jerzego powstały Hufce 
Polskie, konspiracyjne harcerstwo katolickie. Hufce były w czasie okupacji jedna 
z pełnoprawnych harcerskich organizacji w Kraju. Pierwszym Naczelnikiem HP został 
Hm.Rzplitej Stanisław Sedlaczek - jeden z "weteranów" harcerstwa~ w latach 1910-1920 
naczelnik Głównej Kwatery ZHP, w latach 1920-1921 i 1925-1931 Głównej Kwatery Męskiej, 
wiceprzewodniczacy ZHP w latach 1922-1926, duchowy przywódca Kręgu ~w. Jerzego -
człowiek niezwykle dla harcerstwa zasłużony. Po śmierci dba Sedlaczka w r. 1941, 
drugim Naczelnikiem HP został hm. Witold Sawicki. Najsilniejszym środowiskiem Hufców 
była Warszawa, ale istniały również chorągwie: mazowiecka, krakowska, lwowska, tarno
polska, czestochowska, sandomierska, poznańska, ślaska, wschodnio-zabużańska. 
Komenda HP utrzymywała- lak jak Szare Szeregi- kontakty z władzami Polski Podziemnej. 
Najważniejsza role pełniły w pracach Hufców działania wychowawcze - o tym zresztą 
później - ale HP zajęło sie również organizacją oddziałów bojowych /n.p. słynny baon 
"Gustaw". /W batalionie "Gustaw" tylko ra Kompania p.n. "Harcerska" - Pluton Łaczni
kowy i oddział Sanitariuszek- składałasie z członków HP. Przyp.M.S./, ł~czności, 
sanitarnych- w ramach Narodowej Organizacji Wojskowej /NOW/, będącej częścią AK. 
Hufce Polskie wzieły udział w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie dało sie konty-
nuować działalności Harcerstwa Narodowego. Zdarzały sie częste wypadki aresztowań i 
stawiania przed sądem instruktorów i harcerzy /n.p. sprawa W. Sawickiego, H. Sadko
wskiej, K. Eychlera i J. Świderskiego/. Tyle, z konieczności krótkiej informacji. 

Niedobrze sie stało, że tak ważna i, ogółem rzecz biorąc, ciekawa praca, jaką 
jest ksiażka "Orszy", zawiera w niektórych fragmentach chyba niezamierzone przeina
czenia i błędy. Smutne jest to, że uderzają one w ludzi~ którzy - tak jak autor 
"Całym życiem" - organizowali w cieżkich dniach okupacji konspiracje harcerską. 
W takich sprawach trzeba być szczególnie delikatnym. 

Pr;~se edakcji: 
*~ Słol(o "uRiłsudczykowienie"- niezbyt zreczny nowotwór językowy, używany w sensie 
~c~i pochlebnym - oznacza powrót do uznawania Józefa Piłsudskiego przez 

0 ~ie~sfOS~ starszyzny harcerskiej za osobę godna naśladowania, co wyraziło sie 
ob ,aniemJ patronem ideowym ZHP w 1935 r. Marszałek Polski Józef Pił::sudski, 
~p~~~ ea walki zbrojnej z zaborcami znalazła zwolenników wśród skautów 

(-~pol 'ich /łącznie z Andrzejem Małkowskim/, był zwycięskim wodzem w bitwie warsza
~W ~j wojnie z bolszewikami w 1920 r., Naczelnikiem Państwa w latach 1919-1922~ 
~~o~ ratektorem ZHP od roku 1920. 
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Już na stronie 25, na której "Orsza" po raz pierwszy porusza spraw~ Kr~gu 
Sw. Jerzego, znajdujemy następuj~ce zdania: "Krag św. Jerzego utworzony został w 
latach przedwojennych przez zespół młodych instruktorów warszawskich, rekrutuj~cych 
si~ przeważnie z dwóch drużyn - 2 WDH i 23 WDH. 2 WDH· obejmowała młodzież uczęszcza
j~c~ do gimnazjum im. Jana Zamoyskiego. / ••• / W oczach patrzących z boku zarówno 
atmosfera samego gimnazjum, . jak i atmosfera rodzin, których synowie doń uczeszezali 
bazowała w poważnej mierze ·na społeczno-politycznych pogl~dach Stronnictwa Narodowego 
/t.zw. Narodowej Demokracji/. Młodzież cechowało poczucie elitaryzmu, wysoki poziom 
kultury i przywi~zanie dużej wagi do form zewnętrznych, t.zw. dobrego wychowania, 
a wreszcie sceptyczny stosunek do wszelkich posunięć władz państwowych, oraz do 
posunięć władz Zwi~zku Harcerstwa Polskiego". Zatrzymajmy si~ na chwilę. Autor 
stwierdza, że młodzież 2 WH i w ogóle gimnazjum Zamoyskiego cechował "sceptyczny 
stosunek do wszelkich posunięć władz ZHP". Jeśli chodzi o stosunek do polityki 
państwowej - nie będę sie wypowiadał, bo sprawa to niezwykle szeroka. Natomiast, 
jeśli idzie o swego rodzaju opozycje wobec władz Związku, to mam coś do powiedzenia. 
Krytyczny stosunek grupy 2 WDH wobec władz ZHP ujawnił się dopiero po wyraźnych 
zmianach faktycznych ·w działaniu Naczelnictwa ZHP, po odejściu władz Zwi~zku od 
wskazań twórców ruchu harcerskiego i po usunięciu, niejednokrotnie pod presją władz 
państwowych, osób zasłużonych z kierownictwa organizacji harcerskiej na początku 
lat JQ-tycb. Czego innego, jak nie krytycznego spojrzenia, należało spodziewać si~ 
po instruktorach, którym wielokrotnie już władze ZHP groziły zastosowaniem najróżniej
szych szykan, których usuwano z funkcji, traktując jako "element niepowołany" /n.p. 
sprawa zwolnionego dba B. Podhorskiego/ - za to tylko, że stali twardo przy tradycji 
harcerskiej? Stoaunek tych ludzi do kierownictwaharcerskiegomusiał być krytyczny, 
dopóki nie naprawiono by im i ruchowi harcerskiemu krzywd. Dh. Broniewski daje do 
zrozumienia, że krytyczny stosunek wyrażany był wobec "wszelkich" decyzji władz, 
sugerując w ten sposób, że zbuntowani instruktorzy Kręgu Św. Jerzego trwali w 
ślepym uporze, nie akceptuj~c z góry żadnych decyzji Głównych Kwater i Naczelnictwa. 
Tak nie było. Stosunek Kręgu do poczynań władz Związku był jedynie konsekwentnym 
wyrażaniem swego - z dawna ustalonego - poglądu na harcerstwo. To, że Kr~g był 
niejako w opozycji wobec zwierzchności, wynikało ze stopniowego odchodzenia kierowni
ctwa ZHP z przewodnicz4cym Michałem Grażyńskim na czele od pierwotnych wskazań. 
Stanowisko Kr~gu było protestem przeciwko przekształcaniu z organizacji młodzieży 
polskiej w państwowy zwiazek urabiajacy młodzież w kulcie państwa, państwowości, 
z pominieciem wartości takich jak: wiara, naród. 

Przejdźmy do sprawy następnej. Kontynuując rozważania nad Kręgiem św. Jerzego 
dh. Broniewski pisze /w dals~ ciągu str.25/: "Sprawy religijne były tu /w gimna
zjum Zamoyskiego - prŻyp. P.M./ mocniej podkreślane niż przecietnie wśród całej 
młodzieży; działo sie tak, gdyż w środowisku gimnazjum skupiła sie młodzież, którą 
dom rodzinny u~zynił podatniejsz~ na interesowanie się tymi sprawami - i to było 
cenne. Działo si~ tak ponadto dlatego, że interesowanie si~ tymi sprawami nale
żało do programu stronnictwa, decydującego o atmosferze gimnazjum - i to niosło 
już w sobie niebezpieczeństwo. Stosunek tej młodzieży do spraw religijnych, wydaje 
się, nie był jednak płytki ani powierzchowny -był natomiast ciasny. Temu katoli-

mow1 r~ było jednej ważnej cechy, ważnej, skoro cecha ta dała brzmienie samej 
nazw· ~ osc1 a. Katolicki - znaczy przecież powszechny. Ciasnota, elitaryzm 
pr2\lac" powsze hności". A wiec "Orsza" wytyka młodzieży 2 WDH "ciasnotę", zarzuca/l/ 
~~ita~zmH. S~koda, że autor nie skonkretyzował tych zarzutów- byłoby wtedy 
~twie. yJku o ać. Niestety, ograniczył sie on do wydania oceny, nie podpieraj~c 
• • • • 
Je~ ~ ~ n1e o kretnym1 przykładami. Po prostu, ot tak, rzucił zdanie. Rozumiem, 
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że "Całym życiem" poświecone jest Szarym Szeregom i nie miejsce na zamieszczanie 
w nim udokumentowanej oceny Kręgu ~w. Jerzego. Natomiast nie można pisać mało, 
rzucając cień na opisywane osoby i instytucje. Lepiej nie pisać nic - jeśli się 
nie ma czasu i miejsca na rozwiniecie swoich wywodów. 

Jeszcze na tej samej stronie znajdujemy coś takiego: "23 WDH obejmowała mło
dzież uczęszczająca do gimnazjum im. Stefana Batorego. / ••• / Wśród różnych grup, 
obok wspaniałej młodzieży z t.zw. "Pomarańczarni", był też zespól ciażacy pogl.fłda
mi i stylem bycia do Kręgu ~w. Jerzego". Wypowiedź ta - pewnie mimo dobrych zamia
rów autora - wygląda na niezbyt smaczne przeciwstawianie "wspaniałej młodzieży z 
"Pomarańczarni" grupie Kręgu Sw. Jerzego. Chyba nie o to chodziło Druhowi Naczelni
kowi? 

Autor pisze dalej: "Wydaje się, że jak zawsze we wszystkich ludzkich sprawach, 
tak i w tym wypadku /Kręgu Sw. Jerzego - przyp. P.K./ nie sposób było rozdzielić 
dwóch nurtów: jeden z nich, to szczere i bez reszty uczciwe dażenie do kształto
wania ot~czenia według wzoru, który kształtującym wydawał sie najsłuszniejszy, 
drugi - to ambicje osobiste, dażność do władzy i realizacji idei głoszonej nie 
całkiem szczerze, lecz tylko po to, by idea ta stała się narzędziem zdobycia upra
gnionej władzy ••.• obok ludzi w służbie idei byli /w Kręgu- P.M./ ludzie wprzą
gający ideę w swoja służbę." Później "Orsza" częściowo stępia ostrze swoich za
rzutów, ale nie wycofuje sie jednak z generalnego stwierdzenia obecności w Hufcach 
"demagogów", "ludzi nieszczerych". Kilka wersów niżej autor znowu sugeruje Kręgowi 
i HP "warcholstwo". I znowu - nie ma konkretów. Trzeba powiedzieć,że takie postę
powanie wobec innych ludzi jest nieuczciwe, bo nie daje im możliwości obrony. 
Jakże tu bowiem bronić sie przed argumentami, których nie ma? Należy również przy 
tym zauważyć, że większość osób z komendy Hufców już nie żyje, bądź przebywa zagra
nicą, a ci, którzy sa w Kraju - mają poważne trudności w przekazywaniu swoich wypo
wiedzi do wiadomości publicznej - chyba nie z powodu braku papieru. 

Dh. "Oreza" nie ustępuje. Chce koniecznie udowodnić, że metodyka łłP była roz
bieżna z metodyka skautową /str.64/. Pisze, że w próbach na stopnie przyjętych 
przez Hufce /redakcji Stanisława Sedlaczka/ brak było zadań praktycznych /bo wystę
powały czasowniki: "przeczyta", "zna", "opowie"/. Stwierdza: "W skautingu byliśmy 
przyzwyczajeni do innych czasowników takich, jak: "zrobi", "dokona", przed wojną 
było to: "ugotuj e",~, zaceruj e", "przebiegnie", "zbuduje", p9dczas wojny zaś mogły to 
być: "strzela z pistoletu", "rzuci granatem" /to dopiero sprawności harcerskie! -
przyp. P.M. / , "rozróżni mundury", "trafi w nocy" itd." Tak wiec, według "Orszy", 
autor prób na stopnie HP, Harcmistrz Rzeczypospolitej /jeden z siedmiu/ Stanisław 
Sedlaczek - który kierował w warunkach konspiracyjnych harceratwen na Rusi i w 
Rosji - przed i po rewolucji; który przez wiele lat z powodzeniem kierował praca 
drużyn meskich jako Naczelnik Głównej Kwatery; który zakładał i redagował pierwsze 
pisma harcerskie - "Harce" w Kijowie oraz "Harcerza" i "Harcmistrza" w Warszawie; 
który był twórca i współtwórc4 wielu tekstów programowych ZHP, również jednego ze 
statutów; który był autorem wielu prac z dziedziny podstaw pedagogicznych i etycznych 
harcerstwa; który przełożył na język polski "Wskazówki dla skautmistrzów" Baden-
Powell$1 i "System zastępowy" Philipsa - ten właśnie Stanisław Sedlaczek - okazuje s1e- nie~na się na metodzie skautowej, bo nie umieścił w próbach punktu, że 
kaJtayd t "sh-zela z pistoletu", jak życzy sobie tego "Orsza". 

Natomiaet kilkanaście stron wcześniej /str.46/ Naczelnik Szarych Szeregów 

0
zaauca dho~~ Sedlaczkowi, że publikujac broszurę p.t. "Próby Harcerskie", wskazał 
Niemcoa nt działalność konspiracyjnego harcerstwa. Czy samo wydanie takiego opra
cg•aa~ ~o~o zaszkodzić harcerstwu? Pamietajmy, że w czasie okupacji wydawane były 

~~ s~ ~-rcerskie, rozpowszechniane normalnie, nie konspiracyjnie, tyle tylko, że -
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antydatowane. Zamiast daty n.p. roku 1941 umieszczany był rok 1938. W pismach 
tych, redagowanych przez członków konspiracji harcerskiej, poruszano problemy meto
dyczne i ideowe ruchu harcerskiego. I nic się nie stało. Podobnie było z niektórymi 
ksi~żkami, które można było znaleźć w normalnych księgarniach, chociaż były wydawane 
w podziemnych oficynach. "Próby Harcerskie" nie mus.iały zwracać uwagi władz okupa
cyjnych, bo miały zawartość raczej ogólne, metodyczną - tak jak chciał tego ich 
redaktor St. Sedlaczek, który uważał, że - choć harcerstwo ma różne zadania w 
różnych okolicznościach - to jednak wszystkie one wynikaja z Prawa Harcerskiego, 
z poczucia wierności Bogu i Ojczyźnie. Dlatego właśnie nie chciał wprowadzać do 
prób punktu: "strzela z pistoletu" - zawężałby on po prostu rozumienie służby 
Ojczyźnie. Naczelnik HP był zdania, że metodyka harcerska jest jedna - ciągle zmienia
na może stracić sens. Komenda Hufców nie uległa dewiacjom, pod wpływem których 
kierownictwo Szarych Szeregów wyrzuciło z prób stopnie harcerza orlego i harcerza 
Rzeczypospolitej, wprowadzaj~c na ich miejsce dziwny stopień bojowca. 

A teraz małe porównanie - skoro już jesteśmy przy stopniach. Mam przed sob~ 
teksty prób na stopień wywiadowcy w Szarych Szere~ach i w Hufcach Polskich. W 
obydwu wystepuj~ zadania praktyczne/terenoznawstwo, ratownictwo, ogólna sprawność 
fizyczna itd./. Dziwi natomiast brak punktów z wychowania narodowego w tekście 
Szarych Szeregów /poza punktem o znajomości życiorysu patrona drużyny/. W tekście 
Hufców wychowaniu narodowemu poświecono cały duży punkt- zobowi~zujec .wywiadowce 
do pogłebiania znajomości historii Narodu, do brania za wzór postaci wielkich patrio
tów /n.p. R. Traugutta/. Zauważmy, że młodzi chłopcy i dziewczeta sa szczególnie 
uczuleni na motywację patriotyczna. Nie można odbierać im przeszłości, trzeba uczyć 
ich historii. Takiego punktu w próbach szaroszeregowych brak. Brak również punktu 
z wychowaniem religiinym- ale to jest bardziej zrozumiałe /Sz.Sz. nie były organi
zacj~ z zamjerzenia katolicką/. 

"Orsza" zakwestionował katolickość HP. Właśnie przy okazji omawiania sprawy 
stopni autor relacji pisze: "Ponadto wydaje się, że /problem tematów stopni w HP -
przyp . P.M./ jest postawiony· blednie z punktu widzenia katolickiego. A przecież 
na tym punkcie widzenia specjalnie zależało Hufcom Polskim, a w takim razie nie wolno 
im było odgradzać wychowanków murem· książek i słów od życia pełnego prochu i krwi. 
Katolicki to znaczy powszechny, Bóg w rozumieniu katolicyzmu przemawia do nas na 
każdym miejscu i każdym faktem czy przedmiotem ••• do społeczeństwa walczącego prze
mawia poprzez rękojeści pistoletów, poprzez rany i śmierć/ ••. / W czasie wojny nie 
można było odgrodzić młod&.ieży od walki i iść na wychowanie jakby in abstracto. 
Tak w g<.neralnej tendencji zrobiły HP." Prawdą jest, że Hufce Polskie stawiały 
bardziej na wychowanie niż na walkę. Instruktorzy HP chcieli przede wszystkim 
wychowywać miodzież dla przyszłości Polski. Stawiali na religijność, patriotyzm 
i ł~cz~cą się z tymi pojeciami gotowość do poświeceń. Hufce Polskie przez cały 
okres okupacji były organizacją harcerską - nie zrezygnowano z żadnego punktu Prawa 
Harcerskiego /w Sz.Sz. natomiast z czasem zrezygnowano z przestrzegania punktu 10, 
mówiącego o abstynencji/. Szare Szeregi wybrały droge organizacji bojowej. 

Ale Hufce nie rezygnowały przecież z walki zbrojnej. Harcerze HP angażowani 
byli w podzie.miu wojskowym. Starsi /powyżej 18 lat/ .,. w oddziałach bojowych, młod-
s" o z~ałach łączników i wywiadowców. Harcerki kierowane były do służb sani-

aro} Nie było więc mowy o odgradzaniu młodzieży od rzeczywistości. HP nie 
szły ~ 'vycho anie in abstracto" - jak mówi dh. Broniewski. 

O HU.fc&ch autor "Całym życiem" wspomina jeszcze na str.260-263 w związku ze 
gpra~• a~alin1n organizacji harcerskich. I tam znajdujemy zarzuty wysuwane w 
sto u do Hąraerstwa Katolickiego. Nie bede jednak podejmował dyskusji w tej 
ko~ a e -apf~ie, albowiem nie dysponuje w tej chwili żadnymi innymi relacjami 
na e a s al~ia Sz.Sz. i HP. 
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Na tym pragnę swoja polemikę zakończyć. Moja wypowiedź nie była skierowana 
przeciw nikomu. Chcę tylko oddać sprawiedliwość Tym, którzy jak dotychczas czekaja 
na obiektywna ocenę. Uczyli się, wyrabiali swe charaktery, walczyli, ginęli - dla 
Boga i Ojczyzny. Bóg, Pan Sprawiedliwy,widział ich poświęcenie. Czas, aby ofiara 
harcerek i harcerzy Hufców Polsklch została zauważona przez Naród. Pamiętajmy, że 
obowiazek zachowania pamięci o bohaterach nie ma granic organizacyjnych. Z obowiazku 
pamięci o młodych Polakach z Hufców nie zwalnia nas fakt niewydawania książek mówia
cych o Harcerstwie Narodowym. Niech zbudza się nasze sumienia! 

Nie na darmo przestrzega nas Wieszcz: 
Ręce, za lud walczace, sam lud poobcina, 
Imion, miłych ludowi- lud pozapomina ••• 
Wszystko przejdziel Po huku, po szumie, po trudzie 
Wezma dziedzictwo cisi, ciemni, mali ludzie. 

Oby ta pesymistyczna wizja nie spełniła się i obyśmy nie przyczyniali się 
nigdy do jej spełnienia! 

Paweł Milearek 

Aleksander Krzywiec 
"Łzy z obczyzny" 

~ 

POWITANIE PRZEZ HARCERSKA POLSKA DRU~YNE W CHARBINIE AMERYKANSKIEGO SOKOŁA I 
HARCERZA- PORUCZNIKA S., PRZYBYŁEGO DO CHARBINA W R. 1919 W SKŁADZIE MISJI 
WOJSKOWEJ POLSKIEJ DLA SYBERII. 

Przyjechaliście z za morza 
Do tych śnieżnych stron, 

Gdzie przodkowie nasi w "zsyłce" 
Swój znaleźli zgon! ••• 

Nie wiedzieliście zapewne, 
~e sa skauci tu, 

A tymczasem nas w drużynie 
Jest już przeszło stuł ••• 

Choć daleko, hen, do Kraju, 
Skad poebodzim my, 

Lecz powrócim wszyscy razem 
I ziszcza się sny! 

Bo tułactwo juź się kończy, 
Dość się męczyć nam, 

A Rodacy niecierpliwie 
Czekają nas tam! ••• 

Jak strumienie z góry spłyniem 
Do Ojczyzny rzek 

~~--~I~omyjem swemi wody 
Swój rodzinny brzeg; 
eni serc miłościa 

N jeden bratni lud, 
fl~y swa Ojczyznę 

stanie się cudl ••• 
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Wy- z Ameryki Północnej, 
Gdzie swobody Kraj, 

Gdzie Kościuszko ciężko walczył 
Za tych swobód raj; 

My - z Syberji Dalekiej -
Tu panował bat, 

I nad polskim tu powstańcem 
Wciąż się znęcał kat! ••• 

Jak nie może bez słoneczka 
Swiat cudownym być, 

Tak bez naszych pól i grodów 
My nie możem żyć! 

My nie możem żyć bez łanów, 
Gdzie się złoci kłos, 

Gdzie wieczornej pieśni echo 
Niesie polski głos! ••• 

Więc z Ameryki, lub Włochów, 
Z Syberyjskich stron, 

Już zrywają sie do lotu 
Ptaków setki gron! 

Całe hufce wnet pociagna 
Do tych pól i miast, 

Co założył i ukochał 
Nasz Praojciec Piastl ••• 

• 
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I my, skauci, chociaż młodzi, 
Mamy woli stal, 

By zaprawiać sie do lotu -
Do Ojczyzny- wdali ••• 

Wzbić sie w niebo lotem orlim, 
Ponad szczyty gór 

I nad brzegiem Wisły osiaść 
Z nad błękitnych chmur! 

SKAUT str.9 

Druh przyleciał do nas zdala, -
Jak czarowny ptak -

My, witamy tutaj druha, 
Jak odlotu znaki 

My, witamy naszem hasłem, 
Które dal nam Kraj, 

Wiec, druhowie, wszyscy razem 
Zakrzykniem 

• 

"C z u w a j " .. . 

Od Tej co w Ostrej świeci Bramie -

do Tej co Jasnej broni Czestochowy ••• 

W 1912 r. - w rok po powstaniu polskiego ruchu skautowo-harcerskiego na 
zie.miach polskich, zakiełkował on również w Wilnie i oczywiście w swej służbie 
Bogu szczególnie związany był z kultem Najświętszej Marii Panny w Ostrobramskim 
obrazie. Przy obchodach jubileuszu 25-lecia istnienia Harcerstwo Wileńskie ofiaro
wało Matce Boskiej Ostrobramskiej Votum - srebrny ryngraf z napisem: 

"7 lipca 1937 r. Wilno - Ostra Brama. 
Wielka Bogu-Rodzico i Panno Naświetsza, Matko nasza, my harcerki i harcerze 
ziemi Nowogródzkiej i Wileńskiej ścielemy sie do stóp Twoich w dzień roz
poczecia nowego 25-lecia pracy naszej, obieramyCie za nasza Patronke, 
ślubując wierność Przyrzeczeniu i Prawu Harcerskiemu oraz gorliwość w 
służbie Twojej i Twego Syna Najukochańszego Naszego ·Zbawiciela Jezusa 
Chrystusa, Ciebie zaś Pani Niebieska prosimy o błogosławieństwo Ojczyźnie 
naszej i pracy.u 

W wyniku zmian zaistniałych po II wojnie światowej harcerki i harcerze wileń
scy, opuszczając swe ukochane miasto, zabrali ze sobą najcenniejsze pamiatki młodzień
czych przeżyć górnych, a nieraz chmurnych. Miedzy innymi przywieźli na ziemie pias
towskie sztandary Wileńskiej Chorągwi Harcerzy i Czarnej Trzynastki - Wileńskiej 
Drużyny Harcerzy im. Zawiszy Czarnego, poświecone w Ostrej Bramie. 

Obok sztandarów wojskowych, opromienionych tradycja walk w obronie ojczyzny 
i ofiarą życia obrońców, sztandary harcerskie dla dawnych harcerek i harcerzy sa 
symbolem walki o doskonalenie osobiste, rozwój własnej osobowości, życzliwy stosu
nek do otaczajacego środowiska, poczucie odpowiedzialności w wykonywaniu obowiązków 
i służby społecznej. A jednocześnie sztandary te przypominają wiele silnych prze
żyć, które mocno utkwiły w pamięci. Mam przed soba wspomnienia podharcmistrza 
Edwarda Wołuckiego- przybocznego Czarnej Trzynastki Wileńskiej. 

to rok 1926. Z okien szkoły powszechnej przy ulicy Ostrobramskiej S 
podzltf"ałe aszerujaca "Czarna Trzynastke" z rozwinietym, pieknym sztandarem na 
c~elr• W t momencie zrodziła sie zuchwala myśl:- znaleźć się w szeregach tej 

-d~użyny p~z~dziać mundur z czarna chusta i z naramiennikami ozdobionymi cyfra 13!11 
-- tzy tejie ulicy Ostrobramskiej, ale już poza świetą Brama pod numerem 29, 

mieścilo sie Seminarium Nauczycielskie. Tam zastałem zastępy "Czarnej Trzynastki" 
- · apli~ wstąpiłem do jednego z nich.· 
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I tak rozpaczałem służbe harcerska pod czarno-niebieskim sztandarem z białym 
orłem na tle krzyża Virtuti Militari, duża czarna lilia i porywajacymi hasłami: 
"Wytrwałym Zwyciestwo", "Duchem silni - czynem wielcy", "W lilii zdobni kwiat
przebojem pójdziem w świat". 

Te szczytne hasła dyktował i konsekwentnie egzekwował ich realizacje w życiu 
codziennym Wielki Drużynowy "Czarnej Trzynastki" harcmistrz Józef Grzesiak -
"Czarny" - dzielnie wspierany przez swych przybocznych, doradców i pomocników z 
harcmistrzem Antonim Wasilewskim na czele. 

Zafascynowani treścia słów i znaków rozmieszczonych na czarno-bł~kitnym 
sztandarze, a także osobowościa swego Drużynowego, szliśmy pod tym sztandarem przez 
nie zawsze łatwe życie harcerskie, zdobywajac coraz wieksze uznanie zarówno w spo
łeczeństwie naszego grodu, jak i wśród braci harcerskiej naszego kraju. 

Dumnie powiewał nad nami swa czernia i błękitem wczasielicznych defilad, uro
czystości zbiórek i nabożeństw w rodzinnym Wilnie - w Warszawie - Poznaniu i Kra
kowie i przekraczał z nami granice Kraju, lśnił na dziedzińcu zamkowym na Hradcza
nach, w Złotej Pradze i jej ulicach, jak również w Budapeszcie, Rydze, Tallinie. 

Fochylał sie bogobojnie przed ołtarzami w czasie ~wietej Ofiary na uroczystych 
nabożeństwach w licznych światyniach, a także przed ołtarzami polowymi na prze
różnych krajowych i zagranicznych zlotach skautowych. 

Fochylał sie dumnie przed wielkimi tego świata a wiec: przed Prezydentem Naj
jaśniejszej Rzeczypospolitej, przed Wielkim Wodzem Narodu Marszałkiem Józefem 
Piłsudskim, przed generałem Józefem Hallerem - w czasie Zlotu pod Poznaniem, przed 
generałem Lucjanem Szeligowskim - jako przewodniczacym Zarzadu Oddziału Wileńskie
go ZHP, przed biąkupem dr. Władysławem Bandurakim- przewodniczacym Zarzadu Oddzia
łu ZHP w Wilnie. 

Pochylał sie także przed głowami państw sasiednich: przed Prezydentem Masarykiem 
na dziedzińcu zamkowym w Pradze, przed Prezydentem Estonii i Regentem Węgier -
Hortym, przed Naczelnym Skautem świata gen. R. Baden-Powellem, a także przed wielu 
osobistościami nieco niższej rangi jak n.p. hr. Teleki - naczelny skaut wegierski, 
późniejszy premier, jak wysocy dostojnicy duchowni, wojewodowie czy też przedstawi
ciele najwyższych władz ZHP. 

Za dzień osobistego tryumfu, za dzień wielkiej radości osobistej uważam dzień, 
w którym mój wspaniały drużynowy "Czarny", włożył na mnie- szarfe sztandarowa i 
powierzył mi zaszczytna funkcje chorażego, po uzyskaniu przez zastep "Lisów" tytułu 
"Zastepu Wyborowego". Te zaszczytna funkcje pełniłem przez dwa lata z rzedu. 

Czyż mogłem wtedy przypuszczać, że równo 50 lat później bede składać - silnie 
już podniszczony, drogi, błekitno-czarny sztandar na jasnogórskim ołtarzu u stóp 
Królowej Polski. 

Z jakaś nieukrywana duma, nieomal z namaszczeniem nosiłem sztandar na uro
czystych paradach, defiladach z okazji wielkich świat i rocznic, a także w dniach 
cieżkiej żałoby narodowej w 1935 roku. 

Oto Pole Mokotowskie w Warszawie - tysiace kirem spowitych sztandarów, a wśród 
nich i nasz błekitno-czarny z dodatkowymi żałobnymi wstegami pochyla sie przed 
trumną Wodza Narodu, nieodżałowanego "Dziadka", Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

Or 

o 

trudno powstrzymać sie od łez, jak cieżki wydaje sie sztandar w drżacych 
._~ zowo ściskajacych drzewce. Ciarki przechadza po ciele, gdy gen. 

donośnym głosem melduje: "Panie Marszałku, defilada skończona!" 
z już w Krako~ie. 
aż po Wawel, za konduktem, za trumna na armatniej 

sz'tandary a wśród nich znowu i błekitno-czarnyl 
żnych dźwięków marszów żałobnych. 

lawecie umieszczona -
Oczy pełne łez, 
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A w jakiś czas później, już w "miłym mieście", hołd Sercu Marszałka: Kościół 
św. Teresy- Rossa-u płyty "Matka i serce syna". 

I tak, na przemian, pod tym sztandarem demonstrujemy radość zwycięstwa i 
żałobę, po ciężkich porażkach narodowych. 

W niespełna dwa miesiące później, gdy jeszcze nie obeschły łzy po stracie 
Wodza Narodu, znowu tryumfalne przemarsze z sztandarem na wielkiej defiladzie 
Jubileuszowego Zlotu ZHF w letniej rezydencji Prezydenta RP w Spale • 

Odział Czarnej Trzynastki w tym zlocie - to nowy, szerszy przyrost dobrej 
sławy Drużyny, która dała tam istny popis kultury i estetyki puszczańskiego obozo
wania - inspirowanej przez harcmistrza Antoniego Wasilewskiego. 

Sztandar niebiesko-czarny z rokiem każdym zdobywa chwałę i sławę. 
Chwałę pomnażają odważne wyst~pienia dorosłych, dojrzałych członków Drużyny -

"Włóczęgów": 

A wiec: - inicjatywy w prasie, podrywajace dorastajac4 młodzież do walki o 
o sprawiedliwość społeczna /pod redakcją hm. A. Wasilewskiego -
zwanego "Profesorem"/, 

- odważne rowerowe wyprawy zagraniczne, 
- aktywny udział w pracach nad organizacj4 harcerstwa wśród Polonii 

/we Francji hm Władysław Malewski, w Belgii hm. Józef Zuromski, w 
Luksemburgu hm. Jan Sochański/, 

- praca na kierowniczych stanowiskach jednostek organizacyjnych ZHP 
/drużynowi, komendanci hufców, chorągwi/, a także udział we władzach 
najwyższych ZHP." 

Przytoczone wspomnienia jednego z członków drużyny, dotyczace tylko sztandaru, 
dowodzą ilu i jak silnych emocjonalnie przeżyć dała swym członkom Czarna Trzynastka 
Wileńska, oraz że "h a r c e r s t w o - p r z e ż y w a ł o s i e, a nie -
n a l e ż a ł o s i ę d o h ar cer s t w al" 

Niewątpliwie drużyna była jedn~ z pierwszych w Polsce. Zachowały się drukowane 
przekazy, mówiące o jej dziejach i dokonaniach. Drużyna powstała 18 października 
1921 r. - jej drużynowym przez cały czas istnienia był Józef Grzesiak-"Czarny" -
b. drużynowy Czarnej Trzynastki Krakowskiej, który do Wilna dotarł szlakiem bojowym 
w batalionie harcerskim i tu osiadł. 

W jednodniówce, wydanej na lO-lecie istnienia drużyny - czytamy: 
"Jeszcze roku nie miała, a już ją Komenda Chorągwi Wileńskiej uznała za "Orla" 

/naj lepsza/, Komenda Hufca za '!Murowaną". Jeszcze roku nie miała, a już po tatrzań
skich szczytach się wspinała i do Krakowa jechała z pozdrowieniami dla bratniej 
Trzynastki Krakowskiej. W drugim roku w morzu się kąpała i krainę pomorską zwiedzi
ła. W trzecim roku na Siekierkach pod Warszawą własnymi namiotami sie szczyciła, 
po dymiącym Śląsku wędrowała, była na Babiej i po raz drugi w Tatrach. 

Czarna 13a- jakby dywan czarodziejski miała, jakby czar we wszystkim był, bo co 
zamierzyła, to się i stawało. A zamierzeń swoich centymetrami nie mierzyła, ani liczy
ła przeszkody na drodze do spełnienia. Chodziła zawsze swoimi ścieżkami z przekorą, 
z werwą młodżieńczą i z zuchwali pewnością zwycięstwa. 

W roku 1924 zaczęła sie drużyna starzeć. Z szeregpw młodzieży wyrastali ludzie 
dojr~l~. Trzeba było dla nich szukać nowych dróg harcerskich. 
~ paalez ~no. Powstała dzisiejsza Gromada Włóczegów. W roku 1925 nastąpiło 
odmłodzen~ d · • Zorganizowano Gromadę Wilcząt./ ••• / 

S~aw~s Trzynastka coraz sławniejsza. Na zlocie warszawskim, w roku 1924 -
z~eł P. l~c erskiej miejsce czwarte. Na II Zlocie Narodowym w Poznaniu przy-
znano ej kilka ejsc pierwszych. Na Zlocie Skautów Słowiańskich w Pradze w roku 
93ł godn~ reprezentowania Polski. 
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"Duch Trzynastki najcudniejszy jest przez to, że gorący temperament łaczył 
z cechą trwałości, że posiadał jakiś dziwny urok, który ludzi z nim wiąże, jakiś 
górny ton, który jest naturalny. Miejsc ropiących organizm drużyny nigdy nie 
osłania plastrem obłudy, lecz je wypala ogniem żarliwej, nieraz fanatycznej wiary 
w Prawde." 

Powstała w 1924 r. Gromada Włóczegów, mimo tego, że wielu jej członków los 
rzucił poza Wilno, utrzymywała pomiedzy sobą żywe kontakty. Spotykano sie 2 razy 
do roku na t.zw. "żerowiskach i zbiegowiskach", a ponadto najważniejsze informacje 
podawał wychodzący "kiedy mu sie chce i kiedy może" - "Obieżyświat" - swego rodzaju 
biuletyn o życiu drużyny i jej członków. Wojna sprawiła, że włóczedzy rozproszyli 
sie po wszystkich kontynentach naszego globu, ale mimo to - wieź łączności nie 
została zerwana, a pamięć o drużynie przejawiła się w wydaniu w Chicago na 40-lecie 
jej powstania- jednodniówki jubileuszowej w pięknej szacie graficznej. 

Oto drobny fragment: 
"Czarna Trzynastka w ostatnich latach przed wojną składała się z czterech 

gromad: zuchów, harcowników, wedrowników i włóczegów. Ogólna liczba członków 
drużyny wynosiła około 110. Najsilniejszą gromadę w sile 50 osób stanowili włóczę
dzy, wychowankowie drużyny. 

Czarna Trzynastka wychowała w swoich szeregach 30 instruktorów harcerskich, 
w tym 14 harcmistrzów i 16 podharcmistrzów./ ••. / 

W okresie 1921-1939 Czarna Trzynastka zorganizowała 40 obozów w tym 19 obozów 
w Polsce, 3 obozy stałe zagranicą /Czechosłowacja, Estonia, Węgry/, 14 obozów wedrow
nych w kraju /w tym 2 wodne i 2 kolarskie/ oraz cztery obozy wędrowne zagraniczne 
kolarskie /jeden przez Czechosłowacje, Austrię i Węgry, drugi do Rumunii, trzeci 
po Łotwie i czwarty przez Niemcy do Holandii/." 

Jednodniówka ta posiada. również żałobne karty poświecone ośmiu członkom dru
żyny, którzy wskutek wojny odeszli na Wieczną Warte. 

Dobiega już 40 lat od czasu, gdy Trzynastacy opuścili swoje "miłe miasto". 
Grono ich zmniejsza sie, coraz więcej odchodzi na Wieczną Warte, a pozostali zastana
wiali się, g1zie dla potomnych pozostać ma ich największy skarb - sztandar! Odpo
wiedź jest jedna: W chwili poświecenia w Ostrej Bramie oddali go pod opiekę 
Królowej Polski i jedynym miejscem dla niego jest sanktuarium Królowej na Jasnej 
Górze. Jednocześnie postanowilL przekazać tam sztandar Wileńskiej Chorągwi Harce
rzy, pozostający pod opieką Trzynastaków. 

Przeor klasztoru oo.Paulinów na Jasnej Górze wyraził zgodę na przyjęcie tych 
sztandarów, jako wotum dawnych harcerzy wileńskich. Uzgodniono, że uroczyste 
przekazanie nastąpi w przeddzień 65-ej rocznicy odzyskania niepodległości przez 
Polske - dnia 10 listopada o godz. 20:30. 

Na uroczystość przybyli dawni członkowie Czarnej Trzynastki Wileńskiej, za
przyjaźnieni seniorzy z Czarnej Trzynastki Krakowskiej oraz harcerze z kilku śro
dowisk w Polsce. Szkoda jednak, że organizatorzy nie postarali się, aby przybył 
również chyba jedyny z dotychczas żyjących b. komendantów Chorągwi Wileńskiej 
hm. Bolesław Pietraszkiewicz i przedstawiciele innych drużyn z tamtego terenu, 
jak n.p . phm. Piotr Kasprowicz z "Czwórki Wileńskiej". 
" Przed przekazaniem sztandarów na terenie klasztoru odbył sie kominek harcerski, 
w cz s~któr~go przyporniano drogę Czarnej Trzynastki Wileńskiej do sławy i śpie-
wa o ~espi i J?iosenki powstale w tej drużynie włącznie, za zgodą obecnych zakonni-
~ z hymn~C~arnej Trzynastki, do którego melodie zapożyczono z rewolucyjnej 
Marsylianki: 

'- Jl 
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Choć dla innych trzynastka złowrogą 
i z wielkim lękiem wszyscy przed nią drżą 
My ją kochamy tę liczbę nam drogą, 
Bo w niej kochamy drużynę sw4. 
Niech o Trzynastce wkoło pieśń rozbrzmiewa 
Trzynastakami czujemy się w głębi serc, 
W lilii zdobni kwiat, 
Przebojem pójdziem w świat, 
Hej w świat, hej w świat, w szeroki świat, 
Trzynastak pójdzie chwat. 

W czyny wspólne jesteśmy wprzągnięci, 
A z piersi naszych jeden skalny złom, 
Jednym duchem do głębi przejęci, 
Przetrwamy burze i każdy grom. 
Na służbie Prawdy wartę wciąż pełnimy, 
I w imię Dobra życie płynie nam, 
Gdzie Prawdy ujrzym znak, 
Tam drogi naszej szlak, 
Hej szlak, hej szlak, jedyny szlak 
Gdzie Prawdy ujrzym znak. 

O wyznaczonej godzinie ojciec Szymon, jako mistrz ceremonii wprowadził przy
byłych harcerzy do Kaplicy przed odsłonięty obraz Matki Bożej. 

Na czele przybyłych kroczył dawny przyboczny Czarnej Trzynastki Wileńskiej 
phm. Edward Wołucki, a za nim niesący sztandary: 

Choragwi Wileńskiej - w środku hm. Jan Rymszewicz - instruktor Siódemki 
Wileńskiej, po bokach Władysław Szuba- delegat "Czarnej Trzynastki" i 
Wincenty Krupowiec - b. Drużynowy "Drużyny Zuchowatych" w Wilnie; 
~zarnej Trzynastki Wileńskiej - w środku Maria Lenartowiczowa, po bokach 
phm. Józef Stefan Grzesiak /syn Józefa Grzesiaka-"Czarnego"/ i Czesław 
Zawadzki. 
Po wprowadzającym kazaniu ojca Szymona - na jego wezwanie phm. Edward Wołucki 

odczytał ze stopni ołtarza pismo do Przewielebnego Ojca przeora Klasztoru oo. 
Paulinów w Częstochowie, zredagowane przez hm. Antoniego Wasilewskiego /drugiego 
po zmarłym w 1975 r. po hm. Józefie Grzesiaku-"Czarnym" arcywłóczędze Czarnej 
Trzynastki - sam Wasilewski ze względu na stan zdrowia nie mógł przybyć do 
Częstochowy/. W piśmie tym po przytoczeniu treści wyrytej na ryngrafie, o którym 
wspomniałem na wstępie podano: 

"Dziś grono byłych instruktorów Wileńskiej Chorągwi Harcerzy zwraca się z 
gorącą prośba o przyjęcie w darze dla Matki Bożej Częstochowskiej dwóch sztandarów: 
Wileńskiej Chorągwi Harcerzy i - szeroko znanej - Czarnej Trzynastki Wileńskiej 
Drużyny im. Zawiszy Czarnego. Na te sztandary, poświęcone przez ks. biskupa 
dra Władysława Bandurskiego, składaliśmy przyrzeczenia, że przez całe życie będziemy 
służyć Bogu i Ojczyźnie oraz nieść chętną pomoc bliźnim. 

~niku drugiej wojny światowej Wileńska Chorągiew Harcerzy przestała istnieć. 
Oc~o~, a la nas święte sztandary składamy u stóp Jasnogórskiej Pani - naszej 
K olpf'e. Pols i." 
~ Naat~~i moment złożenia przez poczty sztandarowe swych wot na ołtarzu przed 

braz Jasno rskiej Pani; ucałowały je ze czcią i powróciły na swoje miejsca. 
~ł to t przekazania 33 lat dziejów harcerstwa na ziemi Tej, co w Ostrej 
~ie w hołdzie ~~ólowej Polski, co Jasnej broni Częstochowy. 
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OSTROBRAMSKA PANI 

Wiersz zamieszczony w jednodniówce wydanej w Chicago na 40-lecie powstania 
Czarnej Trzynastki Wileńskiej. 

Ta sama co od prawit:.ka 
Wci~ż w Ostrej świeci Bramie, 
Piastunka Boga-Człowieka 
W obronnych ścian załam~e. 

Taka zwykła miejska ulica 
I prosta ponad ni~ brama, 
Lecz z niej chyli swe lica 
Ona - Gwiaździsta - Ta sama. 

Wzlatują ku Niej pacierze 
I krwi~ nabiegłe modlitwy 
Jednego z t~addziadów wierze 
Ludu Korony i Litwy. 

Jej - wota swoje orężne 
Wiernymi składa ramiony -
Przed Wielk~, Błękitn~ Księżn~, 
Królowa Wiecznej Korony. 

O pocz~tkach Koła w "Dzienniku" 

"Z inicjatywy łódzkiej grupy odbył się w Londynie zjazd skautów /harcerzy i 
harcerek/ z lat 1911-1918. Uroczyste nabożeństwo w kościele św. Andrzeja Boboli 
za poległych i zmarłych harcerzy poprzedziło obrady. W kościele była delegacja 
ZHP ze sztandarem Hufca Harcerzy w Londynie. 

Po wspólnym obiedzie i herbatce towarzyskiej w salach "Ogniska" odbyło się 
zebranie, które zagaił inicjator zjazdu płk. E. Radwan-Pfeiffer, witaj~c przed
stawiciela ZHP oraz zebranych licznie /36 osób/ "weteranów", z których wielu stało 
u kolebki ruchu skautowego w różnych częściach Polski. Przedstawił cele zjazdu i 
zaproponował na przewodniezacego prof. J. Zielickiego, na sekretarzy ppłk. J. 
Rowińskiego i pania A. Saperowa. 

Po uczczeniu chwila milczenia poległych, odczytano listy powitalne kolegów, 
którzy na zjazd przybyć nie mogli - z Kanady, St. Zjednoczonych, Australii, Francji, 
Niemiec, W. Brytanii. 

--
-

Szereg przygotowanych wniosków zostało po dyskusji przyjętych. Dotyczyły one: 
decyzji i powodów pozostania na emigracji; 
protestu w związku z cofnięciem uznania ZHP przez Międzynarodowe Biuro Skautowe; 
apelu o zgodę czynników kierowniczych emigracji politycznej; 

- utrzymania łaczności między kolegami z zadaniami na najbliższa przyszłość; 
~~--~~szczególności zbierania materiałów i relacji do historii harcerstwa o 

ufundowanie tablicy pamiętkowej ku czci poległych harcerzy; 
~te ności utrzymania bliższej łaczności między Kołami Przyjaciół i rodzicami 

od 'eża harcerska; 
WYsła~i na Zjazd Naczelnej Rady Harcerskiej życzeń owocnych obrad w duchu 

iego braterstwa. 
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Zebranie miało charakter wybitnie harcerski i serdeczny, co odbiło się wy
raźnie na przebiegu obrad. W dyskusji zabierali głos: M. Borzysławski, A. Ciołkosz, 
T. Dzieduszycki, M. Goławski, J. Gruszkowa, M. Grabowski, R. Kawalec, B. Klepacki, 
R. Kaczorowski, E. Radwan-Pfeiffer, A. Ropelewski, J. Rowiński, K. Weese, W. 
Witrylak, S. Woystomski, J. Zielicki. 

W celu realizacji uchwalonych wniosków wybrano komitet, który zobowiązano 
do dodatkowego zwołania ponownie zebrania członków w okresie 6 miesięcy, oraz do 
wydawania w miarę potrzeby komunikatów informacyjnych. Do komitetu weszli: 
T. Dzieduszycki, M. Grabowski, E. Radwan-Pfeiffer, J. Rowiński, J. Zielicki. 

Obrady zakończono odśpiewaniem starej harcerskiej pieśni "Wszystko co nasze ••. ", 
obiecując sobie następne spotkanie w przyszłym roku." 

"Dziennik Polski", 20.XI.l962r. 

Łączniczka Szarych Szeregów 

Było to w jednym z krajów nadbałtyckich w pierwszei połot·Tie ubiegłej wojny. 
Wędrując ciągle, by uniknąć aresztowania, zmieniałemmieszkania i adresy co parę 
dni. Sieć łączności przebiegająca przez Wilno, Kowno, Rygę, Tallin i Helsinki, 
jedna z dróg łączności naszego rządu na uchodźstwie z krajem, ciągle sie rwała. 
Jednych aresztowano i wywieziono, inni kryli sie i pomimo najlepszych chęci nie 
mogli pracować wydatnie dla sprawy . Za sobą mieliśmy morze, które trzeba było 
przebywać, by dotrzeć do krajów neutralnych. Zdrada i prowokacja czyhały na każdym 
kroku • 

Montując coraz to nowe ogniwa łączności, należało działać ostrożnie, by samemu 
nie wpaść i nie narazić innych. Radiostację, którą miałem, musiałem wysłać na pole
cenie władz do Wilna. Przybyła po nią łączniczka H. W ciągu kilku dni miałem ją 
zapoznać z obsługą radiostacji i z szyfrem. Szkolenie jej odbywało się na cmen
tarzu, gdzie wybieraliśmy najbardziej zaniedbany grób i przystepowaliśmy do po
rządkowania go, omawiając przy tym nasze sprawy. 

Przysłana łączniczka nie budziła naszego zaufania. Młoda, niedoświadczona, 
nieśmiała, stale przest~aszona i płacząca przy byłe okazji, nie wydawała się nam 
odpow~ednia do tego rodzaju pracy. Sama radiostacja, choć rozmontowana i bez 
skrzynki, stanowiła poważnych rozmiarów paczkę, ciężką i nieporęczną. Bałem sie, 
że dziewcz~a roztrzęsiona ze strachu zostanie złapana, przyzna się do wszystkiego 
• • 1 nas wsyp1e. 

Po pięciodniowym przeszkoleniu "nad grobem" pożegnałem ją. Do pomocy dostała 
dwóch łączników, którzy mieli ją ochraniać i bronić, gdyby zaszła potrzeba. Gdy 
w końcy wyruszyli, oczekiwaliśmy na wiadomości, świadomi, że jeśli któreś z nich 
wpadnie, wówczas cała nasza sieć może być zniszczona. Poza zerwaniem łączności 
była to sprawa utraty ludzi, którzy na pewno zostaliby zlikwidowani bez dłuższego 
dochodzenia. 

Po kilku dniach wrócili łącznicy, którzy stanowili ochrone tej ekspedycji. 
O · dzieli o trudnościach przetransportowania cennego bagażu na stacje, skąd 
ąc nicz a miała sie dostać na pociąg idący do Wilna. Oto ich raport: "Panie 

srefie, ta asza łączniczka to wcielony szatan sprytu i odwagi. Gdyśmy po różnych 
arapa ach dQtarli w końcu na stacje, skąd ona sama miała już starać sie o tran

~0--~s ort po~ag~, zrozumieliśmy, że jesteśmy w ślepej uliczce. W obie strony idą 
ty o transporty z wojskiem. Osób cywilnych nie zabierają. Radziliśmy jej, by 

oś • aczej to przetransportować. Uparła się i powiedziała, że to jest 
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okno. Ja udawałem, że sprzedaje różne drobiazgi żołnierzom. Drobiazgi te miałem 
ze sob~ stale i jak dotychczas, nic nikomu nie sprzedałem. Łaziłem po dworcu, 
skad mnie kilkakrotnie przepędziła ochrona dworca. Łaczniczka siedziała na kupie 
szmat i chust, w które była zawinięta radiostacja, przy ścianie dworca. Nadszedł 
w końcu pociąg z wojskiem, idacy w kierunku Wilna. Dworzec napełnił się żołnie
rzami. W pewnej chwili spostrzegłem, że tłum żołnierzy otacza miejsce, gdzie sie
działa łaczniczka. Zapytałem jednego z żołnierzy, co sie tam stało. Odpowiedział 
mi, że tam siedzi jakaś biedna dziewczynka, która płacze, bo nie może dostać się 1 
do Wilna, gdzie jej matka jest ciężko chora i umiera z nędzy. Po chwili zobaczy-
łem, że jeden z żołnierzy niesie radiostacje zawinięta w szmaty, a drugi prowadzi 
pod reke łaczniczke do pociagu. - Zasłabła z głodu - powiedział żołnierz, którego V 
pytałem o informację. Gdy pociąg odszedł, wiedzieliśmy, że radio będzie w Wilnie 
jeszcze dzisiaj." 

Po tygodniu przez posłanego innego łacznika dowiedziałem się, że radio dotarło 
na miejsce przeznaczenia, a łaczniczka znajduje sie szczęśliwie w domu. 

Mała, skromna, przerażona harcerka, jedna z bohaterek Szarych Szeregów" -
kończył relacje Rybikowski. 

N 
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/Fragment z ksiażki St. Strumph Wojtkiewicza 
"TIERGARTEN"/ 

Piosenka harcerska 

W cudzych traw szmerach, w obcych drzew szumie, 
Polskich wierzb śpiewy nuci nam dziś wiatr, 
I przez mgły białe pośród obcych szczytów 
Wci~ż nam się jawi siny łańcuch Tatr. 

Hej bracia wraz do góry wznieśmy czoła, 
Przez cały świat niech nasza leci pieśń! 
To ona nas wśród obcych wiatrów woła, 
Czeka wciąż na nasz młodzieńczy huf. 

Przez drogi te, przez cudze szlaki 
Idziero ku Tobie, ziemio naszych snów, 
Aż swe sztandary u twych bram zatkniemy, 
Ai cię znów ujrzymy w blasku nowych zórz. 

Matko Polsko, idziem już, idziem już, 
idziem już! 

.. 

• 
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O "panu w mundurze skautowskim" 

Baden-Powell w polskiej ambasadzie w Londynie 

Zwiedzaj~cy Dom Baden-Powella w Londynie znajd~, wśród jego wielu innych 
odznaczeń r6wnież i polskie odznaczenie, Oficerski Krzyż Polonia Restituta. 

Dzięki uprzejmości kuratora archiwum Domu Baden-Powella, redakcja "Skauta" 
otrzymała odbitkę strony dziennika B.P., w którym pod data 27 stycznia 1928 roku 
jest krótka wzmianka: "Polski minister dekorował mnie krzyżem Polonia Restituta". 
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O tej ceremonii odznaczenia Baden-Powella wspomina również Angielka, Monika 
Gardner, wielka przyjaciółka Polaków, członek Polskiej Akademii Umiejętności, która 
również, w tym samym dniu, została odznaczona Oficerskim Krzyżem Polonia Restituta. 

Pani Gardner opowiadała później swojej siostrzenicy, że Baden-Powell i ona 
tworzyli "dziwn~ parę" - Baden Powell w skautowskim IIIIJndurze, z gołymi kolanami, 
a ona w eleganckiej czarnej, ·koronkowej sukni, w włosami opuszczonymi do dołu. 

Pani Gardner zginęła od niemieckiej bomby w Londynie, w kwietniu 1941 roku. 
Polska ambasada urz4dziła jej wojskowy pogrzeb, na którym był obecny Prezydent, 
Władysław Raczkiewicz. Kiedy opuszczano trumnę, na której umieszczono wiazankę 
biało-czerwcnych kwiatów, polscy oficerowie kawalerii oddali zmarłej ostatnie 
honory. 

N 

c 
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Ostatni apel Baden-Powella 

• 

"Drodzy Skauci, 

-Jeżeli kiedykolwiek oglądaliście sztukę "Peter Pan", to pamiętacie, jak 
wódz piratów zawsze wygłaszał swa "ostatnia" mowę, gdyż obawiał sie, że kiedy 
będzie miał umierać, to nie będzie miał czasu na to, aby wygłaszać swój apel. 
To samo odnosi sie i do mnie; nie umieram - chociaż czeka mnie to w przyszłości -
i chce powiedzieć, na pożegnanie, kilka słów. 

Pamiętajcie, że sa to ostatnie słowa, które ode mnie usłyszycie, wiec roz
ważcie je dobrze. 

Miałem wspaniałe życie i pragn~ aby każdy w Was miał podobne. 
Wierze, że Bóg umieścił nas w tym pięknym świecie, abyśmy byli szczęśliwi 

i cieszyli się z życia. Szczęście nie jest wynikiem bogactwa, zrobienia kariery 
życiowej, czy zadowalan~a własnych zachcianek. Jednym z kroków w osiągnięciu 
szcze&cia jest troska o zdrowie i sile już w młodości, tak aby móc być użyte
cznym i cieszyć sie życiem w wieku dojrzałym. 

Obserwucja przyrody ujawni Wam, ile Bóg stworzył rzeczy pięknych i cudownych, 
abyście sie mogli nimi cieszyć. Badźcie zadowoleni z tego, co macie i użytkujcie 
je w najlepszy sposób. Patrzcie na świat optymistycznie, a nie pesymistycznie. 

Ale pełne szczęście osiaga sie przez dawanie szczęścia innym. Próbujcie 
zostawić ten świat w lep~zym stanie, niż go zastaliście. Kiedy nadejdzie moment 
śmierci, będziecie umierali z przeświadczeniem, że nie zmarnowaliście życia i 
zrobiliście wszystko w miarę Waszych możliwości. 

W ten sposób "B(łdźcie gotowi" żyć i umierać szczęśliwie; zawsze przestrze
~~aatcc~e~rzyrzeczenia skautowego - nawet jeżeli przestaliście być skautami -

~~·ech 'g Wam pomaga w osiągnięciu tych celów. 

N Wasz przyjaciel, 

Baden-Powell z Gilwell 
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Grób Baden-Powella w Nyeri 

Kiedy jesienią 1961 roku królowa Elżbieta II otwierała Dom Skauta w Londynie, 
zupełnie przypadkiem znalazłam się na tej uroczystości. W czasie uroczystości zapy
tałam moją sąsiadkę, gdzie też leżą prochy Baden-Powella, ale ta nie wiedziała. 
Zapytałam obok siedzącego pana, ale ten też nie wiedział. Cały rząd obsadzonych 
krzeseł usłyszał to pytanie i wszystkie głowy odpowiadały przecząco. Tego dnia 
nie zaspokoiłam więc ciekawości, a później o tym zapomniałam. 

Po powrocie do Afryki nadarzy~a mi sie okazja wyjazdu do ślicznej miejscowości 
Nyeri. Folożona u podnóża góry Kenia, z daleka już czerwienieje dachami, które 
w bambusowym gaju przypominają czapeczki muchomorów. 

Do miasta prowadzi piękna aleja z dżakarandy, w którą sie wjeżdża, jak w nie
bieski tunel. Na początku alei i u jej wylotu wmurowano betonowe słupy z napisami. 
"Baden-Powell Road". Na drugi ślad ostatnich lat życia i śmierci wielkiego człowie
ka natrafiłam w hotelu Outspan, gdzie mieszkaliśmy kilka dni. W halu hotelowym, 
w złoconej ramie wisi portret Baden-Powella. W jadalni rzuca się w oczy bardzo kolo
rowy olejny portret kacyka murzyńskiego w stroju bojowym, t.j. z tarczą i dzidą, z 
pomalowana na biało i czerwono twarzą i strusimi piórami we włosach. Na dole wyczy
tałam podpis: Baden-Powell, 1939. Nie wiedziałam, że założyciel miedzynarodowego 
skautingu był malarzem i to dobrym malarzem. 

Po obiedzie zapytałam urzedniczke hotelu, skąd ten kult dla Baden-Powella 
właśnie w Nyeri i w ich hotelu. 

To bardzo proste - odpowiedziała - Baden-Powell był serdecznym przyjacielem 
pana Walkera, właściciela hotelu. Na krótko przed wojna, w 1939 roku, przyjechał 
odwiedzić swego przyjaciela, który mu wybudował obok hotelu mały domek. W tym 
domku mieszkając, Baden Powell zachorował na malarie i zmarł. 

Rozgadana urzedniczka chętnie mi pokazała śliczny domek, ukryty w płatkach 
bogenvilli i od śmierci Baden-Powella przez nikogo nie zamieszkały. Zgrzytnął klucz 
w zardzewiałym zamku, powiało zapachem zeschłego ziela i rozrzuconej po zielonym 
dywaniku antymoliny. W małym jasnym przedpokoju wisi peleryna, ozdobiona srebrna 
lilijka i kapelusz z wielkim rondem. W kącie stoi laska zakończona siekierką. W 
dużym, jasnym pokoju wielkie łoże, szafa, biurko i półki na ksiażki stanowią r.ałe 
umeblowanie. Na biurku pióro, kałamarz i kilka białych kartek papieru. W rogu 
składane stalugi ze śladami zaschłych farb. 

Dziwne wrażenie wywarł na mnie ten jasny, czysty pokój. Co myślał w ostatnich 
chwilach życia ten wielki człowiek? Czy rad był ze swego dzieła, które zostawił w 
spuściźnie? 

Następnego dnia w barze odszukał mnie pan Walker, miły zasuszony staruszek. 
- Czy to pani chciała wiedzieć coś o Baden-Powellu? 
- Tak, ja. 
- No cóż - zaczął opowiadanie - pani wie kim był i co robił całe życie i jakie 

były jego idee. Chorował długo i cierpiał. Za nic w świecie nie chciał iść do 
szpitala. "Tu mi dobrze" - mawiał. Wpatrzony całymi dniami w szczyt Kenii, sie
dział przy oknie. Kiedy już był bardzo słaby, prosił mnie, abym dopilnował by go 
potO!Dn~w grobie twarzą w kierunku góry Kenia. 

Tego~opołudnia pan Walker zawiódł mnie na malutki cmentarzyk pośrodku którego 
od~kołona 'ywopłotem płyta leżą szczatki doczesne piewcy miłości Ojczyzny, Nauki 

i Cnoo . Wielkie te hasła wyryto na granitowej kolumnie nagrobka. W czterech 
O rq,a~cb' raileg ogródka strzeliste cypry trzymają przy grobie "wieczna warte". 

Henryka Kozłowska, "Dziennik" z 15.XII.l962r. 
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Wszystko, co nasze, Ojczyźnie oddamyl 
W niej tylko życie ••• więc idziem żyć! 
Swity się bielą •.• rozewrzemim bramy! 
Rozkaz wydany: "Wstań! Ku słońcu idź!" 

W wolności życie ••• tylko w niej krok dumny! 
Nic, że daleka, przecie dojdziem doń. 
I przyjdzie chwila - pierwszy szereg z trumny 
W słońcu rozzłoci podniesioną skroń ••• 

Po ziemi naszej roześlem harcerzy ••• 
Pobudką zagrzmią: "Zbudź się! Prawdzie służ!" 
A wszystko wstanie, wk6ł się rozszermierzy, 
By Matkę Polskę osłonić wśr6d burz ••• 

Niech płoną sercal Niech płoną, jak wici! 
Od 6cz płon4cych zginie nocy mrok ••• 
Ujrzy Ojczyzna: w zwarte szyki zbici, 
Idziem z rozkazem: "Czuwaj! R6wnaj krok!" 
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Stefan Tomaszewski 

MODLITWA DO OJCZYZNY 

Modlitwa ta, wzorowana na odpowiednim wierszu 
poety legionowego Józefa Maczki, wpisana zosta
ła w imieniu 9 Pułku Ułanów Małopolskich do 
Ksiegi Pamiątkowej zespołu teatralnego "Lwowska 
Fala" w czasie jej wizyty w pułku w 1946 roku. 

2eś była cała łanami pachnąca, 
Złocona słońcem i strojna kwiatami, 
Borów zielone gestwiną szumiąca 
I zapatrzona modrymi strugami 
W sznury ż6rawie ciągnące po niebie 
Tom serca ciszą modły słał do Ciebie, 

O Polskoł 

2e teraz jesteś zasiana grobami, 
Pod krzyże dałaś żywoty najczystsze, 
Krzyk Twej rozpaczy dławiony murami, 
A Twym bogactwem popioły i zgliszcze, 
Serca żałoba modle sie ku Tobie 
Na braci moich wciaż otwartym grobie. *) 

O Polskol 

Lecz znowu musisz zaszumieć borami, 
Ruń świeża skryje krwawych bitew ślady, -
I wolna, piekna, przyjmiesz nas kwiatami, 
Odzyskasz mowe wśród świata gromady. 
Mej wiary siłą modle sie ku Tobie, 
Głoszac Twa krzywde dziś na całym globie, 

O Polskol 

*)Autor ma na myśli wciaż otwartą sprawe mordu katyńskiego. 

N 
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Czesław E. Blicharski 

H A R C E R S T W O T A R N O P O L S K I E 

w latach 1911-1920 

' 

• 
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Dzień 26-go lutego 1911 r. miał stać się znaczaca data w historii tarnopolskie
go harcerstwa. W tym bowiem dniu, na posiedzeniu grona nauczycielskiego "Sokoła
Macierzy" we Lwowie, Andrzej Małkowski wygłosił odczyt o angielskim "skautingu", 
którego ideę pragnał zaszczepić na polskim gruncie. Porwane entuzjazmem Małkowskie
go grono Sokołów podjęło rezolucję w sprawie ur~adzenia przez "Sokół" kursu zwiaz
kowego, poświeconego "nauce prowadzenia organizacji w typie skautingu angielskiego". 
Jak na stosunki galicyjskie, uchwała szybko została wcielona w życie, bo już 20.1I1. 
1911 zjechali do Lwowa, wezwani przez kierownictwo "Sokoła-Macierzy", nauczyciele 
sokolej gimnastyki, wśród których znaleźli się wydelegowani przez tarnopolskie 
gniazdo: Mieczysław Kulikowski, Kazimierz Piwoński i Stanisław Romański /"Smok"/. 
Trwajacy 6 tygodni kurs dla instruktorów skautowych otwarto wykładem Małkowskiego. 
Kierownikiem kursu był Jerzy Grodyński. Entuzjazm panujacy na kursie udzielił się 
w dużym stopniu słuchaczom, którzy rozjechawszy się do swoich macierzystych gniazd, 
rozrzuconych po całej ówczesnej Galicji, z miejsca przyatapili do organizowania 
drużyn skautowych. 

"Sokół-Macierz" powołał dnia 21.V.l911 Naczelna Komendę Skautową, a już następ
nego dnia powstały w tym grodzie trzy drużyny skautowe. Widocznie Tarnopol, żyja
cy w kręgu wpływów Lwowa, nie chciał być gorszy od stolicy, bo zafundował sobie po 
wakacjach szkolnych również trzy drużyny pod opiekuńczymi skrzydłami "Sokoła". 
Pierwszymi drużynowymi byli: Kulikowski, Piwoński i Romański. Były to raczej luźne 
jeszcze patrole skautowe składajace się z gimnazjalistów, seminarzystów i uczniów 
szkoły ślusarstwa maszynowego. Z poczatkiem roku szkolnego 1911/1912 ukazało się 
rozporz~dzenie /austriackiego/ ministerstwa oświaty, wprowadzajace do szkół przyspo
sobienie wojskowe. Stworzyło to, mimo zakusów austriackich uzyskania wpływu na 
młodzież polska, szansę dostępu do broni i nauki strzelania, tak istotnych dla 
organizacji niepodległościowych. Zrozumieli to działacze tranopolskiego "Sokoła", 
przygarniajac skautów do swych gniazd. 

Andrzeja Małkowskiego, przybywajacego w dniu 19.XI.l911 r. do Tarnopola, po
witało na dworcu kolejowym przeszło lOOskautów, dowodzonych przez trzech wyżej 
wymienionych drużynowych. Małkowski zebrał na boisku "Sokoła" 8 patroli, przepro
wadził z nimi musztrę, a następnie w przemówieniu przedstawił obowiazki, jakie na 
nich nakładało prawo skautowe i w ogóle służba skautowa. Po przeprowadzeniu egza
minu z zakresu "ochotnika", odebrał od skautów przyrzeczenie skautowe. Było to 
pierwsze przerzeczenie skautowe w Tarnopolu. Wieczorem w sali "Sokoła" kilkuset 
obywateli miasta Tarnopola wysłuchało wykładu Małkowskiego, któremu na koniec 
skauci urzadzili huczna owację. 

Małkowski sformalizował istnienie trzech drużyn w Tarnopolu, które powstały 
zaraz po powrocie przyszłych drużynowych z kursu instruktorskiego we Lwowie. W ten 
poso użynowym I. Drużyny skautowej im. Antoniego Trzaski-Durskiego został Mie-
c~s ~w Ku ~kowski, II. Drużyny im. hetmana Stanisława 2ółkiewskiego, Kazimierz 
P.~w~ski ora~ III. Drużyny im. generała Langiewicza, Stanisław Romański. I. Drużyna 
l~cz ła 4~ uczniów c.k. I gimnazjum, II. Drużyna 40 uczniów c.k. II. gimnazjum, 

O c .• wyższe szkoły realnej i c.k. seminarium nauczycielskiego, a III. Drużyna 
2~ f o~ z oły ślusarstwa maszynowego. Podkreślajac moralne cele, jakim miał 

u y skafit"ng, zorganizowano w Tarnopolu akcję przeciw-alkoholowa,przejawem której 
~yl odczyt ~eona Somera "O zgubnym wpływie alkoholizmu", wygłoszony dnia 9.XII.l911 

'v' 
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w sali "Sokoła". Jako pokłosie wizyty Andrzeja Małkowskiego ukazał sie, w miej
scowym "Głosie Polskim" /Nr.49 z dnia 25.XI.l911 r./ artykuł wstępny p.t. "Skauting". 

Dnia 15.X.l911 ukazał sie we Lwowie pierwszy numer uSkauta", a już w numerze 5 
tegoż pisma z dnia 15.XII.1911 r. podano pierwsze informacje z Życia skautów tarno
polskich o II. Drużynie im. St. ~ółkiewskiego, liczącej 5 patroli. Nominacje na 
drużynowych ukazały siew Nr.6 "Skauta" z dnia 8.1.1912 r. Były one jedynie zale
galizowaniem stanu zastanego przez Małkowskiego, w czasie jego lustracji w Tarno
polu, odbytej dnia 19.XI.l911 r. Wielki entuzjasta ruchu skautowego, tarnopolski 
przemysłowiec Mieczysław Głowiński, ofiarował 100 koron na rzecz tarnopolskiej 

• • • organl.zacJl.. 
Skauci starali sie wskrzesić zamierająca ostatnio w Tarnopolu tradycje obcho

dów rocznicy Powstania Styczniowego. III. Drużyna im. gen. Langiewicza zorgani
zowała dnia 28.I.l912 r. wieczorek patriotyczny z okazji przypadającej w tym roku 
49 rocznicy wybuchu tego powstania. 

Idea skautingu, zyskująca tak wielka popularność wśród młodzieży, była obser
wowana bacznym okiem austriackiej biurokracji. C.K. Rada Szkolna Krajowa wydała 
szereg przepisów natury dyscyplinarnej, których adresatem byli skauci. I tak 
zaledwie ro~poczał sie rok szkolny 1912/1913, przypomniano młodzieży dnia 13.IX. 
1912 r., "że zabraniasie urządzania dalszych wycieczek skautowych, jeśliby wskutek 
nich młodzież musiała opuścić egzorty i nabożeństwa niedzielne", a w ślad za tym 
dnia 14.II.l913 r. zakazano skautom występować w mundurach "poza ćwiczeniami w 
polu" i "pełnienia straży honorowej podczas uroczystych obchodów". Niewiele sobie 
z tego robiono, skoro dnia 4.XII.l913 podczas żałobnego nabożeństwa za postańców 
listopadowych w kościele parafialnym właśnie skauci w mundurach pełnili straż 
honorowa przy symbolicznym karafalku. Jeszcze wcześniej, bo dnia 3-go maja 1912 r. 
miał miejsce pierwszy publiczny występ skautów w mundurach, entuzjastycznie wita
nych w manifestacyjnym pochodzie 3-cio Majowym. Zanotował "Głos Polski": " •••• 
uwagę zwracały karne zastępy młodzieży zorganizowanej w skaucie, w liczbie stu
kilkudziesięciu •••• " 

Z początkiem roku 1912 stan organizacji skautowej przedstawiał się następuje
co: przy wydziale T.G. "Sokół" powstała Komisja Skautowa /odpowiednik późniejszej 
Komendy Hufca/, która koordynowała i nadawała kierunek pracy drużyn. Z Komisja 
współpracowali, wyznaczeni przez dyrekcje szkół średnich, opiekunowie drużyn tacy, 
jak: Aleksander Medyński, dr. Tadeusz Staniewski, Jan Wójcik i Antoni Pabijan. 
W dalszym ciągu istniały trzy drużyny, korzystające z lokalu udostępnionego im 
przez "Sokół". Była to izba w domku, w podwórzu "Sokoła", kiedyś zajmowanego 
przez Towarzystwo Szkoły Ludowej. I. Tarnopolska drużyna skautowa im. Antoniego 
Trzaski-Durskiego liczyła 6 patroli, które nosiły nastepujace miana: Kruki, Psy, 
Czyżyki, Kukułki, Puhacze i Przepiórki. Prócz kilku wycieczek w najbliższe okolice 
miasta, przerobiono szereg ćwiczeń. Odbyły sie pogadanki na temat szkodliwości 
alkoholu i nikotyny. II. Tarnopolska drużyna skautowa im. hetmana Stanisława 
~ółkiewskiego liczyła 6 patroli: "Puszczyki, Puhacze, Kozły, Czajki, Lisy i 
Gołębie". Każdy patrol przerobił prawie w całości podręcznik Małkowskiego 
"Scoutin " oraz urządzano pogadanki o patronie drużyny i alkoholiźmie. W każdy 
c rtek oabx.wały sie w "Sokole" ćwiczenia karabinami, co soboty gawędy i wy
iec~. Cze ~ drużyny złożyła dnia 17.XII.l911 r. egzaminy skautowe i przy

rzec.zeu._ie obe ności naczelnika gniazda "Sokół" oraz grona nauczycielakiego 
' łttoł~·. 
Ift. 'E po'łsk 
patro-l·: epy ' 
s-twa ~ewe"g1 

drużyna skautowa im. Mariana Langiewicza składała sie z trzech 
isy i ~ubry. Członkami drużyny byli uczniowie szkoły ślusar

, stad ich zainteresowanie sprawnościami, które rozwijali we 
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własnym warsztacie szewskim i wyrobu kamaszy. Oprócz tego również ćwiczyli karabi
nami w "Sokole" i przerabiali "Scouting". W czasie obchodu styczniowego dali dnia 
29.1.1912 dwa obrazki sceniczne: "Janek Biały" i "W podziemiach Pawiaka" oraz dwa 
żywe obrazy Grottgera: "Kucie kos 11 i 11Branka". 

Gdy w maju 1912 r. przybył na inspekcje do Tarnopola delegat ze Lwowa, Wyrzy
kowski, stwierdzić mógł, że I. drużyna miała już lO patroli, liczących w sumie 
83 skautów, rekrutujących sie z gimnazjum i szkoły wydziałowej. Drużynowy Kuli
kowaki zorganizował warsztat stolarski /7 skautów/, szewski /4/ i introliga
torski /3/. 
II. drużyna kierowana przez Piwońskiego liczyła 40 członków - uczniów gimnazjum 
• • • 1 seiiU.narlum. 
III. drużyna drużynowego Romańskiego zmniejszyła swój stan i liczyła tylko 19 skau
tów w 2 zastępach /patrolach/. 

Lwowski delegat zakończył inspekcje odprawa z drużynowymi, a następnie na 
posiedzeniu wydziału "Sokoła", zajmującego się Żywo skautami, omówiono dalszą po
moc dla tarnopolskiego skautingu. Znajdujące się pod wpływem "Sokoła" wszystkie 
drużyny skautowe ćwiczyły karabinami, co było zgodne z duchem, jaki ożywiał patrio
tyczna cz~ść społeczeństwa myślącego o niepodległości. 

Dnia 15.1.1912 r. wyruszyła I. Tarnopolska drużyna w liczbie trzech patroli 
na wycieczkę do Mikuliniec, gdzie była bardzo gościnnie przyjęta przez hrabinę 
Reyową w jej pałacu. Ta sama drużyna wybrałasie dnia 4.VII.l912 na wyprawę do 
Kreciłowa, leżącego nad sama granica rosyjska. Tu z kolei właściciele Eleonorówki, 
Sułkowscy,udzielili im gościny. Wszystko to świadczyło o rosnącej popularności 
młodego ruchu skautowego wśród społeczeństwa. 5 skautów z I. Tarnopolskiej dru
żyny wyjechało z początkiem lipca 1912 r. do Skolego na kurs. 

Wreszcie powstała drużyna skautowa na terenie Wyższej szkoły realnej dzięki 
staraniom członka "Sokoła" profesora Antoniego Pabijana. Otrzymała miano V. Tarno
polskiej drużyny skautowej im. hetmana Karola Chodkiewicza. Drużynowym został 
Stanisław Feller, nauczyciel szkoły ludowej, kierując równocześnie IV. drużyną, 
założona na terenie "Bursy" Towarzystwa Szkoły Ludowej, stąd popularnie zwana 
"bursacka". 

Do skautingu należała młodzież wszystkich warstw społecznych. Jedynym wymo
giem były: nieskazitelny charakter objawiajacy sie w prawdomówności, ofiarności, 
zapobiegliwości, wstrzemięźliwości, pracowitości· i miłości Ojczyzny. W organiza
cji kładziono nacisk na postępy w nauce i zachowanie w szkole. Zdarzały sie przy
padki, gdy uczeń-skaut zaniedbał sie w nauce, że wysyłano go na urlop, a gdy nie 
było poprawy, po prostu usuwano z drużyny. Obowiązki jakie młodzież skautowa 
spełniać w~siała z tytułu przynależności do organizacji starano sie rozłożyć tak, 
by nie tylko nie przeszkadzały w nauce, ale o ile możności nawzajem sie uzupełnia
ły. Skaut bezwzględnie musiał brać udział: raz w tygodniu w ćwiczeniach, odbywa
jących siew "Sokole", co przyczyniało sie wielce do rozwoju fizycznego młodzieży, 
raz w tygodniu wysłuchać pogadanek-gawęd na takie tematy jak np. "Poznaj Polske i 
ucz si~ jej służyć", "Pomagaj bliźniemu i doskonal sam siebie", "Pierwsza pomoc 
w ~xch wypadkach", itp. itp. W miare jak na to pozwalała pogoda odbywano wy-
ciećeki okolicznych wsi, podczas których przerabiano ćwiczenia ze służby polowej. 
/ ry ro istnienia skautingu meskiego w Tarnopolu, przystąpiono wreszcie do 

---~rg'JniJaCji rużyny harcerek. Nauczycielka szkoły powszechnej Maria Litwinówna 
c z~~~a(dn' 4.XII.l912 r. I. Tarnopolska drużyne skautek im. Emilii Plater, do 
kt~~ wstą iły uczennice Prywatnego seminarium nauczycielskiego żeńskiego prof. 
Voabllaraz flka starszych dziewczat z żeńskiej szkoły wydziałowej im. Królowej 
Jadwigi Sj.'edziba drużyny był "Sokół", którego ówczesny prezes, adwokat Schmidt, 
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zaopiekował się nowo-powstał4 drużyną. Po raz pierwszy drużyna wystąpiła publicznie, 
biorąc udział w dniu 2l.XII.l912 w wiecu Polek, w czasie którego Litwinówna wzywała 
matki do poparcia organizacji skautowej. Wskazała na pożyteczność wśród dziewczat 
tego ruchu, uczącego świadczenia usług bliźniemu, służby sanitarnej oraz gospodarstwa 
domowego. 

Dnia 22-go stycznia 1913 r. z okazji 50-lecia wybuchu Powstania Styczniowego 
miała w Tarnopolu miejsce potężna manifestacja. W pochodzie pod pamiątkowy krzyż 
na cmentarzu tarnopolskim wziął udział liczny oddział skautów i, po raz pierwszy, 
skautek pod dowództwem Marii Litwinównej. 

Związkowe Naczelnictwo Skauta ze Lwowa nie zapomniało o drużynach tarnopolskich, 
gdyż istniała żywa więź między stołecznym Lwowem a Tarnopolem. Po przeprowadzeniu 
w dniu 23.III.l913 inspekcji przez delegata lwowskiego, dr. Kozielewskiego, drugi 
delegat dr. Wyrcykowaki wygłosił prelekcje p.t. "Skautowe wychowanie młodzieży" 
w sali "Sokoła", przy odziale licznie zebranych Tarnopolan. Dr. Kozielewski wrócił 
jeszcze raz do Tarnopola, by 17.VI.l913 wygłosić przemówienie, tym razem na wiecu 
publicznym, na temat "Podstawy bytu narodowego a skauting". 

W tym czasie w Tarnopolu wrzała praca niepodległościowa. Wszystkie odłamy społe
czności tarnopolskiej przygotowywały się do walki, której uwieńczeniem miała być 
niepodległość. W tej pracy nie zabrakło skaut6w, którzy już teraz jawnie ćwiczyli 
karabinami i na strzelnicy uczyli sie strzelać. Dnia 13.IX.l913 r. przeprowadzono 
ćwiczenia polowe wszystkich drużyn, w których wzięło udział 130 skautów. bwicze
niami kierował drużynowy Stanisław Feller, który wystawił na próbe umiejętność 
patrolowania tarnopolskich skautów. Uczestników zgrupowania podzielono na dwie 
grupy, z których jedna podchodziła /Fellera/ a druga broniła pozycji /Kulikowskiego/. 
twiczenia wykazały wielka sprawność skautów zarówno jeqnej jak i drugiej grupy. 

W kilka dni później, to jest 29.IX.l913 r. odbyły się ćwiczenia samarytańskie, 
w których obok drużyn meskich wystąpiły skautki. Skauci markowali rannych, a skautki 
w zależności od rodzaju uszkodzenia ciała wypisanego na kartce po~orowanych rannych, 
stosowały odpowiednie środki zaradcze. Oba te ćwiczenia szeroko komentowane wniosły 
dużo ożywienia do ospałego zazwyczaj miasta. 

W miesiąc później /29.X.l913/ członek komendy lwowskiej, Jerzy Grodyński, prze
prowadził lustracje pracy drużyn skautowych. 123 skautów wzieło udział w zarządzo
nych ćwiczeniach. Wieczorem Grodyński przemawiał do rodziców w sali "Sokoła11 na 
temat współpracy domu, szkoły i organizacji skautowej. W żywej dyskusji podniesiono 
sprawę przeniesienia skautingu na grunt wiejski. 

Dnia 4.XII.l913 skauci manifestowali swój patriotyzm, urządzając nabożeństwo 
żałobne za powstańców listopadowych. Nie obeszło sie bez honorowej warty, zacią
gnietej przez umundurowanych skautów. 

Z końcem czerwca 1914 r. istniały i działały w Tarnopolu następujące drużyny 
skautowe: I. Tarnopolska drużyna skautowa im. Trzaski-Durskiego. Członkami jej 
byli uczniowie c.k. I. i c.k. II. gimnazjum. II. drużyna im. Stanisława !ółkiewskie
go na terenie wyższej szkoły realnej. III. drużyna im. Langiewicza, złożona z 
uczniów szkoły ślusarstwa maszynowego. IV. drużyna na terenie Bursy TSL oraz 
V. drużyna im. Chodkiewicza, działająca w Szkole wydziałowej. Drużynowymi byli 
w o~ci drużyn: Mieczysław Kulikowski, Kazimierz Piwoński, Stanisław Romański 
1 Stan~law~eller /IV i V/. Istniala . również I. Tarnopolska drużyna skautek im. 
Em~1(ii P\ater, do której należały uczennice seminarium nauczycielskiego prof. Vogla 
· teński~ koły wydziałowej. Drużynowa była nauczycielka Filipina Weinertowa. 
sz~~ <łJu'y y korzystały z gościny "Sokola". 

Wybuch I ojny Światowej w r. 1914 przerwał obiecującą działalność tarno
~o~~kieao~tingu. Starsi harcerze ochotniczo wstąpili do Legionu Wschodniego, 

pr adzeh' przez Mieczysława Kulikowskiego. Młodsi pozostali w okupowanym przez 
l / -..,..-
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Moskali mieście, dziel~c wspólny los ze starszym spoleczeństwem. Władze rosyjskie 
rozwi~zały wszystkie szkoły polskie, wyrzucając w ten sposób młodzież na ulice. 
Przed zgubnym wpływem ulicy ratowała sie młodzież, tworząc nieformalne grupy, naśla
dujące skautów. Budynek "Sokoła", oparcie skautingu,został przemieniony na cerkiew 
prawosławną. 

Dopiero wydarzenia związane z t.zw. "Rewolucją lutową 1917 r." w Rosji przyczy
niły się do pewnej "liberyzacji" na ziemiach polskich, okupowanych przez Rosjan. 
Nowy gubernator tarnopolski pozwolił m.in. na reaktywowanie ruchu skautowego. 
Władysław Debrzaniecki /w roku szkolnym 1913/1914 uczeń VII klasy gimnazjum/ 
zorganizował jedyn~ drużynę z pozostałych w mieście byłych skautów. Pod jego 
dowództwem drużyna wzięła udział w uroczystościach 3-cio Majowych, zorganizowa-
nych przez Polaków w r. 1917. Wraz z wycofaniem sie Rosjan w lipcu 1917 r. wróci
ła do miasta administracja austriacka. Władysław Dobrzaniecki opuścił Tarnopol we 
wrześniu 1917 r. Jego miejsce zaj~ł Marian Kukla, który kierował drużyną do roku 
1918. Następcą jego był Bolesław Romański, syn byłego drużynowego Stanisława 
Romańskiego. Rozbudował drużynę do dwóch plutonów, po 5 zastępów każdy. W sytua
cji wciąż trwającej wojny, drużyna przybrała charakter organizacji paramilitar-
nej. Prowadzono instruktaż wojskowy, zbierano broń i amunicje, nie brakujących 
w przyfrontowym mieście, uczono sie strzelania i ćwiczono musztrę wojskową. Starsi 
skauci wstą?ili do Polskiej Organizacji Wojskowej, działaj~cej w konspiracji, 
młodszych zaangażowano w Polskiej Organizacji Bojowej, podporządkowanej POW. 
Dnia l-go listopada 1918 r. drużyna wzięła udział w żałobnych uroczystościach na 
cmentarzu Mikulinieckim, które usiłowali zakłócić Ukraińcy. Zdecydowana postawa 
społeczeństwa polskiego uniemożliwiła dokonanie profanacji cmentarza przez szowi
nistów ukraińskich. W nocy z l/2.XI. Ukraińcy przy pomocy austriackiej zajęli 
miasto, dając początek kilkumiesiecznej okupacji Tarnopola. Wraz z zamknieciem 
polskich szkół drużyna skautowska została zepchnięta do konspiracji. Teraz 
zbiórki odbywały się w prywatnych domach, sadach i poza miaste.m. Skauci z Polskiej 
Organizacji Bojowej zajęli sie małym sabotażem, polegającym na miedzy innymi 
prowokowaniu strzelaniny ulicznej, która po szybkim wycofaniu sie skautów, prze
radzała się w strzelaninę miedzy żołnierzami ukraińskimi. Dalej, zdobywali broń 
z magazynów po-austriackich, zbierali Żywność dla jeńców, więźniów i internowa
nych Polaków. Zbierali cywilne ubraniawktóre zaopatrywali jeńców, uciekających 
z wiezień i obozów. Czasami udawało się im na odludnych ulicach rozbroić poje
dynczych żołnierzy ukraińskich. Kilku skautów przedarło sie przez linie frontu 
i wzięło udział w obronie Lwowa. Aresztowania nie ominęły skautów pośród których 
najgorzej został potraktowany Bolesław Romański, okrutnie katowany przez roz
wścieczonych żandarmów. 

W czerwcu 1919 roku Polacy na krótko zajęli Tarnopol. Skauci przystąpili na
tychmiast do słuźby. Oni to pomagali w drukowaniu i kolportażu pierwszego numeru 
"Głosu Polskiego". Gdy oddziały polskie zostały zmuszone do wycofania się z 
miasta, skauci w wieku powyżej 16 lat ochotniczo wstąpili do Wojska Polskiego, z 
którym odbyli kampanie ukraińską. We wrześniu 1919 roku zostali zdemobilizowani 
celem ukończenia nauki. Bolesław Romański, uwolniony z wiezienia przez polska 
ofen~~ reaktywował drużynę skautów, która przybrała sobie za patrona Komendanta 
~ózeię Pi~~dskiego. Wznowiła swa działalność drużyna skautek im. Emilii Plater. 
Wo~c )\liża'~cej sie do Tarnopola nawały bolszewickiej, skauci wstąpili do 
B talio~ Ta opolskiego, z którym przeszli szlak bojowy aż do Zbrucza. W jesieni 

cf. O r. zo~t l ponownie zdemobilizowani. Jeszcze raz odrodziła się I. Tarnopolska 
oru- skau ' im. Józefa Piłsudskiego z drużynowym Karolem Skerlem. Reaktywowano 
I • ~ !Jne~ ~ gen. W. Iwaszkiewicza pod dowództwem Bolesława Romańskiego oraz 

._..... ruź~e sk u tek im. Emilii Plater z drużynowći Helena / "Halszk;~" l Pużakówną. 
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Po zwycięstwie odniesionym nad bolszewikami zapanował wreszcie spokój na umęczo
nej Ziemi Tarnopolskiej. Skauci, co raz częściej już teraz nazywani harcerzami, 
przyatapili do trudnej służby, jeszcze wciaż pod opiekuńczymi skrzydłami "Sokoła", 
którego naczelnik inż. Mikołaj Walentowski był równocześnie przewodniczacym Komisji 
Skautowej, przekształconej wkrótce w Komendę Hufca ZHP. 

c.d.n. 

Nalepki harcerskie 

Czy ktoś pamię ta, w jakich okolicznościach zostały one wydane? 

k o l o r c z e r w o n Y 

kolor br~zowo
fiolctowy 

kolor niebieski 

r niebieski 
fuk : 2 grosze 
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Zarys dziejów Harcerstwa w Wolnym Gdańsku w latach 1920-1939. 

1912 r. - Pierwszy kontakt przedstawiciela tajnego skautingu Szczepana Gracza z 
Chełmna z filomatami gdańskimi i założenie tajnej drużyny skautowej przy 
Kole Towarzystwa Tomasza Zana w Gdańsku. Drużyna ta nie rozwinęła się, 
ze względu na wybuch I wojny światowej. 

1918 r. - Przyjazd do Gadńska hm. Stanisława Rudnickiego z Warszawy i założenie 
pierwszej drużyny harcerskiej. 

1919 r. - 8 sierpnia - założenie I Gdańskiej Drużyny Harcerzy im. Zygmunta Augusta. 
- 8 września - założenie I Gdańskiej Drużyny Harcerek im. Emilii Plater. 

1920 r. - luty - delegacja gdańskich harcerzy wita gen. Józefa Hallera na Dworcu 
Gdańskim. Generał zabiera delegacje do Pucka na uroczystość Zaślubin 
Polski z Morzem. 

1921 r. - Powstają samodzielne zastępy harcerskie w Oliwie i Sopocie. 
1922 r. - Pierwsza drużyna im. Zygmunta Augusta przechodzi organizacyjnie pod 

opiekę Gimnazjum Polskiego Macierzy Szkolnej w Gdańsku. 
1924 r. - Warszawa - Siekierki - I Zlot Narodowy ZHP; udział 14-osobowej grupy 

harcerzy gdańskich. 
1925 r. - Powstała I Drużyna Zeńska im. Królowej Jadwigi przy Gimnazjum Polskim 

w Gdańsku. 
1927 r. - Powstaje II Drużyna Zeńska im. Tadeusza Kościuszki przy Polskiej Szkole 

Handlowej. 
1928 r. - Pierwszy samodzielny obóz harcerski na Polance Redłowskiej w Gdyni 

/7 lipca- 8 sierpnia/. 
- wrzesień - powstaje 2 Męska Drużyna im. Stefana Batorego przy Gimnazjum 
Polskim w Gdańsku. 
-powstaje I Hufiec Harcerek i Harcerzy /mieszany/. 

1929 r. - Pierwszy kurs żeglarski gdańskich harcerzy, prowadzony przez komandora 
Borysa Mobuczego. 
- 13 gdańskich harcerzy wyjeżdża statkiem"Ł6dź" do Anglii na III Miedzy
narodowy Zlot Skautów t-r Arrowe Park, koło Birkenhead. 

1930 r. - Obóz harcerzy hufca gimnazjalnego w Zakopanem. 
- Przy polskich szkołach handlowych powstaje 2.Zeńska Drużyna im. Królowej 
Jadwigi i 3.Drużyna Harcerzy im. Zawiszy Czarnego. 
- !.Drużyna Harcerzy im. Zygmunta Augusta przemianowana z lądowej na morską. 
- Powstaje 3.Drużyna Harcerek im. Marii Konopnickiej przy polskich szkołach 
handlowych. 

1933 r. - Udział 17 gdańskich harcerzy w IV Miedzynarodowym Zlocie w GHdHle pod 
Budapesztem. 
- Udział w powitaniu gen. Baden-Powella na Polance Redłowskiej w Gdyni, 
powracającego do Anglii z Jamboree na Węgrzech. 
- Założenie XIII Drużyny Harcerzy im. Zawiszy Czarnego przy Gimnazjum 
Polskim. 
- Rozkazem Naczelnictwa ZHP powołana zostaje Chorągiew Harcerek i Chorągiew 
Hay erzy w Gdańsku. 
- W II Jubileuszowym Zlocie ZHP w Spale wzięło udział około 150 gdańskich 

N ce ek i harcerzy. 
~ ·n cjatywy druhny Marii Ostrowskiej powstaje l.Zeńska Drużyna Zeglarek. 

937 - W V iedzynarodowym Zlocie Skautów w Vogelensag w Holandii wzięło udział 
lł..Jlar erzy. Drużyna morska popłynęła na Jamboree na jachcie "Korsarz". 
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1938 r. - Udział gdańskich harcerek w kursie dla spadochroniarek, który odbył sie 
w Warszawie. 

1939 r. - Tajne Harcerstwo w Gdańsku prowadzi intensywne szkolenie harcerzy w samo
obronie i przysposobieniu wojskowym na wypadek wybu~hu wojny. Szkolenie 
odbywa sie w Gdyni, Tczewie i Wejherowie. 
- Liczny udział gdańskich harcerek w ostatnim przed wojną Ogólnopolskim 
Zlocie Harcerek w Krakowie. 
- Harcerze gdańscy walcza w obronie Ojczyzny, pracuja w konspiracji: na 
wolności, w obozach jenieckich, w obozach pracy, w obozach zagłady . i w 
Szarych Szeregach. Walcza w Powstaniu Warszawskim. 

/Opracowano na podstawie broszury wydanej przez 
Krąg Harcerzy Wolnego Miasta Gdańska/. 

11. HY)fN GDA~SKICH HARCERZY 

Słowa Kuimierza S~ymańskle.go - dz.łałaeza ha:-cersk!ego 
l 

Dolej harcerze ramię do ramienia, 
O.bu.cltmv ducha rwobodli wrtUJ 
R6cł wuwoctzimv z wolnego plemie1łia, 

Po orlich przOdkach na nas nadazedł cza&! 

Niechaj nowa .,a łwita, 
Zn.Ucmc wami deń. 
Hej ha1"cerze cłalei 1.IJ1'(U/ 

Po orłłch pr~kach na na, nadazedł czaa! 

Dostojni Goście na 

Niechaj żuje naiZ zakątek, 
Dawno znanv z swvch pamiqtek. 
Niechaj Ż1/je Gdańsk nasz staru, 
Gdańsk nam niechaj źvje! 

Niechaj nowo era fwita, 
Zniknie uudnł cień. 
He; harcerze dalej wraz! 
Po orUch przodkach na nas nadszedł czaa! 

herbatce Koła. 

W dniu 25 października 1987 roku odbyło sie Walne Zebranie Koła, po którym 
zorganizowano berbatke. Ze wzgledu na 25-lecie istnienia Koła zaproszono na te 
impreze Prezydenta RP., Kazimierza Sabbata i Przewodniczącego ZHP, hm. Ryszarda 
Kaczorowskiego. 

Obydwaj dostojni Goście wygłosili krótkie przemówienia. Pan Prezydent pod
kreślił w swym przemówieniu, że sam zawdziecza harcerstwu bardzo wiele. Stwierdził 
on, że skauting Baden-Powella odpowiadał polskim potrzebom narodowym i stał sie 
organizacją niepodległościową. 

W kraju jest obecnie kryzys ruchu skautowego. Ale nie ma kryzysu idei harcer
skiej. Istnieje tam przekonanie, że musi nadejść taka chwila, kiedy ruch taki 
bedzie znowu potrzebny. 

Pan Prezydent stwierdził, że należy przekazywać tradycje młodzieży i wyraził 
Kołu wdzieczność i uznanie za zbieranie i publikowanie dokumentacji harcerskiej 
poza granicami kraju. 

Hm. Ryszard Kaczorowski, Przewodniczący ZHP, wyraził wdzieczność tym, którzy 
założyli Koło. Jego zdaniem, zadaniem Koła jest nie tyle krzewienie idei har-
ce _ co jej zachowanie. 

Przewodniczący również pogratulował Kołu wydanych wydawnictw, które 
ci ają sa czytane w kraju, jak również nie pozostają bez echa wśród harcerzy 
r~ów wolne o świata. 

J.S. 
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Ci, co odeszli ••• 

Hm. Leona Sielicka 

W kwietniu 1987 zmarła w Swindon długoletnia członkini Koła śp. harcmistrzyni 
Leona Sielicka. Przysięgę na prawo harcerskie złożyła jeszcze w dalekiej Humań
szczyźnie i pozostała wierna tej przysiędze przez całe swoje pracowite życie. 

Polska Niepodległa nagrodziła J4 Krzyżem Niepodległości. 
Nie pozostała bezczynna na uchodźstwie. Stała się jedna z nielicznego grona 

założycielka Przyjaciół Harcerstwa i przez 18 lat była jego przewodnicząc~. Brała 
też udział w życiu innych organizacji ~iepodległościowych. Specjalną Opieką otaczała 
stanice harcerska w St.Briavels. 

Dh. Zenon Buczewski 

Dnia 10 czerwca 1987 r. zmarł w Kanadzie działacz harcerski, Zenon Buczewski. 
Do Harcerstwa wstąpił w okupowanej Warszawie, 12 lipca 1942 roku. Brał udział 

w Małym Sabotażu i w Powstaniu Warszawskim. W 1946 r. wyjechał z Kraju do Szwecji, 
gdzie włączył się do pracy harcerskiej. W 1948 r. rozpoczął wydawanie Biuletynu 
Harcerskiego "Czuwaj". W 1951 r. opuszcza Szwecję i przenosi się do Kanady, gdzie 
wydaje "Biuletyn". 

W Zmarłym traci redakcja "Skauta" wiernego przyjaciela, który utrzymywał ze 
"Skautem" kontakt i często pisał o naszym Kole w swoim "Biuletynie". 

W swym ostatnim "Biuletynie"/kwiecień 1987 r./ dh. Buczewski pisze w ten sposób: 
"Ze względu na trudności zdrowotne nie jestem w stanie nadal prowadzić prac 

zbierania oraz katalogowania ukazującej sie na świecie prasy skautowej i harcerskiej •• " 
Oziekując za współpracę, pisze dalej: 
"I jak zwykle, a też w moim wypadku, trudno jest wyszczególnić tutaj imiennie 

tych wszystkich przyjaciół, którzy przez lata ubiegłe wspierali moje prace nad 
utrzymaniem Archiwum oraz wydawaniu Biuletynu. Czynili to oni w imię harcerskiego 
wskazania służby Bogu i Ojczyźnie. Harcerskie pozdrowienie - Czuwaj - z wyrazami 
staropolskiego- Bóg zapłać! -dla tych wszystkich, którzy z Kraju i na Zachodzie •• 
byli tak pomocni w moich pracach, które będąc choćby okruszynką, stały się dorobkiem 
do historii naszego Ruchu". 

Hm. Maria Janina z Zakrzewskich Kapiszewska 

Urodzona 18.5.1907 w Zakopanem, córka Heleny z Wiśniewskich i Konstantego 
Zakrzewskiego /1876-1948 - wybitnego profesora fizyki uniwersytetu lwowskiego i 
Jagiellońskiego/. 

Nauke szkolną zaczęła we Lwowie w roku 1914 we Wzorowej Szkole Cwiczeń prywat
nego żeńskiego seminarium nauczycielskiego Zofii Strzałkowskiej. Poroku 1917 była 
w Krakowie i naukę kontynuowała w państwowym gimnazjum żeńskim, które ukończyła w 
roku 1926 /Matura 28.5.1926/. Rozpoczeła studia w Szkole Sztuk Zdobniczych w Kra
kowie. Od 1927 pracowała w Urzędzie do spraw Mniejszości Niemieckiej w Katowicach. 

szła zamqż za Henryka Tadeusza Kapiszewskiego - pracownika ~laskiego Urzedu 
~j~wódzkiego - 21.3.1928 w Krakowie. 

~aangażowana czynnie w pracę harcerska w Krakowie - kontynuowała ja w Katowicach. 
~-w lat~~l9 7-1929 była kierowniczka wydziału zuchów Komendy 2eńskiej Chorągwi Śląs

~~~. W ba ach 1931-1936 była członkini~ tejże Komendy Chorągwi. W roku 1930, w 
końc czerw a, była komendantka obozu zlotowego na jubileuszowym zlocie chorągwi 
'leakiej, w ęzorze. W roku 1928 była jednym z czterech założycieli czasopisma 
barce"t' kieogo "Na tropie" w Katowicach, a od roku 1930 objęła redakcję tego pisma 
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# --------------------------------------------------------------------------------

i prowadziła je jako redaktor naczelny i odpowiedzialny aż do wybuchu II wojny 
światowej. W roku 1927 została mianowana podharcmistrzynią, a w roku 1929 harc-

• • 
nustrzyn1.ą. 

Na wiosnę 1937 roku objęła kierownictwo spółki pod firmq: "Harcerskie Biuro 
Wydawnicze "Na tropie" S-ka z o.o." w Warszawie, dokqd wraz z mężem przeniosła sie 
w roku 1936. Spółka wydawała 7 czasopism harcerskich oraz książki harcerskie. 
Napisała m.inn. podręcznik harcerski "Księga harców", który miał dwa wydania w 
kraju /1936, 1939/ i jedno w Anglii /1946/. 

W połowie września 1939 roku opuściła wraz z mężem kraj i dotarła do Francji, 
gdzie oboje przystąpili do organizowania pracy harcerskiej i centralnych władz ·zHP. 
Następnie wojenne losy rzuciły ją wraz z mężem od 1941 roku do Anglii, gdzie przeby
wała do roku 1945. Zarówno we Francji, jak w Anglii brała czynny udział w pracy 
Harcer s twa. 

Powróciła do kraju w czerwcu 1947 i osiadła w Krakowie, podejmując opiekę nad 
starymi swoimi rodzicami.Dalej współdziałała ściśle z mężem w jego pracach harcer
skich. W styczniu 1953 roku podjęła prace redaktora w wydawnictwie PAN "Ossoli
neum" w redakcji w Krakowie i pracowała do 31 marca 1968 roku. W czerwcu 1964 roku 
umarł jej mąż. 

Już po śmierci męża doprowadziła do wydania jego książki historycznej o dużej 
wartości,pod tytułem "Związek Harcerstwa Polskiego w Niemczech. Zarys historyczny 
ze szczególnym uwzględnieniem lat 1933-1939". Warszawa 1969 Instytut Wydawniczy Pax. 
- będąc właściwie nietylko jej redaktorem, ale współautorem. Nie ustawała we współ
działaniu i utrzymywała zainteresowanie zarówno harcerstwem jak ruchami młodzieżowymi 
i w kraju i na obczyźnie. 

Wydawnictwo "Ossolineum" wręczając Marii Kapiszewskiej dyplom z okazji lO-lecia 
jej pracy wyraziło uznanie za "wieloletni szlachetny wysiłek rowijania kultury 
humanistycznej i odbudowy polskości na Sląskutt. 

Zmarła 24 czerwca 1987 roku w Krakowie. 

S p r o s t o w a n i e 

W ostatnim numerze "Skauta" /Nr.36/37/ podano w notatce "III Drużyna Harcerzy 
/Szczep Fioletowej Trójki/", że założyciel tej drużyny "pełnił funkcje drużynowego 
do 1938 r.". W rzeczywistości hm. StanisławMitkobył do 1938 r. komendantem 
Chorągwi Kraków. Za te pomyłkę przepraszamy Czytelników i dhne Mitko. 
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25 lat Koła- dh. J. Rowiński 

O "Hufcach Polskich" - Paweł Milearek 

"Łzy z obczyzny" - Aleksander Krzywiec 

Od Tej co w Ostrej świeci Bramie -

O początkach Koła w "Dzienniku" 

Ł~czniczka Szarych Szereg6w 

Piosenka harcerska 

O "panu w mundurze skautowskim" 

Ostatni apel Baden-Powella 

Grób Baden-Powella w Nyeri 

Harcerstwo Tarnopolskie w latach 1911-1920 - Czesław E. Blicharaki 

Nalepki harcerskie 

Harcerstwo w Wolnym Mieście Gdańsku 

Dostojni Goście 

Ci, co odeszli 

• 

archiwum 

str.32 

strona 

l 

3 

8 

9 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

22 

27 

28 

29 

30 
• 



• 

• 
l . 

• 
• 

archiwum 



Z okazji Swiąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku - Zarząd Koła 

i Redakcja "Skauta" życzy Czytelnikom Wesołych Swiąt i pomyślnego 

Nowego Roku. 

Od Redakcji 

Redakcja umieszcza artykuły natury polemicznej, w celu wyrażenia 
poglądów ich autorów - chociaż nie zawsze zgadza się z tymi poglądami. 

pytat na okładce: 

Druga zwrotka wiersza Jana Kasprowicza "Rozkaz", napisanego na Zlot ZHP, 
_.----:L marca 1921 roku. 

N 
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