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Oddając dziś inny numer 

Harcerza Rzeczypospolitej 

niż poprzednie i inny niż 

następne, winniśmy Ci wyjaś 

nienie dlaczego jest on po- 

święcony tylko jednemu tę- 

matowi, dlaczego właśnie 

Kraków podejmuje ten temat? 

Zacznę od drugiej częś- 

ci pytania - znak Rodła,któ 

ry był znakiem Związku Pola 

ków w Niemczech i Związku 

Harcerstwa Polskiego w Niemczech symbolizuje bieg rze 

ki Wisły - królowej rzek polskich i jedno jedyne mia- 

sto wśród wielu - Kraków, kolebkę kultury narodowej, 

skarbnicę pamiąt sk, świadka chwały i siły państwa pol 

skiego. Czy mógłby więc Kraków pozostać obojętnym w ch 

chwili, gdy obchodzimy 70-lecie Harcerstwa Polskiego 

w Niemczech? Czy mógłby nie odpowiedzieć czynem na mi- 

łość, jaką otaczali go ci, co przez lata oddzieleni 

kordonem od Macierzy, wiernie trwali w walce ©0 utrzy 

manie polskości na ziemiech, które były, są:i będą 

polskie?ł Dlatego /i1 tu jeat odpowiedź na pierwszą 

część pytania/ numer jest całkowicie poświęcony histo- 

rii Harcerstwa Polskiego w Niemczech, Nie tylko jed- 

nak odruchem serca kierowaliśmy się wydając ten nuner 

„ Winni jesteśmy to pamięci harcerzy krakowskich, któ- 

rzy brali udział w powstaniach śląskich, ludziom któ- 

rzy zasilali szeregi działaczy plebiseytowych i tym 

tysiącom wspomagających, co w owym trudnym okresie dla 

Sląska, pieniędzmi, żywnością i własną ofiarnością 

służyli sprawie połączenia Sląska s Macierzą. Co pra- 

wdą w rozaianych po świecie skupiskach Polaków były: 

również drużyny harcerskie w większej lub mniejszej 

ilości jek np, w Belgii, Francji, Rosji, Manżurii,Chi- 

nach, $t.Zjednoczonych, Kanadzie i innych = ale wobec 

naporu germanizacji a później terporu hitlerowskiego, 

działalność drużyn harcerskich w Niemczęch, jest nape- 

wno fenomenem. 

Doceniono tę walkę w czasach obecnych, gdy znów 

na Zachodzie podnoszą się hasła rewizjonistyczne, 

Doceniono wkłąd ludu polskiego w walkę w polskość 

tych ziem. Dowodem tego jest uroczyste odznaczenie 

sztandaru Chorągwi ZA1P w Katowicach Śląskim Krzyżem 

Powstańczym, które odbyło się 4 maja br, w Katowi- 

cach pod pomnikiem Powstańców Sląskich oraz odznacze 

nie takim samym Krzyżem Chorągwi Opolskiej ZHP, któ- 

re będzie uwieńczeniem uroczystości 70-lecia Harcer- 

stwa Polskiego w Niemczech na Górze ów, Anny dnia, 11 

czerwca br, Ten numer jest więc naszym wkładem w Świę 

to bratniej Chorągwi, 

Znajdziecie w nim zarówso historię napisaną wpraw 

ną ręką profesjonaliaty jak i amatora, są w nim api- 

sane wspomnienia tych co harceratwo tworzyli i przeży 

wali, nie pozbawione uesuć emocjonalnych, ceżeli w 

którejś relacji powtórzy się temat, lub opisywane 

zdarzenie, to pamiętajcie, że każdy s autorów opisuje 

je z własnego - czasami bardzo subiektywnego punktu 

widzenia, takim, jakim je do dziś zapamiętał, Pamię- 

tajmy też, że Skauting, a następnie harcerstwo w Nie- 

mczech organizowane było a później działało w pogz- 

ezególnych rejencjach niezależnie od aiebie, a dopie- 

ro później stopniowo sealało się, Autorzy omawiali 

pracę w danym rejonie i nte zawsze była ona podobna 

do pracy w innych częściach Niemiec, Nie należy więc 

zagadnień lokalnych generalizować jeżeli nie jest to 

wyraźnie zaznaczone, 

Czytając relecję byłych harcerzy ZHPwN pamiętajcie 

o sytuacji w jakiej pracowali, jakże odmiennej od 

tej w jakiej działały drużyny harcerskie v kraju i 

starajcie się wczuć w ich ówczesne podłoże, a wtedy 

może inaczej spajrzycie na tych, którzy szczególnie 
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po dojściu do władzy Hitlera, stali na pierwszym fro- 
noie walki o utrzymanie polskości, 

.W numerze tym znajdsiecie sylwetki bohaterskich 
harcerzy, których warto sobie wziąść za wzór do naśla 
dowania, za bohaterów drużyn 1 szczepów. Pamiętajcie 
o Prawdach, które i dziś są aktualne, a w obecnej 8y- 
tuacji odradzania się szowinizmu na zachodzie, Szcze- 
gólnie bliskie. 

Szesupłe ramy naszego pisma nie pozwoliły na zamie 
szczenie wszystkich nadesłanych materiałów, będziemy 

starali się je umieszosać je w dalszych numerach HR-a 
Wiektóre artykuły maieliśmy skrócić zarówno ze wzglę 

du na ramy pisma, jak 1 powtarzające się opisy tych 
samych faktów, Czasami odbiło się to na spójności śre 
tykułu, sa co zarówno autorów jak 1 Czytelników prze 
praszany, 

Jaeateśmy radzi, że wydając numer HR-a poświęco- 
nym harcerzom z Rodłem w Lilijkę wpisanyn,dołożyliómy 
awoją cegiełkę do upamiętnienia tamtego chlubnego roz 
działu Historii Harcerstwa 1 naszych braci z za kordo 
nu, który po wielu latach został zlikwidowany, Szko- 
da tylko, że tak wielu z nich nie doczekało tej chwi- 
11 . /22/ 

Cześć ich pamięci I 

ieć prawd _ 
pięć p POLAKÓW 
JESTEŚMY POLAKAMI ! 
WIARA OJCÓW NASZYCH JEST WIARĄ 
NASZYCH DZIECI ! 
POLAK POLAKOWI BRATEM ! 
CO DZIEŃ POLAK NARODOWI SŁUŻY! 
POLSA MATKĄ NASZĄ, NIE WOLNO 
MÓWIĆ O MATCE ŹLE! 

KATECHIZM MAŁEGO 
POLAKA 

W NIEMCZECH 
KTO TY JESTEŚ ? 
JAKI ZNAK TWÓJ ? 
JAK SIĘ ZWIE TO TWOJE GODŁO-? 
CO POWIADASZ RODŁA ZNAKIEM ? 

RODŁO | 

POLAK MAŁY | 
ZNAK ZUCHWALY| 

JAM POLAKIEM? 

CZYM CI POLAK JEST PRZED, ŚWIATEM? ZAWSZE BRATEM? 

GDZIE CIĘ WIEDZIE ŻYCIA DROGA ? 

CO POLACTWU DASZ NA CHWAŁĘ ? 

POPRZEZ NARÓD MÓJ DO BOGA! 
"ŻYCIE CAŁE! 
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Z RODŁEM W LILIJCE 
dr Alichat Lis 

Przeszczepienie skautingu na grunt polski u schyłku 
niewoli narodowej odbyło się w stosunkowo krótkim cza- 

sie. Na polskich ziemiach, będących pod zaborem prus- 
kim idea zaczęła zapuszczać korzenie już przed pierw- 
szą wojną światową, kiedy to powstają pierwsze drużyny 
w Wielkpolsce 1 na Górnym Śląsku, oraz w polskim środo 
wisku Berlina, 

Wojna przerwała rozwój ruchu, Odradzać się jednak 
zaczął pod jej koniec w atmosferze narastających aspi- 
racji narodowych Polaków we wszystkich zaborach 1 będą 
cego konsekwencją tych aspiracji patriotyzmu „manifestu 
jącego się walką o przywrócenie Polski na mapę Europy, 

Pierwszą okazją, którą harcerze polscy wykorzystali 
aby s bronią w ręku wystąpić o wolność odradzającego 
się państwa polskiego, stało się Powstanie Wielkopola- 
kie. Główna Kwatera Skautowa na Rzeszę Niemiecką w Poż 
naniu,wzywała w ulotce: "Skauci! Druhowie! Krwawe saj- 
ścia ostatnich dni w samym Poznaniu 1 na prowincji, 
spowodowane haniebnym napadaniem na bezbronnych obywa- 
teli obudziły w wszystkich poczucie godności obywatels 
kiej 1 naradowej /.../ Na specjalne żądanie druhów ska 
utów utworzona została w Poznaniu kompania skautowo 
wojskowa, Zorganizowanie tejże poruczylićmy druhowi 
Wincentemu Wierzejewskiemu. I tu nastręcza się aposob- 
ność służenia w oddziale jakoby rodzimym akautowo-wojs 
kowym, gdzie dalej pielęgnowane będą ideały harcerza 
Polaka /.../*+ 

Po zbrojnym wyzwoleniu się Wielkopoleki, mimo prze- 
granej przez Niemcy wojny, w granicach Brus pozostawa- 

ły nadal etnicznie polskie obszary na północy 1 zacho- 
dzie, Ludność zamieszkująca te tereny stale nanifesto- 

wała wolę przywrócenia ich Polsce. iarceratwo polskie 
zaś od samego początku stałb się jedną z form mańifes- 
towania przekonań narodowych przez młodzież polską - 
zarówno w ostatnich latach niewoli jak 1 w okresie wal 
ki o powrót do odraizającej się w 1918 r. Ojczyzny, 

Stłumiony zakazami pruskimi i rozbity wcieleniami 
do armii,polski ruch skautowy zaczął się odradzać w 
dwóch środowiskach, W połowie czerwca 191A r, wznowiła 

konspiracyjną działalność drużyna w Berlinie, Wiosną 
1919 roku odżywają drużyny na Śląsku; w Piekarach Sląs 
kich i Chorzowie /wówczas Królewska Huta/ oraz powsta- 

ją nowe w Bytomiu, Wójtowej Wsi oraz Gliwicach 1 Zab 
rzu, Wkrótce przydatność harcerstwa dostrzegło też kie 
rownictwo Polskiej Organizacji wojskowej Górnego Śląe 
ka /PÓW G,31./, z którego inspiracji utworzono w Zagłę 

biu Dąbrowskim Tajne Pogotowie Młodzieży Harcerskiej, 
Decyzja o plebiacytach na Górnym Śląsku, Śląsku Cie 

szyńskim oraz Warmii 1 Mazurach, pozostawiająca te ob- 
szary nadal, do czasu ich przeprowadzenia,poza krajem 
wzmogła zainteresowanie społeczeństwa poiskiego losem 
Ślązaków, Kazurów, Kaszubów jako Polaków, którym trze» 
ba pomóc, Wśród środowisk i organizacji, które zaczęły 
działać na rzecz powrotu tych ziem do Polski znalazł 
się Związek Harcerstwa Polskiego. Obszarem, gdzie po - 
moc harcerzy była szczególnie istotna był Górny Śląsk. 
Poza udziałem w organizowaniu ludności polskiej do gło 
sowania, harcerze z bronią w ręku walczyli w trzech ko 
lejnych powstaniach lat 1919 — 1920 - 1921. 

Po definitywnym wytyczeniu ostatniego odoinka gra- 
nicy polsko-niemieckiej i podziale Górnego Śląska, w 
Niemczech pozostało około 1,5 miliona ludności pols - 
kiej, która w większości zamieszkiwała na ziemiach et- 
nicznie polskich, bezpośrednio przylegających do gra- 
nie Rzeczypospolitej /Górny Śląsk, Warmia, Mazury, Ka- 
szuby, Powiśle, Złotowskie, Babimojszczyzna, północno 
- wschodnie powiaty Dolnego Śląeka/, Mieszkało tu oko- 
ło 1,2 milionów Polaków o różnym stopniu uświadomienia 
narodowego, Ponad 200 tys, Polaków żyło w środkowych 
1 zachodnich Niemczech. Pormalnie najlopsze warunki 
rozwoju parodowych form życia miała ludność Górnego 
Śląska. Gwarantowała je podpisana w 1922 r, konwencja 

genewaka, która na przeciąg 15 lat zabespieczała prawa 
mniejszościowe na objętym plebiscyten obszarze, Niem » 
com w województwie Śląskim i Polakom w rejencji opols- 
klej, Prawo kultywowania polskiej kultury i wynikają -, 
cych z niej form zachowania mię w całych Niemczech gwa 
rantowała też konstytucja republiki wajmarskiej, 

W oparciu o te podstawy prawne, ludność polska w 
Niemczech zaczęła si, w 1922 r, konsolidować, Dla obro 
ny praw ludności polskiej utworsony został Związek Po- 
laków w Niemczech /2PwN/. Po powstaniu tej organizacji 
zaczęły odradzać się polskie organizacje i instytucje 
kulturalne, oświatowe, gospodarcze, 

0 ile harcerstwo polakie w Berlinie trwało licząc 
pod konieo 1918 r. - 15 członków, w 1919 - 37, w 1920 
- 14 1 w 1921 - B członków, to drużyny na Śląsku Opola 
kim po pozostawieniu go w Nienczech, przejściowo zamar- 
ły. Odrodziły się jednak już latem 1922 r. W lipcu 
pierwsi zaczęli aię schodzić.na zbiórki harcerze w Wój 

towej Wsi, następnie w Żernikach, Bytomiu, Pod koniec 

roku w mieście tym zorganizowany został pierwszy w no-- 
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wych warunkach kurs dla inatruktorów harcerskich, Po 
zorganisowaniu się Dzielnicy I /Sląskiej/ ZPwN uaktywe 
nili się również działacze harcerscy, Ważne miejsce 
harcerstwa w patriotycznym wychowaniu dzieci i młodzie 
ży dostrzegli aktywióci właściwie wszystkich form ży 
cia polskiego. h 

Bfektem konsolidacji środowiska polskiego na Sląsku 
Opolskim było rozpoczęcie prac nad utworzeniem ośrodke 
kierującego ruchem w tym największym skupisku polskim 
w Niemczech, Zakończeniem prac było zebranie się akty- 
wu polskiego w Bytomiu, na którym 11 marca 1924 r. po- 
wołano do życia Związek Harcerstwa Polskiego w Prowin- 
cji Górny Śląsk /2HPpoŚl/. O zainteresowaniu harcerat- 
wem przez kierownictwo życia polskiego świadczy skład 
wybranego Zarządu /12 osób/ na czele z Leonem Powolnym 

(działacz gospodarczy/ jako przewodniczącym, Arkadiu- 
szem Bożkiem /chłopaki działacz narodowy/ jako wice — 

przewodniczącym £ Wacławem Jankowakim /dziennikarz/ ja 

ko skarbnikiem, 
W przyjętym statycie za najważniejsze zadanie har- 

gerstwa uznano "współdziałanie s rodziną i szkołą w wy 
chowaniu młodzieży w kierunku urabiania charakterów , 
rozwijania dzielności fizycznej, pielęgnowania uczuć 
narodowych, kształtowania umysłu i zaprawiania do ży- 
oia społecznego". 

Do powstałej organizacji zaczęła wstępować młodzież 
w całej prowincji, głównie robotnicza, Już'na początku 
1924 r. m drużyn pracujących w Zabrzu, Gliwicach oraz 
otaczających je osadach robotniczych „utworzono Hufiec 
Harcerski Śląska Opolskiego. Jego komendantem został 
klojzy Wolny, W kwietniu 1924 r. powstała drużyna im, 
Bronisława Koraszewskiego w Opolu; kierował nią Henryk 
OkoB. 'W marcu 1925 r. drużyny Bytomia 1 okolic utworzy 

ły Hufiec Bytomski, Na jego czele stanął Teofil Wil - 
czek, 

Rozwijała się też drużyna berlińska, w której kia- 
rownictwo po 4ntonim Nowaku objął pracownik konsulatu 
polskiego Józef Kwietniewski,.On też rozpoczął dzjała- 
nia na rzecz scalenia harcerstwa polgliego w całych 
Niemczech, Miało to miejsce wiosną 1924 roku, Kwiet - 
miewski znał sytuację harcerstwa na Śląsku Opolskim, 
Posiadał też informacje o prawdopodobieństwie istnie- 
nia ruchu w Westwalii. =: 

Starania ośrodka berlińskiego, którego drużyna na 
początku 1924 r. liczyły około 30 członków, doprowa - 
dziły w marcu 1925 r. do porozumienia kierowników har- 
cerakich Berlina 1 Śląska Opolskiego. Zewnętrznym prze 
jawem scalenia ruchu było zaproszenie harcerzy Berli- 
na na odbywający się 9 maja 1926 r. w Bytomiu trzeci 
walny zjazd harcerskiego aktywy Śląskiego, Na zjeździd 
tym przyjęto nową nazwę organizacji: Związek Harcerzy 
Polskich w Niemczech /2HPwN/ oraz ujednolicono formy 

1 zasady działalności w całych Niemczech, Przewodniczą 
cym ZG ZHPwi został wybrany Śląski działacz narodowy 
J. Michałek, W tym czasie ŻHPw( działał w trzech Ruf- 
cach /bytomskim; zabrako-gliwiekim 1 berlińskim/, zrze 
szający 9 drużyn męskich 1 5 żeńskich oraz sanodzie: 
ną drużynę w Opolu, Głównym tęrenem działalności har,- 
cerakiej był Śląsk Opolski, 

W rok później, na IV-tym walnym zjeśdzia ZHPWN, ode. 
bytym w lutym 1927 r, w Bytomiu utworzono stanowi sko 
naczelnika, którym został Józef Kwietniewski, Zmienio- 
no też, w zwiąsku z należeniem do organizacji dziew= 
cząt, nazwę na Związek Harcerstwa Polskiego w Niem - 
czech, Organizacja liczyła wówczas 229 członków /167 

harcerzy i 62 harcerki/, tworzących 11 drużyn męskich 

1 4 żeńskie, Najailniejszymi ośrodkami były: Hufiec 
Bytomaki z 3 drużynami /2 męskie i 1 żeńska/ i 105 

członkami 1 Hufiec Zabrsko-Gliwicki /5 drużyn/ z 93 
członkami, Do drużyn w Opolu i Berlinie należało łącz- 
nie 31 harcerzy, Działające w Bytomiu Koło Przyjaciół 
Harcerstwa /KPH/ liczyło 21 dorosłych sympatyków ruchu 
Zapoczątkowane zjazdem ożywienie przyniosło w 1927 r. 
znaczny wzrost liczebny związku, W lutym 1928 roku le- 
gitymacje ZHPwN posiadało 364 młodzieży /207 chłopców 
1 157 dziewoząt/ oraz 19 członków wspierających /KPH/. 

Latem 1928 r. pierwsze większe grupy harcerzy pola- 
kich w Niemczech wyjechały do kraju. Pod kierownictwem 
T. Wilezka harcerze obozowali w Hallerowie oraż zwie- | 
dzili Gdynię, Gdańsk, Hel, Puck 1 Swarzewo, W tym też 
roku harcerki uczestniczyły w obozie w Wyszkowie nad 

Bugiem, . 3 
W następnym roku harcerze polscy z Niemiec uczest- 

niczyli w II Narodowym Zlocie ZKP w Poznaniu, zorgani- 
zowanym w czasie trwania I-szej Powszechnej Wystawy 
Krajowej. Udział w tym zlocie miał wielkie znaczenie 
dla młodych Polaków z Niemiec, w których antypolska 
propaganda zohydzała wszystko co polskie. Wystawa poz- 
nańska /pierwszą z serii dzisiejszych Targów Poznańa- 
kich/ zadawała kłam tej propagandzie, | 

Z pobytu w kraju harcerze wracali podbudowani psy- 

chieznie 1 moralnie, Swoim zaś zachowaniem, postawą 

patriotyczną zwrócili uwagę władz polskich, które za- 
częły doceniać organizację jako ważny element w myste-| 
mie wychowawczym młodzieży polskiej w Niemczech, Zwra.! 
oał na to uwagę polski konsul w Bytomiu, który tyter 

daił, iż "Przyznawanie się jawne do polskości, występi 

wanie na zewnątrz w charakterze harcerzy polskich, wy. 
rabia odwagę cywilną, £ nadniarem której nA Ogół tu - 

taj się nie apotyka". 4 
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Pierwszą większą imprezą zorganizowaną przez har - 

ceratwo na Śląsku Opolskim, była uroczystość związana 
s poświęceniem sztandaru hufca bytomskiego. Odbyła mię 
ona 18 maja 1930 r. Zgromadziła ona około 600 uczest 
ników, w tym 200 umundurowanych harcerzy, którzy w 
zwartym pochodzie przemaszerowali przez Bytom do koń- 
ctoła w Rozbarku /dziś dzielnica Bytomia/, 

władze niemieckie nie dopuściły jednak do poświęce- 
nia sztandaru, Uzgodniona wcześniej uroczystość zosta- 
ła w kościele zakłócona odmową aktu poświęcenia przez 

proboszcza rozbarskiego ks. Strzybnego, Rozgoryczona 
młodzież nie załamała się, ale incydent odbił się sże- 
rokim echem w Środowisku polskim w Niemczech, a także 
w Polace, W odpowiedzi nacjonalistyczne ośrodki niemie 
ckie, na Śląsku rozpętały antypoleką kampanię, 

Odmowa poświęcenia sztandaru stała się też elemen- 
tem konsolidującym harcerską nłodzież polską w Niem'- 
czech. Od tego wydarzenia odczuwanego jako łamanie pra 
wa do rozwoju polskości na terenie gdzie zagwarantowa- 
ła to konwencja genewska, mundur harcerski stał się 

symbolem patriotycznej postawy, 

W 1931 roku ZHPwN zrzeszał 587 chłopców 1 dziew - 
cząt oraz 115 dorosłych. Fajliczniejszym był hufiec by 
tomski, liczący 317 członków /6 drużyn męskich z 165 
harcerzami i 2 drużyny żeńskie z 102 harcerkami oraz 

KPH z 50 działaczami dorósłymi/, Hufiec berliński 11- 
czył 278 członków /156 harcerzy, 82 harcerki 1 40 człc 
nków KPH/, zabrsko-gliwicki: 65 harcerzy, drużyna w 0- 
polu 17 harcerzy i 25 członków KPH. Pod koniec 1932 r, 
liczba harcerzy polskich w Niemczech wzrosła do 811 
/444 chłopców, 220 dziewcząt 1 151 członków 
krzepła też drużyna wrocławska, licząca 26 członków, 

zaczęła także działać drużyna w Bremie /10 członków/. 

wraz z nasileniem się faszyzacji Niemiec, co uwida- 

czniało się m.in. wzrośtem antypolskich wystąpień, róż 
nej maści bojówek oraz napadów na polskie lokale, im- 
prezy, ataków nacjonalistycznej prasy na wszelkie prze 
jawy polskiej aktywności, wzmagał się opór polskiej 

młodzieży w mundurkach » lilijką. Pod koniec sierpnia 
1932 r. w Jelinie pod Ziemięcicami w pow. gliwickim, 
hufiec bytomski zorganizował I Zlot Harcerstwa Polskie 
go.w Niemczech, W dwudniowej imprezie kięrowanej przez 

Teofila Wilezka wzięło udział 220 umundurowanych har- 

cerzy oraz liczni przedstawiciele wszystkich polskich 

organizacji działających w Niemczech. Na Zlot przybyłe 
delegatka Śląskiej Chorągwi w Katowicach, 

Zlot miał charakter wybitnie propagandowy, Miał u- 
kazać, że mimo niesprzyjających warunków, młodzież pol 
ska jest w stanie działać zorganizowanie, Manifestacja 
ta miała ważne znaczenie dla całej ludności polskiej 
na Śląsku Opolskim. 

Najgorszy jednak okres dla ludności polakiej w Nien 

czech dopiero nadchodził. Zapoczątkowało go przejęcie 
władzy przez Adolfa Hitlera 1 jego faszystowską partię 
Odezuli to Polacy już od pierwszej doby faszystowskie- 
go panowania kledy to na ulicach miast Śląska Opolskie 
go rozwydrzone, już jawnie działające bojówki wystąpi- 
ły s antypolskimi hasłami. Donosiły o tym m.in. "Nowi- 

ny Codzienne" z 2.11.1953 r. w relacji o pochodach no- 
cnych w Opolu, podczas których wznoszono okrzyki "Po- 
len rausł" i "Nieder mit den polnischen schweinen!" 

itp. 4 
Od początku wzmożonego terroru faszystowskiego, har- 

cerstwo polskie w Niemczech nie tylko nie ograniczyło 
swojej aktywności, lecz jakby na przekór zaczęło po — 

szerzać pole oddziaływania, W Bytomiu powstała silna 
drużyna w otwartym na początku listopada 1932 r. pier» 
szym polskim gimnazjum w Niemczech, Powstały też nowe 
drużyny: w Strzelcach Opolskich /żeńska/, Lipsku 1 Map 
deburgu, Umacntały się drużyny we Wrocławiu, Bremenie, 
Altenssen i Diseeldorfie, z którymi naczelnictwo nie 
miało wówczas kontaktu, W Grudzicach pod Opolem powsta 
ła gromada zuchowa. Zaczęto też planować rozszerzenie 
działalności na Pomorze i Powiśle oraz Westfalię 1 Nad 
renię, Na Śląsku plańowano utworzenie drużyny w Bor - 
kach Wielkich w pow. Oleakim. 

Duże znaczenie propagandowe miały oficjalne inpre- 
zy harcerskie organizowane w pierwszych miesiącach dyk 
tatury faszystowskiej, Pierwszą z nich była uroczys - 
tość sobótkowa przeprowadzona w Bytomiu. Zorganizowali 
ją z inicjatywy Władysława Gębika - nauczyciela gimna. 
zjum bytomskiego - harcerze drużyny gimnazjalnej. Och- 
ronę stanowili harcerze drużyny prowadzonej przez Fran 

ciszka Kachla, 
O potrzebie takiego publicznego manifeatowania pole 

kości przekonali się organizatorzy impresy, kiedy z0- 
baczyli jak mino zastraszenia, do pochodu na trasie od 
śródmieścia do Rozbarku i z powrotem, przyłączali się 
młodzi 1 starsi, 'a harcerskie 1 narodowe pieśni Śpiewe 
ne początkowo tylko przez maszerujących, podejmowała 
ulica, 

Kontynuowano też akcją szkoleniową, Latem 1933 r, 
zorganizowano w Jemielnicy kura dla zastępowych, na 
którym przeszkolono 39 harcerzy, Nie zaniedbywano też 
propagandy polakiego harcerstwa w Niemczech na zaw- 
nątrz, J..Kwietniewski wraz z 12 harcerzami /po 6 
Środkowych Niemiec i Sląska Opolskiego/ zorganizował 
wyprawę na Jamboree w GBdB115 /Węgry/, gdzie zetknięto 
się ze skautami z całej Europy; Józef Kachel wybrał 
się w ponad miesięczną wyprawę kolarską s Opola do Cze 
chosłowacji, Austrii, Włoch, Jugosławii, Węgier i Pola 
ki, a H, Dominiak 1 A. Opańczewski w dwumiesięczną wy- 
prawę rowerową przez Górny 1 Dolny Śląsk, Saksonię, 
Czechosłowację 1 Węgry. 

Działo się to przy coraz bardziej narastającym ter- 
rorze hitlerowskim, W marcu władze niemieckie zlikwido 
wały wszystkie postępowe organizacje nłodzieżowe w Nie 
mozech, pozostawiając tylko organizacje hitlerowski.. 
W maju zaczęły się naciski na kierownictwo ruchu har- 
cerskiego, by podporządkowało organizację hitlerowskie 
mu kierownictwu, Wezwany w tej sprawie naczelnik J. 
Kwietniewski odmówił. Mimo różnych form nacisku władz 
faszystowskich, również w późniejszych latach, zarówno 
J. Kwietniewski jak 1 Paweł Kwoczek 1 J. Kachel nie 
podporządkowali się tym nakazom, Związek Harceratwa 

Polskiego w Niemczech przez cały okres hitlerowski po! 

5  
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sostał jedyną organizacją młodzieżową typu skautowego 
działającą poza faszystowskini strukturami i a anty - 
faszystowskim wręcz programem wychowawczym. 

Terror pierwszego roku panowania faszystowskiego 
odbił się jednak nieznacznym spadkiem liczby harcerzy. 
W grudniu 1933 r. ZHPwA liczył 438 harcerzy /spadok o 

2/, 185 harcerek /spadek o 35/ i 169 członków KPH 

luzrost o 18/. Poszerzono jednak zakres oddziaływania 

a 2 nowe drużyny. - 
Rok 1934 pozornie sprżyjał polskiej działalności 

narodowej w Niemczech. Podstawę do optymizmu stanowi- 
ły polsko-niemiecka deklaracja o niestosowaniu przemo: 
cy z 26 stycznia oraz deklaracja Hitlera o respektowa- 
niu prawa mniejszości narodowych do rozwoju z 17 maja 
tegoż roku, w której wóda Rzeszy zaprzeczył, jakoby 
faszyzm prowadził politykę germanizacyjną, Praktyka 
dowiodła, iż były to działania propagandowe, nie mają: 
ce w praktyce żadnego znaczenia. 

Wykorzystując oficjalne dobre stosunki niemiecko — 
polskie ZHPWi w roku 1934 przeprowadziło kampanię 
dziesięciolecia istnierfia organizacji, Uroczystości 
te ożywiły Środowisko harcerskie, głównie na Śląsku 
Qpolekim, gdzie od czasu plebiscytu i podziału Górne- 

ląska wyrosło już nowe pokolenie działaczy narodo- 
wych, Vidooznym tego odzwierciedleniem było walne ze- 
branie odbyte.w lutym. Na zebraniu tym właśnie do na- 
czelnych władz wybrani zostali po raz pierwszy, ludzie 
młodzi, Sekretarzem Zarządu został Józef Kachel, skar 
bnikiem Jerzy Dombek, a przewodniczącym sądu koleżeńs 
kiego Paweł Kwoczek, Dla zwiększenia operatywności 
działania, siedzibę zarządu głównego ZHPwH przeniealo- 
mo z Bytomia do Opola, w którym znajdowały się, jako 
siedzibie niemieckich władz adminietracyjnych rejen - 
oji, biura Dzielnicy I ZPwi oraz Konsulat Generalny | 
Rzeczypospolitej Polskiej. Po nieudanych zabiegach 
przeniegienia siedziby władz naczelnych ZHPWA do Ber- 
lina, przeniósł się na Śląsk naczelnik Kwietniewski, 
wtóry podjął pracę w administracji gimnazjum bytoms - 

kiego, 1 
Zmiana części kierownictwa dała szybkó znać wzmożo- 

ną aktywnością. Z większym niż dotychczas rozmachem 
przeprowadzono w 1934 r. akcję szkoleniową. Kursy har< 

oerskie zorganizowano w Raciborzu /dla 14 kandydatek 

do pracy z dziewczętami/, a obozy szkoleni owo-wypoczy 

nkowe dla dziewcząt w Gwożdzianach /32 uczestniczki/ 

1 dla chłopoów w Borkach Wielkich /19 uczestników/, 

Lokalizacja obozów na terenach zamieszkałych przez 

ludność polską zaowocowała wkrótce powstaniem 5 no - 

wych drużyn, głównie właśnie w mie, gdzie 

te obozy działały. Bezpośrednim efektem prężności od- 

ułodzonego zarządu był wzrost 11oaby harcersy w 1934r 
do 1.045 osób /532 harcerzy, 360 harcerek 1 153 człon 

ków KPH/, Ą . 
Wajprężniejszyń 1 najliczniejazym ośrodkiem harcer 

skim był nadal Bytom, ze stanem 384 harcerzy i dzia - 
łaczy, Stanowiło to 85 członków więcej niż w 1933 r. 
Hufiec Verliński liczył 250 członków, zabrsko-gliwic- 
ki 121, a opolski 85, Powstały nowe drużyny w Bociano: 

a 
harcerskie.pl 

wicach i Borkach Wielkich /pow, oleski/, Dobrodzieniu, 
Wysokiej oraz w Ghabrowia, "Szczecinie i Wolęciły,Wzmo- 
cniła się organizacyjnie drużyna w Lipsku, licząca w 
1934 r. 39 harcerzy i harcerek, 

Bardzo ważne znaczenie dla rozwoju harcerstwa pola- 
kiego w Niemczech miały oficjalne kontakty s krajem. 
Znaczenie to polegało na ukazywaniu społeczności pols 
kiej, że można wykorzystywać oficjalne stanowisko 
władz najwyższych Rzeszy do praktycznego działania i 
często przeciwstawiać oficjalnej 'polityce wrogie pola- 
kości decyzje faszystowskich władz terenowych. 

Za najważniejszą impresł roku uznano w 1934 r.Zlot 
Młodzieży w Warszawie, na który z Niemiec udały się 
dwie reprezentacyjne drużyny liczące 95 harcerzy. Na 
Zlocie tym ZHPwi wystąpił pod jednolitym dla wszyst- 
kich Polaków. w Niemczech znakiem RODZA, 
Znaczenie tego symbolu tak wyjaśnił na walnym zebranit 
w Opolu 31.1III.1935 r, naczelnik Kwietniewski: 
"Rodło i lilia harcerska - stylizowana Wisła ,przypo- 
mina nam nasze pochodzenie. żywo pobudza wyobraźnię 
o ołtarzu narodowym - Wawelu w Krakowie 1 przebiega 
Matkę jak krew polska, sarmacka, przez tętnicę 1 ży- 
ły każdego prawego Polaka w Niemczech, krew gorąca, 
miłująca 1 życiodajna'- a lilia harcerska to ' znak 

przyrzeczenia harcerskiego: Mam szczerą wolę całym 
życiem pełnić służbę Bogu i Narodowi, nieść chętnie 
pomoc bliźnim i być posłusznym prawu harcerskiemu, 
Rodło i Lilia nakazują "nie ustać w walce, bo mocą 
naszej słuszności wytrwamy i wygramy”, 
Zlot odbywający się w czasie II Zjazdu Polaków z 

Zagranicy był dla harcerzy ważnym wydarzeniem, Wzięli 
oni wówczas udział we wzruszającej uroczystości zaślu- 
bin Rodła = symbolu Wisły, ze znajdującej się nad nią 
stolicą duchową narodu polskiego - Krakowem, z wodą 
tej rzeki, 

Walne zebranie w 1935 roku stało się momentem prze-, 
łomowym w historii ZHPwN. Podczas jego obrad aktyw te- 
renowy, głównie śląski uznał, iż mimo nie sprzyjają - 

czch warunków można było jeszczt bardziej rozwinąć 
działalność harcerską, Neleżało jednak zerwać z fase- 
dowością a rozbudować organiczną pracę od podstaw, Ak- 
tyw ten uznał,że należy rozpocząć! działanie mające ma 
celu przełamanie defensywy, do której w wielu ośrod - 
kach ruch polski zepchnięty zostął przez nacierający 
Bzowinizm niemiecki. Ofensywa ta miała objąć Środowia- 
ka polskie w całej Rzeszy. 

Już podozaa przygotowań do zebrania, opracowano no- 
wą wersję statutu, który jasno precyzował cel związku, 

jący się do d: polskiej w 
duchu narodowym i społecznym, w myśl ideologii 1 zasad 

harcerskich", 
Statut określał też stosunek włada z wyboru /zarząć 

komisja rer'eyjna/ oraz naczelnika mianowanego przez 

zarząd na okreś dwuletni, a zatem w praktyce podporząd 
kowanego zarządowi + 

Przełomowość zebrania, które uznało się jednoczęś- 
mie za I Zjazd delegatów ZHPWi, polegała ną wyborze 
władz związku składających się z prężnych, młodych   
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działaczy harcerskich, wywodzących się głównie ze Śląe 

ka Opolskiego. Przewodniczącym [Zarządu został Paweł 
Kwoczek, zastępcą przewodniczącego Karol Smerczek % 
Zabrza, sekretarzem kntoni Powiecki z Gliwic, skąrbni- 
kiem Jerzy Dombek z Bytomia, Wybory te zaskoczyły Zar 
równo władze ZHPwN, kierownictwo konsulatu opolskiego, 
jak też 1 kierownika działu zagranicznego Naczelnio » 
twa ZHP Henryka Kapinzewskiego. 

zgodnie z nowym statutem nie wybrano naczelnika, 
gdyż miał go mianować zarząd. Nastąpiło to 14.IY. 1935 
na pierwszym posiedzeniu. Nowym naczelnikiem ZHPwN 
mianowany został na dwuletnią kadencję, młody /nies - 
pełna 22 letni/, prężny działacz harcerski, etatowy 

funkcjonariusz Dzielnicy I ZPwN, wywodzący się ze zna- 
nej w Bytomiu rodziny harcerskiej - Józef Kachel. 

Dla złagodzenia zaskoczenia zmianami, na wniosek ne 
wego przewodniczącego uhonorowano prezesa ZPWN ks,dra 
Bolesława Domańskiego tytułem prezesa honorowego ZHPwK 
a prezesa Dzielnicy I ZPwN ks. Karola Koziołka, kie - 
rownika naczelnego ZPwN Jana Kaczmarka 1 dotychczaso- 
wego przewodniczącego zarządu ZEPWA Leona Nawrockiego, 
członkami hónorowymi ZAP, | 

W rezolucjach zjazdu podkreślano, "że najszczyt — 
niejszym obowiązkiem harcerza i harcerki w Niemczech 
jest służba dla sprawy Polskiej w Niemczech 1 Narodu 
Polskiego", Związek zaś za "główny swój cel uważą wym 
chowanie młodzieży na wartościowe jednostki ludu pols- 
kiego w Niemczech”, 

Nowe władze przystąpiły do poszerzenia zasięgu od - 
działywania. W krótkim czasie P. Kwoczek i J. Kachel 
oraz mianowany na stanowisko inspeł J. Kwietniews- 
ki zwizytowali wszystkie środowiska, w których działa- 
ły jednostki organizacyjne harcerstwa, a także te, 
gdzie widzieli możliwość zorganizowania drużyn harcert 
kich bądź gromad zuchowych. Z tego też głównie względu 
pierwsze wizytacje prowadzili wspólnie przewodniczący 
i naczelnik związku, Zapoczątkowano też systematyczne 
masowe szkolenie funkcyjnych. Dostrzeżono bowiem, że 
główną przyczyną wolnego rozwoju ZHPWN jest brak kwali 
fikowanych kadr w terenie, Do 1935 r, tylko naczelnik 
J, Kwietniowski posiadał stopień instruktoreki harcni- 
strza. Dwóch podharemistrzów przebywało ma urlopie 
służbowyń, Akcję szkoleniową rozpoczęto pod koniec 
czerwca obozem w Siołkowicach w pow. opolskim, Przesz- 
kolo na nim 110 harcerzy i 49 harcerek z całych Nie - 
miec. Po obozie uczestnicy wraz z wcześniej przeszko- 
lonymi, wzięli udział w zlocie ZHPw Spale oraz w II 
Zlocie Młodzieży Polskiej z Zagranicy, skąd udali się 
na wycieczki do Gzęstochowy i Krakowa, 

Srodki na akcję letnią zdobywali właeną pracą sani 
harcerze. Pomocy finansowej udzieliło też Ministera - 
two Spraw Zagranicznych w Warszawie, a przede wszyst- 
kim wojewoda Śląski dr Michał Grażyński, 

Na pierwsze efekty |ofensywy nie trzeba było. długo 
czekać, Podczas przeprowadzonej jesienią 1935 r. ine- 
pekcji stwierdzono, iż powstały nowe drużyny w Krame- 
ku, Podmoklu, Ugoszczu, Lipsku, Małselwitz, Magdebur= 
gu, Borna, Kamenz, Rositz i Złokomorowie. Było to wej- 
Ście na nowe tereny. 

W lutym 1936 r. hufiec złotowski posiadał 13 drużyn 
męskich /156 hareerzy/ 1 7 żeńskich /93 harcerki/. Pla 
nowano zorganizowanie dalszych trzech drużyn, Hufiec 
olsztyński składał się w tym czasie z 6 drużyn koedu- 
kacyjnych oraz po jędnej męskiej 1 żeńskiej,do których 
należało okąło 120 młodzieży. 

Szkolenie w 1936 roku rozpoczęto już wiosną. Na 
przełomie marcą £ kwietnia przeszkolono 77 harcerek 1 
68 harcerzy z Pogranicza i Warmii, Następne 39 harce 
rek przeszkolono w lipcu ną oboząch v Olsku 1 Budzia- 
kach na Śląsku Opolskim. W miejscowościach tych zorga- 
nizowano też obozy letnie, w których wzięło udaiał 40 

harcerzy i 32 harcerki. 
Program harcerski realizowały też kolonie dla dzie» 

ci polskich z Niemiec, organizowane głównie przez Pol- 
ski Związek Zachodni. 

W 1936 r. w kraju przebywało 3.135 dzieci, w tym 
z Westfalii 1 Nadrenii - 1.517, Śląska Opolskiego-598, 
Berlina = 492, Saksonii i Turyngii - 344, Warmii — 69, 
Pogranicza « 60 i Powiśla - 35 

Rozpoczęta w 1935 r. harcerska ofensywa przełamała 
nieufność do nowych władz związku, a nawet spowodowa- 
ła wzrost zainteresowania działalnością ZHPW środo — 
wisk polskich w Niemczech /zwłaszcza kierownictwa ber” 

lińskiego oraz poszczególnych dzielnic/; a takżę wład: 
1 organizacji społecznych w kraju. Najważniejszym jed- 
nak skutkiem był wzrost liczbowy drużyn oraz członków 
ZHPwWH, Liczba drużyn wzrosła w latach 1935-1937 z 41 
do 97 zarejestrowanych 1 24 niezarejestrowanych, które 
łącznie zrzeszały 2.249 członków. W organizacji dzia- 
łało w 1937 r. 12 wykwalifikowanych instruktorów po- 
siadających stopnie: harcmistrza - 1, podharmiatrzów 

harcerskich - 9, zuchowych - 2, 
Zreorganizowano też naczelnictwo, Naczelnik Kachel 

powołał 6 wydziałów, które prowadzili: wydział aucho- 
wy - phm Władysław Plnetorz, wydział harcerzy - phm 
Władysław Bzówka, wydział harcerek - Maria Kwoczkowa, 
wydziały starszoharcerski i społeczny - hm Józef Kwie- 
tniewski oraz wydział kształcenia starszyzny harcera- 
kiej - phm Józef Kachel, 

Za niedociągnięcie naczelnik uważał prowadzenie je- 
szcze w 1937 r. 3 hufców /na 7 ietniejących/ przez in- 
struktorów bez stopnia /prowadzili je hufcowi ze stop- 
niami harcerskimi Harcerza Orlego — 2 1 ćwika — 1/. 

Dużo uwagi zwracało naczelnictwo na sprawy adminis- 
tracyjno-porządkowe, Wprowadzono jednolite legitymac- 
je harcerskie, starano się zabezpieczyć wszystkią 
członkom związku jednolite mundury /wiosną 1937 r. o=* 
ceniono, iż posiada je 80 % członków/. Wprowadzono ja- 
ko powszechnie obowiązującą płócienną odznakę 1i11jki 
z Rodłem, którą opracował phm Edmund Rydziński, Nowoś- 
cią w pracy było też wprowadzenie odpraw starszyzny 
harcerskiej, w których uczestniczyli kierownicy z ca- 
łych Niemiec, Naczelnik z kolgi brał udział w odpra — 
wach 1 radach hufców, 

W działalności harcerskiej ważne miejsce zajęły za- 
jęcia sportowe a także działalność społecznie-użytecz- 
na, W ramach tej ostatniej na przypomnienie zasługuje 
udział harcerzy opolskich w akcji gaszenia dużego po-  
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żaru lasu pod Kucobami w pow. oleskim. Ża udział w 

niej naczelnik gminy udzielił oficjalnie podziękowa- 
nia, a raciborski górnośląski urząń ubezpieczeniowy 

przyznał premię pieniężną. 
Ważne miejsce w działalności propagandowej miały 

cję. Naczelnictwo wydawa- 
Naczelnictwa", drużyna by- 

hufiec 

pisma wydawane przez organ 

tomska wydawała systematycznie "Głos II MDH", 
berliński *Harce". Większość drużyn -i hufców otrzymy- 
wało wydawane w kraju pismo "Na Tropie", Część prenu- 
merowała też polskie czasopisma młodzieżowe wydawane 
przez ZPwi, mianowicie "Mały Polak w Niemczech" i*Kło- 
dy Polak w Niemczech". W podsumowaniu dwuletniej ka - 
dencji władz ZHPw N na statutowym walnym zebraniu,któw 
re odbyło się w Opolu 18.IV.1937 r, wzięli udział 
przedstawiciele władz ZPwi, organizacji młodzieżowych 
1 oświatowych oraz władz harcerskich w kraju, Wyrazem 
uznania dla zarządu i naczelnictwa było ponowne wybra- 
mie przewodniczącym P. Kwoczka i naczelnikiem J. Kach- 
la. Żastępcą przewodniczącego wybrano E. Rydzińskiego 
z Berlina, sekretarzem Władysława Bzówkę ze Strzalo 
Opolskich, a skarbnikiem Józefa Sarnowakiego z Wiel - 
kich Podnokli, ławnikami zostali Otylia Tesznerówna % 
Olsatyna i Stanisław Owołęk z Zabrza, a członkami ko- 
misji rewizyjnej Irena Dutkiewiczówna z Lipska i Ar- 

tur Gadziński z Opola. 
Aktyw harcerski zdawał sobie sprawę z tego; żo wa- 

runki pracy narodowej w faszystowskiej Rzeszy będą się 
pogarszać, W lipeu 1937 r. wygasła konwencja genewska, 
która mimo wielu zastrzeżeń spełniała ważną funkcję 

gwańancji działalności mniejszości polakiej na byłym 

gbazarze plebiscytowym, 
Pierwsże symptomy zaostrzenia polityki władz nie - 

mieokich wobec ludności polskiej odczuło karcerstwo 

już wiosną 1937 r., kiedy to pozbawiony został możli- 

wości pracy w polskiej szkole mniejszościowej komen - 

dant hufca złotowskiego Józet Horst, Nie dopuszczony 

też został do udziału w naradzig.harcerskiej w Bytowja 
naczelnik Kachel, któremu gestapo nakaząło opuścić tę 
miejscowość natycnziast po wyjściu z pociągu. Podobnią 
potraktowano naczelnika teś w Pile, Zaczęły się też 2) 

stematyczne naciski na rodziców harcerzy, którzy chcia 

14 wysłać dzieci na kolonie harcerskią do Polski lub 

na obozy organizowane też w Niemczech, 
Od lata 1937 r. zacząły też władze niemieckie utrud 

niać organizowanie akcji obozowej przez ZEPWN, 2 wrzeń 

nia gestapo opolskie wydało zakaz noszenia munduru har 
cersklego w całych liiemczech, 

Mimo utrudnień 1 szykanowania wszelkiej polakiój 
aktywności, harcerstwo polskie w Kiemczech kontynuowa- 
ło ofenzywą rozpoczętą w 1935 r. Na rok 1938 postawio- 
mo ambitne zadanie zwiękezenia szeregów harcerskich dc 
4.000 członków, Na najbliższe 2 lata w 1937 r. przyję- 
so zadanie roaciągnięcia działalności na wnzystkie 
skupiska polskie w Niemczech, Okazją do rozszerzenia 
działalpości miały wyć obchody 15-lecia ZPwi jako na - 
czelnej organizacji obejmującej wszystkich Polaków o- 

25-1scia istnienia polskiego rucnu harcerskiego « 

Niemczech, Postanowiono też, że dla systematycznego 
czuwania nad realizacją zadań odbywać się będą raz w 
roku odprawy hufcowych oraz raz w roku odprawy starszy 
zny harcerskiej, 

Za najważniejsze jednak zadanie uznano kontynuowa- 

nie szkolenia młodzieży harcerskiej oraz podnoszenie 
kwalifikacji instruktorów, Tu też wkrótce przekonano 

się, że hitlerowski aparat państwowy przystąpił do zde 
cydowanej kontrakcji. Już latem 1937 r, władze Złotowa 
zakazały organizowania kolonii zuchowej i kursu dla 
drużynowych zuchowych w Złotowie, Przewidzianej na sta 

nowisko komendantki Helenie Lehr nakazano opuszczenie 

Pogranicza Północnego. Wyrzucano też z Zakrzewa jej 
sastępczynię Leokadię Głowaniówną. W efekcie, dzieci 
starsze przeniesiono dt obozu harcerek w Wilkowicach 

„na Śląsku Opolskim, Zakazywano też organizowania obo- 
"gów na Śląsku Opolskim. Mimo tych szykan w 1937 roku 
sorgenizowano obozy i kolonie zuchowe dla 328 osób, 
Ostatecznie zorganizowano je w Myślinie /przedtem na- 
kazywano likwidacji ich w Kolanowicach, na Górze ów. 
Anny i Taciszowie/, na Górze św, Anny oraz w wilkowi- 

czkach, Z planowanych w 1938 r, kolonii 1 obozów w Ża- 
krzewie, na Śląsku i Kęszubach, przeprowadzono tylko 
na Śląsku Opolskim na Górze ów, Anny, w.Grabinie /pow, 
prudnicki/ i w Jądryni w pow, strzeleckim. Akcja obo- 
zowo-szkoleniowa objęła w tym roku 517 dzieci i mło - 

dzieży, 
W 1939 r. przewidywano kolonie i obozy w Griuna 

pod Lipskiem, Zakrzewie 1 Płotowie na Pograniczu, w 
Waplewie na Powiślu, Jendorfie 1 Pluskach na Warmii 
oras w Budziskach, Gniewowie, Raciborzu i na Górze ów. 
Anny na Śląsku Opolakin, Miało wziąć w nich ugział 
180 harcerzy z Saksonii, 30-40 z wiednia, 80-110 z 
Berlina, 30-45 z Pogranicza, 60-80 z Powiśla, 30 z Wan 
mit, 40-50 zuchów s Westfalii oraa 150-180 harcerzy 1 
zuchów ze Śląska Opolskiego, 

Mimo coraz ostrzejszej kampanii antypolskiej, do 
pierwszych dni czerwca zgłosiło się do udziału w akcji 
letniej 367 harcerzy - obywateli niemieckich 1 210 
harcerzy - obywateli polskich, 

w ostatnie jednak przed wybuchem wojny wakacje, na 
obozach harcerskich uczestniczyło 230 dzieci 1 młodzie 
ży /obóz pod Wiedniem/ oraz 50 harcerzy na Górze ów, 
Anny. Na terenie Prus Wschodnich zdołano jeszcza z0r- 
ganiżować konspiracyjny jedniodniowy zlot nad jezio - 

rem Sarneńskim, na który przybyło 88 harcerzy, Rarce- 
rze bytomscy 1 zabrscy zorganizowali nad to 3 obozy 
wędrowne, s których jeden jako wycieczka rowerowa pod 
kierownictwem Pranciszka Kachla w 38 osobowej grupie 
przemierzyła traay zajętych przez Rzeszę Sudetów, 

Poza akcją szkoleniową podczas obozów, nadal orga- 

nizowano szkolenie funkcyjnych w ciągu roku, „Wiosną 

1938 r. przeprowadzono kursy zastępowych harcerek w 
Zakrzewie | Pluskach, jesienią zaś na'Górze św. Anny 
oraz w Małych Ramzach 1 Sadłukach /ziemia walborskc/. 

Charakter szkoleniowy miały też odprawy hufcowych, 
które odbyły się w Berlinie w styczniu 1938 r, i lutyn 
1939 r. oraz narada starszyzny harcerskiej zwołana do 
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Bytomia w kwietniu 1938 r. 

Harcerstwo wzięło też udział w obchodach 15- lecia 
Związku Polaków w Niemczech, którego punktem kulmina- 
cyjnym był Kongres Polaków zwołany do Berlina w marcu 
1938 r. Największy jednak rozmach miały obchody 25-1e- 
cia harcerstwa polskiego w Niemczech. Żainaugurowało 
je otwarcie w Berlinie jubileuszowej wystawy, czynnej 
od 29 października do 9 listopada 1938 r. w salach Do- 
mu Polskiego. Przenieniono ją następnie ną Śląsk Opola 
ki i udostępniono w Bytomiu, Raciborzu, Opolu i Strzel 
cach Opolskich, 

Po otwarciu wystawy, 30,X. zorganizowano w Berlinie 
jubileuszową akademię, W czasie akademii dr J,Kaczna - 
rek wręczył przewodniczącemu ZHPwN Pawłowi Kwoczkowi. 
sztandar. Podobna akadenia odbyła się też w Bytomiu. 

Ważne znaczenie w pracy szkoleniowej miały wydane » 
ostatnich latach: podręcznik opracowany przez Władyge 
ława Bzówkę /pieał go pod pseudonimem Romana Kruczka/ 

pt. "Drużyna pod znakiem Rodła", "Informator Naczelnic 
twa ZAPwN*, pisma wydawane przez drużyny w Bytomiu 1 
Berlinie. Szczególnie bogato udokumentowany i ilustro- 
wany był album poświęcony 25-leciu Związku Harcerstwa 
Połakiego w Niemczech pt. "25 lat HarcerStwa Polakie- 
go w Nienczech". 

-Bfektem bohaterskiej pracy zarządu 1 naczelnika był 
wzrost kwalifikacji instruktorów, W kwietniu 1939 r. 
ZRPwN dysponował już harcmistrzem oraz 17 podharemis- 
trzami, Stan organizacji zaś pod koniec marca przeds- 
tawiał się następująco: w 11 hufcach istniało 136 jed- 
nostek, na które składało się 39 drużyn harcerzy, 27 
drużyn harcerek, 48 drużyn koedukacyjnych i 22 groma- 
dy zuchowe, łączna liczba należących do nich harcerzy, 
harcerek 1 zuchów wynosiła 2.620 osób, Stanowiło to 
wzrost w stosunku do kwietnia 1937 r. o 4 hufce, 29 
drużyn 1 528 harcerzy, 

Wyrazem zaufania działaczy terenowych do kierownic- 
twa związku, było wybranie tego samego składu zarządu 
na następną kadencję. Walne zebranie z 2 kwietnia 1939 
dokonało jedynie zmiany ławnika /w miejsce O, Teszne - 

równy wybrano Władysława Planetorza/ i rewizora /w mie 

jsce J. Dutkiewicz wybrano Peliksa Mikołajcząka/, 
O powadze sytuacji ludności polskiej w Niemczech 

zdawano sobie doskonale sprawę, O ewoim sprawozdaniu 
na wspomnianym walnym zebraniu, naczelnik J. Kachel mó 
wił, że "ma ono być przeglądem dwuletniej wall:i o swój 
byt organizacji młodych Polaków w totalnym państwie, w 
Niemczech, ma ono być jakoby rapórtem aficera jednej 
z dywizji wielkiej armii Polaków w Niemczech, znajdują- 
cej się stale i bez przerwy na froncie, szturmowanym . 
bezustannie przez nieprzyjaciela uzbrojonego material- 
nie aż po zęby, I dlatego właśnie, nie może nem się 
wydawać ani dziecinnym, ani obojętnym to, czy wygramy 
albo się też cofamy". 

Działalność Związku Harcerstwa Polskiego w Niem - 
czech zakończył napad Niemiec na Polskę, Oficjalnie 
władze hitlerowskie zakazały działalności organizacji 
na początku września 1939 r. Jego działacze zostali a- 
resztowani » osadzeni w obozach koncentracyjnych. W 
Kwidzyniu aresztowano oprócz nauczycieli i instrukto = 
rów harcerskich również zorganizowaną w ZAPwi młodzież 

Wśród aresztowanych instruktorów i działaczy znaleź” 
11 się naczelnicy J. Kwietniewski 1 J. Kachel, p=zewod 
niczący zarządu głównego Józef Michałek /zginął w Ora 

nienburgu/, Leon Nawrocki /zginął w Buchenwaldzie/, 

Leon Powolny /zginął ścięty w więzieniu w Brandenburg/ 
Stanisław Witczak /zginął w Buchenwaldzie/ » Paweł Kwo 
czek, Osadzeni zostali w obozach instruktorzy: Władys= 
ław Planetorz /zamęozony w twierdzy Kłodzkiej/, Artur 
Gadziński, byli hufoowi: Józef Horst z hufoa złotows- 
kiego /ścięty w więzieniu Brandenburg/, Ryszard Knosa- 
ła z hufca warmińskiego /zginął w Dachau/, Po zwolnie- 

niu z obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie, zginąli 
w obcym mundurze Wermachtu: Stanisław Cwołek, Paweł 
Kachel i Paweł Kulig, W Buchenwaldzie nie doczekali 
wolności: Wojciech Michałek i Miłosz Sołtys, W Branden 
burgu stracony został Franciszek Pendra, Po zarzuten 
współpracy z polskim wywiadem skazany został na Śmierć 
i stracony Władysław Zarembowicz z Wrocławia. 

Zamęczonych 1 zakatowanych zostało wielu innych har 
cerzy polakich w Niemczech. Tylko za to, że byli Pola- 
kami, że poświęcili się pracy dla polskości, 

Więzieni i męczeni nie poddawali się. W obozach kon 
centracyjnych nadal walczyli w ruchu oporu, Wypuszcza- 
ni na wolność 1 wcielani do armii niemieckiej, też na- 
wiązywali kontakty z ruchem oporu, W kraju, w Rzeszy, 
na wschodzie i na zachodzie, Ich symbolem jest m.in. 
bytomski harcerz, utalentowany sportowiec Stanisław 
Schwallenberg oraz zbiegła z więzienia Moabit Stefania 
Przybył. 

Po wojnie większość członków ZHPWN powróciła do kra 
ju, by znowu przystąpić do pracy, Bo przecież ich za- 
wołaniem było już wcześniej "nie ustaniem w walce 1 
wytrwany 1 wygramy", 

Harcerze z Rodłem w lilijce,działalnością awoją wpi 
sali się na najsiękniejsze strony dziejów Związku Har- 
cerstwa Polskiego w Niemczech, Ich dzieje są integral- 
ną częścią 70-letniej historii harcerstwa polskiego, 
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qozej Kacnel 
inżynier, haremistrz Polski ludowej, U- 

rodził się, 6 września 1913 r. w Bytralu, w rodzinie 

górniczej. = e 
Najstarszy brat Józefa - Franciszek był drużynowym 

IIXDH im. Henryka Sienkiewicza w Bytomiu. Józef ukońm 
czywszy 11 lat wstępuje do I XDR lm, Zawiszy Gzarnego 
w Bytomiu. Pełni w niej różne funkcje, W roku 1929 w 
wieku lat 16-tu rozpoczyna praktykę jako praktykant w 

Polskim Konsulacie Generalnym znajiującyn się wówczas 
w Bytomiu. W roku 1931 Konsulat Generalny zostaje prze 
niesiony do Opola - razem z nim zmienia miejsce zanie- 
szkania 1 Józef Kacnel. Nie zrywa jednak z harcerstwen 
1 w Opolu wstępuje: |do koedukacyjnej drużyny harcera- 
kiej im, Bronisława Koraszewskiego. Wkrótce zostaje 
drużynowym tejże drużyny, Fo dojściu do, pełnoletności 
wstępuje do Związku Polaków w Niemczech, Pracując na- 
dal w konsulacie kończy niemiecką szkołę handlową.Dla 
pełnego energii młodego człowieka to jeszcze za mało 
pracy, udziela się W Towarzystwie Śpiewaczym "Iutnia", | 
organizuje drużyny harcerskie na wsiach w okolicy Opo- 
la. Wkrótce też zostaje hufcowym w Opolu, W roku 1934 
na Walnym Zebraniu ZEP w Niemczech zostaje wybrany se- 
kretarzem Zarządu Głównego ZIiPwN. Tu w pełni miały ujś 
cie jego zdolności organizacyjne i umiejętność pracy 
z ludźmi, W roku 1935 po kursie instruktorskim w Kraju 

zostaje mianowany podharemistrzem, a na kolejnym Zjeź- 
izie ZHPWN zostaje wybrany Naczelnikiem. Funkcję tę pe 
łni do roku 1939, do chwili aresztowania go przez ges- 
tapo 

Na szczęgólną uwagę zasługuje okres jego pracy w la 

+ach 1935-1959. 0d dleruszej chwili kierowania ZEPwN 

podejmuje wakę © ratowanie dusz 1 serc młodzieży, 

przed germanizacją. A walka nie była łatwa. Trzeba by- 

+0 eńergii Kachla, aby to osiągnąć, Pamiętać należy, 
mizyzmu 1 hitleryzmu w Niem- że jest to okres rozwoju fi 

„amundurowana 
czech 1 zorganizowana, zdyscyplinowana, 

organizacja , która nie chciała frzyjąć proponowanego 

głączenia się z Hitlerjugend, 

w oku władz hitlerowskich Niemiec, Mimo, a może właś- 

rie na vrzekór tym trudnościom £ tozlicznym szykanom, 
zaczyna się intensywne szkolenie instruktorów w Niem- 
czech 1 w Kraju, liczna akcja obozowa, interesująca 
praca drużyn. W roku 1934 zostaje przeniesione Naczel- 
nictwo ZEPwR z Bytomia do Opola. Ułatwia to mieszka ją- 
cemu w Opolu Józefowi Kachlowi kontakty 1 uzyskanie 
większego wpływu na sprawy harcerskie, W tymże roku 
cdbywa się w Warszawie II-gi Zjazd Polonii Zagranicz 
nej, na którym renrezentowane jest harcerstwo z Nie- 
miec pod wodzą Józefa Knchla,: Niezapomniany jest dle 
uczestników przemarsz wlicani stolicy i zaślubiny 2 
wisłą, harcerskich sztandarów z Rodłen 4 Mil jką. 

Harcerstwo czekają ciężkie czasy hitlerowskiego na- 
cisku, terroru 1 gwałtu. Konsekwentne działanie d-ha 

|achla daje wyniki w postaci 13-tu hufców, 18-tu prze- 
szkolonych instruktorów, zwielokrotnionej ilości dru- 
żym. Wystarczy podać, że z 942 członków ZHPWN w roku 
1935 organizacja wzrosła do 3,225 w roku 1939, Zjazd 
Walny, w roku 1939 ponownie powierza funkcję Naczelnika 
Józefowi Kachlowi! 

Akcja letnia tego roku, mimo przeszkód udaje się 
wspaniale, Młodzież i instruktorzy wracają szczęśliwie 
do domów, Nie na długo jednak, gestapo miało dobrze 
rozpracowane harcerstwo. Następują liczne arósztowania 
Dnia 26 września żostaje aresztowany Józef Kachel oraz 
dwaj bracja. Zostają przewiezieni do obozu koncentra- 
cyjnego w Buchenwaldzie, los sprzyja d-howi Kachlowi - 
wraca szczęśliwie po 5-ciu latach 1 8 miesiącach obozu, 
do domu, Osiedla się w rodzinnym Bytomiu, pracując zdo 
bywa dyglom inżyniera, Jest członkiem FPS, a następnie 
PZPR, organizuje ZBOW4D, jest członkiem Towarzystwa 
Rozwoju Ziem Zachodnich, przewodniczącym Komisji Zagos 
modarowania Odry przy Śląskim Instytucie Naukowym w 0- 

| polu. W latach 1957-1961 ył posłem na Sejm PRL. Przez 
|30 lat jest prezesem amatorskiego chóru "Halka", 

A przede wszystkim jest harcerzem-instruktorem już w 
|stovniu haremistrza Polski ludowej, czynnym nie tylko 
w Kręgu "Liść Dębu" w Bytomiu, jest członkiem Towarzys 

*twa Miłośników Bytonia, w którym przez kilka kadencji 
była nie małym ziarnkiem był radnym MRI 1 trudno zliczyć sprawy społeczne, któ- 

rym poświęca swój czau 
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Harcerstwo spod znaku 
RODŁA: harcerstwem 
walczącym 

W ponad 70-letniej chlubnej historii harcerstwa poi 
skiego, harcerstwo. spod znaku "Rodła" zapisało bardzo 
piękną kartę, pełniąc harcęrską służbę Polace w azcze- 

gólnie trudnych warunkach. > 

Józef Kachel hm PL 

Mówiąc o harcerstwie spod znaku "Rodła" mam na myó- 

1i tę część polskiego rucha harcerskiego, której od je 
go początków w 1913 r. do 1945 r, przyszło działać w 
granicach .Państwa Niemieckiego» Chociaż początki ZAP w 
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Niemczech sięgają lata 1913 roku, kiedy to w następa- 
twie przejasdu przez Niemcy delegacji harcerstwa pols- 
kiego pod kierownictwem Andrzęją Małkowskiego na mię - 
dzynarodowy zlot skautów w Birmingham w Anglii, powsta 
ły pierwsze drużyny harcerstwa polskiego w Niemczech, 
to jednak dopiero po zakończeniu I wojny Światowej 1 
odrodzeniu się Państwa Polakiego mamy do czynienia 2 
żywiołowym powstawaniem jednostek organizacyjnych har- 
cerstwa polskiego na ziemiach ongiń oderwanych od Ma- 
cierzy, 

I tak już w 1919 r. z inicjatywy Szymona Koszyka 
powstały w powiecie opolskim pierwsze drużyny "Towa — 
rzystwa Skautów Polskich", których ilość rozrosła się 
do marca 1921 r. do 33 jednostek organizacyjnych, 

W lutym 1920 r. ustanowiony został z siedzibą w by- 
tomskim hotelu "Lomnite", Polski Komisariat Plebisoyto- 
wy dla Górnego Śląska, a w nim Inspektorat Harcerski 
pod kierownictwem Miłosza Sołtysa, Ożywiona działal - 
ność Inspektoratu Harcerskiego w latach 1920-1921, w 
skład którego wchodziło liczne grono wybitnych instruk 
torów, wśród których była m.in, późniejsza komendantka 

Śląskiej chorągwi harcerek Wanda Jordanówna, był Anto- 
ni Olbromaki - późniejszy naczelnik, ZHP, była Pola Ma- 
ciejowska zamordowana w więzieniu bytomskim, stanowiła 
poważne wsparcie miejscowej młodzieży polskiej w walce 
o polskość ziem śląskich, Daięki owocnemu współdziała-, 
miu bytomskiego Inspektoratu Harcerskiego s Śląskim pa 
triotycznym aktywem młodzieżowym na przestrzeni lat 
1920-1921, powstało na terenie Górnego Śląska stokilka 
dziesiąt drużyn harcerskich o łącznej liczbie ponad 
5.000 zorganisowanej młodzieży harcerskiej, : 

Młode wówczas harcerstwo śląskie, wierne słowom hyu 
nu harcerskiego: "Wszystko co nasze Polace oddamy, ,,* 
w swej masie wzięło udział w Powataniach Śląskich.Jak 
podają miarodajne źródła, w samym tylko III Powataniu 
Śląskim uczestniczyło ponad 3,000 harcerek i harcerzy, 
s których wielu oddało swe młode życie w walce o po — 

wrót Polski na ziemia śląskie. 
Kiedy mimo ogromi ofiar ludu Śląskiego w walce o po 

lskość Śląska, latem 1922 r. dokonano krzywdzącego po- 
działu Górnego Śląska między Polskę i Biemcy, całą O - 
polszcżyznę s Bytom: Zabrzem, Gliwicami, Raciborzem 
Koźlem, Prudnikiem, Opolem, Olesnem 1 Klucsborkiem,po- 
zostawiono w granicach Niemiec, 

Polaki Komisariat Flebiscytow* dla Górnego Śląska w 
Bytomiu a wraz z nim Inspektora: liarcerski rozwiązano, 

Na ziemiach śląskich przyznanych M. com rozazalał się 

niebywały terror przeciwko wszystkiemu oo polskie, Co 
snaczniejsi polacy działacze społecani tych ziem — w 
tym wszyscy członkowie bytomskiego Inspektoratu Harcer 
skiego,schronili się przed terrorem w granicach Pańs= 
twa Polskiego, Na miejscu pozostał prosty lud śląski, 

posbawiony całkowicie kadry przywódczej, 
Co prawda,na krótki czas samarło tu polskie życie 

społeczne, ale już na przełomie lat 1922-1923 na prze- 
kór germańskim ciemiężcom zaczęło na nowo odradzać się 
Odradzały się także polskie drużyny harcerskie w Byto- 

miu, Zabrzu, Gliwicach i Opolu, Szczególnie aktywne 

stawały się w tych latach ośrodki harcerskie Bytomia, 
Ząbrza 1 Gliwic, gdzie niebawem ustanowione zostały 
hufce hąrcerskie. W Opolu powstałą w tym czasie pręż- 

na koedukacyjna drużyna harcerska im. Bronisława Kora- 
azewskiego, Nie sposób nie podnieść tu wielkich zas- 
ług w odradzaniu ruchu harcerskiego na tych terenach 
takich ofiarnych 1 odważnych harcerzy z tamtych lat 
jak Teofil Wilczek, Alojzy Witek, bracia Pawołkowie, 
bracia Strsebińczykowie, bracia Niebojowie, Antoni Po- 
wiecka, Karol Smerczek, bracia Cwołkowie, Aleksander 
Praybycin, Henryk Okos, Paweł Kulik 1 wielu wielu in- 
nych. : 

VW latach dwudziestych 1 początkowych latąch tęzy- 
dsiestych bieżącego stulecia działalność harcerątwa 
polskiego w Niemczech ograniczała się praktycznie do 
wymienionych wyżej ośrodków na Opolszczyźnie i do fer- 
lina, W kierownictwie działalności społecznej wśród 
półtoramilionowej rzeazy Polaków w Niemczech nie doce- 
niano w tych latach niestety wielkich yalorów wychowa 
wczych 1 atrakcyjnych form pracy harcerstwa wóród mło. 
dego pokolenia, jakie posiadało 1 nadal posiada har - 
cerstwo, 

Kiedy w styczniu 1933 r. hitleryzm przejął władzę 
w Niemczech,antypolski terror saczął na nowo przybie- 
rać na gwałtowności, W okresie Republiki Weimarskiej, 
to jest w latach poprzedzających przejęcie władzy w 
Niemczech przes faszyzm hitlerowski, nie wykorzystano 
niestety wsględnie łagodnie jszych w tym czasie form 
polityki uciaku narodowego 1 nie rozwinięto ani orga- 
nizacyjnie ani kadrowo harcerstwa polskiego w Fien - 
czech, Te niewątpliwe zaniedbania kierownictwa ZHP w 
Niemczech s lat 1923-1934 przyszło odrabiać nowem - 
młodem kierownictwu w nieporównywalnie trudnie jszych 
warunkach panowania hitleryzm w Rzeszy Niemieckiej, 
I chociaż wydaje aię to wręcz niewiarygodne, to włań- 
nie na lata 1934-1939, a więc ng czaa ogromnego naras- 
tania hitlerowskiego terroru, przypada niebywały roz- 
wój harcerstwa polakiego w Niemczech, 

Przykładowo s sprawozdania naczelnika ZAPWH za dwu- 
lecie działalności 1935-1937 dowiadujeny się, że tyl- 
ko w tym dwuleciu wzrosła liczba członków ZAPwi 0138%. 
» wzrosła liczba hufców harcerskich s 5 w 1935 r, do 

1 w 1937 r. 
- wzrosła ilość podstawowych jednostek organizacy jnych 

s 41 w 1935 r. do 97 w 1937 r, 
- wzrosła kadra instruktorska z jednego harenistrza w 

1935 r. do 12 instruktorów harcerskich 1 zuchowych 

w 1937 r, 
- waięło udział w obozach 1 kursach pod namiotami na 
siemiach etnicznie polskich w granicach Niemiec 698 
harcerek i harcerzy a ponadto 106 młodzieży starszej 
przeszkolono na kuraach suchowych i harcerskich wyż- 
szego atopnia w Polsce, 

V tymże też sprawozdaniu naczelnika powiedziano m,in.: 
*,.„Dopiero wtenczas, gdy będziemy posiadali dziesiąte 

ki tysięcy zorganizowanej, sdyscyplinowanej 1 przeę- 
tej ideą harcerską młodzieży, społeczeństwo polskie w 
Niemczech będzie mogło patrzeć w przyszłość dumnie i 
spokojnie."  
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M tych trudnych latach obrastania hitleryzm w aro- 

gańcję i agresywność „rozwinęło się harcerstwo polskie 
w Niemczech nie tylko organizacyjnie i kadrowo, ale 
wsrosło w tym czasie także wśród harcerek i harcerzy 
poczucie świadomości narodowej i wzrosło zdecydowanie 
walki o-polskość tej ziemi, Ugruntowaniu wóród młodzie 
ży harcerskiej dumy narodowej i ducha bojowości służy- 
ły gawędy w czasie zbiórek i ognisk harcerskich. Słu- 
tyły też temu celowi starannie dobierane piosenki har- 
cerskie 1 ludowe, Obowiązkowe atały się w tym czasie » 
2HPwi takie pieśni jaki 

hymn harcerski "Wszystko co nasze Polsce oddamy 
hym Polski "Jeszcze Polska nie zginęła..." 
Rota "Nie rzućim ziemi skąd nasz ród..," 
hymm młodzieży polskiej w Niemczech "O jakże serce 
dumnie bije, że w naa narodu przyszłość żyje, 
że nasz front to walki front..." 
śląska pieśń ludowa "Jeszcze nasza wiara słynie, 
póki Ślązak żyje, prędzej woda w Odrze zginie niż 
nae wróg zabije../" 

6. "Myśmy przyszłością narodu,..". 
Każda abiórka harcerska 1 każdy dsień na biwaku Czy 

też w obozie harcerakim kończył się odópiewaniem "Has- 
ła Polaków w BH." 

*] nie ustaniem w walce, 
siłę słuszności many 
1 mocą tej słuszności 
wytrwamy i wygramy," 

Konsekwentnie ofensywna działalność harcerstwa poli 
kiego w Niemczech w latach trzydziestych oraz Bystema- 
tyczne wychowywanie młodzieży w duchu patriotycznym 
sprawiły, że Związek Harcerstwa Polskiego w Niemczech 
stał się tą drugą po Związku Polaków w Niemczech liczą 
cą się organizacją o zasięgu na całą Rzeszę Niemiecką, 

Po-I Kongresie Polaków w Niemczech w marcu 1938 r; 
w Berlinie,wzbogacóno ideologię harcerstwa polskiego 

w Niemczech o pięć "Prawd Polaków w Niemczech" uchwalo 
nych na Kongresie, które brzmią: ; 

Jesteśmy Polakami 
Wiara ojców naszych 
jest wiarą naszych dzieci 

Prawda trzecia: Polak Polakowi bratem 
Prawda czwarta: Co dzień Polak narodowi służy 
Prawda piąt: Polska Matką naszą - 

mie wolno mówić o Matce źle, 
Doświadczenia z wiosny 1 lata 1937 r. skłoniły na- 

czelnictwo ZAPwE do poszukiwania sposobów zapewnienia 
młodzieży harcerskiej skutecznej możliwości samoobrony 
przed napaściani ze strony rozwydrzonych elementów hit 
lerowskich, W tym celu, począwszy od jesieni 1937 roku 

wprowadzono w Bytomiu, Opolu 4 Zabrzu dla młodzieży 
harcerskiaj powyżej 15 lat życia obowiązkową naukę pe» 
nej odmiany dłudo oraz naukę strzelania z pistoletu 
/wiatrówki/j. Przytoczone ćwiczenia nie chroniły oczy = 

wiścię w pełni młpdzieży harcerskiej przed napaściani 
ale podnosiły samopoczucie tej młodzieży, a w niektó- 
rych aporadycznych wypadkach okazały się także w prak. 
tyce bardzo przydatne 1 skuteczne, 

harcerskie.pl 

Mimo niesamowitych trudności i przeszkód w pracy 
harcerskiej, ozynionych ze strony faszyzm hitlerows> 
kiego w rodzaju: 
— gakazu noszenia mnduru harcerskiego, 

- brutalne likwidacje niektórych obozów harcerskich, 
nie zezwalanie na organizację innych obozów i kursów 

harcerskich, 
częste rewisje przez Gestapo w harcówkach i innych 
lokalach harcerskich, 
okresowe wzywanie niektórych naszych hufcowych 1 dr 
żynowych na przesłuchania do Geztapo, 
okresowe aresztowania niektórych kierowników pracy 
harcerskiej, 
zakazy pobytu na terenach etnicznie polskich 1 setki 
różnych dalszych szykan 1 gróźb 

nie zdołały osłabić tętna polakiego życia harcerskiego 
w Niemczech a tylko wamogły w młodzieży 1 kadrze ina- 
truktorekiuj wiarę w słuszność Sprawy 1 potęgowały du- 
cha walki o swe prawa dó polskości, 

Świadectwem takiej wspaniałej postawy harcerek i 
harcerzy polskich w Niemczech był m.in, krajowy Zjazd 
ZHPwN w Bytomiu w dniu 2 kwietnia 1939 roku, 

0 atmosferze panującej wówczas w ŻAPWN wnioskować 
można z następującego fragmentu wstępu do sprawozdania 
naczelnika ZAPWN, wygłoszonego na tym Zjeździe: 
«..ma ono /to sprawozdanie/ być przeglądem 2-letniej 

walki o ewój byt organizacji młodych Polaków w total- 
nym państwie, w Niemczech, ma ono być jakoby raportem 
oficera jednej z dywizji wielkiej armii Polaków w Nien 
czech, znajdującej się stale 1 bez przerwy na froncie, 
szturmowanym bezustannie przez nieprzyjaciela uzbro jo- 

nego materialnie aż po zęby..." o 
2 sprawozdania naczelnika na tym Zjeździe s działa! 

ności ZHPwN w dwuleciu 1937-1939 wynikało m,in,, że 
harcerstwo polskie w Niemczech w tych latach nadel by- 
ło w ofensywie, Wzrosła w tym czasie poważnie liczba 
członków, wzrosła ilość drużyn harcerskich i gromad zu 
<chowych, Powiększyła się ilość hufców harcerskich i po 
ważnie wzmocniona została kadra instruktorska, Omi ja- 
jąc różne utrudnienia 1 zakazy ze strony władz hitle- 
rowskich, jednak prowadziliśmy Obozy i kuray harcers- 
kie pod namiotami, odbywaliómy wycieczki z biwakowa — 
niem 1 ogniskami harcerskimi, Jednym słowem w harcera- 
twie polskim w Fiemczech 1 na krótko przed wybuchem I1 
wojny światowej, jak nigdy przedtem tętniło życie, pa- 
nował wspaniały duch walki i mocna wiara w ostateczne 
zwycięstwo, Tej nadzwyczajnej postawie bojowej ZHPwN 
daje też wyraz ostatni ustęp cytowanego już wyżej syra 
wozdania naczelnika, które mówit 
«,..abyście szczególnie w następnym diótsds zabrali 
się do pracy z jeszcze większym entuzjazmem 1 energią, 
pewnością siebie i jeszcze większą wiarą nia tylko w 
słuszność naszej Sprawy ale wiarą w wielką przyszłość 
Narodu Polskiego i ostateczne 1 pewne nasze zwycięstwi 

Harcerki 1 harcerze polacy w Niemczech pozostali nt 
swych posterunkach dosłownie do wybuchu II'wojny świa- 
towej w dniu 1 września 1939 roku, 

O aktywności ZHPwN w czasie tej nadzwyczaj napietej 
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i'niebezpiecznej sytuacji Świadczą także liczne doku- 
menty tak polskie jak i niemieckie oraz relacje bada- 

czy tego okresu najnowszej historii, 

ŚWIARK m W NASZYCH SS 
ĆWIARĄ WST WALA 

APA 

Periia na Kzogrmie Połoijnya w Beal, dia 4 marca 
Paw, Baa  Myaa e sklmowaalem wana wydaje, ba tli w ka ognaiarych oaity 

i tak w odnalezionym w aktach archiwalnych liście 
konsula polskiego w Opolu Jana Małęczyńskiego do kie- 
rownika Wydziału Zagranicznego ZHP w Warszawie druha 
Henryka Kąpiszewskiego z dnia 23 sierpnia ]939 r, czy» 
tamy m.in,i 

*...Poza tym z wieści ogólnych sygnalisuję, że choć 
przyduszone przemocą życie polskia trzyma się jednak 
ma podziw nieźle, przy czym harcerze snów przodują i 
w tych wszystkich miejscowościach, gdzie tylko jest 
to możliwe, urządzają zbiórki, 

Drużyna Gromotki jeszcze nawet w ubiegłym tygodniu 
zorganizowała wycieczkę w teren, Poza tym naczelnic — 
two uruchomiło jeszcze dodatkowe kolonie dla zuchów w 
Wiedniu, które trwają obecnie, Otwarcia ich dokonał Ks 
chel, obecnie miał pojechać na inepekcję Kwoczek.,," 

Prezydent policji z Gliwic w taw, "Lagebericht" /ra 

port/ s 18 lipca 1939 r, doniósł minietrowi spraw wew- 

nętranych Rzeszy m,in, "Nach dem Eingehen der polnis- 
Chen Jugendvereine iibernahm die Pfadfinderbewegung die 

Ersiehung der polnischen Jugend,.,* 

/tłumaczenie polskie: ",..po zamarciu życia polskich 

organizacji młodzieży harcerstwo przejęło wychowanie 
młodzieży.,."/ 

Dr Anna Poniatowska, prowadząc s ramienia Instytu- 
tu Historii Polskiej Akademii Nauk studia historyczne 
nad harcerstwem polskim w Niemczech min, tak powiada 
w opublikowanej w 1981 r. szerszej pracy naikowej: 
"Związek Earcerstwa Polskiego w Niemczech był jedyną 
organizacją polską, która w latach nejcięższego terro- 
ru hitlerowskiego wykazała największą żywotność org 
nizacyjną. Kiedy liczebność innych związków 1 towa - 
rzystw polskich kurczyła się pod wpływem prześladowań, 
polskie drużyny harcerskie zwiększały swoje szeregi. 
Jest to jedna ż najciekawszych kart życia polonijnego 
w Niemczech i jedna z najtrudniejszych do opracowania. 
Harcerstwo polskie przekroczyło tam bowiem rany wycho- 
wawcze organizacji młodzieżowej..." 

Kiedy s wybuchem II wojny ówiatowej cała kadra ina- 
truktorska ZAPwN oraz co aktywniejsze iarcerki i har- 
cerze znaleźli się w hitlerowskich więzieniach i obo- 
zach koncentracyjnych, 1 tam w warunkach niewoii nie 
zaprzestali harcerskiej służby Polsce, uczestnicząc w 
niesieniu pomocy współwięśniom, prowadząc sabotaż tos- 
podarczy, czynnie uczestnicząc w obozowym antyhitlerow 
skim ruchu oporu, O wspaniałej aktywnej postawie więź- 
niów politycznych z szeregów ZHPwH m.in, w takich obo- 

zach koncentracyjnych jak Buchenwald, Dachau, Sachsen- 
hausen i Oświęcim mówią liczne publikacje tak polskie 
jak i zagraniczne. 

Jako były naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego w 
Niemczech w latach 1935-1939 zachowam do końca życia 
podziw i najwyższy szacunek dla patriotyzm, ofiarnoś- 
ci 1 wierności Sprawie Polskiej harcerek 1 harcerzy po 
lskich w Niemczech, którzy w najtrudniejszych dla Na- 
rodu Polskiego latach nie tylko dochowali wierności 
Sprawie Polskiej ale w harcerskiej ełużbie Polsce tak 
wielką słożyli ofiarę krwi, 

Składam yłęboki hołd tym harcerkom i harcerzom pola 
kim w Niemczech, którzy w walce o powrót Polski na pra 
stare polskie ziemie nad Odrą i Bałtykiem oddali awe 
życie, czy to pomordowani w geatapowskich więzieniach 
1 obozach koncentracyjnych, albo też na skutek długo- 
letniego pobytu w hitlerowskich katowniach przedwcze- 
śnie zmarli, Są to m.in, phm Władysław Bzówka, phm Sta 
niaław Owołek, Józef Dombek, phm Artur Gadziński, phm 
Józef Horat, Stanisław Jańta, Paweł Kachel, phm Ry — 
szard Knósała, hm Józef Kwietniewski, Paweł Ewoczek, 
phm Władysław Planetorz, phm Aleksander Przybycin,Ste- 
fania i Helena Przybyłówne, Stanisław Schwallenberg, 
Władysław Zarębowicz , 

Harcerstwo polskie spod znaku "Rodła" jako harcera- 
two walczące wniosło poważny wkład w walce o powrót 
Poleski na prastare ziemie piastowskie nad Odrą i Bał- 
tykiem, 

Stwierdzam, że harcerki 1 harcerze spod znaku Lay 
ki z "Rodłem" z honorem wypełnili słowa hymnu harcera- 
kiego: 

*Wszystko co nasze Polsce oddamy”,    
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Arametek, Kachel. 
- ślusarz kolejowy, haromietrz Pols- 

ki ludowej. Urodził się 13.09.1906 roku w Bytomiu, Syn 

Karola i Pauliny. Ojciec górnik, działacz poloni jny na 

Górnym Śląsku, matka działaczka w Towarzystwie Folek, 

Rajstarszy z czterech braci, 
W roku 1923 wstępuje do oddziału Górriośląskiego 

Zwiąsku Polaków w Kiemczech, równocześnie prowadzi II 

MDR im. Renryka Sienkiewicza w Bytomiu, Była to druży- 

ma bardzo prężna, zrzeszająca młodzież starszą, Pod- 

czas agitacji wśród ludności polskiej przed wyborani 

do Reichstagu w marcu 1932 r. bojówki hitlerowskie na- 

padły w Sycowie ua harcerzy II-giej Bytomskiej Drużyny 

ZBP, gdzie Pranciszek Kachel ze awoini kolegami zostaż 

Ji pobici, a on sam został osadzony w policyjnym areaz 

©ie, W czasie uroczystości sobótkowych zorgani zowanych 

w 1933 r, przez drużynę gimnazjalną w Bytomiu, ochronę 

przed bojówkarzani| faszystowskimi stanowiła znów druży 
na *ranciszka kacnla. 

W ialach 1935-36 zostaje mianowany komendantem poza 
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HARCERSTWO 
OPOLSZCZYZNY 
KONTYNUATOREM 
IDEI PRAWD I 
TRADYCJII 

VW NIEMCZECH 
WW okresie międzywojennym związek Harcerstwa Polskie 
go w Niemczech, podobnie jak 1 harcerstwo w innych kra 
jach posiadał pełną niezależność organizacyjną od ZHP 

w Polsce, łączyła go natomiast pełna jedność ideowa, 
wynikająca z tega Bamego Prawa i Przyrzeczenia Hąrcer- 
skiego. W Bformułowaniu tego dekalogu moralnego, z ko- 
nieczności słowo "Polska" zostałd dla młodzieży pola- 
kiej w Niemczech zastąpione słowem "Naród", Występowa- 
ło więc w pierwszym punkcie Prata; 

*iarcerz jest wierny Bogu 1 Narodowi i sumiennie 

spełnia swe obowiązki," 

rzyrzeczenie harcerskie brzmiało: 
wuań szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu 

1 Narodowi, nieść chętnie pomoc bliźnim 1 być posłuaz- 
nym Prawa ilareerakiemu,* 
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szkolnego hufca bytomskiego, Z ohwilą wygaśnięcia w 

1937 roku Konwencji Genewskiej, Która chroniła dotąd 
mniejszości narodowe, w tym i żydowską, harcerze bytom 
skiego hufca w miarę swoich możliwości udzielali prze- 
Śladowanym Żydom pomocy, 

W roku 1939 w czasię wakacji prowadził obóz wędrow. 
ny w Sudetach z udziałem 37 harcerzy z hufca bytomskie 
go 1 zabrskiego, We wrześniu 1939 r. pozostał. san w 
prywatnym gimnazjum Polskim w Bytomiu /w którym praco 

wał wówczas jako palacz/, Był świadkiem niszczenia mie 
nia gimnazjum, narażony na szykany ze strony ludności 
niemieckiej 1 bestialskie przesłuchiwania przez gesta- 
po. Żądali od niego przekazania dokumentów hufca, spi 

su drużynowych i harcerzy, Wykazał ogromny hart, ducha 
mimo bestialskich metod badania, nie wydając nikogo, 
Został aresztowany przez gestapo 8 września 1939 r, w 
Bytomiu, potem przewieziony do Opola i w grupie 180 
opolan 5,10.1939 r. znalazł się za bramą obozu .koncen 
tracyjnego Buchenwald, Tam spotkał się ze swoim brater 
Józefem, Szczęśliwie po wojnie powrócił do Bytomia i 

do vracy harcerskiej, Przez wszystkie lata Polski Ia- 
dowej jest czynnym instruktorem ZAP w hufcu bytomskim, 
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Naczelnym zadaniem harcerstwa polskiego w Niemczech 

było krzewienie świadomości narodowej, umacnianie 
bokiej miłości do wszystkiego co polskie, szozególnie 
kształtowanie miłości Narodu Polskiego, 

Działalność ideowo-wychowawcza akupiała się na u - 
trzymaniu własnej narodowości, języka, tradycji, oby- 
ozajów 1 kultury, Polakte pieśni ludowe, tańce, bajki, 
legendy, wróżby, przysłowia. zwyczaje, a nawet polakie 
nazwy miejscowości, zabytki, pomniki 1 uliać, historie 
Polski, literatura 1 geografia stały się częścią skła- 
dową programu harcerstwa w Niemczech, 
Gódzienna konfrontacja z wpływami faszystowskiego rem 

żimu w III Rzeszy, faszystowskiej azkoły i organizacji 
młodzieży niemieckiej "Hitlerjugend", germanizacji i 
faszyzacji-z teorią rasistowską, mitem wyższości rasy     

BSE * HISTORI 
£iemieckiej nad słowiańaką, zmusicy przywódców harcer- szxcia instruktorska, zorganizowana przes założyciei- 
  stwa do a młodzieży ej hu- 

manizmu nad faszyzmem, 
Stosunek do osłowieka wyrażający się miłością do 

dziecka i drugiego człowieka, zrozumienie jego potrzeb 
1 zamiłowań, życzliwość, uczynność, ofiarność, ukazy- 
wanie radości życia przez przygodę i współżycie z przy 

rodą przez zastosowanie harcerskich metod, gier i za- 
baw - nabrały antyfaszystowskiego ostrza. 
Drogowskazem patriotycznego wychowania młodzieży stały 
się także serdecznie przyjęte przez Polaków w Niem — 
czech "5 Prawd Polaków", 
Chcąc ułatwić młodzieży poznanie 1 zrozumienie Polski, 
władze harcerskie organizowały różne formy kontaktów 
z krajem, Były to liczne wycieczki do War- 
szawy, Krakowa i: Wieliczki, Obozy harcerskie organizo- 
wane w kraju, szczególnie w Hallerowie nad morzem, w 
Dolinie iej, w udział mńiejazych 
grup harcerskich w obozach organizowanych przez druży- 
ny harcerskie w Polsce, czy też udział w różnego ro - 
dzaju imprezach harcerskich w kraju. 

Już w 1921 roku delegacja harceraka z Berlina wzię- 
łą udział w Zlocie 10-lecia harceretwa polakiego we 
Iwowie, W roku 1924 byli harcerze z Niemiec na Zlocie 
w warszawie i następnego roku 14-osobowa grupa harcera 
ka wędrowała trasą: Poznań, Częstochowa, Kraków, Wie - 
liczka, Zakopane, Nowy Sącz. Harcerze bytomscy odwie - 
dzali polskie Beskidy, 
W roku 1928- 21 harcerek ze Śląska Opolskiego wzięło u- 
dział w II Ogólnopolskim ZJocie Harcerek w Wyszkowie 
nad Bugiem, Na Zlocie tym spotkały się druhny £ harcer- 
kami polskimi s Łotwy, Rumunii, Czechosłowacji 1 Gdań- 
ska. 

Rok 1929 upłynął pod znakiem udziału w II Zlocie 
Narodowym i Powszechnej Wystawy w Poznaniu, Czterech 
instruktorów: Pranoiszek Kachel 1 Teofil Wilczek z By- 
tomia, Henryk Okos z Maliny koło Opola 1 Jan Szychud- 
ła z Wrocławia w 1930 r. urządziło wycieczkę rowero- 
wą dookoła Polski przes: Katowice, Kraków, łańcut, 
Przemyśl, Lwów, Brody, Równe, Wilno, Białystok, War- 
„szawę, Modlin, Oiechocinek, Gdańsk, Gdynię, Hallerowo 
i Kośoierzynę, Chojnice, Poznań, Rawicz, Wrocław — do 
Opola, Długość trasy wynosiła 3.226 km, 

W jednym s artykułów w prasie polskiej harcerze pi- 
sali: "Interesuje nae nie tylko krajobraz, nie tylko 
architektura i zabytki przeszłości, ale tekże bardzo 
silnie przemysł oraz rozwój wapółczesnego życia gospo- 
darozego w Polsce, Zwiedzamy po drodze kopalnie, fa — 
bryki, ciekawsze gmachy /.../ Chcemy się przez te kil- 
ka tygodni napić, nadyszeć polszczyzny, abyśmy jej no- 
wy zapas przywieźć mogli na Górny Śląsk," 

W tym samym czasie delegacja ZHPw Niemczech wzięła 
udział w Jubileuszowym Zlocie Chorągwi Śląskiej ZHP 
na Buczu koło Skoczowa, Tam także 10 uczestników wzię- 
ło udział w kursie dla drużynowych, 7 harceśsj berliń: 
ekioh przed komisją inetruktorską zdobyło stopień wy- 
wiadowcy i liczne sprawności, 10 harcerek uczestniczy- 

ło w kursie dla drużynowych, sorganizowanym w Sromow= 
cach Niżnych koło Osoraztyna, gdzie znajdowała mię 

xę żeńskiego - Olgę Małkowską. 
W 1931 roku delegacje ZHP brały udział w Jubileu= 

szowym Zlocie Harcerskim we Lwowie oraz w otwarciu 
Śląskiej Stanicy Harcerskiej na Buczu. II MDH w Byto- 
miu w latach 1933-1939 tradycyjnie co roku w Zielone 
Świątki urządzała wypady do Polski połączone z biwako- 
waniem, 

Na międzynarodowym zlocie w 0548116 na Węgrzech 13 
osobowa delegacja ZAP w-Niemczech serdecznie zaprzy — 
jaźniła się z reprezentacją ZHP z Poznania, Sląska i 
Krakowa. 

Wyróżnieniem dla opolskich harcerzy było przyjęcić 
ich przez Naczelnego Skauta - Baden Powella i Dyrekto* 
rd Biura Huberta Martina 
oraz popisowy repertuar przed nimi w czasie przejazdu 
parowcem z Bejtatykiny do Budapesztu, 

Ni im dla harcerzy s Niemiag 

był udział 90-osobowej grupy ZEP w Niemczech w II Zje= 
śdzie Polaków z Zagranicy % dniach 3-13,VII1.1934 r. 
Przy ognisku na pl. Marszałka Piłsudskiego harcerze 
słożyli ślubowaniei 

"My, młodzież harcerska s poza granie Rzeczypoapoli 
tej Polskiej, ślubujemy dozgonną wierność Narodowi Pol 
skiemu 1 przyrzekamy, iż rozsławiać będsiemy imię Pol 
ski w tych krajach 1 państwach, w których żyjemy oraz, 
że pozostawać będziemy w najściślejszej łączności ide- 
owej z ZHP 1 w osobie jego Przewodniczącego Wojewody 
dra Michała Grażyńskiego czcić będziemy Wodza całego 
harcerstwa polakiego Zagranicą”, 
Konferencja kierowników pracy harcerskiej ze wszyst — 
kich ośrodków polskich poza granicami podjęła uchwałę, 
zobowiązującą wszystkich do stałego fozwijania poczu= 
cia łączności z Narodem Polskim i ZHP. 

W Jubileuszowym Zlocie w Spale w 1935 r, wzięło u= 
dział 220 przedątawicieli ZAP w Niemczech, Żlot trwał 
2 tygodnie, Młodzież polaka z Niemiec zetknęła się 
nie tylko s licznymi przejawami życia harcerskiego, 
lecz 1 s polską kulturą. Zwiedzili Warszawę. Zostali 
przyjęci na Zamku przes Prezydenta RP I, Mościskiego. 

Brali udział w II Zlocie Młodzieży Polskiej z Zagra- 
nicy, Byli w Svale, Białowieży, Wilnie 1 Krakowie. Na 
grobach królewakich akładali przyrzeczenie harcerskie. 
Na Sowińcu sypali ziemię na Kopcu Marszałka Piłsuds- 
kiego. Dla harcerstwa z Opolszczyzny została ustano- 
wiona spocjalna sprawność: "otwartych oczu”, 

0o roku karcerze polscy z Niemiec brali udział w 
zawodach narciarakich w| Zwardoniu, organizowanych 
przez ZAP, Na obozy ZHP w Niemczech wyjeżdżali częst. 
wspaniali inetruktorzy z Polski. Wśród nich najczęś - 
ciej przebywał hm Józef Pukowiec, hm Olga Grzbiedowa, 
hm Maria Daszkiwicz, hm Henryk Kapiszewski, Kierownik 
Działu Zagranicznego ZHP. 

Od roku 1936 na skutek silnego nacisku władz i róż 
nych organizacji niemieckich, łączność s krajem zosta- 
ła ograniczona, Masowe wyjazdy i kontakty zostały zer- 
wene. Niemcy dopatrywali się w nich pewnych elementów 
"zdrady stanu", W stosunku do wyjeżdżających stosawa- 
11 terror. Ę  
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- urodzony 12.12,1909 r, we wsi 

Trzcianka pow, Sztum, Ukończył Państwowe Seminarium 
Nauczycielskie w Iubawie. Po praktyce nauczycielskiej 

nych na Kaszubach,| Nie uzyskawszy prawa nauczania wy- 
jechał do Wrocławia. W listępadzie 1934 r, został prze 
niesiony do Szczecina, Pracował w polskiej szkółce 1 
polskich organizacjach, 3.06.1939 r. aresztowany i u- 
więziony przy ul. Małopolskiej. W 1941 r, otrzymał wy- 
rok Śmierci, Powieszony został w szczecińskim więzie- 

w Polsce pracował w Związku Polskich Towarzystw Szkol- * niu, 

Wojciech Niedzrliński. hm PL 

nie rzucim ziemi 
skąd nasz ród 

"Nie rsucim ziemi" stało się hasłem wielu pokoleń 

ludności polskiej, ludności rodzimej Górnego Śląska na 
wiele lat przed napisaniem tych słów w "Rocie" przez 
Marię Konopnicką. , 

w latach 1327-1329 księstwa piastowskie Górnego 
Śląska zostały oderwane od Polski przez opanowanie ich 
4 shołdowanie przez króla czeskiego Jana Luki iburczy- 

ka. Odtąd Górny Śląsk dzieli losy królestwa czeskiego, 
z którym w roku 1526 przechodżi pod panowanie austria- 
ckich Habsburgów, a w roku 1742 ziemię Śląską zagar - 
nął siłą król pruski Fryderyk II, Pód panowaniem Haba- 
burgów pozostało księstwo cieszyńskie, 

Od chwili oderwania tych ziem od Polaki zaborcy za- 
stosowali proces wynaradawiania polskiej ludhości. Wy- 
maradawianie przybiera z upływem lat na sile, szcze - 
gólnie od qzasu zagrabienia Śląska przez Fryderyka II, 
co apowodowało przeciwdziałanie ludności polskiej. 

walkę z germanizacją, walkę o prawo do języka pole- 
kiego w szkole, urzędzie i sądzie rozpoczął Józef Lom- 
pa - nauczyciel z lubszy, Ża nim poszli inni, Wymie - 
nię tu tylko niektórych czołowych budzicieli poczucia 
narodowego wśród ludności polskiej na Górnym Śląsku z 
więka XIX. Byli to ka. Józef Szafranek, Karol Miarka, 

Juliusz Ligoń, ks. Norbert Bończyk zwany Homerem Śląs- 
ka i wielu innych, Ich działalność przyniosła obfity 
plon, W latach 90-tych ubiegłego wieku działały na Gór 

nym Śląsku w wielu mie polekie towarzy: 
Śpiewa, organizacje kobiece, mężów, młodzieńców "Aloj- 
gjanóws 1 silne polskie je W tym 
okresie powstały też pierwsze gniazda Towarzystwa Gin- 
nastycznego "Sokół", gu 

Początki ruchu skautowego na Góriym Śląśku sięgają 
lat 1913-14, W tych latach przyjeżdżali na Górny Śląsk 
działacze "Eleusis" a zarazem insttuktorzy skautowi hu 

prof, dr Wincenty lutosławski 1 hm dr Tadeusz Strumi- 
łło. Powstały wtedy pierwoze drużyny akautowe w Szar- 
leju - drużynowy Teodor Ludyga, w Piekarach Śląskich, 
Królewskiej Hucie /dziś Chorzów/ 1 Mikołowie, Przekazy 

mówią także o drużynach skautowych w Zabrzu i Pawłowie 

/dziś dzielnica Zabrza/. Możliwe, że drużyny skautowe 
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powstały wtedy również w ińnych miejscowościach, nie 
zachowały się jednak żadne ślady działalności drużyn 
skautowych tu wymienionych. Przekazy czy wspomnienia 
mówią, że związki tych drużyn skautowych wkrótce przes 
tały istnieć. . 5 

Na Śląsku Cieszyńskim pierwsza drużyna skautowa pow. 
stała w Orłowej w 192 roku założona 1 prowadzona prze: 
Romana Polaka. 

Traktat pokojowy kończący I wojnę Światową zawarty 
w Wersalu zawierał postanowienie, że o losach Górnego 
Śląska zadecyduje plebiscyt. Zorganizowanie i przygoto. 
wanie ludności polskiej do plebiscytu powierzono utwo- 
rzonemi w lutym 1920 r. Polskiem Xomisariatowi Plebis. 
cytowemi w Bytomiu. wojciech Korfanty stanął na ezele 
Komisariatu jako polski Komisarz Plebiscytowy, 

Polski Komisariat Plebiscytowy postanowił rozsze - 
rzyć ilość i działalność organizacji młodzieżowych. W 
tym celu zorganizowano w Polskim Komisariacie Plebiacy 
towym przy Wydziale Wychowania Fizycznego Sekcję Har - 
cerską, Kierownictwo Sekcji Barcerskiej powierzono 
Stefanowi Stęślickiem, Sekcja Harcerska nie spełniła 
swego zadania i uległe rozwiązaniu, 
W marcu 1920 roku nowo utworzony płzy Naczelnictwie 
Związku Harcerstwa Polskiego Wydział Plebisoytowy Zor 
ganizował w Warszawie kurs dla przyszłych kierowńików 
pracy harcerskiej na Śląsku. Na kure ten przyjechało 
12 młodych Ślązaków, m.in, Jan Pyszny, Piotr Pander, 
Rajmund Skorupa z Siemianowic, Emanuel Skorupa s Ligo- 
ty ej, Piotr Mansfeld, K kursu 

był Stanisław Rudnicki, Kierownik Wylziału Plebiscyto- 
wego Naczelnictwa ZHP, Po powrocie 2 Warszawy qzęść u- 
czestników kursu nie podjęła działalności harcerskiej, 
głównie z uwagi na nieprzestrzeganie abstynencji, po- 
zostali przystąpili do organizowania drużyn harcera — 
kich, 
W kwietniu 1920 roku powstały drużyny harcerskie w Wój 
towej Wsi /dzić dzielnica Gliwic/, Siemianowicach, 

Szczygłowicach, Knurowie, a następnie w innych miejscc 
wościach, Młodej organizacji nadano początkowo nazwę - 
wHarcerst«o = -Polskie Pogotowie Młodzieży", W drugim 
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członie tej nazwy, zwłaszcza w słowie "Pogotowie" mieś 
ci się aktualnie główne zadanie Harcerstwa Śląskiego. 
W miejsce rozwiązanej Sekcji Harcerskiej utworzono w 
czerwcu 1920 r. przy Polskim Komisariacie Plebiacyto- 
wym w Bytomiu Inspektorat Harcerski, Inspektorem Har - 
cerskim został rodowity Opolanin Miłosz Sołtys, wycho- 
wanek drużyn skautowych we Iwowie, gdzie studiował. 
Wraz z Sołtysem przybyła na Górny Śląsk grupa instruk- 
torek i instruktorów harcerskich, przeważnie studentów 
z różnych uczelni polskich, 
Spośród inatruktorów przydzielonych do pomocy inapek- 
torowi Sołtysowi należy wymienić Jadwigę Sołtys z War- 
szawy, Janinę Opieńską ze Iwowa, Annę Gontarską z £0- 
dzi, Władysławę Keniżankę z Łodzi, Bożonę Kazaniecką 
z Warszawy, Marię Kowalską z Łodzi, Janinę Tumińską, 
Irenę Obmińską ze Lwowa, Polę Maciejowską, W grupie in 
struktorów znaleźli się: Antoni Olbromski z Łodzi, Jan 
Wawrzyniak, Henryk Śniegocki oraz Antoni Kreuże z Poz- 
nania, Marian Kukla 1 Morawiecki ze Lwowa, Jerzy Sza» 
lit 1 Wagner z Warszawy oraz Żakowski z Sosnowca. Z 
chwilą włączenia aię do pracy harcerskiej tych instruk 
torów, praca ta nabrała rozmachu, Wzmogła się systema- 
tyczna działalność organizacyjna, metodyczna i propa- 
gandowa. Głównymi zadaniami w tym czasie była propagan 
da polskości 1 podtrzymywanie w społeczeństwie nastro- 
jów przychylnych Polsce oraz przygotowanie się '/szkole 
nie/ do przewidywanych działań sbrojnych. 
Daleze zadania to: - popularyzacja pieśni polskiej,or- 
ganizowanie przedstawień amatorskich, ochrona wieców, 
lokali 4 działaczy polskich, opieka nad emigrantami Po 
lakami, działalność wywiadowcza /wykrywanie tajnych 

niemieckich magazynów broni, itd./, zajęcia z zakresu 

metodyki harcerskiej, jak przygotowanie się do prób na 
stopnie harcerskie, itp. 

Inspektorat larceraki spełniał funkcje typu ogólnego: 
organizacja, prorramowanie, finanse, wydawnictwa har- 
cerskie i inne. Natomiest właściwą pracę w drużynach 
harcerskich prowadziły sekcje żeńska i męaka. 
Kierowniczką sekcji żeńskiej była druhna Jadwiga Soł- 
tys, zaś kierownikiem sekcji męskiej był do listopada 
1920 roku druh Antoni Olbromski, a następnie kolejno 
druhowie Jan Wawrzyniak i Antoni Krauze, 
Szybko rośnie sieć drużyn harcerskich na Górnym Śląsku 
szczególnie widoczny jest wzrost liczbowy drużyn 1 mło 
duieży harcerskiej w południowo-wschodniej części ob - 
ezaru plebiscytowego, to jest w powiatach bytomskim,ka 
towickim, zabrskim, gliwicko-toszeckim, pszczyńskim i 

BEI + HISTORI 
rybnickim, Wóród grona przybyłych instruktorek - kie- 
rowniczek pracy były 3 Ślązaczki druhny Wanda 
danówna, Klara Cieślikówna i Maria Górzanka, 
Szybki rozwój liczbowy drużyn harcerskich postawił 
przed Inspektoratem sprawę nowych kadr kierowniczych, 
wyłoniła się potrzeba szkolenia, Pierwszy kurs męski 
odbył się w'Czarnym Lesie pow, lubliniecki w czasie 
14 - 21 sierpnia 1920 r. 1 liczył 21 uczestników, W no 
cy £ 19 na 20 sierpnia 1920 r. wy 7. sianie 
Śląskie, W szeregach Powstańców Śląskich znaleźli mię 
zdatni do walki harcerki i harcerze. Szybko zakończone 
kurs harcerski w Czarnym Lesie 1 uczestnicy wraz z kie 
rownictwem wstąpili w szeregi powstańcze w najbliżej 
działającym oddziale powstańczym. Jaka liczba harcerzy 
1 harcerek brała udział w II Powstaniu Śląskim trudno 
dzić ustalić, Nie ma na ten temat żadnych publikacji, 
czy przekazów. Nie było to potrzebne, 
Rośnie sieć nowych drużyn i zapotrzebowanie na kierow. 
ników prady harcerakiej. Kolejny więc kurs został zor- 
ganizowany w czasie od 27.IX. do 7.1,1920 r. w Patoce 
w pow, lublinieckim, Do Patoki przybyło 60 harcerzy. 
Ra zakończenie tego kureu przyjechał niespodziewanie 
delegat Naczelnictwa ZHP ks, Jan Mauerberger 1 wręczył 
harceratwu óląskiemi piękny biało-czerwony sztandar, 
Dla przyszłych kierowniczek pracy harcerskiej zorgani- 
zował Inspektorat Harcerski dwa kursy również w Patoce 
Pierwszy żeński kura odbył się w czasie od 13 do 23.1X 
1920 r. 1 liczył 104 uczestniczki, ząć drugi w czasie 
od 11 do 16.X11.1920 roku. 
W dniu 23 października 1920 r, Harcerstwo Śląskie przy 
jm je nazwę Związek Harcerstwa Polskiego, 
Dnia 28 listopada 1920 r. odbył się pierwszy slot Har- 
cerstwa Sląskiego w Bytomiu. Na zlot przybyło 563 har- 
cerek 1 496 harcerzy z 27 środowisk, z kraju przybyło 
30 gości, Naczelnictwo ZHP reprezentował hm dr Tadsusz 
Strumiłło. Planowany pochód przez miasto nie doszedł 
do akutku, Niemiecki starosta i niemiecka policja nie 

dopuścifi do tego. 

W wielu miejscowościach, gdzie istniały drużyny harcer 
skie zorganizowane zostały kurey sastępowych drużyn 
męskich, Organizacja harcerska na Górnym Śląsku waraa- 
tała z miesiąca na miesiąc, 
farcerki 1 harcerze uczestniczą w kursach kształcenia 
zawodówego, Wielu 3 nich było uczestnikami kursów nau- 

czycielekich, którzy po utworzeniu szkolnictwa polskie 

go na Górnym Śląsku w drugiej połowie 1922 r, zasilili 
kadry nauczycielskie. Zorganisowano też liczne kursy 
sanitarne pod kierunkiem dr Maksymiliana Wil imowskiego 
1 dr Emila Cyrana, Wyszkolone harcerki - sanitarihóz- 
ki znalazły się w I1I Powstaniu Śląskim w oddziałach 
sanitarnych, 

W powiatach północno-zachodnich obszaru plebiscytowego 
działalność harcerska przebiegała inaczej, W maj: 1920 
zostało utworzone przez Szymona Koszyka Towarzystwo 
Skautów Polskich, które objęło swoją działalnością po- 
wiaty opolski, prudnicki i kozielski, 

Dla wzmożenia działalności wśród młodzieży na tej czeć 
cl obszaru plebiscytowego,utworzoro w listopadzie 1920 

I]  



NESEEGM_HISTORIA_BEEESEEEEI + EMEMM 
s inicjatywy Polakiego Komiśariatu Plebiacytowego -"To 
warzystwa Młodzieży” - którym patronował Inspektorat 
Earcerski. Centrala mieściła się w Opolu, a kierowni- 
kiem został hm Antoni Olbromski, dotychczasowy kierow4 
nik sekcji męskiej w Inspektoracie Harcerskim, 
Plebiscyt na Górnym Śląsku został wyznaczony na dzień 
20 marca 1921 roku, Okres poprzedzający ten dzień ce- 
chowała wytężona praca agitacyjna wszystkich jednostek 
harcerskich, zaś w dniu 20 marca 1921 r., który miał 
zadecydować o losach tej ziemi, harcerki i harcerze 
pełnili całodzienną ofiarną służbę, Pracowali w biu - 
rach polskich komitetów plebiacytowych, kontrolowali 
po mieszkaniach, czy wszyscy Polacy już głosowali, do 
wosili do lokali wyborczych osoby chore 1 ułomne, oraz 
strzegli porządku i bezpieczeństwa, Harcerki opiekowa- 
ły się dziećmi, czynne były w kuchniach zorganizowa - 
nych na ten dzień i obsługiwały punkty sanitarne opa- 
trując rannych 1 pobitych, 
W oparciu o postanowienia traktatu pokojowego Wojciech 

Korfanty w memoriale do Komisji Rządzącej domagał aię 
przyanania Polsce obszaru wzdłuż rzeki Odry aż do Gogo 
lina i dalej linią przebiegającą na północny zachód do 
miejecowości Gorzów Śląski, Na tym obszarze głosowało: 

sa Polską 462.970 osób tj. 51,5 % 
za Niemcami 435.685 osób ti. 48,5 X, 

Przedstawiciele Anglii i Włoch w Komisji Rządzącej pos 
tulowali przysnania Polece skrawka Górnego Śląska tj. 
powiatów rybnickiego, pszczyńskiego 4 kilku wsi powiam 
tu katowickiego bez Katowic 4 Mysłowic, 
Hastroje ludności polskiej stają się wręcz gorączkowe. 
Xomisarz Plebiscytowy Wojciech Korfanty zwołuje naradę 
przywódców ludności polskiej, na której sapadła decyz- 

ja o-wszczęciu III Powatania Śląskiego. 
wybuch III Powatania Śląskiego poprzedził strajk geńe- 
ralny, który rozpoczął się w dniu 2 maja 1921 roku, 
Powstanie rozpoczęło się o godzinie 2 nad ranem w dniu 
3 maja 1921 r. Powstańcy zajęli w ciągu 7 dni obszar 
określony linią Korfantego a opisany powyżej, Miasta 
powiatowe pozostały pod kontrolą Komisji Rządzącej, byj 
ły jednak przez wojska powstańcze blokowane, j 
w szeregach walczących powatańcćw o zjednoczenie Śląs- 
ka z Polską żnaleźli się wszyscy zdolni do walki har- 
cerki i harcerze, Z reguły stanęli dó walki z wrogiem 
w oddziałach powstańczych uformowanych w miejscach ich 
zamieszkania, Długa jeat lista tych miejscowości. 
Utworzony został ponadto batalion harceraki pod dowódz 
twem Inspektora Harcerskiego Miłosza Sołtysa, Batalion 
ten wszedł w skład pułku gliwicko-toazyckiego, którezó 
dowódcą był Stanisłew Mastalerz; Batalion harcerski 
stoczył swoją pierwszą bitwę pod Łabędani, Do tego bo- 

ju harcerze ruszyli ze sztandarem na czele, - sztanda- 
rem, który otrzyali w październiku 1920 roku 0d dele- 
gata Naczelnictwa ZHP w Patoce. Ocenia się, że w 1II 
Powstaniu Śląskim brało udział około 5,000 harcerek i 
harcerzy, w tym hąrcerże ochotnicy, którzy przybyli naj 
Śjąsk nielegalnie s Sosnowca, Czeladzi, Grodźca, Cąę0- 
tochowy, Krakowa, Łodzi, Radomia, Warazawy, Poznania, 
Lwowa 1 innych miast, 

Wielu harcerzy poległo na polu chwały, lecz do dnia 
dziaiejazego nie ustalono pełnej listy poległych har- 
cerzy - powstańców, 
Po wielomiesięcznych gorących naradach dyplomatycznych 
Rada Najwyższa w Paryżu podjęła w dniu 20,X,1921 roku 
decyzję o podziale Górnego Śląska, Polsce przyznano po 
wiaty pszczyński, rybnicki, katowicki w całości, pra- 
wie w całości powiat tarnogórski, powiat lubliniecki 
bez miasta Dobrodzień i okolicy oraz część gmin wiej 
kich s powiatu zabrakiego 1 po parę gmin wiejskich s 
powiatu gliwickiego, raciborskiego 1 oleskiego, 
W części Górnego Śląska przyznanej Niemcom, mimo że 
władzę sprawowała jeszcze Międzynarodowa Komisja Rzą- 
dząca, bojówki niemieckie nasiliły działania terrorys- 
tycane. Nierzadkie są przypadki mordowania działaczy 

polskich, W dniu 18 kwietnia 1922 r. zamordowany zos- 
tał w Gliwicach podczas pełnienia obowiązków lekara - 
kich dr Wincenty Styczyński. Wielu Polaków meiało no- 
cą uchodzić na tereny przyznane Polsce, 

W czasie od 20 czerwca do 4 lipca 1922 r. Polaka przej 
mowała strefami przyznaną jej część Górnego Śląska, 
Powstało województwo śląskie, do którego włączono po- 
wiaty bielski i cieszyński. Po drugiej stronie granicy 
Górnego Śląska pozostało ponad pół miliona Polaków ,któ 
rzy utworzyli polskie organizacje i towarzystwa. Powa- 
tały m.in, Związek Polaków w Niemczech, Związek .Harcen 

stwa Polskiego w Niemczech i inne. 
Kontakty i współdziałanie harcerstwa w Niemczech ze 
ląskimi Chorągwiami - Żeńską i Męską były bardzo żywe 

1 serdeczne, Przedstawiciele Harcerstwa Polskiego z 0- 

polezczyzny 1 Berlina biorą już od 1924 roku udział w 
naradach drużynowych 1 zlotach Sląskich Chorągwi, 

Druh Alojzy Wolny z Zabrza przyjeżdżał poprzez granice 
od października r. do Lipin Śląskich na cotygod= 
niowe zbiórki drużyn harcerskich, 
W roku 1924 poznałem się i zaprzyjaźniłem a drużynowym 
1 Drużyny Harcerskiej 1 komendantem iufca w Bytomiu 
Teofilem Wilczkiem. W tym samym czasie poznałem się z 
komendantani bafoów zabrako-gliwickiego Antonim Powiec 
ką i berlińskiego Józefem Kwietniewskim, 2 biegiem 
czasu znajomość przerodziła się w przyjaźń, 
Współpraca ZHP w Niemczech i Śląskich Chorągwi z bie- 
giem czasu pogłębia się, Ozłonkowie 1 kadra ZHP. w Niem 
czech biorą udział w różnych imprezach harcerskich w 
województwie Śląskim. Członkowie kadry uczestniczą w 
kursach instruktorskich, Szczególnie liczny jest u- 

dział hercerek 1 harcerzy członków ZHP w Niemczech w 
zlocie ogólnopolskim w 1929 r. w Poznaniu, jubilenszo- 
wych zlotach śląskiego harcerstwa w liwce-Jęzorze i na 
Buczu w 1930 roku oraz w zlocie 25-lecia ZHP w Spale 
w 1935 roku, 
Od czasu k*vdy ZHP w Niemczech zaczął orgeniaowac właa 
ne obozy 1 kursy szkolenia kadr, wielu instruktorów 
śląskich udaje się na Śląsk Opolski, aby wesprzeć w 
pracy szkoleniowej 1 wychowawczej miejscową kadrę Mię- 
dzy innymi byli to hu Józef Kret, hm Olga Gósbiela, hm 
Józef Pukowiec, hm Jerzy Lis 1 pha Franciszek Żnuda, 
W drugiej połowie lat trzydziestych nawiązałem kontakt, 
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* ówczesnym komendantem hufoa w Bytomiu - Franciszkiem 
Kachlem, Brałem udział w zbiórkach II Nrużyny Rarcera- 
kiej w Bytomiu, Wspólnie s druhem Franciszkiem Kachle 
zorganizowaliśmy spotkania harcerzy bytomskich s harce 
reami chropaczowskimi z polskiej części Górnego Śląska 
Spotkania nie ograniczały się tylko | do wspólnych |za 
ję6 harcerskich, Zorganizowaliómy różne imprezy spor 

towe a także mecze piłki nożnej. Wyjeżdżając na spot- 
kania harcerskie do Bytomia, często przewoziłem przez 

granicę polską harcerską literaturę dla hufca i dru- 
żyn bytomskich. Od początku 1939 roku w zwiąsku z za0- 
strzeniem się stosunków polsko - niemieckich zbiorowe - 
kontakty z ZHP w Niemczech zostały przerwane, a od nar 
ca 1939 roku zaniechano nawet indywidualnych kontak - 
tów. Nadchodziły gorące nad granicą miesiące przedwo- 
jenne, miesiące zwiastujące wojnę. 

Wspomina o tym również w swym artykule dh J, Kachel, 

pierwsze lata scautingu 
harcerstwa polskiego - 

w Niemczec. 

"1 na obczyźnie 
z wierni Ojczyźnie" 

Po wie prasko-francuskiej 1870/71 roku na skutek 
ucisku ekonomicznego 1 germanizacyjnego na ziemiach 
polskich pod zaborem pruskim, tysiączne rzesze Polaków 
emigrowały na obczyznę, przeważnie do/Westfalii Nadre- 
nii 1 Berlina, Berlin stał się wielkim Bkupiskiem emi- 
grantów, Osiedliło się tu w okresie przed pierwszą woj 
ną światową ponad sto tysięcy Polaków, Środowisko ber- 
lińskie było jednym z najprężniejszych ośrodków pols- 
kiego życia organizacyjnego wśród wychodźctwa w Niem - 
czech, Już w 1889 roku działało w Berlinie 15 różnych 
towarzystw polskich i rokrocznie ilość ich wzrastała, 
Były one zespolone w Związku Towarzystw Polskich w Ber 
linie, który powstał w 1893 r. Towarzystwa te skupiały 
przeważnie dorosłych. Dopiero w 1906 r, zlłożony z08- 
tał przy fowarzystwie Gimnastycznym "Sokół" Berlin I 
oddział młodzięży w wieku poniżej 18 lat. Jednym z pie 
rwszych kierowników oddziału był Karol Głowacki /1889 
-1967/, 

1 

Od roku 1909 przebyważ we Lwowie mój najstarszy 
brat Kazimierz /1889-1939/, gdzie jako członek Towarzy 
stwa Gimnastycznego "Sokół-Macierz" zapoznał się z no- 
wym ruchem wychowawczym młodzieży, skautingiem, Wapół- 
pracował z Andrzejem Małkowskim i dr Eugeniuszem Pia- 
ceskim.nad dostosowaniem skautingu do warunków polg - 
kich i nad jego popularyzacją, Jako były członek '1G 
"Sokół" Berlin I nawiązał kontakt korespondencyjny ze 
swym przyjacielem Karokem Głowackim, zachęcając go do 
vodjęcia próby zaazczepienia idei skautowej wóród mło- 

Anioni Nowak hm PL 

dzieży sokolej. Karol Głowacki podjął tę inicjatywę 1 
w 1912 roku na podstawie otrzymanego instruktażu, włą- 
czył do programu zajęć - powierzonej mu młodzieży soko 
lej skautowy system wychowawczy, Na początku 1913 roku 
oddział młodzieży sokolej przekształcony został na Vru: 
żynę Młodzieży Sokolej im, Tadeusza Kościuszki o chara 
kterze skautowym. Była to więc pierwsza drużyna sokolo 
-skautowa na terenie Berlina, 

W końcu czerwca 1913 r. zatrzymała się w Berlinie |; 
drodze na Zlot Skautów w anglii polska reprezentacyjna 
drużyna skautowa z Andrzejem Małkowskim nę czele. Dru- 
żyna liczyła ogółem 52 członków, któszy pochodzili ze 
wszystkich trzech zaborów, jednkaże na mundurach nosi- 
1i jednakowe biało-czerwone naszywki z napisem "Polska 
-Poland", Obowiązki drużynowego pełnił "berlińczyk" Ka 
zimierz Nowak, Pobyt tej drużyny w Berlinie przyczynił 
się do zapoznania Polonii berlińskiej z polskim skau — 
tingiem 1 dał inspirację do organizowania drużyn Skai- 
towych, Gdy w Październiku 1914 roku powrócił brat Kn- 
zimierz do Berlina, Zarząd Towarzystwa Cimnastycznego 
"Sokół" Berlin I powierzył mu kierownictwo Drużyny Mło 
dzieży Sokolej im, Tadeusza Kościuszki, Przeprowadził 
reorganizację drużyny tworząc zastępy i wzbogacając 
progrem zajęć o nowe formy wyszkolenia skautowego, Nie 
stety brat nie mógł urzeczywistnić swych szerokich pla: 
1ów rozwoju skautingu w Berlinie, gdyż powołany został 

» kwietniu 1915 r, do armii niemieckiej, Elerowniet:'o 
drużyny przejął ponownie Karol Głowacki, lecz nie na 
długo, W listopadzie 1915 r. został również wcielony 
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do wojska, Na kolejnego kierownika drużyny Zarząd "30- 

koła” Berlin I powołał liarcina Nowaka /nie spokrewnio= 

ny/. Ponieważ nie zapoznał się on ze skautingiem, pro* 
wadził drużynę według regulaminu sokolego jako oddział 

młodzieży sokolej do końca 1917 roku, ponieważ i jego 
powołano pod broń, Wohęc braku odpowiedniego następcy, 

oddział ten został rozwiązany 1 do końca pierwszej 
wojny światowej nie podejmowano prób resktywowania go. 

Niezależnie od drużyny sokolo-skautowej powstała 

na początku 1914 roku gromada skautowa we wschodniej 

dzielnicy Berlina, Założył ją Hieronim Rogaliński 
/1882-1918/, działacz polonijny i kierownik jednej z 
organizowanych przez Towarzystwo "Oświata" szkółek 

polskich w Berlinie, Ze skautingiem polskim zapoznał 

się w 1913 roku w czasie pobytu w Poznaniu, W prowa — 

dzonej przez Hieronima Rogalińskiego szkółce polskiej 
uczyło się około 40 chłopców i dziewcząt w wieku od 8 
do 12 lat, Z dzieci tych wybrał grupę, której nadał 
charakter gromady skautowej a raczej gromady zuchów, 
Gromada liczyła 30 dzieci, Poza zajęciami lekcyjnymi 
wprowadzał stopniowo wyszkolenie ekautowe dostosowane 
do więku dzieci, Urządzał wycieczki do lasów podmiejs- 

kich, na których przeprowadzał gry i ćwiczenia skauto- 

we. Pojawiły się pierwsze mundurki upodobnione do ska 
utowych, Dla.zachęcenia innych dzieci do wstępowania 

do gromady skautowej, brała ona udział we wspólnych 

grach i zabawach organizowanych w każdą niedzielę let- 
nią dla dzieci polskich przez Polonię berlińską w miej 
scowości Johannisthal pod Berlinem, Z powodu pogarsza- 

jącego się stanu zdrowia, Hieronim Rogaliński zrezyg- 
nował 2 prowadzenia gromady skautowej, którą na prze- 
łomie 1916/17 roku uległa rozwiązaniu. ; 

u 
Latem 1914 roku w okresie gdy już w miastach 1 mias 

teczkach Małopolski działały drużyny akautowe wyjechał 
s Berlina Miecąysław Marcinkowski /ur. 1896 r./ na pó- 
byt wakacyjny do Prokocimia pod Krakoweńi, gdzie przy- 
bywał u ewego brata Władysława, Tem zapoznał się z 
działalnością drużyny skautowej, założonej w listopa- 
dzie 1911 roka przez prof. dr Stanigława Pigonia,wów- 
czas nauczyciela języka polskiego w Gimnazjum w Proko- 
cimiu, Po powrocie do Berlina, będąc już wielkim entu- 
zjastą skautingu polskiego, Mieczysław Marcinkowski 
przystąpił do organizowania drużyny skautowej, Zebrał 
11 chłopców w wieku od 10 do 18 lat, Stanowili oni 
trzon drużyny, którą założył dnia: 10 lutego 1915 r. 
Na patrona obrano Karola Marcinkówskiego, Dzięki usi1- 
nym staraniom drużynowego, liczba członków wzrosła do 
22 podzielonych na dwa zastępy. Na zebraniach drużyny, 
drużynowy wygłaszał gawędy na teńaty skautowe oraz za- 

znajamiał chłopców z historią Polski, Organizował wie- 
le wycieczek w bliższe ckolice Berlina, połączone z 
Świczeniami z zakresu techniki skautowej, obozowniotwz 
1 z podóhodami, Przy ognisku, zapraszany na wycieczki 
Hieronim Rogaliński opowiadał o dziejach ludów słowia- 
Wskich zamieszkujących niegdyś je ziemie, Członkowie 

drużyny pochodzili przeważnie z rodzin robotniczych, 
gdzie liczono się z każdym groszem, Składki wynosiły 
od 10 de 50 fenigów miesięcznie a zebrane pieniądze 
przeznaczano na umożliwienie niezamożnym członkom dru- 
żyny wyjazdów na wycieczki, jak również na zakup drob= 
nego sprzętu obozowego. Wielokrotne zmiany miejso ze- 
brań drużyny, które odbywały się w mieszkaniach prywat 
nych oraz na boisku dzielnicowego Towarzystwa Giunae- 
tycznego "Sokół" Berlin-Weissensee, nie wpłynęły hamu- 
jącą na działalność drużyny. Zapowiadający Bię dobrze 
dalszy rozwój drużyny został uniemożliwiony z powodu 
powołania Mieczysława Marcinkowskiego we wrześniu 1917 
do armii niemieckiej. Z powodu braku następcy drużyna 
została rozwiązana, 

M 
W okresie od 1917 do 1919 roku podejmowano w Berl1- 

mie nieudana starania zorganizowania żeńskich zastępóy 
skautowjch, Zastęp utworzony przez Helenę Sobierajską 
-Roffmannową, członkinię I Żeńskiej Drużyny Skautowej 
im, Emilii Plater w Poznaniu, studiującą w Berlinie 
oraz zastęp utworzony przez Berliniankę Helenę Soko - 
łowską, rozwiązały się po krótkiej działalności, 

Na początku 1918 r. zwrócił się do mie Józef Kwię 
tniewski w imieniu swoich kolegów z oddziału młodzie- 
ży sokolej przy TG "Sokół" Berlin-Schbneberg i zapro- 
ponował mi zorganizowanie drużyny skautowej, Dowie - 
dział się bowiem, że w latach 1913 1 1914 byłem ozłon- 
kiem I Drużyny Skautowej im. Tadeusza Kościnszki we 
Lwowie, następnie XIII Iwowskiej Drużyny Skautowej im. 
Zawiszy Czarnego a w 1915 r. zastępowym w drużynie 8o- 

kolo-akautowej im, Tadeusza Kościuszki w Berltmie, Wy- 
raziłem zgodę i przystąpiłem do organizowania samodzić 
lnej drużyny akautowej, Poznałem prezesa wspomnianego 
towarzystwa sokolego, Bronisława Karpińskiego, który 
był znany jako wielki przyjaciel młodzióży polskiej, 
Zainteresowałem go ruchem skautowym tak dalece, że wy- 
raził zgodę na przystąpienie wybranej grupy młodzieży 
sokolej do organizowania drużyn skautowej, Nawiąza — 
łem również kontakt z.Główną Kwaterą Skautową na Rze- 
szą Wiemiecką, która miała swoją isiedzibę w Poznaniu, 
Otrzymywałem stamtąd materiały instruktażowe, 

W ostatnich dniach maja 1918 roku nadeszła » Pozna- 
nia przykra wiadomość o rozwiązaniu skautingu polskie- 

go przez władze niemieckie i o kontynuowaniu działal 
„ności skautowej w konspiracji, toteż prac organizacyj- 

nych nie przerwałem, W dniu 15 czerwca 1918 r, odbyła 
się uroczystość założenia drużyny akautowej i złożenia 
przyrzeczónia skutowego. Przyrzeczenie odebrąłem od 
pierwszych 9 członków drużyny, Wóród nich był Józef 
Kwietniewski, późniejszy naczelnik Związku Harcerstwa 
Polskiego w Nieuaczech, Na patrona drużyny obrano Żawi= 
szę Ozarnego, r 

Działaliśny w konepiracji, Z zachowaniem wszelkich 
środków ostrożności odbywaliómy zbiórki oraz prowadzi- 
liśmy werbunek nowych członków na ogół chłopców w wie- 
ku powyżej 14 lat, pochodzących z rodzin robotniczych 
1 rzemieślniczych. Werbunek był utrudniony, gdyż prae- 
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ważająca część naszych ruaaxów niewiele wówczas wię - 

działa o celach 1 działalności młodego ruchu skautowe- 
go. Ponadto Polacy rozproszeni byli we wszystkich dzie 
lnicach wielkiego Berlina, co znasznie utrudniało kon- 
takty, W zdobywaniu adresów rodzin polskićh pomocne 
nam były towarzystwa polakie, Pod otrzymane adresy wy- 
syłaliśmy piema werbunkowe, a niektóre,rodziny kilka - 
krotnie odwiedzaliómy, ila szczególne trudności napoty- 
kała nasza akcja w rodzinach, w których proces germa- 

nizacyjny był zaawansowany a starsi ich członkowie 2 
różnych powodów nie należeli do żadnego 2 licznych w 
Berlinie towarzystw polskich, Zależało na zwłaszcza na 
chłopcach z rych rodzin, ażeby ich, tak jak innych wy- 
chować na dobrych Polaków-patriotów., Już po krótkim pc 
bycie w drużynie zaobserwować można było zainteresowa- 
nie chłopców ojczyzną ich rodziców 1 dziadków, Oddzia- 
ływali oni na ewa rodziny, np. zachęcali rodziców do 
udziału w obchodach narodowych, co miało duże znacze- 
nie dla podtrzymania polskości. Młodzież ta urodzona 
w Berlinie znała Polskę tylko z opowiadań rodziców i 
na ogół słabo władała językiem polskim, Na wszystkich 
zbiórkach drużyny, które odbywały się regularnie co 
tydzień, przed normalnymi zajęciami skautowymi prowa- 
dziłem lekcje języka polskiego, historii 1 geografii 
Polski, Nasza praca nad kształtowaniem postaw i chara- 
kterów chłopców - przyszłych obywateli Polski, obejno- 
wała poza szkoleniem harcerskim oraz szkoleniem o cha- 

raktórze przysposobienia wojskowego, przede wszystkim 
budzenie 1 rozwijanie uczuć patriotycznych 

VM 

Odzyskanie wolności 1 niepodległości Polski, zwy- 
cięskie zakończenie Powatania Wielkopolskiego - histo. 
zyczne te wydarzenia przeżywała Polonia berlińska bar. 
dzo radośnie, Wywarły one dodatni wpływ na tych Pola- 
ków, którzy dotąd stali na uboczu życia polonijnego, 
Szeregi towarzystw polskich, również naszej drużyny ske 
utowej powiększyły Bię,. W pierwszych dniach stycznia 
1919 r. Główna Kwatera Skautowa w wolnym już od zabor- 
cy Poznaniu, zarejestrowała drużynę jako jedyną, dzia- 
łającą wówczas na terenie Niemiec. Figuruje w oficjal- 
nym spisie drużyn akautowych pod nazwą» I Drużyna Skai 
towa iń, Zawiszy Ozarnego w Berlinie, W lutym 1919 r. 
rozpoczął się kura na zastępowych, który trwał kilka 
miesięcy i przygotował do nowych zadań dobrych zastę- 
powych i podzastępowych, Można już było przeprowadzać 
oddzielne zbiórki zastępów. Liczba członków drużyny 
wzrosła do 45 w czterech zastępach pod kierownictwem 
zastępowych: Józefa Kwietniewskiego, Józefa Miaszkie- 
wicza, Bronisława Mierkiewicza i Henryka Onderki, 

Ohłopcy byli już jednolicie umundurowani, Na kape- 
luszach skautowych widniały orzełki polskie, W tym u- 
mundurowaniu wzbudzaliómy oczywiócie ciekawość wielu 
Niemców, tym bardziej, że rozmawialiómy w języku oj- 
ozystym. Unikaliśmy incydentów, Dopiero w laśach 1 na 
polach za miastem ozuliśmy się swobodni, Pierwsza ofi- 
ojalna prezentacja drużyny w pełnym umundurowaniu 
wśród naszoj Polonii miała miejsce podczas Zlotu V Ó- 
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kręgu Związku Sokołów Polskich, który odbył się w sier 
priiu 1919 r. na stadionie w Berlinie-Treptow, Wejście 
na boisko stadionu unundurowanych harcerzy w zwartym 
szyku 1 ze Śpiewem było prawdziwą sensacją dla zgroma- 
dzonych tam wielu tysięcy rodaków, Nastąpił pokaz spra 
ności harcerskiej w rozbijaniu obozu, a mianowicie bu 
dowa szałasów 1 ustawienie masztu z lasek harcerskich, 
Entuzjazm wywołało wciągnięcie na maszt flagi biało 
czerwonej, 

Liczne całodniowe wycieczki jak również tygodniowy 
obóz wędrowny po Szwajcarii Brandenburskiej przyczyni 
ły się do zżycia młodzieży harcerskiej. 

Ważnym wydarzeniem była zorganizowana po raz pierw- 
Szy w Beriinie Wyetawa Harcerska, Uroczyste otwarcie 

odbyło się 1 lutego 1920 roku. W dużej sali jednej z 
polskich restauracji ustawiono około 100 eksponatów, 
Większość prac wskazywała na duże uniejętności wykonaw 
ców i zainteresowania młodzieży harcerskiej, Z okazji 
wystawy wydana została przez drużynę "Jednodniówka" w 
objętości 6 stron. Wystawę zwiedziło liczne grono ro- 
dziców i sympatyków harcerstwa. 

W organizowanych przez towarzystwa polskie obcho- 
dach narodowych brali udział członkowie drużyny, W cze 
sie tych uroczystości harcerze wygłaszali okolicznoś- 
ciowe deklamacje, sprzedawali pocztówki z portretani 
bohaterów narodowych 1 znanymi obrazani. historycznymi. 

Dochód z tej sprzedaży przeznaczony był na.cele dobro- 
czynne, w myśl trzeciego punktu prawa harcerskiego: 
"Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim", Swą 
wszechstronną działalnością Drużyna Harcerska im. 7a- 
wiszy Czarnego zaskarbiła sobie popularność 1 uznanie 

wśród Polonii berlińskiej, Zainteresowanie harcerstwen 
wzrastało,do czego przyczynił mię również "Dziennik 
Berliński", codzienna polaka gazeta, umieszczając arty 
kuły o harcerstwie oraz komunikaty o zebraniach druży- 
ny. 

MI 

2 powodu wzmagającej się reemigracji rodaków do kra 
ju, zmalała liczba członków drużyny do około 25 w dwóch 
zastępach. Podjęto duży wysiłek propagandowy wydając 
wspólnie ż Patronatem Harcerskim dwie ulotki pt, "Do 
Młodzieży' i "Do czego dąży nasze harcerstwo?u, Tekst 
pierwszej ulotki ukazał się na łamach "Dziennika Ber- 
lińskiego", Ulotki rozprowadzali harcerze wśród pols- 
kich rodzin, na zebraniach towarzystw polskich oraz 
rozdawali przed kościołami, w których w dni Świątecz- 
ne odprawiali msze Św. polscy księża, W wyniku tej ak- 
cji do drużyny zgłaszali się nowi członkowie, 

Wspomniałem o Patronacie Harcerskim w Berlinie,Pow- 
Stał on w końcu 1918 roku, Patronat skupiał niewielkie 
grono rodziców oraz sympatyków harcerstwa, Pierwszym 
przewodniczącym był Bronisław Karpiński, były prezes 
Towarzystwa Gimastycznego "Sokół" Berlin-Schdneberg. 
Po jego wyjeździe do kraju w lutym 1920 r. prezesem 
Patronatu został Bronisław Abramowicz, działacz Pole- 
kiej Partii Socjalistycznej, która założona została w 

Berlinie we wrześniu 1893 r. Był on jednocześnie pre- 
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zesem Towarzystwa Naukowego Akademików Polaków w Berli 
nie, W skład Zarządu wszedł Józef Hęciak, również dzia 
łaca PPS jako skarbnik oraz ja jako sekretarz, Punkcję 
tę pełniłem nieprzerwanie od chwili założenia Patrona- 

tu. Można stwierdzić, że współpraca aktywistów PPS z 
haroerstwem w czasach, w których socjalizm był rodakom 
naozym mało znany, a często przedstawiany w niekorzyst 
mym ówietlę - potwierdziła zgodność działania dla jed- 
nego wapólnego celu: pracy. dla Polski, niezależnie od 

orientacji politycznej, Patronat Harcerski roztaczał 
nad drużyną wszechatronną opiekę, udzielając w miarę 
wych możliwości niewielkich dotacji pieniężnych, Je- 
go członkowie uczestniczyli wa wszystkich uroczystoś- 

oiach drużyny, Patronat przyczynił się bardzo do popu- 

larysacji harcerstwa wśród Polonii berlińskiej, 

W służbie dla Ojczyzny harcerze berlińscy sprawdzi- 
1i się biorąc udział w przedplebiscytowej akcji propa- 
gandowej, w walce o zwiększenie liczby głosujących za 
powrotem ziemi górnośląskiej do Macierzy, Aloka ta roz 
poczęła się w końcu 1920 roku 1 trwała do połowy marca * 

1921 r. Data odbycia plebiscytu ustalona została przez 
Komiają Międzysojuszniczą z ramienia zwycięskiej koa- 

licji w pierwszej wojnie światowej na dzień 20 marca 

1921 roku. Z Polskiego Komitetu Plebiscytowego w Ber- 

linie otrzynyweliśmy materiały propagandowe jak ulot- 

xi, broszury, czasopisma, nalepki i plakaty w jękyku 

polskin i niemieckim, wzywające do głosowania za Pola 

kę. Materiały te rosprowadzali członkowie drużyny na 

specjalnych zebraniach, w których uczestniczyli Górno: 

ślązacy, Osiadło ich w Berlinie wiele tysięcy. Harce- 

rse docierali również do rodzin Górnoślązaków, Wazyst- 

kie te materiały propagandowe odegrały wielką rolę w 

rozbudzaniu 1 umaonieniu poczucia polskości wóród Fo- 

laków z Górnego Sląska, Część z nich uważających mię 

za Niemców skłoniły do głębokiej zadumy nad zerwanymi 

więzami s polskością 1 jak można sądzić, przyczyniły 
się do ońzyskania Świadomości narodowej + 

Największego wysiłku jak również ostrożyości wyna- 

gała akcja propagandowa przeprowadzana wśród harcerzy 

w dniach poprzedzających niemieckie wiece agitacyjne. 
gocą harcerze naklejali na domach 1 szybach okien wys- 

tawowych, w miejscach gdzie nazajutrz biały się odbyć 

wiece niemieckie, ulotki, nalepki 1 plakaty w języku 

niemieckim, wzywające do głosowania za Polekę, Inne 

grupy harcerzy naklejały nalepki propagandowe, również 

późną nocą na szybach pustych o tej porze wagonów 
S-Bahn /szybka kolej podmiejska/ oraz Metra, Trasy 
przejazdów były cżęsto zmieniane, W dniach, w których 
odbywały się wiece niemieckie, krótko przed ich rozpo- 
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częciem harcerze rozrzucali ulotki z taksówek na uli - 

cach prowadzących do miejso ódbywania wieców, Gdy od- 

bywały się w salach, ulotki rozrzucano % balkonów, ucho 

dząc z tych sal najspieszniej. Działano zawsze w ma - 

łych grupach, często pojedynczo, co nie zwracało Uwa- 

gi policjantów 1 porządkowych, Podczas akoji chłopcy 
byli zdyscyplinowani, stosowali się Ściśle do otrzyma- 

nych instrukoji, Nikt też nie został aresztowany,Wszya 
tkie te działania świadczyły © odwadze 1 poświęceniu 
harcerzy, budziły wiarę we własne siły i dostarczały 
głębokich przeżyć, Trzeba wspomieć, że Drużyna Haroer 
ska im, Zawiezy Czarnego była w Berlinie jedyną organi 
zacją młodzieżową, która brała udział w przedplebiscy- 
towej akcji propagandowej, Ówczesny konsul R.P. w Ber- 
linie Pranciszek Charwat złożył drużynie w imieniu 
władz polskich serdeczne podziękowanie za tą patrioty- 
ozną działalność. 

Mimo nasilających się powrotów rodzin polskich do 
kraju, które nabrały masowego charakteru, w działalnoś 
ci Drużyny Harcerskiej im. Zawiszy Czarmego nie nastą- 
piły większe zakłócenia. Natomiast zmalała znacznie 
liczba członków Patronatu Harcerskiego, Gdy i ozłonko- 
wie ostatniego Zarządu opuścili Berlin na atałe, Pa - 
tronat uległ rozwiązaniu w kwietniw 1921 r. W tym.mie- 
siącu, krótko przed wyjazdem do Posnania | pożegnałem 

moich druhów na uroczystej zbiórce, Stawili aię wszys- 
cy, było ich około dwudziestu, W serdecznych słowach 
życzyłem im wytrwałości w dalszej pracy nad rozwojem 
harcerstwa polskiego w Berlinie, Kierownictwo drużyny 
przekazałem Józefowi Kwietniewskiem, dotychczasowemu 
„przybooznemu, Opuściłem drużynę w głębokim przeświad= 
czeniu, że w okresie mej działalności harcerskiej w Be 
rlinie dobrze służyłem aprawie polskiej a harcerze, 
którzy już wyjechali ze swoimi rodzinani go kraju ora: 
pozostający w Berlinie, nie ustaną w pracy dła dobra 
swej Ojczyzny. Dodam, że I Drużyna Harcerska im, Zawi- 
ezy Czarnego w Berlinie, działała nieprzerwanie do 
września 1939 roku, do chwili rożwiązania wazystkich 
organizacji i towarzystw polskich ng terenie Niemiec 
przez władze hitlerowskie, A 

Harcerstwo polskie w Berlinie, działające w odmien 
nych; trudnych warunkach spełniło awe zadanie, Wraz ze 
wszystkimi organizacjami 1 towarzystwami polskimi, wal 

czyło o zachowanie polskiej odrębności narodowej, pie- 
lęgnując rodzime obyczaje, pieśni 1 mowę polską, Bu - 
dziło 1 utrwalało uczucia patriotyczne młodzieży pole 
kiej. chroniąc ją skutecznie przed zgermanizowaniem 1 
wychowijąc na dobrych Polaków - patniotów. 

Sygnalizujemy, że jest w przygotowaniu album 
dotyczący działalności Harceratwa Polskiego 
w Niemczech, Bliższe informacje podamy w jed- 
nym s następnych numerów, 
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Ciężka to była walka dla każdego świadomego i bro- 

niącego swej narodowości Polaka, w okresie międzywo je- 
mnym w Rzeszy Niemieckiej. 'C1 co wytrwali na ziemiach 

polskich pod zaborem pruskim oraz emigranci żyjący na 
ziemiach połabskich, w Westfalii i Nadrenii nazwali 

siebie Polakami spod znaku Rodła, Rodło obrazuje sty- 

lisowany bieg Wisły, wiernej rzeki narodu polskiego 

wraz z kolebką kultury, Krakowem, 

Polakom, którym po 1 wojnie światowej wypadło żyć 
pod obcym panowaniem, w granicach Rzeszy Niemieckiej, 
świadomość narodowa kazała wiąsać swoje losy z ziemią, 

ze społecznością i kulturą dorzecza Wisły, kazała ewo- 
je loay wiązać z narodem polskim, 

Okres międzywojennego dwudziestolecia w dziejach 
ludności polskiej Warmii, Mazur, Powiśla, Kaszub, Po. 
morza Zachodniego, Ziemi Lubuskiej, Krajny, Dolnego 
Śląska, Opolszczyzny, Berlina, Nadrenii i Westfalii 
zapisał się wyjątkowo brutalnym nasileniem germaniza- 
cji, niespotykanym dotąd frontalnym uderzeniem wszyst- 
kich możliwych i istniejących ugrupowań pruskiego 8zo- 
winizmu nacjonalistycznego w każdej dziedzinie życia. 

Działo się to równocześnie pod pieczołowitą opieką 
sfer rządzących tak Republiki Weimarskiej jak 1 Trze- 
ciej RzeBzy, 

Oto wyjątki wypowiedzi niektórych tylko "autoryte- 
tów" faszyst.wskich przedatawicieli polityki *"fihrera' 

Lektor NSDAP /partia hitlerowska/ Dargel z Królewca 

głosił w 1933 r. na publicznym wiecu w Sztumie, iż na. 

rodowi socjaliści /czytaj: fagsyńci/ nie mają zamiaru 

Polaków germanizować, są natomiast zdecydowani Pola - 

ków zniszczyć /"Wir werden nicht Polen zu Deutsche 

machen, wir wollen Polen vernichten"/,u„fę wypowiedź 

podała tłustym drukiem 19 kwietnia 1953 r. gazeta"Stu. 

mer Zeitung”, Zniszczenie Polaków leżało więc u pod- 

staw polityki reżymu hitlerowskiego od samego począt- 
ku zdobycia władzy przes hitlerowców, 

Na zjeździe niemieckich historyrow w Erfurcie,dnia 

1 lipca 1937 r. jeden z ideologów specjalnej hitlerow. 
akiej organizacji do walki s ludnością polską w Rze - 
szy - Bund Deutacher Osten - Kleo von Pleysr powie = 
dział m.in, o potruebie pochodu na wschód, o czym mów 
wiło się w Niemczech już od lat dwudziestu, że jest 

to w jego zrozumieniu zjawisko naturalne, narodowe i 

naukowe,,. tak więc wschodnioniemiecka walka. granicz= 

na jest rosprawieniem się z' siłami polakimi 1 czeski 

mi, 

Można by przytoczyć niezliczone ilości pism, ksiąg 
1 wypowiedzi, w których systematycznie, dogłębnie i w 

aposób perfidny, kłamliwy, brutalny i barbarzyński de- 

klarowano 1 uczono, jak należy postępować w niszcze - 
niu wszystkiego co polskie, 

Dla Polaków zamieszkałych na terenie Nieriec, przo- 
łomowym stał się rok 1922, 10 stycznia tego reku zam- 
knięto możliwość wyjazdów na stałe do Polski, Do tego 
dnia wolno było optować'na rzecz Państwa Polskiego, 
Moi rodzice byli także przygotowani do wyjazdu, Wszys 
tko było już zapakowane w waliskach 1 skrzyniach. 0j- 
ciec jednąk cofnął decyzję opcji 1 wyjazdu 1 pozosta- 
liśmy, by walczyć o polskość tych ziem 1 wytrwać, 

Liczba Polaków, którzy opuścili Niemcy, według pro- 
wizorycznych obliczeń sięga rsędu 300 tysięcy, Znaan— 
na ich ilość wyjechała z Westfalii i Nadrenii, Nie - 
miej poważne straty poniosły nasze tereny autochtoni- 
czne: Śląsk Opolski, Pogranicze, Kuszuby, Warmia, Ka-, 
zury, gdzie stworzono Polakom specjalnie ciężkie warun 
ki bytowania, 

W czerwcu 1922 roku nastąpiło wytyczenie linii po- 
działu terytorium, przejęcie jednej części przez Pa$s- 
two Polskie, drugiej przez Rzeszę Niemiecką i nastąpi- 
ło wycofanie wojsk międzysojuszniczysh z Górnego ŚlĄ8- 
ka, W'dniu 15 czerwca tegoż roku nastąpiło w Opolu 
podpisanie przez obie strony postanowień dotyczących 
przejęcia ziem Górnego Sląska. Już wtedy prasa polska 
na Sląsku Opolskim donosiła o szerzących się aktach 
terroru wobec pozostałej tam ludności polskiej, 

Rezultatem opcji był odpływ do Polski prawie całej 
inteligencji 1 zamożniejszego mieszczaństwa, Pozostał 
tylko na przetrwanie lud wiejski oraz miejski, w więk 
szości proletariacki, W tych warunkach, kiedy to pożo- 
stało zaledwie kilkadziesiąt osób gotowych do działa- 
nia społecznego - i to w wieku zaledwie dwudziestuyi1- 
ku lat, założono 27 sierpnia 1922 r, w Berlinie Zwią- 
zek Polaków w Niemczech, Jak wspomina Edmnd Osnań - 
czyk w albumie "Polacy apod znaku Rodła", jeden z tyct 
młodych, syn westfalskiego górnika - dr Jan Kaczmarek, 
kierownik centrali Związku Polaków w Niemczech, tak 
później wspominał o trudnych początkach: 
"Pamiętacie ów rok 1922, kiedy to zagadnienie polakie 
w Niemczech w ogóle dla świata nie istniało, Kiedy by- 

ło mało wiary, a wiele awątpienia. Trzeba było posta- 
wić program wiary i program ten przeprowadzić, Zagad- 

nienie polekie w Niemczech było wtedy dwojakie: wywal- 
czanie sobie praw mniejszości narodowej 1 aprawa wew- 
nętrzna ludu polaxiego w Niemczech, sprawa zorganizo- 
wania się na nowych podstawach, Trzeba było dać nowe 
hasło", 

Jesteśmy Polakami! 
Było to rzeczywiście nowe, bo łączyło pod tym mia-  
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nem Ślązaków, Warmiaków, Mazurów, Kaszubów, labrasan 
oraz emigrantów na ziemiach połabskich Westfalii i Nac 

- renii w jednolitą apołeczność Polaków w Rzeszy, Popu- 

a 
h 

larniejsze było wprawdzie stosowanie regionalnych 
nazw, do czego przyczyniła się również pruska taktyka 
germanizacyjna. źwiązek Polaków w Niemczech nie był 
więc Związkiem Organizacji Polskich, lecz Związkiem 
Polaków, do którego należeli poszczególni Polacy ze 
wszystkich terenów będących w granicach państwa nie- 
mieckiego. Pył on reprezentantem wielkiej Sprawy Ludu 
Polskiego w Ńiemczech wobec władz Rzeszy, Każda inna 
organizacja polaka była samodzielną jednostką prawną. 
Dlatego niemożliwe było sparaliżowanie życia polskie- 
go przez zakaz działalności Związku Polaków. Toteż we 
wrseśniu 1939 r,, kiedy władze Rzeszy zlikwidowały 
Związek Polaków, musiały likwidować każdą osobną orga 
nizację polską, istniejącą niezależnie od Związku. 
Przynależność do Związku była aktem odwagi i gotowoś 

ci działania, ze wszystkimi konsekwencjami groźnymi 

dla osobistego bytu, a nawet życiu poszczególnych je- 

go członków, Toteż najważniejszą: pracą 

Zwiąsku była obrona wszystkich Polaków i każdego z os: 

bna. Związek Polaków w Niemczech był organizacją Pola 

ków Walczących - jak to określił rolę Związku w 1938 

dr Jan Kaczmarek, 
Dla moralnego wsparcia działalności Polaków w Niem 

czech utworzono w Polsce, z miedzibą w warszawie cen- 

tralny okręg Związku Obrony Kresów Zachodnich, Warto 

przy tym zaznaczyć, że do Rady Naczelnej Związku, któ. 

ry dardzo mocno zajmował się położeniem Polaków w Niei 

czech wchodził ceniony polski pisarz Stefan Żeromski. 

My = Polacy spod znaku Rodła - nie ustaliśmy w wal. 

ce z-naporem germańskim Lecz wytrwaliśmy i wygraliśmy 

ją. Wiara nasza, że wrócimy nad Odrę 1 Nysę, że Warnie 

1 Mazury razem z Gdańskiem wrócą do Kacierzy, do Naro. 

du Polskiego była słuszni 
W roku 1924 utworzono Związek Mniejszości Narodo - 

wych w Niemczech. 2 inicjatywy Źwiązku Polaków w Nidm 

czech weszli doń oprócz Polaków - Litwini, Duńczycy, 

Rryzowie 1 łużyczanie, Tym samym zadano kłam twierdze. 

niom kanclerza Stresemanna. %e Niemcy są państwem jed- 

nonarodowym. łużyczanie uczestniczyli bardzo czynnie 

w pracach Związku Mniejszości. Przez 15 lat łużycza - 

nin, dr Jan Skala był redaktorem miesięcznika "Kultur. 

wehr” pisanym co prawda w Języku niemieckim, bronią - 

oym jednak spraw wszystkich mniejszości narodowych w 

Niemczech, Czasopismo to, mimo protestów ze atrony 

niemieckiej, zostało w 1925 r. wpisane na listę mię- 

dzynarodowych czasopism naukowyćh i prenumerowane by « 

ło przez wszystkie wielkie biblioteki uniwersyteckie 

na świecie, p 
Walka o zachowanie i utrwalanie polskości była cza- 

sami bezpardonowa 1 towarzyszyła mi Od wczesnego dzie- 

ciństwa, 

Nie chodziłem jeszcze do szkoły, gdy pewnego popo- 
łudnia ojciec, z którym pozostałem w domu sam, wziął 

mnie ha kolana i w przystępie jakiejś wyjątkowej czu- 

łości zaczął mi opowiadać o pocżątkach historii Polska 

wraz z legendą o postrzyżynach Piasta. To były na cał. 
życie zapamiętane lekcje, w czasie których powiedział 
mi, że jestem Polakiem, że naszym językiem jest język 
polski i że w domi nie wolno mówić po niemiecku, W ty 
to czasie opowiadał mi ojciec o Wandzie,co nie chcia- 
ła Niemca i rzuciła się do Wisły, o smoku wawelskim i 
o Krakowie, Od tego czasu Kraków był dla mnie miasten 
legend 1 marzeń, Odtąd prapnąłem zobaczyć go na włas. 
ne oczy. 

udy skończyłem 6 lat zapisano mnie do szkoły, Była 
to szkoła niemiecka. Gmach szkolny robił ponure wraże 
nie pruskiej twierdzy z ciosanych, ciemnoszarych, du- 
żych, na zewnątrz stożkowatych brył. Wchodziło się do 
niego zawsze, z lękiem, gdyż metody wychowawcze, w któ- 
rych kara chłosty rozstrzygeła wszelkie przewinienia, 
przyczyniała się walnie do atmosfery lęku. Tak wychowj 
wało się posłuszeństwo w apołeczeństwie niemieckim, by 
kiedyś jako Herrenvolk pokusić się z nim © podbój Bi- 
ropy 1 Świata, Uczniowie klasy składali się na zakup 

różnego wymiaru trzcin, które następnie miały swoje 

honorowe miejsce w szafie klasowej. Na tych to szafacł 
w każdej klasie przypięte były mapy Rzeszy z zaznaczo- 
nymi terenami oddzielonymi przez traktat wersalski od 
Niemiec, Były to takie tereny jak województwo poznańs. 
kie, część Górnego Śląska, część Prus Wschodnich nad 
Niemnem, a na zachodzie Eupen i Malmedy oraz Zagłębie 

Saary. Ten zwyczaj jest jeszcze i dzisiaj praktykowa- 
ny na mapach, w atlasach, itp. w REN. To jest znana i 

nadal stosowana stara "szkoła" pruska jątrząca w umys 

łach najmłodszych swych obywateli nienawiść za rzekom 

poczynione im krzywdy przez sąsiednie państwa. Chodzą 
do szkoły odnosiłem wrażenie, że ci niemieccy nauczy- 
ciele czychali tylko na okazję, by móc się popisać 
ewoimi "metodami wychowawczymi”, przy czym jakoś ape- 
cjalnie zapamiętałem, że przede wszystkim kobiety -na- 
uczycielki - wyżywały się w biciu trzciną, 

Szczególnym wyrazem germanizacji było zbieranie in 
formacji w szkole, odnośnie spraw mniejszości narodo- 
wych. Czyniono to rzekomo w celach statystycznych. 
Sprawdzano jakim językiem mówi się w dom - niemiec - 
Kim czy polskim, Okazało się, Żd w tym czasie W szko- 
le podetawowej były klasy, w których 1/3 uczniów była 

Polakami. Język polski, którym mówiliśmy w dom, tema 
tyka polska, wiadomości o życiu polskich organizacji, 
to wszystko wychowywało nas, dzieci, do poważnego nas 
tawienia się w życiu codziennym przebiegającym wóród 
dzieci 1 młodzieży niemieckiej, a ponadto wytwarzało 
u nas czujność na prowokacje i ewentualne prześladowa 
nia, W klasie, do której uczęszczałem było „wielu ucz. 
niów z polskimi nazwiskami, ale nie wszyscy ich rodzi. 
ce należeli do polskich organizacji, Już wówczas nau- 
czyłem sł. rozróżniać kto jeat kim, być ostrożnym 1 

być ówiadomym swej odrębności narodowej, Nie byłem pe: 
wnym, czy ci wszyscy - moje koleżanki 1 koledzy szkol 
ni o nazwiskach polskich są też świadomi awego pola - 
kiego pochodzenia. 

Moje dociekanie i obserwacje nie uszły uwagi jedne 
go z kolegów, który po lekcjach, w drodze do domu ,stą+ 
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rał się ze mną nawiązać rozmowę na temat nazwiska pol: 

skiego, "Ty masz przecież nazwisko polskie" - zagad - 
nął mnie, "a twoje też polskie" - odparłem. "A umiesz 
mówić po polsku?" - z kolei ja jego zapytałem, -"Tak 
jest, my w domu mówimy po polsku" - brzmiała jego od- 
powiedź, Nie dowierzałem m, wówczas odwrócił rewers t 
swojej marynarki 1 pokazał mi wazytą wstążeczkę bia- 
ło - czerwoną - polskie kolory. Uwierzyłem ma i już 
od tej chwili nie byłem sam w szkole niemieckiej jako 
Polak, Był to młody Ślązak. Niedługo jednak cieszyłem 
się jego przyjaźnią, gdyż wkrótce potem wy jechałem 
na trzy lata do Polski, do gimnaz jum, 

W tej semej szkole niemieckiej, w której rektorem 
był Ślązak o polskim nazwisku: Knosala, odbywały pię 
dwa razy w tygodniu kury języka polskiego. Były 'one 
dzięki staraniom mojego ojca u swojego ziomka, tegoż 
właśnie rektora /tytuł używany tam przez kierowników 
szkół podstawowych/. Salę klasową wynajęło Polskie To- 

warzystwo Szkolne "Oświata" - Pilia Berlin Wachód - 
na naukę języka polskiego, Były to tzw. "Szkółki" pol 
skie, jak je popularnie nazywano. Nauka polegała tu 
na poprawnym czytaniu, piesniu i mówieniu po polsku. 
W domach polskich w Niemczech mówiono natomiast naj- 
częściej "gwarą", w zależności od tego z jakiej dziel- 
nicy polskiej pochodzili emigranci, 

2 rodzicami rozmawialiśmy zawsze po polsku - nawet 
na ulicy, co spowodowało, że niemieccy towarzysze za- 
baw wkrótce zaczęli się ode mnie odsuwać, nazywając 
mnie "Pollacke", co'w ich miiemaniu było obrazą. Zda- 
wałem sobie sprawę z tego, że jestem Polakiem i byłem 
dumny ze owojej polókości, 

Nie należałem do chłopców fizycznie silnych, nato- 
miast współtowarzysze zabaw dziecięcych mieli naczęś- 
ciej przewagę fizyczną nade uną. Nieraz też bywałem 
przez nich pobity, bo byłem przecież "Pollacke", Razu 
pewnego wyczerpała się moja cierpliwość i stoczyłem 
walkę « jednym z moich starszych 1 silniejszych prześ- 
ladowców, Wyszedłem z niej zwycięsko. Od tego czasu 
bardzo mocno wzrósł mój prestiż między Niemcami, Naj- 
lepiej czułem się na kursach języka polskiego w tej 
właśnie szkółce, gdaie mój ojciec pełnił dyżury s ra- 
mienia Polskiego Towarzystwa Szkolnego "Odwiata" jako 
jego członek, zanim z innej dzielnicy miasta nie przy. 
jechał Polak - nauczyciel, by prowadzić lekoje, 

Jak trudna była sytuacja Polaków w Niemczech w po- 
równaniu z warunkami jakie mieli Niemcy w Polace ówia- 
dczy chociażby porównanie tych kilku cyfr: 
800.000 Niemców w Polsce kaztałciło 54,000 swoich 
dzieci w 579 szkołach, mając do tego 2,000 nauczycie- 
1i, 21 szkół średnich niemieckich, 3 szkoły poleko - 
niemieckie, 4 seminaria nauczycielskie 1 2 szkoły za- 
wodowe, Natomiast 1,500.000 Polaków w Nienczęch kształ 
©iło tylko 5,000 dzieci w 61 szkołach podatawowych 1 
W 1. prywatnym gimnazjum w Bytomiu /drugie gimnae jum 
powstało dopiero w 1937 r. w Kwidzyniu/. 

Owczeany poczytny dziennik warszawski "Rzeczpospo- 
lita", porównując położenie Polaków w Niemczech z po- 
łożeniem Niemców w Polece pisał: "Ludowi polskiemi 

trzeba dać Język poleki w szkole pruskiej. Musimy żą- 
dać nauczyciela polskiego w Nieaczech,za nauczyciela 
niemieckiego w Polce, redaktora gazety polskiej w 
Nienczech,za redaktora gazety niemieckiej w Polece , 
słowem żądać głowy za głowę". Szkoda, że do tego nie 
doszło. 

Gdy ukończyłem 10-ty rok życia, rówieśnicy moi za- 
częli uczęszczać do gimnazjum, lecz ja nie mogłem 2 
powodu ckroanych zarobków mojego ojca, nad czym zaw - 
sze bardzo bolałem, Toteż nieopisana była moja radość 
kiedy ojciec po powrocie z jednego 2 zebrań w Polskim 
Towarzystwie Szkolnym "Oświata" powiedział mi, że ist- 
nieje możliwość wyjazdu do Polski na dalezą naukę w 
tamtejszym gimnazjum, Wyjazd do kraju umożliwiło nam, 
dzieciom emigrantów polakich Towarzystwo Emigracyjne 
w Warszawie, W Polsce zostałem skierowany do gimnaz - 
jum w Krasnymstawie, gdzie mieszkałem w internacie, 
Tam też, w 1926 roku wstąpiłem do harcerstwa, do dru- 
żyny przy tamtejszym gimnaz jum. 

Po 3-letnim pobycie w gimnazjum polskim, mówiłem 
już dobrze i poprawnie po polsku. Po powrocie do ro - 
dziców, w sierpniu 1929 r. wstąpiłem do I-ej MDH im, 
Zawiszy Czarnego w Berlinie. Była to najstarsza, a za.” 
razem pierwsza polska drużyna harcerska, założona w 
1918 r. przes zasłużonego - obecnie hm PL - Antoniego 
Nowakk*z Poznania, żyjącego wówczaa w Berlinie, Awan- 
sowałem szybko, bo w dwa lata później zdobyłem pierw- 
szy stopień harcerski 1 zostałem drużynowym III MDH 
im, J, Poniatowskiego, Drużyna ta powstała z gromady 
zuchów I-szej MDH. Jesienią 1934 r. zostałem zastępcą 
komendanta hufca na Berlin i Środkowe Niemcy, Hufiec 
ten swoim zasięgiem obejmował teren Szczecina, Magde- 
burga, Hannoweru, Ziemię lubuską, Zielonogórską oraz 
Łużycką, 

W 1935 roku zostałem członkiem Naczelnictwa ZAP w 
Niemczech, a w roku 1936 zdobyłem najwyżazy młodzieżo- 
wy stopień harcerski - Harcerza Rzeczypospolitej oraz 
stopień struktorski podharemistrza harcerzy na szko- 
leniowym obozie instruktorakim w Brennej, Z początkie. 
1937 r. zdobyłem stopień podharcmistrza zuchów w azko- 
le zuchowej w Nierodzimiu u druha hm Aleksandra Kamiń- 
skiego /1903-1978/, znanego później i cenionego Profe- 

sora i Pedagoga na Uniwersytecie Łódzkim /1969-1973/. 
W okresie lat trzydzistych byłem ózczególnie zain- 

teresowany pracą pedagogiczną i wychowawczą w harcera- 
twie 1 na kursach języka polskiego w tzw. "Szkółkach", 
Niezależnie od tego działałem również w tym czasie w 
Kole Gimnaz jalistów Polskich, w Towarzystwie Muzyce — 
nym "Dźwięk" w Berlinie-Moabit oraz w Towarzystwie Gix 
nastycznym "Sokół" w Berlinie Wschodnim 1 w innych. 
Szczególnie jednak byłem zainteresowany harcerstwen. 
Trudno dzisiaj, po tylu latach odtworzyć wszystkie emo 
ojonalne przeżycia z tym związane. Wiadomo jednak, że 

. harcerstwo było. najatrakcyjniejszą organizacją młodzie 
żową nie tylko dlatego, że była to wielka przygoda na- 
szych lat młodzieńczych, lecz harcerstwo umundurowane 
w Rzeszy hitlerowskiej było nam ponętniejsze w tej 
przygodzie, że stanowiło widoczny protest i jak na tap 
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te czasy, było już ruchem oporu wobec władz hitlerow- 

skich i to młodzieży od wieku zuchowego począwozy, aż 
do wieku lydsi dojrzałych, Właśnie ten okreg, po obję- 
ciu władzy praea Hitlera był najvspanialszym okresem 
rozwoju harcerstwa w Berlinie 1 w całej Rzeszy, 

Jaż w dniu 14 kwietnia 1934 r. gestapo przeałało 
do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych sprawozdanie, prze- 
dstawiające atan organizacji, Władze hitlerowskie były 
w wysokim stopniu zaniępokojone rozwojem harcerstwa. 

W roku 1935 Naczelnikiem ZEPw Nienczech, z siedzi- 
bą Naczelnictwa w Opolu, został młody wówczas druh 
Józef Eachel i to w okresie, kiedy pierwszą organiza» 
cją młodzieżową, która została przez gestapo rozpraco- 
wana był Związek Harcerstwa Polskiego w Niemczech.Jak 
wynikało se sprawozdania Naczelnika ZAPWH za okres 
dwuletni od kwietnia 1935 r. do kwietnia 1937 r. har- 
cerstwo w tyn okresie liczyło 8 hufców, przeszło 100 
drużyn se stanem ponad 2,300 osób. Że sprawozdania Na- 
czelnika wynikało, żę w stosunku do roku 1935 był to 
wzrost liczbowy członków ZHPwN przeszło dwukrotny, W 
Berlinie w tym okresie hufiec 3 trzech drużyn rozrósł 
się do 6-miu i ogarnął takie tereny jak Szczecin, Mag- 
deburg, Hannower, ,Senftenberg oraz tereny dzisie jsze- 
go woj. zielonogórskiego, Jako najważniejsze zadanie 
harcerstwa postulowano wówczas, wobec niemożności roz- 
budowania szkolenia polskiego oraz stałego ubytku ucz- 

niów w szkołach istniejących, zastąpienia szkoły w wy- 
chowaniu narodowym młodego polskiego pokolenia, 

Dopiero od 1935 roku zaczęła śię intensywnie rozwi 
ja6 praca harcerska w Berlinie, tak pod względem iloś- 
ciovym jak 1 szkoleniowym. Utworzono Krąd Starszych 
Harcerzy. Poza I-szą i Il-gą MDH doszły jeszcze dwie 
drużyny, a to przy Domi Polskim przy Dresdenerstr.52; 
IIl-cia, którą objąłem jako drużynowy i IV-ta - mie- 

szana, w Berlinie-Moabit, Poza l-szą ŹDI powstała je- 
szcze ll-ga ZDH oraz Gromada Zuchów żeńskich, 

Do roku 1935 tylko były Naczelnik posiadał stopień 
instruktoraki, a w 1936 r. mięliśmy już 12 instrukto- 
rów - w tym w Berlinie dh phm Edmund Rydziński komen- 
dant hufca, ja - jego zastępca - oraz dhna phm Helena 
Lehr - Kowendantka drużyn Żeńskich i członek Naczelni 
ctwa ZEPwN, * ka , 

Od roku 1935 szereg starszych harcerzy wyjeżdżało 
do krają na obozy i kursy drużynowych oraz zastępo- 
wych, jak również na obozy organizowane na terenie 
Xieniec, 

Ponieważ brakowało nam w harcerstwie widomego naro. 
dowego znaku, podałem projekt wkomponowania Rodłą do 
lilijki jako odznakę ZEPwN, wzór rysunku wykonał zdol- 
ny rysownik i malarz amator dh pllm E, Rydziński, Pro- 
jekt został przyjęty. Począwszy od października 1935r 

zainicjowałem redagowanie pisma harcerskiego dla huf- 
ca berlińskiego pod tytułem "Harcerz", Redaktorani, 
poza mną byli phu E. Rydziński oraz członek Komendy 
liufca dhna phu E. Lehr. Pismo to było drukowane na po 
wielacżu 1 miało bardzo starannie opracowaną szatę 
graficzną, Jego dwe pierwsze egzemplarze uchowały się 

są dzisiaj białymi krukami, , 

iałające w Nisuczech harcerstwo było solą w oku 
»łed: Trzeciej Rzeszy, Toteż od roku 1933 starano się 
podporządkować je urzędowi "Jugendfihrung des Deuta - 
chen Reiches", jednak bez skutku £ powodu naszego opo- 
ru. 2 tego też powodu, pozostawało ono w kompetencji 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i podlegającego mi 
gestapo. Próby ze strony władz czyniono bezustannie 1 
tak w 1936 r. otrzymałem z Głównej Kwatery "Hitlerju- 

gend" zaproszenie na spotkanie przedstawicieli komen- 

dy hufca z naczelnictwem młodzieży hitlerowskiej, z 
czego oczywiście nie skorzystaliśwy. Niedługo potem 
przyssła ponowna propozycja z dodatkową wamianką pro- 
ponującą kooperację i abyśmy na naszych sztandarach - 
w górnym rogu - przyszyli w formie prostokąta, minia- 
turkę sztandaru ze swastyką. Dalsze dążenia do współ- 
pracy to przesłane nam katalogi z kolorowymi zdjęci: 
mi mundurów młodzieży hitlerowskiej jakie i nam propo 
nowano, fa żadną s tych form proponowanej współpracy 
nie reagowaliómy. 

W 1936 roku na różne kursy w Polace wyjechało w su: 
mie 67 osób, Byli między nimi również wybitni działe- 
cze 1 funkcyjni, dzięki czem po tej akcji wszyscy 
członkowie Naczelnictwa ZAPwN 1 niemel wszyscy hufco- 
wi osiągnęli stopnie instruktorskie. Szczególnie nale 
ty podkreślićzudział 10 harcerzy s Niemiec w inetruk- 
torskim kursie dla działaczy spoza kraju, który odbył 
się w Brennej /pow, Cieszyn/. Kurs ten pomyślany był 

jako indywidulane przeszkolenie działaczy, mających 
za granicą Państwa Polskiego prowadzić, względnie pro- 
wadzących już pracę kierowniczą na wyższych szczeb - 
lach organizacyjnych. Program kursu przewidywał zapoz- 
nanie uczestników z problemami samodzielnegookierowa- 
nia powierzoną im jeducatką organizacyjną i uwzględ- 
niał nie tylko metodykę harcerską ale także takie te- 
maty jak zagadnienie kształcenia charakteru, zagadnie 
nia światopoglądowe, Polski współczesnej, psychologię 
socjologię, umiejętność posługiwania się żywym 'ałowem 
śtp. Wśród tych dziesięciu harcerzy był dh phm E,Ry - 

dziński z Berlina i ja, który wówczas byłem członkiem 
Naczelnictwa ZEPwS, Kierownikiem kursu był hu Leon Mar 
szałek, członek GKH w Warszawiej a Przewądniczącym Ko- 
aisji Egzaminacyjnej dh hm Henryk Kapiszewski**? póź- 
niejszy autor książki "Związek fHarcerstwa Polskiego w 
Niemczech" wydanej w 1969 r. Kurs ten był dla naa 
Szczególnym przeżyciem i gdy dzisiaj wspomnę moich 
współuczestników - druhów, to są to przeważnie bohate- 
rowie, którzy za sprawę harcerską oddali życie, Wapom- 
nę tutaj zaledwie o kilku z nich, jak np, phm Władys- 
ław Bzówka, który zmarł po wyzwoleniu na skytek wycie 
ńczenia i przejść w obozach koncentracyjnych w Ba 
chenwaldzie 1 Natzweiler, Phm Stanisław Owołek z Zab- 
rza, początkowo więziony w Buchenwaldzie, potem wcie- 
lony przymsowo do Wermachtu - zginął na froncie, Phu 
Józef forst - specjalnie mi bliski z okresu wspomni. 
nego wyżej kursu i późniejszych spotkań na odprawach 
starszyzny harcerskiej w Bytomiu, pochodzący z Ziemi 
Krajeńskiej, hufcowy w Złotowie, zasądzony za zdradę 
stanu, ścięty w więsieniu w Brandenburgu 2.11.1942 r. 
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nm władysław Planetorz - kierownik działu suchowego 
Naczelnictwa ZAPWE - zamęczony w twierdzy w Kłodzku, 
Phu Ryszard Knosala - organisator ruchu harcerskiego 
w Lipsku, hufcowy na Warmii, zginął w obozie w Dachau 
w kwietniu 1944 r. Ż tego kureu 50 % uczestników odda- 
ło swoje życie, a inni jeżeli nie byli w obozach, to 
nadal pracowali w ruchu oporu, Cały kurs liczył wów m 
Czas 16 uczestników, a kształciło nas 8 instruktorów, 

Cała kadra instruktorska starała się podnosić awo je 
kwalifikacje dla' osiągnięcia w pracy harcerskiej jak 
najlepszych wyników, Gestapo dobrze nas znało, o czym 
świadczyły wspomniane wyżej aresztowania, Nim jednak 
do tego doszło, nie załamywaliśmy się. Niejednokrot- 

nie urządzalióny wycieczki i zloty, biegi harcerskie 
1 podobne imprezy, oczywiście w mundurkach harcerskict 
dak sobie przypominam, najwepanialej wypadł zlot w okc 
licach Friedrichshagen pod Berlinem, kiedy to pó zbiór 
ce 8 drużyn ze Śpiewem polskich piosenek marszowych, 
2 rozwiniętymi sztandarami maszerowaliśwy podziwiani 
przez naszych rodziców, członków Koła Przyjaciół Har- 
cerzy 1 oczywiście wśród mundurowych 1 cywilnych Niem 
ców. Tym razem nikt nas nie zatrzymał, 

Utrzymanie się w warunkach III Rzeszy ponad 30-ty- 
sięcznej awangardy ludności polakiej w Niemczech było 
dowodea wysokiego poczucia odrębności narodowej tego 
społeczeństwa, Kilka tysżęcy Polaków w całej Rzeszy 
zjechało się 6 marca 1938 roku na wielki Kongrea Pola: 
ków i to w Berlinie, by dać świadectwo wysokiej ideo- 
wości i zaangażowania, Jeżeli komuś wydadsą się te 
cyfry małe w stosunku do półtoramilionowej ludności 
polskiej w Rzeszy, niech nie zapomina, że/ członkostwo 
Związku Polaków obejmowało z całą świadomością tylko 
najbardziej bojową część osób dorosłych. Wie wolno za- 
pominać, że ten aktyw Związku stanowił wgruncie rzeczy 
formalnie zorganizowaną grupę ruchu oporu 1 to tak: 
liczną. 

W I1I Rzeszy, gdzie pozdrowieniem oficjalnym nie 
tylko w urzędach, ale w całym życiu publicznym było 
podniesienie ręki i dwa słowa "Heil Hitler", coś prze- 
cież znaczyło, trwające 6 lat obstawanie - i to na co 
dzień - członków Zwiąsku Polaków w Niemczech, że ich 
£o jako Polaków nie obowiązuje, mimo żę są obywatelam 

Rzeszy, Kiedy niejednokrotnie bito za to Polaków spod 
znaku Rodła, ZHPwN protestował w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i procesował Bię o odsskodowanie, Działo 
się to w tych samych latach pogardy, w których w wielu 
państwach Europy, a niestety także w państwie polakim, 

faszyzujące grupy obywateli pozdrawiały się podniesie- 

niem ręki. 
Walkę s hitleryzmem prowadzili Polacy spod znaku 

Rodła nie tylko o syuboliczne gesty, ale przede wszyst 
kim przeciwko podstawowym założeniom hitleryzm, to - 

talnej nietolerancji politycznej, rasisnowi, sterylize 

0ji, eutanazji, więnieniu ludzi bez mądów, wydziedzi- 
czaniu z ziemi gospodarzy nie niemieckich, napzucaniu 

hitlerowskich zasad innym narodowóciom, germanizowaniu 
nazwisk i nazw niemieckich oraz wysiedleniu z ojcowiz- 
ny, w sumie tem wszystkiemu, co wkrótos stąć się mia- 

ło smorą prawie całej Buropy, Oto tylko kilka przykła- 
dów: 

15 lipca 1937 r. upłynęła ważność konwencji genewa- 
kiej, W lipcu tego roku miał się odbyć w Zakrzewie na 
Pogranicza obóz dla dziatwy harcerskiej, organizowany 
przez ZHPwH przy pomocy Związku Polaków, Obóz nie ode 
był się na skutek zokazu władz. Przeprowadzono liczne 
rewizje w lokalach polskich organizacji i konfiskowane 
nikióre polskie książki, a w Czyszkach zakasano zawie. 
szania dzwonów kościelnych, które posiadały polskie 
napisy, 

W takich to warunkach postanowiła Rada Naczelna 
Związku Polaków w Hiemczech podjęcie odpowiednich kro- 
ków celem przedstawienia Bitlerowi położenia ludności 
polskiej w Niemczech. Uczyniono to 5 listopada 1937 r, 
Ritler przyjął delegację i zapewnił, że prawa mniej — 
szości polskiej w Niemczech zostaną poszanowane, W 
dziesięć lat później - na procesie noryaberakim ujaw 
niono, ż6 tegoż dnia po południu, Adolf Hitler powia 
domiż swoich generałów o powzięciu nieodwołalnej de- 
cyzji rospoczęcia wojny 2 Polską najdalej w 1939/40 
roku. Rależy pamiętać również, że tego samego dnia żo. 
stała przyjęta w Warszawie przes preżydenta Ignacego 
Mościckiego delegacja mniejszości niemieckiej w.Pola- 
ce, 

W Polsce hitlerowska "piąta kolumna" maksymalnie 
wykorzystywała zagwarantowane konstytucją prawa 1 swo- 
body obywatelskie, urządzała butne zebrania i zjazdy. 
« tej sytuacji kierownictwo ZPwi postanowiło sorgani- 
zować manifestację walczącego w Rzeszy Polactva, Z 0- 
kazji XV rocznicy statutowej działalności zorganisowa. 
no więc wielki Kongres Polaków w Berlinie, Kongresowa 
manifestacja przygotowała peychicznie Polaków spód: sna 
ku Rodła na najcięższe lata, które nieuchronnie nad — 
chodziły, Na tym kongresie, zasłużonym działaczom z0g- 
tała przysnana odznaka Wiary i Wytrwania, którą otrzy- 
mał również mój ojciec, Na tym właśnie kongresie, chy- 
ba tak pięknie jak nigdy zabrzuiało hasło Polaków w 
Niemczech; 

"I nie ustaniem w walce, Siłę słuszności many, 
mocą tej słuszności, Wytrwamy 1 Wygramy | 

M każdej dzielnicy Rzeszy rosły szeregi harcerstwa 
W 1939 roku w kwietniowym awoim sprawozdaniu mógł 
naoselnik ha Józef Kachel agłosić na zebraniu ZAPwi. 
że harcerstwo to powiększyło swoje szeregi o dalszę 
przeszło tysiąc harcerek i harcersy i o dalsze hufce, 
Jednak następne miesiące miały nam już przynieść no- 
wą falę prześladowań i II-gą wojnę światową, która 
zakończyć miała naszą walkę o utrzymanie polskości 
na tamtych ziemiach, W walce tej nie ustaliśmy aż do 
%yzwolenia, 

«optowanie- wybór obywatelstwa , w tym wypadku po- wobecnie czzyfęEORY 2 wyjazdem do Polski, 
*eobecnie członek Komieji Historycznej Kom: = 

rągwi ZAP w Poznaniu, ZA EE 
*t+w 1939 roku wiceprzewodniczący ZAPWN, 

„ak ówczowny Kierownik Wydziału Zagranicznego Głównej m i atery Harcerzy,  
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hudiec ZD 
Powołany do tycia 27,10,1935 r, na zebraniu nau- 

csacieli szkół polskich i wychowawczyń przedszkoli 
w Olsztynie, obejmował swym zasięgiem Warmię, Nazury 

4 siemię malborską. Pierwszym komendantem został Ry- 
szard Konosała - nieoficjalnym, gdyż posiadał obywa- 
telatwo polskie. Oficjalnie organizacją kierował Le- 
on Włodarczyk, obywatel niemiecki, kierownik Spół- 
dzielni "Rolnik" w Olsztynie, Zastępcy :Franciszek 
Xellman 1 Alfons Barczewski, sekretarz - Józef Tome, 
zastępca - Otylia Teszner -Grot, pełnomocnik ziemi 
ualborskiej - Franciszek Jankowski, 

Powołanie WH było uwieńczeniem wieloletnich wysił- 
ków działaczy polskich, którzy wielokrotnie podejmo- 
wali próby zorganizowania harcerstwa w Olsztynie 1 
w regionie: 

1919 r. - Zbigniew Fieniężny zakłada w Olsztynie 
pierwszy zaśtęp harcerski, kilkunastu harcerzy ucze- 
stniczy w zbiórkach 1 ćwiczeniach oraz pomaga w pra- 
cach przygotowawczych do plebiscytu, Brak kadry, mun 
dórków a przede wszystkim umiejętności instruktors- 
kich powoduje, że po kilku miesiącach zastęp zostaje 
rozwiązany; 

1920 « Ministerstwo Spraw Wojskowych w Warszawie 
powołuje Naczelną Komendę Organizacji Harcerskiej na 
Warmię 1 Mazury, Komendantem jej zostaje Adam Cioł- 
kosz, zaś siedzibą Kwatery Głównej NKOH - Działdowo, 
W tym aamym czasie Naczelnictwo ZHP organizuje Wy - 
dział Plebiscytowy i kieruje na teren Warmii 6 in- 
striktorów, W krótkim czasie wstępuje do harcerstwa 
ok.250 dziewcząt 1 chłopców, Wnieśli oni pokaźny 
wkład do akcji plebiscytowej rozprowadzając m.in. 10 
tysięcy polskich ulotek na Mazurach 1-5 tysięcy na Wa 
rmit, Przeprowadzono liczne pogadanki, na których agi 
towano do wstępowania młodzieży polskiej dą ZHP 1 gło 
sowania w plebisoycie za Polską. Na wiecach rozdano 
ponad 4 tyiące różnych materiałów propagandowych, 
Po przegranym plebiscycie drużyny te jednak rozpadły 

się, 8 
1924 - ponownie Zbigniew Pieniężny zakłada w Olaz- 

tynie drużynę harcerską, Była bardzo aktywna, odbyły 

ECSC EWIETZASZWENIOAE ZIE ZOPZDOOWKNOWIO A 
harcerskie.pl 

się liczne zbiórki i wycieczki, zdobywano sprawności, 
urządzano biwaki, Z barku kadry, w innych miejscowoś- 
ciach drużyny nie powstały, zać osamotnieni harcerze 
olaztyńscy po rocznej działalności zawieaili swoją 
działalność, Wtedy też pojawiły się głosy, jakoby, har 
cerstwo na tym terenie nie miało szans rozwoju, Powo- 
dzenie tych zamierzeń łączyło się z koniecznością po- 
wołania do życia szkolnictwa polskiego, Sposobność ta 
pojawiła się dopiero po 1929 r., kiedy na tym terenie 
zaczęły powstawać szkoły polskie, a przybyli z Pol - 
ski nauczyciele byli obeznani z pracą harcerską, 

1931 - z inicjatywy kierowników szkół polskich w 
Chaberkowie i Nowej Kaletce: Jana Hedrycha i Bdwardą 
Turowakiego oraz przy pomocy wychowawczyń przedszkoli 
Otylii Grot i Anny Sendrowskiej powstają pierwsze dru 
żyny. Harcerze zostają wyposazeni w mundurki zakupio- 
ne z własnych funduszy inicjatorów akcji, Do 1935 r. 
powstały drużyny w Olsutynie, Unieszewie, Gietrzwał- 
dzie i Worytach. W kilku innych działały zastępy har- 

+cerskie, 
2 enwilą powstania W,H, działalność harcerssa w 

tym terenie uległa intensyfikacji, Zorganizowano pra 
cę szkoleniową i wychowawczą, systęmatycznie odbywa 
ły się zbiórki, wycieczki i wieczornice, Zorganizo- 
wano dwa obozy: w Unieszewie /komendantka Nadzieja 

Worobiewówna z Chorągwi Mazowieckiej/ oraz w Plus- 
kach /komendant Józef Kachel, członek Naczelnictwa 

ZEP w Niemczech/, Wzięło w nich udział 43 dziewcząt 

1 chłopców, którzy stanowić mieli zaczątek własnej 
kadry. W całej działalności harcerstwo tego regionu 

zmierzało do. wychowania młodzieży zdolnej do sąmo- 
dzielnego życia i pracy dla społeczności polskiej 

na Warmii, 
W połowie 1936 r. do harcerstwa należało 110 chło 

pców 1 dziewcząt na Warmii i ok, 65 aa Powiślu. Wię- 
-kszość przeszkolona była na kursach i obozach. Stąd 
też poziom pracy w drużynach był bardzo wysoki; re- 
giony te w porównaniu z innymi terenami polontjnymi 
w Niemczech wysunęły się na pierwsze miejsce. Do dru 
tym i zastępów docierały materiały szkoleniowe, czą- 
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Sopiema i książki, sprzęt turystyczny. Dużej pomocy 
udzielało harcerstwo z Polski / m.in.Chorągiew Maz0- 
wiecka/ wysyłając doskonale unundurowaną i wyposażo- 

ną drużynę na spływ jeziorami mazurekimi, i warmiński- 
mi, W czasie postojów młodzież organizowała dla miej 
scowej ludności ogniska z programem propagującym har 
cerstwo, 

Od 1937 roku ruchem harcerskim objęta była już 
nie tylko młodzież uczęszczająca do polskich szkół, 
Zaczęto również sięgać po młodzież pochodzenia pola- 
kiego uczęszczającą do niemieckich szkół powszech- 
nych, Nie uszło to uwagi władz hitlerowskich, które 
nasiliły dążenia do sparaliżowania działalności har- 
cerskiej, Wyrazem tego stał się m.in, zakaz noszenia 
mundurów oraz odbywania obozów letnich, Pogarszała 
się sytuacja wszystkich Polaków w Niemczech, mnożyły 
prześladowynia tych, którzy angażowali się po atro- 
nie polskiej, Na Warmii zdecydowaną akcję przeciwko 
harceratwu prowadziło gestapo, placówki Bund Deuta- 
cher Osten 1 Hitlerjugend, 

W 1938 r. W.H. został podzielony na trzy hufce: 
malborski, kwidzyński, olsztyński, Mimo poczynań i 
represji niemieckich, harcerstwo warmińskie nie prze- 

rwało pracy lecz zmieniło dotychczasowe formy działa- 
nia. Unikało oficjalnych wystąpień, przemarszów 1 
zbiórek mogących być pretekstem do niemieckiej inter 
wencji, Rozpoczęła się działalność na wpół konapira 

cyjna. Kledy zaczęto likwidować polskie azkoły, ich 
funkcję przejmówały drużyny, Na zbiórkach czytano pol 
skie książki, śpiewano polskie pieśni, uczono się hi 
storii. 26.06.1938 r. w Pluskach odbył się Zlot H,W., 
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„ma który przybyli harcerze s całej Warmii. W progra- 
mie znalazły się zajęcia harcerskie i sportowe, ogni 
sko, gawęda, występy artystyczne, 

Od pierwszych dni 1939 r. prześladowania nasilały 
się do tego atopnia, że przeprowadzenie większych 

akcji było już niemożliwe, Almo tego 29 czerwca odby- 
ła się w Olsztynie odprawa hufca, podozas której pod 
jęto decyzję przeprowaizenia nad jeziorem Serwent 
zlotu harcerskiego, Wszystkie przygotowania prowadzo 
ne były w wielkiej tajemnicy, Uczestnicy do ostatniej 
chwili nie znali miejsca zbiórki, 24 lipoa odprowadzi 
11 ich tam wtajemnieseni opiekunowie drużyn, Harcer- 
skie zajęcia 1 uroczystości trwały cały dzień, 

Zlot ten był ostatnią imprezą H.W., liczącego w 
tym czasie 101 członków / w całych  Wiemczech było 
wtedy ok.3 tysiące harcerzy/, Niezależnie od celów 
wychowawczych, rekreacyjnych 1 szkoleniowych, stał 
się manifestacją polskości i woli przetrwania. Waga 

jego urasta do symbolu, gdyż zorganizowany sostał w 
chwili największego zagrożenia, kiedy nie istniały 
już żadne inne organizacje i szkoły polskie, Dowiódł, 
że harcerstwo na tych terenach było jedną a najro- 
tężniejszych organizacji, a jego działacze wytrwali 
do konca, 

2 chwilą wybuchu wojny większość instruktorów i 
działaczy polskich została aresztowana i osadzona w 
obozach koncentracyjnych. Wielu nie doczekało wyswo- 

lenia. Zginęli Leon Włodarczak, Ryszard Kosała i in, 

Za "Leksykonem Harcerstwa" pod red, Olgierda 
Fietkiewicza, Harcerstwo Nr 5/1980, 

c 0 wj 

harcerstwo kwidzyniaków 

Oba Polskie Gimnazja w Kiemczecni w żytomiu /otwar- 
te 8.X1.1932 r./ 1 w Kwidzynie /otwarte 10.11.1937r,/ 
były kuźnią przyszłych kadr harcerskich, Polskie dzie- 
wczęta z Niemiec, odbywające osobno naukę w Polace w 
Liceum Żeńskim w Tarnowskich Górach, również przecho- 
dziły przygotowanie harcerskie, Podczas pobytu na wa- 
kacjach w rodzinnych wioskach czy miastach, polacy ucz- 
niowie zaszczepiali idee harcerskie wóród rówieśników 
swoich środowisk, 

Harcerstwo kwidzyńskie wywiodło się bezpośrednio £ 
harcerstwa bytomskiego. W Polskim Giunaz jum w Bytomiu 
powstała najpierw drużyna gimnozjalna, ale w awiąsku 
z liczbowym roawojem szkoły i drużyny, przekształcono 
w 1936 r, Drużynę Gimnazjalną w Hufiec Gimnazjalny, 
na którego czele stanął dh Józef Kwietniewski, pełnią: 

Władysław Brzeziński hm PL 

©y funkcję inspektora ŻHPwN, Powstały 3 drużyny, Znam 
lasłem się w II Drużynie Gimnaz jalnej im, Kas, Piotra 

Skargi, Jej drużynowym został Alfons Thomas, starazy 
uczeń pochodzący s Kleszczyny w Złotowskiem, Jego kole 
ga klasowy Wacław Rosenthal z Królewskiej Wsi w Złoto. 

wskiem, został drużynowym Drużyny im, Księcia Józefa 
Poniatowskiego, Chodziło o to, czy na patrona drużyny 
wybrać bohatera walki zbrojnej, czy "ryceri ducha", 

Dh A, Thomas sugerował to drugie rozwiązanie i takie- 

go wyboru dokonali członkowie drużyny. Już wtedy A, 
Thomas pisał do gazetki szkolnej "Idziemy", pisywał 
artykuły i wiersze, W drużynie urządzał różnego rodza. 
ja konkursy, m.in. także literackie, malarskie, artys- 
tyczne. Przezywalióny go Świeczką, dlatego, że był 
szczupły, prosty jak ówieca 1 że wszystkich stale tyl- 
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ka oświecał. Zdał maturę w 1939 r. W czasie wojny wcić 
łoBy do armii niemieckiej, został na froncie wschodnia 

Wodotrieluny a współpracę z radzięcką partyzantką. 
Bbiórki hMatuerokie odbynały się w niedziele w godz: 

Rach praedpołudniowych po mszy ów. szkolnej w Gimnas- 

jum. Praca szkoleniowa była bardzo intensywna, Harce- 
rse zdawali na stopnie oraz sprawności, Organizowano 
biegi harcerskie a w czasie wakacji obozy w Niemczech 
lub w Polsco..W czasie zdawania na stopnie wymagano 
od kandydatów znajomości dziejów Związku Polaków, je- 
go struktury organisacyjnej, wiedzy o polskich organi- 
sacjach w Niemczech, założeń ideowych Zwiąsku Polaków, 
historii Poleki, polakiej literatury 1 kultury, Tego 
wszystkiego wymagano obok przedmiotów ócióle harcers- 
kich, przewidzianych na dany stopień. Można powiedzieć 
że ideały harcerskie w połączeniu s ideałani Zwiąsku 
Polaków składały się na ideały Zwiąsku Harcerstwa Pola 
kiego w Niemczech. Obowiązywała snajomość symboliki 
Rodła, umiejętność interpretacji Pięciu Prawi Tulaków, 
Hasła oras Hymnn Rodłg. 

W Bytomiu należałem do I Zastępu *Chytrych Lisów: 
Peliks Włodarozak ze Sstumu - zastępowy — uczeń kl. 
M III b, członkowie zastępu to: Bronisław 1 Gerard Ale 
kzewicse /bracia/ a Klukowa, Klemens Brsuchalski se 
Złotowa-Błota, Franciszek Chyliński s 7akrzewa, Antoni 
Kaąa s Zakrsewa, Piotr Kajewski s Głomeka, Edmund Ko- 
nitser s Zakrsewa, Alojzy Malewski s Jarot w Olsztyńs- 
kiem, We wrześniu 1936 r, klasa M III b została przes 
niemieckie władze szkolne rozwiąsana, ponieważ pracowa 
ła wg. zmienionego program, jako przyszła klasa kwi - 
dzyńska, Wtedy Feliks Włodarczak został przyjęty do 
Gimnazjum Humanistycznego w Wąbrzeźnie, Pó egzaminie 

wstępnym przyjęto go do klasy III nowego typu, co odp 
wiadało W III. Jesienią 1937 r. po otwarciu Polskiego 
Gimnazjum w Kwidsyniu, a po ukończeniu klasy III w Wą- 
brześnie 1 rozpoczęciu nauki w kl, IV, Feliks Włodar= 
czak zjawił się w Kwidzynie, dołączył do swoich Kole- 
gów, młodszych o jedną klasę, których msiał opuścić 
w Bytomiu, tzn, swoich "Chytrych Lisów*. Do Feliksa 
wrócę jeszcze specjalnie niżej, 

Do nowo otwartego 10.11.1937 r. Polskiego Gimnas juą 
w Kwidzyniu przybyło 80 uczniów s Bytomia razem Z wy- 
chowawcami, W ten aposób młodzi harcerse musieli sta- 
nąć esybko na własnych nogach, mieli okas ję wykazać, 
czy są zdolni do samodzielnej pracy harcerskiej, Już 
14.11.1937 r. cibyła się pierwsza zbiórka Hufca Gimna- 
sjalnego. Nabory uczniów w kwietniu 1938 1 1939 r. spo 
wodowały rosrost drużyn gimnazjalnych, Hufcowya został 
Bdmund Różycki, zatrudniony w Gimnazjum jako sekretarz 
Knet polubili go wszyscy kwidzyńdcy i nie tylko kwi - 
dzyńscy harcerze, Wiem, że bliskimi jego współpracow- 
nikami w Komendzie Hufca byli Pfotr Krajewski, który 
w czasie wojny zginął w nieznanych okolicznościach, | 
wcielony do armii niemieckiej oraz Peliks Włodarozek, 
I tu snowu prowadzono bardzo intensywne szkolenie har- 
cerskid zarówno najmłodszych kolegów w wieku 10 - 11 
lat jak 1 starszych, Nierzadkie były rowerowe wyjazdy 
do drużyn w terenie, W czasie yskacji kierowano harce- 

rmy starsaych na kurey instruktorów do Polski, Latem 
1939 roku grupa kwidzyńskich harcerzy przebywała w Gro 
nniku pod Zakopanem, ośrodku szkoleniowym dla harcerzy 
polskich sza granicy, Najważniejszą akcją harcerską by 
ła służba obserwacyjna 1 zabezpieczająca wiosną 1939r. 
kiedy to wieczorami gromadziły się przed Gimnazjum sas 
tępy bojówek hitlerowskich, grożąc wtargnięciem do wnę 
trza budynku. Przygotowywano się także do odparcia e- 

wentualnego ataku, Wiosną 1939 r. Giunazjum w Kwidzy- 
niu było jakby oblężoną fortecą, Nauczyciele, admini 
tracja 4 personel oraz uczniowie msieli w obliczu z 
grożenia zachować spokój 1 duże opanowanie, Mimo wzra- 
stającego napięcia politycznego 1 widocznych przygoto 

wań wojennych se« strony Niemców,nauczyciele, personel 
1 uczniowie przybyli w terminie, tj, na początku sier 
pnia do Kwidzyna,po skończonych wakacjach. Staraliśmy 
się utrzymać normalną prącę szkolną i pozaszkolną, za 
którą odpowiedzialne były trzy organizacje: Spółdziel- 
nia Kwidzyniaków, Harcerstwo oraz Koło Kwidzynieków, 
Dwie ostatnie organisacje miały cele ideowe, Prawie 
wszyscy uczniowie należeli do każdej z tych organiza- 
cji. Punkcjonowały one w zmieniających się warunkach, 
szczególnie od 25.V111.1939 r, aż do rozwiązania Gimna 
sjum przez władze niemieckie ok. 21 września 1939 r. 
Mcześniej jednak miały miejsce następujące fakty: za- 
kaz przekraczania rogatek miasta, sakaz śpiewania pola 
kich pieśni podczas nabożeństw szkolnych w kościele pa 
rafialnym, napad hitlerowców na kąpiących się uczniów 
w publicznej kąpielni otwartej, wreszcie 25,VIII. are- 
sztowanie i wywiezienie do Tapiewa, potem do Grinhoff 
1 Strohbienen nauczycieli, personelu i* uczniów /Por. 

WŁ, Gębik: Burzom dziejów..., Gdynia 1967/, Po rozwią- 
zaniu Gimnazjum nauczycieli odwieziono do więsienia w 
Królewcu, potem do obozów koncentracyjnych. Uczniom 
pozwolono na powrót do domów, Jednak z chwilą osiągnię 
cia odpowiedniego wieku, wcielono ich do armii niemiec 

kiej. Uczniów najstarszych - najwcześniej, najnłod - 
;j,eh - pod koniec wojny. To była ich najuiększa tra- 
z6dja: ubrani w mundur nieaiecki, z sercem 1 Świadomoć 
cią poleką,mieli walęzyć o zwycięstwo brutalnoj przem 
mocy i niesprawiedliwości, Niektórzy s nich zginęli w 
nieznanych okolicznościach, jak Piotr Kajewski, inni 
trafieni pociskiem, jak Leon Klóska z Wióniewki czy 
Jan Styp-Rekowski s Płotowa, Klemens Brzuchalski zgi- 
nął przy nawiązywaniu kontaktu z Armią Czerwoną.Tylko 

nielicznym udało się szczęśliwie przebyć linię frontu, 
Na wschodnim froncie dokonał tego Jan Zdrenka s Zakrze 
wa, potem walczył w I1 Armii WP na Łużycach, dziś jest 
nauczycielem w Starej Świętej. t 

Na froncie zachodnim ideały kwidzyńskie i harcera- 
kie realisował Feliks Włodarczak, ur. 24,1V,1921 r, w 
Erkenschwick w zachodnich Niemczech, gdzie jego Todzi- 
ce poznali się jako emigranci: ojciec Stefan, maszynie 
ta górniczy, urodził się w 1878 r, w Gaju, pow. Śrenj 
matka - Marianna Pietrzak - w 1887 r, w Dalnych, pow. 
Szamotuły, Tam też rodzice 1.1,1923 r, watąpili do 
Związku Polaków, Feliks był najstarszym synem z pię - 
ciorga rodzeństwa z drugiego małżeństwa /a pierwszego 
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też było pięcioro/. Po latach Włodarczakowie przenieś- 

11 się do Sztum, służyli dalej sprawie polskiej i w 
duchu polskim wychowywali swoje dzieci, Toteż w 15-1e- 
cie istnienia Związku zostali oboje odznaczeni odznaką 
*Wiary i Wytrwania", Na początku wojny ojciec Feliksa 
został aresztoweny i przebywał w obozie do 1940 r. Na- 
tomiast brat rozstrzelany w obozie Hohenbruch. 

Feliks został powołany do armii niemieckiej i skie- 
rowany na front w rejon Morza Śródziemnego. 9.V.1943r. 
dostał się w Afryce do niewoli amerykańskiej /obóz 0- 
ran Afryka nr 127/. Potem przebywał w obozie jenieckim 
w Stanach /Camp Jos. T. Robinson, adres: Box 20 C.P.O, 
New York N.Y, nr jeńca: 8 WG - 59181 - 10, nr znaczka 
rozpoznawczego:747, L.S.A.E.A, 38/, Bmia 1.X.1943 r, 

wysłał do rodziny urzędową kartkę Czerwonego Krzyża, 
zawiadamiając 'o swoim pobycie w Stanach. 15.X1,1943 r. 
wysłał kartkę z pozdrowieniami o następującej treści 
/w tłumaczeniu/: "Kochani Rodzice i Rodzeństwo! Wiele 

szczęścia i błogosławieństwa w Nowym Roku! Życzy Wam 
Wasz syn i brat Feliks!" Trzecią kartkę, tym razem ek- 
spresową Czerwonego Krzyża wysłał 15.11.1944 r. o nas- 
tępującej treści: "Kochani Rodzice i Rodzeństwo. Ponie 
waż dotąd jestem stale jeszcze bez wiadomości od Was, 
posyłam Wam ten list ekspresowy. Proszę, odpowiedzcie 
natychmiast, Jestem zdrów. Jak się Wam powodzi? Żyją 

jeszcze wszyscy? Serdeczne pozdrowienia przesyła Wam 
Feliks Włodarczak," Feliks utrzymywał szerszy kontakt 
listowy z kolegami pó naszym rozstaniu się pod koniec 
września 1939 r, I z obozu amerykańskiego nie omiesz - 
kał przesłać mi kartki zawiadamiającej latem 1943 r. 
Widocznie z domu nie otrzymywał wieści 1 msiał mieć o. 
bawy, czy rodzinę nie epotkały jakie renresje z powodu 
jego dostania się do niewoli. Odpowiedź rodziny musia- 
ła być ponyślna, dała m uspokojenie w sprawie losu ró. 
dziny, I wtedy Feliks prawdopodobnie podjął decyzję, 
którą dyktowało mu serce, Mógł oczywiście pozostać w 
obozie jenieckim do końca wojny 1 powrócić bezpiecznie 
do swoich, Peliks uważał się w dalszym ciągu za bojow= 
nika o polską sprawę, O czym Świadczy jego list z dnia 
26.V1.1944 r. skierowany do Arki Bożka, jednego z b. 

„ czołowych działaczy Związku Polaków, a w tym czasie 
członka Rady Narodowej przy Polskim Rządzie w Londynie 

"dnia 26 czerwca 1944 r. 
Wielmożny Panie! 
Dowiedziawszy się od p. ppr, Dziewanowskiego, z któ 

rym miałem przyjemność spotkać się w Nowym Jorku, o 
Pańskim pobycie w Londynie, pragnę dziś posłusznie za- 
meldować moje przybycie'do Wielkiej Brytanii, Pan 
Dziewanowski polecił mi przesłać Panu serdeczne ukłony 
4 pozdrowienia, 

Pochodzę z Sztum /ziemia malborska/, Przez cztery 
lata uczęszczałem do Gimnazjum w Bytomiu, później aż 
do chwili wybuchu wojny do Gimnazjum w Kwidzynie, Dob- 
rze sobie Pana przypominam z gawęd przy ogiiskach har- 
cerskich na Śląsku Opolskim, Pan z pewnością znał noje 
go brata, kierownika "Rolnika" w Olsztynie /rozetrzela 
ny w 1940 r,/, zięcia p. Józefczaka z "Gospody" w Byto 

miu /zmarł w Dachau w 1942 r./. Przez obozy jenieckie- 

w Stanach Zjednoczonych dostałem się wreszcie do An - 
gl11, Ucieszyłem się niezmiernie, spotkawszy w I dywi- 
zji panc., do której zostałem przydzielony /wprawdzie 
zgłosiłem się ochotniczo do lotnictwa/ podch, Zakowia- 
ka. 

Nie wiem, jak dalece Pan poinformowany jeat co do 
losów wielu z naszych rodaków w Niemczech, Dlatego poz 
wolę sobie odczekać Pańskiej odpowiedzi, nim Panu na- 
piszę szczegółowy list, a może będzie leżało w granicy 
możliwości, że kiedyś będę miał zaszeżyt Pana osobió- 
cie zobaczyć, Słyszałem, że p. Kmiecik także znajduje 
się w Londynie. Jego brat Witold znajduje się w Pozna- 
niu 1 powodzi ma się nieźle, Sześć tygodni tem do - 
niósz mi o tym w liście jeden z moich kolegów, 

Kończę dziś mój krótki list w tej myśli, że otrzyma 
wszy wkrótce Pańską odpowiedź, będę mógł Panu zdać 
szczegółowszy raport. 

Przyjmij Pan, Panie Bożek, wyrazy szacunku i pówa- 
łania, Zasyłam serdeczne pozdrowienia 1 ukłony /-/ 

Pelika Włodarczak 
Nad,: St. Strz. Kwidin Feliksa P 43 Polish Forces." 

Prawdopodobnie drugiego listu do. Arki Bożka Felika 
nie zdążył napisać ani go odwiedzić, Niebawem znalasz 
się z I Dywizją Pancerną na froncie w Normandii, 

Przypomnę jeszczet 13.V1.1944 r. Pelike zostdł wpi- 
sany do Polskich Sił Zbrojnych pod numer 34772 oraz 
pod nazwiskiem Feliksa Kwidiń /!/, a przydzielony do Dy. 

wizji Pancernej 22.V1,1944 r. jako st. strzelec w 8 bu. 
onie, 5 

Dlaczego zmienił ńazwisko jako żołnierz polski? Nie. 
wątpliwie na froncie istniała możliwość dostania się w 
ręce Niemców, Dlaczego właśnie Kwidiń, móże miało , być 
Kwidyn? Otóż 29.1X.1938 r, w Kwidzynie odbyła się uro- 
czystość taw, "Chrztu Kwidzyniaków", tan, "pasowania" 
uezniów, przyjętych do pierwszej Klasy w kwietniu, na 

prawdziwych Kwidzyniaków. Ceremonii "chrztu" wodą wiś- 
laną, przyniesioną z Wisły pod Kwidzynem /tu Wisła don 

tykała ówczesnego terytorium Rzeszy/, dokonaż Wielki 
Kwidyn, postać legendarna, Feliks Włodarczak, Nadawał 
się do tej roli, ponieważ był wysokiej postawy, obrotu 
my, a nade wszystko zaangażowany społecznie w Harcers- 
twie, w Kole Kwidzyniaków oraz w Samorządzie Uczniows-" 
kim, Wśród kolegów cieszył się pełnym zaufaniem, był 
lubiany, koleżeński, wesoły, rzutki, pełen energii,Je- 
go pseudonim jest więc symbolem tych warzości narodo= 
wych 1 ludzkich, które wyniósł z dom rodzinnego, t 
Gimnazjum Bytomskiego i Kwidzyńskiego, z polskich ór- 
ganizacji,ze Związkiem Polaków na czele, Zdjęcia z in- 
prezy "chrztu" są w książce W, Gębika "Burzom dziejów" 

8.VIII.1944 r. wyruszyła razem 2 Brytyjczykami spod 
Chón I Dywizja Pancerna,w kierunku południowo-washod- 
nim ku Falaise z zadaniem domknięcia potrzasku anglo « 
amerykańskiego, w którym znalazły się ogromne siły ar- 
mii hitlerowskiej na polach Normandii. 14 sierynia, je- 
szcze przed miejscowością Grainville Langannerie, po- 
legł starszy strzelec Feliks Kwidiń, Nie znamy szcze- 
gółów zdarzenia, Sądząc,na podstawie opisu zdarzeń 
14.Y111.1944 r. w książce Fr. Skioińskiego "Pierwsza 
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Pancerna", Warszawa 1960, 8. 523-524, można przypusz - 

czać, że Feliks mógł zginąć na skutek pomyłki lotnic 

twa alianckiego, które przeprowadziło ciężki nalot za- 

miast na pozycje nieprzyjacielskie na stanowiska czoł- 

gów brytyjskich 1 polskich, j 

* Pelika Kwidiń spoczywa wraz z przeszło czterystu 

towarzyszami broni na ziemi francuskiej, nie doszedł 

szy do polskiej, na cmentarzu bohaterów w Langannerie 

[1B(4 - 094502.- płot IV, rów "U", grób 1/+ 

latem 1978 r. cmentara w Langannerie i grób Pelikaa 

odwiedziła nauczycielka m Francji, mieszkająca w Wa- 

ziera, Karia Czarka wraz z córką Ludwiką, Ta ostatnia 
zrobiła zdjęcia starannie utrzymanego grobu i cmenta- 
rza. Zdjęcia te trafiły później do Polski, do obejrze- 
nia w Kwidzynie 1 Krakowie, 

13 Drużyna Harcerbka przy Ośrodka Szkolno-Wychowaw- 
czym w Kwidzynie nosi imię Feliksa Włodarczaka, 

Pragnąłem na tych kartkach zatrzymać choć kilka sy) 
wetek harcerzy, a w Śród nich dha Feliksa, którzy w 
szczepólnych warunkach pozą granicami Poleki wiernie 
pełnili służbę Bogu i Ojczyźnie aż po kres ich młodego 

życia. 

  

"HARCERZE 
Maran Sami GRYFA” 

MMarcerstwo Polskie w Niemczech powstało w 1913 r. 
kiedy to w Berlinie zorganizowano pierwszą drużynę ska 
utówą. Działalność jej została wkrótce przerwana na 

gkutek wybuchu I wojny światowej. Po wojnie harcerstwo 

odrodziło się 4 szybko rozwijało działalność, począt- 

kowo w więkazych ośrodkach miejskich, a z czasem, w 

związku % rozwojem polekiego szkolnictwa w Niemczych, 
także i na wsiach, 

W 1937 roku wydana została przez ZEP w Niemczech 
książka pod tytułem "Drużyna pod znakiem Rodła" - pier 

waza książka określająca cele harcerstwa w Niemczech, 

Ozytamy tam: "Celem Związku Harcerstwa Polskiego w 

Niemczech jest wychowanie młodzieży polskiej w duchu 
narodowym i społecznym, w myśl ideologii i zasad har- 

cerskich, Wszystkie nasze poczynania będą więc miały 

na celu: urobić Polaka świadomego swych spraw i obo - 

wiązków wobec swojego społeczeństwa, którego jest czła 

nkiem, Czynnikami nadrzędnymi w wychowaniu harcerza 
polskiego w Niemczech są wszystkie te czynniki, które 

mieszczą w sobie pierwiastki ojczyste, zdolne są udós- 

konalić jego język, wzbudzić honor i poczucie odpowie- 

dzialności sa wspólność sprawy polskiej w Niemczech," 
/"utody Polak w Niemczech" - Nr. 2, 1937 r./ 

Dlatego też Związek Polaków w Niemczech przywiązy- 
wał dużą wagę do rozwoju harcerstwa. Przede wszystkim 
chodziło o wciągnięcie w jego szeregi młodzieży Bzkol- 
nej i pozaszkolnej, która nie mogła brać jeszcze u- 
działu w polskim życiu organizacyjnym dorosłych i dla- 
tego była bardziej podatna na wpływy germanizacy jne, 

arcerskie.p 

  

W Szczecinie Polonia nie była zbyt liczna, a więc 
dzieci i młodzieży też było niewiele, Dopiero 15 lute- 

go 1934 r. s inicjatywy tamtejszych działaczy poloni j- 
nych powstała pierwsza męska drużyna harcerska im, 
"Gryfa", Założycielem jej był nauczyciel 1 działacz 
polonijny przybyły w lipcu 1932 r. z Powiśla - Maksy- 
milian Golisz, Jego przybocznym, a praktycznie druży- 
nowym - zostaje leon Chmara, "bardzo dzielny chłopak" 
- jak go nazwał Heliodor Sztark, konsul RP w Szczeci- 
ni6, w liście z czerwca 1958 r, skierowanym do druży- 

ny "Gryf", kontynuatorki tamtej z lat 1934 - 1939. 
Drużyna w chwili założenia liczyła 7 członków, Mi- 

mo niewielkiej początkowo liczby członków, działalność 
harcerzy była bardzo intensywna i ożywiona, Dzięki te- 

mu,'liczba chłopców w ciągu pierwszych kilku miesięcy 

znacznie się powiększyła. W wynika energicznych starać 
M. Golisza oraz pomocy konaula i, Sztarka, drużyna w 
pierwszych miesiącach swego istnienia dysponowała kom 

pletnym sprzętem turystycznym. Posiadała namioty, garn 

ki 1 zakupione s własnych funduszy mindurki i chusty 
w czażnym kolorze, 

Maksymilian Goliez w swoim pierwszym sprawozdaniu 
relacjonował: *... Drużyna harcerska im, "Gryft zało- 

żona 15.2.1924 r. Liczba członków - druhów 7. Od daty 
założenia do 1.6.1934 r. odbyło się: 
a/ 23 sbiórki harcerskie, 

b/ 2 wycieczki półdniowe, 
©/ 1 wycieczka trzydniowa do Trzebieży, 
d/ 4 wycieczki całodzienne. 
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Praca na zbiórkach harcerskich jest bardzo intensywna. 

Młodzież sama przychodzi do zrosumienia, że jako Pola- 

cy muszą władać językiem polskim. Sami domagają się 
wobec tego nauki języka polekiego. Na zbiórkach harcer 
skich przepracowano w czasie sprawozdawczym: 

10 praw harcerskich, * 
robotę harcerską 1 pieśń "Bracia Skauci", 
alfabet Morsego, 
węzły hs cerakie, 
znaki harcerskie ręką 1 sa pomocą gwizdka, 
osnaki harcerskie jak; lilijka, krzyż harcerski , 

sznury, itd, 

prace rzeźbiarskie w linoleum 1 drzewie, 

różne gry. 
Ze szczególnym zadowoleniem należy stwierdzić, że 

harcerze wielką część pracy wykonują samodzielnie 
drużyny w przyszłości wstąpią dzieci od 6 - 10 lat, 
które obecnie mają się przypatrywać ruchowi harcerskie 

W dniu 27 maja 1934 r. odbyło się pierwsze zebranie 
harcerzy i rodziców, Wzięło w nim udział 35 osób doro- 
słych i 20 chłopców. Fa zebraniu tym M. Goliez poinfor 
mował rodziców o planach 1 pracach drużyny. Zakupiono 
dla niej 5 rowerów, by ci chłopey, którzy nie mają włe 
asnych, mogli również brać udział w wycieczkach krajos- 
nawczych w dalsze okolice Szczecina. Do wycieczek tyct 
kierownictwo drużyny przywiążywało dużą wagę. Dawały 
one bowiem dobrą sposobność do prowadzenia rozmów po 
polsku, uczenia się polskiej historii i literatury o- 
raz piosenek harcerskich, Wycieczki te, organizowano 
$uż od wczesnej wiosny,do późnej jesieni w każdą pogo- 
dną sobotę 1 niedzielę, 

Pierwszą wycieczkę drużyna zorganizowała 4 marca 

1934 roku do Zdunowa. Następnie 28 marca nad jesioro 
Binowskie a 22 kwietnia do Kołowa, Po zakupieniu rowe- 
rów, chłopcy urządzali wycieczki do bardziej odległych 
okolic Szczecina, W dniach 28 - 30 maja 1934 r. przem 
bywali aa J-dniowym biwaku w Trzebieży, W czerwcu na- 
tomiaet zorganisowali wycieczką do Żaborska pod Szcze- 
cinem, na którą zaprosili również rodziców, by zapoz- 
nać ich s harcerskim życiem obozowym, 
- W lipcu 1934 r, dzieci polskie, w tym harcerze wy- 

jechały na kolonie letnie pod Poznań, dokąd odwiózł 
ich M, Golisz, jadąc na Kongres Polaków z- Zagranicy do 
Warszawy, 

Dumą drużyny był astandar, ufundowany przez organi- 
zacje polonijne Szczecina, Sztandar o biało-czerwonych 
barwach, miał s jednej strony anak Rodła, a z drugiej 
symbol Związku Harcerstwa Polskiego - Niemczech, a na 
dole napis "Szczecin", 

Tymczasem szykany władz hitlerowakich w stosunku do 
Polaków i ich organizacji wzaagały się. Nie sanknięto 
co prawda polskiej szkółki, ale wywierano presję na ro 
dziców 1 dzieci, przeprowadzając rewisje i szykanu jąc 
ich w różny sposób, Wielu więc z tych powodów wycofało 
Bwoje dzieci ze szkółki 1 drużyny, Pobyt M. Golisza w 
Szczecinie był od początku pilnie 6ledzony przez poli- 
cję, która w awych raportach określała perfidnie, że: 

"Golisz przeż swoją podburzającą pracę, przeszkadza w 
dalszy: polepazaniu stosunków polsko-niemieckich" „Dal- 
szy więc pobyt M. Golisza w Szczecinie ze względu na 
jego bezpieczeństwo był bardzo niewskazany, Władze 
Związku Polskich Towarzystw Szkolnych przeniosły więc 
£o od września 1934 r, do Berlina. Przedtem jednak 
władze hitlerowskie odebrały mu prawo nauczania. Szkół 
ka polska i drużyna pozostały bez nauczyciela i ins - 
trukiora. Musiano zrezygnować z pomieszczeń przy uli- 

cy Lotników, 
Po wyjeździe M. Golisza, przez parę tygodni druży- 

nę prowadził pracownik konsulatu RP Jarosław Mosiężny 
1 był jej duchowym opiekunem do końca jej istnienia, 
Od liatopada 1934 r. prowadzenie drużyny przejął prze- 
niesiony z Wrocławia nauczyciel 1 działacz poloni jny 
- kleksander Omieczyński, Posiadanie własnego motocyk- 
la ułatwiało Omieczyńskiem nawiązywanie kontaktów z 
młodzieżą polską poza Szczecinem, którą wciągał do pra 
cy harcerkkiej. W grudniu 1934 r.polska szkółka prze- 
niosła się do lokalu przy ul. św. Krzysztofa 5, a od 
stycznia do maja 1935 r, A. Omieczyńskiemu odebrano 
także prawo nauczania. Pod koniec 1935 roku A. Omie- 

czyński założył w Szczecinie koedukccyjną gromadę su- 
chów pn, "Wiewiórki", 

W sierpniu 1935 r. odbył się w Szwecji 11 Światowy 
Zlot Starszych Skautów. Grupa harcerzy z Polski jadąc 
do Szwecji zatrzymała aię w Szczecinie 1 apotkała ze 
arczecińskimi harcerzami, dla których apotkanie to by- 
ło wielkim przeżyciem, Podobne święto przeżyli harce- 

rze "Gryfa" w lipcu 1936 r. kiedy to delegacja harce- 
rzy polskich udawała się przez Szczecin na Jubileuszo- 
wy Zlot Skautów Norweskich, 

Rok 1956 przyniósł pewne załamania aię pracy harcer 
skiej przez poważne smniejszenie się liczby całonków, 
W drugiej połowie tego roku pozostało ich zaledwie 
czterech najwytrwalezych 1 najodważniejazych, a wśród 
nich Leon Chmara, Manfred Mieczysław Iwan i Eugeniusz 
Wałęsiak. Miro wielu trudności, tak drużyna "Gryfa" 
jak i gromada "Wiewiórek" działały, chociaż skromniej, 
pod kierunkiem Aleksandra Omieczyńskiego aż do roku 
1939. 

Aleksander Omieczyński pracował nie tylko s dniećni 
w Szczecinie, Prowadził również kursy języka polskiego 
dla młodzieży dorosłej, dla dzieci polskich robotników 
rolnych w okolicach Szczecina 1 pobliskich powiatów, 
był sekretarzem Związku Polaków w Niemczech Oddział w 
Szczecinie, prezesem Towarzystwa Śpiewa "Chopin", 

Aresztowanie A, Omieczyrńskiego w czerwcu 1939 roku 
oraz wojna przerwały działalność harcerstwa w Szczeci- 

w kwietniu 1959 roku z okazji 25-tej rocznicy pows- 
tania pierwszej harcerskiej drużyny "Gryf" w Szczeci 

yła się uroczystość wręczenia sztandaru dla dru 
żymy "Gryfa" liufca Szczeci. Nad Odrą, kontynuującej 
tradycje tamtej drużyny z lat 1934-39, Udział w uro — 
czystościach wzięli m.in, Marszałek Polski Marian Spy- 
chalski, generał Wojciech Jaruzelski, władze "PAR 
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twa i miasta Szczecina, władze ZAP z Naczelniczką hm 
Zofią Zakrzewską oraz przedstawicielami rodzin M, Goli 
sza i 4. Omieczyńskiego. 

W dniu tym odsłonięto również na placu Żołnierza 
tablicę pamiątkową ku czci harcerzy i instruktorów s 
lat 1934 - 1939, 

Corocznie drużyny harcerskie w województwie, a 
szczególnie w Szczecinie obchodzą uroczyście dzień 15 
lutego - jako rocznicę powstania drużyny "Gryf". Uro- 
czystości te organizowała najpierw Komenda ilufców m. 
Szczecina, a następnie Hufca Szczecin Śródnieście,któ- 
ry 3.6.1973 r, przyjął imię "Bohaterów Polonii Szcze- 

cińskiej", 
W 1968 roku harcerstwo Szczecina,w 34 rocznicę pow 

stania drużyny "Gryf", włączyłą się do obchodów zorga- 
nisowanych przes Szczecińskie Towarzystwo Kultury, T0- 

- urodzony 18.10.1906 r. we wsi 
Wiele pow, Chojnice, Ukończył Państwowe Seminarium Na 
uczycielskie w Iubawie, 01 1926 r, sekretarz Związku 
Polaków w Sztumie. W latach 1930-32 prezes Polskich 
Towarzystw Szkolnych na Powiślu. Z dniem 18.07.1923 r. 
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warzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich oraz Towarzystwo 
Przyjaciół Szczecina. W dniach 26-27,4.1968 r. w rocz. 
nicę wyzwolenia Szczecina odbyła się w Zamku Książąt 
Pomorskich sesja naukowa poświęcona tradycjom polskim 
na Pomorzu Zachodnim w okresie 20-lecia międzywo jenne- 
go. Wśród imprez towarzyszących zorganizowano m.in, 
- odsłonięcie tablicy dla upamiętnienia szkoły pola - 

kiej w Szczecinie w okresie międzywojennym /pl. Lot- 
ników/, 
nadanie imienia Aleksandra Omieczyńskiego - kierow- 
nika szkoły polskiej w okresie międzywojennym w 
Szczecinie, zamordowanego przez hitlerowców w 1941r 
- szkole nr 62 w Szczecinie, 
spotkanie byłych działaczy polonijnych z młodzieżą 
m. Szczecina w Zamku Książąt Pomorskich, j 

4... 
przeniesiony do 3zczeciną na skutek represji władz nit 

mieckich. 31.08.1934 r. przeniesiony do Berlina jako 
kierownik Towarzystwa Szkolnego "Oświata". 11,09,1939 
aresztowany i osadzony w obozie koncentracyjnym Sass- 
enhausen, W styczniu 1940 r, zwolniony a następnie w 

październiku tego roku, jako obywatel niemiecki wcie- 

lony został do armii /art, p.lot,/. W 1941 r. areszto- 

wany ponownie, pod zarzutem zdrady stanu - osądzony 
przez sąd wojenny, Wyrok śmierci, Stracony 1.04,1943r. 

w Oranienburgu. 

„ar: ZER REWEZCEYZECY, Ę" 

POLSKI HUFIEC HARCERSKI W 

WIEDNIU w latach 1936-1939 

I ”PFANITEUM"” wiedeński ośrodek 

szkoleniowy ZHP 

bo roku 1972 dwukrotnie zostałem uczozony minutą ci- 
jako nieżyjący, © tym, że nie żyję był „przekonany druh 
Henryk Kapiszewski, autor książki pt, "Związek Harcer- 

stwa Polskiego w Niemczech” 1 druh Józef Kachel, były 

naczelnik Związku Harcerstwa Folskiego w Niemczech, 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Kón- 

Bularny, Wydział Polaków Zagranicą, zaangażowało mnie 

g początkiem roku 1936 na stanowisko nauczyciela 1 

kiórownika Szkoły Polskiej w Wiedniu, W okresie przed 

1939 rokiem określało się,według ówczesnej nonenklatu. 

ry na "nauczyciela szkółek polskich", gdyż szkoły pol- 

skie były wtenczaa rozrzucone w trzech dzielnicach 

Wiednia — w III dzielnicy przy Boerhavegasse,w X dzie” 

1nicy przy Keplerplatz i w XX dzielnicy przy Staudin= 

gorgasse, Wiedziałem dokładnie, żę oprócz pracy w 

Siefan Słyszyński hm 

szkole do moich obowiązków będzie należała praca 2 
młodzieżą w ZAP, Warunkiem przyjęcia mnie do pracy 
wśród Polaków za granicą było ukończenie służby wojsko. 
wej i posiadanie stopnia instruktorskiego |» W 1936 

roku posiadałem dwa stopnie: byłem podporucznikiem 

zerwy i podharemistrzem, Na początku 1939 r. Szkoła 
Polska w Wiedniu ze swoimi filiami 1 Polski Hufiec 
Harcerski były już dobrze zorganizowane i funkcjonowa- 
ły bez zarzutu = szczególnie Polski Hufigc Hdrcerski, 
Znalazło to pełne uznanie w Konsulacie Generalnym RP 
w Wiedniu i w "Towarzystwie Opieki nad Szkolnictwęm 
Polskim w k-edniu*, Dowodem tego uznania było wysłanie 
przez te dwie placówki polskie,wniosku do Ministerste 
wa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w War- 
Bzawie o zwolnienie mnie w tamtych czasach z bardzo 
ważnego praktycznego egzaminu na nauczyciela publicz- 
nych szkół powszechnych, czyli egzaminu kwalifikacyj- 
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nego. Tylko za wybitzo zaaługi w pracy pedagogicznej 
4 społecznej ną podstawia rozporządzenia Prezydenta 
RP z dnia 6,II1,1928 r, - Dz.U, itd, możną było być 
zwolnionym z tego egzaminu, Dzisiaj w szkolnictwię 
nie istnieje już ten epzamin, Trzeba się wczuć w tan 

te czasy, aby zrozumieć moją w owym czasie satysfak — 
cję. To było dla "mnie największym wyróżnieniem, nieja- 

ko odznaczeniem, nieporównywalnym ze współczesnym spo- 

sobem myślenia, 
W latach 1936 do 1939 postawiłem sobie jako cel 

stworzenie dobrze zorganizowanego i sprawnie działają- 
cego Polskiego Hufca kiego w Wiedniu, Współdzia 
łałem ócióle z Wydziałem Zagranicznym ZKP, na którego 
czele stał druh Henryk Kapisz. 1, autor późniejszej 

książki "Związek Harcerstwa Polskiego w Niemczech" „Za- 
czynałem mój cel już osiągać w roku 1937. W następnym 
roku burza dziejowa schwyciła mnie 1 cały hufiec w Bwo 
je objęcia. Z chwilą przyłączenia Austrii do III Rze- 
szy Niemieckiej, Związek Polaków w Austrii 1 Polski Hu 
fieo Harcerski zostały włączone do Związku Polaków w 
Niemczech i Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech, 
To był przełom w życiu Polskiego Hufca Harcerskiego w 
Wiedniu. Siłą historii zostaliómy włączeni w nowe wat 
runki pracy, Objęła nas machina terroru hitlerowskiego 
który wnikał w każdą dziedzinę życia społecznego, na - 
wet prywatnego, Był to obraz ponury. Jako przykład 
niech posłuży fakt, że natychmiast po zajęciu Austrii 
przez faszystów spod znaku afastyki - terror hitlerow- 
ski skierował swoje ataki vrzeciw ludności żydowskiej, 
Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że obiektem prześlado 
wań staną się po pewnym czasie instytucje, organizacje 
polskie i sami Polacy, 

Polski Hufiec Harcerski w Wiedniu był jaż jednak 
przygotowany na nowe, trudne warunki pracy, Dzięki cze 

mu ? Dzięki posiadaniu własnego Ośrodka Szkoleniowego 
ZHP, 

Pozwólmy na ten temat wypowiedzieć się Henrykowi 

Kapiszewskiemi, autorowi książki "Związek Harcerstwa 
Polskiego w Niemczech" - zarys historyczny ze szcze — 

gólnym uwzględnieniem lat 1933 do 1939 - autorowi naj- 
lepiej zorientowanemu w działalności ZHP w Niemczech, 
strona 189 /cytuję/: - 

"Przyłączenie Austrii do Rzeszy /13.111,1938/ zmie- 

niło całkowicie warunki pracy wiedeńskiego, harcerstwa, 

którego działalność pomimo powstałej sytuacji nie 08- 
łabła. Już w dniu 12 marca do Działu Zagranicznego Na 
czelnictwa Związku Harcerstwa Polskiego w Warszawie 

wpłynęła od komendanta hufca Styszyńskiego depesza, 
stwierdzające, że harcerstwo polskie w Wiedniu przygo- 
towane jest do nowych warunków pracy, Zgodnie z wyty- 
oznymi otrzymanymi s Działu Zagranicznego Naczelnictwe 
Związku Harcerstwa Polskiego, Styszyński wkrótce po = 
tem udał się do Opola 1 zgłosił Zarządowi przystąpie- 
nie hufca wiedeńskiego do Związku Harcerstwa Polskiegc 
w Niemczech, Jednocześnie zostały przerwane wszelkie 

bezpośrednie kontakty harceratwa w kustrii z krajem, 
Hufoowy Styszyński wziął udział w walnym zebraniu Har- 
cerstwa Polskiego w Niemczech 2.1V.1939 r, w Bytoniu, 

Zgłoszony wówczas przez niego atan harcerstwa polskie- 
go w Austrii wynosił 90 osób, zatem liczba harcerzy 
mino terrora hitlerowskiego nie tylko nie znalała, ale- 
nawet wzrosła, W programie akcji letniej 1939 r, Wie- 

deń zgłosił na obozy 4 kuray polskie w Niemczech 30-4C 
osób," /koniec cytatu / 

Kiedy w lątach sześćdziesiątych druh Henryk Eapi — 
szewski przygotowywał materiały do Hiatorii Związku 
Harcerstwa Polskiego w Niemczech był przekonany, że 
hufcowy Stefan Styszyński nie żyje. To przekonanie po- 
legało zresztą na wzajemności, Nie miał się do kogo 
zwrócić po materiały źródłowe o działalności ZAP w Au- 
strii w latach 1936-1939. Stąd na stronach od 188 do 
190 jego książki rozdział pt. "Hufiec Harcerski w Aus 
trii" ma tak skromne wymiary, Rozdział ten nie mógł 
też być potwierdzony żadnym zdjęciem fotograficznym. 

Aby dobrze -zrozunieć atmosferę pracy w hufcu wie - 
deńskim w tamtych latach, należy zauoznać się bliżej z 
położeniem „diedeńskiego Ośrodka Szkoleniowego *PANITE- 
UM* i z funkcją jaką w owym czasie spełniało "PANITR- 

UM, 
Trzynasta dzielnica stolicy Austrii posiada dźwięcz 

ną nazwę: "Ober Sankt Veit", Najwyżej położonym tere- 
nem tej dzielnicy jeat wzniesienie "Gemeindeberg" - 
Skąd rozciąga się wspaniały widok - jakby Wiedeń poło 
żył się u naszych stóp. W lekko przymglonym powietrzu 
wielkomiejskiej aglomeracji widać wyraźnie rzekę Dunaj 
sławną górę Kahlenberg i Leopoldsberg na horyzoncie, 
Widoczne są też monumentalne budowle: Katedra ów, Ste= 
fana, Ratusz, Karlakirche, pałac cesarski Burg i RL. 
senrad wesołego miasteczka - Prater. W czasie ostat — 
niej wójny Niemcy zgrupowali na zboczach wzgórza silne 
baterie artylerii przeciwlotniczej, Jednak druga wojna 
światowa uchroniła ten zakątek od totalnych zniszczeń 

- nie licząc mniejszych uszkodzeń, Jeszcze dziś na 
szczycie Gemeindeberg wznosi się PANITEUM - kompleks 
stylowych budynków z wysoką kopułą kaplicy w stylu nać 

ladującym renesans, Właścicielami Faniteum s obszerny 

parkiem była i jest w Austrii ziemiańska rodzina Lanc- 
korońskich, Zospół budynków wraz z kaplicą wzorowaną 
na kościele Santa Krua we Florencji - niał być upanię- 
tnienitm zmarłej przy porodzie pierwszego dziecka hra- 
biny Fanity Lanckorońskiej - stąd nazwa "Paniteum", By 
ły to lata poprzedzające pierwszą wojnę światową, Efe- 
ktowny projekt - coś w rodzaju sanatorium - zbudowany 

dla "upamiętnienia" - nie wytrzymał próby czasu,*Rekon 
valeszentenheim* dla matek po porodzie nie był wyko — 
rzystywany, W latach trzydziestych naszego stulecia po 
mieszczenia PANITEUM ówieciły pustką. Kiedy zwróciłem 
się z prośbą poprzez Konsulat Generalny w Wiedniu o 
przekazanie budynków na Harcerski Ośrodek Szkoleniowy 
- otrzymałem zgodę rodziny Lanckorońskich, 

Harcerski Ośrodek Szkoleniowy był nazwą poufną, Ofi 
cjalnie wobec władz zgłosiłem w Gemeinde Wien urucho- 
mienie "Rekonvaleszentenheim dla dzieci i młodzieży po 
przebytej chorobie", Problem od samego początku był ry 
zykowny, Staraliśmy się wczuć w. nasza położenie oczyma 
1 myśleniem obcvch nam ludzi, Skąd mie!iśmy cały "35  
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1938 1 1939 /do wybuchu wojny/ pełno młodzieży w wiam 

szkoły podstawowej i óredniej? Czy ktoś nie zwróci na 
to uwagi? A więc ryzyko istniało, Ale wiadomo, że dla 
Polaków mieszkających w obrębie faszystowskiego pańs- 
twa - w tamtych czasach terroru hitlerowskiego bez ry- 
zyka nie istniała żadna społeczna sprawa, Jedynym, do- 
syć kruchym sposobem mógł być tylko w cudzysłowiu kom- 
pletny porządek pod względem formalnym, a więc coś, co 
tak dobitnie wyraża niemieckie określenie "lfckenlos", 
Ryzyko naszej pracy uważaliśwy za coś normalnego, za 
zjawiako, które nas nie przerażało, ani przydawało nan 
ważności, Ustaliliśmy i przestrzegaliśmy, aby każda 

harcerka 1 każdy harcerz posiadali zaświadczenie lekar 
skie. Staraliśmy się, aby nikt nie przypatrywał się na 
szym zajęciom. Na szczęście teren otaczający nasze za- 
budowania Paniteum był zadrzewiony, porośnięty krzewa- 
mi i otoczony solidnym opłotówaniem, Na teren Faniteum 
możną było wejść tylko przez jeszcze solidniejszą bra 
mę £ furtę, których jak lew pilnował odźwierny — pan 
Marschall, Wszyałkie osoby postronne przechodziły naj- 
pierw przes sitd indagacji pana Marschalla, następnie 
odźwierny zgłaszał naszemu kierownictwu przybycie ob- 
cej osoby przes wewnętrzny telefon, Od pierwszego dnia 
mojego przybycią do.Paniteum zyskałem sobie pełne zau- 
fanie pana Marschalla, Był to leciwy, miły i dobrodu= 
szny dustriak, który miał jedno wspaniałe hobby, zbiem 
rał różnego rodzaju » stojące i wiszące zegary, Część 
z nich była rodziny h. Podob= 
nie jak my - nie znosił Niemców, którzy prawem kaduka 
zajęli Austrię, Nienawidził z całej duszy Niemców ubra 
mych w mundury 85 - przy czmy potrafił wspaniale masko 
wać swoją do nich'niechęć. Określał ich zawaze drwiąco 
zwrotem w typowo austriackim dialekcie: "Piźrke", Do 
qzisiejszego dnia nie mogę 'zapomnieć wspaniałej kolek- 
cji zegarów pana Marschalla, Były wśród nich przeróżne 
kukułki i takie, które wekazywały oprócz godzin rów - 
nież dni, miesiące, kwartały i lata, 

Wyposażenie budynków Paniteum - jak na lata trzy — 
dzieste naszego stulecia - było bardzo dobre, Bez za! 

rzutu funkcjonowały urządzenia sanitarno-instalacyjne. 

Mieliśmy do dyspozycji dobrze urządzoną kuchnię, odpo- 
wiednią do żywienia zbiorowego i pokoje, w których — 
przy skromności harcerskiej - można było' pomieścić 250 

łóżek. W razie niepogody można było korzystać z obszen 
nej świetlicy, Szerokie korytarze przylegające do Świe 
tlicy stanowiły małe muzeum. Wisiały tu kopie i kilka 
oryginałów mistrzów okresu baroku, W ogóle Faniteum 
swoim wyposażeniem, awoim minimuzeum stwarzało poważ- 
ny nastrój pracy, Widywałem często małe grupki harcer- 
gkie analizujące w skupieniu zawieszone na Śoianach 
obrazy malowane na płótnie 1 oprawione w ozdobne ramy. 

Jako Harcerski Ośrodek Szkoleniowy w trudnych wa - 
runkach terroru hitlerowskiego było Paniteum niejscen 
wymarzonym, 

Szczególnie korzystne było jego położenie na uboczu 
- wóród terenu w znacznej części zalesionego, Od sta= 

cji kolei miejskiej "Stedtbahn" do bramy Paniteum 
trzeba było iść pół godziny pieszo, Droga wznosiła się 

archiwum 

<mży czas łagodnie w górę. Ustatni odelnek tej drogi 
był bardziej stromy. Trzebs było pokonywać wzniesienie 
Gemeindeberg, 

Kiedy weszliśmy po raz pierwszy do Paniteum, wszyst 
kie pomieszczenia pokryte były warstwą kurzu, Najgo - 
rzej przedstawiały się parkiety. Wymagały one uważne 
go 1 ostrożnego szorowania 1 pastowania, Wszystkie me- 
ble należało odówieżyć, Komenda Hufca składająca się 
z 10 osób na specjalnej zbiórce przyjęłe zobowiązanie 
wykonania tej pracy. Nie trzeba było nikogo przekony= 
wać o użyteczności tego czynu, 

Spontaniczność była tu widoczna, Wszystkich ogarnę- 
ła radość, 

Będziemy mieli własny ośrodek szkoleniowy ! 
Podjęte zobowiązanie nie uważano wtenczas za coś 

szczególnego, W tamtych czasach spełnianie dobrych 1 
pożytecznych uczynków należało do normalnych i codzien 
nych obowiązków harcerskich, W pracy fizycznej scemen- 
tował się aktyw Komendy Hufca w Wiedniu, Humor 1 zapał 
do pracy nie opuszczały nas nigdy. Pracowaliśmy z prze 
świadczeniem, że spełniamy celową robotę, Nikomu nie 
przyszło na myól, że można było zapłacić za porządkowa 
nie sprzątaczkom 1: wejść wygodnie do czystych pomiesz- 
czeń, To nie mieściło siĘ. w sposobie naszego myślenia, 

Mieliśmy szczerą satysfakcję z tego, że nie należymy 
do ludzi wygodnych, Członkowie grupy roboczej Komendy 
Hufca, nie wyłączając komendanta hufca, poświęcali aya 

wszystkie soboty i niedziele pracy porząd- 
kowej w Faniteum, 

Niezapomniane pozostaną wieczory przy kominku po 
skończonej pracy, A był kominek z prawdziwego zdarze- 
nia, na którym paliło się dosłownie prawdziwe auche 
drewno pozbierane w parku Faniteum. Zorganizowaliśmy 
coś w rodzaju wolnej trybuny, Każdy miał prawo wypowie 

dzieć się na temat, który go w danej chwil1 nurtował. 
Nikomu nie wolno było kwestionować wyboru tematu. Stwo 
rzyło to wspaniałą i interesującą mozaikę tematyczną, 
Niektórzy uczestnicy grupy roboczej omawiąli szczegó” 
łowo miejsca pamięci narodowej — polskiej na terenie 
Wiednia i okolicy, inni anuli realne plany rozwoju pra 
cy harcerskiej w Wiedniu, Na specjalną uwagę zasługiwa 
ły plany namiestnika zuchowego, który rozwijał przed 
nami perapektywy pracy z zuchami, Był na kursie zucho- 
wym.w Polsce, Natchnienie do pracy czerpał z daiałal- 
ności Aleksandra Kamińskiego, późniejszego autora ksią 
żki "Kamienie na ezeniec". Patriotyzm młodzieży harcer' 
skiej został skierowany na właściwe, realne tory pracy 
organizacyjnej. 

Po wielu takich wieczorach było dla mnie jasne komu 
mam przydzielić odpowiednie odcinki pracy harcerskiej 
w hufou, 

Po zakończeniu prac porządkowych rozpoczęliśwy nor- 
malną pracę szkoleniową, Zostały zorganizowane kursy 
zastępowych, drużynowych i opiekunów gromad zuchowych 
- tak opiekunów - bo 1 takich posiadaliśmy, Najwięcaj 
kursów przypadało na miesiące letnie: lipioc i sier — 
pień. 

PANITEUM - zbudowane na śzczycie Gemeindeberg pod 
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względem klimatycznym mogło konkurować z niektórymi 

kurortami, W pobliżu nie było żadnych zakładów przemyć 
łowych, nie zatruwały powietrza żadne dymy ani wyziewy 
z kominów fabrycznych. 

Pobyt w Faniteun zaczęliśmy uważać, jako regenerację 
Bił fizycznych 1 okazję do zdobywania dobrego sanopo- 
czucia. Często mówiliómy z humorem: "Ukończyłem kura 
regeneracyjny na Gemeindeberg - w Stanicy Paniteun", 

Praca szkoleniowa zaczęła owocować, Podniosła się 
dyscyplina pracy hufca, wydajniej 1 konkretniej praco- 
wały zastępy, drużyny 1 gromady zuchowe, Harcerki i hs 
reerze rekrutowali się z trzech szkół polskich. Poło- 
żenie tych szkół zostało już określone na początku mo- 
jej retrospekoji, 

Sztab Komendy ilufca zbierał się często w Faniteum 
dla krótkiej analizy sytuacji, Na drzwiach jednego, 
skromnie urządzonego pokoju Faniteum widniał napis:"Ke 
menda Hufca ZHPw Wiedniu", 

2 okna pokoju komendy roztaczał się widok na obszer 
ną łąkę - miejsca zbiórek i apeli 1 nieco dalej - gier 
ruchowych, 

Na środku łąki stał wysoki maszt sztandarowy, Na 
Szczycie masztu łopotał biało-czerwony sztandar pola- 
ki. Na te dwa kolory - na białość 1 czerwień sztandaru 
składała wieczorem przyrzeczenie wierności dla sprawy 
poskiej wstępująca w szeregi ZHP młodzież poleka, 

Przyrzeczenie harcerskie było dla harcerek i harce- 
Tzy naszego hufca niezapomnianym, głębokim przeżyciem. 
O uroczystość i- powagę przyrzeczenia dbali wszyscy bez 
wyjątku członkowie Komendy Hufca. W późnych godzinach 
wieczornych, w momencie składania przyrzeczenia duże 
polana drewna, jak w historycznej stanicy, musiały się 
palić na kominku dużym płomieniem 1 atrzelać głośno, 
Wiedzieliśmy dorładnie jakie gatunki drowna zbieranego 
w parku Paniteum strzelały donośnie w czasie spalania. 

- pedagog, 

lonijny w Wiedniu, haremistre.Urodził się 2,09,1912 r. 
w Poznaniu, Tam też uczęszczał do szkoły powszechnej 
/Aawna nazwa dzisiejszej szkoły podstawowej/, gizie 

wstąpił do harceratwa. W 1926 roku złożył przyrzecze- 

działacz harcerski 1 po- 

nie harcerskie, Do szkoły óredniej uczęszczał w Kożni- 
nie - do Państwowego Seminarium Nauczycielskiego,a na- 
stępnie w Krotoszynie, Należał w tym czasie do druży- 
ny harcerskiej, w której pełnił kolejne furkcje do dm 
żynowego włącznie, 

Po ukończeniu szkoły Średniej wstąpił do Szkoły Foc 
chorążych Piechoty w Szczypiornie, którą ukończył w 
1934 roku, 

Oczywiście najlepiej nadawał się do tych celów uschnię 
ty, powalony przez wichurę wiekowy Świerk, który zez= 

wolono nam na ten cel spożytkować, 
lato 1939 roku spełniło nasze marzenia £ oegekiwa- 

nia, 
Naczelnictwo Związku Harcerstwa Polskiego w Niem — 

czech postanowiło z powodu bardzo zasadniczych trudnoś 
ci w Starej Rzeszy Niemieckiej, zorganizować całą ak- 
cję letnią na terenie Ośrodka Szkoleniowego ZHP Pani- 
teum - w przyłączonej Austrit.. 

Poznajmy, 00 na ten temat pisał w swojej książca o 
znanym nam tytule Henryk Kapiszewaki' /cytwję/: 

"Yobee wydanego przez władze hitlerowskie zakazu 
zorganizowania obozów. 1. kuraów: wa. wszystkich terenach 
przygranicznych, zostały, one uruchomione w Wiedniu, w 
oddanym na ten cel do dyspozycji harcerstwa przez Lane 
korońskiego,, pałacu "Faniteum" wraz z parkiem. Tak: 
więc hufiec Wiedeński. gościł u siebie ostatnią. przed 
wybuchef wojny wislią, inprezę harcerstwa polakiiegoo w 
Niemczech, żegnając rozjeżdżających się do domów jej 
uczestników dosłownie na kilkanaście godzin przed prze 
kroczeniem przes armię hitlerowską polskiej granicy 
/atrona 190/, 

Ogólne teksty źródłowe do historii Polekiego Harcers- 
Wwa w Wiedniu można znaleźć w dwóch wydaniach książki» 
wych: 

1. Henryk Kapiszewski - Związek Harcerstwa Polskiego 
WN h - Zarys historyczny ze szczególnym uwz- 
ględnieniem lat 1933-1939, Instytut Wydawniczy PAX 
1969, 
Władysław Kucharski 1 Zbigniew Tomkowski — Polonia 

w.4ustrii - Polonijne Centrum Kulturalno-Oświatowe 

Uniwersytetu Marii Qurie-Skłodowskiej, Lublin 1976 

2.2.0 2... 2 2200 0 0000000 0000 

W latach 1934-36, w okresie bezrobocia, z braku Od- 

powiedhich etatów podejmuje pracę w szkole powszech- 
nej jako nauczyciel bezpłatny, Pracuje ciągle w har - 
cerstwie, W 1936 roku zdobywa stopień podharenistrza, 

0d września 1956 r. otrzymuje przes Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych pracę nauczyciela 1 kierownika 
Szkoły Folskiej w stolicy Austrii - Wiedniu, gdzie peł 
ni jednocześnie funkcję komendanta Polakiego lufca Har 
cerskiego. Na tych stanowiskach pozostaję do wybuchu 
Il-giej wojny światowej. W miejscowości Gómeindeberg 
koło Wiednia, w kompleksie budynków "Faniteun" mająt- 
ku hrabiów Lanckorońskich zorqanizował kursy szkoleni 
we hufca wiedeńskiego oraz w lecie 1939 r. obozy dla 
harcerek i harcerzy oraz kolonie ila zuchów Związku 

Harcerstwa Iolakiego w Niemczech. Po zajęciu Austrii 
przez IIl-cią Rzeszę,w marcu 1938 r. podporządkowuje 
swoją działalność Naczelnictwu Związku Harcerstwa Pols 
kiego w Niemczech, 

Po wojnie ukończył stuiia filologii germańskiej w 
Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, 

Obecnie jest na emeryturze, zanieszkuje w Jarocinie 

Palskiero 65, Poznańskim przy ul. wojska  



dokończ. ze str. 15 
Wycieczki krajoznawcza do Polski zostały przez wła- 

dze niemieckie wstrzyzane, 
1 

Wybuch II wojny światowej przerwał oficjalną dzia” 

łalność organizacyjną Narcerstwa, zarówno w kraju jak 

4 za granicą. Rospoczęła się działalność konspiracyj= 

vowinna drużyna harcerska, Zew "dszystka mfodzież 

jo szeregów ZEP" winien jak wicher przejść przez O- 

polszczyznę» Rejestrację przeprowadza Konendant Huf 

ca, Opole, Starsotwo - pokój 441/1V p. 
Czuwaj! 

Komendant Hufca Harcerzy w Opolu 
/-/ 6. Reginek, phm 

Z tradycji harceretwa międzywojennegą przyjęto to, 

co odpowiadało nowym warunkom społecznym, Kształtowa- 

nie dumy i jedności narodowej, bezgranicznej miłości 

do Ojczyzny, poszanowanie dla domu i rodziny, rozwój 

pełnej osobowości oraz zaangażowanie w sprawy BA: 
8 środowiska - 

= o al alieji antyhitlerowskiej nad faszya - no-gospodarcze i kulturalne najbliższego 

EE e 
to główne cele wychowawcze, 

ło nowy etap w życiu narodu 8: i A Kaca 

towskimi Niemcami pea A a: Opolazczysny Słałą stroną kadry kierowniczej pratytaj p > 

ni = H państwowości polekiej, ył brak głębszej znajomości problemów m A aa: 

wraz s ROR a Ziemie Zachodnie i Pół ności Sląska Opolskiego, w tym 1 A NZ 

oe 
Siemczęch. Stąd społeczne zaangażo 

» - iło odrodzenie ruchu młodzieżowego - w ZHP w Niemczech. Stąd spi I aia iR 

a Polskiego. 2 młodzieżą byłego przewodhicząceg: pa. 

MY Z * Z państwa, huf- wła Kwoczka, byłego naczelnika hm „Aa : a - 

= a u 
ż 

gwi d/s terenów - 

ię A wchodziły do czasu utworze- nowisku Zecy Mea OO da" ot: 

2 1950 r, w skład Sląsko - zyskanych, phm Franciszka 
RA, 

Ea 227 r towicach, W szeregach cego Kuźniewskiego i phm*Ąrtura AZ 

"i azęój Rea SEA RrzN przybyłych w wielu innych miało ogromne znaczenie de ae ih 

acz; 
: > 

2% 1 EP osesośsh snaleźli się Pracy aa OC wśród młodzieży ly: 

PL. , Ę łego ZHP w Niemczęch. 

opadania A dąży ae 8 A momentem powiązania ideałów służby Haro 
asto 

z 

Bea, rap: Maze aiz aji 
dowi ze służbą społeczną Polsce Ludowej przez odrodzo 

klemu w 

Dafa 
harcerstwo, było przekazanie hufcowi harcersi 

5 estrowana w ne harce: ę 

AO A aoi za Warce - Opolu przez przewodniczącego Pawła Kwoczka, e 

BENE ac Komendant Hufca wydał przed poszukiwaniem przez destapo MRS SE ka 

oz wa 18 wiata A zał do tradycji b. daru ZAP w Kienczech, przyznanego harcerstwa e 

mów rope oPKECTIEN Jubileuszu 25-lecia w 1938 r. przez Związek Polaków 

Z 
Miemczech. Sztandar ten przechowywała przes cały czas 

BATA” 
trwania wojny rodzina Gadzińskich z Opola+ IAI 

AŻ 
G ki. Odtąd sztandar z Li 

Ea ab pracy harcerskiej na ułody haroers Eduund Gadzińs tą 
1, W dniu dzisiejszym, wn 

terenie powiatu opolsk: lako koment 4 Rodłem oraz z liściem lipy 1 Rodłem - odznaką mło - 
01 a 1 

powiatu opolekiego, jako komendant hufca, 2 

kywya uczuciem radości witam Was ruhowie byłego 

ZBP w Niemczęch 1 wyrażam Wam wyrazy najgłębszej 

czci 1 gorącej wdzięczności za historyczne zasługi 

oddane Polsce przez założenie na prastarej sieni 

Piastów ZHP, oraz za pozytywną pracę w służbie n 

szych idei. j 

Obejmując obowiązki hufcowego, myśl moja zwraca się 

do tych druhów, którzy na skutek trwania przy zana- 

dąch harcerskich doznali szeregu prześledowań 1 w 

obozach hitlerowskich dokończyli zwego żywota. 

śmierć odwołała ich z posterunku na Wieczną Warżę, 

Odeszli od nas w sile wieku, w czerstwym zdrowiu, a 

Zatem, Bracie Harcerzu - Czuwajł Niech inię ich e A wowce edo sra iakgjĄ dej 

kie niirarase ate N Ay RZ rze w manifestacjach organizowanych z okazji p. 

h: 1 Maja, rocznio powst: m 

kw cierpień 1 krwi męczeńskiej naszych braci stwowych i robotniczyci śe ena iodis 

ace : bodzonej ziemi Piastów nowe, kich na Górze św. Anny, " az RE 

kaiakcapay sa 3 Praca wre, Potrzeba nam ln nia harcerstwa śląskiego WREN . , 

A e jek Ę 6 Ślubin z Odrą, 22 Lipca 1 innych. 

i 
h, u! ra, 

(atena O 
UAM zastój w kontynuacji tradycji spod Znaku Rodła nan” 

a rze Denokratycznej P01806, 
: JA RLAGlie 

PN w każdej miejscowości powstać tąpił w latach 1950-56, kiedy tą: 38 

na po jednej i drugiej stronie. 

Związek Harcerstwa Polskiego w Nienczech zapisał 

jedną z najpiękniejszych kart w harcerskich tradycjach 

Swoją pracą £ walką, bohaterskim wytrwanien - wniósł 

awój udział w walkę o powrót Opolszczyzny i Ziem Za - 

chodnich do Macierzy, dając jednocześnie ówiadectwo 

dzieży polskiej w Niemczech przewodził w pracy młodzie 

śy harcerskiej w Opolu. Był symbolem łączności Ag 

»dawnymi i nowymi czasani”. wpatrzeni w Lilię 3 Rodłem 

harcere* słuchali gawęd tych spod Znaku Rodła i pozna” 

wali tamte trudne czasy trwania i walki: ludu polakiego 

o polskość, » wyzwolenie, o połączenie z Macierzą. 

(W ramach programu "Harcerskiej Służby Place" s 

tego na 4 kryptonlmach *pole 1 las", odbudowa kraju", 

»ołużba dziecku”, "kultura i nauka" usuwano Ślady niem 

ozyzny, Szukano śladów polskości na grobach i 

nych, sabytkach architektury, w nazwach 1 nazwiskach, 

wśród działaczy Związku Polaków 1 byłego ZKP w Niem — 

arcerskie.pl 

BEGG + HISTORI 

ZHP 1 zaetąpiono go Urganizacją liarcerską ZMP, W tym 
czasie przestały pracować w harcerstwie grupy instruk- 
torów przedwojennych, którym nie odpowiadały formy i 
metody pracy stosowane w OH. L 

Nowy etap rozwoju harcerstwa w Polsce Ludowej przy- 
nióst Zjazd Łódzki 8-10.XII,1956 r. którego decyzje 1 
uchwały były częścią przemian zachodzących w życiu spo 
łeczno-politycznym naszego kraju. Wtedy to powatała 0- 
polaka Chorągiew ZHP, Przyjęto nowy program pracy pod 
kryptonimem "Harcerska Służba Opolszczyźnie", 
Wychowanie ideowo-patriotyczne i internacjonalistyczne 
zostało oparte na tradycjach walk ludu śląskiego O wy- 
zwolenie narodowe i społeczne. Nawiązano do chlubnej 

tradycji powstań śląskich, Związku Polaków w Niemczech 
1 Związku Harcerstwa Polakiego w Niemczech, Do progra- 
mu zostały wprowadzone hasła "Wierni powstańczym tra- 
dycjom", "Tysiąclecie", "Wrastamy w Ziemię ojców", 
"Odra zawsze szumi po polsku", "Opole zawsze polskie", 
"Świt nad Odrą", "Jesteśmy synami tej ziemi". 

Jednostki organizacyjne opolakiej chorągwi zaczęły 
przyjmować imiona bohaterów związanych z tradycjami 
Onolszozyzny, 

Komenda Chorągwi przyjęła w 1966 r, imię "Bohaterów 
Powstań Śląskich", Takie samo imię przyjął hufiec har- 
cerski w Nysie, Hufiec w Strzelcach Opolskich przybrał 
imię "Bohaterów Góry Chełmskiej" /pierwotna nazwa Góry 
św. Anny/, Rufiec kozielaki i kilka drużyn harcerakich 
nosi imię bohaterskiego Władysława Planetorza, Hufieo 
bytomaki hm PL Józefa Kwietniewskiego. XXIV Szczep har 
cerski w Zespole Szkół Mechanicznych w Opolu w 1973 r. 
orzyjął imię Bohaterów spod Znaku Rodła", Obrzędu na- 
dania imienia 1 wręczenia sztandaru z Lilią 1 Rodłem 
dokonali: przewodniczący byłego ZHP w Niemczech Paweł 
Kwoczek i naczelnik hm PL Józef Kachel, Do pasowania 
sztandaru został użyty historyczny satandar byłego ZUP 

1iemczech wypożyczony na tę uroczystość z Muzeum Ślą 
ska Opolskiego, Wychowanie w patriotycznych tradycjach 
tego saczepu pogiębiało się i w wyniku poznania szere- 
gu bohaterów związanych z Rodłem, w czasie "Spotkania 

Pokoleń Harcerskich spod Znaku Lilii i Rodła" w 1980r, 
kilka drużyn przyjęło imiona: Pawła Kwgczka, Szymona 
Koszyka, hm PL Józefa Kwietniewskiego i Jakuba Kani 
oraz Alojsego Smolki i Wojciecha Poliwody, 2 drużyny 
już uprzednio posiadały imiona hm PL Artura Gadzińakie 
go | Władka Planetorza, - 

Spotkanie to miało bardzo uroczysty charakter z u- 
działem harcerskich sztandarów, Działacze i drużynowi 
byłego ZHPwi otraymali Krzyże "Za Zasługi dla ZP, a 

lnik ha PL Józef Kachel - Złoty Krzyż "Za Zasługi 
„ Wśród odznaczonych obok naczelnika znaleźli 
a Kwoczek = kierowniczka Wydziału Harcerek w 

selniotwie, Edmund Qadzińeki - za uratowanie aztan- 
1uP, Zofia Hajduk - drużynowa zuchów w Wójtowaj 

acy Kuśniewski - organizator 1 pierwszy druży- 
im, Bronisława Koraszewskiego w Opolu" 1924-25, 

x Okos « drużynowy tej drużyny w latach 1927-32, 
nna Smolkowa = drużynowa drużyny harcerek w Wójtowej 

Wei, Anna GadzIŃSkA = drużynowa zuchów,Paweł Piechota 

- arużynowy harcerzy w Dobrzeniu wieikim, wincenty r1e 

chota - drużynowy zuchów z Grudzic, 
W/wych oraz 50 innych działaczy z okresu międsywojen 

nego 1 powojennego wyróżniono medalami "*60-lecia har 
cerstwa w Opolu", Odbyła się sesja popularno-naukowa 
poświęcona ZAP w Niemczech; uczestnicy wraz x młodzie- 
żą zwiedzili wystawę poświęconą ZHPwN, W Ośrodku Trady 
cji Ruchu Młodzieżowego. Następnie na Górze ów. Anny 
odbył się uroczysty apel powstańczy i złożono kwiaty 
pod pomnikiem, Młodzież harcerska złożyła uroczysta 
Ślubowanie. Przy okazji spotkania zrealizowany został. 

krótkometrażowy film "My, spod Znaku Rodła", Komisja 
Historyczna Opolskiego Hufca zorganizowała drugą już 
wystawę poświęconą harcerstwu, LAli1 1 Rodła, Wydano 
także pamiątkowy medal "60-lecia Harcerstwa w Opolu", 
z symbolem tradycyjnej Lili1 z Rodłem, Ustanowiono dla 
zuchów 1 harcerzy Odznakę Chorągwianą "Rodło", Hufiec 
opolski opracował specjalny regulamin Odznaki *Harcert 

Opolski", "związany z tradycjami i historią harcerstwa 
Opolszczyzny, 
Organizowane przez władze harcerskie liczne rajdy sala 
kami powstań śląskich | harcerskiej historii umożliwia 
ją młodzieży harcerakiej bezpośrednie zetknięcie się 
z sasłużonymi działaczami 1 miejscami pamięci narodo= 
wej 1 uświadomienie, że tu "Byliśmy, Jesteśmy i.Będsie 
my!" 

Pamięć o powstańcach śląskich i Druhach s Lilią 1 

Rodłem związanych jest wciąż żywa wśród harcerzy, Ich 
sylwetki nabierają cech - symbolu, ideowego wzorca — 
szlachetnych ludzi, bezkompromisowych, dzielnych, u = 
partych młodych Polaków w służbie Narodu, 

Dla trwałego upamiętnienia wspaniałych postaci wy- 
głoszono wiele gawęd, napisano wiele artykułów i róże 
nych opracowań, w tym także jedną pracę doktorską 1 
kilkanaście prac magisterskich w Wyższej Szkole Peda- 
gogicznej w Opolu, Warto tu wymienić opracowania: 

Henryka Kapiszewskiego - "Związek Harceratwa Pols= 
x kiego w Niemczech” 

Stefana Grobelnego - "Udział harcerzy w powstaniach 
Śląskich i plebiscycie", "Zwią 
zek Harcerstwa Polskiego w nie 
ście Opolu 1919-1979", *Zarya 
historii opolskich hufców ZHP 

w Niemczech 1919-1939" 
Zdzieława Jaromina - "Problemy społeczno-polityczne 

ZHP w Niemczech”, broniona na Uni 
wereytecie Wrocławskim, i inne, 

W roku 1983 przypada 70 rocznica powstania Związku 
Harcerstwa Polskiego w Niemczech. Komenda Opolskiej 
Chorągwi zanlanowała bogaty program obchodów, Ich ce- 
lem jest przybliżenie historii byłego ZHP w Niemcgech 
zuchom, harcerzom 1 instruktorom, oddanie hołdu organi 
zatorom, przywódcom, działaczom 1 młodzieży tamtych 
lat, przeciwatawienie się wszelkim tendencjom rewizjo- 
nistycznym występującym na Zachodzie, a równocześnie 
kształtowanie patriotycznych postaw wóród zuchów i har 
Serzy wedłuę prawdy: "Co dzień Polak Narodowi służył”, 
15 lutego 1983 r, nastąpiło uroczyste otwarcie **39  



ECH HISTORIA_EENEEE + NESE 
wy "TO0-ta rocznica powstania ZHP w Niemczech 1913 = 

197 » 19838 w ;tuzeum Sląska Opolskiego i spotkanie 

dz. *aczy byłego ZHP w Niemczech oraz przedstawicieli 

GKĘ'z harcerzami i instruktorami Opolskiej Chorągwi. 

Momendant Chorągwi wydał rozkaz specjalny ż konkret 

nymi zadaniami do realizacji przez zuchów, harcerzy i 

instruktorów, Przygotowuje się wydanie specjalnego me- 

dalu pamiątkowego oraz okolicznościowego numeru -"*Har= 

cerza Opolskiego". 

W czerwcu 1983 r. odbędzie się zbiórka członków b. 

ZHPwN połączona z sesją popularno=naukową, spotkania 

mi s harcerzami oraz udziałem w Chorągwianym Zlocie 

Pokoleń gpod Znaku Lilii i Rodła na Górze św. Annye W 

czasie Zlotu nastąpi otwarcie Działu Harcerskiego w 

- urodzony 21.04.1904 roku w Grabinie | 

pow, rrudnicki, Działacz narodowy, społeczny i har- 

oerski na Sląsku - prawnik, 

Był współzałożycielem w 1924 r. Związku. akademików 

Polskich . "Silesią Superior" we Wrocławiu, Od 1923 re 

był działaczem Związku Polaków w Niemczech. Od 1932 

pracował w Opolu jako adwokat, obrońca Polaków, ko- 

munistów i socjalistów niemieckich przed sądami hit- 

lerowskimi. W 1929 r. został prezesem Koła Przyjaciół 

Barcerstwa w Opolu. W okresie od 1935 » 1939 r. był 

przewodniczącym ZHP w Niemczech. 11,09.1939 r. został, 

aresztowany przez gestapo i osadzony w obozie koncen 

trecyjnym w Buchenwaldzie, gdzie przebywał do kogca 

wojny. Po wyswoleniu udzielał się społecznie, Był m, 

in,w okresić lat 1945-47 sekretarzem Polskiego Związ 

ky Zachodniego, w latach 1957-61 posłem na sejm PRL. 

fwgoWielkiej Encyklopedii Powszechnej 
- PWN/ | 
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Zuzeum Czynu Powstańczego na Górze św. Anny, Będzie tq 

stała ekspozycja poświęcona b. ZHPwN, ) 

2 utrwalonym obok "Czynem Powstańczym” i działalnością 

Związku Polaków w Niemczech stanowić będzie Świadectwa 

walki-o polskość, wolność i połączenie z Macierzą,Gdy 

po zwiedzeniu wszystkich wystaw w iluzeum w zadumie 

staniemy pod monumentalnym Pomnikiem Czynu Powstańcze= 

go » dłuta Ksawerego Dunikowskiego, możemy z przestro- 

gą zwrócić się słowami poety A. Asnyka: "Do Młodych: 

Tylko nie depczcie przeszłości ołtarzy, 

Choć sami macie wspanialsze wznieść» 

Na nich się jeszcze święty ogień żarzy, 

I miłość ludzka stoi tam na straży, 

A wy winniście im cześćł 

» urodzony 19,04.1903 roku w Ltin- 

en/Westfalia/ Zmarł 5.08.1969 r. w Bytomiu, Działacz 

narodowy i społeczny na Śląsku 1 w Niemczech, harc— 

mistrz, 5 

W 1922 współorganizował i do 19359 r. działał w II 

Dsielnicy Związku Polaków w Niemczech, Był redakto- 

rem"Biuletynu" - pisma ZPwN. Był współzałożycielem, 

a następnie naczelnikiem ZHP w Niemczech, Współzało- 

życiel i działacz Związku Polskiech Towarzystw. Szkol” 

nych w Niemczech, W latach 1923-34 był kierownikiem 

Towarzystwa Szkolnego "Oświata" w Berlinie, nastę 

pńie m.in, sekretarzem Plśkiego Gimnazium w Bytomiu, 

Aresztowany przez Gestapo 5.09.1939 r., więziony był 

do' 3.05.1945 r. m.in. w obozie Ravensbriick - w któ 

rym działał w obozowym ruchu oporu, Po wyzwoleniu - 

osiadł na Sląsku, gdzie działał społecznie, W lątach 

1947-57 był członkiem Wojewódzkiej Rady Narodowej 
w Katowicach, a następnie w latach .1957-62 przewodni 

czącym Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jadności Narodo 

wej w Katowicach. W latach 1961-69 był posłem do sej 

mu PRL, członkiem Rady Naczelnej Polskiego Związku 

Zachodniego, ZBoWiD i TRZZ. Działał również w wielu 

innych. organizacjach społecznych, 

/wg. Wielkiej Encyklopedii Powszechnej PWN/ 
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