
 
 
 



    

  

SZOPKA KRAKOWSKA 

Każdego roku tuż przed Bożym Narodzeniem, w grudniowy 

poranek na cokole pomnika Adama Mickiewicza na Rynku 

Krakowskim artyści — szopkarze ustawiają swe dzieła wielkie, średnie 

i małe wykonane z papierów, tektury, patyczków, sreberek... 

Wnet też wokół pomnika zaczynają gromadzić się tłumy 

znawców, kibiców i turystów... 

Do Krakowa przybywają ekipy reporterskie z zagranicy. Szopki 

bywają rozchwytywane przez publiczność. 

Bywa tak, że tego dnia Kraków okryty jest zimową mgłą, wtedy 

ledwie majaczą sylwetki wież mariackich i attyki Sukiennic. Na cokole 

pomnika wszakże rozpoznać można kształty podobne... Kiedy indziej 

biel śniegu i zimowe słońce każe mrużyć oczy. Szopki rozpalają się 

szkarłatem, wibrują szafirem i turkusowymi zieleniami, jak pawie 

pióra. Kulminacją tego dnia jest wszakże osobliwa procesja szopek, 

istny karnawał architektonicznych fantazji. Artyści przenoszą Swe 

dzieła do pomieszczeń gdzie prowadzone będą obrady sądu 

konkursowego... 

Przesycony barwą i _ blaskami korowód przesuwa się 

majestatycznie. Czasem towarzyszą pochodowi dźwięki hejnału, to 

znów gołębie wzlecą ponad Sukiennice... 

Wiktor Zin („Kraków — Rzeczywistość i Fantazja ”) 

  
 



  

NA ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA 
naszym drogim harcerkom i harcerzom, 

instruktorkom, instruktorom 

i wszystkim czytelnikom 

składamy najlepsze życzenia 

pokoju, pomyślności i wszelkiego dobra. 

Niech nigdy nie zabraknie nam 

woli i serca, aby dzielić się, 

z biednymi, opuszczonymi i wszystkimi, 

którzy potrzebują naszej pomocy. 

Niech to Boże Narodzenia 

Będzie dla nas źródłem radości, siły i natchnienia 

na następny Nowy Rok pracy harcerskiej 

w służbie Bogu, Ojczyźnie i bliźnim. 

Redakcja „Ogniska” 
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Polska Jana Pawła II 

2 października minęło pół roku od śmierci umiłowanego Ojca Świętego Jana 

Pawła Il. W tradycji polskiej przyjmuje się, że żałoba po śmierci najbliższej osoby 

trwa przez cały rok. 

Wszyscy żywo pamiętamy tamte dni brzemienne modlitwą, zamyśleniem i 

łzami. Powoli sprawy bieżące zaczynają zagłuszać tamte przeżycia. Warto, więc na 

nowo postawić sobie pytanie: Czego nas nauczył Ojciec Święty Jan Paweł II? Jaką 

drogę nam ukazał? 
W ostatnich tygodniach kandydaci do najwyższych urzędów państwowych 

odpowiadają na pytanie; Jaka ma być Polska? 2 kwietnia ujrzałem „wymarzoną” 

Polskę. Miliony modlących się osób, które w bólu żegnały konającego Ojca 

Świętego. Kościoły otwarte całą dobę gromadziły tych, którzy w ciszy i modlitwie 

pragnęli przeżyć wyjątkowe, historyczne chwile. Zadawano sobie pytania tak 

bardzo różniące się od tych „codziennych”, dotykające spraw najważniejszych. 

Nie tylko Polska stanęła w zadumie, cały świat wstrzymał oddech i 

doświadczył, że możliwa jest jedność, miłość, pokój, możliwy jest świat bez 

przemocy, bez walki, w całej prawdzie człowieczeństwa. Takiego wydarzenia nie 

było dotychczas w dziejach. Nie było takiego umierania na oczach świata. Nie było 

takiego pogrzebu /.../ , 

Wielu mówiło, że słuchaliśmy Ojca Świętego, ale nie wypełnialiśmy jego 

nauk. Ostatnio okazało się, że może być inaczej. Ojciec Święty pragnął, aby 

Ojczyzna nasza oparta była na prawdzie, sprawiedliwości i prawie. W ostatnim 

czasie dzięki wielu odważnym politykom Polacy mogli zobaczyć od „podszewki” 

patologie rządzących, którzy traktowali Polskę nie jak swoją Ojczyznę, ale jak 

kolonię, którą należy wyeksploatować a następnie zniszczyć. Światło dzienne 

ujrzało wiele skrywanych afer korupcyjnych. 

Nie traćmy Ducha. Sursum corda! „Nie lękajcie się” Przebija się do nas po 

raz kolejny to wołanie Ojca Świętego. „Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie, na 

oścież drzwi Chrystusowi. Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, 

systemów ekonomicznych, systemów politycznych, kierunków cywilizacyjnych! Nie 

lękajcie się! Chrystus wie,„co jest w człowieku”. On jeden. A dzisiaj człowiek tak 

bardzo często jest niepewny sensu swojego życia na ziemi. Tak często opanowuje 

go zwątpienie, które przechodzi w rozpacz. Pozwólcie zatem - proszę Was, błagam 

z pokorą i ufnością - pozwólcie Chrystusowi mówić do człowieka. On jeden ma 

słowo życia wiecznego.” 

Gorąco, z całego serca Dobremu Bogu i Matce Najświętszej dziękuje za życie 

Jana Pawła II, za łaskę spotkań z nim, za świadectwo jego miłości do Ojczyzny, za 

modlitwę i pamięć o Golgocie Wschodu. 

Sługo Boży, Janie Pawle II, umacniaj i wspieraj nas! 

Ks. hm. Zdzisław Peszkowski 
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W Dniu Święta Niepodległości — 11 Listopada 2005r. na rozpoczęcie 
zebrania Naczelnictwa modliliśmy się w intencji naszej Ojczyzny 

p: pamiętając, że my tutaj poza Polską „stanowimy Jej żywą część.” 
soby 

m i MODLITWA ZA OJCZYZNĘ 

jaką | KS. PIOTRA SKARGI 

p. Boże, Rządco i Panie narodów. 

jca | Z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, 

kk a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej 

h i błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie, zawsze wierna, 

m chwałę przyniosła Imieninowi Twemu, 

po a syny swe wiodła ku szczęśliwości. 

p Wszechmogący wieczny Boże 

p. spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom 

| p i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, 

b byśmy jej i ludowi Twemu swoich pożytków zapomniawszy 
_na mogli służyć uczciwie. 

A Ześlij Ducha Ś więtego na sługi Twoje, 

R rządu kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej 
zam ludom sobie powierzonym, 

| mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. 

dm Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen. 

ski 
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OTWARCIE CMENTARZA OBROŃCÓW LWOWA 

Za pośrednictwem Polski dotarły do nas materiały nt. długo oczekiwanej 

uroczystości otwarcia Cmentarza Obrońców Lwowa w dniu 24 czerwca br. 

Niedawno założony polski miesięcznik społeczno — kulturalny na Ukrainie 

„LWOWSKIE SPOTKANIA” poświęca tym uroczystościom oraz Orlętom 

Lwowskim specjalne wydanie — z którego to czerpiemy informacje. 

Oto co piszą we wstępie redakcyjnym: 

„Refleksja, która wynika z tego, co się działo przez ostatnie sto lat w Europie, 

naszym życiu, w naszej rzeczywistości, historii — tu w tym miejscu, w tym punkcie na f 

mapie świata, wciąż wybuchającym nowymi nieporozumieniami, konfliktami 

wojnami, powinna dać nam — wszystkim żyjącym, wiele do myślenia. Nam dziś 

mieszkającym we Lwowie, w jednym z najpiękniejszych miast Europy, znajdującym 

się na tych dość biednych, ale jakże pięknych ziemiach, nam i Polakom i Ukraińcom 

to tragiczne doświadczenie, które przypłacone jest krwią niewinnych ofiar, powinno 

nakazać myślenie. To trudne. A jednak i Polacy i Ukraińcy muszą przemyśleć na 

nowo: kto z kim walczył? Dlaczego? Kto nas do tego popchnął? Jak doszło do 

bratobójstwa?! 

Niestety, z prasowych relacji, bardzo różnych, które mieliśmy do wglądu, 

wynika, że mimo oświadczeń przemówień, mimo przekazania sobie znaku pokoju, 

długo jeszcze będziemy musieli uczyć się być w porządku wobec tych jakże wielkich i 

ważnych zobowiązań. Długo jeszcze dwa nasze narody będą pozbywać się pychy, 

uczyć się pokory i szacunku. 

Mimo wszystko początki już są — zdobyliśmy się na wielki wysiłek duchowy. 

Polacy i Ukraińcy stanęli na wysokości trudnego zadania moralnego. Jest to moment 

przełomowy. Postarajmy się nie zasiać tego ziarna w jałowej czy złej glebie. Od 

każdego z nas zależy czy będziemy w normalnym świecie, w życzliwym, sprzyjającym 

życiu i ludziom otoczeniu. Wśród dobrych, uśmiechniętych ludzi, czy znów zawładnie 
* >> 

nami, naszym światem demon nienawiści ". 
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24 czerwca — po latach dewastacji, zaniedbań, utrudnień walk o odbudowę — 

Cmentarz Obrońców lLiwowa został uroczyście otwarty. Otwarcie odbyło się z 

udziałem prezydentów Polski i Ukrainy, rodzin poległych, Lwowian, przedstawicieli 

Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, delegacji 

rządowych, żołnierzy Wojsk Polskich, a także harcerstwa ze Lwowa i z Polski. 
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Poświęcenia odbudowanego cmentarza dokonał Metropolita Lwowski ks. 

Marian Kardynał Jaworski, który modlił się: 

nej 

br. 
nie 

om 

„Za naszą wolność zapłaciliśmy cenę bardzo wysoką ...Dziękujemy, że tej ceny 

pokolenia naszych przodków, nie odmówiły — krwią i życiem poświadczając o 

przywiązaniu do sprawy Ojczyzny. To jeden z najmłodszych cmentarzy a jego 

młodość jest zawarta w młodocianym wieku tak wielu tu złożonych ochotników 

poległych śmiercią żołnierska. Śl 

„Niech z tego miejsca — księgi historii — płynie nauka miłości Ojczyzny, lekcja 

patriotyzmu, by był siłą moralną dla kolejnych pokoleń; abyśmy umieli dobrze 

używać daru wolności i umieli służyć sobie wzajemnie, i służyć dobru wspólnemu. " 

ie, 

qmi 

lziś 

ym 

nhno 
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Widok Cmentarza Obrońców Lwowa przed II wojną Światową 
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WALKI O LWÓW — listopad 1918 
Tadeusz Jaros 

Lwów, miasto założone w połowie XIII wieku przez książąt ruskich. 
W 1349 roku przyłączone przez Kazimierza Wielkiego do Polski. W I rozbiorze 
Polski w 1772 roku zostało zajęte przez Austrię. 

W herbie miasta — „Leopolis Semper Fidelis” 

Rok 1918 przyniósł narodowi polskiemu wyzwolenie z wiekowej niewoli i 
powstanie Państwa Polskiego Niepodległego — Drugiej Rzeczypospolitej. Jednakże 
od pierwszych chwil swego istnienia musiało ono toczyć walki zbrojne o granice i 
uformowanie terytorium. Taki pierwszy bój rozgorzał na krańcach północno — 
wschodniej Małopolski. 

W nocy z 31 października na 1 listopada 1918 roku, podstępnie, z inspiracji i 
organizacyjnej pomocy Niemców i _ Austrii, wojska ukraińskie tworzące 
kilkutysięczną formację wojskową przy armii austriackiej, opanowały Lwów. 

Ten konflikt zbrojny ukraińsko — polski wybuchł w momencie rozpadu 
monarchii habsburskiej. Administracja austriacka przeciwdziałała polskim dążeniom 
do niepodległości, popierając jednocześnie utworzenie państwa ukraińskiego w 
ramach monarchii habsburskiej ze stolicą we Lwowie. 

W chwili dokonania zamachu wojskowego przez Ukraińców, niepodległe 
państwo polskie jeszcze nie istniało. Dopiero 10 dni później Józef Piłsudski począł 
tworzyć naczelne instytucje państwowe. W tym też czasie Polacy we Lwowie nie 
posiadali żadnych zorganizowanych i uzbrojonych oddziałów podporządkowanych 
jednolitemu dowództwu. Początkowo, więc przystąpili do obrony samotnie, bez 
żadnej pomocy, której Polska, ledwo do życia powstała, dać nie mogła. 

W kilka godzin po opanowaniu Lwowa przez Ukraińców, ludność polska 
podjęła walkę w obronie polskości miasta. Samorzutnie poczęły się tworzyć grupki i 
oddziałki, rzucające się na magazyny austriackie po broń i na patrole ukraińskie. 
Walczyły one z niesłychaną brawurą i zaciekłością. Przeważała w nich młodzież: 
uczniowie, studenci, harcerze i byli wojskowi. 

Z walczących grupek i oddziałów potworzyły się większe zorganizowane 
jednostki, nad którymi dowództwo objął kpt. Czesław Mączyński — Komendant 
obrony Lwowa. Powołano centralny organ dowodzenia — „Naczelną Komendę 
Obrony Lwowa”. Utworzono również namiastkę władzy cywilnej — Komitet 
Obywatelski, nazwany później, Polskim Komitetem Narodowym. 
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1 listopada liczba obrońców Lwowa nie przekraczała 300 osób. W następnych 
dniach nieustannie rosła, by dojść do kilku tysięcy. Tysięcy dwudziestoleciu 

międzywojennym ustalono liczbę 6022 uczestników obrony Lwowa. Jednakże w 
pierwszej linii nie było ich więcej jak około 3 tysięcy. W liczbie 6022 obrońców było 

244 dzieci do lat 14, najmłodszy z nich miał lat 9. Grupa starsza w wieku od 14 do 
17 lat, liczyła 1134 osoby i to oni stanowili blisko połowę walczących w pierwszej 
linii. Walczyli z bronią w ręku tam, gdzie toczyły się najkrwawsze walki. Inni, nie 

bacząc na niebezpieczeństwo, dostarczali broń z okolic miasta, zajętych przez wroga. 
Trudne wyprawy przedsiębrali harcerze po benzynę, w celu uruchomienia 

radiostacji. Ważnym wyczynem było opanowanie przez Polaków 2 listopada Dworca - 
Głównego wraz z obficie zaopatrzonymi magazynami broni, żywności i ekwipunku 
wojskowego, co umożliwiało dalszą walkę o Lwów. 

Po 5 dniach zaczął zmieniać się charakter walki. Samorzutne ataki poczęły 
ustępować walce pozycyjnej. Obrońcy Lwowa stali się zorganizowaną, karną i bitną 
armią o jednej myśli i jednemu sercu. | 

Piękną kartę w obronie Lwowa zapisały kobiety i dziewczęta. Znalazło się ich 
w szeregach aż 427. Wśród nich liczną grupę stanowiły harcerki. Pełniły, w 
niezwykle trudnych warunkach, służbę sanitarną. Jako kurierki przenosiły meldunki, 
rozkazy, bróń, przeprowadzały ochotników do wojska. Walczyły również z bronią w 
ręku na pierwszej linii frontu. Opiekowały się sierotami i dziećmi żołnierzy, 

zgromadzonymi w ochronkach i przytułkach. W tej służbie niezwykłą ofiarność 
wykazały harcerki. 

Posługę religijną i opiekę nad rannymi spełniało 11 księży i 10 zakonnic. 

W bohaterskiej obronie Lwowa, narodził się prawzór najmłodszych obrońców 
Polskich — „Orląt Lwowskich”. W powszechnej pamięci utrwalił się zwłaszcza obraz 
harcerzy lwowskich 13 — 14 letnich chłopców, bo starsi walczyli już w Legionach. 
Najmłodszą obrończynią była harcerka, 12-letnia Jadwiga Ogibowska. 

Wreszcie 19 listopada 1918 roku wyruszyła odsiecz z Przemyśla (6 pociągów 
transportowych) transportowych sile 140 oficerów i 1228 szeregowych, pod 
dowództwem ppkł. Michała Tokarzewskiego. W dniu 20 listopada o godzinie 14.00 
pierwszy pociąg odsieczy wjechał na lwowski Dworzec Główny. Atak polski 
rozpoczął się 21 listopada o świcie, a 22 listopada 1918 roku cały Lwów był już w 
rękach polskich. 

W ciągu 22 dni obrony Lwowa poległo i zmarło z ran 439 żołnierzy polskich. 
Wśród nich było 11 chłopców poniżej 14 lat i 103 chłopców poniżej 17 lat. Zginęło 
12 kobiet i dziewcząt. 
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Gdy tylko nastał czas pokoju, harcerstwo polskie natychmiast złożyło hołd 

bohaterskim obrońcom Lwowa. Nastąpiło to w czasie zlotu harcerstwa lwowskiego 

we Lwowie w lipcu 1921 roku. Zlot został zwołany przez Chorągiew Lwowską w 10 

rocznicę powstania tu pierwszych drużyn skautowych. 

Już w pierwszym dniu zlotu, 1 lipca po południu, odbyło się uroczyste 

wieńczenie grobów na cmentarzu „Obrońców Lwowa”. Stało się ono „rzewną, 

piękną uroczystością, a także wspaniałym przeglądem sił. Stanęło na cmentarzu 

przeszło 5000 skautów, ze sztandarami swoich ziem”. Przybyła młodzież harcerska 

ze wszystkich niemal ważniejszych środowisk kraju, które przysłały tu swe orlęta. 

W krakowskim tygodniku „„Nowości Ilustrowane” z lipca 1921 roku znajduje 

się obszerna relacja z tego zlotu, a w niej taki piękny fragment związany z 

uroczystością na cmentarzu: 

„W dniach 1 — 3 lipca 1921 roku gościł Lwów w swych murach najmilszych 

sercu przybyszów, to jest harcerzy polskich, te kadry przyszłych obrońców 

Ojczyzny...” 

Tadeusz Jaros, „Materiały historyczne Stowarzyszenia Szare Szeregi” 

LWOWSKIE ORLĘTA 

Jednym z najsłynniejszych wśród dzieci i młodzieży broniącej swoich rodzinnych 

domów i ojczystego miasta był 14-letni JUREK BITSCHAN, rozsławiony w pieśni i poezji 

polskiej. 

W granatowym mundurku, wątlejszy od chabin, 
Nie pacholę, lecz dziecko, pomykał zaułkiem. 

„Gdzież ty wleczesz ten większy od ciebie karabin? 
Dokąd chłopcze?” 

- Z studenckim połączyć się pułkiem. 
Brat poszedł, tato poszedł i ja chcę tak samo, 

Tylkom się dłużej od nich żegnał z moją mamą. 
Płakała gdym odchodził... 
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Jurek Bitschan urodził się do 29 listopada 1904 roku. Był synem Aleksandry 
Zagórskiej, komendantki Ochotniczej Legii Kobiet. Wyróżniał się nieprzeciętną inteligencją, 
ale był słabego zdrowia, w związku z tym był przez ojczyma powstrzymywany przed decyzją 
pójścia do wojska. Zdobył się jednak na niesubordynację. Wieczorem 20 listopada zostawił 
ojczymowi na biurku krótki list: 

„Kochany Tatusiu, idę dzisiaj zameldować się do wojska. Chcę okazać, że znajdę na 
tyle siły, by móc służyć i wytrzymać. Obowiązkiem też moim jest iść, gdy mam dość sił, a 
wojska braknie ciągle dla oswobodzenia Lwowa. Z nauk zrobiłem już tyle, ile trzeba było. 

Jerzy”. 
Ten piątoklasista poległ w walkach przy Cmentarzu Łyczakowskim. Był jednym z 

wielu... 

Nie był zresztą najmłodszą osobą, która wówczas poległa. Na Cmentarzu Orląt 
spoczywają doczesne szczątki sześcioletniego Oswalda Anissimo, który jest pochowany we 
wspólnej mogile z trzydziestotrzyletnim ojcem — Michałem. Obrońców Lwowa do lat 
siedemnastu było razem tysiąc czterystu jeden. 

/M. Olbromski „Lwowskie Spotkania”/ 

  
LWOWSKIE ORLĘTA 

Zdjęcie archiwalne „Lwowskie Spotkania” 
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Matka płakała: Czyś Ty zwariował? 

Ojciec się gniewał: Czyś Ty się wścik? 

Zamknął go w domu. Czapkę Mu schował. 

Kolega gwizdnął i — chłopiec znikł... 

Kto Go tak uczył? Kto Go tak skusił? 

Jaka muzyka? — Do jakich słów? 

sKto Go opętał? — Kto Go przymusił? 

Żeby On zginął — za co? — za Lwów!!! 

Kto Mu wyszeptał słowa nadziei, 

Że On na zawsze, na wszystkie dni 

Do Polskiej Mapy ten Lwów przykleił 

Gumą arabską — kropelką krwi. 

**
 

Marian Herman   
Lew, symbol Lwowa — jeden z dwóch 

Które strzegły Cmentarza Orląt przed 

II w. św., na tarczy słowa: „Zawsze Wierny” 

22 listopada 1920 roku Naczelnik Państwa JÓZEF Piłsudski przybył do Lwowa by 

udekorować miasto orderem VIRTUTI MILITARI. Uroczystość odbyła się na placu 

Mariackim, u stóp pomnika Mickiewicza. Dekorując orderem herb Lwowa Marszałek 

powiedział: 
„Na tarczy Waszej herbowej wypisane są słowa: „Zawsze Wierny!”... Za zasługi 

położone dla polskości tego grodu i jego przynależności do Polski mianuję miasto Lwów 

kawalerem Krzyża Virtuti Militari”. 
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ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W KALIFORNII 

13 listopada 2005 roku o godzinie 11.00 kościół „Nativity” w San Francisko 

wypełnił się po brzegi. Sprawili to Polacy Weterani II wojny światowej, harcerstwo 

polskie rozrzucone wokół Zatoki Świętego Franciszka, przedstawiciele licznych 

organizacji polonijnych i rzesze wiernych. Uroczystą Mszę Świętą z okazji 78 

rocznicy odzyskania niepodległości Polski celebrowało trzech polskich księży w 

asyście pół tuzina ministrantów. 

Pod sam koniec Mszy przedstawiciele Stowarzyszenia Polskich Kombatantów 

koła numer 49 w San Francisko przekazali poświęcone właśnie flagi: polską i 

amerykańską — przedstawicielom ZHP. Pięknie udekorowane złotymi frędzlami wraz 

z podstawami i futerałem zawsze będą korzystającemu z nich — Polskiemu 

Harcerstwu przypominać tych właśnie, którzy rzucili na szale swe życie, aby ratować 

naszą Ojczyznę. 

Po Mszy i posiłku w salce pod kościołem odbyła się druga część uroczystości. 

Wprowadzono Poczty Sztandarowe, odśpiewano hymny i głos zabrał prezes koła 

SPK mówiąc krótko o wartości tego Święta, a na zakończenie wręczył części 

kombatantów przekazane na jego ręce odznaczenia. Potem mieliśmy możliwość 

poznać — z ust byłego kadeta- jak przed wojną obchodzono to święto. 

Dzieci ze Szkoły Języka Polskiego im. Jana Pawła II wykonały wspaniale 

przygotowane przedstawienie przeplatane piosenkami. Święto to skupiło wokół 

siebie wiele pokoleń naszej Polonii, dla której słowo Polska jest jednym z 

najpiękniejszych słów. 

W dniu tym, podczas akcji pomocy harcerstwu polskiemu w Kazachstanie 

zebrano na ten cel $150 — dziękujemy. 

CZUWAJ! 

Druh Rysiek Urbaniak 
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WIADOMOŚCI 

ORGANIZACJA HARCERZY 

« KURS - OBÓZ HARCERSKI 
W stanicy harcerskiej „Kopernik” w Gardener Lake, Edmonton, Alberta odbył 

się w dniach 18 — 22 lipca kurs harcmistrzoski. Kurs organizowany był przez G.K. 

Harcerzy przy współudziale Komendy Chorągwi Harcerzy w Kanadzie. 

Komendantem kursu był hm. John Tomczak. 

W tym samym czasie i miejscu odbył się także KURS — OBÓZ 

PODHARCMISTRZOWSKI — komendantem był hm. Jan Sokołowski z Montrealu. 

ORGANIZACJA HARCEREK 

« KURS PODHARCMISTRZOWSKI G.K. Harcerek odbywa 

się jak zwykle drogą korespondencyjną. Obecny kurs pod nazwą „Cisowy Dworek” 

prowadzi druhna hm Iza Buras z Australii 

VII ŚWIATOWY ZLOT W ST. ZJEDNOCZONYCH., 2006 r 

Komendantką Zlotu Harcerek została mianowana hm. Kinga Rzyska (St. Zj.). 

Utworzyła już komendę, z którą wspólnie pracują nad programem — ma być gotowy 

na koniec 2005 r. 

Komendantka całości Zlotu hm. Gabriela Backiel (ponownie mianowana 

przewodniczącą Zarządu Okręgu St. ZJ.) wydała pierwszy rozkaz 1 Wici Zlotowe 

N?2. 

Zz 

A 

MARIE CURIE CANCER CARE — WIELKI RAJD 

ROWEROWY DO WARSZAWY, 9 — 17 WRZESNIA 2006 

Działająca na terenie Wielkiej Brytanii organizacja Marie Curie Cancer 

Care prowadzi bardzo cenną akcję zapewniania bezpłatnej opieki 

wykwalifikowanych pielęgniarek ludziom umierającym na raka w hospicjach, 

lub w ich własnych domach. Jako jeden ze sposobów zbierania funduszy na ten 

cel, we wrześniu 2006 projektowany jest wielki rajd rowerowy do Polski. 

W roku 2004 zorganizowano Rajd rowerowy Z Krakowa do Warszawy, 

dla uczczenia setnej rocznicy przyznania pierwszej nagrody Nobla polskiej 
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uczonej Marie Curie — Skłodowskiej (dostała dwie!). Wzięło w nim udział 80 

cyklistów w wieku 16 do 73 lat. Oto wypowiedzi niektórych uczestników. Anne 

Fanous: „With excellent company and fantastic team spirit it was the trip of a 
lifetime”. Mike Quinn *Great people, wonderful country, fantastic experience”. 

Zachęceni powodzeniem, ma 

organizatorzy planują ambitniejszą imprezę 

na rok przyszły. Pod hasłem GREAT 500 
ę pięciuset cyklistów wyruszy we wrześniu 

2006 do Polski 5-cioma trasami. Udział 

mogą wziąć cykliści od 16-tu lat, z dobrą 

kondycją fizyczną 1 oczywiście 

umiejętnością jazdy na rowerze. Aby wziąć: 

udział należy zapłacić rejestrację 

(bezzwrotną) w sumie £235 oraz zebrać! 

sponsorów na sumę £1800. Po opłaceniu 

kosztów podróży i utrzymania na terenie objętym rajdem, reszta tej sumy pokryje 
minimum 90 godzin bezpłatnej opieki chorym na raka. 

Organizatorzy zapewniają transport (samolot i autokar do miejsca startu, 

przewóz bagażu i sprzętu na trasie), ubezpieczenie, wyżywienie i noclegi na 

trasie, rower na czas rajdu, koszulkę „„rajdową”, opiekę mechanika i doktora, full 

training program, pomoc i rady w zbieraniu sponsorów, uroczysty obiad na 
zakończenie rajdów w Warszawie. 

Trasy, zależnie od kondycji i doświadczenia uczestników: 

Dla początkujących: Trasa | — Kraków do Warszawy — 5 dni, 7 nocy, 437km 
Trasa 3 — Gdańsk do Warszawy — 4 dni, 6 nocy, 473 km 

Trasa 5 — Wilno do Warszawy — 5 dni, 7 nocy, 481 km 

Dla „średniaków ”: Trasa 2 — Berlin do Warszawy — 6 dni, 8 nocy, 632 km 

Dla zaawansowanych: Trasa 4 — Praga do Warszawy — 6 dni, 8 nocy, 473 km. 

WSPANIAŁA OKAZJA DLA WSPANIAŁYCH LUDZI. Zainteresowani 
powimni się zgłosić jak najszybciej po detale i ewentualne zamówienie miejsca w 

rajdzie tel: 01883 832632 lub Web: www.great500.co.uk — albo telefon do 

koordynatora _' Mr. Steve  Potterill 020 7599 7773 e-mail: 
steven.potterillte mariecurie.org.uk 

Gdyby się znaleźli harcerscy ochotnicy tej wielkiej i pożytecznej przygody, 

prosimy o zawiadomienie Redakcji Ogniska — spróbujemy namówić naszych 
Czytelników do dołączenia do grona ich sponsorów. 
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JESZCZE O ZLOCIE „SZARE SZERGI” 

Wspomnienia uczestniczek... 

_ Zlot był wspaniały — obchody, wycieczki, ogniska i zabawy. My 

najbardziej będziemy pamiętały te przyjaźnie nawiązane z harcerkami 1 

harcerzami z innych krajów. Miałyśmy przecież sposobność spotkać się z 

harcerstwem z 14 krajów z różnych stron świata. 

Było nam łatwiej rozmawiać z harcerkami i harcerzami ze Stanów | 

Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, bo do nich można było mówić po j 

angielsku. Ale również starałyśmy się mówić po polsku z tymi, którzy po 

angielsku nie rozumieli. To, że harcerki i harcerze z całego świata mogli 

porozumieć się ze sobą było czymś specjalnym. Warto było chodzić w sobotę 

do polskiej szkoły i odrabiać lekcje. 

W czasie zlotu wszystkie obozy były w ciągłym ruchu i musiałyśmy 

czekać na czas wolny, aby znowu kogoś zapoznać. Najwięcej czasu na 

rozmowy było w czasie wycieczki do Krakowa. Podróż pociągiem trwała trzy 

godziny. Dowiedziałyśmy się wtedy dużo o tym jak się żyje w innych krajach 

i jak tam działa harcerstwo. A przede wszystkim dowiedziałyśmy się, że 

młodzież harcerska jest wszędzie taka sama, i dlatego tak dobrze czujemy się 

razem. Nie możemy się doczekać następnego Zlotu, żeby się znowu spotkać, 

odnowić stare przyjaźnie i nawiązać nowe. 
Alicja Kokoszka sam, Julia Ostrowska, pion, Renata Reitmeier sam. 

... i uczestników 
Ostatnie dwa tygodnie przeszły migiem. Ogniska z harcerzami i 

harcerkami z innych krajów, harcowanie w kraju mojej Ojczyzny i spędzanie 

czasu z moimi kolegami dało mi dużo przyjemności (...) 

Podobał mi się temat tego Zlotu. Zlot harcerzy „Kotwica” był moją 

jedyną okazją, żeby poznać jak żyli harcerze i harcerki podczas Powstania. 

Gdy pojechaliśmy do Warszawy i poszliśmy do miejsc gdzie walczył Batalion 

Kiliński byłem bardzo wzruszony. Na każdym rogu w Warszawie była na 

murze tablica, na której pisało: „W tym miejscu walczyli harcerze za wolność 

Ojczyzny podczas Powstania” i dziesiątki zniczy. 

Będę bardzo długo pamiętał ten Zlot i zawsze będę myślał, że warto 

było tu być. | 
Filip Batruch wyw. 13 lat 
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Wspomnienia z Obozu Instruktorek 

Gdy zbliżaliśmy się na teren Zlotu, zauważyłam pole kwiatów, a wśród 

nich ruch budowy obozów i stuk wbijanych gwoździ. Nie przyszło mi w tej 

chwili na myśl, że i mnie to czeka! 

Po przyjeździe harcerki i harcerze odmaszerowali do swoich obozów, a 

my cztery wcześniej urodzone instruktorki do obozu instruktorek. Zostałyśmy 

przeznaczone do najgorzej postawionego namiotu, no, ale jak nasze 

przysłowie mówi:, „Kto późno przychodzi, sam sobie szkodzł”. 

W namiocie ze mną były: Zosia Stohandel, Zosia Podkowińska 1 Irena 

Dembek. Po szybkim zakwaterowaniu, wzięłyśmy się do roboty: młotek, 

siekierka, łopata, idziemy stawiać maszt i ołtarz na placu Zlotu harcerek. Do 

pomocy dołączyły się dwie druhny z Francji, Marysia i Ania. 

Nie zdawałam sobie sprawy z tego, że mamy takie zdolności stolarskie. 

Z dużym wysiłkiem, ale stanął maszt, a przy budowie ołtarza zamiast w 

gwóźdź, uderzało się w palec, ale robota szła, ciężką prace umilał nam nasz 

humor harcerski, no i piosenka. Z dumą stanęłyśmy do zdjęcia przy 

ukończonym dziele. 

W obozie były instruktorki z Australii, Anglii, Francji, Stanów i 

Kanady. Mycie się w zimnej wodzie prawdopodobnie dobrze działa na cerę, 

dlatego nawet nie narzekałyśmy na brak ciepłej. Marysia nasza komendantka, 

co rana porywała nas do życia swoim dobrym humorem i głośnym 

okrzykiem: „Witaj słoneczny dniu”, pomimo, że nie raz padał deszcz. Nasze 

codzienne kilku kilometrowe marsze do autobusu, nie przeszkadzały nam. 

Uroczystości związane z Powstaniem Warszawskim, były tak podniosłe, ze 

zapominało się o zmęczeniu, gdy po powrocie moczyłyśmy nogi w zimnej 

wodzie. 

Druhny Elżunia i Teresa dbały o naszą wyprawę Z Kanady, wyszukując 

potrawy: różnego rodzaju pierogi i nawet placki kartoflane. W posiłkach 

naszych towarzyszyły nam osy, a miliony mrówek właziły do śpiworów, ale 

to nam wcale nie przeszkadzało, po miłych codziennych przeżyciach. 

Szczekanie psów we wsi było naszą kołyską do snu. 

Gdy chodziłyśmy po ulicach Warszawy w naszych . koszulkach 

zlotowych z napisem „Szare Szeregi” brano nas czasem za uczestniczki 

Powstania, które to wypowiedzi starałyśmy się prostować, a dla humoru 

podam, że spotkałyśmy się nawet z nazwą „harcerzyce”. 
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Ukoronowaniem moich przeżyć na zlocie była możność uczestniczenia 

we Mszy Świętej przed cudownym obrazem Matki Boskiej na Jasnej Górze, 

w czasie której odbyły się zaślubiny Związku Harcerstwa Polskiego pgK, — 

bardzo wzruszający moment, — oraz odnowienie przyrzeczenia przy grobie 

Olgi Makowskiej w Zakopanym. 

Zlot ten pozostanie w pamięci uczestników do końca życia. Na ten 

temat mogłabym pisać i pisać, gdyż przeżyć było wiele, ale na zakończenie 

pragnę podziękować Władzom Harcerskim za pomysł zorganizowania tego 

Zlotu, a ja osobiście cieszę się bardzo, że mogłam brać w nim udział. 

Czuwaj! 
Lodzia Opioła, hm. („Wici” Kanada) 

  
Drużyna Instruktorek „Związek Koniczyn” na zlocie Szare Szeregi.” Z lewej — drużynowa hm. Marysia 

Nowak (Australia), obok hm. Elżbieta Andrzejowska, najstarsza uczestniczka zlotu. 
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MUZEUM HARCERSTWA W ŁAZIENKACH 

28go listopada br. w Łazienkach Warszawskich w pawilonie 
świątyni egipskiej zostało otwarte Muzeum Harcerstwa. Jest to stała 
ekspozycja zorganizowana przez ZHP przy współpracy z dyrekcją 
parku. W pieczołowicie odrestaurowanej, zabytkowej świątyńce 
powstałej w 1822 r według projektu znanego architekta Jakuba 
Kubickiego, będą zgromadzone cenne pamiątki i prezentowane 
wystawy o tematyce harcerskiej. 

W ceremonii otwarcia muzeum uczestniczył b. prezydent RP 
Ryszard Kaczorowski. 

Tego samego dnia w Łazienkach został także odsłonięty pomnik 
Aleksandra Kamińskiego — rzeźba autorstwa Wiesława Winklera. 
Odsłonięcia dokonała córka druha Kamińskiego p. Ewa Rzetelska- 
Feleszko, zaś zuchy warszawskie wystąpiły ze swoim programem. 

Przy następnej wizycie w Warszawie koniecznie trzeba odwiedzić 
te obydwa obiekty w Łazienkach. Muzeum jest otwarte w piątki, soboty 
i niedziele od godziny 10 do 16. 

        

Przed pomnikiem Aleksandra Kamińskiego w Łazienkach 
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APOLITYCZNOŚĆ W HARCERSTWIE 
Hm. JERZY BUKOWSKI HR (Kraków) 

Przewodniczący Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej profesor harcmistrz 

Kazimierz Wiatr uzyskał mandat senatorski, kandydując do wyższej służby izby 
parlamentu z listy Prawa i Sprawiedliwości. Na internetowym forum dyskusyjnym 
ZHR — jednej z dwóch (obok Związku Harcerstwa Polskiego) — największych 
organizacji polskiego skautingu rozgorzała dyskusja na temat tego, czy nie została w 

ten sposób naruszona fundamentalna zasada apolityczności harcerstwa. 

Hn Wiatr wystosował w odpowiedzi list do członków ZHR, w którym odżegnuje 

się od tego zarzutu, twierdząc, iż jego senacka aktywność może tylko pomoc 
harcerstwu i z pewnością nie będzie miała partyjnego charakteru. Wielu byłych 
obecnych instruktorów ZHR wątpi jednak, czy można być czynnym politykiem 

jakiejś partii, deklarując jednocześnie pozostawianie — w sferze ideowej i moralnej — 
poza polityką. Decydując się na walkę o mandat parlamentarny, druh Wiatr dokonał 

przecież bardzo określonego wyboru. Wprawdzie program PiS wydaje się być 
najbliższy harcerskim ideałom, jest to jednak program konkretej partii, co pozwala 
poważnie potraktować niezadowolenie tych członków i sympatyków ZHR, którzy 
stawiają hm. Wiatrowi zarzut złamania zasady apolityczności. 

INaiwnością jest sądzić, że harcerstwo nie pozostaje w żadnych związkach z 

polityką. Jeden z najwybitniejszych instruktorów w historii polskiego skautingu 

Aleksander Kamiński powiedział kiedyś, ze jest ono funkcją polskiej racji stanu. 
Służąc Bogu, Polsce i bliźnim nie wolno mu się jednak angażować w działalność 

partyjna, co bynajmniej nie oznacza braku troski o sprawy państwa. Przedwojenny 
przewodniczący ZHP Michał Grażyński był przecież znakomitym wojewodą 
śląskim, a jeden z jego następców na tej funkcji hm Ryszard Kaczorowski osiągnął 
najwyższą godność prezydenta Rzeczypospolitej. Danina krwi złożona przez tysiące 
druhen i druhów w Legionach, wojnie 1920 roku, powstaniach śląskich i 

wielkopolskim, a zwłaszcza w Szarych Szeregach i Hufcach Polskich najlepiej 

świadczy zaś o bezkompromisowym umiłowaniu przez nich ojczyzny. 

Kiedy walczyliśmy w latach 80. ubiegłego wieku o odnowę odgórnie 

skomunizowanego harcerstwa, na pierwszy plan wysunęliśmy właśnie postulat 

odpolitycznienia organizacji, która miała zapisaną w swym statucie przewodnią rolę 
PZPR. Tak naprawdę chodziło nam jednak o jej odpartyjnienie, bo chcieliśmy być 
jak najbardziej propaństwowi, tylko, że marzyliśmy o całkiem innym, czyli 
suwerennym państwie. Włączaliśmy się wówczas aktywnie wówczas poczynania 
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opozycji, nie popierając jednak żadnego z jej nurtów. Pamiętam wątpliwości 

młodych instruktorów, proszonychych o asystę przy sztandarze Konfederacji Polski 
w) Niepodległej w trakcie patriotycznej uroczystości pod kopcem Józefa Piłsudskiego. 

trz Byli oni całym sercem za KPN, ale obawiali się, czy nie łamią w ten sposób 
by apolityczności odnowicielskiego ruchu wewnątrz ZHP. 

b P odobnie było w trakcje pamiętnych wyborów z czerwca 1989 roku. Wszyscy 

R życzyliśmy zwycięstwa komitetom obywatelskim „Solidarności”, ale ponieważ obok 

nich przystąpiły do walki o parlamentarne mandaty także inne organizacje 
opozycyjne, wahaliśmy się czy możemy angażować naszą młodzież po jednej ze 

jje stron. 

k Dzisiaj, w niepodległej Polsce, rywalizują ze sobą różne stowarzyszenia harcerskie. 

. Zrodzony ze wzmiankowanego nurtu odnowy — Kręgów Instruktorów Harcerskich 
R im. Andrzeja Makowskiego (1980-82) oraz Ruchu Harcerskiego Rzeczypospolitej 
b, (1983-89) — ZHR najgłośniej mówi o potrzebie apolityczności, rozumianej jako 
yć apartyjność. Pełnienie funkcji szefa Służby Cywilnej przez hm. Jana Pastwę, czy 

M ambasadorkie stanowisko hm. Wojciecha Wróblewskiego nie budziły więc 
zy większych wątpliwości. Poselski mandat poprzedniego przewodniczącego tej 

organizacji hm. Wojciecha Hausnera (AWS-ZChN) i obecny senatorski jego 
następcy nie są już traktowane — jak wynika choćby z przywołanej dyskusji — z 

pz podobną wyrozumiałością. 

EU Own instruktorów-parlamentarzystów znam od wielu lat i mogę o nich z pełną 

b. odpowiedzialnością mówić tylko w samych superlatywach. Czy partyjne 

k zaangażowanie nie wymaga jednak złożenia najwyższej funkcji w ZHR na czas 
k sprawowania urzędu posła bądź senatora? Co będzie, jeśli dojdzie do konfliktu 

między dobrem harcerstwa a interesem partyjnym? A czy można — nawet zakładając 

a głęboką wiarę w szlachetność postawy przewodniczącego ZHR — wykluczyć 
Ę. sytuację, w której jego polityczne zaangażowanie przyniesie korzyści kierowanej 

E przezeń organizacji na szkodę innych harcerskich stowarzyszeń? Z pewnością znajdą 
się zaraz partyjni klakierzy, gotowi — dla przypodobania się panu senatorowi — zrobić 

przyjemność jemu skautowemu zapleczu, nawet wbrew woli i wiedzy samego 
nie zainteresowanego (a raczej niezainteresowanego) takim nieszczerym wsparciem. 

p Hn Kazimierz Wiatr musi poważnie rozważyć ten dylemat w swoim sumieniu, bo 

» jego list nie przekonał wielu osób szczerze zatroskanych o przestrzeganie przez 
yli kadrę instruktorską fundamentalnych wartości, jakim ma służyć harcerstwo. 

nia 
s © © 

18 19 

archiwum 
harcerskie.       
  

*



POLITYCY W HARCERSTWIE 

Hm. Jerzy Witting (Wielka Brytania) 

Druh Bukowski znakomicie przedstawił zagadnienie polityki i 
polityków w harcerstwie. 

Harcerska służba polskiej racji stanu — to jest interesom całego 
społeczeństwa, a nie partykularnym interesom partyjnym — ma charakter 
polityczny. 

Unikanie partykularyzmu partyjnego, a również sprzeczności interesów 
na dwóch funkcjach kierowniczych jest pożądane w harcerstwie. 

Właściwe postępowanie przewodniczącego związku harcerskiego i jego 

ocena zależy od specyficznych warunków miejsca i czasu. Pomocne tu mogą 
być następujące precedensy. 

Gen. Józef Haller zrezygnował z funkcji przewodniczącego ZHP gdy 
został posłem do Sejmu w 1923 

Urząd państwowy wojewody dr Grażyńskiego przed wojną nie był 
uważany przez większość harcerzy za stanowisko partyjne kolidujące z jego 

funkcją przewodniczącego ZHP. Dr Grazynski zrezygnował z pełnienia 
funkcji przewodniczącego ZHPpgk w roku 1952, gdy objął kierownictwo 
politycznej partii emigracyjnej. 

Płk. dypl. hm. Stanisław Sielecki był przewodniczącym ZHP na 

Wschodzie będąc jednocześnie na stanowisku szefa wydziału operacyjnego 
sztabu 2 Korpusu walczącego we Włoszech. 

Hm R. Kaczorowski nie ponowił swej kandydatury na 
przewodniczącego ZHPpgK gdy został następcą Prezydenta RP, a później 
objął to stanowisko. 

Wszystko zależy od dobrych obyczajów, które — moim zdaniem — 
obowiązują nas w wyższym stopniu i bardziej precyzyjnie niż najbardziej 

szczegółowe regulaminy. Dlatego sądzę, że druh Bukowski słusznie apeluje 
do sumienności. 

20 

$] archiwum 
arcerskie.p



  

W ostatnim numerze „Ogniska” (lipiec — wrzesień 2005) podawaliśmy 
apel Fundacji Archiwum Pomorskie Armii Krajowej o zgłaszanie sylwetek 
harcerek walczących o niepodległość Polski w II w. światowej. Poniżej więcej o 
samej Fundacji oraz o jej niezwykłej założycielce Elżbiecie Zawadzkiej pisze 
Grażyna Rakowicz. 

CICHOCIEMNA „ZO” 

Była oficerem Komendy Głównej Armii Krajowej, emisariuszką do Londynu i 
jedyną kobietą „cichociemną”. Po wojnie za swoją służbę Polsce zapłaciła latami więzienia. 
Obecnie mieszka w Toruniu. Dziś sensem „późnego życia” prof. Elżbiety Zawackiej — 
legendarnej „„Zo” — stał się rozwój Fundacji Archiwum Pomorskie Armii Krajowej, którą 
stworzyła kilkanaście lat temu. 

Ostatnio zaś każdą wolną chwilę — mimo sędziwego wieku — profesor poświęca 
słownikowi biograficznemu kobiet, oznaczonych Orderem Virtuti Militari. — Tych kobiet 
było 317, a o wielu z nich nic do dzisiaj nie wiadomo — mówi. Pierwszy z czterech tomów 
słownika ukaże się w bieżącym roku. 

Przy Fundacji Archiwum Pomorskie Armii Krajowej powstaje obecnie Muzeum 
Wojskowe Służby Polek, działa już Memoriał Generał Marii Wittek (pierwszej polskiej 
kobiety generał). Jego celem jest gromadzenie i opracowywanie materiałów źródłowych 
wojennej służbie Polek. 

Istnieje też Toruńskie Archiwum Wojennej Służby Kobiet (WSK), które do tej pory 
zgromadziło m.in. kilka tysięcy teczek osobowych i kilkadziesiąt tysięcy nazwisk Polek 
walczących na różnych frontach. Fundacja prowadzi działalność oświatową i wydawniczą — 
niebawem ukaże się VI tom „Słownika konspiracji pomorskiej”. Przez 12 lat swojej 
działalności wydała już przeszło 40 tomów publikacji historycznych. Prof. Stanisław 
Salmonowicz z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, jeden ze współzałożycieli 
Fundacji Archiwum Pomorskie Armii Krajowej, tak niegdyś napisał o Elżbiecie Zawackiej: 
„Wiemy jedno: profesor najwyżej ceni rzeczowość, nie lubi pustosłowia, nadużywania 
patosu, inflacji wielkich słów”. 

Urodziła się 95 lat temu w Toruniu — na Pomorzu, gdzie „germanizacja była wtedy 
okrutna”. Była córką urzędnika sądowego, dlatego też, podobnie jak sześcioro rodzeństwa, 
uczęszczała do szkoły niemieckiej i nie mogła posługiwać się językiem polskim. Dopiero po 

wyzwoleniu Torunia rozpoczęła naukę w polskim gimnazjum. Jeszcze przed wojną zdała 
maturę i skończyła studia matematyczne na Uniwersytecie Poznańskim. Uczyła w szkołach 
średnich, jednocześnie — od 1930 roku — coraz bardziej angażowała się w działalność 
Organizacji Przysposobienia Woskowego Kobiet (PWK). 

- W każde wakacje uczestniczyłam w obozach pewiackich, podczas których sama się 

szkoliłam albo szkoliłam inne pewiaczki — wspomina. 
We wrześniu 1939 roku 30-letnia Elżbieta, będąc komendantką rejonu Śląskiego 

PWK, rozkazem została ewakuowana z Katowic, aby walczyć w obronie Lwowa. 
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Jako „Zelma”, zaprzysiężona w Warszawie do Służby Zwycięstwu Polski (SZP) 
powróciła na Śląsk w listopadzie 1939 roku. Tam zorganizowałą — głównie spośród swoich 
pewniaczek, kobiecą służbę łączności Związku Walki Zbrojnej. 

Pod koniec 1940 roku przeniesiono ją do Komendy Głównej ZWZ/AK, do Wydziału 
Łączności Zagranicznej („Zagroda”). Wówczas przyjęła pseudonim „,Zo”, została kurierką na 
Berlin i dalsze szlaki zachodnie. 

Granice przekroczyła łącznie ponad sto razy — jako Elżbieta Nowak, Elizabeth von 
Braunegg, Elizabeth Kubitza, Elizabeth Watson czy też Elise Riviere. 

Wspominając tamte czasy, „/Zo” nie ukrywa, że za każdym razem, gdy przemierzała 
granice „była mokra ze strachu”. — Raczej nie rozstawałam się z trucizną, bo nie chciałam być 
badana przez gestapo” — opowiada. Gdy w 1943 roku została specjalną emisariuszką 
Komendanta Głównego AK gen. Stefana Roweckiego „Grota”, zabrała ze sobą ponad 500 

stron mikrofilmów ukrytych w zapalniczce i trzonku małego klucza i wyruszyła do Londynu. 
Z dwiema misjami: ze sztabem Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego musiała 
uzgodnić szlaki kurierskie na trasie Warszawa — Londyn, natomiast prezydentowi 
Rzeczypospolitej na uchodźstwie Władysławowi Raczkiewiczowi miała przedstawić żądania 
Roweckiego. — Generał domagał się ustawowego nadania kobietom statusu żołnierza — mówi 
„Zo”. — dotychczas były one jedynie ochotniczkami pomocniczej służby wojskowej, bez 
prawa do awansów 1 odznaczeń. 

Wypełniwszy pomyślnie swoje misje w Londynie, „Zo” powróciła do Polski — jako 
cichociemna wykonała skok spadochronowy. Działała w „Zagrodzie”. Po aresztowaniu około 
100 osób w siatce „Zagrody”, w marcu 1944 roku „/Zo” musiała przejść do innej służby. W 
ten sposób trafiła do Szefostwa Wojskowej Służby Kobiet KG AK kierowanego wówczas 
przez płk Marię Wittek, byłą komendantkę naczelną PWK. 

„Zo” walczyła w Powstaniu Warszawskim, a po jego upadku odbudowywała w 
Krakowie zerwaną łączność zagraniczną. 

W strukturach AK działała do lutego 1945 roku, zaś po wojnie — w organizacjach 
poakowskich. Powróciła do pracy pedagogicznej, a na Uniwersytecie Łódzkim skończyła 
drugi fakultet — pedagogikę społeczną. 

Jednak dalsze plany naukowe musiała odłożyć, bo cztery lata, do 1955 roku spędziła w 
PRL-owskich więzieniach. Po wyjściu na wolność dalej uczyła, została doktorem nauk 
humanistycznych z pedagogiki społecznej. 

Przez 10 lat wykładała na Uniwersytecie Gdańskim, a od 1975 roku na UMK w 
Toruniu. Po trzech latach, kiedy nie zatwierdzono jej na kierownika Zakładu Andragogiki, 
który sama stworzyła, odeszła z uczelni na przedwczesną emeryturę. Tytuł profesora nauk 
humanistycznych uzyskała w 1989 roku. 

Dziś „Zo” w randze pułkownika jest Honorową Obywatelką swojego Torunia. Przez 
Lecha Wałęsę została odznaczona Orderem Orła Białego. Wcześniej m.in. najwyższym 
orderem wojennym Krzyżem Virtuti Militari. Do dziś profesor pełni wiele honorowych 
funkcji społecznych, najbardziej jednak angażuje się w działalność swojej fundacji. 

Grażyna Rakowicz 
„Rzeczpospolita” 3 października 2004 
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NAUKA I WIARA -— rozważania. 
hm. Bolesław Indyk (Wielka Brytania) 

Artykuł pt. „Wszechświat, skąd wiemy, że jest Bóg” w numerze Ogniska styczeń — 

luty 2005 szczególnie pobudza do myślenia. Zastanowiło mnie, dlaczego właśnie te wyjątki z 

pism księdza Malińskiego druhna redaktor przytacza. | zaraz odpowiedziałem sobie sam: 

przecież te zagadnienia i pytania nurtują każdego myślącego człowieka. 

Ponieważ pytania są bardzo trudne, od osobistego uporu, a także uczciwości samego 

siebie zależy jak daleko człowiek zajdzie w poszukiwaniu wystarczającej odpowiedzi. 

A jednak poczułem niedosyt! Czy to naturalna reakcja człowieka, który wziął w 

posiadanie coś wartościowego i zaraz chce mieć więcej? 

Najcenniejsza perła 
Perły szanują tylko tacy, którzy wiedzą, że to są perły, oraz, że są wartościowe, — lecz 

nie wszyscy. Wśród tych, którzy wiedzą, są także tacy, którzy w perłach widzą wartość tylko, 

dlatego, że inni się nimi zachwycają, więc można na nich dobrze zarobić, i tacy, na których 

nie robią one żadnego wrażenia. Lecz są tacy, którzy dla nich są gotowi poświęcić wiele; 

chcą znać ich historię, wiedzieć jak powstały, jaką maja strukturę itd. Tym nie wystarczy 

powiedzieć, że perła jest piękna, szlachetna i drogocenna. Oni chcą wiedzieć, dlaczego jedna 

jest biała, inna czarna, a jeszcze inna ma odcień różowy, dlaczego niektóre myje się świeżą 

woda z rzeki, a niektóre słoną, a jeszcze inne znoszą dobre suche powietrze,... Dlaczego”, 

dlaczego?...itd. 
Z każdą konkretną odpowiedzią pogłębia się poznanie istoty przedmiotu zachwytu, a 

tym samym przybliża się go naszej świadomości. 

Wiara to najcenniejsza perła ludzkiej świadomości. Lecz już na samym początku 

argumentu spotykamy się z bardzo mocnym stwierdzeniem Zbawiciela: „Błogosławieni, 

którzy nie widzieli, a uwierzyli”. Czy więc chęć głębszego poznania nie licuje z wiarą, która 

polega przede wszystkim na ufności; nie żąda dowodu na każde stwierdzenie, nie analizuje 

szczegółów czy logiki językowej? Bo jednak w olbrzymiej większości ludzkiego 

postępowania człowiek kieruje się wiarą. Wierzy nawet wtedy, kiedy analizuje, bo przecież 

od kogoś przyjął metodę tej analizy i wyciągania wniosków. 

Potrzeba głębszego poznania 
Powyższe stwierdzenie nie potępia jednak chęci poznania, ustawia tylko hierarchię 

motywów ludzkiego postępowania pod pewnymi względami. Nakaz nauczania zawiera 

element przekonywania, a więc także rozumowego przyjęcia zasad wiary. W dzisiejszym 

świecie właśnie tu spotykamy się z największymi oporami. Z tym problemem spotykał się 

św. Paweł w Atenach. Źle pojęty rozwój nauki w ostatnich stuleciach stworzył pustkowie 

moralne, gdzie słowa przybierają dobrowolne znaczenie dla przysłonięcia rzeczywistości bez 

zasad, gdzie egoizm w każdej formie jest najwyższym dobrem jednostki. 
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Młody człowiek wchodzący w życie jest narażony na bezustanny atak ateizmu, tak, że 

trudno jest mu wytrwać, nawet, gdy z domu wyniósł wychowanie religijne. Przydałaby się 
broń głębszego zrozumienia nauki i wiary, a przede wszystkim jego otoczenia w szerszym 
słowa znaczeniu, tzn. od elementarnych „cząsteczek do wszechświata”. 

Natychmiast narzuca się myśl, że na tak pojęte „rozeznanie” potrzeba więcej niż jedno 
życie. Słusznie! Jeśli chce się być specjalistą, większość swego czasu i energii poświęca się 
wybranej dziedzinie. Lecz w dzisiejszym świecie przeszliśmy do przesady pod tym 
względem. Zbyt wielu przeciętnych zjadaczy chleba jest całkowicie uzależnionych od 
specjalistów. To stwarza wiele problemów w codziennym życiu oraz ogranicza wolność 
indywidualną, którą przecież tak intensywnie się propaguje. Nie musi znać się funkcji 
Bessela, teorii równań różniczkowych i całkowych, by wywnioskować, że równoległe linie 

muszą leżeć na tej samej płaszczyźnie. Nie potrzebna jest teoria liczb zespolonych, by mieć 
pewność, że „jeden nie równa się trzy”... 

Pytania na biegu harcerskim 
Na stacji „Wychowanie religijne” biegu harcerskiego na stopnie, stary instruktor 

wpisywał ocenę bardzo dobrą kandydatowi na „harcerza orlego”, gdy raptem poczuł, że rola 
się odwróciła. Młodzieniec zwrócił się do niego z zapytaniem: „Druhu instruktorze, czy mogę 
zapytać o coś, co mnie gnębi, a na co nie dostałem wystarczającej odpowiedzi od księdza?” 

„Cóż to jest za problem z dziedziny wychowania religijnego, na który ksiądz druhowi 
nie dał wystarczającej odpowiedzi, a ja mogę?” 

„Pytam, dlatego, że słyszałem kiedyś od druha, że nie ma głupich pytań, a tylko głupie 
odpowiedzi. A pytanie jest takie: Jak mogę przyjąć, zrozumieć czy wyobrazić sobie Trójcę 

Świętą? 

Jestem studentem pierwszego roku inżynierii elektrycznej i znajduję się w środowisku, 

gdzie prawdziwych chrześcijan prawie nie widać, albo pochowali się zakrzyczani. 
Muzułmanie tłumaczą mi, że my nie wierzymy w Jednego Boga, lecz w trzech: Boga Ojca, 
Jego Syna Jezusa i Matkę Jezusa Miriam, bo tak powiedział Mahomet, a on nie może się 
mylić, gdyż był natchniony przez Jedynego. Lecz trudniej jest z ateistami, których jest wielu. 
Oni drwią z tłumaczenia: tajemnica, twierdząc, że jest to próba wytłumaczenia logicznego 
nonsensu: jeden równa się trzy”. 

Instruktor patrzy na młodego harcerza szeroko otwartymi oczyma. Przypomniała mu 
się własna młodość sprzed pół wieku. Znał środowisko, o którym obecnie słuchał. Z tonu 
głosu i wyglądu kandydata na stopień harcerza orlego czuł, że to nie była pusta przekora, 

która przezeń mówiła. Czuł, że od odpowiedzi na to pytanie może zależeć w pewniej mierze 
Jego stosunek do przełożonych, a może nawet zaważyć na wyborze ideologii i życia. Więc ze 

spokojem odezwał się: 

„Druhu drogi! Widzę, że druh myśli poważnie i głęboko. Nad postawionym przez 
druha pytaniem od dwóch tysięcy lat zastanawiały się najtęższe umysły ludzkości. Jest to 

jedno z tych pytań, które nie ma dla ludzkiego umysłu wyczerpującej odpowiedzi, bo ludzki 
umysł jest ograniczony wymiarami, pojemnością magazynowania oraz przetwarzania 

informacji, sposobami zmysłowej komunikacji, oraz wieloma innymi uwarunkowaniami. 
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To nie znaczy jednak, że nie należy próbować zbliżyć się do poznania absolutnej 

rzeczywistości na tyle, na ile pozwolą te bardzo ograniczone możliwości. 

Jest druh już na takim poziomie intelektualnym, że fakty, które nam powoli odsłania obecna 

nauka i wiedza nie będą dla druha czarną magią ani bełkotem. 

Lecz właśnie zza lasu wyłania się następny patrol. Nie będziemy mieli, więc czasu na dłuższą 

rozmowę. Po skończonym biegu pozostanę na obozie przez kilka godzin. Jeśli druh ciągle 

będzie miał ochotę, to proszę przyjść do mnie, porozmawiamy dłużej. A teraz posłużę się 

tylko jednym, prostym przykładem, nad którym proszę się zastanowić: 

Proszę wziąć jakikolwiek system trójwymiarowych współrzędnych: Kartezjusza, 

cylindryczny, czy sferyczny. Każdy ma trzy parametry. Spójrzmy na kartezjański, gdzie 

przestrzeń jest opisana trzema kierunkami. Nie może być przestrzeni bez trzech kierunków, 

ani kierunków bez przestrzeni. Jeden nie równa się trzem, ale są one tak ściśle zespolone, że 

nie ma osobnego istnienia. To na pewno nie jest analogią do tajemnicy Trójcy Świętej, lecz 

prosty przykład z otoczenia i codziennego życia, jakich możemy znaleźć wiele wokół nas, 

gdzie nie zastanawiamy się, czy to jest jeden czy trzy, ani czy jeden równa się trzy. 

A teraz druh musi już iść dalej. Czuwaj!” 

Poznawanie świata 
Jednak druh przyszedł „po więcej”. Wydaje mi się, że druh zadając to pytanie nie 

wiedział, co go czeka. Bo do pytania, na które nie można odpowiedzieć bezpośrednio w kilku 

słowach, trzeba podchodzić drogą okrężną, tak jak podchodzi się do dobrze bronionej 

twierdzy, której nawet, gdy nie można zdobyć, to przynajmniej można się zapoznać z jej 

systemem obronnym. Więc najpierw spróbujmy, choć w malutkiej części zrozumieć nasze 

najbliższe otoczenie. 

Jaką wspólną cechę ma namiot, pod którym siedzimy z kryształkiem cukru, który 

wrzucamy do kawy, oraz, powietrzem, którym oddychamy? Tak, zbudowane są z atomów! 

Do tego potrzebna jest mała poprawka: słowo „zbudowane” sugeruje, że ma „sztywną 

strukturę”, a gas nie ma takiej struktury. Lecz nawet z tą oprawką odpowiedź jest niepełna; 

czegoś brakuje. 

Co jest pomiędzy atomami? Próżnia? A co to jest próżnia? Słusznie, pusta przestrzeń. 

Ta sama przestrzeń, o której mówiliśmy poprzednio. Nie tylko między atomami, bo atomy 

mają pewną strukturę w przestrzeni, więc jest ona obecna także wewnątrz atomów, ale skala 

się bardzo zmniejszyła. Idźmy jeszcze dalej, do jądra atomów. Lecz jądro ma również pewna 

wielkość w przestrzeni. 

Dziś już wiemy, ze nawet prosty neutron czy proton składa się z kwarków. 

Definicja punktu mówi, że jest to figura geometryczna, która nie ma wymiarów. Czy 

możemy iść dalej zmniejszając skalę aż do punktu? Tu się sprawa komplikuje. Musimy 

dobrze określić, co to jest „wymiar ”. 

Pytasz, jaki to ma związek z naszą wiarą? Odpowiem, zasadniczy! Przez poznanie 

świata nas otaczającego, zbliżamy się, choć w bardzo małym stopniu, do poznania Boga. 

Bądź, więc cierpliwy 1 idź dalej tą okrężną ścieżką dookoła fortecy. 
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Teraz się zdradzę, że czasem, by sprawdzić, czy moi studenci nie zasypiali podczas 
wykładu, pomijałem jakiś zasadniczy fakt, a potem kazałem im szukać, gdzie był błąd. Teraz 
też tak zrobiłem. Powiedz mi, co pominęliśmy zastanawiając się nad przestrzenią dookoła 
oraz wewnątrz atomu?Czas! Czy może istnieć przestrzeń bez czasu? Samo pytanie jest dla 
nas niedorzeczne. Dla nas we wszechświecie, w którym jesteśmy, istnienie może być tylko w 

czasie. Znów dochodzimy do podobnej sytuacji jak z przestrzenią i kierunkami. Przestrzeń i 

czas są ściśle zespolone. Czego tu jeszcze brakuje? 
Energii! W każdej formie, od elektromagnetycznej, po masę. 

Teraz możemy określić już wymiary: przestrzeń (trzy kierunki), czas, energia. 

  

„Pejzaż Kosmiczny” artystki — malarki Elżbiety Lewandowskiej, galeria POSK'u w Londynie 

Informacja 
Możemy, więc zacząć opisywać Świat nas otaczający. Fizycy i inżynierowie wiedzą, 

że równania, którymi się posługują, muszą być wymiarowo zgodne, jeśli mają opisywać 
jakieś zdarzenie, czy proces w naszym wszechświecie, tak na astronomiczną skalę, jak i 
jądrową. Żeby jednak nawet najprostsze równanie zdefiniować, musimy mieć jeszcze jeden 
zasadniczy element: INFORMACJĘ. Musimy znać zależności pomiędzy poszczególnymi 
elementami biorącymi udział w procesie; a więc prawa, ograniczenia, wielkości, możliwości 
itd. A ponieważ te procesy się ciągle odbywają w świecie nas otaczającym, informacja ta jest 
aktualna i zawarta w czaso-energo-przestrzeni. 

Bez tych, tak bardzo precyzyjnych praw. reguł, ograniczeń, itd., które my z tak 

wielkim trudem odkrywamy, nie byłoby kwarków, atomów, ni nas, ni galaktyk, nawet gdyby 
była przestrzeń, czas i energia. W jednym atomie zawarta jest astronomiczna ilość informacji, 
cóż dopiero w większych systemach, a iście niepojęta ilość we wszechświecie. 
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Dziś przeżywamy istną eksplozję gromadzenia i przekazywania informacji. Lecz jest 
to bardzo, a bardzo mały ułamek tego, co jest w naszym otoczeniu i takim pozostaje, gdyż do 
magazynowania, manipulowania, przekazywania używamy tylko znikomej ilości informacji 
zawartej w tym otoczeniu. Manipulowanie informacją w ludzkim mózgu odbywa się za 
pomocą neuronów, które mają zawrotną ilość kombinacji. Zdolność gromadzenia i 
manipulowanie informacją umożliwia człowiekowi myślenie, podejmowanie decyzji. 

A teraz, by się nie zgubić w tym lesie, zwróćmy myśl do tego, co mówią o 
wszechświecie astronomowie. 

Było kilka teorii o wszechświecie wybudowanych na podstawie obserwacji coraz to 
większymi teleskopami, w końcu teleskopem w orbicie kuli ziemskiej. Z tych dwie zasługują 
na szczególną uwagę: ciągłe tworzenie ( continuous creation) oraz wielki wybuch (big bang). 
Najpierw przeważyła ta pierwsza, jednak od paru dziesiątek lat została zarzucona na korzyść 
tej drugiej. Według tej drugiej teorii, wielki wybuch nastąpił około czternastu miliardów lat 
temu (początek wszechświata). Obserwacje wskazują na to, że galaktyki oddalają się od 
siebie przyśpieszając. To sugeruje istnienie tzw. „dark mater/energy”, która podlega 
odwrotnemu prawu grawitacji, lecz będąc inną, nie poddaje się naszym obserwacjom. 

Oczywiście już dawno znane są cząsteczki jak neutrino, które nie mając ładunku 
elektrycznego, są w stanie przejść przez całkiem duże masy, bez większego oporu. 
Problemem jest, ze tej czarnej masy/energii ma być więcej niż konwencjonalnej. 

Otóż trudność ta znika razem z czarną masą/energią, jeżeli przyjmujemy, że obie 
teorie, pozornie wykluczające się, są słuszne równocześnie. 

W historii nauki już takie sytuacje się zdarzały, np. teoria Newtona, że światło to 
„cząsteczki”, wraz z doświadczeniami Younga została odrzucona i zapomniana. Dziś kwant 
jest truizmem, choć musiał przejść pewne pojęciowe modyfikacje. Tak też tu mógł być 
„wybuch”, który zapoczątkował „ciągłe tworzenie”. To tłumaczy przyspieszony ruch 
odległych galaktyk. 

Ale we wszechświecie zachodzą również procesy odwrotne. Są tzw. „czarne dziury”, 
które jako końcowy wynik grawitacji, wchłaniają wszystko w zasięgu ich pola. Rodzi się 
pytanie:, co się dzieje z energio-czaso-przestrzenią oraz informacją?” Jak wygląda nasz 
postulat niezniszczalności tych parametrów? To samo dotyczy „wielkiego wybuchu”, gdy się 
cofniemy do początku: skąd się wszystko wzięło? 

Wróćmy, więc do definicji punktu. Przestrzeń, czas i energia w jednym punkcie? 
Nasze zmysłowe poznanie na nic się tu nie przyda. Na nic są również choćby 

najdokładniejsze pomiary. 

Słowo i „, słowo” 
Teraz, dla nabrania lekkiego oddechu, zmieńmy nieco kierunek myślenia. Ja mówię do 

druha a druh słucha. Każde słowo to informacja przekazywana przeze mnie druhowi. Ale 
energia, informacja, wiele innych słów nowoczesnej techniki, to stosunkowo nowe słowa. 

Dawniej ludzie ich nie znali, a jednak mówili, przekazywali informacje. W tym kontekście 
nie zrobimy błędu, jeśli „słowo” utożsamimy z „informacją”. 

Tu nasz argument zaczyna się rozjaśniać: 
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Sięgnijmy po Pismo Święte. Otwórzmy Ewangelię Świętego Jana. Pierwsze zdanie: 

„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo”. I dalej: „Ono było na 

początku u Boga, przez Nie wszystko się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało”. 

Tych przykładów w Piśmie Świętym jest wiele, ale ten jest chyba najbardziej dobitny i dla 

naszego argumentu wystarczy. 

Jeżeli człowiek, tak bardzo ograniczony, ma tyle możliwości, to co może Absolut, 

mający do dyspozycji całość przestrzeni, czasu, energii wszechświata i więcej — w jednym 

punkcie? 

Tu chyba przerwiemy, bo jak mi się wydaje, druh ma dość jak na jeden raz. Na pewno 

odpowiedź na pytanie druha nie jest wyczerpująca, ale jeżeli druh będzie chciał, to 

dokończymy rozmowę już na następnych spotkaniach, o ile będę jeszcze osiągalny. Bo widzi 

druh, ja już zbliżam się do końca naszej wędrówki, a druh musi się uczyć i poznawać świat 

bardziej szczegółowo. 

Druh instruktor użył słowa „spotkania”, to znaczy, że może ich być więcej? 

O tak! Tyle, ile druh będzie chciał. Wiele pozostało problemów do poznania, 

przykładów do podania, że to można zamienić na poważne studium poznawania Bożego 

stworzenia, a tym samym przybliżenia się do Boga. 

Czuwaj! 

Autor artykułu, prof. hm. Bolesław Indyk był wieloletnim profesorem inżynierii 

materiałowej na Uniwersytecie w Szkocji. Posiada tytuł „zasłużonego profesora” 

Politechniki Łódzkiej. W latach 70-tych był przewodniczącym Akcji Katolickiej w Szkocji. 
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I PRZYNIEŚLI MU DARY: 

ZŁOTO, KADZIDŁO I MIRRĘ 

Tylko tak można Boga spotkać — ze złotem, 

Kadzidłem i mirrą: 

ze złotem miłości aż do całkowitego oddania się, 

do zupełnego poświęcenia; 

z kadzidłem zachwytu aż do oszołomienia; 

z mirra cierpienia, smutku, poczucia grzechu. 
3 

tylko tak można spotkać Boga — tylko tak 

można siebie spotkać. 

Siebie jako małego człowieka, wobec 

ogromu Rzeczywistości, do której dochodzi 

się przez miłość, zachwyt i cierpienie. 

ks. M. Maliński 
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Zlotowe przyjaźnie 

harcerki i harcerze z Kanady 

i Anglii 
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