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DZIECIĄTKO BOŻE, 
(Wspomnienie z niedalekiej przeszłoś gi) 

Nadszedł Adwent 1939r,., * Jak w poprzednie — codziennie licz- 
ne zbierały się rzesze na roraty, To samo "Bpuście nam na ziemski 
kie niwy..." rozlegało się w rzęsiście oświeticnym kościele,,.ale 
w sercach naszych - było ciemno, chłodno, beznądziejnie.,. bo zie- 
mię polską zaległa ciszas,. 

Czyż my, harcerze, mamy siedzieć bezczynnie? - postawiła so- 
bie pytanie Rada Drużyny -— 

Przygotuj emy jasełkk| - harcerskie jasełka: - zapadło posta 
nowienie, I odtąd todziennie wieczorem schodziliśmy się na pró- 
bę jasełek, Zapewne nikomu z Was nie są one znane, Oto ich treść 

Pierwszy akt przedstawia pokój mieszkalny bohatera -- zastępo- 
wego. Drużyna postanowiła spędzić Boże Narodzenie w lesie - wśród 
drzew przybranych puszystym śniegiem - zamiast szopy namioty, - 
świązdki nad nimi iskrzące się na mrożnym sklepieniu nieba, 
Wśród nich "gwiazda betleemska", Zaczęły się ferie,,. Uściskali 
rodziców - ruszają do polskiego Betleemu, 

Drugi ekt - to obóz - wśród gęstych drzew nemioty harcerskie 
— zapada wieczór - ognisko połączone z wieczerzą wigilijNngoao 
-— strażn»„.. Na warcie stoi Bolek,,. noc.ciemna i zimna, W cie- 
mnościach ciszy nocnej wyłaniają się pokusy - zjawy: — poco to 
wszystko? = poco trwać na zimnie, czemu nie w domu - czemu nie 
podochocić się wódką - rozgrzać, zapalić papierosa -- poco czuwać? 

- Wszystko co nasze,» 

Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu.,.i Polsce,, 
W trzecim akcie "wśród A: ciszy" -«w harcerskim namiocie 

sos Odzi gp Dziecię - Boże Dziecię Jezus. Bo młódociane harcers- 
kie serce strażnika zatrzymało wędrownych dwoje 'ludzi — co nie 
znależli serca u swoich, 

A 

 



  

*  dasełka te nie zostały wystawione. na deskach teatru. Posz- 
Z w świat... ; 

Jedno Boże Narodzenie było w mrożnych krainach Rosji - 
'drugie na piaskach pustynnych Iraku — 

a trzecie i czwarte i piąte - wciąż dalej i dalej. 
I tu w indyjskiej ziemi; "Bóg się rodzi, moc truchleje,,," 

ko ko »*k 

Eh Noc trwa... i tu ciemno i tu chłodno i tu beznadziejnie, 
Wszędzie Dziecię Jezus przychodzi z uśmiechem niebia Mskimę 

Ale młody wartownik już starszy, silniejszy - dużo przeszedł 
pokus, zjaw - dużo się zmieniło, Ale nadejdzie znów wieczór wi- 
gitijny - zabłyśnie znów gwiazda betleemska ty..xko w towarzystwie 
"krzyże południa" - bo życie twarde, bezlitosne. I wśród nocnej 
ciszy rozlegnie się głos - "wstańcie harcerze, Bóg się wam rodzi, 

I pójdziemy do szopki, poniesiemy swe dary, pokłon oddając 
z pasterzami i królami - niosąc złoto sere, kadzidło dobrych u- 
czynków harcerskich i mirrę trudów, walk, te królewskie skarby 
serc harcerskich - Chrystusowych, 

Ks.hm.Kozłowski Kazimierz 

Sy Z mh A Ehe" 

nz A A, 

zazimierz Wierzyński 

KOLĘDA baduCIrlaę 

Zbierem się długo, od samego lete, 
Zobrczyć Ciebie w śiętym Jetlcjemie. 
Tylko, że od nes trzebz przejść pór 
ży v iwą zemorską zevędrowuć ziemię, 

Pokoż «1 dzisiej ze neszyn ogrodem 
Lajbliższę drogę do ivojej st: jenki. 

Za to onłatek przyniosę Ci z miocen. 
Stanę na pzletch i podam do ręki, | 

5nop waj z sóbs, brzyda Ci się storati ZY 
iiech iiatka Noskz jakęś noc zsdymsę 4 

archiwum 

„Ol z głodu, do względn'e możlivcj 

Żłóh nią tyścicle AMviętyi ręko 
+ 3 > : 7 y Gi nie było v (vej kołysce zimno, 

ty Ci werdo bęezie bez poćyszek 
£iMtNO - z: bei ne Swiczdrct Bui: tożk: 

Je Ci dem trochę mych suszonych pruszekć, 

1 zeszłowoc: m el: s ŻŹ 

Jak szli 'trvej iróle Z koro * płowie 
Jnkeśmy wtedy, zehida "erofs, 

J jek ne skrzyniech ernli oretnezkow iesa: 
(ak ślicznie hyłó,.. iyś ni Vai aks 

A 00tem rze z jetlejem 
bo nas ©0omodlić nię 

„1 tu usłysz, urlusieńti, 
Jęk < p : ayciuja *obic moje 

Lojgce 

„ie jest to Lys rzzem uiezmiennie' 50 £zrny orobl'm;: st*ra s 1 Młoceze nokolerii Jcet to jłębożi Obrę 
> mł odero nożoloni: któwy b 

nozystełość wojny, Lic umiej 
yw, leko ce zeszłych wysaeled j 
i sb kiejący niezmiennć rysy t herskierze n odory 

Losy wojny ns rozdzi: liły, Pada : 
byli dw: lsta w różnych bseczo v: run! 

inni pod obuchcń nicnicelkieco dmió 0. 
li svc Eiły ; cążności i szermiu 15 
du!,. no GFP sa obytu w Kkosji Sovicekiej vt aj: 

[e Leni, do pra horueliefo życi: uj ząc sig, budujęse -5vs sylwetkę asia) ciągle z myślą '© tamtych w Kraju; o przysz- łejż Polsce. Drudzy - pracowa Li ciężko, uczyl1 „ię w podziemiach, 
ginęli i zwyciężali, Tak trwało mie : i latami, ŚSazda ze 
stron wytworzyła sylwetkę młodego człowieka, dziewczyny, czy 
chłopca, który ma swój pogląd na świat, swoje przyzwyczajenia 

"1 swój styl życia, 
W mA było zetknięcie się ludzi "stąd" i ludzi "stam- 

tąd". Stało "R to na ziemi angielskicj, I oto boleśnie daje od- 
czuć się fakt, e nam wspólnego języka, Nie możemy się po- 
rozumieć, Nie tylko nie możemy Się porozumieć, ale patrzymy 'bo= kiem" na siebie. "My, z Armii Krejowej, niemicerich obozów, a wy  



  

  

c0? Tylko z Rosji, a pożem z odpoczynku na Wsehodzie? Któż wart 
jest szecunku, kto móże przewodzić, kto ma nadawać ton?" 
Ov i tak w wielkim skrócie wygląda problem. Brat nam wspólnego 
języka. 

A przecież zastanówmy się przez chwilę. Gdy jedni walczyli 
i ginęli, drudzy robili wszystko, eo było w ich mocy, by uczcić 
należycie czyn i ofiarę tamtych, Całe cztery lata po wyjściu z 
Zagrów, więzień i "posiołków" sowieckich żyliśmy tym, co Kraj ro- 
hi, śledząc z zapartym oddeehem walki, aktywność, konspirceję lu- 
dzi, których życie dzielilio choe daleko, pod indzjgkim niebem, 
Nic z Kraju nie było nam obue w ciggu Gługich czterech *at pobytu 
w Indiach. Myśleliśmy zewsze o Was, jako o sioóstrazh i braciach, 

którym Bóg pozwolił chwyciś za broń w obronie Ojczyzny. (Cieszy* 
liśmy się myślą, że gdy się spotkamy - wspólnie będziemy budowat 
lepszego człowieka, lepszego Pole Nie nasza wina, że los zgo- 
tował nem inne drogi, niemniej obfite w cierpienia, a gdy wyzwo- 
1dł nas i obdarzył wolnością, czas swój i młodzienczy trud ofiaro= 
wywaliśmy w pełni na wykuwanie siebie w pełnej zawaąd i trudów dro- 
dze emigracji. Nikt nie ma i nie powinien mieć prawa do tytułu 
pierwszeństwa, jeżeli poza czynną walką nie potrafi być w pełni 
człowiekiem. Zołnierz może być dobrym żołnierzem, ale powinien 
też być człowiekiem, jeśli leży mu na sercu los Ojczyzny, €o na 
trwałych podstawach moralnych oprzeć się musi, Z walki zbrojnej 

wynieślismy bolesną klęskę, z-waiki o ducha powinniśmy wyjść zwy— 
cięsko, I zwycięsko wyjść musimy. 

Komuż Bóg odkrył przyszłe drogi? Co więcej cenić w Życiu, 
czy wysiłek zbrojny, czy wytrrały trud o każdy dzień, o każdą chwi- 
lę w wychowaniu ozłowieka? 

Musimy znależć wspólny język. Nie wolno nam robić błędów, co 
jak kamienie walą się pod nogi tych, którzy dąż, do celu. I Waszym 
i naszym celem jest śycie na miarę niepowszed.*3; bo tego wymaga 
od nas los Ojczyzny, życie na miarę codziennego wohaterstwa. Boha- 
terstwo kaadego dobrze przeżytego dnia, od switu do nocy. Jeśli wy- 
nieżligcie z walki tężyznę moralną na codzienny dzień - to dobrze, 
jesli moralne oblicze żołnierza Armii krajowej nie odpowiada na- 
gqżym o Was wyobrażeniom - to żle. Niesiecie z sobą symbol walki 

zbrojnej, co dla nas legendą się ła - chcemy Wam pokażać, ze i 
myśmy nie próżnowali w de Waszych walk, 

należe musimy ogę eni: Nie wolno zaprzepaszczać 
nam bezkarnie wspóln „ takżesz przyjmie 

as w takim razie kix 
niesionych wartości 

yś Matka - Ojczyzna? w 

a 
i ć 

„ 

a 
j 
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OPUSZCZAMY INDIE, 

Były państwa, co zazdrosne o swoje własne zdobycze, odgra— 
dzały się od reszty świate przysłowiowym chińskim murem, Kule 
tura ich, dosięgłszy zenitu, niezasilana żadnymi wpływami, musia- 
ła chylit się ku upadkowi, Normalnie rozwijający się naród musi 
szerokim oddechem czerpać z prądów i zdobyczy świata, w zamian 
mu swoje własne oddjąc, 

Przymusowy wyjazd tysięcy Polaków po 1939 roku postawił ich 
na szlaku życia różnych kultur, różnych narodów, Co z tej wę- 
drówki do kraju przywiozą? ń 

Każdy człowiek inaczej patrzy, co innego spostrzega, Róż- 
ni ludzie różnego rodzaju 'więści ze świata! przynosili z sobą 
do Polski, Od czysto handlowych spraw, poprzez ożywcze prądy 
Odrodzenia, nowinki religijne, pustotę francuzczyzny, aż do re= 
wolucyjnych idei 19 wieku, 

Znów nowe szlaki, nowe poglądy. 
Kończy się jeden etap naszej wędrówki - okres indyjski. 

Kraj pradawnej kultury przez eztery lata udzielał nam swej goś- 
ciny., Byliśmy świadkami wielkich dziejowych przemian w Indiach; 
patrzyliśsmy z radosnym zrozumieniem, jak w dniu 15 sierpnia zało- 
potały nad osiedlem narodowe flagi, Poznaliśmy ludzi, Różni 
różne wyrobili sobie o nich poglądy, W harcerskiej gromadzie 
przemierzyliśmy szmat ziemi indyjskiej. Pabrzyliśmy na jej przy- 
rodę, Słuchaliśmy szumu morza Arabskiego w palmowym, ratnagirs- 
kim gaju, i 

Niedługo ostatni okręt z Polakami odbije od bombajskiego 
portu, Wypada zrobić rachunek lat spędzonych w Indiach, posta- 
wić sobie pytanie - co stąd weźmiemy do Polski i dla Polski? 
Czy okazja, która mija nie została zmarnowana? Czy obojętność 
przesłoniła sprawy, które były polem dla młodej cdekawosci ży- 
cia? 

Różnie było u różnych. Ale w przeważającej większości nie 
mamy czystego sumienia, Nie było zainteresowania się młodych 
Indiami. Jakże znikome były wysiłki, by czegoś o nich 
się dowiedzieć. Przeważnie wiedza o Indiach leżała zupez: „m v- 
dłogiem. A przecież były usiłowania, by obudzić zainteresowanie, 
by powiększyć wiedzę, Ale tylko nieliczni korzystali z odczytów 
p.Dynowskiej. Mała grupa brała udział w wycieczce na południe 
Indii, Niewielu czytało książki, Trochę przez nieznajomość 
języka angielskiego, a trochę przez brak chęci. Bez żadnej prze- 
sady można powiedzieć, że sprawa została zaprzepaszczona, 
Cztery długie lata minęły - w osiedlu, Ma to, co się poza nim 
działo w bogatym kraju naszej wędrówki mieliśmy oczy zamknięte, 

Jeśli przynajmniej zrozumienie nasze dla Indii, ich ludzi, 
idei, którą reprezentują jest większe po latach spędzonych tutaj 
- okazja nie jest zmarnowana zupełnie, ak jest? - każdy sobie 
sam żegnając Indie odpowie, 

Bo przecież nasze "zwiedzanie" świata mogłoby być w pełni, 
rozumnie i z pożytkiem wykorzystane, 

k Zamyślony Płomień  



    

NIŻACJE I ZWIĄZKI 

W OKRESIE 20 -- LECIĄ, 

11 listopada 1918 roku odzyskąli śmy niepodległość, Życie w ramach wolnego państwa rozkwi tnęło bujnie, i iwiając się na wszystkich polach. Jedną igkszych trosk alistwa stało się wychowanie młodego pokolenia kolenia ludzi wolnych, nad których kolebką nie 2 już: niewo 
Trud wychówa takich ludzi 

Koś cidł, a wrszcie 
odrodzonego państwa 

Najbliższy dry 
już swą tradycję to 
Ba, że w okresie 20 - 
ły powszechnej i 

za ramy szkoły. 
eżeli mówimy już zwią azkach, których tradycje sięgają czasów aż, to zaznaczyć t» że istniał igokóz", towarzystwo gimna= styczne, które w swych gach skupiało młodzież i dorosłych, ale spoza szkoły. , 

j Oprócz tych związkć 
sach rozbiorowych fakt 
ślenia i organizowania się musiaą 
zków, Już tercaz r tajnych, a 

Mając na uwadze młodzie 
o takich organi j 

KA, PPacoe Wszystkim szkołą, 
su. 20 - lecia 

54 naszymi oczyma, 
ilę odrodzenia mający 

Polskie zaznaczyć trze— ZHP dzi: łał przeważnie na terenie szkoi prawie nie wychodząc (poza 

i korzeniami jeszcze w cza- „ BHcgo państwa, wolności my- 
młodzież do tworzenia zwią- 

ną, należy wspomnieć, zącjach jak ae Młcdzież *CK, tak w szkołach po- wszechnych jak i ednich, doskonalc AG . Do organiza , które miały abukić w swych młodzieży i jednostki: ze sp» cjainie rozwiniętym nym, należała zainicj 
dnia, W pismach 5kw 
dnakże przez rząd, dl: 
młodzieży polskiej, zos 
powoli wygasła, 

Wsród organizacji młodzieżwwyc : działających na terenie ezko-. ły, wymienić należy akże te, które nie ule Ły bodmuchom żadnego wiątru, a były to zwią i stowarzyszćnią kierowane przez Kościół, Do nich należała prze szystkim Sodalicja Mariańska dziewcząt i chłopców na terenie oły średniej, Krucjata na terenie szkoły r „śszżechne J: d 

poza ZHP, 

rękach przodowników 
instynktem społecz 

zez Adama Sky zyńskieg 
pięknie | 81 INA 3 podchwycona je- 

z niej jednolitej organizacji wypaczona i dobrze zapowiadająca się, 

ę obron; państwa 
sobienie Wojaków wczgt i chłope ń 
terenie każdej szkoły średniej. 
nie dohrym przygotowani 
o tyle wśród dz 
wpływ na sylwetkę 

Podobne zad: ) koła Ligi Obrony WA nej Państwa: i nisi raki ji M Ko ŚWIĄŁ |; które propagowały 
Ó 

o" 

"Polskę w powietrzu i na morzu "nny wpływ tego rodzaju 

| zajęło śię Przyspos 
e Obowigzkowo na 
ów było ono istotm 

Łużby wo.jskowej, 
rączej ji mn** 

instruktorami) 

- Strąż Przej. 

pracy dał się Aina Już w czasie przedwojennym, gdy młodzież rozumiejąc doniosłość z: gednienia, ochotnie wstępowała w szeregi 
uczniów szkół lotniczych i morskicn, sprzeciwiając się-.dawnej za— sadzie "może Polak nie wiedzieć co to mo rże, gdy pilnie orze!, Mówięc o org izacjach szkolnyc h, trzeba wspomnieć także o is- tnieniu i roli samorządu szkolnego dzy klasowego, który u nas zdo- bywał sobie stopniowo prawe e żecht obywetels twa, a jako czyn= nik wychowawczy mógł c rolę niż wszelkie inne. orga- 
nizacje, gdyż ohejr „86 ucżniów. 

Nierównie bo Aloak przećs ę zwigzki młodzieży na te- 
renie poze- szkolnym, związki to akademickiej, 
czy wiejskiej, czy robotnicz ] ierunkach, nie eskrę- 
powane organizacją szkoły, W lnie zarysowują- 
ce się tendencje do szerzenia oć Gamś ni 3: SSBSŻnIA należytego miejs= 
ca w Życiu politycznym narodu. . s 

różnorakich tendencji płynęła różnolitość I 
Nie ulega wątpliwości, że na terenie młodzieży robotnicze 
kszą rolę odgrywało Towarzystwo CH Robotniczego © ten=” 
dencjach samokształceni towych przede wszystkim, 8 k 
rowane przez PPS, ale zasadniczo b artyjne 4 

Wieś pod względem: orga I 
zróżnicowanie, Praeówały tutaj 

i katolickie stowarzyszenia młodćz eży wiejski — ania uja 
wniające w pierwszym rzęcżie tendencje oświatowe, tworząc wspól 
nie tzw.Młodą Wieś, które życiu politycznym narodu odegrałaby 
óżniej dużą rolę, 

; Teren łodzi cży skademicekiej przedstawiał się najbardziej róż- 
norodnie, Były tu organi ze cje ściśle naukowe, nie biorące pod 
uwagę wogóle poglądów politycznych młodzieży, jak np. koła polos 

nigtów, historyków itp. Poza tym były zrzeszenią prowincjona lne;, 
których celem była samopomoc materi alna, utrzymanie kontaktu stu- 

cb pochodzących z jednej okoli utrzymanie życia towarzys= 
kiego, jak np. Koło Podhalan, Koko liadowiczan itp, yły też or- 
ganizacje o charakterze wybitnie politycznym, np. organizacja mło= 
dzieży narodowej, socjalistyczn Ja młodzieży dąmokratycznej, pncy- 
fiści młodzież wiejska, Legion Młodych itd. Na specjalną uwagę 
wśród. organizacji akademickich zasługiwąła „Bratnia „POMOCĄ któ- 
ra mając cele samopomocy w pierws zędzie i przyjścia z pomocą 
mąterialng studentom zazwyczaj doskonale realizowała swe cele. 
Byłą ona także terenen walk BEL ETYCZNY CA, ale tylko w ókresie wy- 
horow do zarządu, a trzeba przyznać. że poza tym okresem zarzgd, 
w tym czy innym składzie politycznym potrafił pracowat dla dobra 

ntów Dnie oożoctówaly także w tyle organizacje ściśle katolickie, 
jak Sodalicja Mariańska, zawsze bart liczną na terenie uniwersy- 
tetu, ZBP dn nieliczne już tylko kręgi + pnezelercena ie, 

ienionymi warto ommieć o Y.MC.A., nie tyle 
jy odgrywającej dużą rolę, ale pracującą órganizac i niodai aś 

; celach oświatowo-ku] *uralnych. wśród młodzieży mę: 

W =  



    

Niezliczone były też stowarzyszenia sportowe na wszystkich 

terenach czy to młodzieży gimnazjalnej. czy akademickiej, czy mło- 

dzieży robotniczej i wiejskiej, chóć tam stosunkowo najmniej miały 

one pola do popisu. Organizacja wychowania fizycznego skupiła się 

bowiem przeważnie na terenie miast, 

Tak - w wielkim skrócie - koniecznym dla tego rodzaju arty- 

kułu informacyjnego, rozwijały się organizacje młodzieży w wolnej 

Polsce, Ujawnianie przeróżnych kierunków i tendencji świadczy o 

wielkiej ruchliwości młodzieży polskiej i bogatej inicjatywie, a na- 

leży stwierdzić, że zaprawa do przyszłego, dojrzałego życia w or- 

ganizacjach młodzieżowych była doskonała. Może być, że brak nam by- 

ło organizacji; któraby stwarzała typ przeciętny dobrego Polaka; 

lecz na stworzenie go musielibyśmy mieć jeszcze przynajmniej dwa- 

dzieścia lat pokoju, aby mniejwięcej wyrownały się najważniejsze 

potrzeby i ujawniły rzeczywiste tendencje. 

Indyżj'ki Świetlik JJ 

IDZIEMY ICH $LADEM 

Druhna Jadzia Zwolakowska 

Gdyby ktoś chciał opowiedzieć o Warszawie z lat wojennych; 

o Warszawie walczącej - musiałby pisać 0 mieszkaniach warszawskich. 

Ulicami, podwórzami przebiegał front. W ciemnych mieszkaniach Wspó- 

lnej, Hożej, Złotej, Siennej, w pokojachy których duszą były te 

niesamowite polskie kobiety - żyła Polska. Polska Wolna. 

I było sobie takie jedno mieszkanko wtłoczone w ciasną oficy- 

nę w kącie studni - podwórza przy ulicy Wspólnej, taki niespodzie- 

wanie miły pokój na pierwszym piętrze, gdzie na każdym stoliku le- 

żały piękne, ludowe hafty, gdzie było dużo zieleni w oknach, z gar- 

nków glinianych wychylały się to ciężkie, czerwone georginie, to 

żółte, puszyste chryzantemy, to liscie dębu; gałązki srebrnego świer- 

ka, witki wierzbowe, albo lepliwe, brązowe pączki kasztanów. I sta- 

ło też w kącie pianino. Duszą tego mieszkania,przez które przewi- 

nęło się dziesiątki młodzieży - była druhna JADZIA ZWOLAKOWSKA. 

Nauczycielka z zawodu. Ale jaka nauczycielka! Kiedys w cza- 

sie wojny poszłam do niej do szkoły. Niestety, nie zastałam. zZa- 

chorowała, Dowiedziałam się o tym od gromadki chłopców - jej ucz- 

niów.a 

ZARA: 

archiwum 
, harcerskie.pl 

-— Pewnie cieszycie się, że nie będzi kcji 5 c się, ędzie lekcji? - zapytałam. 
- Wcale nie. Właśnie wcale nie! - zaperzył się ae 

PRE oe Bo to są fajne lekcje - oho; - zawołał /łobuzersko, 
i a cs się w kącie korytarza. Ź pszczelnego szumu szkol- 

nej pauzy wyfruwały słowa. Zrozumiałam. Byli mocno strapieni cho- 
robą nauczyciclki, Wyciągali z kieszeni pomiętoszone złotówki, 
Ale to jeszcze nie było to. Jakoś inaczej chcieli powiedzieć, że 
dą dura; 24h zrobić przyjemność, Postanowili: będą uczy- 
agd ekcji naprzód z jedynaj książki jaką maj Będą ie j al. yna.) 5 Jaką mają. Będą sobie ją 

- wyborem delegacji było trudno. Każdy chciał ist, 
SUE dnią przez podwórze przy ul.Wspólnej, podskakując 

maszerowała czereda dzieci Niosły pączki żółto-pomararńczo i 
strzępiastych nagietek, i j > PTPNAMOCZ A 

Druhna Jadzia znała i kochała dzieci Stanowiła typ w E ała Ź . ano a wycho= 

wawczy, dla którego zawód był radością życia i jego GRĘ. 
* j ń 

,  Druhna Jadzia Zwolakowska urodziła się w 1895 r. na Podlasiu 
Dzieciństwo spędza w Bessarabii, gdzie kończy gimnazjum z klasą ń 
pedagogiczną. Jako szesnastoletnia dziewczyna wyjeżdża do Warsza- 
wy, ciężko pracujązarabiając korepetycjami. edwie to wystarcza 

na skromne utrzymanie i studia w Wyższej Szkole Muzycznej *m. Fr. 
Chopina. W czasie wakacji 1914 r. w Kiszyniowie zastaje ją wybuch 
wojny i uniemożliwia powrót do kraju. Tu organizuje i prować zi 
kursy dokształcające, chór dziecięcy, Kółko krajoznawcze, ba, na= 
wet zespół artystyczny, który organizuje przedstawienia i obchody 
a dochód przeznacza na pomoc Polakom, 

i W 1915 r. zaczyna pracę nauczycielską w miejscowej szkole pols= 
kiej. W następnym roku zakłada jeden z pierwszych zastępów harce 
rek i harcerzy, Szuka kontektu z władzami skautowymi, Przedosta- 
je się do Kijowa, gdzie otrzymuje wskazówki i instrukcje. Praca 
skautowa pochłania młodą, energiczną dziewczynę, I Kiszyniowska 
drużyna im.Tad.Kościuszki rozrasta się, wycieczkuje, ha, nawet r 
p 7005 męskiej drużyny prowodzi trzydniowy obóz...pod namio- 
ami! , 

llgtychmiast po wojnie wraca druhna Zwolakowska do Polski 
zgłasza się do szkolnictwa i zaczyna pracę harcerską jako drużym 
nowa drużyny przy szkole powszechnej,.. 

+ 

(. Pamiętam jedną z przedwojennych defilad. Jaka szkoda ni 
widziałyście, jak oajedniały się kac, jakby sto Sa WwdRO. 
eizo, panów w cylindrach i uorderowanych generałów na trybim=- 
Na hulajnogach, na wózeczkach w wiankąch i pióropuszech, w trój 
kątnych pirogach i muchomorzanych czapkach z totemami radośnie ma- 
szerowały ZICHY. 6 

| A gdzieś z boku stała wysoka, Dostawna pani o krótko obcię- 
tych, szarych jak mmdur włosach i srogim, ale przecież dobrym spoj- 
rzeniu zza okularów. Druhna Jadzia patrzyła na swoj e zuchy. 

* 

= 9 / 
4 
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nych świątków, szkice zagród i rdzenne piosenki ludowe. 
W : I a Druhna Jadzia STrogo lądająca zza szkieł umiała | 
W 1521 e, bierze druhna Zwolakowska udział w kursie instruk- trzeć i widzieć — Teka” Wobyja tego NAA U- 

torskim w Rydzynie, którego jednym z tematów najistotniejszych, czyła miłości M, ń ż k z ł A A A ; a. a 

najwięcej godzin gawęd i dyskusji pochłaniającym jest zagadnie- Choć właściwie nigdy > tym nie mówiła, WA fp WROTA 
e j 2 „ =aĘ A. . 

nie NE a zac? powstającego ruchu zuchowego, M Ra Wogóle druhna Jadzia nie należała do oc wylewnych ani sen- 
Pięć lat później wchodzi druhna Zwolakowska w skład Komisji tymentalnych. Zamknięta w sobie, skuniona i nc , była Deze” 

W Programów r i 5 3 NOE ; ZUS NWN AA MAI, : ECA SZ 
Zuchów przy Wydz, „Progra mowym G.K.H., by w r.1928 objąć kierowni względna w swoich przekonaniach, bezkompromisowa jeśli chodziło 
ctwo samodzielnego Wydziału Zuchów. I .odtąd całkowicie poswię- o zasady etyczne w postępowaniu, wymagająca oQ siebie i od innych, 
ca gię tej pracy. Studiuje psychologię wieku dziecięcego, zapo- j 1 8 maty | pracowita ie wytrwa» 
znaje się z ruchem wilczęcym w innych krajach, niestrudzenie pro- la, nieefektowna, surowa Śrhonia iopkoata : Ua © 
i a Jr: DA "WAM a = t SW A BCA wadzi kursy i obozy, pisze podręczniki do pracy zuchowej, wycho w ubiorze, Pozornie trudna do a zac 
wuje całe pokolenie instruyktorek. Jest NSI 'szerokie- Dea pośrednia, życzliwa i troskli 
go ogdlno-polskiego ruchu, nowej gałęzi hercerstwa, której metody iego, co „ludzkie, lap 
wychowawcze przenikcją do pedagogiki w szkole powszechnej. | a, Aż dziw brał, ; fl 

ALB | , i i A 8 i ka i dziecko, Dlateg: do niej dzieci 
Jedno z najda jszych moich wspomnień harcerskich to niespo- dzieży darzyło ję 

dzianka; sa A ast próbny USŁoni! chcieałyśmy zrobić naszej Nie 
drużynowej. Chciały nauczyć się jakichś piosenek harcerskich. jedynego, rzyjacieł wielce 
Kto$ nam poradził: "Po; e do fruhny Zwolakowskiej", uByłe przyjacie Ay ; -g0 żyje ŚR NOŚ = tym naj 

świetnie pamiętam -- starsza, wysoka, tęga pani zmierzyła nas bardziej była harcerką se da Ę se arnż PA ł kawy 
surowym wzraki ZĘ ziłyśmy się, Ale ledwie wybąkałyśmy na- dę wszystki: e ę s BŁadzi. ale SE zyrody j 1 
kara: aa isa » : Ę $ H 3 . e 
Szą. Kajcąlj i ee A „2 a. aka a to była chyba najt ej charakterystyczna Jej (© Boża 

ie aa sh > ozżocLEL e dzwonki krówka czerwona w czarne kropki, ptaki śpiewa ające po zaroślach i i p ą rozp gwar", , s3c6 dod : h ż BAM Bia Sr Raf pukające dziobami do szyby, nabrzmiałe pączki w e, trawy, je- 
k - Zaczęłyśmy nieco piskliwymi głosami pierwszą harcerską pio- sienią wrzos w laczeh - to był drugi jej świat prz jt, świat, 

senkę, któ = 1 z AA (UA j ; óry tak samo ukochała 
Była wtedy wioshe, , Z długich liści na oknie wyłaziła kępka y ała, * 

liliowych gwiazdek - hiacenty, k wojennym druhna Zwolakowska pełni funkcję komen= 
j ż ODB tóre Chorągiew Warszawska żostaje 

Druhna Zwolakowska bardzo muzykalna, kochała muzykę i znał” »odzielona i prowz | szkólen drużyno E J 
sig na niej, Wiele ze pów nauczyła ludowych, autentycznych p1io- * s 
senek, Jej drużyny instruktor 'ek zuchowych świetnie śpiewały. By- 
ła autorką .dzis jeszcze używanego śniewnika harcerskiego "Nasze 

poza siostrą 

Po p ca uw ją się auta żandarmerii i jękiem wrzaskliwej 
nii; e Z 1 do bram, o , 0 

pieśni oto km. ze Tylko wprewne oko har 
= 

Niedewno przeg „łam jakimś cudem ocelony z nieco wyblakły- 

mi fotog iami i album. Komicznie wyglądały te dłu- 
gie mundury, berety wsunięte na oczy i kije w ałoni,.. 

« 0, to była wspanią a wędrówki w górach prowadzona: przez 

druhnę Jadzię! u AMR 
= 8 namiętasz tę wycieczkę na Bielany? - wspominały nie młode O WEARNE ; bywają jej drogi Widziały ją 

+ La 7 5 J 4 ELe LTZIA 4 
już dziś instruktorki, ! "oh 3 nietylko barykady 1d 1T6 y, nie tylko mosty; eo z hu- 

%5 drihna Jadzia zamiłowana w orzyrodzie i geografii aDTSTE2 kiem przęseł wylaty ż ? 

ale wędrownietwo. Ileż to zastępów brało udział w grach Warszawskie ciemne b Tu zawsze była wolność, o 
l oznawczych b przyrodniczych prowadzonych przez nią: Warsza” którą dle wszystkich je: o się Tędy nrzebieroY front, Czego 

wa nie miała zakamarków, których druhna Jadzia nie znąła, Całym : AE i a otać NAWIE A 
ż : AB = każa + $ nie widziął pokój druhny Jadzi przy ulicy Wspólnej. Tzyceodz” 

sercem A: et ukochanego miasta - Kaś0E świę 0, ferie . ły dzieci na de e „na kursy instruktorskie, _tu od— 
z6 Va i spędzała na wędr« 0 na 5 8 ktorskie, 

"rzynosi z. iej nie > Kao Po I" aa wa, Tu prz biega o się z ala Lomi cym komunikatem o noactowa tu 
myki, bróbki gleb, rys junki motywów wiejskich, fotografi: przydr > y L Y 4 ując wę Ę Ę 7 

DER28, że odbywa « lową a. Nad rzekę w cieniu pni s 
starsza pani w s ej « i cj 4 kożuszku., Wiatr ga. tarmosi 
gie jeszcze witki drzew, rozwiewa siwe, krótko obcięte na bok 
zączęsąne włosy: 0przeż okulary patrzy na budzący « się znów wio- 
sną świat i między dłr*zewa migające dziewczęce sylwetki,       

jeno s RO 
archiwum  



  
    

kogóń Jaki "ROŚ z bliskich z re osną wieś radiowe 
4 

j. 

| Nie zmogły druhny z ciężką choroba, Nadwątl s Zmąrłe zdala od swojej z którego nie zostało ni 50, osta ni roku służby harcerskiej, ną Cmentarzu Powąskowskim, 

„Będziemy o Niej 
będzie ruch zuchowy, 
cze i w wędrówka 

Przypomi 
ne, awykłe 

Cod z 
V AJ 

Takich* 

gr" 

rzonych harce 

1 ile to w sunie 

U. W 

szlak naszej wędrówki 
druhny Jadzi g 

rskim kro 

Cig wychwytaną z jakiejś audycji < 
dni i nocy? 8 el i 

: nocy? SZużby 1 czuwanią, 
sowskiej trudy wojenne, aż przyszła admi om 

; > 

Jari: 14 zdrowie nie wytrzymą= oc Wy i pokoju na Wspólnej : S.XIT,1944p, w 30 Go Warszawy spoczęły 

wtedy, gdy odradząt AA : y |. lkie z I -Z1Cmy ziemie i lydzi Odie w momentach, kiedy ząaci J wytrwałość, pracowitość, 
ążą nam codzien. 
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ORERY POLSKIE 

Od 1796 r, 

J. Elsner" "Andromeda! 
"Me 

Kp. 
K,Kurpiński 

F.Mirecki  "Noclc 
St. Moniuszko UHalkąa'" 

mu MRrzbina! 

A.Minchejmer 

(cd) 

WŁ.Zeleński "Konrad Wallenrod! "Goplana" ś 
H ca Stara baśni m a= ; fin % 

a.NoSkowski "Ljivig Quintilla' Hry To " 
- maa DOE 1 

Zemsta! H,Jarecki | k 
Mi 

"Barbarą Radziwi?- 
Łówna! 

Up wrót tąti 1" 

I.Paderewski "Manru" p M.Sołtys "Rzeczpospolitą Bą= bińska A "Opowieść rai 
powieść u " tad kraińską 

systematyczność, 

E.Młynarski "Noc letnia" 

T.Joteyko "Grajek" 
"Zygmunt August" 

W.Maltszewski "Syrcha" 
"Boruta" 

F.Nowowiejski "Legenda Bałtyku! 
"Dzwon Żygmuntą" 
"Duch gór" 
"Krzyżacy" 

P.Szopski "Lilie" 

H.Melcer- uProtesilaos i 
Szczawiński Laodemią" 

tMaria' 
"Bolesław Smiały" 

"Meduza" 
UCasanowa" 

K.Szymanowski "Harnasie" 
B.Wallek - "Zemsta Jontka" A.Dołżycki 
Walewski "Dola" k St.Kazuro 
M.Sołtys uJezioro dusza" P.Rytel 

uNieboska" M.Rogowski 

"panie Kochanku" 
"Maria" 

L.Różycki 

H.Opieński 
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ROZMÓWA Z ZASTĘ, POWą. 
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Jest ogólnie przyjęte, że każdy zastęp ma swoją na- 
zwę; mniej lub więcej egzotyczną; wiele; albo nic nie mó- 
wiącą dla postronnego widza. Ale dla zastęru nazwa jego 
musi być pełna treści, muszę się wokół niej latać obrzę- 
dy i przeżycia, musi być droga dla każdej z dziewcząt. Nie 
może tylko figurować w księdze ewidencyjnej, ale trzeba, 
by żyła razem z zastępem, by tym życiem kierowała, 

Weżmy np.zastęp Kotów II Drużyny. Był tam między in- 
nymi Kot Rury i Zwinny, Mruczek, Zatek i Kot Kiplinga, 

« Kici, kici - Miau-u-u = stanowiło hasło rozvóżnawcze 
zastępu. Zastęp miał prporczyk z pięknie wyhaftowanym ko= 
tem, posługi Ż się specjalnym szykiem, używał różnych kocie 
haseł, zawołań i obrzędów, To były 
stępu "nieczętującego się herbem Kot", 

4 jak wyglądała nazwa w życiu wewnętrznym zastępu? 
*rzede wszystkim dziewczynki: zdobywały przeróżne kom 

cte umiejętności, Fimnastyka i sport dawały im sprawność 
fizyczną, w grze Kima twiczyły spostrzęgawczość, węch i 
słuch. Uprawiały z zapałem ćwiczenia wieczorne, tropienie, 
podchody, żeby nie być rszymi od prawfziwych kotów. 

Rozwiąząły nawet ciężki oroblem łowienia myszy, 
- Myszy, to uosobienie zła, które, dręczy człowieka. 

zastęp Kobów wypowiedział więc walkę złu, nazy c tę 
część programu swej pracy "łowami", Prowadzono walkę 
z/lenistwem, z nieuczciwością, niechlujstwem, bieds i smut- 
kiem, - Koty wszystko wypatrzą, wywęszą i nie dadzę złu 
ujść cało, 

mętrzne oznaki ża= 
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Rydzem w Zucku, i 1 
26 wymiana pism między Prezydentem R.P, 4 prezyden- 

tem Czechosłowacji Beneszem 

30 ultimetum polskie do Czechosłowacji 

Fażdziernik W kac 
objęcie przez wojska ziemi maolzańskiej 
objazd Sląska Zaolzańskiego przez marszałka $mi= 

glego : 
wielka mowa polityczna vicepremiena Kwiatkowskiego 
w Katowicach b 

ustalenie nowej granicy między Polską a Czeehosło- 

wacją na Zaolziu, w okręgu Czaczy, ńa Spiszu, nad 
Bunajcem i Popradem ! | 
wybory ao Sejmu '- ; ń 
pobyt Prezydenta R.P..na $ląsku Zaolzańskim 
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Appremont 

aby u samego żródła dowiedzieć się szczegółów; zwróciłem 

się do Komendanta Wyprewy hm.Sledziewskiego, Siedział właśnie a- 
błożony teczkami, książkami i papierami i głowił się nad sprawoz- 

daniem KE ; BA 

S>rawozdanie nie byle jakie - bo z KA będzie li 
k jes owiem o czym Disać, zyć około 100 stron druku, jest bowie M 

id Ale nie uprzedzajmy wypadków i zapytejmy druha Wącka © szcze 

wy mógłby druh wyjaśnić dla Czytelników naszej o ar" 

cerskiej powody; dla których nasi harcerze obozowali "za płótem", 
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Nie obozując wewnątrz obozu byliśmy w nim jednak stale, Wszędzie było widać nasze piękne biało-czerwone chusty. Na try- bunach w czasie wielkich pokazów, w obozach zeprzyjażnionyeh na» rodów, Brać skrutowa odnosiła się do nas jaknajlepiej w przeci- wieństwie często do władz, Polacy i Polki cieszyli się wielką popularnościs, nasze lilijki były rozchwytywane - "wyczęczowano" 
ich coś około tysiąc, 

Nie tylko jednak zwiedzano obóz w charakterze widzów, przez cały czas prowadzona była gre skautowa, Dla nas wesoła, czasami emocj jąca, dla gospodarzy kłopotliwa i wysuwająca stale na »lan 
pierwszy zagadnienie polskie, 

Stale musieli się tłumaczyć i wyjaśniać dlaczego nas nie ma "na Jamboree, Było to bardzo dla nich kłopotliwe, vonieważ mieliś- my za sobą słuszność, . 
is na ezym polegała gra skautowa? 
Co wieczór przez wszystkie dni zlotu w komendzie głównej 

Jamboree zjawiało się kilku, kilkunastu chłopców polskich z za 
pytaniem o miejsce obozowania Polaków. bić 

Bieganiną, telefony, zapytania, Zwykle kończyło się ne tym, 
ż Polaków odsyłano do podobczu wlgierii, gdzie w pierwotnym pla- 
nie mieliśmy nboavwżć,: lem znowu telefony, zapytania, wreszcie 
chłopakom nozwolono na przenocowanie i wyjaśniono, że Bolski 
nie mą. Pówody podawano różne, Władze 'miały kłonot nie lada, 
a wielu skautów stawało bo naszej stronie i protestowało. Do- 
chodziło do burzliwej wymiany zdań, 

ponieważ historia te powtarzała się - musiano nawet wyzna- 
czyć specjalnego instruktora "do sprawy polskiej", Trudno tu 
zresztą opowiadać szczegóły, Fakbem j st, że Folacy co dnia 
nocowali w miejscu, gdzie miała nocować iolska, 

Czy to już wszystko? 
O nie, chłoncy mieli za zadsnie wszędzie szukać vrzyjaciół, 

zapraszać ich na ogniska do obozity zastępy dostawały zadanis Go 
wykonenia, 

Były też i wyczyny zbiorowe, 
Dis 17 sierpnia wszystkie organizacje zagraniczne dostały piękne polskie karty z orłem. Karty był przyjęte bardzo dobrze 

i wiele delegacji wieczorem wspomniało o Folsce, Innego dnia 
zastęp varasoli, w chwili, kiedy w obozie był irezydent Repuhli- 
ki wdarł się do namiotu Naczelnego Śkauta Francji gen, Lafont 
i złożył mu na łóżku dar harcerzy polskich w postaci chusty naszej 
z naszytym orłem i napisem na korze: "To jest gra skautów polskich", 
Chustka ta wywołała w óbozie wielkie zamieszanie i śmiech. Namiot 
gen, Lafont był silnie strzeżony, jak cały teren komendy; a na- 
wet otoczony naelektryzowanym drutem. Steruszek w pierwszej chwi- 
li pewnie mocno się złościł - myślę jednak, że obcenie chustę cho- 
wa jako miłą pamiątkę, 

Występowaliśmy też przed radiem brytyjskim i francuskim ze 
śpiewem, Za pośrednictwem radiostacji brytyjskiej posłaliśmy też 
pozdrowienia dó Polski,,» 

(orzedruk z "Radosne chwile") 
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„ 28,XI, Krąg Starszoharcerski przy współudziale Kręgu Wodzów 
zorganizował w świetlicy NCWC wieczór w rocznicę powstania listo— 
padowego; Na uroczystość złożyły się: słowo wstępne phm.Handerek 
Amny; deklamacje utworów Polski Podziemnej, melodie z płyt i 00- 
śpiewanie hymnu Polski rodziemnej przez 5 Drużynę Wędrowniczek, 
Na wieczorze obecny był p.mjr.dypl.F.Kłoskowicz,delegat PKPR, 
».mgr.Goławski"i liczni goście, 5 

5 i 6.XII. Święty Mikołaj jak co roku zawitał przede wszyst- 
kim do zuchów, a także do harcerek i harcerzy w osiedlu, Krąg * 
Wodzów urządził "Mikołaja" dla zuchśw z Zekładu Wychowawczego, 
a dary złożyły wszystkie drużyny harcerskie. „Odwiedził też św, 
Mikołaj 5 Drużynę Wędrowniezek pod"świętym 'mangiem". Do 1 Dru- 
żyny Harcerek przypłynął nowoczesny św. Mikołaj, wielbiciel 
sportu kajakowegd, -Drużyna oczekiwała go na brzegu rzeki, dokąd 

przypłynął kajakiem, Vo 1 Drużyny Wędrownieżek przypędził ną o- 
'pnistym rumaku, , 

PALE 5.XII. nadeszły wiadomości o wyjeżdzie nówego transportu 
do Anglii, który ma odpłynąć z Bombaju 21,XII. ale tym razem je- 
dzie tylko 350 osób i szeregi harcerstwe nie poniosą wielkiego 

uszczerbku, Grupę starszego harcerstwa poprowadzi wędr. He jduk 

Ireną, grupę wędrowniczek - wędr.Snastin Irena, grupę harcerzy 
h+o. hrząszczewski Jan, 
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