
Inwentarz zbioru "Zespół akt 1911-1939"

Muzeum Harcerstwa

MHAR/11-39/1/1-10

Opracowania dotyczące historii harcerstwa i skautingu w latach 1887-1939

wielu

1887-1960

dokumentacja aktowa

 

MHAR/11-39/1/1

Dane statystyczne Głównej Kwatery męskiej i żeńskiej za 1938 r. wraz z obsadą osobową

nieznany

po 1970; 1938

dokumentacja aktowa

Opracowanie statystyczne Głównej Kwatery ZHP męskiej i żeńskiej. Opracowanie zawiera imienne listy i obsadę składu

GK. tabele, kserokopie.

 

MHAR/11-39/1/2

Opracowanie „Kilka dat z dziejów Harcerstwa”

Błażejewski Wacław

po 1970; 1910-1940

dokumentacja aktowa

Opracowanie w formie kalendarium, zasięg chronologiczny obejmuje okres od 1910 do roku 1940. Całość podzielona jest

na cztery odcinki. W części pierwszej zarys historyczny i  krótka informacja o organizacjach młodzieżowych i

niepodległościowych na terenach Ziem Polskich pod zaborami i w XX leciu międzywojennym: Sokół, Eleusis, Zarzewie.

Część 1 - 1910 - 1910. Część 2 - 1912 - 1914. Odcinek 3 - 1914 - 1938. Odcinek 4 - 1929 - 1940.

 

MHAR/11-39/1/3

Konspekt pracy Ewy Grodeckiej

Grodecka Ewa

1973; 1909-1939

dokumentacja aktowa, rękopis

Teczka zawiera materiały do historii Harcerstwa Polskiego zebrane przez Ewę Grodecką, opracowanie zawiera  materiały

z okresu 1909-1939. Konspekt z opisami poszczególnych rozdziałów biogramami oraz informacja odręczna iż praca nie

została ukończona ze względu na śmierć autorki, notatka datowana jest na 10.12.1973 r podpisana Zurn. Praca miała w

szczególnym stopniu uwzględniać harcerstwo żeńskie.

 

MHAR/11-39/1/4

Harcerze polscy na Syberii

Wojstowski Stefan Witold

1937; 1911-1920

dokumentacja aktowa

Skrót wspomnień Stefana W. Wojstowskiego, zawiera informacje o działalności Harcerzy Polskich na Syberii zrzeszonych

w Naczelnictwie Harcerstwa Polskiego w Państwie Rosyjskim z siedziba w Kijowie. W artykule wymienione są

miejscowości i daty powstania drużyn harcerskich, personalia najważniejszych harcerzy. Autor zwraca dużą uwagę na

udział harcerzy w Legionach i ruchu Narodowo-Niepodległościowym.

Artykuł jest kserokopią najprawdopodobniej z książki Wojstowski S. Witold, O polskiej legii syberyjskiej : artykuły,

1937, Warszawa.

 

MHAR/11-39/1/5

Dane statystyczne z 1918 r. dotyczące liczby wydawnictw harcerskich i członków harcerstwa na terenie ziem polskich

nieznany

1950-1989; 1910-1919

dokumentacja aktowa

Materiał statystyczny dotyczący stanu ilościowego i liczby wydawnictw harcerskich w roku 1918 w chorągwiach na

terenie Rzeczypospolitej, dane prezentowane w postaci tabel bez komentarza. Materiały przepisano z nr 1 "Harcerskich

zeszytów historycznych" wydawanych w Londynie.

 

MHAR/11-39/1/6

Fiszki bibliograficzne dotyczące historii harcerstwa

Komisja Historyczna przy GK ZHP

po 1970; 1911-1939

fiszki bibliograficzne

Trzy fiszki bibliograficzne zawierające bibliografię do historii harcerstwa z okresu 1911-1939, przygotowane przez

nieznanego autora.
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MHAR/11-39/1/7

Obsady personalne 1910-1920.

Komisja Historyczna przy GK ZHP

1960-1989; 1910-1920

dokumentacja aktowa

Jednostka archiwalna zawiera wyciąg z "Zeszytów Historycznych" wydawanych przez Komisje Historyczną w Londynie.

Komisja czerpała z książki: Sedlacek S., Drogowskaz harcerski, s.47-49, 1934? Wyciąg zawiera skład Komend

Naczelnych z podziałem na poszczególne terytoria Ziem Polskich.

 

MHAR/11-39/1/8

Opracowanie historii harcerstwa za lata 1910-1939

Komisja Historyczna przy GK ZHP

1960-1970[?]; 1910-1939

dokumentacja aktowa

Opracowanie Historii harcerstwa napisano na podstawie Książki, Błażejewski W., Historia harcerstwa Polskiego z lat

1913-1939 oraz wstępu do Inwentarza Akt archiwum Związku Harcerstwa Polskiego opracowanego w Archiwum Akt

Nowych przez K.Sosnowską, M.Tarakanowską, R.Wojciechowską. Autor/ka opisuje historie od początków skautingu i

harcerstwa na terytorium Ziem Polskich, przedstawia ideologie, podstawy metodyki, podaje składy głównych komend na

poszczególnych terytoriach. Przedstawia także rozłamy oraz formowanie się stronnictw w harcerstwie. Częściowo ukazane

są też inne organizacje młodzieżowe.

 

MHAR/11-39/1/9

Recepcja idei skautingu w Polsce i początki jej ewolucji w harcerską służbę

Wojtycza Janusz

po 1985; 1882-1911

dokumentacja aktowa

Opracowanie zawiera informacje o organizacjach młodzieżowych o charakterze wychowawczym bezpośrednio

poprzedzających powstanie Brytyjskiego skautingu.

Autor wymienia szereg informacji o początkach polskiego skautingu i jego przeistaczania się w harcerstwo. Opracowanie

chronologicznie obejmuje lata 1882 gdy założono w Glasgow The Boys Brigade do roku 1911 gdy na terenie Ziem

Polskich następuje adaptacja skautingu przez rodzime organizacje młodzieżowe. Opracowanie zawiera bibliografie.

 

MHAR/11-39/1/10

Skautowe i harcerskie próby organizacyjne na ziemiach polskich

Zasadzki Andrzej, hm.

po 1960 [?]; 1912-1939

dokumentacja aktowa

Opracowanie autorstwa hm. Andrzeja Zasadzkiego omawia rozwój i ewolucje nazewnictwa stopni harcerskich i

instruktorskich oraz wymagań tych od 1912 do 1939 roku. Praca oparta jest na gównie na prasie harcerskiej i w tekście

znajdują się odnośniki do poszczególnych numerów czasopism i rozkazów - brak typowej bibliografii.

 

MHAR/11-39/2/1-7

Opracowania historii harcerek – materiały różne

wielu, Komisja Historyczna przy GK ZHP

1910-1948

dokumentacja aktowa

1)Jednostka archiwalna zawiera trzy strony z obsadą personalną naczelnictwa ZHP oraz Głównej Kwatery Męskiej na rok

1935. Sporządzone na podstawie Almanachu Harcerskiego, 1935 r.

2)W jednostce archiwalnej przedstawiona jest struktura Organizacji Skautowej przy Stowarzyszeniu Gimnastycznym

Sokół z 1913 r. W tekście wymienione są tylko poszczególne szczeble bez obsady, funkcji ,zakresu obowiązków itp.

Sporządzono na podstawie Opieńska-Blauth J., Polskie Harcerki w pierwszym dziesięcioleciu 1911-1921 ..., Warszawa?,

1988?.  

3)Jednostka archiwalna zawiera skład a także wykaz członkiń Głównej Komendy Harcerek z roku 1938. Opracowano na

podstawie Wiadomości Urzędowych nr 9, których kserokopia jest częścią materiałów.

 

5)Kopia sprawozdania Naczelnej Rady Harcerskiej z pełnym składem Naczelnictwa ZHP, Głównej Kwatery Harcerek i

Harcerzy, poszczególnych wydziałów do poziomu referentów.Sprawozdanie zawiera także Delegatów Głównej Kwatery

do innych organizacji wykaz członków czynnych. Do struktury Harcerek dołączone są wykaz Chorągwi(oddziałów

terenowych) wraz personaliami Komendantek i siedzibami.

6)Jednostka zawiera obsady personalne Komend Chorągwi z lat 1935-1936 sporządzone w formie fiszek dla

poszczególnych Chorągwi. Uzupełnieniem są dwie strony listu w formie maszynopisu z podziałem terenowym ZHP (bez

System muzealny MONA, strona 2 z 5127.10.2016



Inwentarz zbioru "Zespół akt 1911-1939"

Muzeum Harcerstwa

KCh żeńskich), w tekście zawarte są informacje bibliograficzne oraz sygnatury Archiwum Akt Nowych.

7)Zestawienie Przewodniczących ZHP, Naczelniczek i Naczelników z okresu 1916 do 1949 r. wraz z datami w których

sprawowali swoje funkcje. Opracowanie zawiera tez listę Walnych Zjazdów i Narodowych Zlotów ZHP razem z datami i

lokalizacją. Na końcu znajduje się krótkie zestawienie statystyczne dotyczące liczebności harcerek i harcerzy w latach

1918 i 1926-1937. Zawiera źródła opracowania

8)Opracowanie hasła encyklopedycznego "Organizacja Harcerek", autorstwa Zofii Zakrzewskiej. Hasło obejmuję

ewolucję organizację harcerek od 1912 do 1948 r.

W tekście podane są personalia głównych organizatorek ruchu harcerek, zarys działalności. Na końcu znajduje się

bibliografia.

 

MHAR/11-39/2/1

Obsada personalna Naczelnictwa i Głównej Kwatery Harcerzy w roku 1935

nieznany, Komisja Historyczna przy GK ZHP

1970-1990 [?]; 1935

dokumentacja aktowa

Jednostka archiwalna zawiera trzy strony z obsadą personalną naczelnictwa ZHP oraz Głównej Kwatery Męskiej na rok

1935. Sporządzone na podstawie Almanachu Harcerskiego, 1935 r.

 

MHAR/11-39/2/2

Struktura organizacji skautowej

Komisja Historyczna przy GK ZHP

1960-1990 [?]; 1913

dokumentacja aktowa

W jednostce archiwalnej przedstawiona jest struktura Organizacji Skautowej przy Stowarzyszeniu Gimnastycznym Sokół

z 1913 r. W tekście wymienione są tylko poszczególne szczeble bez obsady, funkcji ,zakresu obowiązków itp.

Sporządzono na podstawie Opieńska-Blauth J., Polskie Harcerki w pierwszym dziesięcioleciu 1911-1921 ..., Warszawa?,

1988?.

 

MHAR/11-39/2/3

Wyciąg ze sprawozdania ZHP za rok 1938, obsada, struktura

Komisja Historyczna przy GK ZHP

po 1970; 1938

dokumentacja aktowa

Jednostka archiwalna zawiera skład a także wykaz członkiń Głównej Komendy Harcerek z roku 1938. Opracowano na

podstawie Wiadomości Urzędowych nr 9, których kserokopia jest częścią materiałów.

 

MHAR/11-39/2/4

Opracowanie hasła słownikowego: Organizacja Harcerek

Zakrzewska Zofia

1978; 1912-1948

dokumentacja aktowa

Opracowanie hasła encyklopedycznego "Organizacja Harcerek", autorstwa Zofii Zakrzewskiej. Hasło obejmuję ewolucję

organizację harcerek od 1912 do 1948 r.

W tekście podane są personalia głównych organizatorek ruchu harcerek, zarys działalności. Na końcu znajduje się

bibliografia.

 

MHAR/11-39/2/5

Sprawozdanie Naczelnej Rady Harcerskiej za rok 1937, obsada i struktura Głównej Kwatery żeńskiej i męskiej za rok

1937

Komisja Historyczna przy GK ZHP

po 1970; 1937

dokumentacja aktowa

Kopia sprawozdania Naczelnej Rady Harcerskiej z pełnym składem Naczelnictwa ZHP, Głównej Kwatery Harcerek i

Harcerzy, poszczególnych wydziałów do poziomu referentów.Sprawozdanie zawiera także Delegatów Głównej Kwatery

do innych organizacji wykaz członków czynnych. Do struktury Harcerek dołączone są wykaz Chorągwi(oddziałów

terenowych) wraz personaliami Komendantek i siedzibami.

 

MHAR/11-39/2/6

Obsady terytorialne komend chorągwi

Komisja Historyczna przy GK ZHP

po 1970; 1935-1936

dokumentacja aktowa
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Jednostka zawiera obsady personalne Komend Chorągwi z lat 1935-1936 sporządzone w formie fiszek dla poszczególnych

Chorągwi. Uzupełnieniem są dwie strony listu w formie maszynopisu z podziałem terenowym ZHP (bez KCh żeńskich), w

tekście zawarte są informacje bibliograficzne oraz sygnatury Archiwum Akt Nowych.

 

MHAR/11-39/2/7

Wykaz osobowy władz Związku Harcerstwa Polskiego

Głowińska Maria hm. PL

1978; 1916-1949

dokumentacja aktowa

Zestawienie Przewodniczących ZHP, Naczelniczek i Naczelników z okresu 1916 do 1949 r. wraz z datami w których

sprawowali swoje funkcje. Opracowanie zawiera tez listę Walnych Zjazdów i Narodowych Zlotów ZHP razem z datami i

lokalizacją. Na końcu znajduje się krótkie zestawienie statystyczne dotyczące liczebności harcerek i harcerzy w latach

1918 i 1926-1937. Zawiera źródła opracowania

 

MHAR/11-39/3

Opracowania historii Chorągwi Harcerek

Grodecka Ewa

po 1945; 1911-1939

dokumentacja aktowa

Materiały do historii wymienionych poniżej chorągwi harcerek z lat 1911-1939.

Opracowania są autorstwa Ewy Grodzkiej, zawierają informacje historyczne dotyczące danego środowisko, często dane

statystyczne i osobowe obsad komendy czy ważniejszych instruktorek czy harcerek. wykaz opisywanych jednostek:

Chorągiew Harcerek w Białymstoku, Pomorska Chorągiew Harcerek, Chorągiew, Radomsko-Kielecka Harcerek,

Chorągiew Krakowska Harcerek, Chorągiew Lwowska Harcerek, Chorągiew Śląska Harcerek, Chorągiew Warszawska

Harcerek, Chorągiew Wielkopolska Harcerek, Chorągiew Wileńska Harcerek, Chorągiew Wołyńska Harcerek, Chorągiew

Zagłębiowska Harcerek.

 

MHAR/11-39/4

Dokumenty Polskiej Organizacji Skautowej w Kielcach

Polska Organizacja Skautowa (aktotwórca)

1915-1917

protokół, okólnik, statut, legitymacja, dyplom, instrukcja, zawiadomienie

Zbiór dokumentów Polskiej Organizacji Skautowej:

-Pismo "Do druha Bieńkowskiego, hufcowego.", Polska Organizacja Skautowa (wystawca), 11.09.1916

-Karta legitymacyjna, Polska Organizacja Skautowa (wystawca), niedatowane

-Dyplom L. 38 poświadczający że Massalski Edmund jest skautem drugiej klasy., Związek Harcerstwa Polskiego

(wystawca), Bieńkowski T. (wystawca), 13.09.1917

-Instrukcja do raportów komendantów Okręgów za czas od 1 do 1 każdego miesiąca., Polska Organizacja Skautowa

(wystawca), niedatowane

-Okólnik L. 3 do Komend Chorągwi., Polska Organizacja Skautowa (wystawca), 11.10.1916

-Zawiadomienie dla Massalskiego Edmunda o zebraniu Naczelnej Komendy Polskiej Organizacji Skautowej., Polska

Organizacja Skautowa -Naczelna Komenda (wystawca), 28.08.1916

-Zawiadomienie o wizytacji okręgów., Polska Organizacja Skautowa -Naczelna Komenda (wystawca), Kobylińska E.

sekretarz biura (autor), 26.04.1916

-Protokół obrad III Zjazdu Polskiej Organizacji Skautowej., Polska Organizacja Skautowa -Naczelna Komenda

(wystawca), Sikorski Jan Przewodniczący Zjazdu (autor), Kapuściński Stefan Sekretarz III Zjazdu POS (autor),

04.01.1916

-Protokół z zebrania członków Naczelnej Komendy Organizacji Skautowej., Polska Organizacja Skautowa  Naczelna

Komenda (wystawca), Sikorski Jan (autor), Massalski Edmund, Rudnicki K., 12.03.1916

-Okólnik L. 2 do Komend Okręgowych Polskiej Organizacji Skautowej, Polska Organizacja Skautowa -Naczelna

Komenda (wystawca), Jarzyj G. ? (autor), 20.09.1916

-Okólnik L. 2 do Komend Okręgowych Polskiej Organizacji Skautowej, Polska Organizacja Skautowa -Naczelna

Komenda (wystawca), Jarzyj G. ?, 20.09.1916

-Pismo do Komend Okręgów Polskiej Organizacji Skautowej "Sytuacja w Warszawie". Polska Organizacja Skautowa

-Naczelna Komenda, Sikorski Jan, 30.05.1916

-Raport L. 2 z pracy I Kieleckiego Hufca Skautowego. Polska Organizacja Skautowa -I Kielecki Hufiec Skautowy

(wystawca), Bieńkowski T. (autor), 01.10.1916

-Statut  Polskiej Organizacji Skautowej. Polska Organizacja Skautowa (wystawca), niedatowane

-Statut Stowarzyszenia "Polska Organizacja Skautowa", Polska Organizacja Skautowa (wystawca) niedatowane

-Statut Polskiej Organizacji Skautowej, 30.05.1915

 

MHAR/11-39/5/1-5
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Materiały dotyczące ZHP w Niemczech w okresie dwudziestolecia

wielu, Komisja Historyczna przy GK ZHP

1913-1939

dokumentacja aktowa, fiszki bibliograficzne

1)Wycinki prasowe z lat 1972-1980 o historii harcerstwa polskiego w Niemczech i na Ziemiach Zachodnich.

Chronologicznie obejmują okres przedwojenny uwzględniając czasem okres kampanii wrześniowej i okupacji. Wycinki

pochodzą z różnych gazet m.in "Motywy", "Głos Wybrzeża", "Warmia i Mazury", "Przyjaciółka", "Literatura", "Słowo

Powszechne".

2)Zestaw fiszek bibliograficznych zawierający pozycje książkowe i czasopisma których tematyką jest działalność Polskich

Harcerzy na terenach Opola, Wrocławia, Niemiec, Gdańska, Warmii i Mazur przede wszystkim w okresie przed

1911-1939. Fiszki ułożone są wg. następującego porządku: Szczecin, Harcerstwo Polskie w Niemczech, Opole, Mazury,

Gdańsk, Wrocław. Darczyńcą i prawdopodobnym autorem opracowania jest Haykowski Michał.  

3)Notatka autorstwa Jadwigi Janielak informująca o pamiątkach harcerskich zgromadzonych w Chorągwi Olsztyńskiej do

roku 1973 są to m.in fotografie dzieci Polskich (harcerzy?) aresztowanych i przetrzymywanych w obozie przejściowym z

1939 r. Listy prywatne byłego komendanta Ch.Olsztyńskiej wysyłane do żony z obozu w Dachau, wspomnienia Otyli

Groth? oraz Marii K[nieczytelne], proporczyk ze znakiem Rodła (przed 1939 r.) 

4)Fiszki bibliograficzne do historii harcerstwa na terenach Warmii i Mazur, Niemiec, Pomorza Zachodniego, Bytomia,

Opola. Bibliografia obejmuje głównie pozycje z lat 1960-1970. 

7)Na pierwszych dwóch stronach maszynopis przedstawiona jest skrótów historia polskiego harcerstwa w Niemczech.

Opracowanie zawiera trochę danych statystycznych oraz podstawowe daty i nazwiska działaczy harcerskich na terenie

Niemiec. W zarysie przedstawiona jest metodyka i idee przyświecające polskim harcerzom. W części drugiej s.3-6,

przedstawiona jest historia pierwszej drużyny skautowej/harcerskiej w Berlinie. Część druga s.3-6, to wspomnienia Pana

Mieczysława Marcinkowskiego pierwszego drużynowego 1 Drużyny harcerskiej/skautowej im. Karola Marcinkowskiego

w Berlinie. W pracy znajdują informacje o organizacji tej drużyny, miejscach zbiórek, wymienione są personalia kilku

harcerzy i przyjaciół drużyny. Poza informacjami harcerskimi wspomnienia zawierają sporo informacji o samym autorze(

m.in udział w I WŚ czy udziału w formowaniu się Wojska Polskiego po Powstaniu Wielkopolskim.

 

MHAR/11-39/5/1

Wycinki prasowe dotyczące pracy harcerstwa w Niemczech i na Ziemiach Zachodnich

wielu, Komisja Historyczna przy GK ZHP

1972-1980; 1911-1939

wycinek prasowy

Wycinki prasowe z lat 1972-1980 o historii harcerstwa polskiego w Niemczech i na Ziemiach Zachodnich.

Chronologicznie obejmują okres przedwojenny uwzględniając czasem okres kampanii wrześniowej i okupacji. Wycinki

pochodzą z różnych gazet m.in "Motywy", "Głos Wybrzeża", "Warmia i Mazury", "Przyjaciółka", "Literatura", "Słowo

Powszechne".

 

MHAR/11-39/5/2

Fiszki bibliograficzne do historii harcerstwa polskiego w Niemczech, na terenach Ziem Zachodnich, Warmii i Mazur

Haykowski Michał

1957-1969; 1911-1939

fiszki bibliograficzne

Zestaw fiszek bibliograficznych zawierający pozycje książkowe i czasopisma których tematyką jest działalność Polskich

Harcerzy na terenach Opola, Wrocławia, Niemiec, Gdańska, Warmii i Mazur przede wszystkim w okresie przed

1911-1939. Fiszki ułożone są wg. następującego porządku: Szczecin, Harcerstwo Polskie w Niemczech, Opole, Mazury,

Gdańsk, Wrocław. Darczyńcą i prawdopodobnym autorem opracowania jest Haykowski Michał.

 

MHAR/11-39/5/3

Informacje Janiny Janielak o przedwojennych pamiątkach gromadzonych w Chorągwi Olsztyńskiej

Janielak Janina (autor)

1973; 1911-1946

dokumentacja aktowa

Notatka autorstwa Jadwigi Janielak informująca o pamiątkach harcerskich zgromadzonych w Chorągwi Olsztyńskiej do

roku 1973 są to m.in fotografie dzieci Polskich (harcerzy?) aresztowanych i przetrzymywanych w obozie przejściowym z

1939 r. Listy prywatne byłego komendanta Ch.Olsztyńskiej wysyłane do żony z obozu w Dachau, wspomnienia Otyli

Grothowej oraz Marii K[nieczytelne], proporczyk ze znakiem Rodła (przed 1939 r.)

 

MHAR/11-39/5/4

Notatki bibliograficzne o harcerstwie przedwojennym na Ziemiach Zachodnich

Komisja Historyczna przy GK ZHP (aktotwórca)

po 1973; 1911-1945

fiszki bibliograficzne

System muzealny MONA, strona 5 z 5127.10.2016



Inwentarz zbioru "Zespół akt 1911-1939"

Muzeum Harcerstwa

Fiszki bibliograficzne do historii harcerstwa na terenach Warmii i Mazur, Niemiec, Pomorza Zachodniego, Bytomia,

Opola. Bibliografia obejmuje głównie pozycje z lat 1960-1970.

 

MHAR/11-39/5/5

Harcerstwo polskie w Niemczech oraz historia pierwszej berlińskiej drużyny harcerskiej

Komisja Historyczna przy GK ZHP

po 1970; 1913-1939

dokumentacja aktowa

Na pierwszych dwóch stronach maszynopis przedstawiona jest skrótów historia polskiego harcerstwa w Niemczech.

Opracowanie zawiera trochę danych statystycznych oraz podstawowe daty i nazwiska działaczy harcerskich na terenie

Niemiec. W zarysie przedstawiona jest metodyka i idee przyświecające polskim harcerzom. W części drugiej s.3-6,

przedstawiona jest historia pierwszej drużyny skautowej/harcerskiej w Berlinie. Część druga s.3-6, to wspomnienia Pana

Mieczysława Marcinkowskiego pierwszego drużynowego 1 Drużyny harcerskiej/skautowej im. Karola Marcinkowskiego

w Berlinie. W pracy znajdują informacje o organizacji tej drużyny, miejscach zbiórek, wymienione są personalia kilku

harcerzy i przyjaciół drużyny. Poza informacjami harcerskimi wspomnienia zawierają sporo informacji o samym autorze(

m.in udział w I WŚ czy udziału w formowaniu się Wojska Polskiego po Powstaniu Wielkopolskim.

 

MHAR/11-39/6/1-7

Opracowania dotyczące harcerzy i harcerek polskich poza granicami kraju

wielu, Komisja Historyczna przy GK ZHP

po 1970; 1911-1948

fiszki bibliograficzne

1)Maszynopisy ze wspomnieniami H, Duchniakowej z jej wizyt zagranicznych m.in. Jamboree 1920, czy w Schronisku

Skautowym w Szwajcarii, część druga traktuje o działalności na rzecz Polonii w różnych instytucjach i stowarzyszeniach

nie tylko harcerstwie. 

2)Karty fiszek bibliograficznych zawierających pozycje biblioteczne dotyczące Polonii zagranicznej w tym harcerstwa

poza granicami kraju. Pozycje pochodzą z lat 1933-1939.

3)Jednostronicowa notatka maszynopisu przygotowana przez Mariana Miszczuka zawiera informacje bibliograficzne o

czasopismach i opracowaniach bibliotecznych dotyczących Harcerstwa Polskiego na Syberii Azji i Wschodzie.  

4)Odezwa Paryskich harcerzy do Społeczeństwa Polskiego (we Francji) z prośbą o fundusze na pokrycie kosztów podróży

i uczestnictwa w Narodowym Zlocie Harcerstwa Polskiego w 1929r. 

5)Opracowanie historyczne autorstwa Wandy Wójcik dotyczące harcerstwa żeńskiego w Czechosłowacji. Opracowanie

jest dość drobiazgowe , omówione zostały pokrótce tło historyczne, początki harcerstwa, idee, system pracy metodykę,

opis prężniej działających drużyn i instruktorek oraz miejscowości w których działało żeńskie harcerstwo.

6)Kwerenda wykonana w Archiwum Akt Nowych dotycząca Harcerstwa żeńskiego poza granicami kraju. Zestawienie

zawiera informacje o kilkudziesięciu krajach (lista w słowach kluczowych) przy każdym podane są sygnatury.

7)Maszynopis pt. "Harcerstwo Polskie na Syberii",  jest odpisem artykułu z czasopisma SYBIRAK Organu Związku

Sybiraków nr.1-2-/14/ z lipca 1938r, s.27-38. W artykule omówione jest tło historyczne działalności harcerstwa polskiego

na Syberii, jego organizację, statystykę. Dość szczegółowo opisana jest historia ufundowania i wręczenia sztandaru I

Amurskiej Drużynie Harcerskiej.

 

MHAR/11-39/6/1

Polonia zagraniczna, materiały H. Duchniakowej

Duchniak H.

1962; 1929-1937

dokumentacja aktowa

Maszynopisy ze wspomnieniami H, Duchniakowej z jej wizyt zagranicznych m.in. Jamboree 1920, czy w ośrodku

Skautowym w Szwajcarii, część druga traktuje o działalności na rzecz Polonii w różnych instytucjach i stowarzyszeniach

nie tylko harcerstwie.

 

MHAR/11-39/6/2

Notatki bibliograficzne o harcerstwie polskim poza granicami kraju i Polonii

Komisja Historyczna przy GK ZHP

po 1960; 1911-1939

dokumentacja aktowa

Karty fiszek bibliograficznych zawierających pozycje biblioteczne dotyczące Polonii zagranicznej w tym harcerstwa poza

granicami kraju. Pozycje pochodzą z lat 1933-1939.

 

MHAR/11-39/6/3

Materiały o ZHP na Syberii i w Azji

Miszczuk Marian

1975; 1911-1939
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dokumentacja aktowa

Jednostronicowa notatka maszynopisu przygotowana przez Mariana Miszczuka zawiera informacje bibliograficzne o

czasopismach i opracowaniach bibliotecznych dotyczących Harcerstwa Polskiego na Syberii, Azji i Wschodzie.

 

MHAR/11-39/6/4

Odezwa harcerzy polskich z Paryża „Do Społeczeństwa Polskiego”

ZHP we Francji

po1970; 1929

dokumentacja aktowa

Odezwa Paryskich harcerzy do Społeczeństwa Polskiego (we Francji) z prośbą o fundusze na pokrycie kosztów podróży i

uczestnictwa w Narodowym Zlocie Harcerstwa Polskiego w 1929r.

 

MHAR/11-39/6/5

Historia Żeńskiego Harcerstwa Polskiego w Czechosłowacji

Wójcik Wanda

po 1960; 1920-1939

dokumentacja aktowa

Opracowanie historyczne autorstwa Wandy Wójcik dotyczące harcerstwa żeńskiego w Czechosłowacji. Opracowanie jest

dość drobiazgowe , omówione zostały pokrótce tło historyczne, początki harcerstwa, idee, system pracy metodykę, opis

prężniej działających drużyn i instruktorek oraz miejscowości w których działało żeńskie harcerstwo.

 

MHAR/11-39/6/6

Kwerenda w Archiwum Akt Nowych o przedwojennym harcerstwie żeńskim poza granicami kraju

nieznany

po 1997; 1911-1939

dokumentacja aktowa

Kwerenda wykonana w Archiwum Akt Nowych dotycząca Harcerstwa żeńskiego poza granicami kraju. Zestawienie

zawiera informacje o kilkudziesięciu krajach (lista w słowach kluczowych) przy każdym podane są sygnatury.

 

MHAR/11-39/6/7

Harcerstwo na Syberii

Wojstowski Stefan Witold autor oryginału

po 1970; 1916-1938

dokumentacja aktowa

Maszynopis pt. "Harcerstwo Polskie na Syberii",  jest odpisem artykułu z czasopisma SYBIRAK Organu Związku

Sybiraków nr.1-2-/14/ z lipca 1938r, s.27-38. W artykule omówione jest tło historyczne działalności harcerstwa polskiego

na Syberii, jego organizację, statystykę. Dość szczegółowo opisana jest historia ufundowania i wręczenia sztandaru I

Amurskiej Drużynie Harcerskiej.

 

MHAR/11-39/7

Notatka z Rady Międzynarodowej Skautek w Anglii

nieznany

po 1960; 1922

dokumentacja aktowa

Rękopis zawiera krótki rys historyczny i opis działalności Rady Międzynarodowej Skautek w Anglii założonej przez Lady

Boaden-Powell. W opisie znajduje się tez informacja o zakresie działania Rady i zakresie obowiązków

"łączniczki"-delegatki krajowej. Notatka pochodzi ze zbioru Ewy Grodeckiej.

 

MHAR/11-39/8/1-4

Komentarze, redakcje i opracowania dotyczące Prawa Harcerskiego

Komisja Historyczna przy GK ZHP

po 1960; 1907-1970

dokumentacja aktowa

1)Fiszki bibliograficzne z pozycjami o przedwojennym Prawie Harcerskim.

2)Prawo i przyrzecznie harcerskie harcerskie z krótką interpretacją. Kserokopia z "Rocznika Harcerskiego" [red.]

Sedlacek S., 1928.

3)Zestawienie treści Prawa Harcerskiego od początku do wersji z 1957r. Dodatkowo dołączone są teksty Prawa

Skautowego z 1907 i Polskiego "Pioniera" z roku 1927.

Całość jest kserokopią z czasopisma "Harcerstwo", nr 17-18, 1960.

4)Skserowana pozycja zawiera zebrane przez księdza Zdzisława Peszkowskiego (kapelana okręgu ZHP w U.S.A)

wypowiedzi  księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wypowiedzi skierowane do młodzieży Polonijnej i harcerzy poza

Polską. Na końcu znajduje się komentarz kardynała do przedwojennego prawa harcerskiego. Pierwotnie wydano Orchard
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Lake, Michigan (USA), 1970 r., na stronie tytułowej znajduje się notatka odręczna skierowana do Druhny, być może do

dh. A.Straszewskiej (której rodzina przelazła kserokopię), bez podpisu autora datowana na 30.08.1970 Londyn.

 

MHAR/11-39/8/1

Notatki bibliograficzne na temat Prawa Harcerskiego

nieznany

po 1960; 1913-1939

fiszki bibliograficzne

Fiszki bibliograficzne z pozycjami o przedwojennym Prawie Harcerskim.

 

MHAR/11-39/8/2

Prawo i Przyrzeczenie z 1928 (kserokopia)

nieznany

po 1973; 1928

dokumentacja aktowa

Prawo i przyżecznie harcerskie harcerskie z krótką interpretacją. Kserokopia z "Rocznika Harcerskiego" [red.] Sedlacek

S., 1928.

 

MHAR/11-39/8/3

Zestawienie tekstów i zmian w Prawie Harcerskim

wielu

1960; 1907-1957

dokumentacja aktowa

Zestawienie treści Prawa Harcerskiego od początku do wersji z 1957r. Dodatkowo dołączone są teksty Prawa Skautowego

z 1907 i Polskiego "Pioniera" z roku 1927.

Całość jest kserokopią z czasopisma "Harcerstwo", nr 17-18, 1960.

 

MHAR/11-39/8/4

Komentarz kardynała Stefana Wyszyńskiego do przedwojennego Prawa Harcerskiego dla Harcerstwa Polskiego poza

Polską

Wyszyński Stefan, Peszkowski Stanisław (redaktor)

1970

dokumentacja aktowa

Skserowana pozycja zawiera zebrane przez księdza Zdzisława Peszkowskiego (kapelana okręgu ZHP w U.S.A)

wypowiedzi  księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wypowiedzi skierowane do młodzieży Polonijnej i harcerzy poza

Polską. Na końcu znajduje się komentarz kardynała do przedwojennego prawa harcerskiego. Pierwotnie wydano Orchard

Lake, Michigan (USA), 1970 r., na stronie tytułowej znajduje się notatka odręczna skierowana do Druhny, być może do

dh. A.Straszewskiej (której rodzina przelazła kserokopię), bez podpisu autora datowana na 30.08.1970 Londyn.

 

MHAR/11-39/9/1-9

Materiały związane z ideologią w przedwojennym harcerstwie

Komisja Historyczna przy GK ZHP

po 1960; 1911-1939

dokumentacja aktowa

1)Fiszka bibliograficzna z informacją o pracy S.Szwedowskiego o Związku Młodzieży Polskiej(ZET) i Związku

Młodzieży Polskiej "Przyszłość"(PET) z informacją że maszynopis znajduje się w posiadaniu Leona Marszałka.

2)"O klerykalizacji Związku Harcerstwa Polskiego w okresie międzywojennym" to artykuł autorstwa Jerzego Gaja

zamieszczony w numerze 64 czasopisma "Harcerstwo" z 1964 roku. W artykule występuje wiele cytatów z harcerskiej

prasy przedwojennej, przede wszystkim z "Strażnicy Harcerskiej". 

3)Ideologia i wychowanie w harcerstwie do 1939 r., to maszynopis autorstwa hm., Janiny Tworakowskiej - Szymańskiej.

Ideologia i wychowanie przedwojennego harcerstwa ukazane są przez pryzmat współczesnego (dla powstania

maszynopisu) społeczeństwa.

4)Cytaty z książki Janiny Tworakowskiej - Szymańskiej pt. Równajmy krok: O  współpracy z ruchem harcerskim

nauczycielstwa i rodziców, [1931].

Cytaty poruszają tematykę kształtowania ideałów w harcerstwie.

5)Artykuł, Jacka Kubskiego pt. "W sprawie Wizyty delegacji Hitlerjugend" publikowany na Łamach "Harcerstwa" nr

2/1959 napisany w oparciu o List Otwarty autorstwa hm, Juliusza Dąbrowskiego publikowany pierwotnie w Gromadzie

1937 r.  

6)Artykuł Józefa Sosnowskiego o ideałach i historii Przedwojennego ruchu Harcerskiego, wycinek prasowy pochodzi

najprawdopodobniej z lat 60-70 z niezidentyfikowanego wydawnictwa prasowego.

7)Artykuł pochodzi z Harcerstwa nr. 5-6 z 1959 r. z Jest wstępem autorstwa autorstwa T.M., do przedruk artykułu

Aleksandra Kamińskiego pt. Tragedia Młodzieży Akademickiej, wydrukowany pierwotnie w czasopiśmie "Na Przełaj" z
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1937. W tekście poruszane są problemy z antysemityzmem wśród młodzieży akademickiej w Polsce w kontekście

wydarzeń w Europie.

8)Referat autorstwa Leona Marszałka datowany na 1981. W referacie poruszane są ideowe i i wychowawcze wartości

kształtowane w harcerstwie. Autor odnosi się do nauk filozoficznych i teorii wychowania, wskazując jednocześnie na

patriotyczne korzenie metody harcerskiej zaczerpnięte z "Zarzewia" i organizacji "Zet". Zawiera bibliografię.

9)Listy Okólne Głównych Kwater Męskiej i Żeńskiej z 1923, traktujące o ideologicznym wychowaniu w Związku

Harcerstwa Polskiego. Kserokopie z Wiadomości Urzędowych No 1-2, 1923.

 

MHAR/11-39/9/1

Notka bibliograficzna dotycząca Związku Młodzieży Polskiej i Związku Młodzieży Polskiej „Przyszłość”

Komisja Historyczna przy GK ZHP (aktotwórca)

po 1990; 1911-1939

dokumentacja aktowa, fiszki bibliograficzne

Fiszka bibliograficzna z informacją o pracy S.Szwedowskiego o Związku Młodzieży Polskiej(ZET) i Związku Młodzieży

Polskiej "Przyszłość"(PET) z informacją że maszynopis znajduje się w posiadaniu Leona Marszałka.

 

MHAR/11-39/9/2

O klerykalizacji Związku Harcerstwa Polskiego w okresie międzywojennym

Gaj Jerzy

1964; 1918-1939

dokumentacja aktowa

"O klerykalizacji Związku Harcerstwa Polskiego w okresie międzywojennym" to artykuł autorstwa Jerzego Gaja

zamieszczony w numerze 64 czasopisma "Harcerstwo" z 1964 roku. W artykule występuje wiele cytatów z harcerskiej

prasy przedwojennej, przede wszystkim z "Strażnicy Harcerskiej".

 

MHAR/11-39/9/3

Ideologia i wychowanie w harcerstwie do 1939 r.

Tworkowska-Szymańska Janina, hm

po 1970 [?]; 1911-1939

dokumentacja aktowa

Ideologia i wychowanie w harcerstwie do 1939 r., to maszynopis autorstwa hm., Janiny Tworakowskiej - Szymańskiej.

Ideologia i wychowanie przedwojennego harcerstwa ukazane są przez pryzmat współczesnego (dla powstania

maszynopisu) społeczeństwa.

 

MHAR/11-39/9/4

Wyjątki z książki Janiny Szymańskiej „Równaj krok”

Tworkowska-Szymańska Janina, hm

po 1970; 1929 [?]

dokumentacja aktowa

Cytaty z książki Janiny Tworakowskiej - Szymańskiej pt. Równajmy krok: O  współpracy z ruchem harcerskim

nauczycielstwa i rodziców, [1931].

Cytaty poruszają tematykę kształtowania ideałów w harcerstwie.

 

MHAR/11-39/9/5

W sprawie wizyty delegacji Hitlerjugend

Kubski Jacek

1959; 1937

dokumentacja aktowa

Artykuł, Jacka Kubskiego pt. "W sprawie Wizyty delegacji Hitlerjugend" publikowany na Łamach "Harcerstwa" nr 2/1959

napisany w oparciu o List Otwarty autorstwa hm, Juliusza Dąbrowskiego publikowany pierwotnie w Gromadzie 1937 r.

 

MHAR/11-39/9/6

Artykuł „Historia Ruchu Harcerskiego”

Sosnowski Józef

po 1959 [?]; 1911-1939

wycinek prasowy

Artykuł Józefa Sosnowskiego o ideałach i historii Przedwojennego ruchu Harcerskiego, wycinek prasowy pochodzi

najprawdopodobniej z lat 60-70 z niezidentyfikowanego wydawnictwa prasowego.

 

MHAR/11-39/9/7

Artykuł „Przeciw antysemityzmowi”

Kamiński Aleksander
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1959; 1937

dokumentacja aktowa, wycinek prasowy

Artykuł pochodzi z Harcerstwa nr. 5-6 z 1959 r. z Jest wstępem autorstwa autorstwa T.M., do przedruk artykułu

Aleksandra Kamińskiego pt. Tragedia Młodzieży Akademickiej, wydrukowany pierwotnie w czasopiśmie "Na Przełaj" z

1937. W tekście poruszane są problemy z antysemityzmem wśród młodzieży akademickiej w Polsce w kontekście

wydarzeń w Europie.

 

MHAR/11-39/9/8

Referat L. Marszałka „Ideowe i wychowawcze wartości harcerstwa”

Marszałek Leon

1981; 1911-1939

dokumentacja aktowa

Referat autorstwa Leona Marszałka datowany na 1981. W referacie poruszane są ideowe i i wychowawcze wartości

kształtowane w harcerstwie. Autor odnosi się do nauk filozoficznych i teorii wychowania, wskazując jednocześnie na

patriotyczne korzenie metody harcerskiej zaczerpnięte z "Zarzewia" i organizacji "Zet". Zawiera bibliografię.

 

MHAR/11-39/9/9

O ideologii ZHP – Wiadomości Urzędowe

Główna Kwatera Męska ZHP, Główna Kwatera Żeńska ZHP

po 1970; 1923

dokumentacja aktowa

Listy Okólne Głównych Kwater Męskiej i Żeńskiej z 1923, traktujące o ideologicznym wychowaniu w Związku

Harcerstwa Polskiego. Kserokopie z Wiadomości Urzędowych No 1-2, 1923.

 

MHAR/11-39/10/1-10

Materiały dotyczące kształcenia instruktorów i instruktorek

Komisja Historyczna przy GK ZHP

po 1960; 1911-1939

dokumentacja aktowa

1)Jednostka archiwalna zawiera wykaz lektur obowiązkowych i nadobowiązkowych przy realizacji próby na stopień

podharcmistrza i harcmistrza. Informacje przepisano odręcznie z rozkazów i komunikatów Głównej Kwatery Harcerzy i

Harcerek ukazujących się w Wiadomościach Urzędowych z lat 1938-1939.  po60, 38-39

2)Odręcznie wykonany odpis z Rozkazu Naczelniczki Harcerek L.15 z 10.12.1938 podający do informacji terminarz

kursów do końca Sierpnia 1939 r., realizowanych w Harcerskiej Szkole Instruktorskiej na Buczu, i w Zakładzie Leczniczo

Wychowawczym w Rabsztynie.

3)Odpisy z Wiadomości Urzędowych 8 z 1938r. Dotyczą realizacji i spełnienia wymagań próby na Drużynowego,

maszynopis wykonał Pan K. Wiencek.

4)Odpisy z Wiadomości Urzędowych nr 7  z 1938r. Dotyczy wykazu Kursów i Konferencji realizowanych w Szkole

instruktorów w Górkach Wielkich której komendantem był Aleksander Kamiński. Odpis wykonał Pan K. Wiencek.

5)Jedna karta z Informacjami dotyczącymi Kursu instruktorskiego  organizowanego pod patronatem Ministerstwa Wyznań

Religijnych i Oświecenia Publicznego, który odbędzie się w dniach 16 lipca a 17 sierpnia.  Wymieniany jest ramowy

program oraz rzeczy niezbędne na kursie.

6)Dwa artykuły autorstwa Janusza Michułowicza, prezentujące historię Żeńskiej Szkoły Instruktorskiej na Buczu. Obydwa

pochodzą z "Głosu Ziemi Cieszyńskiej' zostały opublikowane w nr 33 i 49 w 1974 r.

7)Materiały wyglądają na oryginalne i stanowią cześć dokumentacji Kursu Łączności realizowanego przez Główną

Kwaterę Harcerek w Zegrzu w terminie 1.08-29.08.1938 r. Jednostka obejmuje program próby na instruktorkę służby

łączności, wykaz uczestniczek, godzinowy rozkład wykładów, ramowy plan dnia. 

8)Kserokopie z prasy harcerskiej i Wiadomości Urzędowych, oraz odpisy z zasobu Archiwum Akt Nowych dotyczące

kształcenia kadry harcerskiej. Materiały pochodzą z lat 1930-1939, odpisy z AAN zawierają sygnatury.

9)Wspomnienia Druhny Natalii Nekraszowej z pierwszego ogólnopolskiego obozu instruktorskiego w Zwierzyńcu który

odbył się w 1919 r. (pow. Zamojski). W tekście znajdują się personalia uczestników (najprawdopodobniej niekompletne). 

11)Kserokopie oryginalnych dokumentów dotyczących tzw "Kursów Wigierskich", znajdujących się w Archiwum Akt

Nowych. W materiałach znajdziemy regulamin, wykaz komendantów poszczególnych kursów, szczątkowo uczestników,

tematy referatów z technik, metodyki i ideologii harc.. Brak sygnatur AAN.

 

MHAR/11-39/10/1

Wykaz lektur na stopień podharcmistrza i harcmistrza

Komisja Historyczna przy GK ZHP

po 1960; 1938-1939

dokumentacja aktowa

Jednostka archiwalna zawiera wykaz lektur obowiązkowych i nadobowiązkowych przy realizacji próby na stopień

podharcmistrza i harcmistrza. Informacje przepisano odręcznie z rozkazów i komunikatów Głównej Kwatery Harcerzy i
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Harcerek ukazujących się w Wiadomościach Urzędowych z lat 1938-1939.

 

MHAR/11-39/10/2

Wykaz kursów w szkole na Buczu w roku 1938

nieznany

po 1960; 1938

dokumentacja aktowa, odpis z rozkazu

Odręcznie wykonany odpis z Rozkazu Naczelniczki Harcerek L.15 z 10.12.1938 podający do informacji terminarz kursów

do końca Sierpnia 1939 r., realizowanych w Harcerskiej Szkole Instruktorskiej na Buczu, i w Zakładzie Leczniczo

Wychowawczym w Rabsztynie.

 

MHAR/11-39/10/3

Próba drużynowego

Główna Kwatera Męska ZHP, Wiencek K.

po 1960; 1938

dokumentacja aktowa, odpis z rozkazu

Odpisy z Wiadomości Urzędowych 8 z 1938r. Dotyczą realizacji i spełnienia wymagań próby na Drużynowego,

maszynopis wykonał Pan K. Wiencek.

 

MHAR/11-39/10/4

Wykaz kursów w Górkach Wielkich w roku harcerskim 1938-1939

Główna Kwatera Męska ZHP, Kamiński Aleksander

po 1960; 1938

dokumentacja aktowa

Odpisy z Wiadomości Urzędowych nr 7  z 1938r. Dotyczy wykazu Kursów i Konferencji realizowanych w Szkole

instruktorów w Górkach Wielkich której komendantem był Aleksander Kamiński. Odpis wykonał Pan K. Wiencek.

 

MHAR/11-39/10/5

Harcerski kurs instruktorski 1919 r.

nieznany

1919

dokumentacja aktowa, ulotka informacyjna

Jedna karta z Informacjami dotyczącymi Kursu instruktorskiego  organizowanego pod patronatem Ministerstwa Wyznań

Religijnych i Oświecenia Publicznego, który odbędzie się w dniach 16 lipca a 17 sierpnia.  Wymieniany jest ramowy

program oraz rzeczy niezbędne na kursie.

 

MHAR/11-39/10/6

Powstanie harcerskiego Bucza

Michułowicz Janusz

1974; 1931-1939

dokumentacja aktowa, wycinek prasowy

Dwa artykuły autorstwa Janusza Michułowicza, prezentujące historię Żeńskiej Szkoły Instruktorskiej na Buczu. Obydwa

pochodzą z "Głosu Ziemi Cieszyńskiej' zostały opublikowane w nr 33 i 49 w 1974 r.

 

MHAR/11-39/10/7

Kurs łączności, Zegrze 1938 r.

nieznany

1938

dokumentacja aktowa

Materiały wyglądają na oryginalne i stanowią cześć dokumentacji Kursu Łączności realizowanego przez Główną Kwaterę

Harcerek w Zegrzu w terminie 1.08-29.08.1938 r. Jednostka obejmuje program próby na instruktorkę służby łączności,

wykaz uczestniczek, godzinowy rozkład wykładów, ramowy plan dnia.

 

MHAR/11-39/10/8

Materiały dotyczące kształcenia w przedwojennym harcerstwie

wielu

1930-1939

dokumentacja aktowa

Kserokopie z prasy harcerskiej i Wiadomości Urzędowych, oraz odpisy z zasobu Archiwum Akt Nowych dotyczące

kształcenia kadry harcerskiej. Materiały pochodzą z lat 1930-1939, odpisy z AAN zawierają sygnatury.

 

MHAR/11-39/10/9
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Pierwszy kurs instruktorski w Zwierzyńcu.

Nekraszowa Natalia

11.11.1968; 1919

dokumentacja aktowa

Wspomnienia Druhny Natalii Nekraszowej z pierwszego ogólnopolskiego obozu instruktorskiego w Zwierzyńcu który

odbył się w 1919 r. (pow. Zamojski). W tekście znajdują się personalia uczestników (najprawdopodobniej niekompletne).

 

MHAR/11-39/10/10

Kursy Wigierskie.

Warszawska Chorągiew Harcerzy (do 1938)

po1980; 1938

dokumentacja aktowa

Kserokopie oryginalnych dokumentów dotyczących tzw "Kursów Wigierskich", znajdujących się w Archiwum Akt

Nowych. W materiałach znajdziemy regulamin, wykaz komendantów poszczególnych kursów, szczątkowo uczestników,

tematy referatów z technik, metodyki i ideologii harc.. Brak sygnatur AAN.

 

MHAR/11-39/11/1-18

Materiały dotyczące działalności Czerwonego Harcerstwa i Pioniera

Komisja Historyczna przy GK ZHP

po 1955; 1911-1939

dokumentacja aktowa

1)Artykuł autorstwa J.W z Harcerstwa nr 8/1959 w którym opisywana jest sprawa Ignacego Fika instruktora harcerskiego

z Małopolski, usuniętego z 1926 r. Związku Harcerstwa Polskiego za poglądy komunistyczne. W tekście znajdują się

informacje ze źródłowych dokumentów w Archiwum Akt Nowych ale brak sygnatur archiwalnych, cytaty i przedruk listu

Ignacego Fika do Naczelnictwa ZHP. 

2)Jednostka Archiwalna zawiera wycinki prasowe artykułów o przedwojennym Pionierze Polskim. Teksty pochodzą z

Harcerstwa z numerów 12, 21 z roku 1960 oraz nr. 22 z 1961 r. i są autorstwa Ryszarda Frursta. W materiale pojawiają się

obszerne cytaty i całe artykuły z przedwojennej prasy. 

3)Opracowanie autorstwa Ryszarda Frusta ujmujące działalność Polskiej Organizacji Pionier. Opracowanie podzielone na

następujące rozdziały: Wstęp, Powstanie i rozwój organizacji 'Pionier", System Organizacyjny Pioniera i kierownicza rola

KZMP (Komunisty Związek Młodzieży Polskiej), Pionier w Codziennej Pracy z Dziećmi, Pionier uczy zbawiać świat ,

kochać przyrodę  przyjaźnić się z książką, Pionier Pomocnik KPP (komunistycznej Partii Polski, KZPM w wychowaniu

młodego pokolenia, Wychowała ich organizacja pionierska, Czego powinniśmy uczyć się od pionierów, Pionier -

rewolucyjna, kącik MOPR, Opracowanie zawiera pewne dane personalne, opis organizacji, formy kształcenia, ideologię. 

4)Wspomnieniach Koźniewskiego Kazimierza hm, o nieformalnym kole instruktorów "Złotej Strzale" grupujące

instruktorów którzy na fali radykalizacji życia społeczno-politycznego w RP, sprzeciwiając się antysemityzmowi chcieli na

Kształt KIMBu zmienić harcerstwo. Do organizacji miała należeć m.in Wiktoria Dewitzowa. 

5)Dwa wycinki prasowe z Harcerstwa z nr 20/1960 autorstwa Ryszarda Fursta i 7/1959 autorstwa Kazimierza

Koźniewskiego, obydwa dotyczące Wolnego Harcerstwa, jego powstania działalności, idei przyświecającej założycielom. 

6)Notki bibliograficzne i fiszki dotyczące Czerwonego Harcerstwa, Polskiego Pioniera i wolnego Harcerstwa. Pochodzą

zarówno z wydawnictw przedwojennych i tych z lat 1945-60.

7)Maszynopisy z odpisami z artykułami dotyczącymi: "Pioniera" autorstwa Ireny Oleckiej, Dzieje Polskiego "Pioniera",

Iskry, 1956.; Czerwonego Harcerstwa w Krakowie autorstwa Stefana Dziwlika(niedatowany); Wolnego Harcerstwa i

Czerwonego harcerstwa, autorstwa Adama Ciołkosza, [w:] Gromada, nr 12, 1936.

8)Dwa artykuły Ryszarda Fursta, jeden Romana Olszyny, publikowane w Harcerstwie nr. 10 i 19/1960, trzeci 9/1959.

Wszystkie opisują działalności czerwonego harcerstwa, oraz propozycje zmian w ruchu, zawierają liczne cytaty lub

przedruki całych artykułów z prasy przedwojennej.

9)Jednostka zawiera listy personalne byłych członków i sympatyków przedwojennego Czerwonego Harcerstwa i Pioniera

z całej Polski. Listy zawierają pełene adersy służyły do wysyłki zaproszeń na Spotkanie byłych Członków tych dwóch

organizacji które zosrganizowano w 1976 r.

10)Przepisany na maszynie artykuł pt."Hasło naszej pracy", zamieszony pierwotnie w czasopiśmie Gromada nr. 2, 1930 r.

Artykuł mówi o motywacji do bycia Czerwonym Harcerzem, jego ideałach

11)Kserokopia listu Adama Ciołkosza Do Ewy Grodeckiej, datowany na 24.10.1923 r.. Tematem listu komentarz do

sytuacji w harcerstwie a w szczególności refleksje po powstaniu Wolnego Harcerstwa. 

12)Jednostka zawiera głównie kserokopie artykułów o tematyce Czerwonego harcerstwa  z prasy z lat 1946-1974.

Tematyka to głównie przedwojenna działalność czerwonego harcerstwa. Występują przedruki artykułów z prasy z

dwudziestolecia.  

13)Listy obecności ze spotkania byłych działaczy Czerwonego Harcerstwa, zorganizowanego w Warszawie w dniach

9-10.12.1976 r., Plan spotkania, zaproszenie, notatki.

14)Wspomnienia autorstwa E.Kurnikowej, dotyczące jej udziału w Czerwonym Harcerstwie z okolic Łodzi i okolic. We

wstępie pojawia się dotychczasowa bibliografia(do 1974r.) załączony jest odręcznie przepisany śpiewnik z piosenkami

robotniczymi i czerwonego harcerza.
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15)Wycinek prasowy z artykułem autorstwa Tadeusza Jaszczuka pt"Kostek z Powiśla" o Konstantym Jagielle harcerzu

Czerwonego Harcerstwa z warszawskiego Powiśla, działalności okupacyjnej i ucieczce z KL Auschwitz i śmierci. 

16)Artykuł o działalności i życiorysie Jana Krupy członka Komunistycznej Partii Polski, działacza Czerwonego

Harcerstwa, Organizator Ruchu oporu na terenie Małopolski, organizatora władzy Ludowej w PRL.  

17)Wspólny Apel Towarzystwa Pamiętnikarstwa Polskiego i Głównej Kwatery ZHP o nadsyłanie wspomnień członków i

sympatyków Czerwonego Harcerstwa. List pismo przewodnie, I wersja apelu oraz wersja poprawiona z adnotacją.

18)List ze wspomnieniami byłego Czerwonego Harcerza Edmunda Hellara obecnie mieszkający w Gryfinie lecz przed

wojną zamieszkiwał w woj. Stanisławoskim i pracował w Kopalni Towarzystwa Eksploatacji Soli Potasowych gdzie

prowadził Czerwone Harcerstwo.

 

MHAR/11-39/11/1

„Sprawa Ignacego Fika”

Komisja Historyczna przy GK ZHP

1959; 1926

dokumentacja aktowa, wycinek prasowy

Artykuł autorstwa J.W z Harcerstwa nr 8/1959 w którym opisywana jest sprawa Ignacego Fika instruktora harcerskiego z

Małopolski, usuniętego z 1926 r. Związku Harcerstwa Polskiego za poglądy komunistyczne. W tekście znajdują się

informacje ze źródłowych dokumentów w Archiwum Akt Nowych ale brak sygnatur archiwalnych, cytaty i przedruk listu

Ignacego Fika do Naczelnictwa ZHP.

 

MHAR/11-39/11/2

Pionier polski do 1939 r.

Früst Ryszard

1960-1961; 1925-1938

dokumentacja aktowa, wycinek prasowy

Jednostka Archiwalna zawiera wycinki prasowe artykułów o przedwojennym Pionierze Polskim. Teksty pochodzą z

Harcerstwa z numerów 12, 21 z roku 1960 oraz nr. 22 z 1961 r. i są autorstwa Ryszarda Frursta. W materiale pojawiają się

obszerne cytaty i całe artykuły z przedwojennej prasy.

 

MHAR/11-39/11/3

Notatki z dziejów... W 30-tą rocznicę powstania organizacji Pionier w Polsce

Früst Ryszard

1955;1923-1938

dokumentacja aktowa

Opracowanie autorstwa Ryszarda Frusta ujmujące działalność Polskiej Organizacji Pionier. Opracowanie podzielone na

następujące rozdziały: Wstęp, Powstanie i rozwój organizacji 'Pionier", System Organizacyjny Pioniera i kierownicza rola

KZMP (Komunisty Związek Młodzieży Polskiej), Pionier w Codziennej Pracy z Dziećmi, Pionier uczy zbawiać świat ,

kochać przyrodę  przyjaźnić się z książką, Pionier Pomocnik KPP (komunistycznej Partii Polski, KZPM w wychowaniu

młodego pokolenia, Wychowała ich organizacja pionierska, Czego powinniśmy uczyć się od pionierów, Pionier -

rewolucyjna, kącik MOPR, Opracowanie zawiera pewne dane personalne, opis organizacji, formy kształcenia, ideologię.

 

MHAR/11-39/11/4

„Złota Strzała” – wspomnienia Kazimierza Koźniewskiego

Koźniewski Kazimierz, hm

po 1960; 1936-1939

dokumentacja aktowa

Wspomnieniach Koźniewskiego Kazimierza hm, o nieformalnym kole instruktorów "Złotej Strzale" grupujące

instruktorów którzy na fali radykalizacji życia społeczno-politycznego w RP, sprzeciwiając się antysemityzmowi chcieli na

Kształt KIMBu zmienić harcerstwo. Do organizacji miała należeć m.in Wiktoria Dewitzowa.

 

MHAR/11-39/11/5

Wolne Harcerstwo – wycinki prasowe

Früst Ryszard, Koźniewski Kazimierz, hm

1959-1960; 1923-1939

dokumentacja aktowa, wycinek prasowy

Dwa wycinki prasowe z Harcerstwa z nr 20/1960 autorstwa Ryszarda Fursta i 7/1959 autorstwa Kazimierza

Koźniewskiego, obydwa dotyczące Wolnego Harcerstwa, jego powstania działalności, idei przyświecającej założycielom.

 

MHAR/11-39/11/6

Wykaz bibliografii dotyczący Czerwonego Harcerstwa, Wolnego Harcerstwa i polskiego Pioniera

nieznany

1950-1960; 1911-1939
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dokumentacja aktowa

Notki bibliograficzne i fiszki dotyczące Czerwonego Harcerstwa, Polskiego Pioniera i wolnego Harcerstwa. Pochodzą

zarówno z wydawnictw przedwojennych i tych z lat 1945-60.

 

MHAR/11-39/11/7

Maszynopisy dotyczące Czerwonego Harcerstwa, Pioniera i Wolnego Harcerstwa

Olecka Irena, Dziwlik Stefan, Ciołkosz Adam

po 1956; 1920-1939

dokumentacja aktowa

Maszynopisy z odpisami z artykułami dotyczącymi: "Pioniera" autorstwa Ireny Oleckiej, Dzieje Polskiego "Pioniera",

Iskry, 1956.; Czerwonego Harcerstwa w Krakowie autorstwa Stefana Dziwlika(niedatowany); Wolnego Harcerstwa i

Czerwonego harcerstwa, autorstwa Adama Ciołkosza, [w:] Gromada, nr 12, 1936.

 

MHAR/11-39/11/8

Artykuły o Czerwonym Harcerstwie

Früst Ryszard, Olszyna Roman

1959-1960; 1923-1939

wycinek prasowy, artykuł

Dwa artykuły Ryszarda Fursta, jeden Romana Olszyny, publikowane w Harcerstwie nr. 10 i 19/1960, trzeci 9/1959.

Wszystkie opisują działalności czerwonego harcerstwa, oraz propozycje zmian w ruchu, zawierają liczne cytaty lub

przedruki całych artykułów z prasy przedwojennej.

 

MHAR/11-39/11/9

Spis byłych członków i sympatyków Czerwonego Harcerstwa i Pioniera

nieznany

1970-1980

dokumentacja aktowa

Jednostka zawiera listy personalne byłych członków i sympatyków przedwojennego Czerwonego Harcerstwa i Pioniera z

całej Polski. Listy zawierają pełene adersy służyły do wysyłki zaproszeń na Spotkanie byłych Członków tych dwóch

organizacji które zosrganizowano w 1976 r.

 

MHAR/11-39/11/10

Artykuł „Hasło naszej pracy”

nieznany

po 1960; 1930

dokumentacja aktowa

Przepisany na maszynie artykuł pt."Hasło naszej pracy", zamieszony pierwotnie w czasopiśmie Gromada nr. 2, 1930 r.

Artykuł mówi o motywacji do bycia Czerwonym Harcerzem, jego ideałach

 

MHAR/11-39/11/11

List Adama Ciołkosza do Ewy Grodeckiej w sprawie Wolnego Harcerstwa

Ciołkosz Adam

po 1970; 24.10.1923

list

Kserokopia listu Adama Ciołkosza Do Ewy Grodeckiej, datowany na 24.10.1923 r.. Tematem listu komentarz do sytuacji

w harcerstwie a w szczególności refleksje po powstaniu Wolnego Harcerstwa.

 

MHAR/11-39/11/12

Artykuły prasowe dotyczące instruktorów o poglądach komunistyczno-socjalistycznych

wielu

1946-1974; 1930-1939

dokumentacja aktowa, wycinek prasowy

Jednostka zawiera głównie kserokopie artykułów o tematyce Czerwonego harcerstwa  z prasy z lat 1946-1974. Tematyka

to głównie przedwojenna działalność czerwonego harcerstwa. Występują przedruki artykułów z prasy z dwudziestolecia.

 

MHAR/11-39/11/13

Spotkanie byłych działaczy Czerwonego Harcerstwa 1976 r.

nieznany

10.12.1976

dokumentacja aktowa, lista członków, zaproszenie

Listy obecności ze spotkania byłych działaczy Czerwonego Harcerstwa, zorganizowanego w Warszawie w dniach

9-10.12.1976 r., Plan spotkania, zaproszenie, notatki.
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MHAR/11-39/11/14

Opracowanie dotyczące Czerwonego Harcerstwa z pieśniami

Kurnikowska Eugenia.

po 1960; 1927-1939

dokumentacja aktowa

Wspomnienia autorstwa E.Kurnikowej, dotyczące jej udziału w Czerwonym Harcerstwie z okolic Łodzi i okolic. We

wstępie pojawia się dotychczasowa bibliografia(do 1974r.) załączony jest odręcznie przepisany śpiewnik z piosenkami

robotniczymi i czerwonego harcerza.

 

MHAR/11-39/11/15

Artykuł o Konstantym Jagielle

Jean Blinder - drużyna skautowa we Francji

po 1970; 1916-1944

dokumentacja aktowa

Wycinek prasowy z artykułem autorstwa Tadeusza Jaszczuka pt"Kostek z Powiśla" o Konstantym Jagielle harcerzu

Czerwonego Harcerstwa z warszawskiego Powiśla, działalności okupacyjnej i ucieczce z KL Auschwitz i śmierci.

 

MHAR/11-39/11/16

Opracowanie Z. Łepatki „Oni tworzyli Ludową Ojczyznę”

Łepatko Z.

po 1976; 1920-1938

dokumentacja aktowa

Artykuł o działalności i życiorysie Jana Krupy członka Komunistycznej Partii Polski, działacza Czerwonego Harcerstwa,

Organizator Ruchu oporu na terenie Małopolski, organizatora władzy Ludowej w PRL.

 

MHAR/11-39/11/17

Apel o wspomnienia uczestników Czerwonego Harcerstwa TUR

Jakubczak Franciszek

1976

apel, list

Wspólny Apel Towarzystwa Pamiętnikarstwa Polskiego i Głównej Kwatery ZHP o nadsyłanie wspomnień członków i

sympatyków Czerwonego Harcerstwa. List pismo przewodnie, I wersja apelu oraz wersja poprawiona z adnotacją.

 

MHAR/11-39/11/18

Wspomnienia Edmunda Hellara - byłego czerwonego harcerza

Hellar Edmund

1980; 1925-1945

list, wspomnienia

List ze wspomnieniami byłego Czerwonego Harcerza Edmunda Hellara obecnie mieszkający w Gryfinie lecz przed wojną

zamieszkiwał w woj. Stanisławoskim i pracował w Kopalni Towarzystwa Eksploatacji Soli Potasowych gdzie prowadził

Czerwone Harcerstwo.

 

MHAR/11-39/12/1-5

Materiały do historii Czerwonego Harcerstwa

Komisja Historyczna przy GK ZHP

po 1970; 1925-1939, 1976

dokumentacja aktowa

1)Historia Czerwonego Harcerstwa, nieznany autor przedstawia okoliczności powstania tej organizacji, skład społeczny,

metodykę i pedagogikę działania, sylwetki czołowych Warszawskich działaczy, w tekście znajduję się niepełna

bibliografia. 

2)Jednostka zawiera ramowy plan przygotowań do obchodów jubileuszu czerwonego harcerstwa przygotowanych w KCH

Krakowskiej i w Warszawie przez KH Warszawa Praga Północ im, St. Dubois, przemówienie, zaproszenia, scenariusz

inscenizacji.

3)Wspomnienia byłych członków Czerwonego Harcerstwa Pioniera Wolnego Harcerstwa. Listy wysyłano z całej Polski,

są bardzo zróżnicowane zawartości informacji  i szczegółowości informacji, niektóre obszerniejsze wykraczają poza

wspomnienia, Część to wycinki prasowe i kserokopie.

4)Listy byłych członków Czerwonego Harcerstwa proponowanych do odznaczenia Krzyż za zasługi na Związku

Harcerstwa Polskiego, zawiera ankiety osobowe.

5)Ankiety personalne byłych członków przedwojennego Pioniera, ankiety powstały przy okazji spotkania byłych członków

Pioniera.
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MHAR/11-39/12/1

O Czerwonym Harcerstwie TUR

nieznany

po 1970; 1925-1939

dokumentacja aktowa

Historia Czerwonego Harcerstwa, nieznany autor przedstawia okoliczności powstania tej organizacji, skład społeczny,

metodykę i pedagogikę działania, sylwetki czołowych Warszawskich działaczy, w tekście znajduję się niepełna

bibliografia.

 

MHAR/11-39/12/2

Jubileusz Czerwonego Harcerstwa 1976

Wojciechowski Jerzy, nieznany

1976

dokumentacja aktowa

Jednostka zawiera ramowy plan przygotowań do obchodów jubileuszu czerwonego harcerstwa przygotowanych w KCH

Krakowskiej i w Warszawie przez KH Warszawa Praga Północ im, St. Dubois, przemówienie, zaproszenia, scenariusz

inscenizacji.

 

MHAR/11-39/12/3

Wspomnienia byłych członków Czerwonego Harcerstwa, Pioniera i Wolnego Harcerstwa

wielu, Komisja Historyczna przy GK ZHP

po 1970; 1911-1939

dokumentacja aktowa

Wspomnienia byłych członków Czerwonego Harcerstwa Pioniera Wolnego Harcerstwa. Listy wysyłano z całej Polski, są

bardzo zróżnicowane zawartości informacji  i szczegółowości informacji, niektóre obszerniejsze wykraczają poza

wspomnienia, Część to wycinki prasowe i kserokopie.

 

MHAR/11-39/12/4

Listy byłych członków Czerwonego Harcerstwa do odznaczenia Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”

nieznany

1976

dokumentacja aktowa

Listy byłych członków Czerwonego Harcerstwa proponowanych do odznaczenia Krzyż za zasługi na Związku Harcerstwa

Polskiego, zawiera ankiety osobowe.

 

MHAR/11-39/12/5

Ankiety personalne byłych członków Pioniera

wielu

po 1970

dokumentacja aktowa

Ankiety personalne byłych członków przedwojennego Pioniera, ankiety powstały przy okazji spotkania byłych członków

Pioniera.

 

MHAR/11-39/13/1-5

Dokumenty i materiały archiwalne związane z działalnością organizacji Pionier

Komisja Historyczna przy GK ZHP

po 1970; 1911-1945

dokumentacja aktowa

1)Listy byłych członków przedwojennej młodzieżowej organizacji Pionier. Lista zawiera Personalia i w większości dane

adresowe. Zbierana najprawdopodobniej przy okazji organizacji spotkania po latach byłych członków tej organizacji.

2)Sylwetki Pionierów przedstawione w opowiadaniach/wspomnieniach? w większości autorstwa Jana Kędzierskiego

pt."Rodzina Trojanowskich", "Chłopiec z Woli", "Ojciec i Syn", "Zdzisiek Kaczor", "Tadek", "Rodzina Szczepaniaków".

3)Opracowanie Historii Polskiego Pioniera autorstwa Jana Kędzierskiego. Na kilku stronach opisuje główne miejsca

rozwoju organizacji, struktury, metody i formy pracy oraz współpracy z Miejskimi Ośrodkami Pomocy Rodzinie,

Komunistyczną Partią Polski czy Komunistycznym Związkiem Młodzieży Polskiej. 

4)Różne materiały, głównie wspomnienia z młodości byłych członków Pioniera czy uwagi czy rozwinięcia do artykułów

lub książek o tej tematyce. Po 1976 1920-1945

5)Materiały powstałe na potrzeby Spotkania byłych członków Pioniera w 1979r.i wydarzeń towarzyszących, ankiety, listy

obecności, projekty, krótki rys historyczny Pioniera, zawiera oryginalne dokumenty.

 

MHAR/11-39/13/1

Lista byłych członków organizacji młodzieżowej Pionier
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nieznany

1978

lista członków

Listy byłych członków przedwojennej młodzieżowej organizacji Pionier. Lista zawiera Personalia i w większości dane

adresowe. Zbierana najprawdopodobniej przy okazji organizacji spotkania po latach byłych członków tej organizacji.

 

MHAR/11-39/13/2

Sylwetki pionierów

Kędzierski Jan

1980; 1911-1944

dokumentacja aktowa

Sylwetki Pionierów przedstawione w opowiadaniach/wspomnieniach? w większości autorstwa Jana Kędzierskiego

pt."Rodzina Trojanowskich", "Chłopiec z Woli", "Ojciec i Syn", "Zdzisiek Kaczor", "Tadek", "Rodzina Szczepaniaków".

 

MHAR/11-39/13/3

Historia polskiego Pioniera

Kędzierski Jan

1980; 1925-1939

dokumentacja aktowa

Opracowanie Historii Polskiego Pioniera autorstwa Jana Kędzierskiego. Na kilku stronach opisuje główne miejsca

rozwoju organizacji, struktury, metody i formy pracy oraz współpracy z Miejskimi Ośrodkami Pomocy Rodzinie,

Komunistyczną Partią Polski czy Komunistycznym Związkiem Młodzieży Polskiej.

 

MHAR/11-39/13/4

Wspomnienia byłych członków Pioniera

wielu

po1976; 1920-1945

wspomnienia, wycinek prasowy

Różne materiały, głównie wspomnienia z młodości byłych członków Pioniera czy uwagi czy rozwinięcia do artykułów lub

książek o tej tematyce.

 

MHAR/11-39/13/5

Spotkanie byłych członków Pioniera

Komisja Historyczna przy GK ZHP (aktotwórca)

19.05.1979

dokumentacja aktowa, listy członków

Materiały powstałe na potrzeby Spotkania byłych członków Pioniera w 1979r.i wydarzeń towarzyszących, ankiety, listy

obecności, projekty, krótki rys historyczny Pioniera, zawiera oryginalne dokumenty.

 

MHAR/11-39/14

Zloty: Zlot w Spale i Jamboree w Holandii

wielu, nieznany

1935, 1983; 1935, 1937

dokumentacja aktowa, mapa, wspomnienia

Jednostka archiwalna zawiera materiały z 1) Jubileuszowego Zlotu w Spale (1935r.): stenogram z wywiadu radiowego

przeprowadzonego przez redaktora Eryka Zielińskiego z naczelnikiem ZHP Antonim Olbromskim; dwie oryginalne mapy

z rozmieszczeniem obozowisk podczas zlotu, specjalnie przygotowany wielojęzyczny "słowniczek zlotowy"wyd.

nakładem "Na tropie"., Meldunek przybycia do obozu w Fałkowie (jeden z obozów przygotowawczych do zlotu w Spale),

Naklejanie na tekturkę wycinki prasowe o Zlocie w Spale. 2) Relacje Komendanta kajakowej wyprawy Leona

Matuszewskiego z rejsu na Jamboree w Holandii w roku 1937.

 

MHAR/11-39/15

Koła przyjaciół harcerstwa

Czajkowska Stanisława, Komisja Historyczna przy GK ZHP (aktotwórca)

po 1970; 1919, 1928

artykuł, instrukcja

W jakim kierunku powinna się rozwijać Praca Kół Przyjaciół Harcerstwa, artykuł Stanisławy Czajkowskiej z 1928r.

(kserokopia) oraz Instrukcja w sprawie tworzenia Patronatów Harcerskich z 1919r. (kserokopia). Zawierają instrukcje

zakładania i pracy w Kołach Przyjaciół Harcerstwa, wizje dotyczące dalszego rozwoju.

 

MHAR/11-39/16

Materiały do przedwojennej historii harcerstwa
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wielu

1920-1987; 1911-1939

dokumentacja aktowa

Opracowanie historii Cisowego Dworku w Sromowcach Wyżnych autorstwa J.Łapiszyńskiej z wycinkiem prasowym z

dwudziestolecia międzywojennego?; Zestawienie sztandarów harcerskich przechowywanych w magazynie GK ZHP

niedatowane, po 1948 r.; Wiersz autorstwa Eryka Zielińskiego z 1919r.; Rozkaz 1.15 Naczelnictwa Związku Harcerstwa

Polskiego z 31.05.1926 (potwierdzony za zgodność z oryginałem w 1987r); Harcerska Bibliografia z lat 1913-1978

autorstwa Mariana Miszczuka, Odpis(maszynopis) Rozkazu Naczelnika Harcerzy L.2 z dnia 10.01.1939 r.; wykaz

harcmistrzów którzy wywiązali się ze swych obowiązków z terenu RP. Kserokopia Programu działania z Kresowymi

Drużynami Harcerskimi 1930 (kserokopia); Miejsce zuchów w strukturach organizacyjnych ZHP przed II WŚ, ZHPpgK i

innych organizacji skautowych. Zakres prac Komisji Historycznej Naczelnej Rady Harcerskiej (odpis 1960); protokół z

zebrania Ogólnopolskiego komitetu współpracy organizacji młodzieżowych - Komisja historyczna 1970,71,74,68-69. 

Protokół 1 z zebrania nr.1 Zespołu Historycznego przy centralnym archiwum harcerskim, 21.05.1957; streszczenie

Dysertacji pt "Junackie Hufce Pracy w latach 1933-1939" autor nieznany i data nieznana.;  Poznań - pisma dotyczące

wstawienia na dawne miejsce(przedwojenne) tablicy upamiętniającej harcerski ruch narodowo wyzwoleńczy w latach

1918-19. Oryginale niewypełnione druki organizacyjne przekazane przez dr Michułowicza[imię nieznane], Raport roczny

drużyny, sprawozdanie kasowe na lata 1930-39., Wycinki prasowe - zdjęcia przedstawiające skautów brytyjskich

oddających honory pod grobem Nieznanego 

Żołnierza oraz przedstawiające naczelnego skauta w towarzystwie innych skautów. Materiały od Pana Lecha

Górskiego(materiały oryginalne):karta wyrwana z nieznanej książki obsługujący działo działo, oraz skauci szkoccy z

dudami, wycinek prasowy o 22 Warszawskiej Drużynie Harcerskiej, gazeta i data nieznane, notatka/liścik z 4.05.1924,

notatka/liścik niedatowany od Alfreda Nowakowskiego(1923-39?), liścik do Leszka Górskiego z dnia 15.10.1923 r., List

na papierze firmowym Józefa Skrzyńskiego Warszawa Nalewki 26 telefon 55-76 z lat 1920-29?, Piosenka "Żydowska"

niedatowana(przed 1939), wycinek prasowy z Daily Arrowe o obozie skautów z 1929 r., Ogłoszenie o Kursie

Instruktorskim 1936 rok. Kopia Legitymacji członka Pogotowia Młodzieży oryginał znajduje się w posiadaniu Jana

Miernika z Suchedniowa niedatowane (przed 1939), wersje edytorskie wznowień pozycji książkowych: Tworzenie

Zastępów Harcerskich 1 Wyd. 1939, Lwów oraz Próby Wodzów, 1 Wyd. 1935, Lwów.

 

MHAR/11-39/17/1-3

Materiały Historyczne -Terenowe- Białystok.

Komisja Historyczna przy GK ZHP

po 1960; 1911-1948 [?]

dokumentacja aktowa

1)Materiały do historii harcerstwa Męskiej i Żeńskiej  Chorągwi Białostockiej, zawiera informacje o przynależności

terytorialnej, wykaz ważniejszych instruktorek, hufców i środowisk. Historia drużyny przy Państwowym seminarium

Nauczycielskim w Białymstoku, materiały do historii hufca Wołkowyjskiego(ż) zawierający dane a Bielsk Podlaski, z

zaświadczeniem o prowadzeniu szpitala polowego przez panią Jadwigę Piekarską we wrześniu 1939 r., kserokopie "Wici"

zastępu strumieni z Wasilkowa, Życiorys Celestyny Orlikowskiej, historia żeglarstwa harcerskiego,fiszki bibliograficzne.

2)Sprawozdanie z pracy referatu zagranicznego autorstwa Barbary Tkeciuk[?] wycieczka Do USA 1936, zaproszenie do

USA z 1948 r.

3)Książeczka ewidencyjna drużyny żeńskiej z miejscowości Wasilków z lat 1938/1939, zawiera spis harcerek ze

stopniami, numeracją krzyży, miejscem zamieszkania, datami przystąpienia do ZHP, złożenia przyrzeczenia harcerskiego,

zdobytych prawności, odbytych kursów i szkoleń.

 

MHAR/11-39/17/1

Materiały do historii Chorągwi Białostockiej

wielu

po1960; 1911-1939

dokumentacja aktowa

Materiały do historii harcerstwa Męskiej i Żeńskiej  Chorągwi Białostockiej, zawiera informacje o przynależności

terytorialnej, wykaz ważniejszych instruktorek, hufców i środowisk. Historia drużyny przy Państwowym seminarium

Nauczycielskim w Białymstoku, materiały do historii hufca Wołkowyjskiego(ż) zawierający dane a Bielsk Podlaski, z

zaświadczeniem o prowadzeniu szpitala polowego przez panią Jadwigę Piekarską we wrześniu 1939 r., kserokopie "Wici"

zastępu strumieni z Wasilkowa, Życiorys Celestyny Orlikowskiej, historia żeglarstwa harcerskiego,fiszki bibliograficzne.

 

MHAR/11-39/17/2

Sprawozdanie z pracy Referatu Zagranicznego Chorągwi Białostockiej

Chorągiew Białostocka

po 1960; 1933-1948 [?]

wspomnienia

Sprawozdanie z pracy referatu zagranicznego autorstwa Barbary Tkeciuk[?] wycieczka Do USA 1936, zaproszenie do

USA z 1948 r.
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MHAR/11-39/17/3

Książeczka ewidencyjna drużyny żeńskiej z Wasilkowa

1938-1939

dokumentacja aktowa

Książeczka ewidencyjna drużyny żeńskiej z miejscowości Wasilków z lat 1938/1939, zawiera spis harcerek ze stopniami,

numeracją krzyży, miejscem zamieszkania, datami przystąpienia do ZHP, złożenia przyrzeczenia harcerskiego, zdobytych

prawności, odbytych kursów i szkoleń.

 

MHAR/11-39/18

Materiały terenowe do historii Chorągwi Łódzkiej

wielu

1918, 1919, ok. 1981; 1918-1939

dokumentacja aktowa

Materiały dotyczące działalności harcerstwa na terenie Chorągwi Łódzkiej, Odpis z artykułu zamieszczonego w

czasopiśmie "Czuj Duch" nr6 z 1932 r. o pracy harcerek w Chorągwi Łódzkiej, Plan opracowania historii Chorągwi,

wykaz hufców, Pogotowie Wojenne Harcerek 1939 r. opracowanie Mieczysław Kozak i Marek Pawłowski, oryginalne

Raporty i mini kronika z lat 1918-19 zawierające spis harcerek i plany dnia i notatki, broszura z opracowaniem

historycznym chorągwi Łódzkiej Harcerek w latach 1911-1981. 

 

MHAR/11-39/19

Materiały historyczne – terenowe – z Chorągwi Kieleckiej

wielu

1938, 1980; 1911-1939

dokumentacja aktowa

Materiały dotyczące chorągwi Kieleckiej, książeczka zastępu "Rosomaków" z Częstochowy zawiera plany pracy i zbiórek

zastępu, wykaz członków daty przystąpienia do ZHP, sygnatury nadanych krzyży itd(oryginał z 1938)., Maszynopis

(odpis?) z listu Marii Solek do Ewy Grodeckiej z 1937 o początkach pracy harcerskiej w Kielcach., List do Ewy

Grodzkiej, zawierający informacje o działalności  harcerek w Częstochowie datowany na 3.03.1932 Klimontów,

podpisany przez Marylę Hef[nieczytelne]., Wykaz akt dotyczących harcerstwa znajdujących się w zasobie Archiwum

wojewódzkiego w Radomiu z sygnaturami.

 

MHAR/11-39/20

Hufiec Ostrowiec Świętokrzyski – materiały do historii

Janusz Bogusława

1930-1939, 1975; 1930-1939

dokumentacja aktowa

Materiały do historia żeńskiego Hufca Ostrowiec Świętokrzyski, Historia Hufca opracowana przez Barbarę Janusz,

dokumenty dokumentujące powstanie Hufca w 1930 r, Zestawienie akcji letnich 1937-1938, rozkazy i komunikaty z

sierpnia 1939r.

Zawiera dokumenty oryginalne.

 

MHAR/11-39/21

Książki pracy, książki obozowe, programy pracy, kroniki zastępów, dokumentacja obozu. Materiały Hufca Ostrowiec

Świętokrzyski

wielu, Hufiec Harcerek w Ostrowcu

1937-1938

dokumentacja aktowa

Materiały dokumentacja obozów Hufca Harcerek z Ostrowca [Świętokrzyskiego], z lat 1937-1938 zawiera Książki pracy

obozów, mini kroniki zastępów, książki inwentarzowe, księgi rachunkowe: zawierają spisy zastępów plany dnia na obozie,

rachunki za materiały i żywność, opis dnia dokonywany przez uczestniczki obozu. 

Dokumenty są oryginalne.

 

MHAR/11-39/22

Korespondencja Hufca Harcerek Ostrowiec Świętokrzyski

Hufiec Harcerek Ostrowiec Świętokrzyski

1937-1938

korespondencja

Korespondencja Hufca Harcerek w Ostrowcu Świętokrzyskim, z lat 1937-1938, zawiera typową korespondencje i liściki

pomiędzy członkiniami Hufca, Chorągwią Kielecką, instytucjami państwowymi np. Urzędem Miejskim w Ostrowcu, Ligą

Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej czy klubem sportowym KSZO Ostrowiec.Dokumenty są oryginalne
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MHAR/11-39/23

Dokumentacja obozów i kursów Hufca Ostrowiec Świętokrzyski

Hufiec Harcerek Ostrowiec Świętokrzyski

1935-1939

dokumentacja aktowa

Jednostka zawiera dokumentacje obozów Hufca żeńskiego Ostrowiec Świętokrzyski: obozu przygotowawczego w

Fałkowie 1935, udziału na Zlocie w Spale 1935, obozu w Sielpi w 1936, Obozu w Krotoszynie 1939. Są to księgi pracy

obozów, księgi kasowe, kroniki zastępów obozowych. Zwierają regulaminy obozów, mapki najbliższego terenu, plany i

przebiegi dnia, wykaz uczestników, pewne dane finansowe. Korespondencja dotycząca obozów, zgłoszenia ankiety

uczestniczek. Dokumenty są oryginalne.

 

MHAR/11-39/24

Materiały do historii Hufca Harcerek w Ostrowcu Świętokrzyskim

Hufiec Harcerek Ostrowiec Świętokrzyski

1930-1938

dokumentacja aktowa

Materiały do historii Hufca Harcerek w Ostrowcu, plany pracy i sprawozdanie wysyłane do Komendy Chorągwi Harcerek

w Kielcach, rozkazy komendy hufca za 1930 r., raporty drużynowych odnośnie przydatności do służby w Pogotowiu

Harcerek, sprawy inwentarzowo-finansowe, wpłaty na Fundusz Obrony Narodowej, dokumenty różne np. Dyplom dla

hufca z okazji Święta Sportu 1938 r.

 

MHAR/11-39/25

Materiały do historii harcerstwa w Suchedniowie

2 Suchedniowska Drużyna Harcerzy

1933-1938

dokumentacja aktowa

Materiały dotyczące harcerstwa w Suchedniowie, dwa zeszyty z rozkazami 2 Suchedniowskiej drużyny Harcerzy z lat

1933-1934 w treści pojawiaj się imiona harcerzy, nazwy zastępów itp., Druki okolicznościowe tej drużyny, zaproszenia i

programy, dyplom.

 

MHAR/11-39/26

Chorągiew Wielkopolska - materiały do historii chorągwi, hufców i drużyn

wielu

1934, po 1960; 1911-1939

dokumentacja aktowa

Materiały dotyczące historii skautingi i harcerstwa męskiego i żeńskiego na terenie Wielkopolski. Jednostka archiwalna

zawiera zarówno fiszki bibliograficzne, wycinki prasowe, ale także opracowania o historii poszczególnych drużyn i

hufców czy udziału skautów/harcerzy w powstaniu Wielkopolskim 1918-1919 r. Wykaz opisywanych jednostek: 1

Drużyna Harcerska im. St.Sztasica w Trzemesznie, 10 Drużyna Harcerska z Sokolnik, 13 Żeglarska Drużyna Harcerek z

Poznania "Żaby", 16 Drużyna Harcerska im. gen. J. Bema z Poznania, 17 Drużyna Harcerzy w Poznaniu "Wilki Morskie",

Hufiec Jeżyce.

 

MHAR/11-39/27

Materiały dotyczące pracy hufców i drużyn męskiej i żeńskiej Chorągwi Krakowskiej

wielu

po 1960; 1911-1939

dokumentacja aktowa

Rozkaz Komendy hufca w Szreniawie z dnia 30 listopada 1922 r. ( potwierdzony za zgodność.); Materiały z wystawy 70

lat harcerstwa w Tarnowie, przewodnik po wystawie i broszurka o ekslibrysach harcerskich, ogólne informacje o historii

harcerstwa w Tarnowie 1910-1980, informacja o Jerzym Braunie kompozytor piosenki "Płonie Ognisko"; Drukowana

Jubileuszowa Kronika Czarnej Trzynastki (1913- 1973) kalendarium historyczne, reprinty fotografii (49 sztuk); artykuły

dotyczącymi "Tatrzańskiego Gniazda", maszynopisy przepisano z czasopisma "Skrzydła" nr. 5, 7-8, 12 z 1933 r.; Artykuły

prasowe dotyczące harcerstwa w Tarnowie, wycinki pochodzą z gazety Tarnowskie Azoty nr 7(605), nr nieznany wydanie

z dnia 17.02.1973 r. Tekst w zawiera informacje o początkach i rodowodzie harcerstwa na ziemiach Polskich jego rozwoju

na Nowosądecczyźnie aż po okres II WŚ i okupacji, zawiera reprinty 10 fotografii; Materiały Archiwalne Dotyczące ZHP

w Tarnowie w Archiwach Państwowych i zbiorach prywatnych, dość obszerne omówienie dostępnych źródeł do historii

harcerstwa w Tarnowie, zawiera spis z sygnaturami Archiwów Państwowych oraz Bibliografie; Wspomnienia harcerki

pani Aleksandry Pasiecznej ... (drugi człon nazwiska nieczytelny) z Dębicy, spisany odręcznie 4.06.1981 r. Wspomnienia

zaczynają się mniej więcej w roku 1912 a kończą w 1939.; Kserokopia broszury pt "Harcerska Służba II Krakowskiej

Drużyny im. Kazimierza Puławskiego 1911-1958 wydana w 1958 r. Opracowanie to monografia drużyny zawiera

przedruki fotografii i bibliografie; Pierwsze drużyny w Tarnowie, wyciąg autorstwa Marii Żychowskiej, dotyczący

harcerstwa w Tarnowie w latach 1910-1950, dane statystyce, wykaz komendantów, i organizatorów konspiracji podczas II
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WŚ. zawiera bibliografie.; Fiszki Bibliograficzne; Wykaz archiwaliów dotyczących harcerstwa Tarnowskiego 

znajdujących się Archiwum wojewódzkim w Krakowie i Archiwum Akt Nowych w Warszawie, zawiera sygnatury

archiwalne.; Przepisana na maszynie do pisania nr "Jednodniówki" - pisma Akademickiego Koła Starszego Harcerstwa w

Krakowie z roku 1926.

 

MHAR/11-39/28

Materiały historyczne dotyczące męskiej i żeńskiej Chorągwi Śląskiej

wielu, Mierzwiński Zbigniew, Pionk Marian, Zawada Łucja hm.

po 1960; 1910-1949

dokumentacja aktowa

Wspomnienia harcerza z Bielska-Białej 1914-57 zawiera informacje o relacjach polsko-niemieckich w Bielska-Białej w

latach 20 i 30, o harcerstwie autora K.R/?/; Przyczynek do historii Harcerstwa Żeńskiego na Śląsku, opracowanie

historyczne  1910-1922, zawiera informacje z sygnaturami o archiwaliach Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w

Opolu. Wykaz służby harcerskiej dh. Heleny Grzbielowej z domu Chwastek, zestawienie obejmuje lata 1920-1976.;

Wspomnienia Jana Grzbieli o pracy harcerskiej na Śląsku, wspomnienia obejmują lata 1912-1945, zawiera informacje o

udziale harcerzy w powstaniach śląskich, kursach, wyjazdach, powstających środowiskach harcerskich, informacje o

ważniejszych z punktu widzenia autora sylwetek harcerzy, współpraca z innymi jednostkami terenowymi, działalność w

okresie okupacji.; List Bolesława Kantora działacza sportowego i młodzieżowego z Cieszyna wraz z wycinkiem prasowym

o autorze.; Broszura wydana z okazji 70- Lecia harcerstwa, opracowanie zawiera kalendarium, informacje z o hufcach i

drużynach męskich i żeńskich z rejonu Cieszyna, krótką informacje o Harcerstwie polskim w Czechosłowacji, wykaz

Komendantów i Komendantek Hufca Cieszyn orz Harcerstwa Polskiego w Czechosłowacji, wizerunki dawnych odznaczeń

i harcerskich, składy instruktorów Hufca Cieszyńskiego w 1928 r.; Wykaz instruktorek harcerskich na Buczu z lat

1932-1939.; Wspomnienia Olgi Grzbielowej pt. Pierwsze Spotkanie ze Śląskiem, wykaz służby i harcerski życiorys od

roku 1922 do 1945, zawiera informacje o archiwaliach w AP w Opolu, wykaz służby dh Zofi Hoszowskiej-Kretowej, oraz

przepisane na maszynie do pisania Artykuły prasy "Harcerz Śląski" z dnia 1 marca 1921, z odezwą na okoliczność

plebiscytu Śląskiego.; Materiały do Historii Harcerstwa żeńskiego Chorągwi Śląskiej zawiera zestawienie źródeł

archiwalnym, z Archiwum Akt Nowych. zawiera sygnatury archiwalne.; Opracowanie historii harcerstwa na Śląsku

autorstwa Jana Grzbieli, wspomnienia obejmują lata 1912-1945, zawiera informacje o udziale harcerzy w powstaniach

śląskich, kursach, wyjazdach, powstających środowiskach harcerskich, informacje o ważniejszych z punktu widzenia

autora sylwetek harcerzy, współpraca z innymi jednostkami terenowymi, działalność w okresie okupacji, wersja

rozszerzona i bardziej szczegółowa.; Szkice z Dziejów I Męskiej Drużyny im. ks. Konstantego Damrota w Szarleju

1920-1930, opracowała hm. Łucja Zawada. opracowanie zawiera wykaz członków drużyny na dzień 1 stycznia 1929 r.;

Notki bibliograficzne dotyczące harcerstwa na Śląsku i Bytomiu., Wykaz harcerzy działających w okresie plebiscytu

Śląskiego opracowanie Zbigniewa Mierzwińskiego.; Wycinek prasowy z artykułem M.Pionka z nr 6 Harcerstwa.;

Kserokopie(potwierdzone za zgodność z oryginałem) kilku rozkazów i plan pracy z lat 1920-1921 wydanych przez

Inspektorat Harcerski Okręgu Górnego Śląska.; Wykonany na maszynie odpis ze sprawozdania ZHP za rok 1938 wydany

w Na Tropie na początku roku 1939. Informacje z pracy Chorągwi Śląskiej.; Archiwalia z Urzędu Wojewódzkiego z

Katowic, wraz z sygnaturami, i odpisami z dokumentów, opracowanie historyczne zawierające bardzo szczegółowe dane

finansowe, statystyczne i statystyczne np. o ilości przyznanych sprawności z dziedziny obronności kraju w 1935r. w

chorągwi harcerek.; Harcerski życiorys dh Peli Michalikówny.

 

MHAR/11-39/29

Materiały do historii męskiej i żeńskiej Chorągwi Mazowieckiej

wielu

po 1960; 1911-1939

dokumentacja aktowa

pracowanie historii o pierwszej drużynie skautowej w Mińsku Mazowieckim 1912-1918 opracował Ludwik Dąbrowski

ps.Wilczek jeden z założycieli drużyny. Opracowanie zawiera informacje o działalności konspiracyjnej aż do listopada

1918r. i obrzędowości drużyny. 1916 roku równolegle założona zostaje 1 Mińska Drużyna Harcerska im. Tadeusza

Kościuszki/?/.

Wycinek prasowy zawierający informacje o 16 Drużynie Harcerzy im. Jana Pudelskiego w Grójcu, zawiera informacje o

powstaniu drużyny i patronie, i działalności, wymienione są imiona i nazwiska kilku członków drużyny.

Materiały do Historii Harcerstwa Żeńskiego na Mazowszu zawiera informacje o pieszych drużynach, pracy chorągwi,

współpracy z innymi jednostkami harcerskimi, skład komendy, hufce podlegające, organizacji obozów i innych form

wypoczynku współpracy z ludnością.

Zmiany zasięgu terytorialnego Chorągwi  Mazowieckiej w poszczególnych latach wraz z mapkami.

Opracowanie Władysława Żelazowskiego dotyczące pierwszego zastępu skautowego w płocku, autor prezentuje różne

źródła i wspomnienia członków tego zastępu na ich podstawie wysnuwa wnioski i nakreśla historie początków skautingu i

harcerstwa w płocku.

Fiszki Bibliograficzne.

 

MHAR/11-39/30
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Materiały historyczne związane z działalnością Chorągwi Warszawskiej

wielu, Chorągiew Warszawska

1934, po 1960; 1911-1939

dokumentacja aktowa

Wynik Kursu instruktorskiego w Kazuniu organizowany przez Warszawską Chorągiew Męską, sierpień 1922 r.

(kserokopie); Korespondencja między Komendantem Chorągwi Warszawskiej ZHP a Związkiem Bojowników o Wolność

i Demokracje w sprawie uratowanego sztandary 27 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej im. Szymona Konarskiego,

przekazanej przez Władysława Dymka, 1 samodzielnemu Półkowi Moździerzy w styczniu 1945 r. Jednostka ta sztandar

przyjęła, po czym uczyniła go swoim sztandarem i zatknęła na ruinie Reichstagu.; Powstanie pierwszych żeńskich drużyn

w warszawie notatki odręczne Ewy Grodeckiej, kserokopia.; Wspomnienia o harcerstwie prof. Andrzeja Zalewskiego z lat

1911-1920; Zuchowa Kronika/Pamiętnik z 25 Warszawskiej Gromady Zuchów z kolonii.(oryginał); Wycinki prasowe z

artykułami Gerarda Nowika o Historii Kół Instruktorskich Mieczysława Bema (KIMB), wycinki pochodzą z Motywów 3 i

10 lipca 1977r.; Kserokopia Tygodnika "Harcerz" nr 21-22; 1928 pt Ostatnie pięciolecie Żeńskiej Chorągwi

Warszawskiej; Krąg Starszoharcerski "Kuźnica" przy Akademii Nauk Politycznych, relacje Marii Zurn, i opracowanie

autorstwa J. Piątkowskiego; Notki bibliograficzne; Referat Juliusza Dąbrowskiego z 5 i 12 lutego 1928 r. " O powodach

mojego pozostania w ZHP", kserokopia; Referat Stanisława Dąbrowskiego pt. Juliusz Dąbrowski jako działacz harcerski,

polityczny i Konspiracyjny., wygłoszony 9.12.1977 na Sesji popularno-naukowej Szczepu 193 Warszawskich Drużyn

HSPS, w XXIV Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie.; Broszura informacyjna Wojciecha Przybylskiego pt

Harcmistrz Mieczysław Bem na tle swojej Epoki wraz z uzupełnieniem o kalendarium wydarzeń harcerskich w ursusie od

1934 do 1977 r.

 

MHAR/11-39/31

Materiały do historii Chorągwi Harcerzy Zagłębia Dąbrowskiego

nieznany

lata 80-te; 1912-1938

dokumentacja aktowa

Materiały do historii Chorągwi Harcerzy Zagłębia Dąbrowskiego. Jednostka zawiera: fiszki bibliograficzne z czasopisma

„Harcerz”; wykaz hufców Chorągwi harcerzy Zagłębia Dąbrowskiego w Sosnowcu (odpis z AAN); kopię Rozkazu L. 4/38

Komendanta Chorągwi z 01.04.1938 zawierający informacje osobowe; kopię zaproszeń 10 Zagłębiowskiej Drużyny

Harcerzy im. Tadeusza Kościuszki na wieczornicę harcerską oraz Koła Przyjaciół Harcerstwa przy 21 Zagłębiowskiej

Drużynie Harcerzy na zabawę taneczną.

 

MHAR/11-39/32

Materiały dotyczące pracy Chorągwi Pomorskiej

Jankowski Jan, Trojanowska Maria

1930-1939, po 1960; 1916-1939

dokumentacja aktowa

Materiały do historii Chorągwi Pomorskiej. Z kart Historii Harcerstwa Pomorsko-Kujawskiego 1911-1945 autorstwa Jana

Jankowskiego to pobieżne opracowanie, od początków skautingu i harcerstwa w rejonie pomorza. Autor umiejscawia

harcerstwo w kontekście polityczno-społecznym, historycznym Pomorza następnie opisuje sam ruch harcerski m.in podaje

informacje o pierwszych drużynach w głównych ośrodkach (Toruń, Bydgoszcz) i pierwszych drużynowych, działalność,

udział w obozach, i zlotach w tym  międzynarodowych, zawiera informacje o źródłach.; Drugie opracowanie tego samego

autora to opracowanie monograficzne o skautingu i harcerstwie w Toruniu, zawiera dane personalne czołowych działaczy,

dane statystyczne, numery drużyn, opis działał ości i udziału w imprezach, zawiera liczne przypisy i bibliografie.; Spis

archiwaliów harcerskich w Państwowym Archiwum w Toruniu wraz z sygnaturami.; Uwagi dh. Marii Trojanowskiej do

pracy magisterskiej Pani Agaty Pstrągowskiej pt " Harcerstwo Pomorza i Kujaw 1920-1939", pisanej na Uniwersytecie

Gdańskim pod kierunkiem dra Mariana Mroczko w 1979 r.; Kserokopia oprawiona "Zeszytu Zlotowego" - II Drużyny

Harcerskiej w Świeciu im. T. Kościuszki z wpisami z II Zlotu ZHP, do tego dołączona jest notatka Jaszkowskiego

Zdzisława z 1977 oraz kserokopia nadania drużynie tytułu próbnej.; Praca Marii Trojanowskiej pt "Materiały do historii

Chorągwi Pomorskiej na podstawie Archiwum Akt Nowych w Warszawie" opracowanie oparte na materiałach z AAN

opracowanie obejmuje, Charakterystykę terenu, pierwsze drużyny na Pomorzu, rys organizacyjny, problematykę

wychowawczą, kształcenie starszyzny, kontakt ze społeczeństwem i działalność Kół Przyjaciół Harcerstwa, Chorągiew w

czasie wojny i okupacji, sylwetki instruktorek, spis imienny instruktorek za lata 1918-1939, Kalendarium, dwa oryginalne

listy Zarządu Okręgu Pomorskiego Związku Harcerstwa Polskiego do Zbigniewa Radzikowskiego z podziękowaniami za

okazaną pomoc w w organizacji Zlotu Skautów Wodnych w Garczynie, oraz Jubileuszowego Zlotu Chorągwi Pomorskiej

na 15-lecie w 1932r., List od córki Seweryna Kuchty, z informacjami o ojcu i dwiema zbiorowymi fotografiami,

Informacja o hm, Janie Stózynskim.; notki bibliograficzne.

 

MHAR/11-39/33

Materiały dotyczące pracy Chorągwi Lwowskiej

Grodecka Ewa, Stipal Stefania

1976; 1918-1945
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dokumentacja aktowa

Opracowanie monograficzne autorstwa Stefani Stipal o Historii Lwowskiej Chorągwi Harcerek, obejmuje charakterystykę

Chorągwi, dynamikę jej rozwoju, zmiany reorganizacyjne chorągwi, kontakty ze szkołami, program pracy, obozy kursy i

odprawy, praca wydziałów, wydział zagraniczny, służba w terenie, dane statystyczne, Hufiec Harcerek w Jarosławiu,

Hufiec Przemyśl, Hufiec Łańcut, harcerstwo żeńskie w Brzozowie, Sanoku, Stryju, Złoczów, Tarnopol, hufiec

Kołomyjski.; Historia pracy Komendy Chorągwi Lwowskiej w latach 1926-1932 autorstwa Ewy Grodeckiej, fiszki

bibliograficzne Hufca Przemyśl i Chorągwi Lwowskiej, Historia żeńskich Drużyn harcerskich w Krzemieńcu opracowanie

zbiorowe z 1935 r. pierwotnie publikowana w prasie harcerskiej "Nasz Widnokrąg" z. 7-8, III-IV, 1935 r.; Wspomnienia z

pracy harcerek przy Sacre-Coeur we Lwowie z lat 1934-1937 opracowanie zawiera oryginał? relacji z wycieczki zastępu

Wiatry(niedatowane). Wspomnienia Marii Dobieckiej o początkach harcerstwa we Lwowie., kserokopia programu

pierwszego wielkiego Zlotu Zuchów Lwowskiej Chorągwi Harcerek, Przebieg pracy harcerskiej dr inż.Tadeusza Wojtana,

phm.

 

MHAR/11-39/34

Materiały dotyczące pracy Chorągwi Poleskiej Harcerek

wielu

po 1960; 1921-1939

dokumentacja aktowa

Materiały do historii Chorągwi Poleskiej Harcerek i Chorągwi Kowelskiej Harcerzy. Zawiera wykaz męskich drużyn,

drużynowych i opiekunów z terenu Chorągwi Kowelskiej zamieszczony w Wiadomościach Urzędowych w 1925r.,

opracowania historyczne nieznanego autorstwa /Ewy Grodeckiej?/ dotyczące Chorągwi Harcerek na Polesiu za lata

1921-1935, oraz wstęp do opracowania Pani Ratajczakowej?

 

MHAR/11-39/35

Materiały dotyczące pracy Chorągwi Wileńskiej Harcerzy

Chorągiew Wileńska Harcerzy

ok. 1980; 1928-1936

dokumentacja aktowa, artykuł

Jednostka zawiera materiały dotyczące Chorągwi Wileńskiej Harcerzy: kopia artykułu z „Harcerza” pt. „Tradycja w

Siódemce Wileńskiej. Zwyczaje, obrzędy, ustalone punkty programu pracy”; odpis z Archiwum Akt Nowych zawierający

wykaz środowisk jednostek organizacyjnych oraz harcerzy i zuchów Wileńskiej Chorągwi Harcerzy na dzień 01.01.1936;

trzy fiszki z bibliografią do historii chorągwi.

 

MHAR/11-39/36

Materiały historyczne Chorągwi Wołyńskiej

Malinowska Felicja (redaktor), Bonkiewicz Sittauer Maria, nieznany

po 1970; 1921-1939

dokumentacja aktowa

Materiały do historii Chorągwi Wołyńskiej, wspomnienia Marii Bonkewicz Sittauerowej z jej pracy harcerskiej w

chorągwi oraz hufcu w Dubnie, w tekście pojawiają się informacje o poszczególnych harcerkach i instruktorkach, obozach

i zlotach.; Historia żeńskich drużyn harcerskich w Krzemieńcu przedstawia historię harcerstwa żeńskiego w Krzemieńcu z

informacją o drużynach harcerek i zuchowej, pracy hufca, obozach i zlotach, w tekście wymienione są poszczególne

harcerki i instruktorki środowiska. Wykaz Drużyn Harcerzy Chorągwi Wołyńskiej stan na 1935r. wypis z Archiwum Akt

Nowych zawiera sygnatury.

 

MHAR/11-39/37

Materiały do historii męskiej i żeńskiej Chorągwi Gdańskiej

Komisja Historyczna przy GK ZHP (aktotwórca)

lata 70-te; 1919-1939

dokumentacja aktowa

Materiały do historii Chorągwi Gdańskiej Męskiej i Żeńskiej w latach 1919-1939: opracowania, wyciągi z Archiwum Akt

Nowych, bibliografia, artykuły. Jednostka zawiera: wykaz materiałów dotyczących harcerstwa znajdujących się w

Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Gdańsku; opracowanie Chorągwi Harcerek w Gdańsku z drugiej połowy lat ’30

tych „Historia Harcerstwa Żeńskiego na terenie Wolnego Miasta Gdańsk 1919-1935 r.”; opracowanie Jadwigi Zaleskiej pt.

„Dzieje harcerstwa żeńskiego w Gimnazjum Polskim w b. Wolnym Mieście Gdańsku w latach 1922-1939 r.” z 15.09.1973

r.; opracowanie Marii Trojanowskiej „Materiały do historii Chorągwi Gdańskiej na podstawie Archiwum Akt Nowych w

Warszawie” z 1977 r.; bibliografię do opracowania „Dzieje harcerstwa żeńskiego w Gimnazjum Polskim w b. Wolnym

Mieście Gdańsku w latach 1922-1939 r.”; wycinki prasowe dotyczące Harcerstwa w Wolnym Mieście Gdańsk oraz

działalności Tajnego Hufca Harcerzy w okresie II Wojny Światowej; wykaz harcerzy, zuchów i jednostek organizacyjnych

Chorągwi Harcerzy w Gdańsku w 1936 r. wg. hufców – wyciąg z AAN.

 

MHAR/11-39/38
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Zestawienie prasy i innych wydawnictw harcerskich, bibliografie i fiszki bibliograficzne

Krajewska U., Komisja Historyczna przy GK ZHP

po 1957; 1909-1939

dokumentacja aktowa

Charakterystyka wybranych czasopism harcerskich: "Straż nad Wisłą", "Skrzydła", 'Na tropie", "Harcerz", "Czuj duch",

"Harcerski Zew Kresowy", "Ilustrowany Kurier Harcerski", "Strażnica Harcerska", "Biuletyn Informacyjny Komendy

ZHP na Wschodzie". Bibliografia dla haseł: "Polski Skauting 1909-1918", "Związek Harcerstwa Polskiego 1918-1939"

zamieszczona w czasopiśmie "Harcerstwo" nr. 43/44, 1962 r., Bibliografia autorstwa U.Krajewskiej ułożone wg.

następujących tematów:Polski Skauting 1909-1918, Wolne Harcerstwo-Pionier- Czerwone Harcerstwo, Związek

Harcerstwa Polskiego 1918-1939, Związek Harcerstwa Polskiego 1918-1939 książki, Polski Skauting 1909-1918 artykuły,

Wolne Harcerstwo-Pionier- Czerwone Harcerstwo artykuły, fiszki bibliograficzne z pracami magisterskimi, Zestawienie

prasy harcerskiej (tyt., miejscowość, lata wydawania) z "kartoteki wiszącej", Bibliografia harcerska materiały komisji

historycznej przy GK ZHP, fiszki bibliograficzne.

 

MHAR/11-39/39

Teksty artykułów prasowych związanych z działalnością harcerstwa

Sedlacek Stanisław, Kuliński Janusz, Grochowski Kazimierz, nieznany

po 1945; 1920-1939

dokumentacja aktowa

Odpisy i kserokopie z artykułów prasowych dotyczących różnej tematyki harcerskiej z dwudziestolecia międzywojennego.

Kserokopia z Harcerza nr 36-37 z 1928 r. z artykułem pt. Harcerstwo na Powszechnej wystawie Krajowej w Poznaniu;

Dziesięciolecie zjednoczenie harcerstwa Harcerz nr 33-35 z 1928 r.;"Czuwajmy Wszyscy" artykuł Stanisława Sedlaczka z

1920 r z czasopisma Harcmistrz nr 9/3.; Artykuł Kazimierza Grochowskiego "O drogę Harcerstwa" z 1924 r.; Referat

wygłoszony na konferencji starszyzny na Buczu przez Stanisława Sedlaczka opublikowany w Harcmistrzu nr 9 z 1930 r.,

"Tą drogą pójdziemy" artykuł Janusza Kulińskiego z roku 1939.

 

MHAR/11-39/40

Materiały o programie i metodyce

Grodecka Ewa, Komisja Historyczna przy GK ZHP

po 1960; 1911-1939

dokumentacja aktowa

Materiały dotyczące przedwojennych gier i harców, metodyki i programu harcerskiego. zawiera opis harców, sprawności

harcerskich z wymaganiami, specjalnościowe próby dla instruktorek, opracowanie hm. Józefa Sosnowskiego pt. Kierunki i

Osiągnięcia Pracy Z.H.P w okresie międzywojennym.

 

MHAR/11-39/41

Zbiór opracowań dotyczących historii harcerstwa, tradycji i wychowania od 1911 do 1970 r.

Główna Kwatera ZHP

1958-1970; 1911-1970

dokumentacja aktowa, opracowanie

Zbiór opracowań dotyczących historii harcerstwa od początków do 1970. Opracowania pochodzą z lat ’60 i ‘70 XX w. i w

głównej mierze dotyczą tego okresu historycznego. Wśród opracowań znajdują się następujące tytuły: Tezy o

pięćdziesięcioleciu ZHP (z lat 1957-1958); opracowanie Jerzego Majki „Rodowód, tradycje i historia harcerstwa w Polsce

Ludowej; Notatka w sprawie uporządkowania zagadnień związanych z historią harcerstwa w Polsce Ludowej, jego

rodowodem i tradycjami oraz bardziej aktywnego włączenia się ZHP w działalności Komisji Historycznej OKWOM (2

egz.); Harcerstwo w Polsce Ludowej w latach 1944-1957. Komunikat przygotowany przez Jerzego Majkę na III Sesję

Historyków Ruchu Młodzieży w Lublinie 16-17.12.1969; Związek Harcerstwa Polskiego – informacje (krótka historia

harcerstwa do 1970 r.); artykuł Jerzego Nowaka „…z rozmowy na temat miejsce harcerstwa w wychowaniu”; Notatka o

aktualnych ideowo-wychowawczych zadaniach ZHP; Związek Harcerstwa Polskiego – informacje; Informacja o ZHP prze

IV Zjazdem ZHP; Związek Harcerstwa Polskiego w Latach 1964-1968. Opracowania zawierają informacje na temat

liczebności ZHP, programu pracy, przedsięwzięciach, wychowaniu młodych ludzi i miejscu ZHP wśród innych organizacji

młodzieżowych w Polsce Ludowej.

 

MHAR/11-39/42

Sprawozdania Naczelnej Rady Harcerskiej (II-IV) za lata 1921-1924 (do lutego 1924)

nieznany

lata 80-te; 1921-1924

dokumentacja aktowa, sprawozdanie

Wybór sprawozdań (2, 3 i 4te) Naczelnej Rady Harcerskiej wydanych drukiem oraz w Wiadomościach Urzędowych

(kserokopie): Drugie Sprawozdanie Naczelnej Rady Harcerskiej za czas od 01.01.1921 do 01.09.1921; Trzecie

Sprawozdanie Naczelnej Rady Harcerskiej za czas od 01.09.1921 do 31.12.1922; Czwarte sprawozdanie N.R.H za rok

1924 [1923-1924].
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MHAR/11-39/43

Wychowanie morskie – opracowania i materiały historyczne, programowe i kształceniowe, regulaminy, rozkazy,

sprawozdania, wycinki prasowe

nieznany

lata 70-te i 80-te; 1929-1939

dokumentacja aktowa odpisy

Teczka zawiera zebrane do lat ’80 tych XX w. informacje dotyczące harcerskich drużyn wodniackich w dwudziestoleciu

międzywojennym. Cały materiał podzielono na 19 części: Wykaz materiałów przekazanych do Centrum Wychowania

Morskiego w Gdyni;  Wyciąg z bibliografii W. Błażejewskiego; Program i kształcenie wyciąg dokumentów znajdujących

się w AAN; Wykaz drużyn żeglarskich w 1932 r. wyciąg z dokumentów znajdujących się w AAN; Żeglarstwo w

Komendzie Chorągwi Białystok – artykuł z czasopisma „Harcerski Zew Kresowy”; Rozkazy Naczelnika ZHP -  wyciąg z

wybranych rozkazów znajdujących się w AAN; Pisma okólne - wyciąg z wybranych pism  Kierownictwa Drużyn

Żeglarskich znajdujących się w AAN; Memoriały - wyciąg z wybranych dokumentów znajdujących się w AAN;

Regulaminy 1929-1933 - wyciąg z wybranych dokumentów znajdujących się w AAN; Sprawozdanie Kierownictwa

Harcerskich Drużyn Żeglarskich za 1933 r.; Wykaz materiałów znajdujących się w posiadaniu hm. Witolda Bublewskiego

(5 egz.); Sprawozdanie z pobytu w Gdyni hm. Józefa Michałowskiego i hm. Leona Matuszewskiego w sprawie

gromadzenia archiwaliów dotyczących wychowania wodnego (17.05.1977); Materiały dotyczące wychowania wodnego

młodzieży harcerskiej na Dalekim Wschodzie autorstwa dh. Antoniego Gregorkiewicza opublikowane w „Młodym

Sybiraku”, nr 3-4, 1938 r.; ksero artykułu z „Czuj Duch”, nr 4, 1924 pt. „Wędrówka harcerzy polskich po morzu

Japońskim”; Maszynopis Leona Matuszewskiego „Pod skrzydłami Zawiszy Czarnego” opisujący wyprawę harcerzy do

Londynu w 1935 r. (z odręcznymi poprawkami); Wykaz materiałów dotyczących wychowania wodnego o które

wzbogaciły się zbiory nautologiczne Polskiego Towarzystwa Nautologicznego  w latach 1977-1979; Opracowanie Witolda

Bublewskiego pt. „Przyczynki historyczne do wychowania morskiego”; notki biograficzne; opracowanie Zbigniewa

Machlińskiego pt. „Morskie czasopisma Związku Harcerstwa Polskiego w okresie II Rzeczypospolitej”.

 

MHAR/11-39/44

Wykaz instruktorów na dzień 1 września 1939 r.

nieznany

lata 80-te; 1939

dokumentacja aktowa, tekst inscenizacji

Wykaz instruktorów na dzień 1 września 1939 r. opracowano na podstawie rejestracji instruktorów z 1938 r i informacji

zawartych w „Wiadomościach Urzędowych do czerwca 1939 r. Wykaz uporządkowano alfabetycznie. Przy każdym

nazwisku podany jest stopień oraz Chorągiew. Do wykazu załączono spis harcmistrzów Chorągwi Warszawskiej oraz spis

harcmistrzów z całej Organizacji Harcerzy, którzy wywiązali się z obowiązków organizacyjnych podanych w rozkazie

Naczelnika Harcerzy L. 2 z 10.01.1939 r. Alfabetyczny spis harcmistrzów Chorągwi Warszawskiej został uzupełniony

odręcznymi notatkami dotyczącymi drużyny w której działał instruktor oraz jego wojennych losów. Spis harcmistrzów

ułożony jest alfabetycznie według Chorągwi.

 

MHAR/11-39/45

„Kuźnica” – Zrzeszenie Akademickich Kręgów Starszoharcerskich: historia i sylwetki kuźniczan

nieznany

lata 70-te; 1938-1939

dokumentacja aktowa

Zwięzła informacja o powstaniu i działalności „Kuźnicy” z zeszytu 13 Leksykonu Harcerstwa oraz sylwetka Jana

Nowakowskiego i Romualda Orżanowskiego.

 

MHAR/11-39/46/1-24

Kolekcja listów Olgi Małkowskiej do Andrzeja Małkowskiego oraz list Andrzeja Małkowskiego do Romana Dmowskiego

Małkowska Olga (autor), Małkowski Andrzej (autor)

1916

list, kartka żywnościowa

 

MHAR/11-39/46/1

Carte indywiduelle D'alimentation No 2/838

Ministere de l`agriculture et du ravitaillement (zleceniodawca)

1918

kartka żywnościowa

 

MHAR/11-39/46/2

List Olgi Małkowskiej do Andrzeja Małkowskiego z 13.10.1916

Małkowska Olga (autor)
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13.10.1916

list, karta pocztowa

 

MHAR/11-39/46/3

List Olgi Małkowskiej do Andrzeja Małkowskiego z 14.10.1916

Małkowska Olga (autor)

14.10.1916

list, karta pocztowa

 

MHAR/11-39/46/4

List Olgi Małkowskiej do Andrzeja Małkowskiego z 23.10.1916

Małkowska Olga (autor)

23.10.1916

list, karta pocztowa

 

MHAR/11-39/46/5

List Olgi Małkowskiej do Andrzeja Małkowskiego z 24.07.1916

Małkowska Olga (autor)

24.07.1916

list, karta pocztowa

 

MHAR/11-39/46/6

List Olgi Małkowskiej do Andrzeja Małkowskiego z 25.10.1916

Małkowska Olga (autor)

25.10.1916

list, karta pocztowa

 

MHAR/11-39/46/7

List Olgi Małkowskiej do Andrzeja Małkowskiego z 7.10.1916

Małkowska Olga (autor)

7.10.1916

list, karta pocztowa

 

MHAR/11-39/46/8

List Olgi Małkowskiej do Andrzeja Małkowskiego z 07.10.1916

Małkowska Olga (autor)

07.10.1916

list, karta pocztowa

 

MHAR/11-39/46/9

List Olgi Małkowskiej do Andrzeja Małkowskiego z 31.10.1916

Małkowska Olga (autor)

31.10.1916

list, karta pocztowa

 

MHAR/11-39/46/10

List Olgi Małkowskiej do Andrzeja Małkowskiego z 26.10.1916

Małkowska Olga (autor)

26.10.1916

list, karta pocztowa

 

MHAR/11-39/46/11

List Olgi Małkowskiej do Andrzeja Małkowskiego z 05.11.1916

Małkowska Olga (autor)

05.11.1916

list, karta pocztowa

 

MHAR/11-39/46/12

List Olgi Małkowskiej do Andrzeja Małkowskiego z 02.11.1916

Małkowska Olga (autor)

02.11.1916

list, karta pocztowa
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MHAR/11-39/46/13

List Olgi Małkowskiej do Andrzeja Małkowskiego z 19.10.1916

Małkowska Olga (autor)

19.10.1916

list, karta pocztowa

 

MHAR/11-39/46/14

List Olgi Małkowskiej do Andrzeja Małkowskiego z 24.10.1916

Małkowska Olga (autor)

24.10.1916

list, karta pocztowa

 

MHAR/11-39/46/15

List Olgi Małkowskiej do Andrzeja Małkowskiego z 04.10.1916

Małkowska Olga (autor)

04.10.1916

list

 

MHAR/11-39/46/16

List Olgi Małkowskiej do Andrzeja Małkowskiego z 11.10.1916

Małkowska Olga (autor)

11.10.1916

list, karta pocztowa

 

MHAR/11-39/46/17

List Olgi Małkowskiej do Andrzeja Małkowskiego z 06-10.10.1916

Małkowska Olga (autor)

06-10.10.1916

list

 

MHAR/11-39/46/18

List Olgi Małkowskiej do Andrzeja Małkowskiego z 03.10.1916

Małkowska Olga (autor)

03.10.1916

list

 

MHAR/11-39/46/19

List Olgi Małkowskiej do Andrzeja Małkowskiego z 03.11.1916

Małkowska Olga (autor)

03.11.1916

list

 

MHAR/11-39/46/20

List Olgi Małkowskiej do Andrzeja Małkowskiego z 16.10.1916

Małkowska Olga (autor)

16.10.1916

list

 

MHAR/11-39/46/21

Brudnopis listu Andrzeja Małkowskiego do Romana Dmowskiego z 02.11.1916

Małkowski Andrzej (autor)

02.11.1916

list

 

MHAR/11-39/46/22

Koperta adresowana na nazwisko Andrzej Małkowski z 11.10.1916

Małkowska Olga (autor)

11.10.1916

koperta

 

MHAR/11-39/46/23
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Koperta adresowana na nazwisko Andrzej Małkowski z 06.11.1916 [?]

Małkowska Olga (autor)

06.11.1916 [?]

koperta

 

MHAR/11-39/46/24

Koperta adresowana na nazwisko Andrzej Małkowski z 19.10.1916

Małkowska Olga (autor)

19.10.1916

koperta

 

MHAR/11-39/47

Sprawozdania Oddziału Warszawskiego ZHP i Okręgu Kieleckiego ZHP – wybór

Okręg Warszawski ZHP, Okręg Kielceki ZHP

lata 70-te; 1922, 1929, 1930, 1935-1938

dokumentacja aktowa, sprawozdanie

Teczka zawiera kopie wydanych drukiem sprawozdań Okręgów Mazowieckiego i Kilecekiego ZHP z lat 1922-1938:

Sprawozdanie z działalności Wydziału Warszawskiego 01.1922-01.1923; Sprawozdanie skarbowo-gospodarcze

Warszawskiego Oddziału za 1922/23 rok; Oddział Warszawski Rok 1929 Liczby do sprawozdania; Oddział Warszawski

Rok 1930 Liczby do sprawozdania; Sprawozdanie Zarządu Kieleckiego Okręgu ZHP w Kielcach za rok 1936 i 1937;

Sprawozdanie Zarządu Okręgu Kieleckiego Komend Chorągwi Harcerek i Harcerzy za rok 1935; Protokół ze Zjazdu

Zarządu Okręgu ZHP w Kielcach w dniu 27 marca 1938 r.; Okręg Mazowiecki Sprawozdanie za rok 1938. Oryginały

znajdują się w Bibliotece Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warszawskiego.

 

MHAR/11-39/48

Węgiersko-Polskie Koło Harcerzy – korespondencja

Węgiersko-Polskie Koło Harcerzy

1937-1939

dokumentacja aktowa, fotografia, mapa

Dokumentacja zawiera korespondencję między członkami Węgiersko-Polskiego Koła Harcerskiego odnoście wymiany

młodzieży i funkcjonowania koła w latach 1937-1939. Całość uzupełnia mapa pas 53 słup 36, folder w języku francuskim

„Kilka informacji o ZHP dla delegacji Rumuńskiej Organizacji „Straja Tarii”, protokół z posiedzenia sekcji oraz

informacja o rozwoju harcerstwa polskiego na Węgrzech.

 

MHAR/11-39/49

Dokumenty harcerskie Tadeusza Bednarskiego z 99 Warszawskiej Drużyny Harcerzy im. Jeremiego

Korybuta-Wiśniowieckiego

nieznany

1934-1938

dokumentacja aktowa

Dokumenty harcerskie Tadeusza Bednarskiego: protokół Akademickiego Kursu Instruktorskiego Chorągwi Warszawskiej

15.08.1938 r. projekt proporca zastępu „Rosomaków” 99WDH, notatnik Tadeusza Bednarskiego z kursu instruktorskiego,

prospekt kominka starszoharcerskiego 01.12.1938 r., projekt harców 99 WDH, lista adresowa harcerzy 99 WDH,

Kalendarzyki skautowe na 1937 i 1938 r. listy do rodziny z Jamboree w Holandii na papierze zlotowym, niewypełniony

notatnik z opieczętowanymi stronami pieczątką 99 WDH, Harcerskie legitymacje obozowe z 1934 i 1935 r., zbiór biletów

uprawniających do przejazdu: Anglia, Holandia, kwity potwierdzające opłatę z 4 Narodowy Zlot Skautów Rumuńskich w

Brasov (08.1938), notatnik z Kursu „Szkoła Wodzów”.

 

MHAR/11-39/50

Dokumentacja statystyczno-sprawozdawcza Komendy Żeglarskiego Hufca Płock

Komenda Żeglarskiego Hufca Płock

1935-1938, 1947

dokumentacja aktowa

Dokumentacja statystyczno-sprawozdawcza przygotowana dla ZHP i Starostwa w Płocku, za lata 1935-1938. Wśród

dokumentów znajdują się: wykazy drużyn i gromad zuchowych, pisma dotyczące ewidencji hufca dla Starostwa

Powiatowego, wykaz i meldunek o gromadach zuchowych, Sprawozdanie Komendy Hufca Żeglarskiego Harcerzy dla

Starostwa w Płocku, Raport o ruchu zuchowym z czerwca 1935 wraz z ankietą-kartą pocztową dla Szkoły Instruktorów

Zuchowych Brenna, Raport Roczny Żeglarskiego Hufca Harcerzy na rok 1937, wykaz drużyn podległych pod Hufiec

Płock wraz z informacją od drużynowych, opiekunach i dacie wizytacji. W teczce znajduje się również legitymacja

Ładysława Żelazowskiego na 8. Światowy Festiwal Młodych FMJD

 

MHAR/11-39/51
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Rozkaz Naczelnika Harcerzy L. 2 z dnia 10.01.1939 r., zaświadczenie Bolesława Dąbrowskiego o przynależności do

drużyny w Błoniu z 6.02.1939 r.

nieznany

1939

dokumentacja aktowa

Rozkaz Naczelnika Harcerzy L. 2 zawiera wykaz harcmistrzów, podharcmistrzów, działaczy wymienionych według

chorągwi (zaliczenie służby). Zaświadczenie Bolesława Dąbrowskiego o przynależności do Drużyny Skautowej im. Ks.

Józefa Poniatowskiego w Błoniu od 1913 do 1914, orgyginał i odpis.

 

MHAR/11-39/52

Pisemko 3 i 7 Lwowskiej Drużyny Skautowej, nr 4 i 5

3 Lwowska Drużyna Skautowa, 5 Lwowska Drużyna Skautowa

1919

czasopismo

Pisemko zawiera przemyślenia na temat służby skautowej, gawędy, informacje z życia drużyn i lwowskiego skautingu,

rozkazy, informacje organizacyjne. Numery wzbogacają humorystyczne rysunki.

 

MHAR/11-39/53

Harcerz Polski w Azji. Czasopismo poświęcone krzewieniu zasad i celów Harcerstwa Polskiego, nr 1 – przedruk

Delegatura Polskiej Komendy Wojennej (redaktor), Miszczuk Marian przygotowanie przedruku

1983; 10.05.1919

czasopismo przedruk

Pismo zostało powielone do użytku wewnętrznego ZHP. Zawiera ono podstawowe informacje na temat funkcjonowania

jednostek harcerskich na terenie Syberii. W piśmie odnajdziemy informacje na temat współpracy drużyn z Delegaturą

Polskiego Komitetu Wojennego oraz organizacjami polonijnymi, Statut organizacji „Harcerstwa Polskiego” na Syberii,

informacje o składzie Naczelnej Komendy Harcerstwa na Syberii, drużyn w: Charabinie, Nikolsku-Ussyryjskim,

Chabarowsku, Nowonikołajewsku, Władywostoku.

 

MHAR/11-39/54

List Roberta Baden-Powella do Kompanii 4 Korpusu Kadetów w Modlinie – kopia

Baden-Powell Robert

2000 [?]; 2.12.1919

list

Baden Powell dziękuje za list i przesyła Kadetom swój podpis.

 

MHAR/11-39/56

Dokumenty osobiste Wojciecha Franckiego – kopie

Prociuk Jerzy

2014; 1916-1930

dokumentacja aktowa

Kserokopie dokumentów Wojciecha Franckiego: Książeczka harcerska 02.02.1916, Legitymacja kaprala Baonu 6

harcerskiego p.p. 16.11.1920, Legitymacja Krzyża Zasługi Wojsk Litwy Środkowej 9.11.1930, Legitymacja Krzyża

Walecznych 04.08.1921, wycinki z gazet dotyczące osoby W. Franckiego. Do dokumentów załączono list ofiarodawcy

Jerzego Prociuka.

 

MHAR/11-39/57

Materiały z działalności kawiarenki dla legionistów w Piotrkowie – teksty wierszy, piosenek i akademii

Kawiarenka Legionistów w Piotrkowie

1915-1923

dokumentacja aktowa

Materiały z Kawiarenki dla Legionistów w Piotrkowie prowadzonej przez Ligę Kobiet  od 19.03.1915 r. Wśród

dokumentów znajduje się: hymn skautów; wiersze i piosenki z lat 1916-1918, 1920; program akademii Komitet

uroczystości ku czci Juliusza Słowackiego; wierszowane zaproszenie na zabawę (na aukcję „Kropla Mleka”); zaproszenie

na Zabawę i loterię fantową 24.06.1923 r.; wiersze i piosenki 1914-1916, 1918 i 1920 opublikowane w prasie autorstwa

m. in. legionistów.

 

MHAR/11-39/58

Rozkaz dzienny L 1/11. Pierwszy dokument harcerski – kopia

Małkowski Andrzej, Naczelna Komenda Skautowa we Lwowie (1911)

ok. 1980; 22.05.1911

rozkaz, dokumentacja aktowa

Odpis wykonany z pierwszego rozkazu Komendy Skautowej we Lwowie uważanego za pierwszy harcerski dokument
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podpisany przez Andrzeja Małkowskiego. Rozkaz podaje do wiadomości skład utworzonej we Lwowie Komendy

Skautowej, wymienia 4 powołane do życia drużyny wraz z podaniem nazwisk drużynowych oraz przybocznych. Dokument

precyzuje pojęcie drużyna, jej organizację oraz sposób funkcjonowania. W sprawach organizacyjnych skautom zaleca

udział w wykładach oraz zdawanie egzaminów na wywiadowcę instruktorom.

 

MHAR/11-39/59

Chorągiew Wielkopolska. Dokumenty 1 Drużyny Skautów im. Henryka Sienkiewicza w Środzie

1 Drużyny Skautów im. Henryka Sienkiewicza w Środzie

1923-1946

dokumentacja aktowa, tekst inscenizacji

Dokumentacja 1 Drużyny Skautów w Środzie Wlkp.: zaświadczenie o przyjęciu do drużyny Edmunda Kończala

29.06.1923, raport z wizytacji drużyny 29.01.1939 r., Biuletyn Dnia Harcerza w Środzie „Frontem do harcerzy”

23.09.1945, „Czuwaj 1916-1946” Jednodniówka z okazji Trzydziestolecia Harcerstwa I Zlotu Jubileuszowego w Środzie

w dniach 6-7 lipca 1946 r.

 

MHAR/11-39/60

Przepustka wystawiona przez gen. Józefa Hallera dla Tadeusza Piziewicza – kserokopia

Muzeum Regionalne w Kutnie, Haller Józef

1993; 23.09.1914

przepustka

Przepustka dla Tadeusza Piziewicza udającego się na urlop do Zakopanego na darmowy przejazd koleją.

 

MHAR/11-39/61

List otwarty Naczelnictwa ZHP „Pod osąd opinji publicznej” w odpowiedzi na atak redakcji „Czynu”, organu urzędowego

YMCA

nieznany, Naczelnictwo Związku Harcerstwa Polskiego

02.10.1921

list otwarty

Przedstawienie podłoża konfliktu pomiędzy ZHP a YMCA, która w swojej gazecie „Czyn” opublikowała artykuł

oczerniający ZHP. Punktem wyjścia dla paszkwilu był wyrok Sądu Harcerskiego w sprawie zarzutów stawianych

harcerzom, którzy konwojowali wojskowego transportu z Francji do Polski w 1919 r.

 

MHAR/11-39/62

Blankiet zaproszenia na wieczorek taneczny Drużyny Starszych Harcerzy przy Seminarium [Nauczycielskim] w

Grudziądzu

Drużyna Harcerzy Starszych w Grudziądzu (20lecie)

1922

dokumentacja aktowa, zaproszenie

Blankiet zaproszenia na wieczorek taneczny z zapisanym na odwrocie porządkiem tańców wraz z nazwiskami członków

drużyny.

 

MHAR/11-39/63

Artykuł o obozach harcerskich organizowanych przy oddziałach Korpusu Ochrony Pogranicza

Munnich Tadeusz (autor)

b.d.; 1926

artykuł

Artykuł przedstawia współpracę Korpusu Ochrony Pogranicza z drużynami harcerskim w kwestii organizacji harcerskiej

akcji letniej. Autor opisuje na jaką pomoc wojska mogą liczyć przebywający na terenie ich jednostek harcerze.

 

MHAR/11-39/64

Defilada ulicami Warszawy w czasie 7 Walnego Zjazdu ZHP – dodatek do „Kuriera Warszawskiego”

Kurier Warszawski, Ryś Jan (fotograf)

01.05.1927

wycinek prasowy, fotografia

Dwie fotografie przedstawiające defilujący krakowskim przedmieściem poczet sztandarowy i żeńskie drużyny. W tle

widoczny plac zamkowy.

 

MHAR/11-39/65

Poświadczenie l.p. 12 ukończenia kursu instruktorskiego wystawione na nazwisko Mikołaj Huatik, drużynowy 1 Drużyny

Harcerzy w Kołomyi.

Komenda Kursu Instruktorskiego Chorągwi Lwowskiej

18.08.1927
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poświadczenie kserokopia

Zaświadczenie ilustruje program kursu instruktorskiego.

 

MHAR/11-39/66

Kopia dziennika Michała Więckowskiego (25 Warszawskiej Drużyny Harcerzy) z obozu instruktorskiego w Wigrach

Więckowski Michał (autor)

2000; 1928

dokumentacja aktowa

Dziennik stanowi zapiski treści z kursu instruktorskiego. Zapiski dotyczą: metodyki, wychowania, rozwoju psychicznego,

wiadomości zakresu z samarytanki i terenoznawstwa, obrzędowości, struktury i organizacji ZHP.

 

MHAR/11-39/67

Metody prowadzenia gromady zuchowej - notatki z kursu Feliksy Sobczukówny

Sobczukówna Feliksa

10.1930

dokumentacja aktowa, notatki

Zeszyt zawiera notatki z kursu dotyczące: celu pracy z zuchami, organizacji gromady, pracy zuchowej, rozwoju

psychicznego dziecka, różnic między dzieckiem a dorosłym, form pracy z zuchami. W dalszej części spisano treści kilku

piosenek oraz gry zuchowe.

 

MHAR/11-39/68

Wymagania na stopnie i sprawności harcerek - notatki i założenia.

Komenda Żeńskiego Hufca Harcerek w Tarnowie

1931

dokumentacja aktowa

Sprawności wypisane odręczne stanowią najprawdopodobniej materiał z egzaminów na sprawności Janiny Kwietniówny,

Wandy Kołodziejówny oraz Z. Walloni. Maszynopisy są opisami sprawności samarytańskich dla harcerek i projektem

sprawności ratowniczki obozowej/zlotowej.

 

MHAR/11-39/69

Fotokopia pierwszej strony książeczki Jana Krasickiego, członka Drużyny im. Tadeusza Kościuszki w Święcianach

Okręg Wileński ZHP

29.11.1931

dokumentacja aktowa, fotokopia

 

MHAR/11-39/70

Władysława Kwaśniewicza kopie dokumentów

Oddział ZHP Lwów

1931-1933

dokumentacja aktowa

Dyplom nadania odznaki 20-lecia Harcerstwa Lwowskiegi i List mianowania podharcmistrzem Jerzego Kwaśniewicza -

kserokopie, kolor.

 

MHAR/11-39/71

Wniosek o Odznakę Dziesięciolecia Służby dla Czesława Niżankowskiego, drużynowego 12 Lwowskiej Drużyny

Harcerzy.

Drużyna Akademicka Studium Akademii Medycyny Weterynaryjnej im. A. Małkowskiego we Lwowie.

1932

dokumentacja aktowa, wniosek

Dokument zawiera podstawowe dane o Czesławie Niżankowskim oraz informacje na temat przebiegu jego służby

instruktorskie. Wniosek złożyła Drużyna Akademicka Studium Akademii Medycyny Weterynaryjnej im. A. Małkowskiego

we Lwowie.

 

MHAR/11-39/72

Jubileuszowy Zlot Harcerstwa Polskiego w Spale 11-25.07.1935 r.

Związek Harcerstwa Polskiego

1935

dokumentacja aktowa

Zbiór materiałów związanych ze Jubileuszowym Zlotem w Spale: Program Jubileuszowego Zlotu w Spale; Zaproszenie

dla Gości na Jubileuszowy Zlot w Spale; Karta uczestnictwa nr. 105 Żeńskiej Drużyny Zastępowych Hufca Jasło

podpisana przez Helenę Śliwowską; Regulamin Harców na Zlocie Jubileuszowym Harcerzy w Spale: uwagi ogólne, plan

harców, ogólne wytyczne; Mapa terenu Jubileuszowego Zlotu w Spale z zaznaczonymi granicami obozów harcerek i
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harcerzy, strategicznymi punktami obozowymi oraz miejscami zbiórek do harców zlotowych; Wspomnienia Komendantki

Harcerstwa Polskiego w Czechosłowacji, hm. Bronisławy Poloczek – z zapisków z kroniki, 2005; Wspomnienia hm.

Władysławy Sikory z Chorągwi Śląskiej Harcerek, Cieszyn1995 r; Kserokopia dyplomu służby na zlocie Ostrowskiego

Zdzisława

 

MHAR/11-39/73

Dzienniczek korespondencyjny Barbary Rychłowskiej, uczennicy Prywatnej Szkoły Powszechnej Żeńskiej im. Zofii

Łabusiewicz w Warszawie

Rychłowska Barbara

1935-1936

dokumentacja aktowa

Dzienniczek korespondencyjny Barbary Rychłowskiej między szkołą a opiekunami. W zeszycie znajduje się zgoda p.

Rychłowskiej na przynależność córki do drużyny szkolnej (s. 7)

 

MHAR/11-39/74

Zarządzenie Rady Ministrów o nadaniu statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności publicznej Związkowi Harcerstwa

Polskiego

Prezes Rady Ministrów

8.04.1936

dokumentacja aktowa

Treść zarządzenia Rady Ministrów z 8 kwietnia 1936 r. oraz treść statutu ZHP z 1936 r.

 

MHAR/11-39/75

Monitor Polski. Statut Związku Harcerstwa Polskiego

Prezes Rady Ministrów

8.04.1936

statut

Uznanie ZHP za stowarzyszenie wyższej użyteczności publicznej, treśc statut Związku Harcerstwa Polskiego.

 

MHAR/11-39/76

Pismo Polskiego Związku Narciarskiego do Harcerskiego Klubu Narciarskiego w Zakopanem

Polski Związek Narciarski

12.02.1937

dokumentacja aktowa, pismo

Polski Związek Narciarski zwraca się do Harcerskiego Klubu Narciarskiego w Zakopanym z prośbą o zwrot pieniędzy za

druk i wysyłkę 5.500 sztuk biletów na Międzynarodowe Harcerskie Zawody Narciarskie.

 

MHAR/11-39/77

Materiały statystyczne Chorągwi Warszawskiej za lata 1929, 1930, 1933 i Związku Harcerstwa Polskiego Organizacji

Harcerek 1938

Związek Harcerstwa Polskiego, Okręg Warszawski ZHP

1929-1938

dokumentacja aktowa

Jednostka zawiera oryginalne broszurki: „Rok 1929. Liczby do sprawozdania. Oddział Warszawski ZHP”, „Rok 1933.

Liczby do sprawozdania. Oddział Warszawski ZHP”, Załącznik do raportu rocznego – Sprawozdanie z pracy letniej

Warszawskich Drużyn Żeńskich nr. 47, 34 i 4 za 1930 r. oraz kserokopię „Sprawozdania Związku Harcerstwa Polskiego

za rok 1938 Organizacji Harcerek" i "Wzór sprawozdania kasowego" 1930.

 

MHAR/11-39/78

2 Ogólnopolski Zlot Harcerek w Rybienku „Ulotka Zlotowa. Zlot Ogólny Harcerek”

Główna Kwatera Żeńska ZHP

1928

ulotka informacyjna

Ulotka zawiera informacje o: Centralnej Komisji Zlotowej i pracach przygotowawczych do Ogólnopolski Zlot Harcerek w

Rybienku, organizacyjne dotyczące m. in. warunków uczestnictwa, zawodach jakie będą się odbywały wraz z założeniami

(wyćwiczenie harcerski, zawody sportowe, pokazy artystyczne i przemysłu drużyn), programie kursu dla drużyn

ratowniczych przeciwgazowych, uczestnictwie drużyn polskich z zagranicy (cel, warunki uczestnictwa, program).

 

MHAR/11-39/79

Dokumenty harcerskich stacji krótkofalarskich, nadawczo-odbiorczych

Główna Kwatera Harcerzy

1939
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dokumentacja aktowa

1 Karta rejestracyjna SPL 1809, Główna Kwatera Harcerzy 30.01.1939

2 Karta rejestracyjna SPL 876, Katowice 20.02.1939

3 Karta rejestracyjna SPL 880/13 Łuck 20.02.1939

4 Zaświadczenie Brunona Potockiego że jest operatorem stacji krótkofalowej SP2 JJ Hufca Harcerzy Białystok-Miasto

01.09.1939 (kserokopia)

5 Potwierdzenie danych osobowych Brunona Potockiego (kserokopia)

6 Karta rejestracyjna SP2 HB, Lech Dąbrowski Częstochowa

7 Karta Rejestracyjna SPL 893 Chojnice

8 Karta pocztowa od SP 470B z Łasina doSP2JJ Białystok

 

MHAR/11-39/80

Kronika wycieczki zastępu „Sokołów” i „Słowików” 1 Kieleckiej Drużyny Harcerzy im. Dionizego Czachowskiego po

terenie powiatu brasławskiego, woj. wileńskie

1 Kielecka Drużyna Harcerzy im. Dionizego Czachowskiego

27-29.07.1939

dokumentacja aktowa

Kronika zawiera spis uczestników, zaświadczenie komendanta obozu, opis marszruty i posiłków oraz notatki, rysunki i

szkice wykonane podczas wywiadów wsi Łapiny i Bystromowce. Do kroniki załączono kwity dokumentujące wykonane

zakupy żywnościowe

 

MHAR/11-39/81

Notatki uczestnika kursu dla instruktorów zuchowych w Nierodzimiu – opracowanie sprawności „akrobaty” – odręczne

uwagi Aleksandra Kamińskiego

Janiszek Andrzej

1934

dokumentacja aktowa

Notatki zawierają informację jakie sprawności można ćwiczyć z zuchami ubiegająca się o sprawność akrobaty –

naniesione komentarze A. Kamińskiego. W dalszej części znajdują się konspekty 8 kolejnych zbiórek przeprowadzonych

przez autora z zuchami w terminie 19-27.06.1934 r. Każda zbiórka została skomentowana przez Kamińskiego. Na końcu

regulamin sprawności i notatka autora wykonana po latach.

 

MHAR/11-39/82

Rozkazy Komendantki Warszawskiej Chorągwi Harcerek

Główna Kwatera Żeńska ZHP

1930-1933

dokumentacja aktowa

Jednostka zawiera: rozkazy z lat 1930 (1, 3, fragmenty 4, 5-7), 1932 (1 i 2), 1933 (1-3); List Okólny Oddziału

Warszawskiego 12.03.1930; pismo Głównej Kwatery Harcerek 8.05.1930; Sprawozdanie Harcerskiego Klubu

Narciarskiego w Warszawie 1932/1933; informacje o Konkursie Kół Przyjaciół Harcerstwa 1932; List Głównej Kwatery

Harcerek w sprawie kursu instruktorskiego 17.12.1933 r.

 

MHAR/11-39/83

Dokumenty z działalności I Gostyńskiej Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krobi oraz Hufca Gostyń,

Chorągiew Poznańska

Hufiec Gostyń, Chorągiew Poznańska

1968-1970; 1929-1939, 1945-1947

dokumentacja aktowa, fotografia

Jednostka zawiera oryginalny protokół ze zdobycia sprawności pisarza (17.12.1933) oraz oryginalne zdjęcia opisane po

1980 r. Wśród zdjęcia znajdują się fotografie ze: Zlotu Hufca Gostyń 28-29.06.1931, Zlotu 20-lecia Chorągwi Poznańskiej

w Dębinie (1932 r.); obozów drużyn Hufca Gostyń: I Gostyńskiej Drużyny Harcerzy im. Tadeusza Kościuszki w Krobi, 3

Gostyńskiej Drużyny Harcerskiej im. S. Czarneckiego, 2 Gostyńskiej Drużyny Harcerskiej im. Zawiszy Czarnego (lata

1930-1933), 2 Gostyńskiej Żeńskiej Drużyny Harcerskiej im. Emilii Plater; pochodu z okazji Dnia Zwycięstwa (1947).

Większość dokumentacji stanowią kserokopie dokumentów z lat 1930-1968 obrazujące pracę Hufca Gostyń i jego

poszczególnych drużyn: rozkazy, korespondencja, karty sprawności, regulaminy, zaproszenia.

 

MHAR/11-39/84

„Rodowód” – blankiet karty indywidualnej harcerza

nieznany

przed 1939

dokumentacja aktowa, blankiet

Dokument jest formą ankiety pozwalającej określić harcerską ścieżkę członka ZHP lub konkretnej drużyny. Uwzględniono

System muzealny MONA, strona 33 z 5127.10.2016



Inwentarz zbioru "Zespół akt 1911-1939"

Muzeum Harcerstwa

w niej: dane osobowe, religie, terminy zdobycia kolejnych stopni harcerskich i sprawności, nazwę drużyny do której

wstąpił oraz z jakiej został przeniesiony, sprawowane funkcje oraz datę opuszczenia drużyny.

 

MHAR/11-39/85

Fragmenty tekstów inscenizacji: „Pod namiotami. Z życia harcerskiego” i „Wizja”

nieznany

przed 1939

dokumentacja aktowa, tekst inscenizacji

Inscenizacje przedstawiają życie obozowe i perypetie harcerzy. Każda z nich zawiera spis osób oraz didaskalia. Dłuższa

inscenizacja podzielona została na sceny.

 

MHAR/11-39/86

Relacja z międzynarodowego kursu instruktorek w Sromowcach

nieznany

po 1956; ok 1935

dokumentacja aktowa, wspomnienia

Harcerka z 13 Warszawskiej Żeńskiej Drużyny Harcerskiej opisuje swoje wrażenia z Międzynarodowego Kursu

Instruktorskiego w Sromowcach Wyżnych. Wspomina ceremonię otwarcia, ogniska, wycieczki i gawędę Olgi

Małkowskiej. Druga część tekstu to informacja o wagonie kolejowym otrzymanym przez Cisowy Dworek.

 

MHAR/11-39/87

Akt przekazania sztandarów drużyn z Samary (1917), Władywostoku (1918), Irkucka (1919) Związkowi Harcerstwa

Polskiego przez zjazd byłych harcerzy ze Wschodniej Rosji, Syberii i Dalekiego Wschodu

Zjazd byłych harcerzy ze Wschodniej Rosji, Syberii i Dalekiego Wschodu. (autor)

05.06.1938

akt przekazania

Dokument zawiera informacje o okolicznościach przekazania sztandarów I Samarskiej Harcerskiej Drużyny im. T.

Kościuszki, Władywostockiej Harcerskiej Drużyny im. T. Kościuszki i Irkuckiej Harcerskiej Drużyny im. T. Kościuszki

Związkowi Harcerstwa Polskiego. Ponadto w akcie zawarto informacje dotyczące fundatorów sztandarów, okoliczności

ich poświęcenia i ewakuacji do Polski oraz ich powojennych losów do 1938 r. Pod treścią dokumentu podpisali się byli

harcerze ze Wschodniej Rosji, Syberii i Dalekiego Wschodu.

 

MHAR/11-39/88

Rozkazy 134 Mazowieckiej Drużyny Harcerzy im. Zawiszy Czarnego w Wawrze z lat 1938-1939

134 Mazowiecka Drużyna Harcerzy im. Zawiszy Czarnego w Wawrze (wytwórca), Przetacki Tadeusz

27.03.1938-12.06.1939

dokumentacja aktowa

Rozkazy z lat 1938-1939 drużynowego 134 Mazowieckiej Drużyny Harcerzy im. Zawiszy Czarnego w Wawrze.

Dokumenty opatrzone pieczęciami drużyny i podpisem drużynowego, zawierają informacje osobowe: przyjęcia i

zwolnienia, mianowania, uzyskane stopnie, przydziały, nagany; informacje o organizowanych: wycieczkach, świętach,

spotkaniach i zbiórkach, służbie w izbie; podają również wyniki zawodów i rywalizacji międzyzastępowej. W rozkazach

uwidoczniona jest struktura drużyny i jej stan osobowym.

 

MHAR/11-39/89

Dokumentacja 11 Zagłębiowskiej Drużyny Harcerskiej im. Stefana Czarnieckiego w Częstochowie i przebiegu służby

harcerskiej Jerzego Monikowskiego

Monikowski Jerzy

1929-1938, 1947

dokumentacja aktowa

Zeszyt pracy Zastępu Czajek 11 Zagłębiowskiej Drużyny Harcerskiej im. Stanisława Czarneckiego w Częstochowie

28.09.1931-30.04.1933 z kartkami z bloczku do składania raportu ze zbiórki lub wycieczki, całorocznym programem

pracy i konspektem wycieczki drużyny w Pieniny. 

Notatki z kursów instruktorskich w 1933: Wstępnego kursu instruktorskiego Komendy Hufca w Częstochowie i Kursu

podharcmistrzowskiego Komendy Chorągwi wraz z zaświadczeniem lekarskim Jerzego Monikowskiego i prośbą o

dopuszczenie do próby H.R., zaświadczeniem o ukończeniu kursu wstępnego Komendy Hufca w Częstochowie. Materiały

z kursów do prób harcerskich i sprawności. Zaproszenie 31 Próbnej Drużyny Harcerskiej na Wielką Wentę Harcerską.

Pisma służbowe w sprawie wymiany drużynowego 19 Drużyny Harcerzy i mianowania wizytatorem IV Hufca dh.

Monikowskiego. Prospekt kursu zastępowych 11 Zagłębiowskiej Drużyny Harcerskiej w Częstochowie w 1935 r., notatki

z kursu Starszoharcerskiego w Sierakowie w 1935 r. oraz treść audycji radiowej nadanej przy okazji zabawy

instruktorskiej. Materiały dotyczące 9 drużyny reprezentacyjnej na Jamboree w Holandii (1933-1937). Notatki dotyczące

sekcji harcerskiej SPRA. Przyrzeczenie harcerskie z 1947 r. Dokumenty związane z funkcją sędzi Biegu Młodszych na

Jubileuszowym Zlocie Harcerzy w Spale Jerzego Monikowskiego. Zgłoszenie na 4 Jamboree w Godollo, przepustka i bilet
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na wycieczkę z 3 Jamboree w Arrowe Park.

 

MHAR/11-39/90

Gazetka „TI-TI-TA-TA” kursu podharcmistrzowskiego w Kazuniu i Kręgu Instruktorów Chorągwi Warszawskiej, nr 1, 2,

3, 7

"TI-TI-TA-TA" (gazetka) (wydawca), Krąg Instruktorów Chorągwi Warszawskiej (wydawca)

1922, 1923; 1922-1923

dokumentacja aktowa, gazetka

Materiały w teczce złożone z czterech gazetek (gazetki wydawane były podczas Kursu podharcmistrzowskiego w Kazuniu

(gazetki nr 1, 2, 3) i kręgu Instruktorów Chorągwi Warszawskiej (gazetka nr 7)): 

A). Nr 1 – Na pierwszej stronie widnieje napis: „TI-TI-TA-TA. Organ urzędowy klubu „Golców” i nieurzędowy innych

stronnictw obozowych. Wychodzi co niedziela wieczór przy ognisku. Pod zbiorową redakcją – […] – idź za strzałką. Nr 1.

Kazuń – dn. 6.VIII.1922 r.”. Pismo (gazetka obozowa) zawiera treści żartobliwe. Druk powielany.

B). Nr 2 – Na pierwszej stronie widnieje napis: „TI-TI-TA-TA. Organ urzędowy klubu „Golców” i nieurzędowy innych

stronnictw obozowych. Tygodnik obficie ilustrowany, na papierze kradzionym. Wychodzi co niedziela wieczór – przy

ognisku. Pod zbiorową redakcją – […] – idź za strzałką. Nr 2. Kazuń – 13 sierpnia 1922 r.”. Pismo (gazetka obozowa) o

charakterze żartobliwym. Druk powielany.

C). Nr 3 – Na pierwszej stronie widnieje napis: „TI-TI-TA-TA. Organ urzędowy klubu „Golców” i nieurzędowy innych

stronnictw obozowych. Wychodzi co niedziela wieczór przy ognisku. Pod zbiorową redakcją – […] – idź za strzałką. Nr 1.

Kazuń – dn. 19.VIII.1922 r.”. Pismo (gazetka obozowa) zawiera treści żartobliwe. Rękopis.

D). Nr 7 - Na pierwszej stronie widnieje napis: „TI-TI-TA-TA. Organ urzędowy Klubu Instruktorów Chorągwi

Warszawskiej. Rok II. 4 marzec 1923 r. Nr 7”. Rękopis. 

 

Do gazetek dołączono kserokopię – „Ostatnie strony – TI-TI-TA-TA”, zawierające „Wynik Kursu Instruktorskiego

Warszawskiej Chorągwi Męskiej w Kazuniu – Sierpień 1922 rok”. W wykazie zamieszczono: imię, nazwisko, ocenę,

uwagi, wynik ogólny.

 

MHAR/11-39/91

Kalendarz „Iskier” na 1929 r. prowadzony przez Juliusza Twarowskiego

Kopczewski Władysław

1929

dokumentacja aktowa, kalendarz kieszonkowy

Kalendarzyk bogaty w treści z dziedziny literatury, historii, matematyki, fizyki, geografii, sportu i inne. Zawiera również

kurs nauki języka angielskiego. Z informacji tych korzystał właściciel Juliusz Twarokowski podkreślając najistotniejsze

treści. Rubryki wypełniano sporadycznie poza pierwszymi stronami w których uzupełniono informacje dotyczące

użytkownika kalendarza.

 

MHAR/11-39/92

Akta osobowe Antoniego Garmola (1988-1939)

Garmol Antoni (autor)

1931-1940

dokumentacja aktowa, legitymacja, akt urodzenia, akt małżeństwa, korespondencja, dyplom

Świadectwo ukończenia gimnazjum, nr 000302 z 19.06.1931 – łotewski, polski

Łotewska Legitymacja skautowa z 1934

Uwierzytelnione tłumaczenie Akt urodzenia Jana Garmol, Lwów 7.05.1936

Akt urodzenia Antoniego Gramola nr 316, 12.03.1938

Dyplom ukończenia studiów weterynaryjnych we Lwowie (odpis) 1936, z kolorowym ksero oryginału

Uznanie ważności świadectwa przez Ministerstwo WPiOP, 10.09.1931

Odpis świadectwa ukończenia gimnazjum, 07.03.1932

Zaświadczenie o odbyciu praktyki rzeźnej w Katowicach, 19.09.1936 – 2 szt.

Legitymacja Wojskowa z 1937

Akt małżeństwa, Myszyniec 1939

List do żony A. Gramoli z 06.01.1940 z dołączoną informacją ze szpitala z 1934 i wiadomość o jego śmierci

Recepty lekarza weterynarii

6 kart pocztowych z lat 1935-1938 do A. Garmoli

Kserokopia, Świadectwa zawarcia związku małżeńskiego, Częstochowa 29.07.1939

 

MHAR/11-39/93

Stanica harcerska im. ks. biskupa Władysława Bandurskiego w Wilnie, rysunki wykonawcze kanalizacji i wodociągu

Okręg Wileński ZHP, Herlman Irena (projektant)

27.07.1937

dokumentacja techniczna, dokumentacja aktowa
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Dokumentacja zawiera niezbędne pozwolenia na budowę opieczętowane pieczęciami lakowymi oraz rysunki techniczne:

instalacji wodociągów i kanalizacji, węzła cieplnego i kotłowni oraz rzuty wszystkich poziomów budynku. W jednostce

znajdują się kserokopie dokumentów dotyczących próby odzyskania budynku dla polonii po II wojnie światowej.

 

MHAR/11-39/94

Regulamin, rozkazy i sprawozdania 7 Drużyny Harcerzy im. Jakuba Jasińskiego w Wilnie

7 Wileńska Drużyna Harcerzy im. Jakuba Jasińskiego

1924-1929

dokumentacja aktowa

W jednostce znajdują się zachowane oryginały dokumentów z lat dwudziestych, regulamin pracy 7 Wileńskiej Drużyny

Harcerzy im. Jakuba Jasińskiego, rozkazy, sprawozdania i plany pracy. Dokumentacja ta niesie ze sobą bogate informacje

dotyczące całorocznej działalności drużyny: hasło przewodnie pod którym odbywała się praca w danym roku, ogólne

wytyczne programu -cele, przedsięwzięcia i prace które zamierzano zorganizować lub przeprowadzić w danym roku,

sposób i środkami jakimi zamierzano zrealizować cele programu. Sprawozdania miesięczne i raporty roczne podają

liczebność drużyny. Ponadto z rozkazów można czerpać m.in. wiedzę na temat dyscypliny oraz zdobywania stopni

harcerskich i instruktorskich przez członków Siódemki oraz wyniki współzawodnictwa między zastępami. Wśród

rozkazów znajduje sie spis harcerzy z 01.07.1925 r.

 

MHAR/11-39/95

Pamiętnik zastępu „Wilków” 1926-1929 oraz program pracy 1930-1932 7 Drużyny Harcerzy im. Jakuba Jasińskiego w

Wilnie

7 Wileńska Drużyna Harcerzy im. Jakuba Jasińskiego

1926-1932

dokumentacja aktowa

W pamiętniku uwzględniono skład zastępu, relacje z pracy i wycieczek oraz krótkie wspomnienia z niektórych wycieczek.

Całość podzielona na 3 tomy: 1 za 1926 r.. 2 za 1927 r., 3 od 1928 do 1931 r. Uzupełnienie stanowią plany pracy oraz

wyniki zawodów zastępu.

 

MHAR/11-39/96

Regulaminy, rozkazy i sprawozdania 7 Drużyny Harcerzy im. Jakuba Jasińskiego w Wilnie

7 Wileńska Drużyna Harcerzy im. Jakuba Jasińskiego

1930-1937

dokumentacja aktowa

W jednostce znajdują się zachowane oryginały, regulaminów pracy 7 Wileńskiej Drużyny Harcerzy im. Jakuba

Jasińskiego, rozkazy, sprawozdania i plany pracy. Dokumentacja ta niesie ze sobą bogate informacje dotyczące

całorocznej działalności drużyny : hasło przewodnie pod którym odbywała się praca w danym roku, ogólne wytyczne

programu -cele, przedsięwzięcia i prace które zamierzano zorganizować lub przeprowadzić w danym roku, sposób i

środkami jakimi zamierzano zrealizować cele programu. Sprawozdania miesięczne i raporty roczne podają liczebność

drużyny. Ponadto z rozkazów można czerpać m.in. wiedzę na temat dyscypliny oraz zdobywania stopni harcerskich i

instruktorskich przez członków Siódemki. W jednostce znajduje się również relacja z wycieczki zastępu Kruków

(4.06.1933?).

 

MHAR/11-39/97

Rozkazy obozu stałego i dziennik kolonii wilcząt 7 Drużyny Harcerzy im. Jakuba Jasińskiego w Wilnie

7 Wileńska Drużyna Harcerzy im. Jakuba Jasińskiego

4-30.07.1932

dokumentacja aktowa

Prospekty akcji letniej na 1932. Dzienne rozkazy obozu stałego 7 Wileńskiej Drużyny Zuchowej podają do wiadomości:

zastęp i zastępowy służbowy, punktacje w zawodach za poprzedni dzień, rozkład dnia, informacje osobowe.

Dziennik obozowy kolonii zuchowej 7 WDH podzielono na dwie części :książkę pracy i rozkazy. W książce pracy dla

każdego dnia podano: datę, warunki atmosferyczne, rozkład dnia, wyżywienia, stan zdrowotny uczestników. W rozkazach

kolonii uwzględniono: zastęp służbowy, punktacje w zawodach za poprzedni dzień, rozkład dnia, informacje osobowe.

 

MHAR/11-39/98

Kronika z wycieczki zastępu „Węgorzy” 7 Drużyny Harcerzy im. Jakuba Jasińskiego w Wilnie

7 Wileńska Drużyna Harcerzy im. Jakuba Jasińskiego, Bukowski Czesław (autor)

19-24.07.1931

dokumentacja aktowa, dziennik

Szkice, rysunki satyryczne, rymowanki i notatki Czesława Kuleszy z wycieczki podczas której przeprowadzano wywiad

wsi. Pisemna relacja obrazuje sytuację bytową mieszkańców wsi w okresie dwudziestolecia międzywojennego.

Uwzględniono w niej m. in. opis wielkości gospodarstw, opis wnętrz domostw, liczebność rodzin oraz stosunek do

harcerzy.
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MHAR/11-39/99

Ewidencja, dziennik i rozkazy Koloni "Wilcząt" 7 Drużyny Harcerzy im. Jakuba Jasińskiego w Wilnie

7 Wileńska Drużyna Harcerzy im. Jakuba Jasińskiego

25.06.1931-10.07.1931

dokumentacja aktowa

Książka pracy II Kolonii Wilcząt nad Naroczą zawiera ewidencję 9 osób uczestniczących w kolonii z uwzględnieniem

wieku , stopnia, funkcji i zawodu. W części dziennik i rozkazy dla każdego dnia kolonijnego uwzględniono przebieg dnia

(plan pracy), stan zdrowotny, wyżywienie i rozkazy.

 

MHAR/11-39/100

Księga punktu sanitarno-opatrunkowego w 2 obozie harcerskim w 1932 r. 7 Drużyny Harcerzy im. Jakuba Jasińskiego w

Wilnie, zorganizowanym we wsi Kupa

7 Wileńska Drużyna Harcerzy im. Jakuba Jasińskiego

11-29.07.1932

dokumentacja aktowa

W zeszycie odnotowano osoby którym udzielono pomocy w punkcie sanitarno-opatrunkowym. Wykonane zabiegi

podzielono na zabiegi jednorazowe oraz zabiegi stałe. Przy zabiegach jednorazowych podano: imię i nazwisko pacjenta,

adres zamieszkania, historię choroby, rozpoznanie i wykonane zabiegi. Przy zabiegach stałych przy nazwisku pacjenta

notowano: wiek, datę kolejnej wizyty, stan i wykonane zabiegi.

 

MHAR/11-39/101

Materiały 7 Drużyny Harcerzy im. Jakuba Jasińskiego w Wilnie

7 Wileńska Drużyna Harcerzy im. Jakuba Jasińskiego

po 1970; 1922-1939

dokumentacja aktowa

Życiorysy, nekrologi, klepsydry, korespondencja listowna oraz odtwarzane po latach listy członków 7 Drużyny Harcerzy

im. Jakuba Jasińskiego w Wilnie.

 

MHAR/11-39/102

Materiały Gimnazjum im. Joachima Lelewela w Wilnie

Gimnazjum im. Joachima Lelewela w Wilnie

1925-1929

dokumentacja aktowa

Dokumenty różne związane z działalnością pedagogiczną oraz organizacyjne Gimnazjum im. J. Lelewela w Wilnie. Wśród

dokumentów znajdują się: wykaz dyplomów i nagród przechodnich zdobytych przez uczniów gimnazjum, materiały

związane z Wystawą Pedagogiczną w Kuratorium C.S.W. w 1928 r. oraz Wystawą Powszechną w Poznaniu w 1929 r.

Dokumenty organizacyjne dotyczą podziału godzin lekcyjnych między nauczycieli w latach 1925/26 i 1926/27, wykaz

nauczycieli i personelu na rok szkolny 1925-1926, wykaz 30 książek z biblioteki gimnazjum.

 

MHAR/11-39/103

Zapiski i komentarze Witolda Rusiniaka dotyczące członków i działalności 7 Drużyny Harcerzy im. Jakuba Jasińskiego w

Wilnie

7 Wileńska Drużyna Harcerzy im. Jakuba Jasińskiego

po 1980; 1922-1935

dokumentacja aktowa

Notatki zawierają próby odtworzenia dziejów 7 Wileńskiej Drużyny Harcerzy im. J. Jasińskiego, oraz harcerskiego

rozwoju poszczególnych jej członków sporządzone na podstawie zachowanych rozkazów drużyny.

 

MHAR/11-39/104

Śpiewnik harcerski 1 Łowickiej Drużyny Harcerzy im. Józefa Poniatowskieg

1 Łowicka Drużyna Harcerzy im. Józefa Poniatowskieg

1925

dokumentacja aktowa, śpiewnik

Spiewnik zawiera piosenki wraz z ilustracjami, dla czterech piosenek podano również nuty.

 

MHAR/11-39/105

„Druh”, miesięcznik 1 Grodziskiej Drużyny Harcerskiej

1 Męska Grodziska Drużyna Harcerska

1929-1930

dokumentacja aktowa

Jednostka zawiera trzy numery miesięcznika z listopada i grudnia 1929 r. oraz nr 1-2 z 1930 r. W treści gazetek
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zamieszczono: historię 1 Męskiej Grodziskiej Drużyny Harcerzy im. Tadeusza Kościuszki oraz relacje z przedsięwzięć

organizowanych przez drużynę. Ponadto w poszczególnych numerach można odnaleźć: informacje z kroniki 1 drużyny

żeńskiej i męskiej, informacje o pracy Koła Przyjaciół Harcerstwa istniejącego przy drużynie żeńskiej i męskiej, ogólne

informacje dotyczący ZHP (zjazd ZHP w 1929 r., relacja z II Harcerskiego Zlotu Narodowego, mundur zimowy), przegląd

prasy harcerskiej, rubrykę z rozrywkami oraz humorem.

 

MHAR/11-39/106

Przedruk listu Naczelnego Wodza Wojsk Polskich do harcerzy

Piłsudski Józef

29.05.1931

dokumentacja aktowa

Słowa uznania dla harcerzy za ich udział w I wojnie światowej i obronie Ojczyzny.

 

MHAR/11-39/107

Dyplom Obywatelskiego Komitetu Obrony Państwa dla Zygmunta Bułakowskiego – harcerza ochotnika z Radomia, wraz

z zaświadczeniem

Obywatelski Komitet Obrony Państwa, Kuratorium Okręgu Szkolnego Gdańskiego w Sopocie

po 200; 1921-1946

dokumentacja aktowa

Dyplom 5974 poświadczający iż Zygmunt Bułakowski służył jako harcerz ochotnik w Oddziale Wartowniczym w

Radomiu.

 

MHAR/11-39/108

Relacja Krzysztofa Zaleskiego z Jamboree w Holandii

Zaleski Krzysztof

1937

dokumentacja aktowa, wycinek prasowy

Wspomnienia uczestnika Jambore w Holandi skupione są wokół turnieju pokazów narodowych na którym nasza

reprezentacja wystąpiła w towarzystwie samolotów RWD i szybowców.

 

MHAR/11-39/109

7 Wileńska drużyna Harcerzy im. Jakuba Jasińskiego – czasopisma

7 Wileńska Drużyna Harcerzy im. Jakuba Jasińskiego

1924-1938

dokumentacja aktowa, czasopismo

Jednostka zawiera zachowane czasopisma wydane nakładem 7 Wileńskiej Drużyny Harcerzy: „Skaut” rok II z 1924 r. nr 8

i 9, rok IV z 1926 r. nr 12, rok VI 1928 nr 1; „Włóczęga” Biuletyn Gromady Włóczęgów” 7go Szczepu Harcerzy im.

Jakuba Jasińskiego rok I nr 1 z kwietnia 1938 r. Znajdują się w nich informacje dotyczące organizacji i funkcjonowania

drużyny oraz gromady włóczęgów, wspomnienia z obozów i wycieczek oraz dane statystyczne. Dodatkowo w materiałach

znajduje się  ”Harcerz. Tygodnik młodzieży harcerskiej” poświęcony 7 Wileńskiej Drużynie im. J. Jasińskiego z

4.11.1928 r.

 

MHAR/11-39/110

Notatniki Czesława Kuleszy z programem zbiórek zastępu „Wilków” 7 Wileńskiej Drużyny Harcerzy im. Jakuba

Jasińskiego

7 Wileńska Drużyna Harcerzy im. Jakuba Jasińskiego, Kulesza Czesław

1926-1938 [?]

dokumentacja aktowa, notatki

Notatnik zawiera program zbiórek zastępu „Wilków” z podziałem na program zamierzony i wykonany oraz listę obecności

na poszczególnych zbiórkach w miesiącu wrześniu. Rok nieznany.

 

MHAR/11-39/111

Notatnik J. Gurlewskiego [?] z zastępu „Nietoperzy” 7 Drużyny Harcerzy im. Jakuba Jasińskiego w Wilnie z obozu

wędrownego.

7 Wileńska Drużyna Harcerzy im. Jakuba Jasińskiego

27.07-8.08.1933

dokumentacja aktowa, notatki

Autor opisuje przebieg obozu wędrownego, trasę, napotkane problemy i przygody. Notatki obrazują życie codzienne

podczas wędrówek.

 

MHAR/11-39/112

Szkicownik „Nietoperzy” 7 Drużyny Harcerzy im. Jakuba Jasińskiego w Wilnie. Szkice z Worochty i Mikuliczyna
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7 Wileńska Drużyna Harcerzy im. Jakuba Jasińskiego

1933

szkicownik

Szkicownik ze szkicami cerkwi, budynków i sczegółów architektonicznych - 8 szkiców.

 

MHAR/11-39/113

Dziennik A. Anczutina „Orła” z obozu wędrownego 7 Drużyny Harcerzy im. Jakuba Jasińskiego w Wilnie

7 Wileńska Drużyna Harcerzy im. Jakuba Jasińskiego, Anczutin A. (autor)

1-29.07.1925

dokumentacja aktowa

Autor opisuje przebieg obozu wędrownego, trasę, napotkane problemy i przygody. Notatki obrazują życie codzienne

podczas wędrówek oraz relacje między uczestnikami.

 

MHAR/11-39/114

Materiały do rozkazów 7 Drużyny Harcerzy im. Jakuba Jasińskiego w Wilnie

7 Wileńska Drużyna Harcerzy im. Jakuba Jasińskiego

1927

dokumentacja aktowa

Brudnopisy rozkazów drużyny za 1927 r. oraz zaproszenie 1 Żeńskiej Wileńskiej Drużyny Harcerek na Obchody ku czci

poległych.

 

MHAR/11-39/115

7 Drużyna Harcerzy im. Jakuba Jasińskiego w Wilnie, dziennik obozowy Ryszarda Jakubowskiego z zastępu „Jastrzębi”

7 Wileńska Drużyna Harcerzy im. Jakuba Jasińskiego, Jakubowski Ryszard (autor)

1-20.07.1926

dokumentacja aktowa

Notatki Ryszarda Jakubowskiego z dni obozowych, opisuje w nich codzienne życie obozowe.

 

MHAR/11-39/116

7 Drużyna Harcerzy im. Jakuba Jasińskiego w Wilnie, dziennik obozowy W. Jakubowskiego z zastępu „Jeleni”

7 Wileńska Drużyna Harcerzy im. Jakuba Jasińskiego, Jakubowski W. (autor)

1-30.07.1926

dokumentacja aktowa, dziennik

Notatki W. Jakubowskiego z kolejnych dni obozowych, zawierające opis codziennego życia obozowego.

 

MHAR/11-39/117

Piosenki śpiewane przez 7 Drużynę Harcerzy im. Jakuba Jasińskiego w Wilnie zebrane przez Tadeusza Wojciechowskiego

7 Wileńska Drużyna Harcerzy im. Jakuba Jasińskiego

1923-1928

dokumentacja aktowa, śpiewnik

Zeszyt z piosenkami śpiewanymi przez 7 Drużynę Harcerzy im. Jakuba Jasińskiego.

 

MHAR/11-39/118

Materiały do tradycji, obrzędów i metodyki 7 Drużyny Harcerzy im. Jakuba Jasińskiego w Wilnie

7 Wileńska Drużyna Harcerzy im. Jakuba Jasińskiego

1970-1990 [?]

dokumentacja aktowa

Biogram i wizerunek patrona drużyny Jakuba Jasińskiego. Opis zwyczajów, obrzędów i ustalonych tradycją stałych

punktów programu pracy 7 Drużyny Harcerzy im. Jakuba Jasińskiego w Wilnie. Przemyślenia Czesława Kuleszy na temat

jego harcerskiej służby jak i problemów starszyzny harcerskiej oraz Stanisława Kondratowicza na temat idei harcerstwa.

Materiał spisany po 1970 r.

 

MHAR/11-39/119

Gromada Włóczęgów 7 Drużyny Harcerzy im. Jakuba Jasińskiego w Wilnie

7 Wileńska Drużyna Harcerzy im. Jakuba Jasińskiego

1987; 1927-1937

dokumentacja aktowa

Jednostka zawiera dokumenty oryginalne związane z funkcjonowaniem Gromady Włóczęgów, dokumenty powielone i

rękopis przedstawiający proces kształtowania Gromady Włóczęgów. Wśród dokumentów oryginalnych znajduje się kilka

numerów „Więc posłuchajcie i zważcie u siebie” – Komunikat Włóczęgów Siódemki Wileńskiej, oświadczenia

wyrażające zgodę na rewizję regulaminu Gromady, Rozkazy drużynowego m. in. informujący o zakwalifikowaniu drużyny

do kat. A., prospekt wycieczki Gromady do Włoch w 1932 r., listy okólne drużynowego dotyczące spraw organizacyjnych
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Gromady. Wśród materiałów powielonych znajduje się regulamin Gromady, List otwarty do Braci Siódmaków autorstwa

Tadeusza Wojciechowskiego oraz maszynopis pracy Mateusza-Pawła Puciaty „Wędrownicy”.

 

MHAR/11-39/120

Karta wychowania fizycznego (higieny osobistej) 7 Drużyny Harcerzy im. Jakuba Jasińskiego w Wilnie

7 Wileńska Drużyna Harcerzy im. Jakuba Jasińskiego

1922-1939

dokumentacja aktowa

Karta pozwalająca odnotować wykonywane w przeciągu miesiąca czynności dotyczące higieny osobistej i ćwiczeń.

 

MHAR/11-39/121

Fragmenty kronik 7 Wileńskiej Drużyny Harcerzy im. Jakuba Jasińskiego w Wilnie

7 Wileńska Drużyna Harcerzy im. Jakuba Jasińskiego

1928-1937

dokumentacja aktowa

Relacje i fragmenty kronik 7 Wileńskiej Drużyny Harcerzy im. Jakuba Jasińskiego z: obozu stałego nad Niemnem w 1928

r., wyprawy na Howerlę oraz oryginał relacji z obozu wędrownego na Pomorze.

 

MHAR/11-39/122

Przyczynki do historii 7 Drużyny Harcerzy im. Jakuba Jasińskiego w Wilnie

7 Wileńska Drużyna Harcerzy im. Jakuba Jasińskiego

po 1970; 1918-1939

dokumentacja aktowa

Opracowanie Jana Rymszewicza na temat 7 Wileńskiej Drużyny Harcerzy im. Jakuba Jasińskiego zawiera: roty

przyrzeczenia i prawo harcerskie z lat 1919-1939; informacje o początkach skautingu w Polsce i Wilnie; początkach

drużyny skautowej z której uformowała się 7WDH. Kolejną część stanowi artykuł Tadeusza Wojciechowskiego pt.

„Dzieje „Siódemki Wileńskiej” oraz tekst drużynowego Pawła Mateusza Puciaty pt. „Nasz Szczep”. Wskazuje on drogę

od drużyny do Szczepu oraz przyczyny jego utworzenia.

 

MHAR/11-39/123

Wiersze o Wilnie – zbiór

7 Wileńska Drużyna Harcerzy im. Jakuba Jasińskiego

1980-1999

poezja

Zbiór wierszy różnych autorów dotyczące Wilna i Wileńszczyzny, zebrane przez członków „Stalowej Siódemki”.

 

MHAR/11-39/124

Materiały zebrane przez Władysława Wielkiego dotyczące działalności 7 Wileńskiej Drużyny Harcerzy im. Jakuba

Jasińskiego: „Siódemka Wileńska” oraz „Dzieje wodnego zastępu „Bobrów” drużyny skautów 7 Szczepu Harcerzy im. J.

Jasińskiego w Wilnie”

Wielki Waldemar (autor)

1994; 1918-1939

wspomnienia

Opracowanie zawiera wspomnienia autora dotyczące działalności i pracy „Stalowej Siódemki” oraz Wodnego Zastępu

Bobrów, którego był członkiem. Uwagę skupiono na dziejach drużyny, drużynowym Mateuszu Puciacie oraz harcerskim

szkoleniom – zdobywaniu stopni harcerskich.

 

MHAR/11-39/125

Spotkania absolwentów – wychowanków Państwowej Szkoły Technicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Rymszewicz Jan, Kwiek Zygmunt

1975-1979

fotografia, wspomnienia

Relacje z pięciu spotkań absolwentów Państwowej Szkoły Technicznej im. J. Piłsudskiego w Wilnie, zorganizowanych w

latach 1975-1979. Do relacji załączone zdjęcia luzem (31) i wklejone na karty (69). Jan Rymszewicz uczestnik spotkań

należał przed wojną do 7 Wileńskiej Drużyny Harcerzy.

 

MHAR/11-39/126

Krąg Instruktorski „Korzenie” i Krąg Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego w Gdańsku

Krąg Instruktorski Korzenie w Gdańsku

1971-1992; 1939

dokumentacja aktowa, rozkaz, program

Jednostka zawiera materiały związane z działalnością gdańskich seniorów. Wybór rozkazów Kręgu Instruktorów
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Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego w Gdańsku: L. 4/86; L. 4/91; L. 3/91; L. 1/91; L. 3/90. Materiały do gawęd i

spotkań Kręgu Instruktorów Seniorów „Korzenie”, plany pracy, zawiadomienia o zbiórkach, wykazy osób które odeszły na

wieczną wartę. Dodatkowo w materiałach znajduje się: Projekt regulaminu ruchu programowo-metodycznego „Krajowa

Rada Harcerskich Kręgów Seniorów”; Regulamin sprawności „wrzesień 39”; program IX Złazu Seniorów Gniezno 2000;

Uchwała nr 1/90 i 2/90 Konwentu Seniorów Ziemi Gdańskiej; Tekst Gawędy Ojca Świętego wygłoszonej na ognisku

harcerskim w Castel Gandolfo w dn. 06.09.1984.

 

MHAR/11-39/127/1-2

Wybór rozkazów Głównej Kwatery Męskiej i Głównej Kwatery Żeńskiej ZHP z 1922 r.

Główna Kwatera Męska ZHP, Główna Kwatera Żeńska ZHP

1922

rozkaz

/1 Broszura zawiera informacje dotyczące: mianowanych na instruktorów, zjeździe Rady Naczelnej, organizacji Związku

Skautów Słowiańskich, działalności organizacji skautowych innych narodowości na ziemiach polskich, Koła Starszego

Harcerstwa, prasy harcerskiej, Muzeum ZHP, Komisji Dostaw Harcerskich, odznaczeń, nominacji, tygodnia harcerskiego,

„Wolnego Harcerstwa” i „Płomieni”, kursu instruktorskiego w Spuszy, wizytowania Kolonii, podziału terytorialnego

Chorągwi Męskich.

 

2/ Zakaz uczestnictwa harcerzy w akcji wyborczej w 1922 r.

 

MHAR/11-39/127/1

„Rozkazy, okólniki, instrukcje”, nr 16: Rozkazy Naczelnictwa ZHP, Rozkazy Głównej Kwatery Żeńskiej ZHP i Rozkazy

Głównej Kwatery Męskiej ZHP

Główna Kwatera Męska ZHP, Główna Kwatera Żeńska ZHP

30.06.1922

rozkaz

Broszura zawiera informacje dotyczące: mianowanych na instruktorów, zjeździe Rady Naczelnej, organizacji Związku

Skautów Słowiańskich, działalności organizacji skautowych innych narodowości na ziemiach polskich, Koła Starszego

Harcerstwa, prasy harcerskiej, Muzeum ZHP, Komisji Dostaw Harcerskich, odznaczeń, nominacji, tygodnia harcerskiego,

„Wolnego Harcerstwa” i „Płomieni”, kursu instruktorskiego w Spuszy, wizytowania Kolonii, podziału terytorialnego

Chorągwi Męskich.

 

MHAR/11-39/127/2

Kopia Rozkazu Naczelnika ZHP L. 16 z 29.09.1922

Główna Kwatera Męska ZHP

30.10.1922

rozkaz

Zakaz uczestnictwa harcerzy w akcji wyborczej w 1922 r.

 

MHAR/11-39/128

List Koła Przyjaciół 13 Lubelskiej Drużyny Harcerskiej Żeńskiej im. Narcyzy Żmichowskiej przy Państwowym

Gimnazjum Żeńskim im. Unii Lubelskiej w Lublinie

Koło Przyjaciół 13 Lubelskiej Drużyny Harcerskiej Żeńskiej im. Narcyzy Żmichowskiej

28.02.1935

dokumentacja aktowa, list

Podziękowanie za wkład w pracę Koła Przyjaciół 13 Lubelskiej Drużyny Harcerskiej Żeńskiej im. Narcyzy Żmichowskiej

i wspieranie działalności 13 oraz 14 Lubelskiej Drużyny Harcerskiej Żeńskiej im. Narcyzy Żmichowskiej.

 

MHAR/11-39/129

Odezwa Komisji Zjazdowej Organizacji Skautowych – reprodukcja z książki W. Błażejewskiego „Historia harcerstwa”

wyd. I, 1935 r.

Komisja Zjazdowa Organizacji Skautowych

1935; 14.10.1916

odezwa, dokumentacja aktowa

Nawoływanie do poparcia zjednoczenia organizacji skautowych działających na ziemiach polskich.

 

MHAR/11-39/130

Folder promujący zlot w Spale w języku francuskim

Związek Harcerstwa Polskiego

1935

dokumentacja aktowa, folder

Folder podaje do wiadomości: program zlotu, informacje o kursie dla zuchowców i 13 Zlocie esperantystów, wystawie,
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możliwości podróży do Szwecji na Rovermoot i podróży po Polsce, wysokości opłat za uczestnictwo lub przybycie w

formie gościa. Ostatnia strona opisuje 7 miast polskich.

 

MHAR/11-39/131

Jednodniówka 4 Lwowskiej Drużyny Harcerzy „Czwórka Lwowska”

4 Lwowska Drużyna Harcerzy

lata 90-te; 1936

jednodniówka kserokopia

Opis powstania i działalności 4 Lwowskiej Drużyny Harcerzy w latach 1911-1936. W treści informacje na temat:

reorganizacji jednostki, drużynowych, statystyki, wyciągi z raportów składanych do Chorągwi, gawędy i wspomnienia z

obozów, odznaki „Lwowska Czwórka”.

Artykuły:

1. Andrzej Baternay (Pierwszy drużynowy 4 Lwowska Drużyna Harcerzy) - "Harcerstwo" - artykuł poświęcony

początkom skautingu i wpływie harcerstwa na organizację czasu młodzieży.

2. Stanisław Kazimierz Hibl (Harcmistrz Z.H.P.) - "Dwadzieściapięć lat" - artykuł ogólny o harcerstwie.

3. Józef Charysz - "Szkice i dokumenty do historii drużyny" - informacje o historii, składzie i działalności 4 Lwowskiej

Drużynie Harcerzy im. Kazimierza Pułaskiego ze szczególnym uwzględnienim lat 1911, 1912, 1913, 1914. 

4. Kpt. Franciszek M. Usarz - Czwarta Lwowska w okresie wojennym 1914-1920" - opis działalności drużyny w czasie I

wojny światowej.

5. Witold Zarzycki - "Gawęda o bramie" - opis zabawy harcerskiej

6. Kupiec Hieronim (obecny drużynowy w 1936 r.) - "Od najmłodszych czwartaków (z okazji przyrzeczenia w dniu święta

drużyny)" - opis przyrzeczenia harcerskiego.

7. Józef Charysz - "Nasza odznaka" - opis odznaki 4 Lwowskiej Drużyny Harcerzy im. Kazimierza Pułaskiego.

8. Stanisław Krechowski - "Napad na obóz" - opis podejścia obozu harcerskiego.

Na końcu opracowania reklamy.

W treści opracowania przedruki zdjęć.

 

MHAR/11-39/132

Komunikat 12/38 Zarządu Warszawskiego Okręgu Kół i Gron Harcerzy z Czasów Walk o Niepodległość

Komisja Zjazdowa Organizacji Skautowych, Okręg Kół i Gron Harcerzy z Czasów Walk o NIepodległość -Zarząd

Warszawski (wystawca)

24.12.1938

komunikat

Komunikat zawiera m. in.: Regulamin Krzyża Harcerzy z Czasów Walk o Niepodległość, wykaz osób którym nadano

krzyż, sprawozdanie z obchodów w Kole Warszawskim uroczystości z okazji 20-lecia Niepodległości i przyłączenia

Śląska Zaolziańskiego, informacje o zmianach w Zarządzie, tryb zamawiania krzyża, listę nowych członków i informacje

organizacyjne.

 

MHAR/11-39/133

Artykuły z „Wiary i Życia”, T. 2 „Sodalis Marianus” o wychowaniu duchowym w harcerstwie

Czarnecki Władysław, Drzewica Stanisław, Garmol Antoni, Zajączkowski Wacław

2007; 1930-1936

dokumentacja aktowa, artykuł

Zbiór artykółów: Władysław Czarnecki "Harcerstwo w szkole", Stanisław Drzewica "W sprawie harcerstwa" i "Harcerz

służy Bogu", Karol Garczyński "Związkowi Harcerstwa Polskiego ku rozwadze", Wacław Zajączkowski "O program

Społeczny harcerstwa".

 

MHAR/11-39/134

Chorągiew Kielecka, Hufiec Harcerek w Ostrowcu – książki kasowe hufca i dowody kasowe

Hufiec Harcerek w Ostrowcu

1937-1939

dokumentacja aktowa, książka kasowa, dowody kasowe

Jednostka zawiera Książki Kasowe Hufca Żeńskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim za lata 1937/1938 i 1938/1939

prowadzone na drukach Głównej Kwatery Harcerek, Kwitariusz wpływów „Kasa przyjmie” od 13.10.1938 do 26.06.1939,

Dowody wpłaty od 16.06.1938 do 28.06.1938 oraz teczkę z luźnymi dowodami kasowymi z lat 1937 – 1938.

 

MHAR/11-39/135

Harcerskie drużyny pożarnicze, „Przegląd Pożarniczy” z 24.03.1920

nieznany

1920

dokumentacja aktowa

Materiał zawiera odręczną notatkę dotyczącą pierwszej harcerskiej drużyny pożarniczej oraz Statut i Regulamin

System muzealny MONA, strona 42 z 5127.10.2016



Inwentarz zbioru "Zespół akt 1911-1939"

Muzeum Harcerstwa

Harcerskich Drużyn Pożarnych przy Strażach Ogniowych Ochotniczych.

 

MHAR/11-39/136

Polska Organizacja Skautowa w Radomsku

Polska Organizacja Skautowa w Radomsku

1915-1919

dokumentacja aktowa

Początki kształtowania Organizacji Skautowej a następnie Harcerskiej w Radomsku: protokoły ze spotkań, postanowienia,

deklaracje, korespondencja z POS w Piotrkowie Trybunalskim.

 

MHAR/11-39/137

Notatnik anonimowego harcerza z Kielc z drużyny Edwarda Grycnera

nieznany

9.04-27.05.1934

dokumentacja aktowa, notatnik

Notatki harcerza lub wilczka [?] (pod datą 27.05.1934 informacja o otrzymaniu III gwiazdki, lilijki i sprawności aktora) ze

zbiórek harcerskich i pierwszej wycieczki. Nauka terenoznawstwa, szyfrowania i symboliki harcerskiej. Trzecia część to

robocze notatki z gier.

 

MHAR/11-39/138

Zbiór piosenek harcerskich spisanych przez Janinę Leszczyńską

Leszczyńska Janina z d. Bogusławska

po 1924

dokumentacja aktowa, śpiewnik

Zeszyt zawiera 45 piosenek numerowanych od 8 do 53. Pozostałe karty, zapisane od tyłu, zapisano poezją m. in. A.

Mickiewicza i A. Asnyka.

 

MHAR/11-39/139

Księga główna 2 Krakowskiej Drużyny Harcerzy im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego

2 Krakowska Drużyna Harcerzy im. J. H. Dąbrowskiego

1929-1931

dokumentacja aktowa, książka pracy drużyny, zaświadczenie

Książkę prowadzono od 1.10.1930 d0 7.11.1931 r., uwzględniono w niej i wypełniono: rejestr członków, program pracy

(12.01-20.05.[1931]), dziennik zbiórek drużyny (12.01-24.10.1931), dziennik korespondencji. Nie wypełniono części:

kronika, wykaz krzyży i książeczek, wykaz sprawności. Do księgi załączono zaświadczenie o uznaniu drużyny w 1928

drużyną przygotowawczą, oraz stronę z „Zielnika Polskiego” nr 3 z 1921 r.

 

MHAR/11-39/140

Rozkazy Komendy Chorągwi Harcerzy Oddziału Śląskiego

Komenda Chorągwi Śląskiej Harcerzy, Grzbiela Jan, Łowiński Marian

15.10.1929-1.05.1932

dokumentacja aktowa, rozkaz

Kopie z epoki wybranych rozkazów Oddziału Śląskiego Komendy Chorągwi Męskiej za lata 1929 – 1932 r.  Wśród nich

znajduje się tekst „Wskazówki dla Drużynowych. Jak ułożyć program pracy drużynowych” autorstwa Stanisława

Mościckiego. Pisma komendanta chorągwi do hufcowych i drużynowych dotyczące bieżącej pracy chorągwi.

 

MHAR/11-39/141

Podziękowanie dla Emilii Noworytówny za wyhaftowanie proporca 8 Drużyny im. Władysława Jagiełły w Bydgoszczy

8 Drużyna Harcerzy im. Władysława Jagiełły w Bydgoszczy (wystawca)

15.10.1933

dokumentacja aktowa, podziękowanie

Podziękowanie za bezinteresowne wykonanie proporca.

 

MHAR/11-39/142

Wykaz stowarzyszeń społecznych i opiekuńczych w Warszawie, stan na 1939 r.

Zarząd Główny Rady Głównej Opiekuńczej (RGO) (instytucja)

1939

dokumentacja aktowa kserokopia

Wykaz uwzględnia: nazwę stowarzyszenia, adres, podstawę lub rok zarejestrowania oraz uwagi. Stowarzyszenia

podzielono na kilka kategorii: opieka ogólna, opieka specjalna, zdrowie i opieka, oświata i opieka, cele

kulturalno-gospodarcze i opieka, samopomocowe ogólne, samopomocowe kulturalno-gospodarcze, inne.
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MHAR/11-39/143

Zlot Skautów Słowiańskich: pismo przewodnie oraz Okólnik Komendantki Wyprawy L.2

Komenda Zlotu Harcerstwa Starszego na Huculszczyźnie, Komenda Żeńskiej Chorągwi Krakowskiej ZHP

01.06.1931

dokumentacja aktowa, okólnik

Pismo przewodnie L. dz. 42/31D oraz Okólnik L. 2 zawierają informacje dotyczące wyboru reprezentacji na Zlot,

obowiązkowego ekwipunku osobistego, obowiązującego umundurowania oraz przygotowania zespołów na zawody i

pokazy wychowania fizycznego.

 

MHAR/11-39/144

Zlot Harcerstwa Starszego na Huculszczyźnie – dokumenty uczestnictwa Zofii Walloni

Komenda Zlotu Harcerstwa Starszego na Huculszczyźnie

1934

dokumentacja aktowa, zaświadczenie, legitymacja

Zaświadczenie o uczestnictwie Zofii Walloni w I Zlocie Harcerstwa Starszego na Huculszczyźnie 1.08.-17.08.1934 r. oraz

harcerska legitymacja obozowa S. Ż L. 56 ze "Zleceniem na przejazd".

 

MHAR/11-39/145

Wnioski o odznaczenia za służbę w Legionach i udział w wojnie 1920 r. Romana Kaczyńskiego i Tadeusza Piziewicza

Główna Kwatera ZHP

1990-1995

dokumentacja aktowa

Pisma i wnioski dotyczące odznaczenia Romana Kaczyńskiego uczestnika wojny 1920 r. i Tadeusza Piziewicza obrońcy

Lwowa 1918-1919 oraz uczestnika wojny 1920 r. Wśród materiałów znajduje się list Tadeusza Drechsler byłego

Komendanta Chorągwi Lwowskiej Harcerzy oraz kserokopie dokumentów z lat 20 i 30 dokumentujące służbę dh. T.

Piziewicza.

 

MHAR/11-39/146

Wyciąg z komunikatu nr 8 Zarządu Koła Harcerzy z Czasów Walk o Niepodległość

Zarząd Koła Harcerzy z Czasów Walk o Niepodległość -Okręg Warszawski ZHP (wystawca), Bagiński Henryk, hm inż.

ppłk. dypl. (wystawca)

16.12.1936

dokumentacja aktowa, komunikat

Wyciąg dotyczy otrzymania stopnia Harcerza Rzeczpospolitej oraz stopnia instruktorskiego harcmistrza przez

warszawskich harcerzy.

 

MHAR/11-39/147

Udział Polaków w międzynarodowym ruchu skautowym – wycinki prasowe

nieznany (wytwórca)

po 2000; 1913-1935

dokumentacja aktowa, wycinek prasowy

Zbiór kopii wycinków prasowych dotyczących udziału Polaków w międzynarodowym ruchu skautowym 1913-1935.

 

MHAR/11-39/148

Dokumenty osobiste Józefa Majki; Zjazd 25-lecia „Zarzewia” 1934; Dokumenty „Zarzewia” 1935-1938; Dom Ludowy w

Zaborowie Towarzystwa Szkoły Ludowej; wycinki prasowe

Majka Józef, dr

1913-1939

dokumentacja aktowa

Dokumenty z archiwum doc. Józefa Majki.  

Jednostka zawiera dokumenty związane z życiem i działalnością dr. Józefa Majki:

Zaświadczenie poświadczające działalność w: Tajnej Organizacji Młodzieży w Bochni 1901-1906, w „Zarzewiu” po

1909, skautingu i Polskich Drużynach Strzeleckich; Odpowiedź na ankietę Wojskowego Biura Historycznego 1933; List w

sprawie sporu o opodatkowanie odprawy; pamiątka obchodów Rocznicy Racławickiej 04.04.1911; Bilet Polskiej Krajowej

Kasy Pożyczkowej 5000 Marek – III Serja AO N. 889674.

Dokumenty związane ze Zjazdem w 25 rocznicę Powstania Ruchu Niepodległościowego „Zarzewie”, tajnego skautingu i

Polskich Drużyn Strzeleckich: Odezwa Komitetu Wykonawczego do Byłych członków Ruchu -maj 1934; program

obchodów 9-10 czerwca 1934 r. wraz z programem akademii; dokumenty uczestnictwa: zaproszenie, pusta karta

zgłoszenia, karta uczestnictwa z biletem kolejowym, zaproszenie na herbatę do Prezydenta RP. Gazeta „Polska Zbrojna” z

10.03.1934 z artykułami o ruchu strzeleckim.

Dokumenty Stowarzyszenia Uczestników Ruchu Niepodległościowego „Zarzewie” 1935-1938: Komunikatu nr 11, 19 i 25;

Referat dr. Remera o tezach programowych „Zarzewia” –wrzesień 1938. 
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Materiały, w tym statut, dotyczące Domu Ludowego w Zaborowie pow. Brzesko, woj. Krakowskie.

Dokumenty dotyczące szkolnictwa: List otwarty do Zarządu Towarzystwa Szkół Ludowych w Krakowie, Odezwa

Funduszu Szkolnictwa Polskiego Zagranicą.

Fragment gazety „Piast” z art. Dotyczącym strajków chłopskich –wyd. drugie po konfiskacie 12.12.1937.

Gazeta "Czas" z stycznia 1939 r. - artykół dotyczący śmierci Romana Dmowskiego.

 

MHAR/11-39/149

Akta polskich organizacji skautowych - kopie.

Polska Organizacja Skautowa

1911-1916

dokumentacja aktowa kopia, kopia

Na jednostkę składa się:

Protokół posiedzenia Naczelnej Komendy Skautowej 16.12.1911

Okólnik Naczelnej Komendy Polskiej Organizacji Skautowej 10.11.1915

Zamówienie na kapelusze skautowe 24,09,1915

Apel Komisji Zjazdowej Organizacji Skautowych, nr 2, 14.10.1916

Sprawozdanie Zjazdu połączeniowego trzech organizacji: ZHP, Polskich Organizacji Skautowych, Związku Skautów

Polskich 1-2.11.1916

Regulamin drużyn skautowych Młodzieży Sokolej

Regulamin Kursu Skautowego

Formularz mianowania drużynowego

 

MHAR/11-39/151

Książka pracy Kursu metodycznego drużynowych harcerek

nieznany (wytwórca)

23.04.1936-17.05.1936

dokumentacja aktowa, książka pracy

Książka pracy zawiera imienny wykaz uczestniczek wraz z informacjami dodatkowymi: stopień, data złożenia

przyrzeczenia, odbyte kursy, funkcje, ocena procentową z poszczególnych części kursu. Kolejne karty zawierają

godzinowy plan dnia, oraz sprawozdanie z jego przebiegu wraz z oceną osób prowadzących dzień, oceną zachowania i

zaangażowania uczestniczek. Ostatnia część opisuje każdą z uczestniczek uwzględniając jej harcerskie obycie i

zaangażowanie, wyniki osiągnięte na kursie oraz wskazania do dalszej pracy.

 

MHAR/11-39/152

Książka pracy 11 Kursu metodycznego drużynowych harcerek

nieznany (wytwórca)

12.10.1935-05.11.1935

dokumentacja aktowa, książka pracy

Książka pracy zawiera imienny wykaz 18 uczestniczek wraz z informacjami dodatkowymi: stopień, data złożenia

przyrzeczenia, odbyte kursy, funkcje, ocena procentową z poszczególnych części kursu oraz ogólną oceną stosunku do

dzieci. Kolejne karty zawierają plan dnia wraz z oceną osób prowadzących zajęcia. Plan dnia podzielono na informacje

dotyczące: gimnastyki, zaangarzowanie osoby prowadzącej dzień, zajęć wieczornych, rady metodycznej, zbiórki drużyny,

zbiórek wizytowanych - dla poszczególnych dni nie wszystkie z tych rubryk wypełniono. Ostatnia część opisuje każdą z

uczestniczek uwzględniając jej harcerskie obycie i zaangażowanie, wyniki osiągnięte na kursie oraz wskazania do dalszej

pracy.

 

MHAR/11-39/153

Książka pracy 9 Kursu dla drużynowych harcerek

nieznany (wytwórca)

24.04.1935-17.05.1935

dokumentacja aktowa, książka pracy

Książka pracy zawiera imienny wykaz 24 uczestniczek wraz z informacjami dodatkowymi: data i miejsce urodzenia,

zawód, ocena procentową z poszczególnych części kursu. Kolejne karty zawierają plan dnia wraz z oceną osób

prowadzących zajęcia. Plan dnia podzielono na informacje dotyczące: gimnastyki, zaangażowanie osoby prowadzącej

dzień, zajęć wieczornych, zbiórki metodycznej, rady metodycznej, drużyny instruktorskiej, zbiórek wizytowanych - dla

poszczególnych dni nie wszystkie z tych rubryk wypełniono. Ostatnia część zatytułowana „Karty indywidualne” opisuje

każdą z uczestniczek uwzględniając jej harcerskie obycie i zaangażowanie, wyniki osiągnięte na kursie oraz wskazania do

dalszej pracy.

 

MHAR/11-39/154

Książka pracy 8 Kursu instruktorek służby samarytańskiej w Rabsztynie

Piotrowska Anna, hm. (autor)
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08.08.1938-31.08.1938

dokumentacja aktowa, książka pracy

Książka pracy zawiera podstawowe informacje na temat organizacji kursu z uwzględnieniem jego kadry. Lista

uczestniczek kursu została wyrwana zostały z niej informacje dodatkowymi: funkcja, stopień harcerski i instruktorski,

zdobyte sprawności samarytańskie, praktyki szpitalne, wykształcenie i zawód oraz wyniki kursu. Dane te można

przyporządkować poszczególnym kursantkom dzięki kolejnym tabelom oceniającym pracę i zaangażowanie kursantek

„Ćwiczenia sprawdzające”, „Dyżury: oceny i uwagi”, „Praca metodyczna”. Druga część książki stanowią „Sprawozdania

dzienne” zawierające: godzinowy plan dnia oraz omówienie jego poszczególnych części. Trzecią część stanowią „Karty

indywidualne” uczestniczek kursu. Uwzględniono w nich harcerskie obycie i zaangażowanie, oraz wyniki osiągnięte na

kursie. Do książki załączona jest opłata za kurs Mari Zielińskiej.

 

MHAR/11-39/155

Książka pracy 7 Kursu instruktorek służby samarytańskiej Głównej Kwatery Harcerek w Rabsztynie

nieznany (wytwórca)

25.03.1938-14.04.1938

dokumentacja aktowa, książka pracy

Książka pracy nie w pełni uzupełniona, podstawowa lista uczestniczek wyrwana, pozostały informacje dodatkowe:

funkcja, stopień harcerski i instruktorski, zdobyte sprawności samarytańskie, praktyki szpitalne, wykształcenie i zawód.

Dane te można przyporządkować poszczególnym kursantkom dzięki kolejnym tabelom w których oceniano pracę i

zaangażowanie kursantek: „Ćwiczenia sprawdzające”, „Zajęcia praktyczne - dyżury”, „Praca metodyczna”. Drugą część

książki stanowią „Sprawozdania dzienne” zawierające: godzinowy plan dnia oraz omówienie jego poszczególnych części.

W książce nie zamieszczono „Kart indywidualnych” uczestniczek kursu.

 

MHAR/11-39/156

Książka pracy 6 Kursu instruktorek służby samarytańskiej Głównej Kwatery Harcerek w Rabsztynie

nieznany (wytwórca)

28.12.1937-07.01.1938

dokumentacja aktowa, książka pracy

Książka pracy nie zawiera wykazu uczestniczek. Kadrę oraz podział na zastępy wymieniono na dołączonej karcie. W

książce wypełniono jedynie tabele „Ćwiczenia sprawdzające”. Kolejne karty zawierają sprawozdania dzienne

uwzględniające m. in.: godzinowy rozkład zajęć oraz krótką notatkę do wybranych zajęć. Zapisy w książce zakończono

7.01.1938 r.

 

MHAR/11-39/157

Książka pracy 4 Kursu instruktorek służby samarytańskiej Głównej Kwatery Harcerek w Rabsztynie

Piotrowska Anna, hm. (autor)

14-28.08.1937

dokumentacja aktowa, książka pracy

Książka pracy zawiera, podstawowe informacje o komendzie kursu, porządek dnia (niedokończony), imienny wykaz

uczestniczek (pierwotna lista wyrwana, spis uczestniczek podany na karcie następnej) wraz z informacjami dodatkowymi:

funkcja, stopień harcerski i instruktorski, zdobyte sprawności samarytańskie, praktyki szpitalne, wykształcenie i zawód

oraz wyniki kursu. Kolejne karty zawierają tabelki, których rubryki wypełniono osobno dla każdej z uczestniczek

„Kontrola dyżurów, oceny i uwagi”, „Wyniki ćwiczeń”, „Praca metodyczna”. Kolejną część książki pracy stanowią

sprawozdania dzienne uwzględniające m. in.: godzinowy rozkład zajęć, krótką notatkę do wybranych zajęć. W trzeciej

części książki zamieszczono „Karty indywidualne” uczestniczek kursu. Uwzględniono w nich harcerskie obycie i

zaangażowanie, wyniki osiągnięte na kursie oraz wskazania do dalszej pracy.

 

MHAR/11-39/158

Książka pracy 3 Kursu instruktorek służby samarytańskiej Głównej Kwatery Harcerek w Rabsztynie

nieznany (wytwórca)

1-21.04.1937

dokumentacja aktowa, książka pracy

Książka pracy zastępu „Źródło mineralne” zawiera imienny wykaz uczestniczek (pierwotna lista wyrwana, spis

uczestniczek podany na karcie następnej) wraz z informacjami dodatkowymi: funkcja, stopień harcerski i instruktorski,

zdobyte sprawności samarytańskie, praktyki szpitalne, wykształcenie i zawód oraz wyniki kursu. Listę uczestniczek można

odtworzyć na podstawie tabeli „Kontrola dyżurów, oceny, uwagi”. Drugą część stanowi „przebieg pracy na kursie” dla

kolejnych dni wpisywano ogólny plan zajęć lub zadania do wykonania przez kursantki. W trzeciej części zamieszczono

wyniki kursu. Przy nazwisku uczestniczek podano informacje dotyczące jej pracy podczas kursu i osiągnięte wyniki.

 

MHAR/11-39/159

Książka pracy 2 Kursu instruktorek służby samarytańskiej Głównej Kwatery Harcerek w Rabsztynie

nieznany (wytwórca)
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1-25.08.1936

dokumentacja aktowa, książka pracy

Książka pracy zawiera imienny wykaz uczestniczek (pierwotna lista wyrwana, spis uczestniczek podany na karcie

następnej) wraz z informacjami dodatkowymi: funkcja, stopień harcerski i instruktorski, zdobyte sprawności

samarytańskie, praktyki szpitalne, wykształcenie i zawód oraz wyniki kursu. Kolejne karty zawierają imienną listę

„Kontroli dyżurów, oceny i uwagi”, ocenę pracy intelektualnej, ocenę pracy metodycznej poszczególnych dziewcząt, oraz

plan pracy na poszczególne dni. W planach uwzględniano m. in.: godzinowy rozkład zajęć, dyżury i sprzątanie, przydział

służbowy na dzień kolejny, oraz informacje o: tematach podjętych na zbiórce zastępu, przebiegu pracy indywidualnej,

odbytych zajęciach praktycznych. Ostatnia część książki pracy zawiera karty indywidualne uczestniczek kursu.

Uwzględniono w nich harcerskie obycie i zaangażowanie, wyniki osiągnięte na kursie oraz wskazania do dalszej pracy.

Dołączone maszynopisy są materiałami kształceniowymi.

 

MHAR/11-39/160

Książka pracy 10 Kursu instruktorek służby samarytańskiej Głównej Kwatery Harcerek w Rabsztynie

nieznany (wytwórca)

21.05-9.07.1939

dokumentacja aktowa, książka pracy

Książka pracy zawiera podstawowe informacje na temat kadry kursu. Lista uczestniczek kursu została wyrwana zostały z

niej informacje dodatkowymi: funkcja, stopień harcerski i instruktorski, zdobyte sprawności samarytańskie, praktyki

szpitalne, wykształcenie i zawód oraz wyniki kursu. Dane te można przyporządkować poszczególnym kursantkom dzięki

kolejnym tabelom w których oceniano pracę i zaangażowanie kursantek: „Ćwiczenia sprawdzające”, „Dyżury: oceny i

uwagi”, „Praca metodyczna”, „Referaty”. Druga część książki stanowią „Sprawozdania dzienne” zawierające: godzinowy

plan dnia oraz omówienie jego poszczególnych części. Trzecią część stanowią niewypełnione „Karty indywidualne”

uczestniczek kursu. Do książki załączono dwie karty zawierające krótką charakterystykę uczestniczek i ich wiedzy.

 

MHAR/11-39/161

Książka pracy 9 Kursu instruktorek służby samarytańskiej Głównej Kwatery Harcerek w Rabsztynie

Piotrowska Anna, hm. (wytwórca)

17.03-5.04.1939

dokumentacja aktowa, książka pracy

Książka pracy zawiera, podstawowe informacje o komendzie kursu, porządek dnia, imienny wykaz uczestniczek

(pierwotna lista wyrwana, spis uczestniczek podany na karcie następnej) wraz z informacjami dodatkowymi: funkcja,

stopień harcerski i instruktorski, zdobyte sprawności samarytańskie, praktyki szpitalne, wykształcenie i zawód oraz wyniki

kursu. Kolejne karty zawierają tabelki, których rubryki wypełniono osobno dla każdej z uczestniczek „Ćwiczenia

sprawdzające”, „Dyżury, oceny i uwagi”, „Praca metodyczna”. Kolejną część książki pracy stanowią sprawozdania

dzienne uwzględniające m. in.: godzinowy rozkład zajęć, krótką relację z niektórych zajęć. Pod koniec książki

zamieszczono plany do poszczególnych zajęć metodycznych. Do zeszytu dołączone luźne karty z opiniami uczestniczek o

kursie.

 

MHAR/11-39/162

Książka postępu Gromady „Pszczółek”, prowadzona przez uczestniczkę kursu dla Instruktorek Służby Samarytańskiej

Mieczysławę Dembekównę

Dembekówna Mieczysława (autor)

23-30.08.1938

dokumentacja aktowa, książka pracy

Książka postępu zwiera: imienną listę członków wakacyjnej Gromady „Pszczółek” uwzględniającą wiek i miejsce

pochodzenia oraz sprawozdania z poszczególnych zbiórek. Zob. MHAR/11-39/154

 

MHAR/11-39/163

Książka pracy zastępu dziewcząt starszych prowadzonego przez D. Sadkowską uczestniczkę 7 Kursu Instruktorek służby

samarytańskiej

Sadkowska D. (autor)

5.04-11.05.1938

dokumentacja aktowa, książka pracy

Książka zwiera: imienną listę członków zastępu, dzienny plan pracy, rozkład materiału na siedem zbiórek oraz plany

każdej zbiórki i notatkę z jej przebiegu wraz z uwagami. Zob. MHAR/11-39/155

 

MHAR/11-39/164

Plan zbiórek zespołu dziewcząt młodszych. Zakres: higiena osobista i samarytanka

Chodurzanka Fr. (autor)

5-10.04.1938

dokumentacja aktowa, książka pracy
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Plan zbiórek zawiera: wykaz dziewcząt należących do zastępu; program pracy, cel i środki jakimi ma być osiągnięty.

Program rozpisano przez rozpisanie każdej ze zbiórek określając jej: cel i przebieg. Pod każdą ze zbiórek zamieszczono

uwagi dotyczące jej przebiegu. Zob.: MHAR/11-39/155

 

MHAR/11-39/165

Książka pracy Drużyny „Przyjaciółek Stworzeń” z Kursu Starszych Dziewcząt

nieznany (wytwórca)

18.01.1936-12.03.1936

dokumentacja aktowa, książka pracy

Książka pracy podzielona została na trzy części: Rada Kursu, Rada drużyny i Zbiórki drużyny. Każda z części posiada

datowane notatki ze spotkań Rady Kursu oraz Rady drużyny wraz z jej składem osobowym. Trzecia część zawiera wykaz

osób należących do drużyny wykonany z podziałem na zastępy. Przy nazwisku każdej z dziewcząt podano wiek, stopień i

miejscowość. Na dalszych stronach znajdują się notatki opisujące cel i przebieg zbiórek.

 

MHAR/11-39/166

Książka pracy 1 Kursu opiekunek chorych i higienistek

Piotrowska Anna, hm. (wytwórca)

4-25.11.1937

dokumentacja aktowa, książka pracy

Książka pracy zawiera, podstawowe informacje o komendzie oraz celach kursu, porządek dnia, imienny wykaz

uczestniczek (pierwotna lista wyrwana, spis uczestniczek podany na karcie następnej) wraz z informacjami dodatkowymi:

funkcja, stopień harcerski i instruktorski, zdobyte sprawności samarytańskie, praktyki szpitalne, wykształcenie i zawód

oraz wyniki kursu. Kolejne karty zawierają tabelkę „Samokształcenie”, której rubryki wypełniono osobno dla każdej z

uczestniczek. Kolejną część książki pracy stanowią sprawozdania dzienne uwzględniające m. in.: godzinowy rozkład zajęć

oraz krótką notatkę do wybranych zajęć. W trzeciej części książki pozostawiono miejsce na „Karty indywidualne”, których

nie uzupełniono. Na załączonych rękopisach znajduje się program kursu, na maszynopisie program Próby instruktorki

służby samarytańskiej.

 

MHAR/11-39/167

Książka pracy kursu i kolonii starszych dziewcząt „Puszcza”, Drużyna Starszych Dziewcząt

nieznany (wytwórca)

30.01.1935-10.04.1935

dokumentacja aktowa, książka pracy

Książka pracy zawiera opisowe sprawozdanie z przebiegu większości dni kursu. W opisach uwzględniono zajęcia, które

się odbyły, stosunek do nich uczestniczek kuru, zachowanie, zżycie, osiągnięcia i postępy kursantek. W treści można

odnaleźć informacje o sposobach prowadzenia zajęć, stosowanych systemach oceniania, zdobywaniu sprawności i stopni,

grach i zabawach. W książce pracy wyodrębniono część pt. „Karty indywidualne kolonii gimnazjalnej”. Zamieszczono w

niej jedynie imiona i nazwiska uczestniczek, opinii o nich nie uzupełniono.

 

MHAR/11-39/168

Książka pracy grupy gimnazjalnej Kursu Starszych Dziewcząt

nieznany (wytwórca)

18.01-25.02.1936

dokumentacja aktowa, książka pracy

Książka pracy, prowadzona przez instruktorkę należącą do kadry kursu, w formie relacji z zrealizowanego w danym dniu

programu. Notatek nie wykonywano codziennie. W zapiskach uwzględniono zaangażowanie i stosunek dziewcząt do

realizowanego programu. W treści poruszane są głównie kwestir wychowawcze, dyscyplinarne oraz zdobywania

sprawności harcerskich.

 

MHAR/11-39/169

Książka pracy Kursu Kierowniczek Pracy Zuchowej

nieznany (wytwórca)

18.07-08.08.1938

dokumentacja aktowa, książka pracy

Książka pracy podzielona na dwie części. Pierwsza część zawiera godzinowy przebieg dnia z uwagami. Druga część

zawiera indywidualną ocenę kursantek. W ocenie zwrócono uwagę na osobowość, przyswajanie wiedzy, stosunek do

dzieci i prowadzonych zajęć.

 

MHAR/11-39/170

Rozkazy 1 Przemyskiej Drużyny Harcerzy im. gen. Dezyderego Chłapowskiego

1 Przemyska Drużyna Harcerzy im. gen. Dezyderego Chłapowskiego

1916-1924
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dokumentacja aktowa, rozkaz

Jednostka zawiera rozkazy Drużynowego prezentujące całoroczną pracę drużyny.

 

MHAR/11-39/171

Obozowa książka pracy Obozu Narciarskiego w Worochcie 9 Żeglarskiej Drużyny Harcerzy w Warszawie

Chorągiew Warszawska Męska (wytwórca)

28.12.1937-09.01.1938

książka pracy

Książka pracy obozu zawiera wykaz uczestników i kadry, porządek zajęć,  program, informację o zezwoleniu na obóz,

plan pomieszczeń obozowych, dziennik zajęć, zestawienie zajęć działami: narciarstwo, samarytanka, informację o

apteczce i kronikę sanitarną.

 

MHAR/11-39/172

„Czuwaj”- pismo Zagłębiowskiej Chorągwi Harcerzy. Materiały do historii pisma. „Spóźniony artykuł jubileuszowy” –

„Czuwaj”, r. 3, nr 102 z dnia 25.05.1937

Bernasik Wincenty (redaktor), Ganczarska-Bernasik Wanda (autor)

lata 80-te; 1937

dokumentacja aktowa kopia współczesna, artykuł, opis bibliograficzny

Jednostka zawiera artykuł pt. „Spóźniony artykuł jubileuszowy do pisma „Czuwaj”, R. 3, nr. 102 z dnia 25.05.1937 r.

Autor opisuje pokrótce historię pisma oraz wymienia jego redaktorów. Kolejne  karty zawierają Opis bibliograficzny

pisma „Czuwaj”  oraz uwagi do tegoż opisu.

 

MHAR/11-39/173

Mohorcik - kopia jednodniówki wydanej z okazji 25-lecia 37 Warszawskiej Drużyny Harcerzy im. Szymona Mohorta

Chorągiew Warszawska Męska (wytwórca)

lata 80-te; 1935

dokumentacja aktowa kopia współczesna

 

MHAR/11-39/174

Księga protokołów Komendy Chorągwi Harcerzy w Katowicach

Chorągiew Katowicka Męska (wytwórca)

1934-1939

dokumentacja aktowa kopia współczesna, protokół

Księga protokołów zawiera protokoły z zebrań Komendy Chorągwi Katowickiej Męskiej ZHP, komisji instruktorskiej

Walnego Zjazdu Z.O., odpraw hufcowych, zjazdów instruktorskich Chorągwi. Protokoły sporządzono w okresie od 4

września 1934 r. do 20 stycznia 1939 r. Do nielicznych protokołów załączone są zaproszenia na spotkania, programy

pracy oraz projekty budżetu.

 

MHAR/11-39/175

Skład osobowy Szczepu 23 Warszawskich Drużyn Harcerskich im. Bolesława Chrobrego, załącznik do Rozkazu L. 1/39

Szczep 23 Warszawskiej Drużyny Harcerzy im. Bolesława Chrobrego (autor)

lata 70-80-te; styczeń 1939

dokumentacja aktowa kopia

Wykaz zawiera informacje o Funkcyjnych Drużyny Harcerzy oraz Zuchów, skład osobowy Drużyny Skautów oraz

Harcerzy. Na wykazie oznaczono osoby należące do Szarych Szeregów. W jednostce trzy egzemplarze wykazów, na

każdym z nich znajdują sią dodatkowe odręcznie dopisane informacje. Do akt załączona s. 8 z  pisma Szczepu „Gniazdo” ,

zawierająca wykaz chłopców, którzy 23 kwietnia 1939 r. złożyli przyrzeczenie harcerskie.

 

MHAR/11-39/176

Wykaz męskich drużyn harcerskich Chorągwi Warszawskiej wg stanu na 1935 r.

Chorągiew Warszawska Męska (wytwórca)

1935

dokumentacja aktowa kopia współczesna

Wykaz zawiera spis 93 drużyn posiadających numery oraz 5 jednostek bez numeracji. Przy każdej z jednostek podano:

patrona, siedzibę oraz adres.

 

MHAR/11-39/177

Kolekcja kartek pocztowych z korespondencją

Małkowski Andrzej (autor), Małkowska Olga (autor), Małkowski Lutyk (autor), Chmielowska Maria ps. "Marol" (autor)

1912-1938

dokumentacja aktowa, list, karta pocztowa

Kolekcja kart pocztowych (karty ponumerowano zgodnie z poniższym wyliczeniem):
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1. Kartka pocztowa wysłana w dn. 9.VIII.1937 roku z Francji, Paryża od Olgi Małkowskiej do Wilmy Drahonowskiej

(zam. Ul. Marii Magdaleny 3, Lwów, Poland). 

2.  Kartka pocztowa z dn. 28.XI.1936 roku, od Olgi Małkowskiej do Wilmy Drahonowskiej (zam. Lwów) z życzeniami z

okazji urodzin.

3. Kartka pocztowa wysłana w dn. 5.VII.1935 roku z Finlandii, z Helsinek od Olgi Małkowskiej do Wilmy Drahonowskiej

(zam. Ul. Marii Magdaleny 3, Lwów, Poland). Z karty oderwano znaczek.

4. Kartka pocztowa wysłana XII.1938 roku z Stanów Zjednoczonych, z Nowego Jorku od Lutyka Małkowskiego do

Wilmy Drahonowskiej – cioci oraz Zofii Drahonowskiej - babci (zam. Ul. Marii Magdaleny 3, Lwów, Poland, Europe). 

5. Kartka pocztowa wysłana 14.VIII.1922 roku z Kuźnic, od Olgi Małkowskiej do Zofii Drahonowskiej – matki (Lwów,

ul. Potockiego 10, parter).

6. Kartka pocztowa wysłana 31.VII.1937 roku z Anglii z Malborough od Chmielowskiej Marii ps. „Marol” do Pań

Drahonowskich (zam. Ul. Marii Magdaleny 3, Lwów).

7.  Kartka pocztowa wysłana 19.VIII.1937 roku z Polski z Wisły od Olgi Małkowskiej do Wilmy Drahonowskiej (zam. Ul.

Marii Magdaleny 3, Lwów).

8. Kartka pocztowa wysłana 25.VII.1937 roku z Francji z Blois od Olgi Małkowskiej do Zofii Drahonowskiej - matki

(zam. Lwów).

9. Kartka pocztowa wysłana 20.VII.1937 roku z Francji z Paryża od Olgi Małkowskiej do Zofii Drahonowskiej - matki

(zam. Lwów).

10. Kartka pocztowa wysłana 20.VII.1937 roku z Francji z Paryża od Olgi Małkowskiej do Wilmy Drahonowskiej - matki

(zam. Lwów).

11. Kartka pocztowa wysłana 29.VI.1936 roku ze Szwecji ze Sztokholmu od Olgi Małkowskiej do Wilmy Drahonowskiej

– siostry (zam. Ul. Marii Magdaleny 3, Lwów, Polen).

12. Kartka pocztowa wysłana 29.VI.1936 roku ze Szwecji ze Sztokholmu od Olgi Małkowskiej do Zofii Drahonowskiej –

matki (zam. Ul. Marii Magdaleny 3, Lwów, Polen).

13. Kartka pocztowa wysłana 17.VI.1936 roku z Niemiec z Berlina od Olgi Małkowskiej do Wilmy Drahonowskiej –

siostry (zam. Ul. Marii Magdaleny 3, Lwów, Polen).

14. Kartka pocztowa wysłana 31.VIII.1935 roku ze Szkocji (wieś Kinloch Rannoch w hrabstwie Perth) od Olgi

Małkowskiej do Wilmy Drahonowskiej – siostry (zam. Ul. Marii Magdaleny 3, Lwów, Polen).

15. Kartka pocztowa wysłana 6.VII.1935 roku z Finlandii, z Helsinek od Olgi Małkowskiej do Zofii Drahonowskiej –

matki (zam. Ul. Marii Magdaleny 3, Lwów, Polen).

16. Kartka pocztowa wysłana 30.VI.1935 roku z Łotwy, z Rygi od Olgi Małkowskiej i Chmielowskiej Marii ps.

„Marol”do Wilmy Drahonowskiej (zam. Ul. Marii Magdaleny 3, Lwów, Polen).

17. Kartka pocztowa wysłana 13.II.1925 roku z Niemiec z Hamburga od Olgi Małkowskiej do Lutyka Małkowskiego –

syna (zam. U WP Drahonowskiej, ul. Potockiego 10, Lwów, Polen).

18. Kartka pocztowa wysłana 6.II.1924 roku z Wielkiej Brytanii z Londynu od Olgi Małkowskiej do Wilmy

Drahonowskiej (zam. ul. Potockiego 10, Lwów, Polen).

19. Kartka pocztowa wysłana 3.III.1924 roku z Wielkiej Brytanii z Wells od Olgi Małkowskiej do Wilmy Drahonowskiej

(zam. ul. Potockiego 10, Lwów, Polen).

20. Kartka pocztowa wysłana 25.II.1923 roku z Wielkiej Brytanii, z Witney (niedaleko Oxfordu) od Olgi Małkowskiej do

Zofii Drahonowskiej – matki (zam. ul. Potockiego 10, Lwów, Polen). W treści autorka wspomina o dwóch

przemówieniach do bardzo licznego audytorium skautek w Oksfordzie.

21. Kartka pocztowa wysłana 15.III.1922 roku z Zamku Kórnik koło Poznania w Polsce od Olgi Małkowskiej do Wilmy

Drahonowskiej – siostry (zam. ul. Potockiego 10, parter, Lwów).

22. Kartka pocztowa wysłana 15.I.1922 roku z Wielkiej Brytanii z Glastonbury od Olgi Małkowskiej do Wilmy

Drahonowskiej – siostry (zam. ul. Potockiego 10, parter, Lwów). Z kartki oderwano znaczek.

23. Kartka pocztowa wysłana 1.IV.1921 roku z Wielkiej Brytanii, z Torquay od Olgi Małkowskiej do Zofii

Drahonowskiej – matki (zam. Ul. Leona Sapiehy 69, Lemberg - Lwów, Poland).

24. Kartka pocztowa wysłana 14.III.1921 roku z Wielkiej Brytanii, z Torquay od Olgi Małkowskiej do Wilmy

Drahonowskiej – siostry (zam. Ul. Leona Sapiehy 69, Lemberg - Lwów, Poland).

25. Kartka pocztowa wysłana 1.IX.1921 roku z Wielkiej Brytanii, z Londynu od Olgi Małkowskiej do Wilmy

Drahonowskiej – siostry (zam. Ul. Leona Sapiehy 69, Lemberg - Lwów, Poland).

26. Kartka pocztowa wysłana 16.III.1920 roku z Wielkiej Brytanii, z Torquay od Olgi Małkowskiej do Wilmy

Drahonowskiej – siostry (zam. Ul. Leona Sapiehy 69, Lemberg - Lwów, Poland).

27. Kartka pocztowa wysłana 3.V.1920 roku z Wielkiej Brytanii, z Torquay od Olgi Małkowskiej do Wilmy

Drahonowskiej – siostry (zam. Ul. Leona Sapiehy 69, Lemberg - Lwów, Poland).

28. Kartka pocztowa wysłana 15.II.1920 roku z Wielkiej Brytanii, z Torquay od Olgi Małkowskiej do Wilmy

Drahonowskiej – siostry (zam. Ul. Leona Sapiehy 69, Lemberg - Lwów, Poland).

29. Kartka pocztowa wysłana 4.XII.1916 roku ze Szwajcarii, z Genewy od Olgi Małkowskiej do Wilmy Drahonowskiej –

siostry (zam. Ul. Leona Sapiehy 69, Lemberg - Lwów, Galicja Austriacka).

30. Kartka pocztowa wysłana 2.VIII.1917 roku ze Szwajcarii, z Chexbres od Olgi Małkowskiej do Wilmy Drahonowskiej

– siostry (zam. Ul. Leona Sapiehy 69, Lemberg - Lwów, Galicja Austriacka).

31. Kartka pocztowa wysłana 20.VIII.1917 roku ze Szwajcarii, z Zamku Chillon od Olgi Małkowskiej do Wilmy
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Drahonowskiej – siostry (zam. Ul. Leona Sapiehy 69, Lemberg - Lwów, Galicja Austriacka).

32. Kartka pocztowa wysłana 24.VIII.1917 roku ze Szwajcarii, z Chexbres od Olgi Małkowskiej do Wilmy

Drahonowskiej – siostry (zam. Ul. Leona Sapiehy 69, Lemberg - Lwów, Galicja Austriacka).

33. Kartka pocztowa wysłana 17.IX.1917 roku ze Szwajcarii, z Chexbres od Olgi Małkowskiej do Wilmy Drahonowskiej

– siostry (zam. Ul. Leona Sapiehy 69, Lemberg - Lwów, Galicja Austriacka).

34. Kartka pocztowa wysłana 28.IX.1916 roku ze Stanów Zjednoczonych, z Niagara Falls (miasto w stanie Nowy Jork) od

Andrzeja, Olgi, Lutyka Małkowskich do Wilmy Drahonowskiej (zam. Ul. Leona Sapiehy 69, Lemberg - Lwów, Austria,

Europa).

35. Kartka pocztowa wysłana [prawdopodobnie] 5.IV.1912 roku z Wielkiej Brytanii, z Londynu od Andrzeja

Małkowskiego do Wilmy Drahonowskiej (zam. Ul. Leona Sapiehy 69, Lemberg - Lwów, Austrian, Poland).

 

MHAR/11-39/178

Materiały zebrane podczas 8 Kongresu Skautowego w Sztokholmie 5-7.08.1935 r. i 2 Światowego Rover Moot

Borowiecki Tadeusz (zgromadził)

1935

ulotka informacyjna, folder

Prospekty i foldery z 2 Światowego Rover Moot w 1935 r. i 8 Kongresu Skautów w Sztokholmie. Foldery zawierają

informacje dotyczące Konferencji, Rover Moot, organizacji skautowych oraz praktycznych informacji turystycznych.
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