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Paweł E. Weszpiński

Wprowadzenie

Drugi i trzeci łączony numer „Harcerstwa” uka-

specjalności. Przedstawiamy spojrzenie na spe-

zuje się w czasie wyjątkowym. Przyszło nam

cjalność lotniczą międzywojennego harcerstwa

od czasu wydania numeru pierwszego poże-

w relacji historyka lotnictwa a także widzianą

gnać czterech członków Rady Naukowej nasze-

z perspektywy historyczki wychowania – ba-

go czasopisma. Nie ma już z nami profesorów

daczy zupełnie różnych pokoleń. Spojrzenie na

hm. Andrzeja Janowskiego, hm. Andrzeja Jaczew-

harcerskie specjalności, tym razem przez pryzmat

skiego, Romana Lotha i hm. Wojciecha Wolskie-

specjalności artystycznej, znajduje swój wyraz

go. Nie ma też z nami hm. Andrzeja Borodzika,

również we wspomnieniu o Władysławie Skora-

pierwszego

czewskim.

dyrektora

Muzeum

Harcerstwa.

W następnym numerze znajdzie się miejsce na

Zagadnienia harcerskiego wychowania i progra-

wspomnienie naszych nieobecnych i przybliżenie

mu przedstawiają autorzy artykułów o dziejach

ich dorobku. Ów czas wyjątkowy to też czas pan-

dwóch harcerskich schronisk wysokogórskich,

demii koronawirusa COVID-19, czas kolejnych,

nieistniejącego już schroniska na Kostrzycy,

zbyt licznych harcerskich rozstań oraz czas wiel-

z którego pozostały dziś tylko fundamenty oraz

kich niewiadomych i wielkich wyzwań stojących

wciąż funkcjonującego schroniska na Głodówce.

przed ruchem harcerskim. I znów – następny nu-

Te dwie, jakże różne historie, zdają się kreować

mer będzie również miejscem namysłu nad har-

aplikacyjne myślenie o wykorzystaniu tamtych

cerstwem doby pandemii, najpewniej miejscem

doświadczeń we współczesnym zarządzaniu har-

nieostatnim.

cerskim majątkiem.

Prace nad tym numerem rozpoczęły się jeszcze

Również wielce różniące się spojrzenia na har-

w zwyczajnych czasach. Redakcja postanowi-

cerstwo pokazują artykuły przybliżające czasy

ła utrzymać zamierzony program, zwłaszcza że

powojenne – namysł o niepokornych hufcach

przygotowane artykuły, notatki i wspomnienia,

krakowskich, ukazanie Krakowskiej Chorągwi

teksty w znacznej mierze będące historycznym

ZHP w latach siedemdziesiątych XX w. na tle in-

spojrzeniem na ruch harcerski nie straciły na swej

nych organizacji młodzieżowych, przedstawie-

aktualności.

nie pracy z ideami grunwaldzkimi czy wreszcie

Znajdujemy wśród nich odniesienie do ważne-

prezentacja fragmentów niepublikowanej dotąd

go elementu harcerskiego wychowania, jakim są

książki Henryka Glassa w części odnoszącej

6
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się do wychowania narodowego. Wydaje się, że

harcerskiej metody wychowawczej do współcze-

dzięki tym pracom zyskujemy swoistą równowa-

snych trendów pedagogicznych i terminologicz-

gę w spojrzeniu na harcerstwo ujęte w namyśle

nych pedagogiki znajdziemy w artkule o druży-

historycznym, zadając sobie po lekturze trud in-

nowym jako animatorze.

terpretacji i oceny opisanych realiów, poglądów

W krótszych, przyczynkowych tekstach publiku-

i zdarzeń.

jemy komentarz do jednego z pierwszych na zie-

Realizacją zapowiedzi z pierwszego numeru są

miach polskich artykułów o skautingu, przybliże-

dwa artykuły bibliograficzne, jeden dotyczą-

nie niedawno wydanej książki o żydowskich or-

cy prac dyplomowych o tematyce harcerskiej

ganizacjach skautowych na Lubelszczyźnie oraz

w zbiorach Komisji Historycznej Chorągwi Kra-

wspomnienie o Stefanie Mirowskim. Za ważny

kowskiej ZHP, drugi – będący szkicem bibliogra-

uznaliśmy też głos polemiczny wobec jednego

fii harcerstwa bydgoskiego. Wspomniana biblio-

z artykułów z pierwszego numeru „Harcerstwa”.

grafia bydgoska oraz tekst o ideach w harcerskim

W dziale wspomnień poza wymienionym już ar-

wychowaniu otwierają obecność Harcerskiego

tykułem o Władysławie Skoraczewskim znalazł

Instytutu Badawczego na łamach „Harcerstwa”.

się tekst Ryszarda Pacławskiego o przewodniczą-

Tekst o ideach łączy nas też z programem kon-

cym ZHP Stefanie Mirowskim.

ferencji harcmistrzowskich ZHP, jest bowiem

Numer drugi i trzeci „Harcerstwa” jest różnorod-

nawiązaniem do Konferencji Harcmistrzowskiej

ny tematycznie. Zamysłem redakcji było spojrze-

„Idea stopnia”, zorganizowanej w Krakowie w li-

nie na harcerstwo z różnych perspektyw badaw-

stopadzie 2019 r. przez Komisję Stopni Instruk-

czych i poznawczych, prowadzących do poszuki-

torskich Chorągwi Krakowskiej ZHP, Zespół

wania prawdy o ruchu harcerskim przez autorki

Kadry Kształcącej „WIERCHY” i Komisję Stop-

i autorów jakże nieraz od siebie różnych. Zależało

ni Instruktorskich przy Głównej Kwaterze ZHP.

nam też na tym, by móc pokazać odmienne spoj-

Aspekt wychowania harcerskiego i odniesienie

rzenia na podobne problemy ruchu.

PAWEŁ E. WESZPIŃSKI

redaktor naczelny

Artykuły
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Magdalena Rzepka

Specjalność lotnicza
w międzywojennym
Związku Harcerstwa Polskiego
i jej rola w wychowaniu
patriotycznym
HARCERSTWO
Rocznik naukowy Muzeum Harcerstwa
nr 2/3, 2019/2020, s. 9-28

Ten śmiały człowiek,

i prowadzić przede wszystkim pokolenia na-

za którym na chmurze

stępne.

pędzi śmierć z wybałuszonymi oczami,

(U) nas w Polsce może jeszcze bardziej niż w in-

ten, który podwyższa Ojczyznę

nych krajach, bo te nowe zastępy, które wchodzą

– jest coraz częściej harcerzem.

w szranki życia, nie będą miały na sobie stygmatu

Tam – w górze – jest i on

niewoli. (…) Stąd więc (…) młodzież polska, potęż-

żywym sztandarem

na duchem i wolą czynu, ma przed sobą wspaniałe
1

potęgi Ojczyzny i chwały .

i rozległe pole budownictwa wskrzeszonej Ojczy3

zny . Dlatego zarówno w kołach politycznych,
Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę

jak i w środowisku pedagogicznym, panowała

w 1918 r. praca na rzecz odrodzonego państwa

zgoda co do znaczenia wychowania patriotycz-

uważana była za bardzo ważną i niezbędną do

nego jako jednoczącego naród i doskonalącego

zapewnienia mu trwałych podstaw rozwojo-

życie wspólnotowe . Oprócz rodziny i szkoły do

wych na przyszłość. W przeświadczeniu po-

najważniejszych miejsc, gdzie było ono prowa-

kolenia „ojców niepodległości”, w tym same-

dzone, należały organizacje społeczne, zwłasz-

2

cza młodzieżowe . Od samego początku swo-

go Józefa Piłsudskiego , pracę tę miały podjąć

4

5

1. Harcerskie skrzydła, [w:] XX-lecie Hufca Harcerzy w Białej Podlaskiej. 1918-1938. Jednodniówka wydana dla uczczenia jubileuszu i jako
dokument pracy, Biała Podlaska 1938, s. 38.
2. S. Mauersberg, Józef Piłsudski – wzór osobowy nakreślony na podstawie czynów, pism i przemówień, [w:] Ideały wychowania i wzory
osobowe narodu polskiego w XIX i XX wieku, pod red. E. Kryńskiej, t. II, Białystok 2006, s. 44-45.
3. A. Stebłowski, Rozwijamy lotnictwo ojczyste!, „Młody Lotnik” 1925, nr 12, s. 3-4.
4. A. Zwoliński, Wychowanie do patriotyzmu, „Labor et educatio” 2015, nr 3, s. 266.
5. S. Możdżeń, Historia wychowania 1918-1945, Sandomierz 2006, s. 16-19; F. W. Araszkiewicz, Ideały wychowawcze Drugiej Rzeczypospolitej,
Warszawa 1978, s. 89.
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jego istnienia także ruch harcerski, a od 1918

działań związanych z lotnictwem przez coraz

– Związek Harcerstwa Polskiego, stawiał sobie

większą liczbę harcerzy w 1932 r. utworzona zo-

za jeden z głównych celów wychowanie w duchu

stała w ZHP specjalność lotnicza. Była ona jed-

6

służby Ojczyźnie .

ną z form odpowiedzi harcerzy na wezwanie do

Jednym z nieoczywistych, a bardzo ważnych pól

podjęcia służby Polsce – tak silnie akcentowanej

tej służby była w międzywojennej Polsce praca

w harcerskim systemie wychowawczym. Człon-

na rzecz rozwoju lotnictwa. W polskiej historio-

kowie organizacji zyskali dzięki temu jeszcze

grafii istnieje niewiele prac ujmujących lotnictwo

więcej okazji do praktycznej realizacji haseł sa-

w kontekście społecznokulturowym. Brakuje

nacji, dotyczących konieczności podjęcia realnej

również badań dotyczących jego ówczesnego

pracy na rzecz państwa. Pisał o tym także Mi-

7

wpływu pedagogicznego . Należy jednak pa-

chał Grażyński, już jako przewodniczący ZHP:

miętać, że w dwudziestoleciu międzywojennym

(…) nie chodzi tu o przelotne wzruszenia blaskiem

było ono istotnym elementem nie tylko życia po-

i barwą narodowych uroczystości lub bohaterskim

litycznego i wojskowego, ale także społecznego.

patosem przemówień okolicznościowych, ale o trwa-

Cieszyło się powszechnym zainteresowaniem do

ły stan wewnętrznego pogotowia dusz, znajdujących

tego stopnia, że można mówić o lotnictwie jako

swój wyraz zewnętrzny w dobrym i radosnym wy-

o fenomenie społecznym tamtego czasu. Zarów-

konywaniu obowiązków w stosunku do państwa,

no władze, jak i społeczeństwo, z uwagą śledziły

w wiernej służbie Ojczyźnie .

osiągnięcia techniczne, rekordowe przeloty, po-

Niniejszy artykuł ma na celu scharakteryzowa-

kazy i zawody sportowe. Lotnicy, ich bohatero-

nie specjalności lotniczej, prowadzonej przez

wie, mieli status idoli. Ambicją państw było posia-

ZHP w latach międzywojennych w kontekście

danie jak najliczniejszych i najnowocześniejszych

jej wykorzystania jako formy realizacji założeń

sił powietrznych oraz własnego przemysłu i ko-

wychowania patriotycznego. Zastosowaną me-

munikacji lotniczej. Dotyczyło to także Polski.

todą badawczą była analiza treści źródeł pisa-

Stwierdzano: Silne lotnictwo – to podwalina bytu

nych – niepublikowanych i publikowanych do-

państwa, a rozwój i zastosowanie techniki lotniczej to

kumentów (sprawozdań, rozkazów), czasopism

miara jego kulturalnego dorobku .

lotniczych, wydawnictw zwartych, w tym jubi-

8

9

11

„Młody Lotnik” , czasopismo, na którego łamach

leuszowych (jednodniówek, broszur propagan-

opublikowany został ten manifest, dodawał: Lot-

dowych, kronik, wspomnień) – zgromadzonych

10

nictwo polskie muszą zbudować „młodzi lotnicy” .

przez Bibliotekę Narodową, Muzeum Harcerstwa

Na to wezwanie odpowiedzieli również harcerze

w Warszawie, Muzeum Lotnictwa w Krakowie

i harcerki. Instruktorzy ZHP włączyli lotnictwo

oraz Komisję Historyczną Chorągwi Krakow-

i jego pozostałe gałęzie, tj. szybownictwo, spa-

skiej ZHP. Liczne informacje na badany temat

dochroniarstwo, baloniarstwo i modelarstwo

znajdują się także w powojennych i współcze-

w program wychowawczy – zarówno na szcze-

snych opracowaniach historycznych, zarówno

blu centralnym, jak i w ramach działań mniej-

opublikowanych, jak i przygotowanych do druku.

szych jednostek. W konsekwencji podejmowania

Informacje te zostały zebrane i poddane analizie

6. Zob. E. Głowacka-Sobiech, Edukacja obywatelska w harcerskim systemie wychowawczym w okresie II Rzeczypospolitej, [w:] W kręgu dorobku
edukacyjnego II Rzeczypospolitej, pod red. K. Jakubiaka, T. Maliszewskiego, Kraków 2011, s. 253-262.
7. M. Rzepka, Wychowanie lotnicze w II Rzeczypospolitej – stan badań i perspektywy badawcze, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 2016, t. LIII, s.
95-111.
8. „Młody Lotnik” 1925, nr 8, s. 2.
9. Miesięcznik młodzieżowy o profilu lotniczym wydawany w Warszawie w latach 1924-1930 pod redakcją Jerzego Osińskiego. Początkowo był
organem Polskiego Lotniczego Związku Młodzieży. Po jego rozwiązaniu w 1925 r. został przejęty przez Ligę Obrony Powietrznej Państwa.
W 1930 r., po połączeniu się z efemerycznym periodykiem „Pilot” - organem prasowym Śląskiego Klubu Lotniczego, „Młody Lotnik” zmienił
nazwę i następnie był wydawany nadal jako miesięcznik „Skrzydlata Polska”. Czasopismo to ukazuje się do dzisiaj.
10. „Młody Lotnik”…op. cit.
11. M. Grażyński, W walce o ideały harcerskie, Warszawa 1939, s. 45.
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pod kątem ich użyteczności w ramach wychowania patriotycznego. Należy jednak zaznaczyć, że
z uwagi na niezachowanie się dużej liczby źródeł,
wskutek zniszczeń w czasie II wojny światowej,
rozproszenie informacji na badany temat i ich
fragmentaryczność, trudno jest szczegółowo opisać dzieje drużyn tej specjalności, zidentyfikować
wszystkie drużyny przedwojenne, które wykorzystywały ten element w pracy wychowawczej,
a co za tym idzie – w sposób wyczerpujący omówić zagadnienie roli wychowania patriotycznego w działalności poszczególnych jednostek
organizacyjnych ZHP. Z tych względów, a także
w związku z ograniczeniami ram artykułu, charakterystyka specjalności lotniczej została przedstawiona w sposób syntetyczny.
Specjalnością nazywamy wybraną dziedzinę programową harcerstwa, którą w sposób szczególny

1. Harcerz z Harcerskiej Eskadry
Lotniczej w Krakowie za sterami szybowca
„Salamadra”, Rakowice k. Krakowa, 1937 r.
(NAC 1-P-609-24)

i pogłębiony zajmuje się określony klub, drużyna,

kraju na wybranym przez grupę harcerską (za-

zastęp oraz całe ich grupy w ZHP . W II Rzeczy-

stęp, drużynę, koło, klub) obszarze .

pospolitej znaczenie specjalności było szczególne.

W 1935 r. Leopold Ungeheuer zwracał jednak

Łącząc w sobie działania wyposażające harcerzy

uwagę, że decyzja o specjalizacji drużyny powin-

w specjalistyczną wiedzę oraz kształtujące umie-

na być przemyślana i należy ją poprzedzić odpo-

jętności i postawy, były urzeczywistnieniem

wiedzią na pytanie o to, w jakim stopniu daje możność

zapowiedzi zamieszczonej na łamach „Jednod-

wykazania sił czy to ducha, ciała czy umysłu harcerza .

12

16

17

niówki harcerskiej” z 1916 r.: (…) I oto Polska mieć

W kręgu instruktorów dyskutowano także nad

będzie nowych ludzi. Nie będą to idealiści z zapadniętą

zagrożeniami związanymi z przyjęciem specjal-

piersią lub „wściekli” sportowcy - będą to ludzie piękni

ności: dostrzegano przede wszystkim ryzyko

i duszą, i ciałem. Zasadą bowiem ruchu skautowego jest

zawężenia programu, tj. zbyt dużej aktywności

równomierne i równorzędne traktowanie strony ideowej

w ramach tej jednej specjalności, kosztem innych

i technicznej. (…) Pokolenie, które przejdzie szkołę skau-

obszarów i treści wychowawczych . Pomimo

tową, potrafi myśleć pięknie, potrafi też i czynić pięknie

obaw, specjalności w omawianym okresie były

13

18

(…) . Były one zatem szczególną formą rozbudza-

wykorzystywane przez drużyny harcerskie na

nia i rozwijania zainteresowań wśród młodzieży,

szeroką skalę. Wszystkie drużyny lotnicze, obok

14

elementem kształcenia przedzawodowego i pro15

pracy specjalnościowej, działały także na innych

zawodowego , ale także możliwością podjęcia

polach programowych i wychowawczych cha-

patriotycznej pracy na rzecz odbudowującego się

rakterystycznych dla ówczesnych jednostek har-

12. Leksykon harcerstwa, red. O. Fietkiewicz, Warszawa 1988, s. 435.
13. Technika skauta, [w:] Jednodniówka harcerska, Warszawa-Lublin 1916, s.24.
14. Kształcenie przedzawodowe rozumiane jest jako wychowanie dzieci i młodzieży do 16 r.ż. „przez pracę” i „do pracy” prowadzone – oprócz
domu rodzinnego, szkoły i placówek opiekuńczo-wychowawczych – także przez organizacje młodzieżowe; J. Szlapińska, Współczesny kształt
pedagogiki pracy w Polsce, „Studia Edukacyjne” 2015, nr 37, s. 164.
15. Kształcenie prozawodowe jest rozumiane jako okres, w którym młodzież w wieku szkolnym, powyżej 16 r.ż. „poznaje specyfikę różnych
zawodów, zaczyna rozumieć sens pracy […] zbliża się do wyboru drogi zawodowej”; ibidem.
16. H. Glass, Gawędy z drużynowym, wyd. III, Warszawa 1998, s. 78.
17. L. Ungeheuer, Próby wodzów, Lwów 1935, s. 25-26.
18. Ibidem.
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a następnie w 1914 r. przez twórcę harcerstwa, Andrzeja Małkowskiego, w pracy „Jak skauci pracują”,
będącej opisem wyników prowadzonej przez niego obserwacji skautów angielskich oraz sprawozdaniem z III Wszechbrytyjskiego Zlotu Skautów
w Birmingham (1-9.08.1913 r.). Brak jest jednak
szczegółowych informacji, jak często i w których
21

drużynach była ona zdobywana . Wiadomo jednak, że główną aktywnością związaną z lotnictwem, jaką podejmowali harcerze przed odzyskaniem niepodległości, było modelarstwo. Pierwsze
2. Propagandowy przemarsz ulicami miasta
członków drużyn i gromad zuchowych z modelami
lotniczymi w czasie wrześniowego „Tygodnia LOPP”,
Poznań, 1937 r. (APP 53/4749/0/23, s. 74)

pojedyncze modele były budowane od ok. 1916 r. (np.
przez członków drużyny im. ks. J. Poniatowskiego,
od 1917 r. 3 WDH). W następnym roku modele latające wykonane przez harcerzy zostały zaprezento22

wane na Wystawie Skautowej w Krakowie . Kolejcerskich, np. praca z historią, przysposobienie

ne próby zaangażowania się w lotnictwo przypadły

wojskowe, turystyka, inne sporty, np. łucznictwo,

dopiero na lata po zakończeniu I wojny światowej .

kolarstwo, piłka nożna, tenis stołowy, taniec to-

Za początek rozwoju specjalności lotniczej

19

23

warzyski itp. .

uznawany jest rok 1932. Był to jednocześnie rok

Dynamiczny rozwój specjalności harcerskich

śmierci zwycięzców Międzynarodowych Za-

przypadł w II RP na lata trzydzieste. Istniało ich

wodów Samolotów Turystycznych „Challange”

wówczas łącznie siedem. Oprócz lotniczej były to

– por. pil. Franciszka Żwirki i inż. Stanisła-

jeszcze: wodna, najstarsza i najlepiej rozwinię-

wa Wigury. Od tego momentu w całym kraju

ta spośród wszystkich specjalności harcerskich

nastąpił gwałtowny wzrost zainteresowania

w przedwojennym ZHP; taternicza; pożarnicza;

lotnictwem, który obserwowany był także

samarytańska (ratownicza); łącznościowa (w tym

w ZHP. W tym samym roku powstało cen-

20

także poczty harcerskie); sporty strzeleckie .

tralne kierownictwo nad drużynami i kołami

Lotnictwo było ówcześnie drugą specjalnością, jeże-

szybowcowymi – Referat Szybowcowy przy

li chodzi o skalę rozwoju w ZHP. Należy przy tym

Głównej Kwaterze Harcerzy, na czele z Janem

zaznaczyć, że zainteresowanie tematyką lotniczą

Klasą. Referat w 1934 r. zmienił nazwę na Re-

i włączanie jej w program harcerski miało początek

ferat Lotniczy a jego kierownikiem mianowa-

jeszcze przed odzyskaniem przez Polskę niepodle-

no Tadeusza Derengowskiego. W 1934 r. po-

głości. Było to związane z wprowadzeniem na ro-

wstał także Referat Szybowcowy przy Głównej

dzimy grunt sprawności „Lotnika”, będącej przetłu-

Kwaterze Harcerek z pierwszą harcerką-szy-

maczoną wersją angielskiej sprawności „Airman”.

bowniczką Ireną Steinbock na czele. Prowa-

Wymagania na tę sprawność spisane zostały w 1912

dziła ona ten referat na zmianę z Marią Kann

r. przez Eugeniusza Piaseckiego i Mieczysława

(I. Steinbock – 1934-1935, 1938-1939; M. Kann

Schreibera w książce „Harce młodzieży polskiej”,

– 1936-1938). W związku z rozwijającym się od

19. Zob. np. J. Derda, 6 Poznańska Drużyna Skautowa. 1 Lotnicza Drużyna Harcerzy. 1912-1982. Część I: 1912-1944, Poznań 1985, s. 20-52.
20. Podział na specjalności za: K. Wais, Związek Harcerstwa Polskiego w latach 1918-1939. Studia z dziejów organizacji młodzieżowej w II RP,
praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. A. Andrusiewicza, Rzeszów 2007, mps, s. 197-213.
21. J. Rozwadowski, Uskrzydleni harcerze, [w:] J. Rozwadowski, Na szlakach Ikara, Toronto, 1984, s. 39; A. Glass, Dzieje harcerskich skrzydeł,
Kraków 1984, s. 2.
22. A. Glass, Pierwsze kroki, [w:] Na harcerskich skrzydłach, red. A. Glass, Warszawa 2015, mps, s. 7.
23. Ibidem.
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połowy lat 30. spadochroniarstwem w 1936 r.

w celu popularyzacji i propagandy lotnictwa

utworzono przy Głównej Kwaterze Harcerzy

wśród lokalnych harcerzy ),

27

Referat Spadochronowy, któremu przewodni-

0w
 Koninie,

czył Władysław Burgchardt. Referaty lotnicze

0w
 e Włocławku,

utworzone były także przy komendach chorą-

0w
 Pawłowie (od 1938 r. – drużynowy Paweł

gwi harcerzy: Białostockiej (1933), Lwowskiej
24

Czekała).

(ok. 1934), Wileńskiej (1935) i Gdańskiej (1936) .

Ponadto na łamach „Młodego Lotnika” z lipca

W latach międzywojennych drużyny i zastępy

1925 r. można znaleźć także informację o istnie-

lotnicze istniały na terenie całej Polski. Niektóre

niu przy 8 Drużynie Harcerskiej w Zawierciu

z nich powstały jeszcze przed utworzeniem refe-

Koła Polskiego Lotniczego Związku Młodzieży,

ratów lotniczych przy głównych kwaterach. Dru-

które jednak – w związku z rozpadem całej orga-

żyny te działały:

nizacji − zostało rozwiązane jeszcze w tym samym

0w
 Poznaniu (1 Lotnicza Drużyna Harcerska im.

roku .

28

gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, która po-

W II RP istniały również trzy lotnicze gromady

wstała wskutek przyjęcia w 1928 r. specjalności

zuchowe: pierwsza powstała w 1933 r. w Pro-

lotniczej przez 6 Poznańską Drużynę Skautową,

kocimiu, druga założona została rok później

co w konsekwencji doprowadziło do zmiany jej

przez Marię Kann przy Harcerskiej Szkole

25

nazwy. Drużynowym został Józef Krugiełka) ,

Podstawowej im. Andrzeja Małkowskiego przy

0w
 Bydgoszczy (1930 r. – 1 BDH im. Stanisława

ul. Kruczej 6 w Warszawie, trzecia to założo-

Staszica, drużynowy Bernard Subkowski, druga

na w 1938 r. gromada zuchowa „Skrzydlaci”

drużyna lotnicza powstała w 1935 r.),

w Krakowie (drużynowy W. Budwell) . Warto

0w
 Rzeszowie (zastęp modelarski przy 5 RDH
„Szara Piątka”),
0 w Warszawie (przełom 1935/1936 r. – 88 War-

29

dodać, że gromada warszawska w 1935 r. zorganizowała na terenie szkoły otwartą wystawę
30

lotniczą dla warszawiaków .

szawska Lotnicza Drużyna Harcerska im. por.

Po 1932 r. swoją działalność rozwijały także inne

Stanisława Latwisa, działająca przy Aeroklubie

harcerskie jednostki lotnicze. Wśród nich były

Warszawskim; drużynowym został Bogdan

dwa kluby: Harcerski Klub Balonowy w Mości-

Zając),

cach oraz Harcerski Klub Szybowcowy w War-

0 w Toruniu (powstała na przełomie 1937
i 1938 roku),
0w
 Cieszynie (zastęp szybowcowy z Florianem
Berkiem na czele),

szawie, który dwa lata później zmienił nazwę na:
Harcerski Klub Lotniczy. Działały one na zasadach Harcerskich Klubów Sportowych, które
powstały jako odpowiedź na akcję państwową

0w
 Lublinie („Drużyna Łosiów”, która powstała

na polu wychowania fizycznego. Jej skutkiem

w lipcu 1939 r. przy Lubelskiej Wytwórni Samo-

było m.in. powstanie w 1927 r. Państwowego

26

lotów ; jej nazwa pochodzi od nazwy bombow-

Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposo-

ca polskiej konstrukcji PZL 37 Łoś),

bienia Wojskowego oraz Rady Naukowej Wy-

0w
 e Lwowie (powołana w 1934 r. z inicjaty-

chowania Fizycznego. Stworzona została także

wy Referatu Lotniczego Chorągwi Lwowskiej

Państwowa Odznaka Sportowa. W ramach ZHP

24. K. Wais, Związek Harcerstwa Polskiego…op. cit., s. 215-219; Dzieje Harcerskich Skrzydeł w okresie przedwojennym i wojennym – od 19221944. Szkic, MLP A 17, mps, s. 5.
25. J. Derda, 6 Poznańska… op. cit., s. 28-30.
26. S. J. Dąbrowski, Lotnicze Harcerstwo Lubelszczyzny, Lublin 2018, s.19; B. Zimmer, Harcerstwo Lubelszczyzny (zarys historyczny 1911-1950),
Lublin 1987, s. 142.
27. Dzieje Harcerskich Skrzydeł w okresie…op. cit., s. 5.
28. Zob. „Młody Lotnik” 1925, nr 7, s. 15.
29. M. Kann, Lotnicze zuchy, [w:] Na harcerskich… op. cit., s. 17-18; J. Jankowski, Z kart historii harcerstwa pomorsko-kujawskiego w latach
1911-1945, styczeń 1974, mps, MHAR/11-39/32, s. 21.
30. Dzieje Harcerskich Skrzydeł w okresie… op. cit., s. 6.

14

HARCERSTWO | nr 2/3 • 2019/2020

zaczęto organizować ogólnopolskie konferencje

ła informację o zaangażowaniu w modelarstwo

instruktorskie dotyczące wychowania fizycz-

69 harcerzy zrzeszonych w 4 drużynach z Pozna-

nego i powołano 11 harcerskich klubów sporto-

nia i Bydgoszczy . Od 1922 r. niektóre drużyny

wych, w tym dwa powyższe, które były związa-

zakładały swoje własne modelarnie. Istniały one

31

35

ne z lotnictwem .

m.in: w Krakowie, w Poznaniu, Kowlu, Chełmie,

Ponadto w latach trzydziestych powołano także ta-

Hajnówce, Kaliszu i Mogilnie itd. W latach trzy-

kie jednostki lotnicze, jak: zawiązana m.in. z inicja-

dziestych modelarstwo najlepiej było rozwinięte

tywy płk. Władysława Kalkusa Harcerska Eskadra

na terenie Łodzi i Poznania. Niezależnie od tego

Lotnicza im. Ludwika Idzikowskiego w Krakowie,

harcerze przez cały okres międzywojenny uczest-

ściśle współpracująca z Aeroklubem Krakowskim

niczyli także w pracach modelarni szkolnych pro-

i 2. pułkiem lotniczym, Akademicki Krąg Lotni-

wadzonych przez organizacje lotnicze – począt-

czo-Morski w Wolnym Mieście Gdańsku, prowa-

kowo przez Polski Lotniczy Związek Młodzieży

dzony przez Ryszarda Wierzbickiego oraz Eskadra

(1921-1925), a następnie przez największą organi-

Lotniczo-Harcerska w Zakopanem, organizująca

zację społeczną II RP – Ligę Obrony Powietrznej

32

36

turystyczne loty z Gubałówki i Furmanowej . Po-

i Przeciwgazowej (LOPP) .

wstawały także liczne harcerskie koła i oddziały

W zakresie podstawowym w modelarstwo zaan-

szybowcowe: w Nowogródku, Katowicach, Łodzi,

gażowani byli także najmłodsi członkowie ZHP

Kielcach, Poznaniu, Nowym Sączu, Lwowie, Gro-

– zuchy. W tym obszarze praktykowały przede

33

dzisku, Bielsku, Trzebini i Białymstoku .

wszystkim budowę latawców. Prezentowały je

Oprócz drużyn o specjalności lotniczej były też

niejednokrotnie w czasie lokalnych świąt zucho-

takie, które wprowadziły jedynie niektóre ele-

wych, jak to miało miejsce np. przy hufcu toruń-

menty lotnicze do swojego programu lub obrzę-

skim, gdzie od 1933 r. do wybuchu wojny każdego

dowości. Należały do nich np. 19 Krakowska Dru-

roku organizowane było zuchowe „Święto Lataw-

żyna Harcerzy im. Żwirki i Wigury (po wojnie

ca”. Jan Jankowski w niepublikowanym opraco-

oficjalnie przyjęła specjalność lotniczą) i Czarna

waniu na temat harcerstwa toruńskiego wskazu-

Trzynastka im. Zawiszy Czarnego w Krakowie,

je, że w 1935 r. brały w nim udział wszystkie gro-

w której kronice z lat 1929-1939 można znaleźć

mady zuchowe z tamtego terenu (245 członków

informację o udziale w 1937 r. w uroczystości

i 191 latawców) .

poświęcenia szybowców ofiarowanych przez

O bezpośrednim powiązaniu specjalności lot-

pułk lotniczy Harcerskiej Eskadrze Lotniczej.

niczej i wychowania patriotycznego przeczytać

Podczas tego wydarzenia drużyna zebrała au-

można w dokumentach organizacyjnych ZHP.

tografy niektórych uczestników uroczystości

Przykładowo „Wytyczne Chorągwi Krakowskiej

(m.in. sławnych pilotów Jerzego Bajana i Stani-

na rok 1938-1939” uwzględniły to wprost w dzia-

34

37

sława Skarżyńskiego) . Wiele drużyn włączało

le wytycznych ideowych – jako formę pełnienia

w swój program także modelarstwo, choć trud-

służby Polsce dla harcerzy w wieku 16-18 lat wy-

no ustalić jednoznacznie ich liczbę. Na przykład

mieniły szybownictwo, zaś dla starszych, powy-

w Sprawozdaniu Okręgu Wielkopolskiego ZHP

żej 18 roku życia: skoki spadochronowe i lotnic-

za 1935 r. Komenda Chorągwi Poznańskiej poda-

two motorowe .

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

38

W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa polskiego (1910-1939), Warszawa 1985, s. 198-199.
Dzieje Harcerskich Skrzydeł w okresie… op. cit., s. 8.
Zob. K. Wais, Związek Harcerstwa Polskiego…op. cit., s. 215-219; A. Glass, Dzieje harcerskich skrzydeł...op. cit., s. 3-15.
Kronika 1929-1939 Czarnej Trzynastki im. Zawiszy Czarnego w Krakowie, s. 141-142.
XIV. Sprawozdanie Okręgu Wielkopolskiego ZHP za rok 1935, Poznań 1936, s. 104.
A. Glass, Dzieje harcerskich skrzydeł…op. cit., s. 3-15.
J. Jankowski, Harcerstwo toruńskie w latach 1917-1939, mps, MHAR/11-39/32, s. 44.
J. Bugajski, Wytyczne Chorągwi Harcerskiej na rok 1938-1939, Kraków 1938.
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Wychowanie patriotyczne prowadzone przez
przedwojenny

ZHP

poprzez

zaangażowanie

w specjalność lotniczą można podzielić na trzy
kierunki, realizujące trzy grupy celów:
1) wzmacnianie bezpieczeństwa i budowa nowoczesnego państwa (cele obronne i modernizacyjne);
2) budowanie dumy narodowej w społeczeństwie
i pozycji Polski wśród narodów świata (cele
propagandowe);
3) kształtowanie charakteru i postaw pożądanych
w II Rzeczypospolitej przez władze państwowe
i środowisko pedagogiczne (cele wychowawcze).

3. Członkowie Harcerskiej Eskadry Lotniczej
z Krakowa na tle samolotu RWD-8, Czyżyny
k. Krakowa, 1938 r. (NAC 1-P-751-5)

CELE OBRONNE I MODERNIZACYJNE
Pierwszy kierunek związany był z rozpowszech-

darzą w tym zakresie młodych Polaków: Jeśli obec-

nionym w społeczeństwie postulatem zaanga-

nie skarżymy się na różne braki w lotnictwie, których

żowania się wszystkich obywateli w obronę od-

współczesne pokolenie nie będzie mogło usunąć, to otucha

rodzonej Rzeczypospolitej. To młodzież – także

wpływa w nasze serca, bo mamy wszak dzielną armję

harcerska – miała przejąć odpowiedzialność za

rezerwową, naszą patrjotyczną młodzież, która zastąpi

utrzymanie dopiero co odzyskanej niepodległo-

nas, emerytów życia, w walce o przestworza . Tą mło-

39

42

ści . Były ówcześnie rozpowszechnione w Euro-

dzieżą mieli być także członkowie ZHP. Harcerz

pie koncepcje (głównie teoria włoskiego oficera

jest dobrym żołnierzem! Harcerstwo buduje skrzydlatą

Giulio’ego Douheta), zgodnie z którymi jednym

Polskę!

z kluczowych elementów zapewniających siłę mi-

Komendanta Chorągwi Krakowskiej Harcerzy

40

43

– takie hasło można znaleźć w rozkazie

litarną kraju miała być flota powietrzna . Znaj-

z dn. 1 kwietnia 1939 r. Było ono aktualne nie tylko

dowało to swój oddźwięk także w harcerstwie.

tuż przed wybuchem wojny, ale od samego począt-

Na przykład w jednodniówce wydanej z okazji

ku istnienia specjalności lotniczej w ZHP.

20-lecia pracy Hufca Harcerzy w Białej Podla-

Patriotyczne podłoże działalności na rzecz lot-

skiej można przeczytać: Lotnictwo – to wielka rzecz!

nictwa odzwierciedla przemówienie majora Wło-

Obrona Kraju i cała nasza przyszłość – zależy w du-

dzimierza Kondratiuka, oficera łącznikowego

41

żym stopniu od niego .

Lubelskiej Wytwórni Samolotów, które wygłosił

Powszechnie uznawano całą młodzież polską za

na pierwszej zbiórce po utworzeniu przy fabryce

przyszłość narodu, która zastąpi starsze pokolenie

„Drużyny Łosiów”: Druhowie! Postanowiłem utworzyć

lotników, niemające wcześniej szansy na stworze-

drużynę harcerską na lotnisku. Wiele sobie po was obie-

nie rodzimego lotnictwa wojskowego. W broszu-

cuję. Znam już kilku waszych kolegów. To oni pomogli mi

rze wydanej przez LOPP „Propaganda lotnictwa

w podjęciu tej decyzji. Nasza drużyna będzie wyjątkowa.

w szkołach” autorzy wyrazili zaufanie, jakim

Ma działać przy fabryce, która pracuje dla wojska, toteż

39. Propaganda lotnictwa w szkołach, Warszawa 1928, s. 3-4.
40. T. Kmiecik, Węzłowe problemy wykorzystania lotnictwa w przyszłej wojnie w polskiej myśli lotniczej lat 1919-1939, „Słupskie Studia
Historyczne” 2003, nr 10, s. 130.
41. Harcerskie skrzydła… op. cit., s. 36.
42. Propaganda lotnictwa…op. cit. , s. 3.
43. Wici zuchowe, [w:] Rozkaz L. 5 Komendanta Chorągwi Harcerzy w Krakowie, hm. Jana Bugajskiego, z dn. 1.04.1939 r.
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dołączenie do grona zawodowych lotników, było
zdobywanie sprawności. Już Andrzej Małkowski
zwrócił uwagę, że dla twórcy skautingu, Roberta
Baden-Powella, sprawności były czymś w rodzaju
45

zawodowych egzaminów z rzemiosł , wspomaga-

jących kształcenie zawodowe skautów, a także
46

czymś podobnym do szwedzkiego „slöjdu” .

Jak już powiedziano, pierwsza polska sprawność
lotnicza pochodzi z okresu początków skautingu. Kolejna wersja tej sprawności zapisana była
w pracy zbiorowej pod redakcją Stanisława
4. Fotografia grupowa lotniczej gromady zuchowej
z Prokocimia z wykonanymi przez siebie modelami
samolotów, Prokocim, 1933 r. (NAC 1-P-789)

Sedlaczka z 1922 r. „Harcerstwo. Cz. II. Sprawności”. Sprawność „Lotnika” znalazła się tam
w grupie sprawności wyćwiczenia polowego
harcerskiego. Aby ją zdobyć należało spełnić

i wy niejako stajecie się żołnierzami. Jest to zaszczyt dla
44

siedem wymagań: 1) znać teoretycznie budowę

was, bo nie ma nic piękniejszego jak służba Ojczyźnie .

samolotów, balonów i spadochronów; 2) mieć ogól-

Silne lotnictwo we wszystkich jego gałęziach

ne pojęcie o silnikach lotniczych i ich zastosowaniu;

gwarantowałoby Polsce podjęcie rywalizacji

3) posiadać teoretyczną znajomość startowania i lą-

z innymi krajami wysokorozwiniętymi w ob-

dowania samolotu; 4) znać przybory i przyrządy na

szarze sportu, przemysłu i myśli technicznej,

samolotach; 5) przedstawić wypadki zastosowania

a także wpłynęłoby na jej rozwój gospodarczy,

samolotów lub balonów w służbie wojskowej lub cy-

poszerzając możliwość połączeń transportowych

wilnej; 6) znać polską terminologię głównych części

i wykorzystania lotnictwa w innych dziedzinach

składowych samolotów i balonów; 7) zbudować mo-

(np. nauki czy rolnictwa). Wzmocnienie pol-

del, który by mógł przelecieć co najmniej 20 m .

skich sił powietrznych i lotnictwa cywilnego

Sprawność o tej samej nazwie zdobywana była

wymagało posiadania przez państwo: rodzimej

także na początku lat trzydziestych. Brak jest na-

produkcji sprzętu, umożliwiającej niezależność

tomiast szczegółowych informacji na temat zdo-

od innych krajów; własnych nowatorskich kon-

bywania sprawności lotniczych w ostatnich la-

strukcji, a także wyszkolonych dobrych pilotów

tach przed wojną. Biorąc jednak pod uwagę roz-

oraz profesjonalnej kadry technicznej. Zaan-

wój specjalności i rosnącą popularność lotnictwa

gażowanie harcerzy w budowę siły militarnej

w społeczeństwie, zapewne takie sprawności ist-

kraju w ramach specjalności lotniczej polegało

niały. W 1937 r. pojawiła się pierwsza sprawność

przede wszystkim na zdobywaniu kompetencji

lotnicza zdobywana przez harcerki: „Lotniczka-

umożliwiających samodzielny lot samolotem,

-modelarka”. Dwa lata później Główna Kwatera

szybowcem, balonem lub skok ze spadochro-

Harcerek ZHP uchwaliła pięć kolejnych: „Sko-

nem. Najpowszechniejszą i najprostszą okazją

czek spadochronowy z wieży”, „Skoczek spa-

do zdobywania nowych umiejętności i wiedzy,

dochronowy z samolotu”, „Szybowniczka”, „Pi-

które dawały szansę harcerzom na późniejsze

lotka motorowa”, „Pilotka balonowa”. W 1938 r.

47

44. L. Bronisz-Pikało, Pierwsza skrzydlata. Opowieść o lubelskich „Łosiach”, Warszawa 1973, s. 20.
45. A. Małkowski, Jak skauci pracują, Kraków 1914, s. 18.
46. Slöjd to skandynawski system nauczania robót ręcznych, opracowany przez Uno Cygnaeusa i wprowadzony do szkół w Finlandii w 1866 r.,
a następnie spopularyzowany w Szwecji przez Otto Arona Salomona. Na ziemiach polskich rozpowszechnił się w XIX wieku na terenie Galicji,
zaś w dwudziestoleciu międzywojennym na grunt polskiej oświaty przeniósł ten system Władysław Przanowski; zob. https://encyklopedia.
pwn.pl/haslo/slojd;3976397.html [dostęp: 13.01.2020]
47. Harcerstwo. Cz. II. Sprawności, red. S. Sedlaczek, Warszawa 1922, s. 226.
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Główna Kwatera Harcerzy wprowadziła zaś
48

17

Górze koło Krzemieńca, w Polichnie, Turce i Trze-

sprawność „Lotnika” dla zuchów .

bini, gdzie następnie byli współorganizatorami

Wyżej wymienione sprawności wyposażały zdo-

i uczestnikami odbywających się tam kursów .

bywających je harcerzy w wiedzę i umiejętności

Jeżeli chodzi o spadochroniarstwo, to w lutym

na zróżnicowanym poziomie. Niewątpliwie dla

1937 r. zorganizowany został pierwszy harcerski

niektórych były pierwszym zetknięciem się z lot-

kurs spadochronowy pierwszego stopnia. Ukoń-

nictwem i zachętą do dalszego rozwoju w tym kie-

czyło go 30 harcerzy, którzy mieli możliwość na-

runku, także na polu zawodowym. Wielu z nich

uki skoków z wieży znajdującej się na boisku Le-

próbowało potem swoich sił na kursach i szkole-

gii w Warszawie. Harcerskie spadochroniarstwo

niach, które wyposażały uczestników w konkret-

rozwijało się w II RP szczególnie intensywnie na

ne kwalifikacje i umiejętności obsługi samolotów

terenie Śląska. Na przykład katowiccy harcerze

i szybowców. Drużyny lotnicze organizowały

mieli możliwość korzystać z jednej z największych

także kursy samodzielnie lub współorganizowały

wież spadochronowych w Polsce, mierzącej 50 m.

je wspólnie z LOPP i aeroklubami regionalnymi.

Losy tej wieży i jej obrona przez śląskich harcerzy

Najbardziej powszechną i najlepiej rozwiniętą

po wybuchu wojny stała się inspiracją do napisania

gałęzią lotniczą w przedwojennym ZHP było szy-

przez prozaika i dramatopisarza, Kazimierza Goł-

bownictwo. Było ono z jednej strony stosunkowo

bę powieści „Wieża spadochronowa” (1. wyd. Po-

tanim i popularnym wśród ówczesnej młodzieży

znań 1947) . Po wojnie wieża została odbudowana

sportem, a z drugiej – uważane było w środowi-

i obecnie jest pomnikiem poświęconym śląskim

sku wojskowym i sportowym za „przedszkole”

harcerzom - obrońcom Katowic z 1939 r.

lotnicze, wyposażające w umiejętności przydatne

Kursy i szkolenia w zakresie lotnictwa, szybow-

w pilotażu samolotowym i znacznie skracające

nictwa i spadochroniarstwa, których organizato-

49

51

52

proces kształcenia w tym zakresie . Zaraz po po-

rami, współorganizatorami lub uczestnikami byli

wstaniu Referatu Szybowcowego przy Głównej

harcerze, odbywały się również w: Bezmiechowej,

Kwaterze Harcerzy w 1932 r. zorganizowany został

Tęgoborzu, Legionowie, Skniłowie pod Lwowem,

przez ZHP pierwszy teoretyczny kurs szybowcowy

a także w innych miejscach, gdzie swoje siedziby

w Warszawie pod patronatem znanego ówcześnie

miały oddziały i szkoły LOPP a aerokluby miały

konstruktora i szybownika Szczepana Grzeszczy-

swoje ośrodki szkolenia, tj. szybowiska, lotniska

ka. Wykłady prowadził druh Kazimierz Kula, bę-

i wieże spadochronowe. Wszystkie te organizacje

dący ówcześnie studentem Politechniki Warszaw-

chętnie gościły harcerzy na swoich kursach. Naj-

50

skiej i członkiem Aeroklubu Warszawskiego .

większym jednak osiągnięciem harcerzy w zakre-

O

zainteresowaniu harcerzy szybownictwem

sie szkolenia lotniczego było uruchomienie w Go-

świadczy także fakt, że wielokrotnie uczestniczyli

leszowie na Śląsku Harcerskiej Szkoły Szybowco-

oni w poszukiwaniach dogodnych warunków do

wej pod kierownictwem Tadeusza Puchajdy, gdzie

uprawiania tego sportu wraz z członkami załóg ae-

nie tylko większość uczniów, ale i instruktorów

roklubów i LOPP. Do zasług harcerzy można zali-

stanowili harcerze .

czyć odnalezienie terenów szybowcowych w Starej

Inaczej niż w przypadku szybownictwa i lotnic-

Miłosnej, Auksztagirach pod Wilnem, na Sokolej

twa silnikowego, w okresie międzywojennym

48.
49.
50.
51.

53

A. Glass, Sprawności lotnicze harcerek, [w:] Na harcerskich… op. cit., s. 39-40.
T. Jakimowicz, Ogólne wiadomości o szybownictwie, Lwów 1936, s. 38-40.
Dzieje Harcerskich Skrzydeł w okresie… op. cit., s. 2.
A. Glass, Dzieje harcerskich skrzydeł…op. cit., .s. 3-15; M. Kann, W Starej Miłośnie „szafa gra”, [w:] Na harcerskich… op. cit., s. 19-20; M.
Kann, Harcerki na Górze Chełm, [w:] Na harcerskich… op. cit., s. 21-22; M. Kann, Wyprawy „tureckie”, [w:] Na harcerskich… op. cit., s. 22-23;
A. Glass, Lotnicza Trzebinia, [w:] Na harcerskich… op. cit., s. 34-35; Dzieje Harcerskich Skrzydeł w okresie… op. cit., s. 4.
52. Ibidem, s. 9.
53. A. Glass, Harcerska Szkoła Szybowcowa w Goleszowie, [w:] Na harcerskich… op. cit.,, s. 20-21; A. Glass, Kursy szybowcowe w Tęgoborzu, [w:]
Na harcerskich… op. cit., s. 37.
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kursy pilotażu balonowego były rzadko organizo-

wie szybowców szczególnie zaangażowani byli,

wane. Kandydat na pilota miał za zadanie wyko-

oprócz Berkowskiego, także Tadeusz Deren-

nać lot z instruktorem-egzaminatorem, którego

gowski i Bogdan Zając. Jeden z wybudowanych

zadowalający wynik zapewniał licencję pilota ba-

przez nich szybowców został zabrany przez

lonowego. Jedyna harcerska jednostka balonowa

polską reprezentację na światowy zlot skautów

w II RP − Harcerski Klub Balonowy − współpra-

w Gödöllő w 1933 r. . Te pierwsze konstruktor-

cowała ściśle z Klubem Balonowym w Mościcach

skie osiągnięcia dały w marcu 1934 r. początek

54

56

i korzystała z jego wsparcia .

Harcerskim Warsztatom Szybowcowym, miesz-

Innym ważnym czynnikiem rozwoju umie-

czącym się na lotnisku mokotowskim. Łącznie

jętności potrzebnych dla rodzimego przemy-

zbudowano w nich 23 szybowce „Wrona-bis”

słu lotniczego było zaangażowanie harcerzy

i 3 prototypy według projektów członków Sek-

w tworzenie własnych konstrukcji i ich udział

cji Lotniczej Koła Mechaników Studentów Po-

w zespołach konstrukcyjnych. Z polskich bra-

litechniki Warszawskiej .

ków w tym zakresie harcerze dobrze zdawali

Nie były to jednak jedyne techniczne osiągnięcia

sobie sprawę. Zwrócili uwagę na ten problem

harcerzy. W budowie własnych konstrukcji lub

w latach dwudziestych, na długo przed utwo-

asystowaniu przy konstrukcjach osób spoza ZHP

rzeniem specjalności lotniczej, pisząc o wsty-

brałli udział także członkowie drużyn: 23 War-

dzie, który powinien towarzyszyć Polakom

szawskiej Drużyny Harcerzy (szczególnie Henryk

z powodu istnienia na terenie kraju znikomej

Milicer, który na przełomie 1929 i 1930 r. zbudo-

liczby fabryk płatowców i braku fabryki silni-

wał własny szybowiec) oraz 3 Drużyny Harcer-

55

57

ków lotniczych .

skiej w Nowogródku (pierwszy lot ćwiczebny na

Ten brak dostatecznej ilości polskiego sprzętu

szybowcu skonstruowanym przez harcerzy z tej

spowodował, że członkowie ZHP rozpoczęli

drużyny odbył się w lipcu 1931 r.) .

58

swoje prace konstrukcyjne od pracy na rzecz
szybownictwa.

Pierwszy

szybowiec

szkol-

CELE PROPAGANDOWE

ny zbudowany został przez harcerzy jeszcze

Drugim kierunkiem wychowania patriotyczne-

przed powstaniem pierwszej drużyny lotniczej,

go prowadzonego w ramach specjalności lotni-

tj. w 1926 r. Następnie harcerze-uczniowie Li-

czej było budowanie dumy narodowej i pozycji

ceum Mechanicznego w Bydgoszczy w 1933 r.

Polski wśród innych narodów i państw. Harcer-

zbudowali kilka szybowców typu „Wrona” kon-

skie osiągnięcia zarówno w zakresie konstruk-

strukcji Antoniego Kocjana. Prace nad pierw-

cji, jak i umiejętności pilotażu i akrobacji, były

szym z nich rozpoczęli jeszcze przed 1932 r.

wizytówką potwierdzającą potencjał polskiego

dzięki praktykom druha Romana Berkowskiego

rozwijającego się lotnictwa. Prezentowanie ich

w warsztatach Antoniego Kocjana. Po zdobyciu

było prowadzone jednocześnie dwutorowo: we-

doświadczenia Berkowski zaangażował harce-

wnątrz samego ZHP i kraju oraz na arenie mię-

rzy w prace nad szybowcem, które początkowo

dzynarodowej.

prowadzili w starej, opuszczonej szopie miesz-

Wewnątrz organizacji harcerze-lotnicy po raz

czącej się przy ul. Niemcewicza, a następnie

pierwszy po odzyskaniu niepodległości zaprezen-

kontynuowali w hangarach Aeroklubu War-

towali się w 1929 r. podczas II Narodowego Zlo-

szawskiego na Polu Mokotowskim. Przy budo-

tu ZHP (poznańska 1 Lotnicza DH), a następnie

54.
55.
56.
57.
58.

A. Glass, Dorobek sześciu lat, [w:] Na harcerskich… op.cit., s. 40-41.
K. Wais, Związek Harcerstwa Polskiego…op.cit., s. 215.
Dzieje Harcerskich Skrzydeł w okresie…op.cit., s. 3.
A. Glass, Dzieje harcerskich skrzydeł…op. cit., s. 3-15; A. Glass, Harcerskie Warsztaty Szybowcowe, [w:] Na harcerskich…op.cit., s. 37-38.
A. Glass, Dzieje harcerskich skrzydeł…op. cit., s. 3-15.

Specjalność lotnicza w międzywojennym Związku Harcerstwa Polskiego | Magdalena Rzepka

19

na Jubileuszowym Zlocie Harcerstwa Polskiego
w Spale w 1935 r. Pasjonaci lotnictwa publikowali
także na łamach prasy harcerskiej i ulotnych, jubileuszowych wydawnictw (np. „Harcmistrza”,
„Skrzydeł”, „Harcerza”, jednodniówek itp.) liczne artykuły popularyzujące lotnictwo i podkreślające sukcesy harcerzy na tym polu. Autorka
wielu z tych tekstów, pisarka Maria Kann, wydała również w 1938 r. pierwszą zbeletryzowaną
harcerską książkę lotniczą „Pilot gotów”, której
akcja odbywa się podczas szkolenia na szybowisku w Auksztagirach k. Wilna, a w roku kolejnym
− powieść o dziewczętach marzących o karierze
59

lotniczej „Jutro będzie słońce” .

5. Harcerze pomagają Franciszkowi
Hynkowi przygotować balon do lotu podczas
Międzynarodowych Zawodów Balonowych o Puchar
Gordona Bennetta, Warszawa, 1934 r.
(NAC 1-M-955-31)

Kolejnymi okazjami do propagowania harcer-

10 maja w Płocku odbył się Harcerski Dzień Lot-

skiego lotnictwa były wystawy krajowe i pokazy

niczy, podczas którego harcerze urządzili poka-

połączone z konkursami modelarskimi. Przykła-

zy akrobacji lotniczych i skoków spadochrono-

dowo 1 LDH zaprezentowała swój dorobek lot-

wych . W tym samym roku członkowie Har-

niczy i modelarski podczas wystawy „Przyroda

cerskiego Klubu Lotniczego wystawili w Domu

i Zdrowie” zorganizowanej w 1933 r. przez Ligę

Harcerskim przy ul. Łazienkowskiej w Warsza-

60

63

Ochrony Przyrody . Harcerze licznie brali tak-

wie jedyną w kraju szopkę lotniczą. Autorami

że udział w corocznych Tygodniach LOPP (m.in.

tekstów byli Maria Kann i Stanisław Waciórski,

61

w przemarszach prezentując modele latające ),

a reżyserem – Tadeusz Ptaszycki. Dekoracje wy-

a także w konkursach modelarskich regular-

konali Natalia i Stanisław Hiszpańscy oraz Mi-

nie organizowanych przez ligę na terenie całej

chał Tetmajer. Szopka miała formę przedstawie-

Polski na różnych szczeblach – miejskim, wo-

nia kukiełkowego, w trakcie którego parodio-

jewódzkim, ogólnopolskim. Warto zauważyć,

wani byli znani ówcześnie lotnicy . Fragmenty

że niejednokrotnie harcerze zajmowali w nich

przedstawienia zostały wydrukowane w czaso-

czołowe miejsca (np. w lokalnym konkursie mo-

piśmie lotniczym „Skrzydlata Polska” .

deli latających, zorganizowanym w Poznaniu

W celu zbudowania wizerunku harcerskiego lot-

21 września 1930 r., czołowe miejsca zajęli dru-

nictwa poza granicami kraju członkowie ZHP

howie z 1 LDH – Marian Twardowski i Bernard

uczestniczyli jako delegacje lotnicze w licznych

62

64

65

Twardowski) .

zlotach skautowych. Pokazy umiejętności pilota-

Inną okazją do prezentacji dokonań harcerskiej

żu i akrobacji, które odbywały się podczas mię-

specjalności na szczeblu lokalnym były uroczyste

dzynarodowych zlotów skautów (Jamboree) były

obchody święta 3 maja w 1938 r., kiedy to do tra-

najważniejszą formą propagandy polskiego lot-

dycyjnie organizowanej sztafety kolarskiej, roz-

nictwa harcerskiego na arenie międzynarodowej.

wożącej po Polsce życzenia prezydenta, dołączyli

Harcerscy lotnicy mieli okazję zaprezentować się

także harcerze na 9 samolotach. Tydzień później

podczas dwóch edycji Jamboree. Pierwszą okazją

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Ibidem.
J. Derda, 6 Poznańska…op. cit., s. 47.
Zob. np. ibidem.
Zob. np. ibidem.
E. Sikorski, Szkice z dziejów harcerstwa polskiego w latach 1911-1939, Warszawa 1989, s. 86.
M. Kann, Granice świata, Warszawa 2000, s. 73-74; M. Kann, W domu z wieżyczką, [w:] Na harcerskich…op. cit., s. 28-31.
Zob. Szopka lotnicza, „Skrzydlata Polska” 1928, nr 2, s. 55-56.
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zresztą także znieruchomiał. Patrzyliśmy wszyscy
z podziwem na akrobacje szybowca. Rozległy się
oklaski i wiwaty. […] Nagle od szybowca oderwał się
jakiś ciemny kształt i rozwinął się na błękicie nieba
biało-czerwoną flagą z napisem: POLSKA. Wówczas
tłum zaczął wywoływać nasz kraj we wszystkich językach świata. Ogarnęło mnie poczucie dumy, radości i szczęścia. […] Bo człowiek jest silniejszy o siłę
67

i wielkość swego narodu . Stanisław Piątkowski,
6. Harcerscy szybownicy. Od lewej: Stanisław
Piątkowski, Piotr Mynarski i Kazimierz Kula
na lotnisku podczas przygotowań do wyprawy
na Jamboree w Gödöllő, Skniłów k. Lwowa, 1933 r.
(NAC 1-S-3068-4)

jeden z uczestników Jamboree, podsumował to
wydarzenie na łamach „Skrzydlatej Polski”: Reasumując wyniki przez nas osiągnięte w Gödöllő,
stwierdzić musimy, że całość wyprawy dobrze przysłużyła się propagandzie polskiego szybownictwa

był udział w dniach 2-14 sierpnia 1933 r. w IV Jam-

wśród obcych. Otrzymaliśmy nagrodę Auto-Clubu

boree w Gödöllő na Węgrzech. Zlot ten był okazją

w Kaposvar przeznaczoną dla najlepszego zespołu.

do prezentacji przez grupę szybowników swych

Zadzierzgnęliśmy węzły przyjaźni z bracią lotniczą

umiejętności na sześciu szybowcach. Szczególnie

Kraju św. Stefana. Uczestnicy „dżembori” ze Sjamu

podziwiane były czyny Kazimierza Kuli, pierwsze-

[sic!] i Malty, Afryki i Australii – wszyscy na pew-

go harcerskiego instruktora szybownictwa, który

no zachowają w pamięci latających „Czuwajów” .

przeleciał odległość 20 km (z obozu zlotowego do

Warto dodać, że grupa szybowcowa była jedną

Budapesztu, gdzie wylądował na jednym z placów,

z trzech grup specjalnościowych, które uczestni-

wzbudzając entuzjazm zebranego tłumu) oraz Pio-

czyły na tym zlocie, obok żeglarskiej i motorowo-

tra Mynarskiego, który w czasie defilady narodów,

-kolarskiej .

zrzucił nad areną z szybowca flagę biało-czerwo-

Kolejny sukces polskich harcerzy-lotników miał

ną. Polscy szybownicy otrzymali I nagrodę całego

miejsce podczas V Jamboree (29 lipca – 13 sierp-

Jamboree, a także zostali publicznie pochwaleni

nia 1937 r.) w Vogelenzang w Holandii. Lotnicza

66

68

69

przez samego Roberta Baden-Powella .

drużyna zlotowa składała się z czterech zastępów:

Relację ze spotkania z harcerzami-lotnikami

motorowego, szybowcowego, spadochronowego

przedstawiła m.in. Maria Kann (przydzielona

i modelarskiego. Większość reprezentacji lotniczej

przez Główną Kwaterę Harcerek do grupy pra-

przybyła na zlot drogą powietrzną – trzema samo-

sowej zlotu) w swoich wspomnieniach „Granice

lotami i dwoma szybowcami (1500 km pokonane

świata”, wydanych pośmiertnie w 2000 r. Popis

w 15 godzin). Najważniejszym osiągnięciem har-

Piotra Mynarskiego opisała tak: Podczas Pochodu

cerzy podczas tego wyjazdu był pokaz akrobacji

Narodów – trybuny były przepełnione przedsta-

szybowcowej Tadeusza Derengowskiego i Stefana

wicielami nieomal wszystkich krajów. W napięciu

Waciórskiego. Wzbudził one takie zainteresowanie,

obserwowano piękną defiladę skautów oklaskując

że został następnie powtórzony dla rzeszy widzów

wszystkich za dzielną postawę. […] Naraz gwarny

na lotnisku Ypenburg koło Hagi. Sukces osiągnęli

tłum zamilkł. Wszyscy jak na komendę podnieśli gło-

także harcerscy spadochroniarze, których pokazy

wy. […] Nikt już nie śledził Pochodu Narodów, który

umiejętności również wzbudziły zachwyt wśród

66.
67.
68.
69.

W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa…op. cit., s. 252-254.
M. Kann, Granice świata…op. cit., s. 66-67.
Stanisław Piątkowski, Harcerze-szybownicy w Gödöllő, „Skrzydlata Polska” 1933, nr 8, s. 286.
J. Wojtycza, Harcerstwo na forum europejskim od powstania do wybuchu II wojny światowej, [w:] Powstanie Harcerstwa i jego udział
w walkach o niepodległość i kształt granic odrodzonej Rzeczpospolitej. Materiały z konferencji odbytej w sali obrad Rady Miasta Krakowa
w dniach 18-19 sierpnia 2010 roku, red. J. Wojtycza, Kraków 2010, s. 232.
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obecnej młodzieży skautowej całego świata . Za-

zabudowę terenu szybowiec nie został dopusz-

interesowaniem uczestników Jamboree cieszyła

czony do lotu. Szydłowski po zakończeniu zlotu

się także niewielka wystawa i pokazy modelarskie

został w USA i zorganizował w Pensylwanii kurs

harcerzy. Według relacji Leona Matuszewskiego,

szybowcowy dla członków Związku Sokolstwa

komendanta wyprawy kajakowej, ich wyczyny zo-

Polskiego oraz założył w Pittsburgu Polski Klub

stały opisane na łamach holenderskich gazet jako

Szybowcowy .

pełne odwagi i godne wyrazów uznania wszyst71

74

0W
 1938 r. polscy harcerze otrzymali zaproszenie

kich lotników holenderskich . Szczegółowa relacja

od skautów węgierskich do Budapesztu na obcho-

z tego wydarzenia została opublikowana na łamach

dy 25-lecia skautingu węgierskiego – Harcerska

„Skrzydlatej Polski”. Autor o inicjałach T.W. w pod-

Wyprawa Lotnicza na to wydarzenie składała

sumowaniu wyjazdu wskazał na osiągnięcia harce-

się z 4 samolotów i 1 szybowca z załogami oraz

rzy w zakresie realizacji celów propagandowych:

6 skoczków spadochronowych. Polscy harcerze

„Z byle czym do tego kraju (Holandii – przyp. M.R.)

ofiarowali swoim węgierskim kolegom szybowiec

nie ma po co przychodzić. Jeżeli więc harcerze nasi po-

Salamandra. W tym samym roku zorganizowa-

zostawili tam tak dobre wrażenie, jeżeli przemysłow-

na została druga wyprawa harcerska do Stanów

cy holenderscy konkretnie zainteresowali się polskim

Zjednoczonych oraz wyjazd reprezentacji lotni-

sprzętem, jeśli najwybitniejsi szybownicy wybierają się

czej na Jamboree Narodowe na Łotwie .

75

do Polski, jeśli wreszcie pod wrażeniem tej drobnej wy-

Warto również wspomnieć, że istotne znaczenie

stawy lotniczej (…) obywatele holenderscy zgłaszają się

w budowaniu wizerunku harcerstwa polskiego

do poselstwa polskiego z prośbą o przyjęcie do polskiego

miał fakt, że Polska była jednym z pierwszych

lotnictwa na naukę - to wszystko dowodzi, że Polska

krajów (obok Węgier), który w swojej organizacji

reprezentowana była przez ludzi, którzy umieją to, co

skautowej wykorzystywał szybownictwo i spado-

robią. (…) Nawiązany został przyjacielski kontakt, na

chroniarstwo .

76

którym obie strony nie mają nic do stracenia, a wiele do
zyskania” .

CELE WYCHOWAWCZE

Reprezentacje polskich harcerzy-lotników przepro-

Trzecim kierunkiem realizowania wychowania

wadziły pokazy lotnicze także podczas innych wy-

patriotycznego w ramach specjalności lotniczej

darzeń międzynarodowych:

było kształtowanie przez jednostki organizacyj-

0W
 1936 r.: na V Zlocie Skautów Rumuńskich, na

ne ZHP różnorodnych cech charakteru i postaw

który ZHP otrzymało zaproszenie, oraz na VI

wśród swoich członków, które nie tylko realizo-

Kongresie Międzynarodowej Komisji Studiów

wały cele zawarte w ideale wychowawczym ZHP,

Szybowcowych w Budapeszcie, gdzie reprezenta-

ale także wpisywały się w ideały propagowane

cja polskich harcerzy-szybowników i spadochro-

przez władze polityczne i środowiska pedago-

niarzy zaprezentowała swoje umiejętności w za-

giczne II RP.

72

73

kresie akrobacji i skoków spadochronowych .

Należy zauważyć, że istniała – i została ówcze-

0W
 1937 r. harcerze-szybownicy z Polski mieli za-

śnie dostrzeżona – korelacja między postawami

prezentować się na Zlocie Skautów Amerykań-

i cechami charakteru kształtowanymi w ramach

skich w Stanach Zjednoczonych (Wiktor Szy-

specjalności lotniczej a realizacją metody harcer-

dłowski). Niestety ze względu na wysoką i gęstą

skiej jako takiej. Te cechy i postawy, będące efek-

70. W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa…op. cit., s. 306-307; E. Sikorski, Szkice z dziejów… op. cit., s. 104; J. Wojtycza, Harcerstwo na forum…
op. cit., s. 240.
71. L. Matuszewski, Rejs wodny na Jamboree w Holandii, MHAR/11-39/14, s. 14
72. T. W., Harcerze-lotnicy w Holandii, „Skrzydlata Polska” 1937, nr 11, s. 260.
73. W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa…op. cit., s. 304.
74. W. Szydłowski, Harcerska wyprawa szybowcowa do USA, [w:] Na harcerskich…op. cit., s. 35-37.
75. E. Sikorski, Szkice z dziejów…op. cit., s. 86.
76. A. Glass, Dzieje harcerskich skrzydeł…op. cit., s. 3-15.
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tem stosowania metody harcerskiej, rozwijały

wanie, obowiązkowość, solidność, odpowiedzialność,

także cechy pożądane w lotnictwie – i odwrotnie

koleżeńskość .

– przymioty potrzebne dobremu lotnikowi wpi-

Wartości wychowawcze poszczególnych gałęzi

sywały się jednocześnie w ideał wychowawczy

wskazane zostały także na łamach Internetowe-

Związku Harcerstwa Polskiego.

go Magazynu Wędrowniczego „Na Tropie”: (…)

W 1934 r. na spotkaniu w Moszczenicy k. Żywca

spadochron może stać się tylko etapem na wędrow-

z Jerzym Bajanem i Gustawem Pokrzywką, zwy-

niczej drodze, gdzie wykonane trzy skoki staną się

cięzcami czwartej i jednocześnie ostatniej edycji

(…) elementem wzmocnienia odwagi, zdecydowania

Międzynarodowych Zawodów Samolotów Tury-

i opanowania. Może zaś stać się elementem głębokiej

stycznych Challenge, Józef Piłsudski powiedział:

specjalizacji, osiągnięcia mistrzostwa, czy też spo-

Lotnictwo wymaga posiadania w swych szeregach lu-

sobem na życie! Podobnie jak pozostałe sporty lot-

77

80

dzi starannych i silnych duchem . Na to stwierdze-

nicze… A jakie korzyści przynosi młodym ludziom

nie harcerze odpowiedzieli pisząc: Że Harcerstwo

lotnictwo? Przede wszystkim wyrabia pewne cechy

takich ludzi wyrabia – to też [sic!] między Harcer-

charakteru: spostrzegawczość, szybkość podejmowa-

stwem a lotnictwem jest już nie tylko przyjaźń, ale

nia decyzji i szybkość działania, umiejętność spraw-

78

wielka zażyłość . Podobne zdanie na ten temat

nego działania w warunkach dużego obciążenia stre-

miał Janusz Meissner. W jednodniówce wydanej

sem, odwagę, dokładność, solidność, punktualność.

przez Radę Kół Przyjaciół Harcerstwa w Krako-

Spadochroniarstwo, (…) ba! nawet modelarstwo,

wie w 1936 r. napisał: „(…) nie dość zdobyć szereg

wpływa też na rozwój fizyczny. Nikomu nie trzeba

odznak za sprawności harcerskie i nie dość posiadać

przypominać, że jest to wielka harcerska przygoda.

(…) zalety, wspólne dla dobrego harcerza i dobrego

A może też wstęp do przyszłego zawodu? .

81

lotnika. Trzeba jeszcze rozwinąć w sobie cechy i war-

Choć wachlarz cech i postaw kształtowanych

tości wyższe, których szkołą jest właśnie harcerstwo,

przez lotnictwo i dla lotnictwa w harcerstwie jest

a bez których lotnik obyć się nie może, jeśli zamierza

szeroki, to warto zwrócić jeszcze uwagę na kilka

osiągnąć poziom bliski ideałowi, do którego dąży. Za

innych, które były rozwijane poprzez działalność

wartości najwyższego rzędu, których szkołą doskona-

drużyn harcerskich w ramach specjalności lotni-

le może być harcerstwo dla kandydatów na lotników

czej. Były to m.in.:

zawodowych, uważane są w lotnictwie: siła moralna

0k
 reatywność – rozbudzana poprzez możliwość

79

i ambicja prawdomówności .

realizacji własnych pomysłów konstrukcyjnych

Analogia między wychowaniem harcerskim

(od latawców, poprzez modele, aż do szybowców

a lotniczym była dostrzegana przez instrukto-

i samolotów). W środowisku lotniczym szczegól-

rów harcerskich także znacznie później. Syn

nie w tym zakresie doceniana była działalność

przedwojennego naczelnika, Henryka Glassa,

modelarska. Była uważana za bardzo pożyteczny

Andrzej Glass w pracy „Wielka przygoda ży-

sport, który dostarcza dużo przyjemności, zwłasz-

cia” (Warszawa 1999) wymienia cechy, które są

cza tym, którzy od dzieciństwa mają upodobanie do

szczególnie ważne w lotnictwie, a które mogą

budowania, tworzenia. Każdy znajdzie choć chwil-

być kształtowane w harcerstwie – w drużynach

kę wolnego czasu na budowanie modeli, odtwarza-

lotniczych i nie tylko: spostrzegawczość i podziel-

jąc przytem swoje pomysły, z których niejeden może

ność uwagi, wytrwałość, silna wola, odwaga, opano-

przynieść prawdziwą korzyć lotnictwu ;

77.
78.
79.
80.
81.

82

Harcerskie skrzydła…op. cit., s. 36.
Ibidem.
J. Meissner, Harcerze-lotnicy, [w:] Czuwaj! Jednodniówka harcerska wydana nakładem Rady Kół Przyjaciół w Krakowie, 17 maja 1936, s. 5.
A. Glass, Wielka przygoda życia, Warszawa 1999, s. 171.
Przegląd harcerskich specjalności, Internetowy Magazyn Wędrowniczy „Na Tropie”, http://natropie.zhp.pl/index.php/przeglad-harcerskichspecjalnosci-3/ [dostęp: 28.02.2019 r.]
82. Zadania młodzieży na drodze rozwoju polskiego lotnictwa II. (Na marginesie naszego konkursu), „Młody Lotnik” 1925, nr 9, s. 3.

Specjalność lotnicza w międzywojennym Związku Harcerstwa Polskiego | Magdalena Rzepka

23

0 r zetelność, sumienność, braterstwo – major
Włodzimierz Kondratiuk podczas pierwszej
zbiórki lubelskiej „Drużyny Łosiów” powiedział: Od dziś stanowicie rodzinę, a lotnisko jest
waszym drugim domem. Dbajcie o to, aby w tym
domu panował ład i porządek. Chcemy mieć tu
tylko dobrych chłopców, którzy poważnie myślą
o nauce, pracy i obowiązkach harcerza. Dlatego
przestrzegam wszystkich, że w naszej drużynie nie
ma miejsca na łobuzów. Takich będziemy się pozbywać i trzymać daleko od lotniska. Od dziś, moi
drodzy, przestaje istnieć banda. Jesteście pierwszą

7. Szybowiec „Wrona” podczas lotu. Na skrzydłach
widoczne godło fundatora (LOPP) i lilijka harcerska,
1937 r. (NAC 1-S-3056-6)

skrzydlatą drużyną harcerską! Starajcie się swoim
83

stanie jej w pracy na rzecz idei lub konkretnych

zarówno

osób. Andrzej Małkowski zauważył, że sprawno-

w wąskim kręgu drużyny, ZHP, czy w skali

ści uwzględniają nie tylko korzyść samego chłopca,

międzynarodowej;

ale i pożytek, jaki on może nieść bliźnim .

postępowaniem dawać dobry przykład innym ;
0u
 miejętność

współzawodnictwa

86

0 s połeczne zaangażowanie i chęć pracy na rzecz

Inną możliwością kształtowania postaw wśród

państwa – przez samą działalność na rzecz waż-

harcerzy była praca drużyn lotniczych z bohate-

nej dla kraju dziedziny, a także przez możliwość

rem. Zdaniem Stanisława Sedlaczka prawo [har-

włączania się w akcje społeczne prowadzone

cerskie – M.R.] szkicuje ideał skauta, a wraz z po-

przez inne organizacje lotnicze, np. Ligę Obro-

staciami bohaterów – w Polsce przede wszystkim

ny Powietrznej i Przeciwgazowej. Zachęty do

patronów drużyn – dopomaga się do tego, aby obok

tego często były zamieszczane w rozkazach,

zorganizowanego środowiska wychowawczego mate-

84

np. komendantów chorągwi .

rialnego, organizować środowisko idealne, wyobrażo-

Warto również zwrócić uwagę, że spośród

ne, przemawiające do fantazji chłopców i pomagające

wszystkich gałęzi lotniczych za najlepszą „szkołę

im kształtować siebie na typ bohaterski . Patron

85

87

charakteru” uznawane było szybownictwo .

drużyny stanowił zatem uosobienie cech pożąda-

Wszystkie te cechy i postawy rozwijane były po-

nych, wzór do naśladowania i był wybierany spo-

przez stosowanie metody harcerskiej, w szcze-

śród już nieżyjących osób .

gólności przez wykorzystanie jej form pracy

Drużyny przyjmowały za swoich bohaterów przede

o tematyce lotniczej, instrumenty metodyczne

wszystkim dwóch najsławniejszych lotników II RP

o profilu lotniczym oraz lotniczą obrzędowość.

– Franciszka Żwirkę i Stanisława Wigurę – zwłasz-

Cele wychowawcze realizowane były także dzię-

cza po ich tragicznej śmierci w katastrofie lotni-

ki zdobywaniu wcześniej wspominanych spraw-

czej w Cierlicku w 1932 r., która stała się przyczyną

ności, które wyposażały harcerza z jednej strony

żałoby narodowej. Były to m.in. drużyny: 19 Kra-

w konkretne umiejętności, a z drugiej strony

kowska Drużyna Harcerzy im. Żwirki i Wigury,

uczyły postawy służby przez właściwe wykorzy-

25 Lubelska DH im. Żwirki i Wigury, 4 DH

88

83. L. Bronisz-Pikało, Pierwsza skrzydlata…op. cit., s. 20.
84. Zob. np. S. Mościcki, Jak ułożyć program pracy drużyny, [w:] Rozkazy Komendy Chorągwi Harcerzy Oddziału Śląskiego, MHAR/11-39/140,
s. 5.
85. Słowo wstępne tłumaczów, [w:] W. Hirth, Wyższa Szkoła Szybownictwa, tłum. T. Wasiljew, A. Ścibor-Rylski, Warszawa 1935, s. VII.
86. A. Małkowski, Jak skauci…op. cit., s. 19.
87. H. Bouchet, Skauting i indywidualność, tłum. Maria Ziembińska, Lwów 1937, s. 65, przyp. nr 4.
88. K. Wais, Związek Harcerstwa Polskiego…op. cit., s. 174.
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im. Żwirki i Wigury w Wolnym Mieście Gdańsku,

dziestych XX wieku prawie cały świat. Dlatego

3 DH im. Żwirki i Wigury w Białej, 2 DH im. Fran-

też różne formy aktywności na polu lotniczym

ciszka Żwirki w Brzesku, 5 DH im. Żwirki i Wi-

– w dziedzinie modelarstwa, szybownictwa, spa-

89

gury w Oświęcimiu itd . Innym bohaterem lotni-

dochroniarstwa, baloniarstwa i lotnictwa silniko-

czym przyjmowanym za patrona drużyny był Sta-

wego były chętnie podejmowane przez ówcześnie

nisław Latwis, pilot wojskowy, instruktor lotniczy,

działające organizacje społeczne i młodzieżowe

autor melodii do „Marsza Lotników”. Zarówno dla

– nie tylko przez ZHP .

ówczesnej (jak i współczesnej) młodzieży mógł być

Efekty działań podejmowanych w ramach specjal-

on wzorem konsekwentnego działania i spełniania

ności lotniczej obrazują konkretne dane. W 1937

marzeń pomimo przeciwności i początkowych po-

roku wśród harcerzy przeszkolonych było: 43 pi-

rażek. Jego życie i zmagania w walce o spełnienie

lotów samolotowych; 650 pilotów szybowcowych

marzeń o zostaniu pilotem opisał Janusz Meissner

kategorii A, B i C oraz 6 pilotów szybowcowych

w napisanej po wojnie powieści „Pilot gwiaździ-

wyczynowych; 10 kobiet – pilotek szybowcowych;

stego znaku” (Katowice 1948). Latwis po swojej

13 spadochroniarzy II stopnia; 100 skoczków wie-

tragicznej śmierci w wypadku lotniczym w 1935 r.

żowych. Do września 1939 r. przeszkolonych zosta-

został przyjęty za patrona 88 Warszawskiej Druży-

ło łącznie ok. 1000 pilotów szybowcowych i spado-

ny Harcerskiej, działającej przy Aeroklubie War-

chroniarzy . Ponadto ze środowiska harcerskiego

szawskim.

wywodzili się konstruktorzy samolotów, których

W związku z tym, że władze państwowe, a także

konstrukcje rozsławiły polską myśl techniczną na ca-

członkowie różnych organizacji i instytucji do-

łym świecie. Należał do nich Zygmunt Puławski,

strzegali pozytywne znaczenie rozwoju specjalno-

aktywny działacz harcerski w czasie walk o gra-

ści lotniczej w ZHP, harcerze otrzymywali pomoc

nice oraz na początku lat dwudziestych (członek

− sprzęt szkoleniowy. Na początku lat trzydziestych

Harcerskiego Batalionu Wartowniczego Lubelskiej

Związek posiadał 10 własnych szybowców. Dzięki

Kompanii Harcerskiej, organizator obozów i kur-

wsparciu sponsorów otrzymał kolejny sprzęt: szy-

sów harcerskich w latach 1920-1922 itd.), a później

bowce ćwiczebne od Państwowej Wytwórni Broni

autor nowatorskich rozwiązań technicznych, m.in.

w Radomiu i Ligi Obrony Powietrznej i Przeciw-

podwozia nożycowego, a przede wszystkich ukła-

gazowej oraz samolot przekazany przez Polską

du skrzydeł zwanego mewim płatem lub płatem

Akcyjną Spółkę Telefoniczną. W 1937 r. Aeroklub

Puławskiego – wykorzystanego w serii słynnych

Krakowski, ściśle wspierający działalność harcer-

myśliwców „P” produkowanych przez Państwowe

skich skrzydeł na terenie Małopolski, otrzymał

Zakłady Lotnicze w latach trzydziestych (PZL P.1,

5 szybowców do szkolenia harcerzy ufundowanych

P.6, P.7, P.11, P.24). Kolejnym sławnym lotnikiem-

przez pracowników warsztatów 2. pułku lotnicze-

-harcerzem był Stanisław Wigura, pilot Aeroklubu

go. W 1938 r. duża część działalności Referatu Lot-

Warszawskiego i członek 2 Warszawskiej Drużyny

niczego Głównej Kwatery Harcerzy była wspiera-

Harcerzy im. Tadeusza Reytana działającej przy

90

91

92

93

na i finansowana przez Zarząd Główny LOPP .

Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego, a następnie je-

Należy podkreślić, że zainteresowanie się harce-

den ze współtwórców samolotów RWD , na któ-

rzy lotnictwem w II RP wiązało się także z modą

rych Polacy odnosili największe w dwudziestoleciu

na sport lotniczy, która ogarnęła w latach trzy-

międzywojennym osiągnięcia sportowe. W 1932 r.

94

89. Schemat organizacyjny Krakowskiej Chorągwi Harcerzy z wykazem kwalifikacyjnym jednostek harcerskich na terenie Krakowskiej Chorągwi
Harcerzy za rok 1935, Kraków 1936, s. 48.
90. E. Sikorski, Szkice z dziejów…op. cit., s. 84-86.
91. Aktywności lotnicze podejmował także m.in. Związek Strzelecki i YMCA.
92. M. Jedynak, K. Tylipska, Harcerscy spadochroniarze, Łódź 2008, s. 4-5.
93. K. Wagner, Budowa plastykowych modeli samolotów, Warszawa, 1984, s. 7-8
94. Skrót pochodzi od pierwszych liter nazwisk zespołu konstruktorów Stanisława Rogalskiego, Stanisława Wigury i Jerzego Drzewieckiego.
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na samolocie RWD-6 zwyciężyli w „olimpiadzie

Wprowadzenie lotnictwa do programu pracy har-

lotniczej” – Międzynarodowym Turnieju Samo-

cerskiej w II RP a następnie utworzenie specjal-

95

lotów „Challange” . Wigura był nie tylko jednym

ności lotniczej było z jednej strony wynikiem ów-

z konstruktorów samolotu, ale także, obok pilota

czesnego autentycznego zafascynowania młodych

Franciszka Żwirki, drugim członkiem zwycięskiej

ludzi tą dziedziną, z drugiej zaś – dostrzeżenia,

załogi. Z kolei w 1933 r. na samolocie RWD-5bis,

że może być ona polem pożytecznej służby dla

także skonstruowanym m.in. przez Wigurę, Sta-

państwa, przede wszystkim w dwóch doniosłych

nisław Skarżyński jako pierwszy Polak dokonał

aspektach – obronności i modernizacji.

przelotu przez Ocean Atlantycki. Trasa wiodła

Jednocześnie takie działanie było zbieżne z ogól-

z Zachodniej Afryki do Brazylii, a na miejscu pilot

nymi założeniami wychowawczymi ruchu har-

wzbudził sensację tym, że dokonał swojego czynu

cerskiego – praca na rzecz lotnictwa kształtowa-

na tak małej maszynie sportowej. Ponadto zapro-

ła u osób ją podejmujących szereg pozytywnych

jektowany przy znaczącym udziale Wigury RWD-

cech, umiejętności i postaw wpisujących się

8 był w latach 1934-1939 podstawowym samolo-

w ideał harcerza i obywatela II RP, który miał być

tem szkolnym używanym w polskim lotnictwie

aktywnym patriotą stanowiącym wzór do naśla-

wojskowym. Warto także dodać, że po tragicznej

dowania dla innych.

śmierci konstruktora samoloty budowane przez

Zadania podejmowane w ramach specjalności lot-

pozostałych członków zespołu – Jerzego Drze-

niczej nie tylko przyczyniały się do rozwoju oso-

wieckiego i Stanisława Rogalskiego nadal nosiły

bistego harcerzy i rozwoju dziedziny – za sprawą

oznaczenie RWD. W 1934 r. na RWD-9, będącym

zdobywanych przez nich umiejętności i upraw-

rozwinięciem RWD-6, załoga w składzie Jerzy

nień, a następnie już profesjonalnej pracy podej-

Bajan, Gustaw Pokrzywka zwyciężyła w kolejnej

mowanej w odpowiednich obszarach – ale pro-

edycji Challange’u.

wadziła też do kształtowania w społeczeństwie

Najtrudniejszym sprawdzianem patriotyzmu prze-

pozytywnego obrazu lotnictwa jako gwarancji

szkolonych w II RP harcerzy-lotników była służba

bezpieczeństwa państwa, wyznacznika jego no-

w czasie II wojny światowej (m.in. w AK, np. Witold

woczesności i poziomu rozwoju oraz przedmio-

Rychter, Kazimierz Leski; Radzie Pomocy Żydom

tu dumy narodowej – z osiągnięć technicznych,

„Żegota”, np. Maria Kann oraz w Polskich Siłach

sportowych

Zbrojnych na Zachodzie – np. Stanisław Sosabowski

Można zatem powiedzieć, że praca wychowawcza

oraz wspaniałe kadry polskiego lotnictwa wojskowe-

w ramach specjalności lotniczej była prowadzona

go, które rozsławiły imię naszego kraju na wszystkich

zarówno dla lotnictwa, jak i poprzez lotnictwo.

96

i

samodzielności

przemysłowej.

frontach drugiej wojny światowej ). Po jej zakoń-

Nadrzędnym zaś jej celem i puntem odniesienia

czeniu harcerze kontynuowali swoją pracę na rzecz

była służba państwu polskiemu.

lotnictwa – zarówno jako piloci, twórcy Aeroklubu

Warto także zwrócić uwagę, że wszystkie oddzia-

PRL, instruktorzy, jak i konstruktorzy (np. Bronisław

ływania w ramach tej specjalności harcerskiej

Żurakowski, główny konstruktor m.in. pierwszego

były częścią wychowania lotniczego prowadzo-

polskiego śmigłowca BŻ-1 Gil) czy wykładowcy aka-

nego ówcześnie nie tylko przez ZHP, ale też przez

demiccy na wydziałach lotniczych politechnik (np.

inne instytucje i organizacje, m.in. szkoły wszyst-

Leszek Dulęba, profesor Politechniki Warszawskiej,

kich szczebli, Polski Lotniczy Związek Młodzie-

kierownik Zakładu Technologii Lotniczej i kon-

ży, LOPP, aerokluby regionalne, YMCA, Związek

struktor w Centralnym Studium Samolotów).

Strzelecki i in. .

97

95. A. Glass, Harcerze-współtwórcy polskiego lotnictwa, [w:] Na harcerskich…op. cit., s. 42-44.
96. K. Wagner, Budowa plastykowych modeli…op. cit., s. 7-8.
97. Autorka niniejszego artykułu przygotowuje rozprawę doktorską „Wychowanie lotnicze w II Rzeczypospolitej” pod kierunkiem
prof. dr hab. Janiny Kamińskiej.
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Ze względu na niezachowanie się części źródeł

czasopism harcerskich wydawanych w latach mię-

i rozproszenie pozostałych wyczerpujące przed-

dzywojennych. Te zadania wykraczały poza ramy

stawienie specjalności lotniczej w ZHP wyma-

zakreślone przez artykuł. Niemniej, ponieważ te-

gałoby w szczególności przeprowadzenia kwe-

matyka ta jest interesująca, a jednocześnie brak jest

rend archiwalnych i bibliotecznych na terenach

w polskiej historiografii wyczerpującej monogra-

całej II Rzeczypospolitej, w tym znajdujących się

fii dotyczącej harcerskiego wychowania lotnicze-

obecnie poza granicami kraju. Oprócz tego nale-

go, istotne wydaje się podjęcie dalszych badań nad

żałoby podjąć się szczegółowej analizy zawartości

tym zagadnieniem.
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Co to są szybowce i samoloty harcerskie? Były to

w tym okresie jeszcze nie działało u nas szybownic-

szybowce i samoloty zbudowane przez harcerzy,

two – loty na nim przerwano .

1

były takie, które stanowiły własność harcerstwa
i takie, których harcerze używali do szkolenia czy
podczas rajdów i pokazów zagranicznych.

POZNAŃSKA DRUŻYNA LOTNICZA I SAMOLOT
BRYCKIEGO
W listopadzie 1928 r. powstała w Poznaniu 1 Lotni-

SZYBOWIEC S. CZERWIŃSKIEGO
– KOWEL 1927 R.

cza Drużyna Harcerzy im gen. Henryka Dąbrow-

Pierwszy szybowiec zbudowany przy pomocy har-

giełka. Była to pierwsza w Polsce harcerska drużyna

cerzy powstał w Kowlu w 1927 r. Został on skon-

lotnicza. W 1931 r. jej członek Marian Twardowski

struowany przez inż. Sergiusza Czerwińskiego. Był

jako pierwszy w drużynie uzyskał przeszkolenie na

to jednomiejscowy szybowiec szkolny o układzie

pilota szybowcowego w Bezmiechowej . W 1933 r.

górnopłata z kadłubem kratownicowym. Harcerze

członek drużyny Zbigniew Brycki zbudował jedno-

z koła modelarskiego przy gimnazjum im. J. Sło-

miejscowy samolot amatorski ZB-2, który przy pró-

wackiego w Kowlu przeszli na nim wstępne szkole-

bie wzlotu wpadł do rowu i rozbił się .

skiego, której drużynowym został phm. Józef Kru-

2

3

nie na chwiejnicy, czyli na szybowcu podwieszonym
powyżej środka ciężkości, na którym uczeń zapo-

SAMOLOT GRZMILASA W KALISZU

znawał się z działaniem sterów. Na szybowcu tym

W 1929 r. w Kaliszu Józef Grzmilas zaprojektował

konstruktor wykonał kilkanaście lotów. Ponieważ

samolot sportowy, którego budowę zrealizowa-

1. Glass Andrzej, Polskie konstrukcje lotnicze do 1939 r., Cz. 1, Sandomierz 2004, s. 414.
2. Echa udziału polskich harcerzy szybowników na Jamboree, [w:] „Skrzydlata Polska”, 1937, nr 9-10, s. 342.
3. Glass Andrzej, Polskie konstrukcje lotnicze do 1939 r., T. III, Sandomierz 2008, s. 157.
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li harcerze z drużyny przy kaliskim gimnazjum

solwentów pierwszego kursu dalsze szkolenie

im. T. Kościuszki. Do oblotu samolotu nie doszło

od 10 kwietnia do 10 maja w szkole szybowcowej

z powodu braku odpowiedniego silnika .

w Polichnie koło Kielc pod kierunkiem instruk-

4

tora Tadeusza Ciastuły.

SZYBOWIEC MILICERA

Najlepsi, którzy zdobyli w Polichnie kategorię B,

W roku szkolnym 1929/30 Henryk Milicer

czyli prawo do noszenia dwu mewek na błękit-

z 23 Warszawskiej Drużyny Harcerzy przy gim-

nym tle, pojechali na dalsze szkolenie do Bezmie-

nazjum im. S. Batorego w Warszawie zbudował

chowej, trwające od 11 czerwca do 1 lipca 1933 r.,

szybowiec szkolny Zögling według niemieckiej

gdzie Piątkowski zdobył kategorię C, a dziewię-

dokumentacji. Na szybowcu tym wykonywano

ciu kategorię B pilota szybowcowego. Szkolenie

w Warszawie krótkie skoki. Milicer został póź-

prowadzili: „Pimpek” Piotr Mynarski i „Bebe”

niej konstruktorem lotniczym. Po wojnie kon-

Bolesław Baranowski. W pierwszej połowie lipca

struował samoloty w Australii. Dwumiejscowy

Mynarski, Kula i Piątkowski przeszli kurs lotów

samolot sportowy jego konstrukcji Victa Air-

holowanych za samolotem w Aeroklubie Lwow-

tourer z 1962 r. był wyprodukowany w serii 172

skim. Dalszy trening w Bezmiechowej odbył się

egzemplarzy .

od 19 do 31 lipca. Wówczas kategorie C uzyskali

5

Cepeniuk, Brzeski, Milicer i Waciórski, a czte-

HARCERSKI KLUB LOTNICZY HKL
W WARSZAWIE

rech uzyskało kategorię B. Na obozie w Bezmie-

Zwycięstwo Franciszka Żwirki i Stanisława Wi-

szybowcowa (śpiewana na melodię: Jak dobrze

gury w 1932 r. w Międzynarodowych Zawodach

nam zdobywać góry...):

chowej powstała pierwsza harcerska piosenka

Lotniczych Challenge 1932 rozbudziło zainteresowanie lotnictwem w Polsce. W grudniu 1932 r.

Jak dobrze nam wzlatywać w chmury,

hm. Jan Klasa zorganizował Referat Szybowcowy

l piersią chłonąć świeży wiatr,

przy Głównej Kwaterze Męskiej ZHP oraz za-

Na skrzydłach lecieć hen! Do góry!

inicjował powstanie w Warszawie Harcerskiego

Wyżej niż dumne szczyty Tatr.

Klubu Lotniczego, którego kierownictwo objął

Ref.: Mieć w uszach szum (bis) i linek śpiew (bis).

Tadeusz Derengowski, drużynowy 27 WDH przy

A w żyłach roztętnioną krew,

gimnazjum im. Tadeusza Czackiego.

Hejże hej, hejże ha!

Na początku 1933 r. odbył się w gimnazjum Czac-

Lećmy wzwyż póki czas.

kiego przy ul. Miodowej pierwszy teoretyczny

Bo kto wie, bo kto wie (bis)

kurs szybowcowy dla harcerzy. Wykładowcą był

Kiedy znowu wzlecim wraz.

Kazimierz Kula, a wśród uczestników kursu byli

Komenda brzmi – Naciągaj liny!

Tadeusz Derengowski, Roman Berkowski, Stani-

Puść! – I wzlatuje chyży ptak.

sław Piątkowski, Bohdan Zając i Stefan Waciórski

Leci nad góry i doliny,

– znani później harcerze-szybownicy.

Tylko mu jeszcze życia brak

HKL rozpoczął szkolenie szybowcowe od ćwiczeń
na chwiejnicy na Polu Mokotowskim, a dalsze

Ponieważ w sierpniu 1933 r. miało się odbyć

szkolenie, obejmujące szury i krótkie loty, odby-

w Gödöllő koło Budapesztu na Węgrzech IV Jam-

ło się wiosną w Starej Miłosnej pod Warszawą.

boree Skautowe, HKL postanowił wystąpić na

Kategorię A pilota szybowcowego zdobyło 20

nim z harcerską ekipą szybowcową. W tym celu

harcerzy. Następnie HKL zorganizował dla ab-

wyszkolono powyższą grupę szybowników. Na-

4. Glass A., Polskie konstrukcje…, Cz. 1, s. 130.
5. Nowy szybowiec budowany przez ucznia, [w:] „Skrzydlata Polska”, nr 7, 1930, s. 17.
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tomiast druh Klasa chciał, by harcerze wystąpili

„CZUWAJ”, który stał się wkrótce częstym zawo-

na własnym harcerskim sprzęcie. Najpierw druh

łaniem uczestników zlotu. Ponadto prowadzili na

Roman Berkowski odbył praktykę w warsztatach

Wronie wstępne wyszkolenie dla zainteresowa-

znanego konstruktora Antoniego Kocjana. Nieco

nych skautów zagranicznych.

później Bohdan Zając przyprowadził na prze-

Szczególną furorę wywołało lądowanie Kazika

szkolenie całą grupę harcerzy.

Kuli na Komarze na placu Hallera w środku Buda-

Roman Berkowski podjął budowę pierwszego

pesztu. Lot Kuli przebiegał następująco… Gdy po

6

harcerskiego szybowca szkolnego Wrona . Bu-

odczepieniu się od samolotu holującego wzniósł

dowę przeprowadzono w warsztatach Państwo-

się na wysokość 2000 m, postanowił polecieć nad

wej Szkoły Technicznej Lotniczo-Samochodowej

Budapeszt. Tam jednak szybowiec zaczął bardzo

przy ul. Hożej 88. Budowę jej kończono podczas

szybko zniżać swój lot. Nie widząc możliwości

kursu szybowcowego w Bezmiechowej w lipcu

powrotu znad miasta, postanowił wylądować

1933 r. .

na jakimś placu. Znalazł się nad placem Hallera.

7

Udało mu się zmieścić na placu. Gdy szybowiec

HARCERSKIE SZYBOWCE NA JAMBOREE 1933

się zatrzymał, otoczył go ze wszystkich stron roz-

Jamboree w Gödöllő pod Budapesztem na Wę-

entuzjazmowany tłum. Na szczęście jako pierwsi

grzech odbywało się w dniach 1-15 sierpnia 1933 r.

znaleźli się przy maszynie węgierscy skauci, któ-

Na wyjazd do Gödöllő Aerokluby i Liga Obro-

rzy przytrzymali Komara za skrzydło. Kazik Kula

ny Powietrznej i Przeciwgazowej (LOPP) wy-

wyskoczył z kabiny. Jak spod ziemi natychmiast

pożyczyły harcerzom szybowce: wyczynowego

wyrośli dokoła niego reporterzy węgierskich ga-

SG-28 , treningowego Komara , szkolną Czajkę

zet, którzy zapewne od dłuższego czasu obserwo-

8

9

11

10

do

wali niecodzienne zjawisko − szybowiec lądujący

holowania szybowców. Swoją Wronę harcerze

w środku miasta. Wiwatując i krzycząc tłum po-

oczywiście zabrali ze sobą.

rwał pilota na ramiona. W triumfie zaniesiono

Do Gödöllő wyruszyła grupa dwudziestu sześciu

bohatera do pobliskiej restauracji, gdzie wreszcie

harcerzy pod wodzą Jana Klasy i pod opieką nie-

dopadli go reporterzy, a po uzyskaniu wywiadu

zawodnego przyjaciela Szczepana Grzeszczyka.

co tchu pomknęli do telefonów nadawać sensa-

Wśród uczestników zlotu znaleźli się harcerze

cyjną wiadomość. Skauci tymczasem wystawili

piloci wyczynowi, jak Kazik Kula i Piotr Mynar-

wartę koło szybowca, do którego wkrótce mógł

ski, a także najlepsi szybownicy z grupy szkolo-

wrócić Kula.

nej w Warszawie przez Kazika Kulę i Tadeusza

Ostatnią imprezą zlotu był Pochód Narodów,

Ciastułę: Tadeusz Derengowski, Stanisław Piąt-

podczas którego Piotr Mynarski dał popis akro-

kowski, Roman Berkowski, Bohdan Zając, Stefan

bacji z parokrotnymi pochyleniami szybowca

Waciórski oraz Marian Twardowski z Poznania.

jakby w ukłonach, a następnie rozwinął biało-

Wśród uczestników wyprawy było dwóch pilo-

-czerwoną flagę z napisem POLSKA. Wówczas

tów wyczynowych, siedmiu kategorii C, czterech

uczestnicy zlotu zaczęli wykrzykiwać nazwę na-

kategorii B i sześciu kategorii A.

szego kraju.

Na Jamboree polscy harcerze dali popis akrobacji

Na zakończenie zlotu Naczelny Skaut Świata

szybowcowej. Pod skrzydłami Komara był napis

gen. Robert Baden-Powell powiedział: Polscy

i dwie szkolne Wrony oraz samolot RWD-8

6. Wrona i jej ulepszona wersja Wrona bis – to jednomiejscowe szybowce szkolne o rozpiętości skrzydeł 8,8 m i masie własnej zaledwie 68 kg.
7. Glass Andrzej, Dzieje harcerskich skrzydeł, Kraków 1984, s. 3-14; Sikorski Eugeniusz, Szkice z dziejów harcerstwa polskiego w latach 1911-1939,
Warszawa 1989, s. 84-87; Szybownictwo w harcerstwie, [w:] „Skrzydlata Polska”, nr 4-5, 1933, s. 163.
8. SG-28 – jednomiejscowy szybowiec wyczynowy o rozpiętości 17,6 m.
9. Komar – jednomiejscowy szybowiec treningowy o rozpiętości 15,8 m, na którym ustalono szereg rekordów.
10. Czajka – jednomiejscowy szybowiec przejściowy, czyli pośredni między szkolnym a treningowym.
11. RWD-8 – dwumiejscowy samolot szkolny napędzany silnikiem 120 KM.
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szybownicy są pionierami w świecie skautowym.

SZKOŁA SZYBOWCOWA MIŁOSNA

Jesteście niezrównani w obozownictwie, pokazach

Szkoła Szybowcowa w Starej Miłosnej koło

zbiorowych i tańcach, które inni naśladują. Teraz

Warszawy została odkryta w 1933 r. przez har-

dołączyły jeszcze szybowce, którymi posługujecie

cerza Kazimierza Kulę. Tu odbył się pierwszy

się naprawdę bezkonkurencyjnie. Mam nadzie-

harcerski kurs szybowcowy na wiosnę 1933 r.

ję, że zebrana tu młodzież wiele nauczyła się

W 1934 i 1935 r. w Miłosnej też szkoliły się gru-

od was .

py harcerskie na szybowcach Wrona .

HARCERSKIE WARSZTATY SZYBOWCOWE
– HWS

SZKOŁA SZYBOWCOWA GOLESZÓW

Zbudowanie szybowca szkolnego Wrona przez

bowcowego w Katowicach i LOPP została utwo-

Romana Berkowskiego na Jamboree 1933 dało

rzona szkoła szybowcowa w Goleszowie koło

początek Harcerskim Warsztatom Szybow-

Cieszyna nazwana Harcerską Szkołą Szybowco-

cowym utworzonym 1 marca 1934 r. W 1935 r.

wą, gdyż większość jej instruktorów była harce-

uzyskały one pomieszczenie w baraku na lotni-

rzami i szkoliło się tu najwięcej harcerzy w latach

sku mokotowskim obok Warsztatów Szybow-

1934-37. W 1934 r. wyszkoliło się tu 57 harcerzy,

cowych Antoniego Kocjana w miejscu, gdzie

a w 1935 r. – 112 harcerzy i harcerek. W lipcu 1935

dziś stoi gmach Głównego Urzędu Statystycz-

r. wyszkoliło się tu 10 harcerek. W 1938 r. prze-

nego. Warsztatami do 1937 r. kierował Roman

szkolono trzech skautów węgierskich i sześciu

Berkowski, w latach 1937-38 Jerzy Płoszajski,

skautów angielskich. Instruktorami byli m.in.

a w 1939 r. Jan Rembowski. W warsztatach

T. Derengowski, K. Kula i W. Szydłowski. Spo-

zbudowano dla harcerstwa i LOPP 23 szybow-

śród kilkunastu szybowców szkoły cztery Wrony

ce szkolne Wrona, zaś dla Sekcji Lotniczej Koła

były własnością ZHP .

12

14

W 1934 r. z inicjatywy Harcerskiego Koła Szy-

15

Mechaników Studentów Politechniki Warszawskiej wodnoszybowiec MT-1, motoszybo-

WYPRAWY DO TURKI

wiec MIP Smyk i samolot słabosilnikowy Pchła

W kwietniu 1936 r. 17 harcerzy warszawskiego

Powietrzna .

Harcerskiego Klubu Lotniczego zorganizowa-

13

ło wyprawę do Turki koło Stryja z szybowcami:

16

SZKOLENIE SZYBOWCOWE HARCERZY

dwoma Wronami, dwoma Czajkami, Sroką

Szkolenie szybowcowe harcerzy odbywało się

i Komarem − dla zbadania terenu na przyszłe szy-

albo indywidualnie w różnych szkołach szy-

bowisko harcerskie. Wyprawą kierował Zygmunt

bowcowych, albo grupowo w wybranych szko-

Brzeski, a instruktorami byli Tadeusz Deren-

łach szybowcowych. Początkowo było ono pro-

gowski i Stanisław Piątkowski. Wykonano 245

wadzone w Miłosnej koło Warszawy, następnie

lotów .

w latach 1934-1937 w Goleszowie na Śląsku,

W 1937 r. odbyła się druga wyprawa do Turki

a od 1937 r. w Tęgoborzu koło Nowego Sącza.

(kurs dla 20 uczestników) z sześcioma szybow-

Odbyły się też próby utworzenia szkoły harcer-

cami. Do instruktorów dołączyli Piotr Mynarski,

skiej w Turce oraz na Furmanowej.

Roman Berkowski i Wiktor Szydłowski. Wszyscy

17

12. my (Mynarski Piotr), Przygotowania grupy szybowcowej na Jamboree w Gödöllo”, [w:] „Skrzydlata Polska”, nr 7, 1933, s. 251; Mynarski Piotr,
Sprawozdanie grupy szybowcowej na IV-em Jamboree w Gödöllo”, [w:], „Skaut”, nr 4, 1933, s. 188-189; Piątkowski Stanisław, Harcerze-szybownicy
w Gödöllo”, [w:] „Skrzydlata Polska”, nr 8, 1933, s.286; Sikorski E., loc. cit.; Szybownictwo w harcerstwie, loc. cit.
13. Glass A., Dzieje harcerskich…, s. 3-14; Idem, Polskie konstrukcje…, T 3, s. 319; Sikorski E., loc. cit.
14. Harcerskie skrzydła, [w:] „Lot Polski”, nr 6, 1937, s. 6-7; Szkolenie szybowcowe 50 harcerzy w Starej Miłosnej, [w:] „Skaut”, 15.IV.1933.
15. Harcerskie skrzydła, [w:] „Lot Polski”, nr 6, 1937, s. 6-7; Kasztura Grzegorz, Z historii polskiego lotnictwa na Śląsku Cieszyńskim w latach 19121939, Warszawa 2014, s. 100, 108, 130-131, 134-156, 202-206, 210, 216, 218.
16. Sroka – jednomiejscowy szybowiec treningowy.
17. Wyprawa szybowcowa harcerzy, [w:] „Lot Polski”, nr 13, 1936, s. 8-9.
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uczestnicy przeszli wyszkolenie szybowcowe. Jed-

Był on użytkowany w Szkole Pilotów LOPP

nakże do utworzenia stałej szkoły szybowcowej

w Bielsku, gdzie szkolili się też harcerze. Samo-

nie doszło.

lot był przez ZHP wykorzystywany podczas im23

prez oraz rajdów zagranicznych .

SZKOŁA SZYBOWCOWA TĘGOBORZE
W 1937 r. harcerze zaczęli urządzać swe obozy

KONGRES ISTUS W BUDAPESZCIE

szybowcowe w Szkole Szybowcowej Tęgoborze

Na VI Kongres Międzynarodowej Komisji Stu-

k. Nowego Sącza. W 1938 r. komendantem kur-

diów Szybowcowych ISTUS odbywający się

su lipcowego był Marian Zając z Zakopanego,

w dniach 16-24 czerwca 1936 r. w Budapeszcie

a kursu sierpniowego Bohdan Zając z Warsza-

poleciała 10-osobowa grupa polskich harcerzy

wy. W kursie sierpniowym wzięło udział sześć

z samolotem RWD-8 SP-ZHP oraz szybowca-

harcerek. Szkolenie podstawowe odbywało

mi Komar, CW-5bis

się na szybowcach szkolnych Wrona, CWJ

wchodzili: Piotr Mynarski, Tadeusz Derengow-

i Żaba

18

19

24

25

i Sokół . W skład ekipy

a dla zaawansowanych na szybowcach

ski, Kazimierz Kula, Stanisław Piątkowski, Tade-

Czajka i Komar. W 1939 r. w Tęgoborzu szkolili

usz Matławski i Wiktor Szydłowski. Piątkowski,

się harcerze z Gdańska i Poznania .

Kula i Derengowski zademonstrowali akrobację

20

na Sokole. Matławski wykonał czterogodzinny

III JUBILEUSZOWY ZLOT ZHP W SPALE

lot na Komarze, a Mynarski i Szydłowski wyko-

W dniach 11-25 sierpnia 1935 r. w Spale odbył

nali długie przeloty. Ponadto w wyprawie wzięli

się III Jubileuszowy Zlot ZHP z okazji 25-lecia

udział harcerze-spadochroniarze, którzy dali po-

powstania polskiego harcerstwa. Na ten zlot

kaz skoków z samolotu .

26

poleciała z Warszawy delegacja samolotami
RWD-8 i RWD-13
22

21

z T. Derengowskim i B.

Zającem .

V JAMBOREE 1937 W VOGELENZANG
Na V Jamboree Skautowe w Vogelenzang w Holandii, odbywające się od 29 lipca do 13 sierpnia

HARCERSKI SAMOLOT SP-ZHP

1937 r., pojechała 19-osobowa harcerska ekipa

Z inicjatywy przewodniczącego ZHP Michała

lotnicza pod komendą Tadeusza Derengowskie-

Grażyńskiego przy poparciu Ligi Obrony Po-

go. Przed zlotem odbył się w Katowicach obóz

wietrznej i Przeciwgazowej pracownicy i dy-

przygotowawczy. Ekipa szybowcowo-samolotowa

rekcja Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej

miała trzy samoloty holujące RWD-8, w tym SP-

(PAST-y) 5 grudnia 1935 r. zamówili dla ZHP

-ZHP, jeden RWD-13 oraz szybowce akrobacyjne

w Doświadczalnych Warsztatach Lotniczych

Sokół bis i SG-7 ) z napisem CZUWAJ pod skrzy-

w Warszawie dwumiejscowy samolot szkolny

dłami. Na zlocie harcerze wykonali przelot samo-

RWD-8, mogący służyć do holowania szybow-

lotów z szybowcami na holu, zaś Derengowski

ców. Samolot 5 maja 1936 r. został przekazany

dał pokaz akrobacji szybowcowej. Pokaz tak się

harcerstwu. Otrzymał on znaki rejestracyjne

spodobał, że na życzenie władz zlotowych został

SP-ZHP i na boku kadłuba napis DAR PAST-y.

powtórzony. Publiczność wołała: „Polen, Polen,

27

18. CWJ – jednomiejscowy szybowiec szkolny.
19. Żaba – jednomiejscowy szybowiec szkolny.
20. Glass A., Dzieje harcerskich…, op. cit., s. 3-14.
21. RWD-13 – trzymiejscowy samolot turystyczny z silnikiem 130 KM.
22. Sikorski E., loc. cit.
23. Glass A., Dzieje harcerskich…, s. 3-14; Harcerskie skrzydła, op. cit., s. 6-7.
24. CW-5 bis – jednomiejscowy szybowiec wyczynowy.
25. Sokół – jednomiejscowy szybowiec akrobacyjny. Sokół bis – jego ulepszona wersja.
26. Zawody – pokazy szybowcowe w Budapeszcie w czasie ISTUS’a, [w:] „Skrzydlata Polska”, nr 7, 1936, s. 187.
27. SG-7 – jednomiejscowy szybowiec wyczynowy

34
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Czuwaj.” Następnie pokazy samolotowo-szy-

niczącego ZHP Michała Grażyńskiego oraz do-

bowcowe naszych harcerzy zostały powtórzone

wódcy 2 Pułku Lotniczego gen. W. Kalkusa. Har-

na holenderskich Krajowych Zawodach Szybow-

cerze z eskadry przeszli kurs pilotażu szybow-

cowych w Teuge oraz w Eindhoven. 11 sierpnia

cowego w Bodzowie, a następnie w Ustjanowej.

na lotnisku Ypenburg koło Hagi odbył się kolej-

24 uzyskało kategorię B pilota szybowcowego,

ny harcerski pokaz lotniczy, na który przybyło

a 14 kategorię C. Następnie podjęli szkolenie sa-

30 000 widzów. Ponadto nasi harcerze dali pokaz

molotowe w Aeroklubie Krakowskim. W 1938 r.

lotów modeli latających oraz skoków spadochro-

odbył się kolejny kurs szybowcowy. W 1938 r.

nowych .

w eskadrze było 50 pilotów szybowcowych i 10

28

samolotowych. Wiosną 1939 r. odbyły się kolejne

OBCHODY 25-LECIA WĘGIERSKIEGO
SKAUTINGU

kursy szybowcowe i samolotowe. W 1939 r. do-

Na uroczystości 25-lecia węgierskiego skautingu

W 1937 r. w Zakopanem Marian Zając utworzył

poleciała harcerska 10-osobowa delegacja. Tade-

Harcerski Pluton Szybowcowy przy Harcerskim

usz Derengowski i Konstanty Gutowski lecieli

Klubie Narciarskim, który stał się filią krakowskiej

na dwóch RWD-13, Kazimierz Kula na akroba-

Harcerskiej Eskadry Lotniczej. Latem 1937 r. 17 har-

cyjnym RWD-10, a S. Jara na RWD-8, holując Ta-

cerzy z tego plutonu przeszło przeszkolenie szybow-

deusza Puchajdę na szybowcu Sokół. 24 kwietnia

cowe w Goleszowie. 27 i 18 października 1937 r. har-

1938 r. na lotnisku Budapeszt-Budaors, na które

cerze wykonali w Zakopanem loty doświadczalne

przybyło 10 tysięcy węgierskich skautów, Kula

na szybowcach Wrona i Salamandra, startując z Gu-

dał pokaz akrobacji samolotowej na RWD-10

bałówki i z Furmanowej. Na Furmanowej zamierza-

32

wódcą eskadry był por. obs. Romuald Malarski .

29

a Derengowski szybowcowej na Sokole. Podczas

no postawić hangar i utworzyć Harcerski Ośrodek

tej uroczystości polscy harcerze ofiarowali wę-

Szybowcowy, lecz do tego nie doszło.

gierskim skautom szybowiec Salamandra
31

30

z na-

pisem „CZUWAJ” na przodzie kadłuba .

I HARCERSKA WYPRAWA SZYBOWCOWA
DO USA

HARCERSKA ESKADRA LOTNICZA
IM. L. IDZIKOWSKIEGO

Na prośbę amerykańskiej Polonii w sierpniu

W styczniu 1937 r. przy Aeroklubie Krakowskim

bowcowa do USA, mająca na celu przeszkolenie

została utworzona Harcerska Eskadra Lotni-

szybowcowe młodzieży z polonijnych drużyn

cza imienia mjr. L. Idzikowskiego, który zginął

harcerskich. Pojechał na nią statkiem Wiktor

w 1929 r. podczas próby przelotu przez Atlantyk.

Szydłowski wraz z żoną i szybowcem Wrona

Wiosną 1937 r. członkowie eskadry ukończyli teo-

bis. Szkolenie szybowcowe odbywało się na

retyczny kurs szybowcowy. W dniu 2 maja 1937 r.,

górkach przy lotnisku Bridgeville w Pittsbur-

podczas swego święta, eskadra otrzymała pięć

ghu w Pensylwanii. Kurs ukończyło 12 osób,

szybowców Salamandra ufundowanych przez

w tym trzy dziewczyny. Osiem osób uzyskało

pracowników Wojskowych Warsztatów Szybow-

uprawnienia instruktorskie, aby dalej szkolić na

cowych w Krakowie. Chrztu szybowców dokonał

Wronie. Tak powstał I Polski Klub Szybowcowy

arcybiskup Stefan Sapieha w obecności przewod-

w Ameryce .

1937 r. odbyła się I Harcerska Wyprawa Szy-
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28. Echa udziału…, op. cit., s. 342; Przygotowania harcerzy lotników do Jamboree w Holandii, [w:] „Skaut”, 15.III.1937 s. 269; Sikorski E. loc. cit.;
Szkolenie spadochronowe harcerzy i przygotowanie do Jamboree, [w:] „Na Tropie”, nr 2, s. 1937, s. 5.
29. RWD-10 – jednomiejscowy samolot akrobacyjny z silnikiem 120 KM.
30. Salamandra – jednomiejscowy szybowiec przejściowy, czyli pośredni między szkolnym a treningowym, o rozpiętości 12,5 m.
31. Polscy harcerze – lotnicy na Węgrzech, [w:] „Skrzydlata Polska”, nr 5, 1938, s. 136.
32. Przekazanie 5 szybowców Harcerskiej Eskadrze Lotniczej im. Idzikowskiego, [w:] „Na Tropie”, nr 10, 1937, s. 134.
33. Glass A. Dzieje harcerskich…, s. 3-14; Sikorski E. loc. cit.
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II HARCERSKA WYPRAWA SZYBOWCOWA
DO USA

był mały. Dysponowanie przez harcerzy szybowca-

W 1938 r. z II Harcerską Wyprawą Szybowcową

cowemu, a ponadto prezentacji na imprezach mię-

do USA pojechał Tadeusz Derengowski z szy-

dzynarodowych.

bowcem Komar. Prowadził on dalsze szkolenie

Jakie były tego owoce? W 1937 r. ZHP miało około

szybowników wyszkolonych w poprzednim roku

600 pilotów szybowcowych kategorii podstawowych

oraz szkolenie nowej grupy początkujących. Nie-

A i B i 60 kategorii sportowej C, oraz siedem katego-

stety Komar został rozbity podczas treningu .

rii wyczynowej D. Harcerek szybowniczek było 10.

mi służyło przede wszystkim ich szkoleniu szybow-

34

W tymże roku harcerskich pilotów samolotowych

HARCERSKI DOROBEK

było 43, w tym 20 na Śląsku, po 10 w Warszawie

ZHP było właścicielem kilkunastu szybowców

i Krakowie i trzech w Łodzi. Do wybuchu II wojny

szkolnych Wrona, co najmniej pięciu szybowców

światowej przeszkolenie szybowcowe przeszło około

przejściowych Salamandra i szybowca treningowe-

1000 harcerzy, a około 100 było pilotami samoloto-

go Komar, który przekazało Polonii amerykańskiej.

wymi. Wielu z nich zostało następnie pilotami woj-

Natomiast często korzystało z wypożyczonych od

skowymi i walczyło podczas wojny. A z harcerstwa

aeroklubów czy Ligi Obrony Powietrznej i Przeciw-

wywodził się nie tylko Stanisław Wigura, Zygmunt

gazowej, szybowców i samolotów, podczas pokazów

Puławski, Stanisław Skarżyński, Jerzy Bajan, Janusz

krajowych i zagranicznych oraz w czasie szkolenia.

Żurakowski czy Stanisław Skalski, lecz wielu innych

Choć pierwsze działania harcerzy na polu budowy

pilotów oraz tacy konstruktorzy jak Leszek Dulęba

szybowców zaczęły się w 1927 r., to faktyczny roz-

czy Bronisław Żurakowski. Jak na tak krótki okres

wój harcerskiego szybownictwa należy liczyć od

działalności harcerskiego lotnictwa, to należy uznać,

1933 r. A dorobek tych siedmiu lat – 1933-1939 – nie

że miało ono duże osiągnięcia.

34. Glass A. Dzieje harcerskich…, s. 3-14; Sikorski E., loc. cit.

1. Harcerze przy szybowcu S. Czerwińskiego w Kowlu
w 1927 r.

3. Harcerze przy budowie samolotu Grzmilasa
w 1927 r. w Kaliszu

2. Harcerski samolot Z. Bryckiego w 1933 r.
na obozie harcerskim
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4. Szybowiec budowany przez Henryka Milicera
z 23 WDH w gimn. S. Batorego w 1930 r. w Warszawie

5. Pierwsza harcerska Wrona w szkole przy ul. Hożej 88.
Drugi z prawej R. Berkowski, pierwszy z lewej B. Zając

6. Totem HKL i harcerskiego obozu szybowcowego
na Jamboree

7. Czołowi harcerze-piloci: S. Piątkowski,
P. Mynarski i K. Kula

8. Lot T. Derengowskiego bez trzymania sterów na zbudowanej
w Harcerskich Warsztatach Szybowcowych Wronie z harcerską
lilijką na sterze

10. Kazik Kula w kabinie Komara

9. Harcerze-szybownicy w Gödöllő. Od lewej:
Piotr Mynarski, Zygmunt Brzeski,
Tadeusz Derengowski i Roman Berkowski

Szybowce i samoloty ZHP do 1939 roku | Andrzej Glass

12. Harcerski kurs szybowcowy w Goleszowie
w 1934 r., przy szybowcu Wrona w ciemnej koszulce
T. Derengowski
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13. Samolot szkolny RWD-8 ze znakami
rejestracyjnymi SP-ZHP – dar Polskiej Akcyjnej
Spółki Telefonicznej (PAST) dla ZHP

15. Harcerki szkolone na Wronie w Goleszowie
w 1935 r.
14. „Hangarowanie” Wrony w jarze w Turce

16. Szkolenie harcerzy w Tęgoborzu na szybowcu
Żaba

17. Szkolenie harcerzy na chwiejnicy na szybowcu
CWJ w Tęgoborzu w 1938 r.

18. Prezentacja w Spale prezydentowi Mościckiemu
Wrony budowanej przez harcerzy

19. Harcerze przed odlotem na Zlot do Spały przed
samolotami RWD-13 i RWD-8, pierwszy
z prawej B. Zając, siódmy – T. Derengowski
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21. Szybowce Sokół i SG-7 oraz RWD-8 w Holandii

20. Harcerscy szybownicy w Budapeszcie w 1936 r.,
od prawej: T. Derengowski, W. Szydłowski i P. Mynarski

23. Przekazanie skautom węgierskim szybowca
Salamandra z napisem „CZUWAJ” na kadłubie

25. Harcerze eskadry przed przekazanymi
Salamandrami

22. Tadeusz Derengowski w kabinie szybowca
akrobacyjnego Sokół

24. Szybowiec Sokół, na którym dał Derengowski
pokaz akrobacji na Węgrzech, w głębi harcerski
RWD-8 SP-ZHP

26. Pięć Salamander Harcerskiej Eskadry Lotniczej

Szybowce i samoloty ZHP do 1939 roku | Andrzej Glass
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27. Lot na Wronie z Furmanowej k. Zakopanego

28. Szydłowski z żoną i uczestnikami szkolenia
przy Wronie w 1937 r. w Pittsburghu
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29. Tadeusz Derengowski prowadzący w USA
szkolenie na szybowcu Komar
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Jednym z głównych celów wychowawczych pol-

ważnym elementem wychowania patriotycznego

skiego skautingu, czyli harcerstwa, od początku

w ZHP. Oczywiście najbardziej kusiły wakacyjne

jego istnienia było wyprowadzenie dzieci i mło-

wyjazdy nad morze i w góry. Góry może nawet

dzieży z dusznych, ciasnych sal lekcyjnych na

bardziej, bo były atrakcyjne i w lecie, i w zimie,

świeże powietrze. Młodzież szkolna tylko jeden

jako że harcerze uprawiali sport, jeździli na nar-

raz w roku udawała się na wycieczkę. Była to naj-

tach.

częściej majówka – jednodniowa wycieczka pod

O tym, że tak istotnie było, świadczy fakt,

opieką nauczycieli – wieczorem wszyscy wracali

że ZHP zostało zaproszone na I Ogólnopolski

do domów. Te tradycyjnie obowiązujące zasady

Kongres Krajoznawstwa, który odbywał się

zaczęli wśród młodzieży przełamywać harcerze.

w lipcu 1929 r. w Poznaniu. Hm. RP Stanisław

Zbiórki poza szkołą czy izbą harcerską, krótkie

Sedlaczek, naczelnik harcerzy, mówił tam o wza-

wypady za miasto zwane po harcersku „wykap-

jemnych relacjach krajoznawstwa i harcerstwa,

kami” (bo to jeszcze nie „wycieczka”, ale zaledwie

mówił, że w Głównej Kwaterze Harcerzy planuje

„wykapka”), gry terenowe i wędrówki robiły się

utworzyć referat krajoznawczy, a potem Harcer-

coraz powszechniejsze i − co oczywiste − przyjmo-

ską Radę Krajoznawczą. Powiedział też, że har-

wane były z entuzjazmem przez młodych ludzi.

cerze mają trzy schroniska i wymienił: Dworek

Po odzyskaniu niepodległości sport i turystyka

Cisowy, Piwniczną i Serwy (koło Augustowa

stały się rzeczą niemałą, oczywistą dla drużyn

– czynne tylko latem).

harcerskich. Już nie tylko wycieczki i biwaki

O Dworku Cisowym nie trzeba wspominać, bo

w najbliższej okolicy, ale obozy i wędrówki po ca-

wszyscy wiemy, że Oleńka Małkowska otworzy-

łej Polsce były dla harcerek i harcerzy „chlebem

ła go w roku 1925 i że była tam Szkoła Instruk-

powszednim”. Krajoznawstwo stawało się bardzo

torska i Szkoła Pracy Harcerskiej. Nie było to
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klasyczne schronisko, ale harcerze zawsze mogli

miał być regionalizm oparty na tradycyjnych

tam zawędrować. Parę słów chcę napisać o Piw-

formach miejscowych, aby chronić krajobraz

nicznej. 15 października 1921 r. gmina Piwnicz-

i obszary cenne przyrodniczo. W roku 1939

na ofiarowała harcerstwu pod budowę stanicy

było w Karpatach Wschodnich 19 schronisk:

polanę Kosarzyska. W 1928 r. na Szerokiej Pola-

13 w Gorganach i sześć w Czarnohorze. Jednym

nie w Kosarzyskach powstała stanica harcerska

ze schronisk czarnohorskich było schronisko na

z trzema izbami dla młodzieży, dwiema dla kie-

Kostrzycy. Kostrzyca to pasmo górskie położone

rownictwa, jedną gościnną oraz kuchnią i piw-

równolegle i na północ od głównej grani Czar-

nicą. 10 czerwca 1928 r. ks. dr Andrzej Cierniak

nohory. Najwyższy szczyt ma 1586 m wysokości,

poświęcił stanicę przy licznym udziale harcerzy,

a całe pasmo liczy ok. 12 km i położone jest do-

KPH i władz Nowego Sącza. Na przełomie 1928

kładnie między najbardziej „czarnohorskimi”

i 1929 roku odbył się tam kurs narciarski Kra-

rzekami: Prutem i Czeremoszem.

kowskiej Komendy Chorągwi.

Jak doszło do tego, że harcerze – a właściwie har-

W zimie 1933/34 roku Chorągiew Warszawska

cerki – postanowiły mieć własne schronisko i jak

zorganizowała w Krynicy obóz, w czasie którego

to postanowienie stało się faktem? W „Skrzy-

instruktorzy Centralnego Instytutu Wychowania

dłach”, wtedy miesięczniku (od 1938 r. – dwuty-

Fizycznego szkolili narciarsko 215 uczestników

godniku) instruktorek harcerskich, wydawanym

z 25 drużyn. Była to jedna z pierwszych imprez zi-

przez Główną Kwaterę Harcerek w Warszawie,

mowych zorganizowanych na taką skalę w Polsce

można przeczytać, skąd wziął się pomysł na ta-

(nie tylko w ZHP).

kie poważne przedsięwzięcie. W nr. 12 z 1932 r.

Jak w wielu innych dziedzinach harcerstwo

zamieszczono artykuł „Początki historii budo-

przodowało w udostępnianiu i propagowaniu

wy harcerskiego schroniska”. Niestety autorka

narciarstwa wśród młodzieży polskiej. A upo-

nie podpisała się, odsyłając zainteresowanych

wszechnianie uprawiania turystyki i narciar-

tematem pod adres: Harcerski Klub Narciarski,

stwa zmuszało do korzystania ze schronisk tury-

ul. Zielna 35. Oto duży fragment tego tekstu:

stycznych i właśnie dlatego zaczęła się historia,

„Musimy mieć nasze, własne harcerskie schronisko

którą chcę przedstawić, a która nazywa się: har-

w górach” padła myśl w czasie świąt Wielkanocnych

cerskie schronisko na Kostrzycy.

na kursie narciarskim Głównej Kwatery Żeńskiej
w schronisku na Zaroślaku pod Howerlą. Zajmowa-

Pierwsze schronisko turystyczne poza Tatrami

łyśmy tam klitkę, a nie pokój, z dymiącym piecykiem

powstało w Czarnohorze na połoninie Gadżyna

i ze szparami w ścianie, mając do dyspozycji na dzie-

w 1879 r. Oddziały Towarzystwa Tatrzańskiego

sięć osób dwa piętrowe łóżka i dwa sienniki na podło-

działały już w Stanisławowie (1876) i Kołomyi

dze. Ale nawet i takie lokum było uważane za szczyt

(1878), ale ruch turystyczny nie był tam jesz-

szczęścia przez wielu narciarzy, którym odmówiono

cze intensywny. Natomiast w dwudziestoleciu

przyjęcia z powodu przepełnienia. Zaroślak bowiem

międzywojennym nasilił się wyraźnie, dlatego

jest jedynem schroniskiem turystycznem w Czarno-

powstawało coraz więcej obiektów, zapewniają-

horze, gdzie są znakomite tereny narciarskie, a śnieg

cych miejsca noclegowe. Najpierw budowało je

leży do połowy maja i dłużej.

PTT, a w latach późniejszych zaczęły je budować

W tym samym czasie kurs Chorągwi Męskiej w Doli-

również inne organizacje. Dlatego dobrze się

nie Chochołowskiej w Tatrach, przejąwszy podświado-

stało, że władze państwowe postanowiły objąć

mie drogą telepatii nasz pomysł, powziął to samo posta-

nadzorem obiekty stawiane w najpiękniejszych

nowienie. Po Wielkanocy Harcerski Klub Narciarski

zakątkach gór polskich. Nadzór ten dotyczył

istniejący od 14 marca br. przedyskutował ten projekt

również architektury obiektów turystycznych

i jeszcze w tym samym miesiącu Prezes, V-prezes

– a więc i schronisk górskich. Ich główną cechą

i sekretarka wyjechali do Worochty, w okolicy której
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zdecydowano wyszukać miejsce na budowę. Po dwóch
dniach wszystko było załatwione: pertraktacje z właścicielem gruntu ustaliły cenę na 400 złotych za morgę.
Ale w Warszawie Zarząd HKN-u, po długim namyśle nie zadowolił się wybranym miejscem i w czerwcu
wyruszyła nowa wyprawa złożona z dwóch druhów.
Po powrocie oznajmili z triumfem o rezultacie poszukiwań w okolicy Pop-Iwana. Jednak teraz znowu druhny
z Zarządu bezapelacyjnie skrytykowały odkrywców,
uważając miejscowość tę za zbyt odległą od najbliższej
stacji kolejowej (50 km), a tem samem nie nadającą się
na centrum Harcerskiego Wyszkolenia Narciarskiego.
W połowie września wyruszyła we trójkę żeńska
opozycja na trzecie poszukiwania. Czy wiecie, jak

1. Schronisko zimą,

wygląda w górach szukanie terenu na schronisko?

powołano, aby oddzielić akcję budowy schroni-

Ilu warunkom takie miejsce musi odpowiadać? Gdy

ska od działalności Harcerskiego Klubu Narciar-

jest piękny widok i zbocza niezalesione – to wody

skiego, który, jak pisano w wyżej cytowanych

brak. Woda jest, to nachylenie zbyt strome na budo-

„Skrzydłach”, ma i tak dużo zadań z zakresu krze-

wanie domu. Drzewo budulcowe blisko, ale nie ma

wienia turystyki i narciarstwa. Do Towarzystwa

żadnej możliwości przeprowadzenia drogi łączącej

Budowy byli przyjmowani nie tylko harcerze,

z cywilizacją, to znowu rezerwat lub tereny niety-

bo liczono głównie na wsparcie finansowe ze

kalne z powodu polowań na głuszce. I tak ciągle.

strony sympatyków ZHP. Założono, że członek

Kiedy pierwsi ludzie postanowili zmienić jaskinię na

rzeczywisty wpłaci 100 złotych (jednorazowo

dom drewniany i szukali odpowiedniego na budowę

lub na raty), a członkowie zwyczajni 3 zł kwar-

miejsca – musieli to samo odczuwać, co trzy harcer-

talnie. Ci pierwsi mieli mieć w przyszłym schro-

ki, brnące pewnego słonecznego dnia wrześniowego

nisku różne ulgi i zniżki w opłatach. Harcerki

przez gąszcza, zarośla, zwalone pnie lasów karpac-

gorąco namawiały do zapisywania się do Towa-

kich. Wreszcie, zupełnie przypadkiem, cudem po

rzystwa Budowy. W „Skrzydłach” pojawiały się

prostu, idąc z biegiem strumyka w górę, natrafiłyśmy

apele: Zapisujcie się i wciągajcie ludzi do TBHST!

na teren spełniający wszystkie wymarzone warunki.

Przyczyniajcie się wszystkie do powstania naszego

I dzisiaj ½ hektara gruntu w paśmie Kostrycz około

schroniska. Apele takie były potrzebne, bo zbu-

1300 m n.p.m. jest własnością Towarzystwa Budowy

dowanie schroniska zależało przede wszystkim

Harcerskich Schronisk Turystycznych. Koszt ziemi

od możliwości finansowych. Harcerki sprzeda-

1

265 zł. Koszt kupna 130 zł . Ziemia ta została za-

wały cegiełki na budowę, organizowały dochodo-

kupiona od Hucuła Wasyla Sorochmaniuka z Ja-

we zabawy w Kasynie Oficerskim i Resursie Oby-

błonicy, który był właścicielem Kostrzycy i po-

watelskiej. Początkowo planowano wybudowanie

trzebował pieniędzy, bo właśnie padła mu krowa.

małego i skromnego schroniska na 20-30 osób, ale

Harcerki zabrały się „z głową” do realizacji tego

gdy przewodniczącą Towarzystwa Budowy zosta-

planu („Musimy mieć własne…”). Po pierwsze

ła Janina Świtalska, dawna harcerka, drużynowa

17 października 1932 r. założyły Towarzystwo

warszawska – a wtedy żona marszałka Sejmu

Budowy Harcerskich Schronisk Turystycznych

Kazimierza Świtalskiego – postanowiono podjąć

z siedzibą w Warszawie, wciągnięte do rejestru

się ambitniejszego zadania – zmieniono plany

stowarzyszeń w grudniu 1933 r. Towarzystwo to

i zdecydowano zbudować większy i dobrze wy-

1. „Skrzydła”. Miesięcznik instruktorek harcerskich, 1932 r. nr.12, str. 15.
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Ogłoszony konkurs na schronisko na Kostrzycy
stawiał oczywiście warunki, przede wszystkim,
by schronisko nawiązywało do form architektonicznych charakterystycznych dla Huculszczyzny. A budownictwo huculskie to chaty, cerkwie
i kapliczki. Zadanie nie było łatwe, bo dotychczas
nikt nie próbował zastosować ich do projektowania budynków o innym charakterze i przeznaczeniu niż te, którym dotychczas służyły.
W konkursie wziął udział i zajął pierwsze miejsce młody 26-letni architekt z Warszawy Jerzy
2

Antoni Żukowski . Studiował na Politechnice
Warszawskiej w latach 1926-1933 i już w czasie
studiów był pracownikiem dydaktycznym na
swoim wydziale. Po wygraniu w 1934 r. konkursu
na projekt schroniska na Kostrzycy w roku 1938
zdobył też I nagrodę na projekt schroniska górskiego na Głodówce (a więc stał się specjalistą od
schronisk harcerskich). Interesował się architek2. Harcerskie schronisko turystyczne na Kostrzycy
– rzuty pomieszczeń: 1) przedsionek, 2) narciarnia,
3) gospodarz schroniska, 4) jadalnia – świetlica,
5) przedpokój, toalety, 6) sypialnia 4-osobowa,
7) sypialnia 8-osobowa, 8) pomieszczenie
gospodarcze, 9) pomieszczenie gospodarcze,
10) spiżarnia, 11) pokój służbowy, 12) pokój służbowy,
13) pomieszczenie komunikacyjne, 14) kuchnia,
15) kuchnia turystyczna

turą drewnianą polskich gór i znał budownictwo
Huculszczyzny, oczywiste więc, że wzorem dla
niego była huculska chata w jej najbardziej rozwiniętej formie − zagrodzie obronnej, tzw. grażdy.
Była to czworoboczna, parterowa zagroda, w obrębie której zamknięto zabudowania mieszkalne
i gospodarcze. Zbudowana oczywiście z drewna
o konstrukcji wieńcowej z oknami otwartymi na

posażony obiekt. Janina Świtalska objęła patrona-

centralnie umieszczone podwórze. Mocno wy-

tem budowę schroniska, udzielając dużej pomocy,

sunięty dach, kryty dranicami, był dachem pół-

m.in. w uzyskiwaniu kredytów. Pomysł budowy

szczytowym z przyczółkami, na których umiesz-

schroniska popierało również Towarzystwo Przy-

czano geometryczną, kolorową dekorację. Grażda

jaciół Huculszczyzny – przyszłe schronisko miało

miała też podcienia tworzące werandę, niekiedy

zostać wizytówką polskości na Huculszczyźnie.

wspartą na drewnianych, rzeźbionych słupkach.

W roku 1933 Towarzystwo Budowy ogłosiło

Architekt dokonał swego rodzaju adaptacji graż-

konkurs na projekt schroniska harcerskiego na

dy do potrzeb nowoczesnego obiektu turystycz-

Kostrzycy. Warto tu wspomnieć, że według Mie-

nego, stosując miejscową konstrukcję i używając

czysława Orłowicza i innych znawców Karpat

miejscowego materiału budowlanego. Ponieważ

Wschodnich, właśnie z Kostrzycy jest najpięk-

projektując układ wnętrza, nie mógł oprzeć się na

niejszy widok na główną grań Czarnohory − od

układzie pomieszczeń grażdy, musiał nawiązać do

Howerli do Popa Iwana. A więc dziewczyny, które

wyglądu zewnętrznego budowli: do bryły i wy-

szukały i wybrały to miejsce, trafiły w „10”.

glądu dachu. Nie wiemy, ile wynosiła nagroda za

2. Jerzy Antoni Żukowski (1907-1980) studiował architekturę na Politechnice Warszawskiej i już w czasie studiów był pracownikiem
dydaktycznym na swoim wydziale. Prowadził badania nad budownictwem huculskim w latach 1935-1937. W czasie okupacji pracował
w Biurze Inwentaryzacji Zabytków Zarządu Miejskiego w Warszawie i brał udział w tajnym nauczaniu. Po wojnie wyjechał do Kielc, projektował
różne obiekty w Kielcach i Radomiu, pracował przy konserwacji zabytków w Szydłowcu.
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zdobycie pierwszego miejsca w konkursie, ale największą nagrodą był niewątpliwie fakt, że projekt
przyjęto do realizacji i schronisko zostało zbudowane. Po zatwierdzeniu 29 maja 1934 r. projektu
budowy w Urzędzie Wojewódzkim w Stanisławowie 1 lipca 1934 r. przystąpiono do budowy pod
kierunkiem inż. Andrzeja Świątkowskiego.
Teren, na którym schronisko zbudowano, to południowozachodnie zbocze Kostrzycy (1586 m
n.p.m.) na wysokości ok. 1300 m n.p.m. Od północy i wschodu osłaniały je stoki Kostrzycy, na południe i zachód otwierała się panorama głównego
pasma Czarnohory. Do najbliższej stacji kolejowej
w Worochcie było 14 km, ale dużą część tej odległości można było pokonać kolejką leśną − w ciągu
2 godzin dojeżdżając do gajówki Kukul w okolicy
potoku Ozirny. Potem jeszcze 3 km w górę pieszo
i już koniec wędrówki.
Wykorzystując naturalny układ terenu, architekt zaprojektował budowlę tak, że od strony podejścia, a więc najczęściej oglądanej, widać było

3. Harcerskie schronisko turystyczne
na Kostrzycy – rzuty pomieszczeń:
16) sypialnia 8-osobowa, 17) sypialnia
6-osobowa, 18) sypialnia 8-osobowa,
19) umywalnia i toalety damskie,
20) umywalnia i toalety męskie,
21) piwnica.

dużą, parterową grażdę, natomiast od drugiej

ani mszone, ani szalowane – jedynie zheblowane

strony zobaczyć można było dwie kondygnacje

do połysku. Miarą dokładności jest fakt, że bale

i poddasze. Faktycznie więc składało się z trzech

w ścianie długości 16 metrów były do siebie tak

kondygnacji: niskiego parteru, wysokiego parte-

dokładnie dopasowane, że nie można było często

ru i poddasza.

znaleźć miejsca ich styku! Jak napisał J. Żukow-

Ponieważ pierwsza kondygnacja umiejscowiona

ski: Na tego rodzaju konstrukcję można było sobie

była w dużej części w ziemi, musiała być zbudo-

pozwolić bez żadnego ryzyka, mając do dyspozycji

wana z kamienia, pozostałe części były drewnia-

pierwszorzędnych cieśli huculskich, którzy doprawdy

ne. Do budowy użyto miejscowego piaskowca

są mistrzami w swoim zawodzie.(…) Mówiąc o cie-

o odcieniu niebieskawym z rdzawymi, żelazisty-

ślach nie sposób nie wspomnieć o stolarzach, którzy na

mi żyłami, bardzo twardego i ciężkiego w obrób-

podstawie pierwszy raz w życiu widzianych rysun-

ce. Ściany zewnętrzne miały grubość 50 cm ka-

ków roboczych wykonali całą stolarszczyznę (drzwi,

mienia, a wraz z izolacją i szalowaniem – 60 cm,

okna, schody) tak precyzyjnie i z takim zrozumieniem

a ściany wewnętrzne (również 50 cm kamienia)

materiału, na jakie nie chcą czy nie mogą się zdobyć

ocieplono przez przymurowanie wewnątrz cegły-

nawet znane i cenione stolarnie mechaniczne .

-dziurawki i miały 65 cm grubości. Ściany wy-

Wielki dach schroniska pokryto gontami, ponie-

sokiego parteru i poddasza wykonano z drewna,

waż pierwotnie planowane pokrycie dranicami

którego nie brakowało. Konstrukcję wieńcową

byłoby dużo droższe, a efekt wizualny był podob-

wykonano z połowizn bala, zwanych na Huculsz-

ny. Tradycyjnym elementem zdobnictwa hucul-

czyźnie „protesami”. „Protesy” grubości od 18 do

skiego były tutaj półszczyty dachu, wypełnione

14 cm były szpuntowane, co znacznie poprawi-

ornamentem geometrycznym z drewna w dwóch

ło szczelność ścian, które od wewnątrz nie były

różnych kolorach.

3

3. Jerzy Żukowski, Harcerskie schronisko turystyczne na Kostrzycy w Czarnohorze, w : Architektura i Budownictwo, Warszawa 1936, nr 7, str.
209-213.
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Ponieważ nie było odpowiedzialnej firmy, któ-

trowego zbiornika umieszczonego na poddaszu.

ra za możliwe do przyjęcia pieniądze podjęłaby

Wody ciepłej dostarczał 250-litrowy bojler ob-

się budowy w zupełnie nieznanych warunkach,

sługujący dwa zmywaki i trzy natryski − co wy-

budowę poprowadzono systemem półgospodar-

starczało na potrzeby schroniska. Była również

czym. Roboty oddano w ryczałt poszczególnym

wybudowana studnia. Prąd elektryczny wytwa-

majstrom, a materiały dostarczał Komitet Budo-

rzał 3-konny agregat, napędzany naftą, który był

wy. Z dostarczaniem materiałów był największy

umieszczony w oddzielnym małym budyneczku

kłopot. Poza kamieniem i drewnem wszystko

zbudowanym z kamienia w odległości 30 m od

trzeba było przywozić. Materiały przychodziły

schroniska. W pobliżu umiejscowiono też szam-

z różnych miejsc, np. cegła „ramlerówka” była

bo. Schronisko miało kubaturę 1310 metrów sze-

produkowana w cegielni Hirsza Ramlera w Ko-

ściennych, powierzchnia użytkowa wynosiła 354

łomyi, skąd transportem kolejowym przywożona

metry kwadratowe, wymiary około 16,5 m x 17,5

była do Worochty, potem przeładowana na ko-

m a wysokość 16 m.

lejkę leśną jechała do gajówki Kukul. I tu koń-

Spróbujmy wyobrazić sobie wnętrze schroniska.

czyła się cywilizacja – na długości prawie 3 km

Wchodzimy przez wewnętrzne podwórko, wyło-

i wzniesieniu 450 metrów nie było drogi kołowej,

żone płaskimi kamieniami, prosto do przedsion-

którą można by przewieźć materiały. Początko-

ka (1). Stąd zaraz w lewo jest narciarnia (2), gdzie

wo szeroka droga zmieniała się w wąską ścieżkę

zostawiamy narty, buty, kije − tu też jest miejsce,

leśną o nachyleniu miejscami do 40 stopni, którą

aby narty nasmarować przed wyjściem na stok.

z trudnością przeciskał się objuczony koń – je-

Po prawej − mieszkanie gospodarza (3) a prosto

dyny środek transportu w tamtym terenie. Koń

wchodzimy do świetlicy (4). Świetlica-jadalnia jest

mógł nieść tylko 60 kg - po próbach większego ob-

głównym pomieszczeniem i głównym akcentem

ciążenia konie słabły i nie mogły pracować. A gdy

kompozycji wnętrza. W niej ogniskowało się całe

20 koni przeszło ten szlak cztery razy dziennie,

życie schroniska, ponieważ pomieszczenia sypial-

a deszcz − który, jak wiadomo, lubi Karpaty − pa-

ni były małe, wręcz ciasne, a w dodatku w czasie

dał przez kilka dni, to ścieżka stawała się nie do

dnia nie wolno było w nich przebywać. W środku

przebycia. A wtedy trzeba było do schroniska

wśród jasnych, świerkowych ścian pod ciemnym

dostarczyć zbiornik na wodę, ważący 400 kg lub

rzeźbionym pułapem stały stoły i krzesła w stylu

nieco tylko lżejszy agregat prądotwórczy. Dlatego

huculskim – przy stołach mogło usiąść równo-

transport w takich warunkach musiał być bar-

cześnie 45 osób. W świetlicy po lewej stronie od

dzo drogi i koszty transportu (piasku, cementu,

wejścia był zbudowany kominek z pięknych pole-

cegły, urządzeń, rur, instalacji itd.) wyniosły 21%

wanych kafli huculskich, przedstawiających sce-

całkowitego kosztu budowy. Były to sumy bardzo

ny polowań, rysunki ludzi i zwierząt. Kafle te − na

poważne, dlatego dokładnie liczono każdą cegłę

każdym był inny rysunek − wykonano w Kosowie

i każdy kilogram piasku potrzebny na budowie.

w roku 1858, jak napisał J. Żukowski. Na przeciw-

Schronisko było piękne. Często spotyka się

ległej ścianie był usytuowany piec również ozdo-

określenie, że było najpiękniejszym schroni-

biony huculskimi kaflami, które wyszukiwała

skiem w Polsce. Było doskonale wkomponowane

w okolicy Helena Ter-Gazarówna. Na ścianie na-

w krajobraz, nawiązywało do prawdziwej grażdy

przeciw wejścia wisiał – prawdopodobnie − obraz

huculskiej, a ponadto było dobrze wyposażone

św. Jerzego zabijającego smoka (tak przynajmniej

– wręcz komfortowo, jak na owe czasy. Posiadało

było w grażdach huculskich – na wprost wejścia

instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczność.

była ściana, zwana „obraznykiem”, gdzie wiesza-

Wody dostarczało znajdujące się w pobliżu źró-

no ikony). Oprócz stołów w świetlicy (a zapewne

dło o wydajności około 3500 l na dobę. Ze źródła

i w innych pokojach ) były krzesła, zydle, skrzy-

tłoczona była przy pomocy pompy do 1500-li-

nie, szafki i półki. Wszystkie meble oczywiście
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4. Schronisko wczoraj i dziś.

ko to było dziełem huculskich rzemieślników –
artystów, mieszkańców okolicznych wsi. Bardzo

szych grup turystów − w końcu budowano schro-

prawdopodobne, że meble zaprojektował płk

nisko harcerskie a nie pensjonat czy hotel.

Norbert Okołowicz − propagator i znawca sztuki

Budowę schroniska na Kostrzycy rozpoczę-

4

huculskiej . Ze świetlicy przechodzimy w lewo do

to w lipcu 1934 r, a ukończono 15 października

przedpokoju z toaletami (5), z którego jest wejście

1935 r. po 254 dniach roboczych. Tak jak wspo-

do dwóch sypialni: dla 4 osób (6) i dla 8 osób (7).

mniałam, budowę prowadzono sposobem pół-

Z jadalni-świetlicy było przejście do kuchni tury-

gospodarczym. Nie było jednej firmy, tylko do

stycznej (15) i przejście oraz możliwość podawa-

konkretnych zadań wynajmowano majstrów-

nia posiłków z kuchni schroniska (14). W kuchni

-fachowców oraz Hucułów z okolicznych wsi,

turystycznej były szafki, w których turyści mo-

którzy swoją robotę wykonywali bardzo dobrze.

gli przechować prywatne zapasy żywności, jeżeli

Byli doskonałymi rzemieślnikami, a równocze-

chcieliby indywidualnie przygotowywać posiłki

śnie ludźmi wdzięcznymi za możliwość zarobku.

na własnych maszynkach. Obok kuchni znajdo-

Opisując w „Skrzydłach” nr 1 z 1936 r. poświę-

wały się dwa pokoiki służbowe (11 i 12), a także

cenie schroniska Halina Iwaszkiewiczówna na-

spiżarnia (10) i pomieszczenie gospodarcze (9).

pisała: A kiedy Wasyl, syn Romana z Kosmacza

Między świetlicą a pokojem gospodarza − klatka

wystąpił z mową, dziękując w imieniu tych, którzy

schodowa. Na dół można było zejść do trzech sy-

mieli pracę przy budowie i życząc wielu lat szczę-

pialni: dla 8 (16), dla 6 (17) i dla 8 osób (18), a także

ścia i obiecując sąsiedzką pomoc – poczuliśmy, jak

do umywalni i wc dla pań (19) i dla panów (20).

bliski staje się nam ten prosty, dobry lud. „Mnohaja

Tu znajdowała się również piwnica (21), do której

lita” – brzmiały długo gromkie okrzyki serdecznych

wejść można było z zewnątrz budynku. Na pod-

życzeń. No niestety, znając dalsze losy schro-

daszu były dwa małe pokoje gościnne, prawdo-

niska (a właściwie nie znając losów, tylko to,

podobnie przeznaczone na noclegi w okresie let-

co z niego zostało), nie możemy dziś powiedzieć,

nim, a także pomieszczenie, gdzie zamontowano

że te życzenia się spełniły.

zbiornik na wodę. Może zwrócić uwagę fakt, że

Ale wracajmy do roku 1935. Ostatnie miesiące

brak było małych dwuosobowych pokojów, ale od

roku po zakończeniu budowy niewątpliwie stały

początku nastawiano się na przyjmowanie więk-

pod znakiem jego wykończenia, wyposażenia, do-

4. Norbert Okołowicz (1890-1943) − legionista, malarz, fotografik, miłośnik sztuki huculskiej. W latach 1933-1943 mieszkał w Riczce,
propagował wśród Hucułów oryginalną twórczość i zbierał wyroby rękodzieła huculskiego, gromadząc je w swoim domu, a także w izbie
muzealnej w Kosowie i w Muzeum Huculszczyzny w Żabiem.
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śniadania delegaci organizacji społecznych i turystycznych gratulowali dh. Janinie Świtalskiej
pięknej realizacji inicjatywy harcerskiej − było to
pierwsze dzieło Towarzystwa Budowy Harcerskich Schronisk Turystycznych. (Dzisiaj jesteśmy
bogatsi o wiedzę, że było to równocześnie jedyne
zrealizowane dzieło tego towarzystwa). Następnie
zostali zaproszeni do stołów Huculi − zacytuję tu
fragment opisu: Przez szeroko otwarte drzwi wpłynął do sali kolorowy tłum. To był niezapomniany widok. Za oknami góry w potokach błękitu słońca, a na
5. Współczesne ruiny niskiego parteru schroniska.

tle jasnych, świerkowych ścian, ciekawe i charakterystyczne postacie w barwnych strojach, tworzące jedną zwartą całość z ciemnym, o rzeźbionych belkach

pieszczenia na tyle, żeby można było je uroczyście

pułapem, brunatno-zielonym kominkiem, ceramiką

poświęcić i oficjalnie otworzyć 15 grudnia 1935 r.

na półkach i naiwnie na szkle malowanym obrazem

Bardzo piękny opis przygotowań do otwarcia

św. Jura zabijającego smoka. Jedli z godnością, nie

i poświęcenia schroniska znajdujemy w „Tygo-

zaczynali bez zaproszenia. (…) Potem zapanowała

dniku Kobiety” nr 1-2 z 12 stycznia 1936 r. Halina

cisza wśród zebranych. Stali obok siebie goście z mia-

Iwaszkiewiczówna pisze, że niedziela 15 grudnia

sta i Huculi. „Asperges me” − zaintonował z wielkim

zaczęła się bardzo wcześnie. Jeszcze w zupeł-

przejęciem młody ksiądz, dawny harcerz. Srebrne

nych ciemnościach przy świetle lamp naftowych

kropelki święconej wody rozprysły się po szkle obrazu

i płonącego kominka (elektryczność uruchomio-

św. Jura. Młody ksiądz, który przyjechał konno

no dopiero po poświęceniu wieczorem) Szymon

z Worochty, przyznał się, że był bardzo przejęty,

– stróż schroniska kończył szorowanie podłogi

bo po raz pierwszy święcił domostwo. Po uroczy-

w jadalni, w kuchni gotował się bigos, a z kuch-

stości goście zaczęli schodzić w dół, a pozostali,

ni turystycznej, na razie zamienionej na kredens

zmęczeni całodzienną wrzawą, zasiedli przy ko-

podręczny, dolatywał szczęk mytej i przeciera-

minku i wsłuchiwali się w opowieści uczestnika

nej porcelany. Ktoś walił młotkiem, przybijano

wyprawy na Wyspę Niedźwiedzią, autora książki

do ściany piękne w barwach samodziałowe were-

„Wyspa mgieł i wichrów”, inż. Czesława Centkie-

ty. Synowie Szymona − Michaś i Antoś, tak zwane

wicza. Do późnego wieczora ciągnęła się długa, nie-

Szymonięta, półprzytomni od ciągłych coraz to

zapomniana niedziela – tak zakończyła swój opis

nowych poleceń, biegali bezustannie od piwnic

Halina Iwaszkiewiczówna. No i co było dalej?

do strychu. Wieść o uroczystości rozeszła się po

Zaczęło się normalne życie schroniska górskiego.

okolicznych wsiach. Już od wczesnego rana gro-

Przybywali narciarze, turyści, wędrowcy. Ludzie,

madzili się goście przed schroniskiem. Przyszli

którzy szukali w górach spokoju, pięknych wido-

Huculi, najbliżsi sąsiedzi z okolicznych wsi − Kry-

ków, wspaniałej przyrody albo mocnych wrażeń,

wopola, Bystrycy, a także z odległej Riczki, Pro-

wyzwań, możliwości sprawdzenia siebie. Wiemy,

kurawy czy Kosmacza, przybyli obywatele z Wo-

że schronisko było doskonale wyposażone, można

rochty, wreszcie goście przyjezdni, przeważnie

było kontaktować się z nim telefonicznie (nr Wo-

z Warszawy (m. in. przyjechała dh. Janina Śwital-

rochta 58), od marca 1938 r. było na Kostrzycy

ska) i Lwowa – w większości oczywiście harcerki

własne pośrednictwo urzędu pocztowego w Wo-

i harcerze. Wszyscy podziwiali obiekt, a w czasie

rochcie. Miało też własną pamiątkową pieczęć

5

5. Halina Iwaszkiewiczówna, Jeden długi i piękny dzień, w: „Tygodnik Kobiety” , nr 1-2, 12 .O1. 1936, Warszawa, str. 17-18.
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i własne kartki pocztowe. Była tu również gór-

jednymi z ostatnich, ponieważ państwo Steinhau-

ska stacja ratunkowa Towarzystwa Krzewienia

sowie byli na tej wycieczce − podobnie jak T. Pe-

Narciarstwa wyposażona w sprzęt ratowniczy

trowicz − tuż przed wybuchem wojny, w sierpniu

– być może topogan, apteczkę, liny, raki. Admi-

1939 r. A najważniejsze, że byli młodzi ludzie, har-

nistracyjnie położone było w powiecie Nadwórna

cerki i harcerze, którzy przyjeżdżali z całej Polski

w województwie stanisławowskim.

uczyć się jazdy na nartach, wędrować, poznawać

Schronisko, mimo krótkiego czasu funkcjonowa-

góry. Organizowano tu również kursy narciar-

nia, było znane w kręgach turystów i narciarzy

skie dla oficerów Wojska Polskiego.

− reklamowane było przez harcerzy a także Ligę

Nie wiemy dokładnie, kto i w jakim czasie pro-

Popierania Turystyki. Wiemy już, że był na Ko-

wadził schronisko. Brak nam informacji, kto pro-

strzycy Czesław Centkiewicz, był także Leonid

wadził schronisko po jego otwarciu – w 1936 r.

Teliga, Włodzimierz Puchalski i jego brat Roman

Na pewno często przebywały tutaj harcerki, które

i wielu innych, znanych wtedy (lub później) Po-

przyczyniły się do jego powstania: Halina Iwasz-

laków.

kiewiczówna czy Helena Ter-Gazarówna, ale nie

Informacje o Kostrzycy spotkać można w róż-

zachowały się informacje, aby były tam gospo-

nych wspomnieniach publikowanych po II wojnie

dyniami. Znamy dwa nazwiska harcerek, ale nie

światowej. We „Wspomnieniach turystycznych”

wiemy dokładnie, kiedy obejmowały schronisko

Anny Nikliborcowej zamieszczonych w „Wier-

– były to dh. Barbara Litwicka z Inowrocławia

chach” w 1984 r. można przeczytać: …Na pół-

i dh. Janina Zięba ze Starego Sącza. Barbara Li-

nocny wschód od Czarnohory było jeszcze jedno

twicka, urodzona w roku 1917, była aktywną har-

schronisko na Kostrzycy (1595 m). Piękny, stylowy

cerką, w roku 1935 brała udział w Zlocie w Spale.

okaz drewnianego huculskiego budownictwa – nale-

W 1937 r. pojechała (bez zgody rodziców) w Czar-

żało do harcerzy i szare mundurki uwijały się tam

nohorę i zaczęła gospodarzyć na Kostrzycy razem

6

o każdej porze roku . A prof. Tadeusz Petrowicz

z rodziną Hucuła Szymona. (Po latach wspomi-

pisał tak: Z Maryszewskiej powędrowaliśmy dalej,

nała, że Szymonowa robiła wspaniałe pierogi).

by zatrzymać się w przepięknym, w huculskim stylu

Zachowała się kartka pocztowa napisana przez

zbudowanym harcerskim schronisku na Kostrzycy.

Barbarę do siostry w styczniu 1939 r.: ...Jest kurs

Tu witała nas zaprzyjaźniona z nami kierowniczka

oficerski 52 osoby, a nie ma śniegu. Wszyscy siedzą

Jasia Zięba, rumiana blondyneczka, pochodząca ze

w schronisku, grają w bridża i opalają się, bo pogoda

Starego Sącza, który zamieniła na Kostrzycę. U Jasi

wiosenna, ciepła, śniegu ani śladu. W schronisku brak

czuliśmy się jak u siebie w domu, wypoczywaliśmy

miejsca. Maryla mieszka w moim pokoju. Mnie głowa

i zbierali borówki i brusznice rosnące tu w wielkiej
7

pęka od zmartwień i kłopotów. Prowadziła schro-

obfitości . Był również w schronisku wybitny

nisko jeszcze w 1939 r. do czasu, gdy ostrzeżona

matematyk prof. Hugo Steinhaus, który tak opi-

przez Hucułów o niebezpieczeństwie ze strony

sał Kostrzycę w swoich „Wspomnieniach i zapi-

band ukraińskich uciekła do Lwowa do swojej

skach”: …szliśmy dalej pod górę, zbierając maliny

przyjaciółki często bywającej na Kostrzycy dh.

i zaszliśmy jeszcze za dnia na Kostrycz. Jest tam

Kiry Ciechanowicz. We Lwowie przebywała do

wspaniałe schronisko pod zarządem scoutingu pol-

roku 1941, a gdy Niemcy zajęli miasto, przeniosła

skiego. Bardzo piękna jest jadalnia z ciemnego drze-

się do Lubartowa, gdzie mieszkała wtedy jej ro-

wa, w niej kominek ze starohuculskich kafli, sypialnie

dzina przesiedlona z Inowrocławia.

qsą wygodne, koce doskonałe, jest czysto i wszystko

Prawdopodobnie od lata 1939 r. schronisko prowa-

8

celowe i pełne smaku . Opisy te są prawdopodobnie

dziła dh. Janina Zięba ze Starego Sącza, harcerka

6. Anna Nikliborcowa, Wspomnienia turystyczne , w: „Wierchy”, 1984, nr 53, str. 75.
7. Tadeusz Petrowicz, Zaczęło się w Czarnohorze, Warszawa 1996, str. 22.
8. Hugo Steinhaus, Wspomnienia i zapiski, Londyn 1992, str. 163.
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urodzona w 1913 r. Niestety nie mamy więcej in-

wiedzeń – zwłaszcza z czasów II wojny świa-

formacji o tej dziewczynie poza wspomnieniem

towej. Nie potrafię powiedzieć, czy dh. Janina

Janiny Tyskiej-Kobylińskiej, córki gospodarzy

Zięba była w schronisku po 17 września 1939 r.,

schroniska na Maryszewskiej; W schronisku har-

czy już wcześniej wyjechała do domu. Istnieje

cerskim pod Kostrzycą (…) gospodarzyła harcerka ze

duże prawdopodobieństwo, że 18 września na

Starego Sącza Janina Zięba. Była to wówczas młoda

Kostrzycy wyglądał podobnie jak na Mary-

dziewczyna. Pamiętam, jak moi rodzice często z po-

szewskiej, co opisała w swoich wspomnieniach

dziwem wyrażali się o niej. Mówili mniej więcej tak: Co

córka pp. Tyskich – gospodarzy tamtego schro-

za dzielna dziewczyna, sama radzi sobie ze wszystkim

niska: Około 18 IX schronisko otoczyło sowieckie

w tym schronisku. Taka młoda i taka energiczna i za-

wojsko. Krzyczeli z dala, żeby wyjść, w przeciw-

radna. Nie wiemy, czy dh. Janina była na Kostrzycy

nym razie będą strzelać. Wyszliśmy ze schroniska:

w chwili wybuchu wojny, ani w chwili przybycia

Mama, ja i chłopak, podrostek 15-letni. (…) Niko-

do schroniska żołnierzy radzieckich, ale potem na

go więcej w schronisku nie było. Kiedy nasza tak

pewno wyjechała do Starego Sącza, gdzie zmarła.

niegroźna trójka wyszła ze schroniska, podbiegli

Pojawia się jeszcze nazwisko dh. Kiry Ciechano-

do nas żołnierze rosyjscy z bronią gotową do strza-

wicz, harcerki ze Lwowa, u której w domu prze-

łu i ciągle w nas skierowaną. Oni też byli przeję-

bywała Barbara Litwicka do połowy 1941 r. − ale

ci i zdenerwowani. To były przecież ich pierwsze

to wszystko, co wiemy. Nie żyją już ani Barbara

działania wojenne tuż za granicą. Mama zacho-

Litwicka (po mężu Szeląg – zmarła w 2000 r.), ani

wywała się spokojnie, ja zaczęłam głośno płakać.

Janina Zięba (po mężu Sałuk – zmarła w 1990 r.),

Wtedy żołnierz uspokoił mnie, mówiąc po rosyj-

a w Oświęcimiu została zamordowana Kira Cie-

sku : „Nie bój się, nic ci się nie stanie”. Wkrótce

chanowicz i chyba już nie uda się znaleźć bliższych

za wojskiem przyszli chłopi z pobliskiego Bystrzca,

informacji na temat ich pobytu na Kostrzycy.

których żołnierze wezwali, aby zabrali sobie cały

Co dzisiaj można zobaczyć pod Kostrzycą? By-

dobytek schroniska, zostawiając nam tylko naj-

łam tam w lipcu 2015 r. Udało mi się przy pomo-

potrzebniejsze rzeczy. Mówili im: „Teraz nastał

cy Tomka Maciejewskiego z Rzeszowa i Saszy

komunizm, bierzcie, to wszystko wasze, teraz bę-

Nużnego ze Lwowa znaleźć miejsce, gdzie stało

dzie wam dobrze”. I chłopi zaczęli ochoczo wynosić

schronisko. Nie ma tam wiele, ale i to, co jest,

nasze i schroniskowe rzeczy i sprzęty. W latach

robi wrażenie. Oczywiście dokoła jest las, nie ma

1939-44 wszystkie schroniska polskie stały zde-

widoków, o jakich wspominali bywalcy sprzed

wastowane i opuszczone, wiele z nich zostało

85 lat. Ale są zachowane ruiny części murowanej

spalonych. Nie mamy żadnego świadectwa, jaki

z kamieni i cegieł (wyprodukowanych w Sław-

los spotkał schronisko na Kostrzycy. Jak wspo-

sku i w Kołomyi), są fragmenty domku, gdzie był

minają po latach harcerki z 2 Warszawskiej

umieszczony agregat prądotwórczy. Nie wiem,

Żeńskiej Drużyny Harcerek, której harcerkami

czy to dużo, ale dla mnie było to cudowne prze-

były zarówno Halina Iwaszkiewiczówna, jak

życie. Jednak jakiś świadek historii harcerstwa

i Helena Ter-Gazarówna, w schronisku na Ko-

w Karpatach Wschodnich istnieje – można tam

strzycy umieszczono placówkę sowieckiej Stra-

zabrać młodych ludzi, można im pokazać – ba!

ży Granicznej. To, co pozostało do dzisiaj po

mogą pomacać to, co było ważne dla harcerek

schronisku, wskazuje, że nie było tam pożaru

i harcerzy 85 lat temu i co zawsze będzie ważne

(jak np. na Maryszewskiej), więc prawdopodob-

dla historii harcerstwa.

nie zostało ono opuszczone i rozgrabione. Być

To, co opowiedziałam o schronisku na Kostrzy-

może budulec został wykorzystany przez miesz-

cy, nie wyczerpuje tematu. Jest wiele niedopo-

kańców okolicznych wsi lub spalony w watrach

9

9. Janina Tyska-Kobylińska, Moje powroty w Czarnohorę, w: „Płaj” nr 7, 1993. s. 131-137.

Między Prutem a Czeremoszem, czyli harcerskie schronisko na Kostrzycy | Małgorzata Jarosińska

51

palonych przez pasterzy przez kilkadziesiąt lat.
Wygląda też na to, że czarnohorskie schroniska
nigdy już nie będą odbudowane – zresztą tam
nie ma już Polski.
Intryguje mnie jeszcze jedno. Schronisko na Kostrzycy zostało zbudowane w chwili ogromnego
rozwoju turystyki i narciarstwa wśród harcerzy
i z myślą o nich zostało zbudowane. Prowadzone było do 1939 r. – praktycznie do końca wakacji. W „Wiadomościach Urzędowych” z czerwca
1938 r. jest podany wykaz nieruchomości, które
użytkują harcerze i jest tam wymienione schronisko na Kostrzycy. W tych samych „Wiadomościach” jest zamieszczona reklama schroniska
z informacją: Tanie pobyty ryczałtowe organizowane przez Ligę Popierania Turystyki. Natomiast
w dokumentach, prasie harcerskiej i turystycznej
(w której dużo wiadomości dotyczy harcerstwa),
są informacje, że harcerskie kursy narciarskie
odbywały się wszędzie – tylko nie na Kostrzycy?

6. Pieczęć ozdobna schroniska

Akcja zimowa GK Harcerek w 1938 r. to Buko-

nych, w strażnicach KOP-u. Czyli wszędzie, gdzie

wina, Głębce, Zakopane, Rabsztyn − Kostrzycy

się dało – tylko nie we własnym schronisku?! Dla-

brak. W „Skrzydłach” nr 1 ze stycznia 1938 r. jest

czego? Nie wiem, czy jeszcze kiedyś się dowiemy.

w „Kronice” zamieszczona informacja o obozach

Czy z powodu komfortowych warunków było dla

zimowych organizowanych przez chorągwie

harcerzy za drogie? Czy z powodu dużej liczby

z taką ciekawą wzmianką: Obozy były najczęściej

chętnych lepiej opłacało się finansowo przyjmo-

organizowane w Karpatach. Drużyny obozowały

wać „obcych”, np. wojskowe kursy narciarskie?

w chałupach góralskich, w willach, w pensjonatach

Boję się, że trudno będzie odpowiedzieć na te py-

prywatnych oraz lokalach szkół, w Domach Społecz-

tania − trzeba było je zadać kilkadziesiąt lat temu.
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Głodówka (1148 m n.p.m.) – duża, malownicza po-

najlepszy punkt, z którego można zobaczyć pano-

lana na południowo-zachodnim stoku Cyrhli nad

ramę Tatr. Polana leży na odsłoniętym zboczu, ma

Białką (1158 m n.p.m.) przy drodze do Morskiego

bardzo duże nasłonecznienie i jest wymarzonym

Oka. Roztacza się z niej przepiękna panorama od

miejscem dla turystów i miłośników pięknych wi-

Tatr Bielskich przez Tatry Wysokie do Tatr Za-

doków.

chodnich. Widok ten należy do najpiękniejszych

W popularnym przewodniku „Tatry” jego au-

i był słynny już wcześniej, gdy jeżdżono tędy do

tor Józef Nyka napisał: W roku 1934 powstał tu

Morskiego Oka przed zbudowaniem gościńca

staraniem K. Stryjeńskiego drewniany dom pra-

Zakopane – Jaszczurówka – Morskie Oko (ukoń-

cy twórczej absolwentów ASP, a w roku 1935 został

czonego w 1905 r.). Nazwa Głodówka pochodzi od

sprzedany ZHP, który urządził w nim schroni-

podhalańskiego nazwiska Głód, dawnego właści-

sko. Gdy zniszczył go pożar, wzniesiono w latach

1

3

ciela . Inna wersja głosi że: Brak połączeń komu-

1938-1939 obecny budynek, proj. J. Żukowskiego .

nikacyjnych, trudności z wodą, z zaopatrzeniem itp.

Jeden z byłych kierowników schroniska tak

sprawiły, że okolica była tu kiedyś bardzo uboga. Ży-

przedstawił walory widokowe okolicy schroni-

cie oparte tu było na przysłowiowym kamieniu – na

ska: Przewodniki przedwojenne mówiły, że z polany

skale i to nie w przenośni a faktycznie. Stąd prawdo-

Głodówka widzi się panoramę Tatr długości po szczy-

2

podobnie polanę nazwano „Głodówka” .

tach ponad 80 km, od Tatr Bielskich, przez Wysokie

Polana Głodówka to jedno z najwyżej położonych

do Zachodnich. Że idąc 500 m stąd widzi się Babią

zagospodarowanych miejsc w Tatrach oraz chyba

Górę i pasmo Gorców, które idealnie widać. A prze-

1. Radwańska-Paryska Z., Paryski W. H., Encyklopedia Tatrzańska, Warszawa 1973, s. 133.
2. Encyklopedyczny poradnik instruktorski, s. 63, „Harcerstwo”, 1970, nr 9, wkładka.
3. Nyka J., Tatry. Przewodnik, Warszawa 1972, s. 166.
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chodząc za Bigosów, trochę niżej, oglądając się w pra-

nie cały projekt, tak iż marzenia mogą obrazu prze-

wo w skos do tyłu widzimy Pieniny. Trzy Korony tak

obrazić się w czyn. Państwo Wimmerowie, świetna

są widoczne, że rewelacja. Nie ma miejsca drugiego

para inżynierów architektów z Zakopanego, tworzy

takiego w Tatrach, skąd można zobaczyć te wszystkie

bezinteresownie plany budynku i obejmuje kierownic-

4

pasma .

two nad pracami na Głodówce. Z końcem lata 1933
zaczęto pierwszy wykop ziemny, na Boże Narodzenie

OKRES DO 1939 ROKU

tego samego roku dom był pod dachem i został oddany

O powstaniu schroniska tak powiedział hm.

do użytku.

Władysław Setniewski: Początkowo byłem gotów

W pierwszym rzędzie dom ten powstał dla młodych

podzielać usłyszane zdanie, że początki schroniska

plastyków, uczniów Akademii w Warszawie. Stwo-

nikną w mroku niepamięci. Jednak harcerscy history-

rzone w ten sposób schronisko stanowi punkt zetknię-

cy potrafili znaleźć źródła, które podają informacje,

cia się młodych artystów z górskim światem, z jego

czasem różniące się w szczegółach, ale jednak dające

odradzającą mocą i wspaniałym pejzażem. Budynek

obraz powstania schroniska oraz okoliczności, w ja-

mieszczący w swym wnętrzu pracownie malarskie

kich stało się ono własnością Związku Harcerstwa

i rzeźbiarskie ułatwia pracę twórczą obozującej

5

Polskiego .

w nim młodzieży, przenosząc ludzi z ponurych miast

Na początku lat trzydziestych zbudowano schro-

w inny klimat atmosferyczny i duchowy .

nisko staraniem i pod patronatem Towarzystwa

W dniu 25 lutego 1934 r. miała miejsce uroczy-

Przyjaciół Akademii Sztuk Pięknych dla uczcze-

stość oficjalnego otwarcia placówki. Uroczystość

7

nia profesora tej Akademii w Krakowie – znane-

tę zaszczycił swą obecnością p. Prezydent Rzplitej

go artysty, architekta, grafika, wielkiego miłośni-

wraz z Małżonką. Przybywającego samochodem na

ka regionu górskiego, znawcy stylów góralskich

wierch Poroniec p. Prezydenta w towarzystwie woj.

w architekturze i sztuce – Karola Stryjeńskiego.

dr. Kwaśniewskiego, starosty nowotarskiego i bur-

Głodówka była jego ulubionym zakątkiem. Or-

mistrza Zakopanego, powitali wójtowie z Bukowiny

ganizował tu liczne wyprawy górskie i ćwiczenia

i Brzegów. P. Prezydent z Małżonką i świtą prze-

plenerowe ze studentami, celem których było od-

siadł się tutaj do sań. Na Głodówce przed schroni-

krywanie i upowszechnianie piękna Tatr. Schro-

skiem oczekiwała p. Prezydenta grupa profesorów

6

nisku nadano imię Karola Stryjeńskiego .

Akademji Sztuk Pięknych z rektorem Pruszkowskim

Tak napisał o jego powstawaniu malarz Rafał

i prof. Kowarskim oraz młodzież i liczna ludność

Malczewski: już przed paru laty nieodżałowanej

góralska. P. Prezydenta powitał przewodniczący

pamięci Karol Stryjeński, inicjator całej sprawy,

komitetu opieki nad Akademją Sztuk Pięknych sen.

wybrał na Głodówce teren pod budowę i zadatkował

Targowski i przewodniczący komitetu budowy gen.

wyszukaną parcelę. Po jego śmierci grono przyjaciół

Kordjan Zamorski. O godz. 12 ks. kanonik Humpola

skupionych w Tow. Przyjaciół Akademji Sztuk Pięk-

dokonał aktu poświęcenia domu, poczym p. Prezy-

nych w Warszawie i Pań. Urzędzie Wychowania

dent z Małżonką udał się wraz z gośćmi na śniada-

Fizycznego postanowiło pomysł ten zrealizować. Ani

nie. Po godzinnym pobycie w domu artystów p. Pre-

chwili nie zwlekano z wykonaniem. Powstaje Komitet

zydent, żegnany owacyjnie, odjechał z powrotem do

budowy pod przewodnictwem gen. Kordjana Zamor-

swej siedziby .

skiego, a dyrektor P. Urz. Wychowania Fiz. płk Ki-

Uroczystość tę opisał również krakowski „Ilustro-

liński kładzie realne podwaliny, wspierając pienięż-

wany Kuryer Codzienny” z dnia 1 marca 1934 r.,

8

4. Relacja hm. Władysława Setniewskiego.
5. Relacja hm. Władysława Setniewskiego.
6. Encyklopedyczny Poradnik Instruktorski, z. 2, D‒G, s. 63‒64, „Harcerstwo”, 1970, nr 9.
7. Malczewski R., Święto młodej sztuki u stóp Tatr, „Ilustrowany Kuryer Codzienny”, nr 63 z 4 III 1934 r., s. 2.
8. Otwarcie domu artystów na Głodówce w obecności P. Prezydenta Rzplitej, „Polska Zbrojna”, nr 56 z 27 II 1934, s. 4.
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ilustrując artykuł dwoma dużymi zdjęciami na
9

pierwszej stronie . Natomiast kilka dni później
w tym samym dzienniku ukazał się obszerny
artykuł Rafała Malczewskiego, w którym autor
z entuzjazmem opisał, jak powstawało schronisko
10

i uroczystość jego otwarcia .
Ten sam bywalec schroniska ASP trochę z przymrużeniem oka i już zbytnio nie dbając o szczegóły tak napisał je w swoich wspomnieniach:
Swego czasu powstał na Głodówce dom przeznaczony
dla uczniów Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Inicjatorem tego był Karol Stryjeński, bomba
atomowa pomysłów i osiągnięć w wielu dziedzinach
bardzo odległych od siebie. Miejsce było jedyne. Najśliczniejsze, jakie można znaleźć u podnóża wysokich
Tatr. Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego,

Pierwszy budynek schroniska w 1934 r.
Źródło: http://z-ne.pl/1g,pokazzdjecie,1598,1.html

czyli podpułkownik Ziętkiewicz, pomógł wydatnie

W piśmie młodzieży harcerskiej „Na Tropie”,

tej imprezie. Dom stanął szybko, niebywała utulnia

powołując się na wyjaśnienia druha mecenasa

dla młodych malarzy, pozbawionych forsy. „Naj-

Muszalskiego radcy prawnego Harcerstwa, tak

wyższy Gazda Rzeczpospolitej” zgodził się przybyć

napisano o „Głodówce”: Towarzystwo Przyjaciół

na poświęcenie. Dzień był piękny. Prezydenta witały

Studentów Akademji Sztuk Pięknych w Warszawie

młode malarki, tworzące szpaler wzdłuż dróżki pro-

przy pomocy Państwowego Urzędu P.W. i W.F. oraz

wadzącej na Głodówkę. Działo się to wczesną wio-

Funduszu Pracy wystawiło piękny dom wypoczynko-

sną, śniegi leżały jeszcze, ale topniejące już, górami

wy im. Karola Stryjeńskiego w Zakopanem. Dom ten

niósł się ciepły wiew i słońce paliło ostro. Nie należy

położony jest niedaleko szosy z Zakopanego do Mor-

może wspominać tych chwil, minionych i pięknych.

skiego Oka 18 blisko kilometrów od Zakopanego i km

Przyjęcie było wspaniałe, pijaństwo zuchwaliło się

od Bukowiny. Z domu rozlega się wspaniały widok

po kątach, by pan Prezydent tego nie widział, ksiądz

na Tatry. W najbliższym otoczeniu domu znajdują się

Humpola święcił, jego piękna twarz nawracała wie-

świetne tereny narciarskie; jest on także doskonałym

lu plastyków ku zbożnym myślom. Gdy Prezydent

punktem wypadowym dla wycieczek w Tatry Polskie

opuścił Głodówkę, cały dom zataczał się w pijanym

i Czeskie.

widzie. Mróz ściął powierzchnię śniegów w łamliwe

Dom ten został przez Tow. Przyjaciół St. A. Sz. P.

szkliwo, gwiazdy zapaliły się nad światem idącym

ofiarowany Związkowi Harcerstwa Polskiego na wła-

w wiosnę i radość.

sność, z tym, że w pewnej mierze mogą z niego korzy-

Minęło parę lat, setki młodych plastyków przebania-

stać również studenci Akademji.

czyło szereg tygodni na Głodówce. Naraz zdecydowa-

Dom im. K. Stryjeńskiego na Głodówce urządzony

no tam, w Warszawie, że trzeba się pozbyć Głodówki,

jako schronisko posiada 8 pokoi, z 40 łóżkami, i pięk-

że to jest ponad siły instytucji, która ją utrzymywała,

ną jadalnię z kominkiem. W razie konieczności dom

że żadna z niej pociecha itd. Sprzedano Głodówkę

może pomieścić nawet 90 osób. Zarządza domem

harcerzom, którzy mieli forsę, a potem drewniany dom

druh Jan Łęcki.

spłonął i wystawiono murowańca, wypranego z wdzię-

Uzyskanie własnego ośrodka turystycznego u stóp

11

ku dawnej siedziby malarskiej .

Tatr posiada dla Harcerstwa niezwykłe wprost zna-

9. Otwarcie Domu Artystów im. K. Stryjeńskiego w Tatrach, „Ilustrowany Kuryer Codzienny”, nr 60 z 1 III 1934 r., s. 1.
10. Malczewski R., Święto młodej sztuki u stóp Tatr, „Ilustrowany Kuryer Codzienny”, nr 63 z 4 III 1934 r., s. 2‒3.
11. Malczewski R., Pępek świata. Wspomnienia z Zakopanego, Warszawa 1999, s. 128‒129.
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przejęcie przez harcerstwo schroniska na Głodówce
koło Bukowiny Tatrzańskiej. Trochę tu jest prawdy, a trochę nieprawdy, bo się daty nie zgadzają.
Fundatorami tego ośrodka byli ówczesny wojewoda
śląski Michał Grażyński i Irena Mościcka, którzy
wykupili go od Polskiego Związku Artystów Plastyków. Mam odpisy z księgi wieczystej z urzędu
w Zakopanem, które są sprzed wojny, z okresu, gdy
była prowadzona odbudowa ośrodka z odszkodowania ze środków Kasy Wzajemnej Pomocy (odpowiednika PZU). Akta są z 21 lutego 1935 r. To jest
czenie, toteż objęcie tej posiadłości napawa wszyst12

data założenia ksiąg wieczystych ośrodka, którego

kich harcerzy-miłośników gór, wielką radością .

właścicielem jest Związek Harcerstwa Polskiego.

Także w organie Głównej Kwatery Harcerzy

Ja mam kopie wyjęte z notariatu zakopiańskiego.

„W kręgu wodzów” ukazała się entuzjastyczna

Dwukrotnie podejmowałem takie dokumenty, gdy

informacja: W Tatrach istnieje, przez cały rok

robiłem ogrodzenie i teraz .

otwarte, wspaniałe schronisko harcerskie. Schroni-

Warto zwrócić uwagę, że niespełna rok po

sko leży w pobliżu szosy Zakopane – Morskie Oko

„uharcerzeniu” schroniska pojawiło się ostrze-

w odległości 18 km od Zakopanego. Zbudowane na

żenie, że „czerwony kur” może je zniszczyć,

południowym stoku nad Białką na wys. 1140 m p.n.

o czym wspomniano w niewielkim artyku-

wśród starego lasu, jest doskonałym miejscem dłuż-

le w „Ilustrowanym Kuryerze Codziennym”:

szego wypoczynku i podstawą wycieczek wysoko-

Przed kilku dniami w schronisku Zw. Harcerstwa

13

15

górskich .

Pol., znajdującym się na Głodówce pod Murzasih-

O przekazaniu schroniska harcerstwu przez

lem, wybuchł pożar, który cudownym wprost zbie-

Towarzystwo Przyjaciół Akademii Sztuk Pięk-

giem okoliczności, zawdzięczając przytomności

nych wspomina także Wacław Błażejewski

umysłu tamt. zarządu nie strawił doszczętnie całej

w książce „Z dziejów harcerstwa polskiego

nieruchomości.

14

(1910-1939)” . Natomiast były wieloletni kie-

Miedzy 3-cią a 4-tą nad ranem domownicy poczuli

rownik schroniska hm. Władysław Setniew-

gryzący dym, wydobywający się kłębami ze świetlicy

ski, który interesował się jego historią, tak

schroniska, do której, gdy wtargnięto, ujrzano płoną-

przedstawił jego harcerskie początki: Dom,

ce ściany i wiązania belkowe wokoło kominka. Akcja

który tutaj był, powstał w 1927 r. jako dom pracy

ratunkowa była niebywale utrudniona, gdyż oprócz

twórczej Polskiego Związku Artystów Plastyków.

kilku gaśnic oraz kilku wiader wody, znajdującej się

Fundatorem było Towarzystwo Miłośników Sztuk

w zagłębieniu terenowym, nie było zupełnie wody.

Pięknych, m.in. ze Stryjeńskim. I to gdzieś się po

Schronisko to bowiem – mimo iż posiada u siebie no-

drodze zagubiło. Natomiast w 1933 r. znalazła się

woczesne wyekwipowanie, nie posiada studni, a wodę

tutaj druhna Helena Ter-Gazarianówna-Danie-

do picia wozi się z odległości około dwóch kilometrów

lewiczowa pseudonim „Lola”, drużynowa II War-

w nadzwyczaj ciężkich warunkach terenowych.

szawskiej Żeńskiej Drużyny Harcerek. Zasługą

Zawdzięczając temu, że ogień przez wyrąbanie

„Loli” była budowa w 1933 r. schroniska harcer-

palących się podłóg został osłabiony i natychmiast

skiego w Kostrzycy w Karpatach Wschodnich oraz

szczupłym zapasem posiadanej wody zalany, pożar

12. (b.a.), Harcerskie posiadłości „Na Tropie”, nr 8 z 25 IV 1935 r., s. 92.
13. Schronisko na Głodówce, „W kręgu wodzów”, 1935, nr 9, s. 145.
14. Por. Błażejewski W., Z dziejów harcerstwa polskiego, Warszawa 1985, s. 283.
15. Relacja hm. Władysława Setniewskiego.
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nie przybrał większych rozmiarów, gdyż w innym
wypadku nie dałoby się go opanować.
Wypadek pożaru w ten sposób szczęśliwie stłumiony winien być przestrogą, by Związek Harcerstwa, który jest właścicielem tego schroniska, jak
najprędzej przy nim wybudował studnię. Wiercenie jej rozpoczęto w zeszłym roku, a ze względu
na znaczną głębokość wody, nie doprowadzono do
16

końca .
Najważniejszą oczywiście sprawą było, że schronisko działało. Świadczą o tym kolejne artykuły w miesięczniku „Turysta w Polsce” z 1936 r.

tanie, położone w jednym z najpiękniejszych miejsc

W numerze marcowym Jerzy Waldenberg napi-

widokowych w Polsce .

sał: Sami gospodarujemy we dwóch wysokogórskich

O modernizowaniu schroniska tak napisano

schroniskach w Karpatach Wschodnich (na Kostrzy-

„W kręgu wodzów”: wprowadza się obecnie sze-

cy) i Zachodnich (na Głodówce) i jednym nizinnym
17

18

reg inwestycji, które w znacznym stopniu przyczy-

na Wileńszczyźnie (nad jez. Narocz) .

nią się do polepszenia warunków pobytu. Do zimy

Dłuższa notatka ukazała się w tym samym

b.r. schronisko zostanie zaopatrzone w bieżącą

miesięczniku pół roku później: Schronisko ZHP

wodę, natryski i łazienkę, jak również w oświetle-

im. K. Stryjeńskiego na Polanie Głodówka jest wi-

nie elektryczne .

downią wielu niezbędnych inwestycji. Do zimy br.

Wspomniany wyżej późniejszy kierownik schro-

zostanie przeprowadzona woda bieżąca, natry-

niska hm. Władysław Setniewski stwierdził, że:

ski, łazienka – a to po ukończeniu wierceń obec-

25 X 1936 r. rozpoczął się pierwszy kurs podharcmi-

nie prowadzonych celem uzyskania i ujęcia wody

strzowski na Głodówce oraz miało miejsce uroczyste

19

gruntowej. Również istnieje znaczne prawdopodo-

otwarcie tego ośrodka przez przebywającego w Za-

bieństwo zainstalowania do tegoż czasu oświetlenia

kopanem prezydenta RP Ignacego Mościckiego .

20

21

elektrycznego i otynkowania większości pokojów.

Kurs trwał od 25 do 31 października .

Schronisko na Głodówce udziela poza harcerzami

Istnienie

również zniżek w cenach noclegowych turystom

szerokie możliwości do uprawiania turystyki

zrzeszonym w PTT i PZN. Leży ono na „szlaku

i wspinaczki górskiej. Świadczy o tym notat-

panoramicznym” (znaki czerwone), biegnącym od

ka w „Wiadomościach skautowych”, w której

schroniska

stworzyło

harcerzom

Witowa pasmem Gubałowskim przez Zubsuche,

napisano: W Zakopanem powstał Górski Krąg

Poronin, Galicową Grapę, Bukowinę, Głodówkę na

Starszoharcerski, którego celem jest skoordyno-

Poroniec (skąd dalej świetnie znakowane połącze-

wanie górskiej turystyki i zapoznanie Harcerstwa

nia na Polany Rusinową i Waksmudzką oraz ku

z Tatrami. Siedzibą Kręgu jest harcerskie schroni-

Roztoce, Hali Gąsienicowej i Zakopanemu. Schro-

sko na Głodówce w Tatrach. W czasie zimy Krąg

nisko jest cały czas otwarte, obficie zaopatrzone,

organizuje w Warszawie cykl odczytów na tematy

16. (TS), Schronisko Zw. Harcerstwa na Głodówce omal nie spłonęło, „Ilustrowany Kuryer Codzienny”, nr 25 z 25 I 1936 r., s. 9.
17. Waldenberg J., Harcerze na śniegu, „Turysta w Polsce”, nr 3, III 1936 r.
18. (w.mil.), Ze schroniska ZHP na Głodówce, „Turysta w Polsce”, nr 9, IX 1936 r.
19. Ze schroniska ZHP na Głodówce, „W kręgu wodzów”, 1937, nr 1, s. 14.
20. Na ścianie schroniska znajduje się tablica pamiątkowa z krzyżem harcerskim informująca, że „W tym miejscu dnia 25 X 1936 r. prezydent RP
Ignacy Mościcki dokonał otwarcia ośrodka Związku Harcerstwa Polskiego na Polanie Głodówka”. Niestety wprowadza ona w błąd. Prezydent
Mościcki był na otwarciu i poświęceniu schroniska na Głodówce 25 II 1934 r., kiedy nie było to jeszcze schronisko harcerskie, tylko dom
pracy twórczej Polskiego Związku Artystów Plastyków im. Karola Stryjeńskiego. Można to sprawdzić m.in. w „IKC” nr 58 z 27 II 1934, s. 15
i nr 63 z 6 III 1934, s. 2‒3, a w Internecie w Narodowym Archiwum Cyfrowym są publikowane 3 fotografie z otwarcia (informacja hm. Leszka
Dalla).
21. Relacja hm. Władysława Setniewskiego.
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Młodej Wsi przedyskutowali ideologię, programy
i strukturę organizacyjną reprezentowanych przez
siebie organizacji. Kierownictwo kursu sprawował
24

L. Bar wspomagany przez L. Kohutka i G. Niemca .
Wspomniany wyżej kurs był prawdopodobnie
jednym z ostatnich lub nawet ostatnim kursem
w starym budynku, gdyż mimo poczynionych
inwestycji (schronisko miało już studnię), budynek spłonął: Schronisko Z.H.P. na Głodówce
k. Zakopanego w dniu 27 lutego 1938 r. spłonęło
doszczętnie. Schronisko było ubezpieczone w Powsz. Zakł. Ubezp. Wzajem. Na sumę zł. 70.900.–,
tytułem odszkodowania Z.H.P. uzyskał sumę zł.
Drugi budynek schroniska.w 1958 r.

48.434,93, która została całkowicie zużyta na odbudowę schroniska. Przyczyną pożaru była wadli25

wa konstrukcja przewodów kominowych .
zagadnień tatrzańskich. A w najbliższym sezo-

Dokładniej to smutne wydarzenie zrelacjono-

nie letnim – kursy turystyki górskiej. Krąg dzieli

wał 2 marca 1938 r. „Ilustrowany Kuryer Co-

się na dwie sekcje: turystyczną i taternicką. (…)

dzienny” , który także w dwa dni później przy-

Starsi harcerze znający lepiej Tatry i uprawiają-

pomniał jego historię , ilustrując zdjęciami oba

cy czynnie górską turystykę, mogą być przyjęci do

te artykuły, a w następnym numerze omówił

Kręgu po letnim obozie dla początkujących lub dla

przyczyny pożaru . W „Na Tropie” również

22

26

27

28

wprawnych .

opisano to przykre wydarzenie: Spłonęło schro-

Natomiast o organizacji kursu wysokogórskiego

nisko harcerskie na Głodówce pod Zakopanem.

przez Warszawski Harcerski Klub Narciarski

Pożar wybuchł w nocy o godz. 1 prawdopodobnie

w schronisku w okresie świąt Bożego Narodze-

z powodu wadliwości przewodów kominowych lub

nia informowało pismo młodzieży harcerskiej

nadpalonego pieca. Początkowo od iskry zapalić się

23

„Na Tropie” . Wacław Błażejewski w książce

mogły trociny, poczym ogień z pustego pokoju na

„Z dziejów harcerstwa polskiego (1910–1939)”

piętrze wydostał się na zewnątrz. Usiłowano roz-

tak napisał o kolejnym zorganizowanym na Gło-

szerzający się pożar stłumić przy pomocy gaśnic,

dówce kursie podharcmistrzowskim: W czasie

wszystkie jednak gaśnice, które były dostarczone

od 28 grudnia 1937 r. do 6 stycznia 1938 r. zorga-

z dwuletnią gwarancją, zawiodły!!! Rozszerza-

nizowano na Głodówce koło Bukowiny starszo-

jącego się pożaru nie zdołano ugasić przy pomocy

harcerski kurs na stopień podharcmistrza. Wzięło

wody, ciągnionej ze studni tak, że budynek spłonął

w nim udział i ukończyło z wynikiem pomyślnym

doszczętnie. Ofiar w ludziach nie było, zdołano

35 uczestników, reprezentujących prawie wszystkie

bowiem na czas opróżnić schronisko z mieszkań-

chorągwie. Na kursie omówiono wiele zagadnień.

ców, uratowano pościel, bieliznę, łóżka, wyniesiono

Prócz tego delegaci Związku Strzeleckiego, Organi-

fortepian, część drzwi i okien. Harcerstwo poniosło

zacji Młodzieży Pracującej i Centralnego Związku

wielką stratę przez zniszczenie tego najpiękniej

22. Górski krąg starszoharcerski, „Skaut” nr 8 z 20 I 1938 r., s. 94–95.
23. Tropy Warszawy, „Na Tropie” nr 20 z 25 XII 1936, s. 239.
24. Błażejewski W., Z dziejów harcerstwa polskiego, Warszawa 1985, s. 315.
25. Sprawozdanie Związku Harcerstwa Polskiego za rok 1938, [red.] W. Błażejewski, Warszawa 1939, s. 68.
26. (Ts), Schronisko harcerskie na Głodówce spłonęło, „Ilustrowany Kuryer Codzienny” nr 61 z 2 III 1938 r., s. 1‒2.
27. Na zgliszczach tatrzańskiego schroniska, „Ilustrowany Kuryer Codzienny” nr 62 z 3 III 1938 r., s. 11.
28. (Ts), Gaśnice z Warszawy – zawiodły na Głodówce. Dlaczego spłonęło schronisko Zw. harcerstwa w Zakopanem, „Ilustrowany Kuryer
Codzienny” nr 63 z 3 III 1938 r., s. 11.
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położonego schroniska u podnóża Wielkich Tatr.

rowi w roku ubiegłym, zostało w ostatnich dniach

Schronisko ubezpieczone było na 80.000 zł. Obec-

po wzniesieniu murów całkowicie pokryte dachem.

nie specjalna komisja z Warszawy przeprowadza

Obecnie zakładane są instalacje wodociągowe.

29

dochodzenie na miejscu katastrofy .

Na zimę schronisko zostanie zabezpieczone przez

Szybko ruszyła odbudowa, a właściwie budo-

oszalowanie. Ostateczne wykończenie schroniska

wa nowego schroniska, o czym mniej więcej

jest spodziewane w lecie 1939 r.

cztery miesiące po pożarze także poinfor-

W numerze styczniowym „Na Tropie” na od-

mowano w „Na Tropie”: W miejsce spalonego

wrocie okładki zamieściło dwa zdjęcia podpi-

w lutym schroniska harcerskiego na Głodówce

sane: Harcerskie schronisko na Głodówce w nowej

w Tatrach staje okazały dom murowany. Będzie

szacie. Z tarasu rozciąga się wspaniały widok… .

to bardzo nowocześnie urządzone schronisko tu-

Natomiast ten temat w „Leksykonie harcerstwa”

rystyczne na 80 osób. Leży ono w miejscu, skąd

napisano: 27 II 1938 roku schronisko doszczętnie

roztacza się wyjątkowo piękny widok na Tatry.

spłonęło; przyczyną pożaru była wadliwa kon-

33

34

Schronisko będzie wykonane w surowym kamie-

strukcja przewodów kominowych. W 1938 ZHP

niu, dzięki czemu będzie dostosowane zupełnie do

przystąpił do budowy nowego obiektu wg projektu

otoczenia, co jest ważne zważywszy, że leży ono

inż. Jerzego Żukowskiego; środki na budowę uzy-

w obrębie Parku Narodowego. Schronisko będzie

skano z asekuracji spalonego schroniska, pożyczki

już pod dachem przed zimą, a oddanie go do użyt-

zaciągniętej w Powszechnym Zakładzie Ubez-

ku turystycznego przewidziane jest na lato roku

pieczeń Wzajemnych oraz ze składek i darowizn

przyszłego. Na ilustracji widzimy kierownika bu-

społecznych, zdobytych przez powołany Społeczny

dowy, dha Kapczyńskiego na tle murów powstają-

Komitet Odbudowy Schroniska. Budowa murowa-

30

cego schroniska .

nego obiektu, który funkcjonuje do dziś, została za-

O prowadzonych pracach napisano kilka mie-

kończona w 1939 roku .

sięcy później w „Ilustrowanym Kuryerze Co-

W ten sposób powstał budynek murowany po-

31

dziennym”

35

oraz w „Skaucie”: Na miejscu spa-

siadający cechy budownictwa góralskiego. Na

lonego doszczętnie w zimie rb. drewnianego schro-

podkreślenie zasługuje fakt, że elewacja z płyt

niska harcerskiego na Głodówce są prowadzone

granitowych podkreślająca regionalny cha-

obecnie intensywne roboty nad budową nowego,

rakter budowy została wykonana bez użycia

dwupiętrowego – tym razem murowanego schroni-

cementu. Kamień jest szlifowany i dopasowy-

ska. Schronisko to będzie posiadać stropy żelazo-

wany w sposób naturalny, co wymaga dużej

betonowe, zaś ściany z cegły, licowane z zewnątrz

dokładności i stanowi rzadkość w technice bu-

granitem. (…) Schronisko budowane według projek-

dowlanej. Podcienia przechodzące w taras od-

tu uwzględniającego pierwowzór śp. Karola Stry-

znaczają się pięknymi łukowatymi prześwitami

jeńskiego – inż. Żukowskiego z Warszawy, ma być

wyłożonymi również granitowymi płytami .

32

36

wykończone do nadchodzącej zimy .

Uroczyste otwarcie nowego schroniska zapla-

Jesienią tegoż roku „Na Tropie” informowało

nowano na 9 września 1939 r. w ramach obcho-

czytelników, że: Harcerskie schronisko turystycz-

dów „Tygodnia Święta Gór” . Wybuch wojny

ne „Głodówka” pod Zakopanem, które uległo poża-

przekreślił te plany.

37

29. Wiadomości związkowe, „Na Tropie” nr 5 z 10 III 1938 r., s. 63.
30. Nowe harcerskie schronisko, „Na Tropie”, 1938, nr 13, s. 190.
31. Nowe schronisko harcerskie na Głodówce, „Ilustrowany Kuryer Codzienny” nr 221 z 12 VIII 1938 r., s. 6.
32. „Skaut” nr 1 z 15 X 1938 r., s. 2.
33. „Głodówka” dźwiga się z popiołów, „Na Tropie” 1938, nr 18, s. 270.
34. „Na Tropie”, 1939, nr 12, s. 18.
35. Leksykon harcerstwa, [red.] O. Fietkiewicz, Warszawa 1988, s. 103.
36. Encyklopedyczny Poradnik Instruktorski, z. 2, D‒G, s. 63‒64, „Harcerstwo”, 1970, nr 9.
37. Odbudowane schronisko na Głodówce, „Polska Zbrojna” nr 224 z 14 VIII 1939 r.
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1939-1945

Stanisława Miedzy-Tamaszewskiego „Benefis kon-

W okresie okupacji budynek schroniska znalazł się

spiratora” .

38

w administracji niemieckiej. Dociekliwym nasuwa
się pytanie: Jak to możliwe, że harcerskie schroni-

1945‒1950

sko znajdujące się w pobliżu granicy, przez którą

W latach powojennych na zlecenie Głównej Kwa-

prowadziły szlaki przerzutowe z okupowanego

tery Harcerzy schronisko prowadzili instrukto-

kraju na Węgry, nie zapisało swojej karty w walce

rzy Krakowskiej Chorągwi Harcerzy. Przejęcie

o odzyskanie niepodległości. Przecież trasy łącz-

go po zakończeniu wojny tak wspominał ponad

ności kurierskiej prowadziły przez Tatry, gdyż

pół wieku później hm. Bogusław Rybski :

dzika tatrzańska przyroda stwarzała warunki do

Skąd ja się tutaj wziąłem. Była jesień roku 1945.

stosunkowo bezpiecznego nielegalnego przekra-

Główna Kwatera wzięła się do uporządkowania

czania granicy. Natomiast schronisko dzięki swo-

spraw majątkowych ZHP. Przygotowała ze swoich

jemu położeniu w mało uczęszczanym miejscu

dawnych przedwojennych notatek spis obiektów,

(droga jezdna przebiegająca poniżej schroniska

które były własnością ZHP i rozesłała do komend

powstała w 1959 r.), mogłoby świetnie służyć jako

chorągwi, równocześnie prosząc o odszukanie

punkt oparcia dla kurierów polskiego państwa

i innych obiektów, których oni nie mieli w swo-

podziemnego przekraczających „zieloną granicę”

ich notatkach. Kraków dostał w przydziale kilka

i zapewniających mu łączność z zagranicą.

obiektów, w tym najważniejszy – Głodówkę. Byłem

Nie stało się jednak tak, ponieważ Niemcy po

wtedy skarbnikiem komendy chorągwi – potem ta

wkroczeniu do Polski zajęli je na placówkę straży

funkcja nazywała się kierownik referatu finanso-

granicznej. Większość schronisk w polskich gó-

wo-gospodarczego – naturalnie społecznie.

rach, która stanowiła oparcie dla oddziałów par-

Wybraliśmy się z Wackiem Wierzewskim na tą

tyzanckich, została spalona przez okupanta. Moż-

Głodówkę, na której nigdy wcześniej nie byłem

na sądzić, że schronisko na Głodówce nie zostało

(W. Wierzewski to ten, który zredagował tą całą

zniszczone właśnie dzięki temu, że aż do końca

serię kalendarzyków harcerskich, które znacie).

okupacji zajmowała go niemiecka straż graniczna

Nie bardzo wiedzieliśmy, gdzie ta Głodówka jest.

– Grenzschutz.

Pojechaliśmy gazikiem. Po dojechaniu na dzisiej-

Niestety w schowku pod podłogą jednego z pokoi

szą krzyżówkę, zapytaliśmy, gdzie to jest: „O tutaj

zostały ukryte różne materiały z okresu działań

górką, to se koło tej chałupy pójdziecie, tam będzie

wojennych i pierwszych dni okupacji na Podha-

Głodówka. Ale samochodem to tam nie dojedzie-

lu oraz dokumenty dotyczące zakopiańskiego

cie”. Skoro powiedziano, że nie dojedziemy, to

harcerstwa i oddziałów wojskowych stacjonują-

zostawiliśmy samochód i poszliśmy ścieżką, którą

cych na tym terenie. Mogły one dekonspirować

się tam górą spaceruje, a teraz częściowo szosą.

wielu ludzi i narazić ich na aresztowania. Z proś-

Grzbietóweczka była leśna, ale od czasu do czasu

bą o pomoc w ich odzyskaniu zwróciła się zimą

były też młaki, na których położone były wzdłuż

1940/1941 r. do mieszkających w okolicy górali

belki, o których góral powiedział „Dyłówecką to se

przedwojenna kierowniczka schroniska. Z ich

tam zańdziecie wprost na Głodówecke”. To my se ta

pomocą sprowokowano wyjście strażników ze

chodzili, chodzili, a pojechali my se w półbutach, bo

schroniska i w tym czasie opróżniono schowek.

my ta pany z Krakowa. To my się upaprali, ślizga-

Część dokumentów spalono, resztę wysłano do

jąc się, jakbyśmy przeszli co najmniej czterdzieści

Warszawy. Akcja ta została opisana w książce

kilometrów, a nie cztery.

39

38. Miedza-Tamaszewski S., Benefis konspiratora, Warszawa 1977, s. 47‒55.
39. Bogusław Rybski (1922-2007), ekonomista, harcmistrz, od 1942 r. żołnierz AK, zastępca hufcowego Hufca Harcerzy Kraków-Wawel
(1948-1949), kierownik Działu Gospodarczego Krakowskiej Chor. Harcerzy (1949), kier. Wydz. Organizacyjnego (1957-1959) i zastępca
komendanta (1957-1959) oraz komendant chorągwi Krakowskiej Chor. Harcerstwa (1959), drużynowy 10 KDH-y i szczepowy Szczepu
„Żurawie” (1959-1969), instruktor komend hufców Kraków Kleparz-Łobzów, Kraków-Zwierzyniec i Kraków-Krowodrza (1962-1989).
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No i przyszliśmy tu od góry. Stoi budynek, nawet nie
przypuszczaliśmy, że harcerstwo coś tak porządnego ma. Ale okazało się, że w ruinie. Porozbijane.
W środku, co się dało, było rozkradzione. Normalne
warunki powojenne, każdy korzystał z tego, co się
dało. Pooglądaliśmy to wszystko, pogadaliśmy z Bigosową. Jej mąż był starym przemytnikiem stąd na
Słowację, a w następnych latach, jak wrócił i popił,
godki górolskie godoł. Był to jednak taki sympatyczny pijocek, który potem tego pilnował.
Zgłosiliśmy więc do Głównej Kwatery, jaka była sytuacja: budynek był opuszczony i żadnego sprzętu
nie było. Wtedy dostaliśmy polecenie, że komenda
Krakowskiej Chorągwi Harcerzy ma przejąć budy-

Budynek schroniska współcześnie

nek do zagospodarowania. Sami jako młode chłopaki nie wiedzieliśmy jak to zrobić, a tu trzeba było

może 50 ukradziono, a reszta została. Wtedy aku-

ośrodek zagospodarowywać. Równocześnie powia-

mulator mało do czego był komuś potrzebny. Do

domiono nas, że ZHP uzyskało we Wrocławiu część

akumulatorni ściągnęliśmy jakiś speców z Krako-

koszar poniemieckich w dzielnicy Sępolno i że mo-

wa, żeby spróbowali to uzupełnić. Ale uznano to

żemy stamtąd pobrać sprzęt, jaki chcemy, czyli wy-

za nieopłacalne, bo jak i gdzie to ładować? Zdecy-

szabrować z tych niemieckich koszar, to co nam się

dowano się na agregat, na który zbudowano taką

może przydać. Pojechaliśmy furgonem, należącym

drewnianą szopkę. Puszczało się go wieczorem,

do Składnicy Harcerskiej, którą prowadziliśmy na

zrywając ręce, ale hałasował tak cholernie, że

rogu Dunajewskiego i Karmelickiej. Pojechaliśmy

trudno było rozmawiać w budynku. Agregat zresz-

tam i faktycznie całkiem porządne zostawione rze-

tą był stary przywieziony też z zachodu. Takie

czy pobraliśmy. Naładowaliśmy całą masę talerzy

było tu oświetlenie i zostało na dość długo, zanim

wojskowych (takich jak więzienne), łyżek, patel-

elektryczność doprowadzono.

ni, garnków, co się dało. Przywieźliśmy tutaj, ale

Drugim podstawowym problemem był zupełny brak

wiedząc, że tą dylówką to tu nie dojedziemy, poje-

wody. Woda jest tam pod skarpą, gdzie się najlepiej

chaliśmy tą starą drogą z Zakopanego. Zjechaliśmy

na nartach jeździ. Tutaj była taka dość głęboka

z niej ze 150 m i utopiliśmy się w kolejnej młace,

studnia. Woda w niej była lub nie była w zależ-

która była na poprzeczce (dzisiaj nie ma tej dro-

ności od tego, czy deszcz padał lub czy śnieg top-

gi, bo szosa ją przecięła). Było nas czterech wtedy

niał. A więc podstawowym problemem była woda,

i wydźwigaliśmy ten transport na plecach. Na-

mimo że budynek miał centralne ogrzewanie. Był

stępne transporty już bez nas kierowcy przywozili

tam zbiornik u góry na poddaszu i jak tylko wody

stamtąd.

brakowało, to tam na poddaszu ryczało i wydawało

Pozabijaliśmy okna i zaczęliśmy zagospodarowy-

się, że wyleci w powietrze. Ale jakoś się to załatało

wać. Coś się z tego zrobiło, żeby nadawało się do

i zaczęło to działać. Zrobiliśmy ten agregat, przy-

użytku. Stał tu oczywiście tylko ten budynek pod-

gotowaliśmy wielką dokumentację przepompowni

stawowy. Były tu bardzo ciekawe rozwiązania,

wody. Stale był ten problem z wodą, bardzo trud-

szczególnie dla nas młodych ludzi, którzyśmy jesz-

ny do rozwiązania, bo chyba przed wojną kiepsko

cze niewiele świata widzieli. Budynek był zasila-

przeliczono wydajność tych źródeł na liczbę osób do

ny prądem przez olbrzymie akumulatory. Na dole

zamieszkania. I tej wody było po prostu za mało.

w piwnicy był osobny dość duży pokój, w którym

Może przed wojną zębów nie myli, to wody mniej

na regałach stało ze 150 akumulatorów, z których

wychodziło.
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było nasze. Trochę to śmiesznie wyglądało, człowiek nie mógł pojąć tej logiki. Wystąpiliśmy wobec tego o zwrot. Trwało to dwa lata, ale zostało to
zwrócone nam jako własność.
Dostaliśmy taki akt sądowy, z którym pojechaliśmy znowu do Nowego Targu, ale wtedy przyjechał
także pan Prągowski do Krakowa z tym dokumentem. Powiedział, że od razu pojedziemy i załatwimy. To był taki starszy pan. Nie mieliśmy wtedy
samochodu i dojechaliśmy jakoś na krzyżówkę
i „dopchałem” tutaj gościa tą dylówką, niech widzi,
jak to wygląda. Też miał półbuty, też się ubłocił,
Brama wjazdowa

aleśmy wreszcie tę Głodówkę z punktu widzenia
40

prawnego załatwili .
Może właśnie to prawne przejęcie miał na myśli

Teraz zaczął się nowy problem – prawnej własności.

autor artykułu o schronisku, który pod koniec

Główna Kwatera Harcerzy poleciła komendom cho-

1946 r. ukazał się w piśmie „Młoda Rzeczpo-

rągwi, żeby zebrały dokumentacje hipoteczne praw

spolita”: Oddalone o 13 km od Zakopanego, między

własności tych obiektów, które odzyskały. Pojechałem

szosą do Morskiego Oka a Bukowiną stoi murowa-

sam, wtedy byłem już na tyle mądry, że się znałem na

ne schronisko na Głodówce – przystań harcerzy-

tych sprawach, do sądu w Nowym Targu do działu hi-

-narciarzy. Zajęte i upaństwowione przez Niemców

potecznego i pokazałem pisemko. A tu urzędnik mówi

– zostało w r. bieżącym, dzięki staraniom Harcer-

mi na to: „Co tu pan ma napisane, że własność jest

skiego Klubu Narciarskiego w Krakowie, definityw-

ZHP, kiedy tutaj jest napisane Grenzschutz. No niech

nie przyznane Związkowi Harcerstwa Polskiego.

pan patrzy. Jest data jest wpisane na Grenzschutz,

Piękne położenie, dobre tereny dla narciarzy po-

a poprzednim właścicielem jest ZHP”. Niemcy widać

czątkujących i średnio-zaawansowanych wreszcie

mieli na tyle czasu, że dokonali przepisania Głodów-

walory samego schroniska sprawiły, że jest ono

ki w księgach wieczystych. Dziwne, bo to przecież

idealnym miejscem na obóz zimowy. Możliwości te

była dziura i nic nie było tutaj poza Bigosem, a mimo

wykorzystał HKN Kraków, który spędził tu w 70

wszystko Niemcy to przepisali. Dali mi więc wyciąg,

luda dwa tygodnie w zimie 1945-46 – wśród śniegu,

który posłaliśmy do Głównej Kwatery Harcerzy.

lasów i słońca… W ciągu minionego lata Głodów-

Stwierdzono, że windykacja tego będzie niezwykle

ka gościła kilka turnusów kolonii „Imki” (YMCA).

kłopotliwa, bo my nie możemy tego tak prosto za-

W bliskim sezonie narciarskim schronisko sta-

łatwić. Ja zaprotestowałem, że myśmy tu tyle zro-

nie znów otworem dla młodzieży harcerskiej .

bili. Narobiliśmy się. Z punktu widzenia prawnego

Dokładną datę rozpoczęcia powojennej dzia-

ówczesnego prawa było to mienie porzucone przez

łalności schroniska trudno jest ustalić, ale

Niemców i z tego powodu przechodzi na Państwo-

w podpisie jednego ze zdjęć zamieszczonych

wy Fundusz Ziemi, czyli na własność Skarbu Pań-

obok cytowanego artykułu znajduje się uwa-

stwa. Nie ma rady, musieliśmy występować do sądu

ga, że kierownikiem schroniska od 18 miesięcy

o przywrócenie własności nam i grzecznie prosić,

jest phm. Jan Łęski oddany jej [tzn. „Głodówce”]

żeby Państwowy Fundusz Ziemi zwrócił nam to, co

znów po wojnie duszą i ciałem . Czyli jeśli in-

41

42

40. Relacja hm. Bogusława Rybskiego.
41. Z. W., Głodówka schronisko harcerskie w Tatrach, „Młoda Rzeczpospolita” nr 21 z 27 X–2 XI 1946 r., s. 12.
42. Wygląda na to, że nastąpiła pomyłka w pisowni nazwiska w którymś z artykułów i jest to ten sam „Jan Łęcki”, który był pierwszym
kierownikiem schroniska po przejęciu go od Towarzystwa Przyjaciół Studentów Akademii Sztuk Pięknych.
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formacja jest ścisła, to prowadził on schroni-

doszczętnie sprzęt schroniska, wyposażonego przed

sko od wiosny 1945 r. Nie jest to jednak zgod-

wojną wedle ostatnich wymagań wygody.

ne relacją hm. Bogusława Rybskiego, który na

Dzisiaj każdy mebel pochodzi – jak się to mówi

wstępie stwierdził, że pierwszy raz był w nim

– z innej parafii. Komenda Chorągwi, walcząca

jesienią 1945 r., a w dalszej części swoich wspo-

z trudnościami natury zasadniczej, nie może zwra-

mnień powiedział: Pierwszym kierownikiem tego

cać uwagi na tego rodzaju «detale», tym bardziej,

obiektu został instruktor z Krakowa Aleksander

że jedyny, uzyskany dotychczas na rzecz Głodów-

Hołubowicz . (Może nazwisko jest poniektórym

ki fundusz, to skromne 250.000 zł, przyznane

znane, on potem był dyrektorem Orbisu na placu

w roku ubiegłym przez Wydział Turystyki Mini-

Szczepańskim. Załatwiał nam zawsze wszystkie

sterstwa Komunikacji. Sumę tę zużyto w całości na

autobusy po takich tańszych cenach). To był rok

prowizoryczną reperację centralnego ogrzewania.

1947. Jako kierownik był on bardzo zaangażowa-

A tymczasem potrzeb i to palących jest wiele.

ny w prowadzenie schroniska. Przyjeżdżały tutaj

W pierwszym rzędzie należało by się jakoś zabez-

43

44

kursy . Jednak wśród kserokopii dołączonych

pieczyć przed „monopolem” pompy, za pomocą któ-

do jego wspomnień są dwa zaświadczenia, na

rej wyłącznie i jedynie czerpie się wodę z pobliskiej

których zgodnie stwierdzono, że ob. Hołubo-

studni. Przeprowadzenie wodociągu z przepły-

wicz Aleksander był kierownikiem dopiero od

wającej nieopodal Białki uprościłoby wiele spraw.

1 grudnia 1948 r. Jedno z nich podpisał zresztą

Przy dostatecznej bowiem ilości wody schronisko,

kolejny kierownik ośrodka (już Związku Mło-

mieszczące dzisiaj zaledwie 40 osób mogłoby po-

dzieży Polskiej) Jan Czuła.

dwoić ich liczbę, a nawet dociągnąć do 120 łóżek.

Nasuwają się więc takie wnioski: po pierwsze

Wszystko jednak rozbija się o brak pieniędzy, o owe

schronisko zaczęło działać prawdopodobnie na

dwa miliony złotych, potrzebnych na zakup mate-

wiosnę 1945 r., pierwszym kierownikiem był

riałów. Bo tak zwaną robociznę dałyby ochocze,

phm. Jan Łęski, który prawdopodobnie pełnił tę

harcerskie ręce!

funkcję do końca listopada 1948 r., natomiast dru-

Drugą sprawą, niecierpiącą zwłoki to włączenie

gim Aleksander Hołubowicz (zgodnie z wspo-

Głodówki do linii elektrycznej, przechodzącej

mnianymi zaświadczeniami od 1 grudnia 1948

mniej więcej w odległości 10 km. Koszty budowy

do 31 grudnia 1950 r.). W czasie prowadzenia

transformatora, wraz z kosztami instalacji wy-

przez niego schroniska, jak zwykle występo-

niosłyby w przybliżeniu około półtora miliona zł,

wały trudności i problemy techniczne, o któ-

zwróciłyby się jednak szybko, gdyż z dobrodziej-

rych mówiło się wcześniej i które miały miejsce

stwa prądu skorzystałaby również wieś – Brzegi.

jeszcze przez wiele lat, a o których tak napisała

Trzeba więc na serio o tym wszystkim pomyśleć,

w swoim artykule na łamach „Dziennika Pol-

zwłaszcza że w chwili obecnej Głodówka zmienia

skiego” redaktor Ewa Zagórska:

zasadniczo swój charakter. Ze schroniska harcer-

W latach wojennych kresowy zameczek [schro-

skiego staje się głównym ośrodkiem szkoleniowym

nisko na Głodówce] opanowała niemiecka straż

na województwo krakowskie.

graniczna, trwając „na swym posterunku” aż

Jedno więc miejsce więcej w schronisku to – zwy-

do końca wojny. A potem... różnie bywało. Bez-

cięstwo. W skali rocznej stanowi o przeszkoleniu

pańskie schronisko stało się łupem szabrowni-

kilkudziesięciu osób. Harcerstwo zaś prócz ludzi

ków, których, jak się okazuje, nie brakło również

młodych posiada również rzesze doświadczonych

i – w górach. W tym właśnie okresie rozgrabiono

i zasłużonych działaczy, wymagających przeszko-

43. Aleksander Hołubowicz (1921-1989), pracownik turystyki, przewodnik, współpracownik Wydz. Fin.-Gosp. komendy Krakowskiej Chor.
Harcerzy (1949), instruktor 3 Krakowskiej Drużyny Harcerzy, instruktor komendy Krakowskiej Chor. Harcerstwa (1957-1958), kierownik
schroniska na Głodówce (1948-1950).
44. Relacja hm. Bogusława Rybskiego.
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lenia. Taka jest potrzeba chwili, potrzeba zmienio-

1950-1956

nych warunków społecznych.

Na początku tego okresu kierownikiem był

Harcerstwo musi wyłonić z siebie liczne i odpo-

jeszcze Aleksander Hołubowicz. Jego odejście

wiedzialne kadry kierownicze. Rachunek prosty.

tak wspominał hm. Bogusław Rybski: W 1950 r.,

By każda szkoła podstawowa na obszarze naszego

kiedy harcerstwo zostało zlikwidowane, pozostała

województwa posiadać mogła jedną drużynę har-

sprawa likwidacji spraw majątkowych ZHP, które

cerską, potrzeba na to około tysiąca drużynowych.

przejmowało ZMP. Kierownikiem był dalej Olek

A drużynowi to jeszcze nie wszystko. Prócz nich

Hołubowicz i w 1951 r. w Wielki Piątek dał do je-

Chorągiew Krakowska potrzebuje setek „spraw-

dzenia śledzie. Wybuchła afera „Kto tu daje śledzie

nych”, specjalistów w poszczególnych dziedzinach,

w Wielki Piątek”. Oni żadnych Wielkich Piątków,

dziesiątek hufcowych – stanowiących władze na

ani żadnych Wielkanocy nie uznają, a ktoś ich tu

szczeblu powiatowym. Potrzebuje wreszcie moc-

zmusza do wprowadzania wierzeń religijnych. Ho-

nego aktywu harcerskiego, który zatrudniony

łubowicz zachował się bardzo grzecznie. Wysko-

w „sztabie głównym” – Komendzie Chorągwi

czył z kuchni, powiedział „Przepraszam, nie wie-

nadawałby ogólny kierunek pracom.

działem, że nie obchodzicie, proszę o chwilę cier-

I dlatego właśnie, że Głodówka staje się Centrum

pliwości służba weźmie śledziki, za chwilę zostanie

Przeszkolenia Harcerskiego, te i owe niedocią-

podane inne jedzenie, które jest przygotowane”. Za

gnięcia martwią. Martwią również niedostatecz-

chwilę wjechała wędlina i wszystko wyglądało na

nie z powodu braku sprzętu – wyzyskane pokoje,

załatwione.

nieczynna z braku wody łazienka i światło, które

Ale bojowy komendant kursu nie wytrzymał, po-

45

z powodu defektu w motorze nagle... gaśnie .

szedł do kuchni i sklął Hołubowicza, że co on so-

Pod koniec tego artykułu widać, że już „idzie

bie myśli, że kompromituje i zadzwonił do Urzędu

nowe” – „rzesze doświadczonych i zasłużonych

Bezpieczeństwa do Zakopanego. Minęło pół godzi-

działaczy, wymagających przeszkolenia”, „liczne

ny i już „gazik” był na szosie. Weszło dwóch i spy-

i odpowiedzialne kadry kierownicze”, „około

tało: „Który jest pan Hołubowicz?”. „Ja jestem!”.

tysiąca drużynowych”, „dziesiątki hufcowych”

„Pan pojedzie z nami”. „O co chodzi?”. „Na miej-

– najwyraźniej planowano wtedy wymianę ka-

scu pan się dowie”. Oczywiście ten kierownik kursu

dry ze „skautowej” na „zetempowską”. To „nowe”

wyskoczył: „Ten pan to jest łobuz i tego owego…”..

przyszło na przełomie 1949 i 1950 r. ZHP uzna-

Wzięli go, zaprowadzili do „gazika” i zawieźli do

no za organizację reakcyjną i dokonano de facto

Zakopanego. Jak potem opowiadał, kiedy go prze-

jego likwidacji. W roku 1950 Związek Harcer-

słuchiwali, to tłumaczył: „Odkąd tu jestem kierow-

stwa Polskiego przestał istnieć jako samodzielna

nikiem, to zawsze na Wielkanoc były tutaj śledzie,

organizacja i jako Organizacja Harcerska został

więc dałem śledzie. Nie chcieli śledzi, to dałem wę-

wcielony do Związku Młodzieży Polskiej. „Gło-

dlinę”. Spisali to wszystko i wieczorem gdzieś koło

dówka” została przejęta przez ZMP jako ośrodek

godziny 8 puścili go na piechotę z Zakopanego. Bie-

szkoleniowo-wypoczynkowy. O pozostałych po

daczyna przyszedł do schroniska, a tu wszyscy na

tym okresie pamiątkach wspominał jeden z póź-

niego krzywo patrzą.

niejszych kierowników schroniska Władek Set-

Przyszła Wielka Niedziela, a tu na śniadanie

niewski: „Zarząd Główny ZMP Wydział Harcer-

znowu wyjechały śledzie. Szlag trafił tych ZMP-

ski” – takie pieczęcie mam na niektórych książkach,

-owców, a Hołubowicz się zdenerwował: „To są

które zostawiłem – np. „Jak hartowała się stal”,
46

gdzie jest taka pieczęć .

koszty. Nie chcieliście jeść w piątek. To ja uznałem waszą wiarę ateistyczną. Dzisiaj jest Wielka

45. Zagórska E., Co cieszy i martwi na Głodówce, „Dziennik Polski” nr 132a z 16 V 1949 r., s. 2.
46. Relacja hm. Władysława Setniewskiego.
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Niedziela, której nie uznajecie, to będziecie jedli
śledzie”. Była znowu awantura, znowu telefon do
UB. A UB już popatrzyło na te sprawę tak: „Głupie młode chłopaki z tego ZMP czepiają się byle
czego”, w Zakopanem przecież kościoły działały.
No, ale z pracy go zwolnili. Dostał wypowiedzenie.
Przekazał schronisko, pojechał do Krakowa. Przeszedł do pracy do „Orbisu”.
Jak nastąpiła „odwilż” w 1956 r., to była taka możliwość, żeby sobie wglądnąć w swoje akta osobowe
albo też kadry miały obowiązek udostępnić pewne
dokumenty, które mówiły nie za bardzo chwalebnie o pracowniku. Była to taka trochę rehabilitacja. I w dokumentach Hołubowicza było napisane

Widok z okien schroniska

(wziąłem ze sobą skserowane, Hołubowicz pokazywał to wszystkim przyjaciołom): Związek Młodzie-

Harcerskie Biuro Usług Turystycznych „Harc-

ży Polskiej 7 luty 1953 Przedsiębiorstwo Podróży

tur” . W tym okresie ośrodek prowadził sze-

i Turystyki „Orbis” w Krakowie. W odpowiedzi na

roką działalność, współpracując z biurami tu-

pismo Wasze z dnia 11 grudnia 1952 roku nr taki

rystycznymi, o czym świadczą fragmenty no-

to a taki w załączeniu przesyłamy Wam żądaną

tatki w „Dzienniku Polskim” sporządzonej na

charakterystykę: Obywatel Hołubowicz Aleksan-

podstawie rozmowy z dyrektorem Biura Usług

der pracował na stanowisku kierownika Domu

Turystycznych „Tramp” Centralnej Składni-

Wypoczynkowego Związku Harcerstwa Polskiego

cy Harcerskiej: Na życzenie Głównej Kwate-

na Głodówce koło Bukowiny Tatrzańskiej w latach

ry w lipcu i sierpniu w schronisku na Głodówce

48

1947 – do połowy 1951. Z obowiązków fachowych

„Tramp” zorganizuje stałą bazę wycieczek i bi-

wywiązywał się dobrze. Jego wartość polityczna

waków dla starszych harcerzy (…) Po raz pierw-

była bardzo mała, co ujawniło się zwłaszcza po

szy w historii ZHP na Głodówce zostaną zorga-

przejęciu domu wypoczynkowego przez ZMP. Ho-

nizowane wczasy dla drużynowych. Cena tego

łubowicz należy do starej badenpowellowskiej ka-

rodzaju wczasów będzie bardzo niska, a większą

dry harcerskiej. Jest on silnie związany z polskim

cześć kosztów bierze na siebie Główna Kwatera.

skautingiem, klerykał. Niezorganizowany [tzn.

W okresie letnim odbywać się tam również będą

nie należący do PZPR] i politycznie niepewny.

10-dniowe wczasy campingowe dla cudzoziemców

Późniejsze kierownictwo Domu Wypoczynkowego

organizowane na zlecenie Biura Zagranicznej Tu-

Związku Młodzieży Polskiej zainteresowało nim

rystyki Młodzieży .

Władze Bezpieczeństwa». Patrzmy kto podpisał

W 1958 r. został wybudowany z drewna drugi

– pieczątka: „Kierownik Wydziału Kadr ZG ZMP

budynek w stylu regionalnym. W latach 1959-

47

Grudzień Zdzisław” .

49

1962 ośrodek był administrowany przez Centralną Składnicę Harcerską – Biuro Usług Tu-

1956-1962

rystycznych ZHP, a następnie został ponownie

W późniejszych latach ośrodkiem zawiadywa-

przejęty bezpośrednio przez Główną Kwaterę

ły: Centralna Składnica Harcerska, Harcerskie

ZHP, która ostatecznie uregulowała prawny

Biuro Usług Turystycznych „Tramp” i wreszcie

stan posiadania, spłacając w 1967 r. obciążenie

47. Relacja hm. Bogusława Rybskiego.
48. Relacja hm. Władysława Setniewskiego.
49. Nowy program dla wycieczek szkolnych – plany Trampów, „Dziennik Polski” nr 48 z 28 II 1960 r., s. 4.
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1973-1985
W roku 1973 kierownikiem ośrodka został hm.
53

Stanisław Mandecki , który po latach tak wspominał swoją pracę: Moje pierwsze osobiste zetknięcie z Głodówką miało miejsce w roku 1950. Jeszcze
jako drużynowy prowadziłem już wtedy taki nielegalny zastęp harcerski. Bo wtedy było już OH, a ja
jeszcze ze swoimi dawnymi zastępowymi zorganizowaliśmy sobie ostatni obóz wędrowny w Tatry.
Po raz pierwszy w Tatry. Szliśmy tymi „dylami”
od Bukowiny Tatrzańskiej, ale tutaj już nie wstępowaliśmy, nie śmieliśmy. Byliśmy chłopaczki takie
Widok z okien schroniska

młode, ominęliśmy ten dom harcerski z takim westchnieniem, popatrzyliśmy, że nie wolno nam było
tutaj wejść. Poszliśmy do Morskiego Oka. I takie

hipoteczne, zaciągniętej w 1938 r. pożyczki na
50

było moje pierwsze zetknięcie z Głodówką.

budowę ośrodka .

Drugi raz ten obiekt zobaczyłem w czasie chorą-

Ważnym momentem dla schroniska był rok

gwianej konferencji instruktorskiej z udziałem

1959, kiedy ukończono budowę nowego gościń-

Jacka Kuronia w 1962 roku. I tutaj się z Jackiem

ca z Poronina przez Bukowinę Tatrzańską do

Kuroniem spieraliśmy. Nie podobał się on nam, bo

51

Łysej Polany , przecinającego Polanę Głodówka poniżej schroniska.

był taki niechlujny, w takim czarnym swetrze. My
wszyscy w mundurach, a on właśnie taki – przedstawiciel Głównej Kwatery. Krytykowaliśmy go.

1962-1973

Może mądrze mówił o ważnych sprawach, ale ja-

W tym okresie kierownikiem ośrodka był

koś nas nie uszanował. To było drugie zetknięcie

Bogdan Łukasiewicz. Zbudowanie w 1959 r.

z Głodówką. Nigdy nie marzyłem, żebym ja mógł

drogi z Bukowiny do Morskiego Oka zwięk-

kiedykolwiek zostać kierownikiem tego schroniska.

szyło atrakcyjność „Głodówki”. Ośrodek stał

W 1972 r. wystąpiła potrzeba zmiany kierownika

się łatwo dostępny dla instruktorów przyjeż-

po jakiś tam awanturach z moim poprzednikiem.

dżających samochodami, jak również dojazd

Druh komendant chorągwi hm. Tadeusz Prokopiuk

do niego umożliwiały autobusy PKS. Dlatego

wysunął moją kandydaturę w Głównej Kwaterze,

„Głodówka” w tych (jak również w następnych)

nie pytając mnie o to. I potem była uroczystość roz-

latach funkcjonowała głównie jako ośrodek

poczęcia roku harcerskiego – w Krakowie. Przyje-

wypoczynkowy dla kadry (głównie etatowej)

chaliśmy autobusami z hufcami. To była wielka im-

Związku. W lecie oraz w zimie przyjeżdżano na
52

preza na Rynku krakowskim z udziałem naczelni-

Głodówkę wraz z rodzinami na wypoczynek .

ka hm. Stanisława Bogdanowicza. Wezwano mnie

W mniej atrakcyjnych okresach roku odbywały

wtedy do siedziby komendy chorągwi i zapropo-

się akcje szkoleniowe, natomiast zmarginalizo-

nowano mi kierownictwo schroniska na Głodówce.

wana została jego działalność jako schroniska

Włosy mi stanęły na głowie, spociłem się cały, ale

dla harcerzy.

po prostu nie śmiałem odmówić, uznałem to za po-

50. Leksykon harcerstwa, [red.] O. Fietkiewicz, Warszawa 1988, s. 103.
51. Radwańska-Paryska Z., Paryski W. H., Encyklopedia Tatrzańska, Warszawa 1973, s. 56.
52. Relacja hm. Leszka Faliszewskiego.
53. Mandecki Stanisław (1929-2011) drużynowy w Krzeszowicach (1946-1950), zastępca hufcowego Hufca Chrzanów (1959-1964), hufcowy
Hufca Jaworzno (1964-1973), kierownik Ośrodka ZHP na polanie Głodówka (1973-1985), wieloletni członek Rady Chorągwi oraz Komisji
Rewizyjnej Chorągwi i Hufca, członek Kręgu Instruktorów Seniorów „Powsinogi Bieszczadzkie”, Instruktorskiego Kręgu Seniorów im. Szarych
Szeregów w Krzeszowicach oraz Komisji Historycznej Krakowskiej Chorągwi ZHP.
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lecenie służbowe. Powiedziałem, że pojadę, zoba-

popsuć pompę. Mój następca Władek też nie zrobił

czę i wtedy zdecyduję. Wróciłem do Jaworzna, po-

tego, ale to ujęcie i ta sprawa jest teraz rozwiązana

wiedziałem mojej ówczesnej dziewczynie: „Wiesiu

i z tego się bardzo cieszę.

itd.” Pojechała do komendy chorągwi. Powiedzieli

Po 12 latach mojego pobytu na Głodówce dostałem

jej, że tylko mnie widzą, żebyśmy razem pojechali

mieszkanie w Jaworznie. Mieszkanie przez cztery

na Głodówkę, że nam samochód dadzą i wszystko

lata stało puste. Przyszedł stan wojenny i mieszka-

będzie dobrze. Pojechaliśmy z druhną Krystyną

nie mi zajęto. Miałem trochę kłopotu z odzyska-

Langnerową jako kierownikiem organizacyjnym,

niem go. Nie myślałem się jednak osiedlać w górach

oglądnęliśmy wszystko i naciskali mnie tak, że się

i chciałem wrócić na stałe. Czasy były coraz cięż-

zgodziłem.

sze. Z pracą też było coraz gorzej. Dlatego zde-

Pod koniec września po tej wizycie miałem wypa-

cydowałem, że trzeba sobie tam coś znaleźć i do

dek i wybiłem sobie oko. Myślałem leżąc w szpita-

emerytury dotrwać, bo na Głodówce nie miałem

lu, że się z tego wywinę. Przeczekano tą całą spra-

żadnych szans. Wtedy właśnie wypłynęła inicja-

wę i na wiosnę w 1973 r. ściągnięto mnie do hufca,

tywa Głównej Kwatery rozbudowy-przebudowy,

a z hufca od razu na Głodówkę przejmować schro-

której się bardzo bałem, bo nie czułem się na siłach,

nisko, bo przecież się zgodziłem. W maju odbyło

że temu podołam. Okazało się że Główna Kwatera

się przekazanie Głodówki, a w czerwcu zacząłem

miała człowieka – Władka Setniewskiego, który się

tak naprawdę nią kierować. Trochę praktyki har-

podjął tego. Dlatego bez żadnych oporów pojecha-

cerskiej miałem i to, czego się tutaj tak bałem, nie

łem do Głównej Kwatery i powiedziałem, co myślę.

różniło się to specjalnie od kierowania obozem.

Nawet chciano, żebym został jego zastępcą, ale ja

No i jakoś to szło z tym, że trudności z wodą oczywi-

chciałem stamtąd wyjechać i przekazałem schroni-

ście były. Szczególnie w zimie jej brakowało. Rura

sko, jak sądzę, w bardzo dobre ręce. Bo to, co zo-

doprowadzająca wodę pękła nam pewnego razu

baczyłem po 11 kolejnych latach, bardzo mile mnie

w zimie, kiedy śniegu było tak po szyję. Nie wiado-

zaskoczyło. Chociaż włożyłem tutaj trochę swojego

mo, w którym miejscu. Woda ciekła i nie wiadomo

życia, kawał młodości, to jednak uważam, że wła-

było skąd. Przyjechali tacy koledzy, górale z Mur-

śnie Władek zrobił tutaj to, co mnie się nie udało.

zasichla i z Małego Cichego. Pomogli mi to odszu-

Ja nie mam umiejętności budowlanych, a także gło-

kać i utkaliśmy i to tak skutecznie, że wytrzymało

wy do tych różnych rozliczeń. Tych spraw bardzo

parę lat. Do końca jak tam byłem. W międzyczasie

się bałem. Przekazałem schronisko w dobre ręce

pojawiła się sprawa odwiertu nowej studni. Propo-

i bardzo się cieszę, widząc go po 11 latach w takim

nowaliśmy, żeby zrobić tak jak jest teraz, tzn. żeby

rozkwicie .

ujęcie było poniżej tego starego, bo tam było takie

Z tym okresem, kiedy kierownikiem był Sta-

mokradło i tam tej wody było dużo. Ale Główna

szek Mandecki, łączy się pierwsze wspomnie-

Kwatera doszła do wniosku, że lepiej zrobić od-

nie z pobytu w schronisku autora niniejszego

wiert. Nawiązano kontakt z przedsiębiorstwem

opracowania. Jako niedawno wybrany członek

wiertniczym w Krakowie i ten odwiert nam zrobili.

Komisji Rewizyjnej Hufca Kraków-Krowodrza

Wywiercili na 250 metrów. Woda tam się pojawiła,

zostałem powołany na przeszkolenie na Gło-

ale było jej tak mało, że było uciążliwe pompowanie

dówce. Na szkolenie to powołano kilkudziesię-

pompą głębinową, bo trzeba było to robić z prze-

ciu instruktorów z całej chorągwi. Uczestnicy

rwami. Bo tak ze sto litrów wody wypływało i ko-

przyjeżdżali indywidualnie. W autobusie PKS

niec. To była też niebezpieczna sprawa, bo to mogło

z Krakowa spotkałem hm. Łukasza Więcława

54

54. Relacja hm. Stanisława Mandeckiego.
55. Łukasz Więcław (1944-2012), technik elektryk, harcmistrz, instruktor i , drużynowy 14 KDH (1963-1964) i 1 KDH, szczepowy „Białego
Szczepu” (1964-1965) i Szczepu „Kościuszkowców” (1974-1975), członek Komisji Rewizyjnej hufców Kraków-Zwierzyniec (1971-1972)
i Kraków-Śródmieście (1973-1980), przewodniczący Komisji Rewizyjnej Hufca Kraków-Śródmieście (1980-1986).

55
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z Komisji Rewizyjnej Hufca Kraków-Śródmie-

wiązanie problemów z wodą, co tak wspomina:

ście, z którym pieszo dotarliśmy z Bukowiny

W latach 1985-1986 udało się wykonać budynek

do schroniska. Kilkudniowe szkolenie, którym

gospodarczy oraz ogrodzenie, w 1987 – po rocz-

kierował przewodniczący Chorągwianej Ko-

nym niuchaniu, wąchaniu, podchodach, różnych

misji Rewizyjnej hm. Bronisław Mikrut (dla

próbach ujęliśmy dwa źródła (na dziko). Udało się

nas bardzo wiekowy, bo jeszcze przedwojenny

sfałszować mapę, przedłużyło się wodociąg o 260

instruktor z Tarnowa), przebiegało planowo,

m i różnicy poziomów 101 m i udało się ująć dwa

a my z Łukaszem w czasie dłuższych przerw

źródła, które dawały w najlepszym okresie, czyli

między zajęciami urywaliśmy się na krótkie

na wiosnę, 220 tysięcy litrów na dobę, a w zimie,

56

wycieczki po okolicy .

w styczniu przy mrozach jeszcze –15º dawały 180

W tym samym czasie odbywały się w schroni-

tysięcy litrów. Zdecydowałem się wykonać to bez

sku konferencje sprawozdawczo-wyborcze Huf-

względu na cokolwiek. Ściągnąłem do wykonania

ca Tatrzańskiego, o których wspomina hm. Le-

dokumentacji fachowca inżyniera Sichelskiego

57

sław Dall .

z Białego Dunajca i w ciągu 21 dni przy pomocy
ponad 30 osób wykonaliśmy wykopy głębokości

1985-2001

1,4 m przy tej różnicy poziomów, wyłącznie ło-

W tym okresie kierownikiem ośrodka był hm.

patą i kilofem z pomocą konia. Chcę zaznaczyć,

Władysław Setniewski , który tak przedstawił

58

że bardzo dużą pomocą służył mój kolega phm.

swoją drogę harcerską: Z harcerstwem zetknąłem

Jerzy Deka, który jest radiestetą. Jest on sze-

się po raz pierwszy w 1948 r. w zuchach. W tym

fem radiestetów na okręg warszawski. Mimo, że

czasie mieszkaliśmy koło Wrocławia. A potem była

wcześniej miałem bardzo sceptyczny stosunek do

przerwa i w 1958 r. zaangażowałem się w hufcu

tego, to wówczas po raz pierwszy uwierzyłem, że

w dawnej Chorągwi Mazowieckiej. Byłem zastępo-

ludzie coś takiego potrafią. On mi na mapie „set-

wym, przybocznym, komendantem hufca, a potem

ce” pokazał, gdzie trzeba kopać i nie jest możliwe,

pracowałem w instancjach chorągwianych i trochę

żeby wody nie było. Nie przyjeżdżając, wskazał

etatowo w GK ZHP. Zawsze podkreślam, że jestem

miejsce. Szukaliśmy w tym miejscu wody i ją zna-

Mazowszaninem, a nie jestem warszawiakiem. To

leźliśmy .

tak wrosło we mnie, te wierzby, sosny, piaski otwoc-

W listopadzie 1996 r. w schronisku miało miej-

kie, że to się nijak ma do Marszałkowskiej i Alei

sce spotkanie Kręgu Instruktorów-Seniorów

Jerozolimskich.

„Powsinogi Bieszczadzkie”, na którym hm. Ka-

Pierwszy raz zetknąłem się ze schroniskiem, gdy

zimierz Puc nagrał wspomnienia dotyczące hi-

w latach sześćdziesiątych mieliśmy spotkanie ze

storii schroniska: hm. Bogusława Rybskiego,

skautami słowackimi

w 1960 r. w Smokowcu

hm. Stanisława Mandeckiego i hm. Władysława

i wracaliśmy tędy po przejściu granicy na Łysej Po-

Setniewskiego . W dwa miesiące później hm.

lanie. Weszliśmy do schroniska na Głodówce i na-

Bogusław Rybski przesłał do kierownika schro-

59

60

61

62

wet mi się nie śniło, że będę nim kiedyś kierował .

niska hm. Władysława Setniewskiego list zaty-

Poza rozbudową ośrodka Władek Setniewski

tułowany „Zagospodarowanie Ośrodka Harcer-

za swoje najważniejsze osiągniecie uważa roz-

skiego na polanie «Głodówka» po roku 1945”

56. Ze wspomnień autora.
57. Relacja hm. Lesława Dalla.
58. Władysław Setniewski (1942-2016), ekonomista, harcmistrz, w Hufcu Otwock drużynowy: 81 DH im. T. Zawadzkiego „Zośki” (1959-1964),
109 DStH „Czerwonych Beretów” (1964-1978) , członek komendy hufca (1970-1981), zastępca komendanta hufca (1970-1981), komendant
hufca (1981–1985), kierownik ośrodka na Głodówce (1985-1989 i 1991-2001).
59. W tym czasie skautingu w Czechosłowacji nie było, więc skauci skupiali się w różnych innych organizacjach, głównie w TOM (Turisticke
Oddzily Mladeże), więc prawdopodobnie o takich „skautów” słowackich chodziło.
60. Relacja hm. Władysława Setniewskiego.
61. Relacja hm. Władysława Setniewskiego.
62. Znalazły się one wcześniej w treści niniejszego artykułu.
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wraz z załącznikami, w którym poruszył te same
sprawy, o których wówczas mówił.
W lipcu 1998 r. odwiedził schronisko druh dr inż.
Zbigniew Nartowski, który tak napisał w swoich
wspomnieniach: W ładną lipcową niedzielę podjechałem na Głodówkę spojrzeć na piękną panoramę
Tatr. Przy okazji wstąpiłem na chwilę do Harcerskiego Ośrodka założonego w 1936 r. Salka kawiarniana
była wypełniona gromadką rozśpiewanej, rozbawionej młodzieży harcerskiej. Śpiewali nieznane mi
piosenki, prezentowali nieznany mi taniec, wznosili
nieznane okrzyki; byli rozradowani, weseli i szczęśliwi. Są inni niż byliśmy my w tym wieku, ale to jest ich
prawo, to jest naturalne. Wątpię, czy potrzebują naszych recept i rad. Cieszmy się, że są harcerzami i że
przejęli nasze prawie stuletnie harcerskie Prawo. Nie

Oprócz harcerzy, szczególnie mile widziani są tu-

przeszkadzajmy im, a przede wszystkim nie sączmy

taj miłośnicy gór i prawdziwi turyści. O każdej po-

do ich serc i umysłów zatęchłych podziałów na lep-

rze dnia i nocy znajdą tutaj schronienie, w najgor-

63

szych i gorszych (politycznie) .

szym wypadku na podłodze we własnym śpiworze.
Latem można przyjechać tu z własnym namiotem

2001-2016

i nacieszyć się nie tylko pięknym widokiem, ale

W tym okresie kierownikiem schroniska był
64

także towarzystwem harcerzy, skautów i ludzi gór.

hm. Marian Antonik , a od 2005 r. także pre-

Obiektem zarządza Fundacja Harcerstwa Polskie-

zesem Fundacji Harcerstwa Polskiego Schroni-

go Schronisko Głodówka.

sko Głodówka. Zmianie uległa również nazwa

Fundacja nie ogranicza się tylko do przyjmowania

z Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ZHP

gości, ale sama animuje różnego rodzaju przed-

„Głodówka” na Schronisko Górskie ZHP „Gło-

sięwzięcia, takie jak kursy instruktorskie, kursy

dówka”. W latach 2005-2006 schronisko prze-

wspinaczkowe, warsztaty, konferencje, wczasy dla

szło remont, w wyniku którego odnowione

harcerskich seniorów itp.

zostały oba budynki. Schronisko służy obecnie

Mile widziani są w schronisku wolontariusze,

harcerzom, młodzieży szkolnej oraz turystom

to dzięki ich pomocy zarząd Fundacji może re-

prywatnym. Schronisko prowadzi własne ak-

alizować różne przedsięwzięcia i dynamicznie się

cje i całoroczny program, m.in. letnie kam-

rozwijać.

panie „Czyste Tatry”, organizuje uroczysto-

W ostatnich latach schronisko przeszło i przecho-

ści przyjęcia Betlejemskiego Światła Pokoju,

dzi nadal gruntowne przeobrażenia, a celem nad-

Ogólnopolski Rajd z okazji Światowego Dnia

rzędnym zarządu jest takie funkcjonowanie Schro-

Turystyki, kolonie dla dzieci, obozy i turnusy

niska, aby w przyszłości za cel swoich wędrówek

świąteczne.

obrali sobie Głodówkę właśnie harcerze i skauci

W witrynie internetowej schroniska można

z całego świata.

przeczytać: Kiedyś służyło tylko harcerzom, dziś

W 2016 r. kierownikiem schroniska został in-

schronisko Głodówka stoi otworem dla wszystkich.

struktor z Krakowa hm. Andrzej Wysocki.

63. Kolekcja dr. hab. hm. Janusza Wojtyczy. Relacja pisemna druha dr. inż. Zbigniewa Nartowskiego.
64. Marian Antonik (ur. 1963), historyk, harcmistrz, drużynowy 29 Bielskiej Drużyny Harcerskiej „Szara” (później 1 BDH „Szara”) im. Aleksego
Dawidowskiego (1981–1993), wiceprzewodniczący ZHP (2013-2017) .
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Nie chciałabym swojego artykułu zaczynać od

Dlatego skauci brytyjscy spotykali się często,

historii skautingu, ale żeby zrozumieć, skąd się

a w 1913 r. odbył się 3 Wszechbrytyjski Zlot Skau-

wziął pomysł zlotów, czyli spotkań skautów i har-

tów w Birmingham, na który zaproszono go-

cerzy, muszę przywołać osobę Naczelnego Skauta.

ści zagranicznych. W zlocie tym wzięło udział

Lord Robert Baden-Powell zawsze uważał, że bar-

43 polskich skautów z terenu Galicji, ośmiu z za-

dzo ważną sprawą dla skautingu – i w ogóle dla

boru rosyjskiego i jeden z zaboru pruskiego. Była

współżycia ludzi i narodów − jest tolerancja. Do

to zasługa Andrzeja Małkowskiego, który będąc

najważniejszych jego nakazów należała toleran-

wcześniej w Anglii zwrócił uwagę Baden-Powella

cja wobec różnych wyznań, wobec odmiennych

na skauting polski, choć Polska nie istniała wte-

obyczajów i tradycji różnych narodów. Uważał,

dy jako państwo. Nad polskim obozem powie-

że wzajemne poznanie i zrozumienie odmien-

wała biało-czerwona flaga z napisem „Jeszcze

ności sprzyja tolerancji i gotowości do zacho-

Polska nie zginęła”, a na bramie widniał napis

wania pokoju. A zrozumienie i poznanie można

„Poland”, co spowodowało protesty państw za-

najlepiej osiągnąć poprzez kontakty młodzieży

borczych. Bi-Pi nie nakazał jednak ich usunięcia,

różnych narodów, religii i ras. Dlatego skauci po-

zresztą postawa naszych skautów zyskała − już

winni spotykać się ze sobą, wyruszać w podróże

wtedy – uznanie i ogólną sympatię. Oficjalnym

zagraniczne, a co cztery lata zbierać na wielkich

komendantem delegacji polskiej był Michał Af-

międzynarodowych spotkaniach, które nazwał

fanasowicz, a sekretarzem Andrzej Małkowski.

Jamboree. Tubylcy afrykańscy tak nazywali po-

Otrzymał on wtedy z rąk Bi-Pi złoty medal za

kojowe spotkania różnych szczepów, a przetłu-

zorganizowanie skautingu polskiego.

maczyć tę nazwę z języka angielskiego można

Wybuchła I wojna światowa i następne spotka-

jako „wesołą zabawę”.

nie skautów – już pod nazwą Jamboree – odbyło
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się dopiero w 1920 r. w Londynie. Wszyscy wie-

południu na boisku „Sokoła” odbyły się popisy dru-

my, jakie znaczenie dla historii Polski i polskiego

żyn. Do uczestników zlotu specjalny rozkaz przy-

skautingu miała I wojna – i wszyscy wiemy, że

słał z Belwederu Naczelny Wódz Józef Piłsudski.

w trakcie londyńskiego Jamboree u nas wojna cią-

Przekazał w nim pozdrowienia dla wszystkich har-

gle trwała. Dlatego w czasie otwarcia zlotu z pol-

cerzy, a przede wszystkim podziękowanie i słowa

ską flagą narodową defilował tylko jeden, mło-

uznania za służbę w czasie walk o niepodległość.

dziutki harcerz polski-wilczek Tadeusz Jabłoński,

Zlot 10-lecia we Lwowie był ważnym wydarze-

bo wszyscy harcerze – także ci, którzy wybierali

niem dla harcerzy polskich – uświadomił im, że

się na Jamboree – bronili niepodległości. W na-

jest ich wielu, umocnił poczucie wspólnoty, poka-

stępnych latach na wszystkich kolejnych między-

zał im, że jest jedna wolna Polska i jeden Związek

narodowych zlotach skautowych aż do wybuchu

Harcerstwa Polskiego.

II wojny światowej byli obecni harcerze polscy.

W roku 1923 na III Zjeździe Walnym w Poznaniu podjęto uchwałę o zorganizowaniu w roku

ZLOTY SKAUTOWE I HARCERSKIE
DO II WOJNY ŚWIATOWEJ

następnym pierwszego ogólnopolskiego zlotu

Oprócz uczestniczenia w Jamboree harcerze

w dniach 3-9 lipca 1924 r. Harcerze spotkali się

i harcerki organizowali swoje zloty – duże spo-

w Warszawie na Siekierkach, harcerki – w lasach

tkania zwołane w celu zaprezentowania dorobku,

Bojarowo w Świdrze pod Warszawą. Głównym

wymiany doświadczeń, uczczenia ważnego wyda-

celem zlotów było wykazanie umiejętności życia

rzenia czy ważnej rocznicy. Na marginesie: w ję-

obozowego i samowystarczalności drużyn.

zyku polskim „zloty” to gromadzenie się dzikich

Na Siekierkach w Warszawie zgromadziło się

kaczek (o zmroku) lub dzikich gęsi (o świcie) na

około 3500 harcerzy z całej Polski, przybyło tak-

żerowiskach lub w miejscach odpoczynku w cza-

że 63 skautów – z Anglii, Danii, Czech, Łotwy

sie przelotów. Uważam, że nazwa równie piękna

i Węgier. Obóz rozbito na kształt miasteczka,

i symboliczna jak Jamboree. Zaprezentuję tu naj-

gdzie przy głównej ulicy umieszczono 50 masz-

ważniejsze ogólnopolskie zloty, jakie były organi-

tów z proporcami, a po bokach miały swoje obozy

zowane przez Związek Harcerstwa Polskiego.

poszczególne drużyny. Były oczywiście namio-

W roku 1921 na 10-lecie ruchu skautowego w Polsce

ty służbowe, redakcja pisma zlotowego „Harce”,

Komenda Chorągwi Lwowskiej zaprosiła do siebie

kino, gospoda, namiot Komisji Dostaw Har-

harcerzy z całej Polski. Na trzydniowy zlot, jaki

cerskich, a także radiostacja i drukarnia. 5 lip-

odbył się od 30 czerwca do 2 lipca 1921 r., przyby-

ca w sobotę po mszy świętej nastąpiło otwarcie

ło do Lwowa 5000 uczestników. Harcerze rozbili

obozu i przegląd drużyn. Po południu przybył na

swoje namioty na przedmieściach Lwowa, harcerki

zlot prezydent Stanisław Wojciechowski i wziął

zostały zakwaterowane w klasztorach i szkołach.

udział w wieczornym ognisku. W niedzielę od-

Przegląd drużyn przeprowadził naczelnik Głów-

były się popisy harcerzy w parku Sobieskiego

nej Kwatery Męskiej Stanisław Sedlaczek, otwarcia

− efektowne, sprawnie przeprowadzone zyskiwały

wystawy prac harcerskich dokonał przewodni-

powszechny aplauz. Wielokrotnie we wspomnie-

czący ZHP gen. Józef Haller. Następnie wszystkie

niach uczestników są opisywane: taniec Zulusów

drużyny złożyły wieńce na cmentarzu obrońców

pokazany przez skautów angielskich, ćwiczenia

Lwowa. W drugim dniu odbyły się ćwiczenia po-

z maczugami wykonywane w rytm gwizdanej

lowe – oddzielnie dla harcerzy i harcerek, zakoń-

melodii przez harcerzy z Wejherowa, musztra

czone wspólnym ogniskiem z gawędą gen. Hallera.

z zawiązanymi oczyma, piramidy czy wreszcie

W trzecim dniu po polowej mszy świętej na Cyta-

pantomima drużyn warszawskich „Życie harcerza

deli wszystkie drużyny defilowały po ulicach mia-

a mieszczucha”, wywołująca salwy śmiechu. W po-

sta przed pomnikiem Adama Mickiewicza, a po

niedziałek odbywały się zawody i złożenie kwia-

drużyn harcerskich. I Zlot Narodowy odbył się
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tów u stóp pomników Adama Mickiewicza i księ-

czorku i podziwiał tańce góralskie w wykonaniu

cia Józefa Poniatowskiego, a ostatni dzień zlotu był

harcerzy. Było to wielkie wyróżnienie, bo prze-

przeznaczony na zwiedzanie Warszawy.

chodząc przez obozy poszczególnych krajów na

Na zlocie harcerek w Świdrze zebrało się około

ogół nigdzie się nie zatrzymywał. Tego samego

800 dziewcząt i 40 instruktorek pod komendą

lata odbył się też Zlot Skautek i Konferencja In-

Olgi Małkowskiej. Wygląd zewnętrzny obozu był

struktorek w Anglii, w których wzięło udział

piękny − namioty były rozbite po obu stronach

16 harcerek z Olgą Małkowską na czele.

Świdra, na którym harcerki zbudowały impo-

Do II Narodowego Zlotu harcerki przygotowy-

nujący most. Wspaniały był wystrój namiotów

wały się przez dwa lata. Zorganizowały go w lip-

− zarówno wnętrza, jak i ich otoczenie. Bogactwo

cu 1928 r. w Rybienku nad Bugiem. Był dłuższy

pomysłów i ich wykonanie wprawiało w podziw

niż poprzednie, trwał 17 dni (3-20 lipca). Zorga-

zwiedzających. Program zlotu był równie cie-

nizowany został pod hasłem uczczenia 500 rocz-

kawy i barwny, jak zlotu harcerzy, i przeprowa-

nicy śmierci Zawiszy Czarnego, a głównym jego

dzony bardzo sprawnie. Popisy i konkursy mia-

celem było wzajemne zbliżenie dziewcząt z róż-

ły wykazać umiejętności obozowania harcerek

nych krańców Polski i wymiana doświadczeń

– i wypadły znakomicie. Ten zlot również zwizy-

harcerskich. Każda chorągiew miała swój wkład

tował prezydent Stanisław Wojciechowski. Mniej

w organizację zlotu i była za coś odpowiedzialna.

było natomiast codziennych gości ze względu na

Przykładowo Chorągiew Krakowska odpowia-

trudności komunikacyjne, ale może dzięki temu

dała za obóz międzynarodowy (gości zagranicz-

atmosfera była wspaniała i prawdziwie harcerska.

nych), Łódzka – za aprowizację, Pomorska − za

Przez cały czas trwania zlotów w codziennych

pocztę. Komendantką obozu była hm. RP Jadwi-

pismach warszawskich i części regionalnych uka-

ga Falkowska. Na zlot z 13 chorągwi przybyło

zywały się wzmianki i dłuższe artykuły informu-

954 harcerek i 77 instruktorek. Wśród gości za-

jące społeczeństwo o przebiegu zlotów, a także

granicznych było 71 harcerek polskich z siedmiu

o celach i zadaniach harcerstwa. Zloty sprostały

środowisk z zagranicy i 35 skautek – głównie

zadaniom postawionym przez organizatorów

z Anglii. 15 lipca zlot harcerek odwiedził prezy-

– pokazały dobre wyszkolenie harcerek i harce-

dent RP prof. Ignacy Mościcki. W czasie zlotu

rzy, pomogły nawiązać bezpośrednie kontakty

zorganizowano wiele zawodów, ale aby uniknąć

między drużynami z różnych stron Polski, a rów-

niepotrzebnej, nadmiernej rywalizacji, postano-

nocześnie stały się właściwą reklamą ruchu har-

wiono nie przyznawać pierwszeństwa – ani za

cerskiego wśród społeczeństwa.

całość pracy, ani w poszczególnych zawodach.

Dokładnie miesiąc później reprezentacja polska

Każda drużyna musiała wziąć udział w zawo-

odpłynęła z Gdyni statkiem „Warta” na pierwszy

dach z obozownictwa, gier polowych i jednego

po pierwszej wojnie światowej (a numerowany

z wywiadów (krajoznawczego, przyrodniczego

jako drugi) Zlot Międzynarodowy, czyli Jambo-

lub terenoznawczego) oraz wieloboju sportowego

ree do Kopenhagi. Reprezentacja polska składała

− pozostałe „dyscypliny” były dowolne. Koronną

się ze 160 harcerzy. 10 sierpnia zlot skautów został

konkurencją zawodów zlotowych był bieg harcer-

otwarty odczytaniem orędzia króla duńskiego,

ski z przeszkodami − na trasie 2-3 km trzeba było

a potem odbywały się zawody w 15 grupach te-

pokonać kilkanaście przeszkód, czyli wykonać

matycznych W punktacji ogólnej harcerze z Pol-

kilkanaście zadań wymagających szybkiej orien-

ski zajęli 5 miejsce (wśród 13 zespołów) – po USA,

tacji i wyszkolenia technicznego. Ten bieg był

Anglii, Węgrzech i Norwegii, a przed takimi, jak

punktowany i wygrała go 38 Warszawska Druży-

Austria, Szwajcaria, Holandia czy Włochy. Pew-

na Harcerek.

nego dnia polski obóz odwiedził Skaut Naczelny

II Narodowy Zlot Harcerzy odbył się w dniach

Robert Baden-Powell, który został na podwie-

14-23 lipca 1929 r. podczas Powszechnej Wystawy
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Krajowej w Poznaniu. Właśnie tam, gdzie po-

torki Zlotu Harcerek w Rybienku taką formułę

kazywano osiągnięcia 10 lat odrodzonej Polski,

wypracowały już wcześniej).

przybyli również ze swoim dorobkiem harcerze.

Polską wyprawę na Jamboree w Anglii tworzyły

W niedzielę w dniu oficjalnego otwarcia zlotu

trzy hufce – warszawski, śląski i tzw. kombino-

obóz był gotowy. Punktem centralnym był tzw.

wany z drużyn z pozostałych stron Polski. Ko-

plac Małkowskiego, gdzie postawiono zakopiań-

mendantem wyprawy był hm. Marian Łowiński.

ską kaplicę, w której odprawiono mszę świętą

Po raz pierwszy na Jamboree pojechało również

inaugurującą zlot, po której odbyła się defilada

40 harcerek. Reprezentacja polska sprawiła do-

harcerzy przed poznańskim ratuszem. Po uro-

skonałe wrażenie. Zarówno pokazy, popisy jak

czystościach nastąpiły powszednie dni zlotu wy-

i urządzenie obozu, wszyscy zwiedzający oce-

pełnione sprawdzianami poziomu wyszkolenia

niali bardzo wysoko. Nasza pionierka i zdobnic-

i umiejętności w różnorodnych specjalnościach.

two obozowe nie miało sobie równych, a pokazy

Zorganizowano wiele konkursów i zawodów.

i wieczorne ogniska biły rekordy popularności.

Czysto harcerskich konkurencji było 14 – naj-

Dłuższe chwile w obozie polskim spędził Skaut

większe osiągnięcia miała Czarna 13 Wileńska.

Naczelny, a wkrótce przybyła tu lady Olave Ba-

Odbyły się tu również II Związkowe Zawody

den-Powell z dziećmi, żeby zobaczyć polski obóz,

Strzeleckie. Każdy dzień zlotu kończył się ogni-

o którym tyle opowiadał jej mąż.

skiem. Komendantem zlotu był hm. RP Tadeusz

Imponująco przedstawiał się ten zjazd młodzie-

Maresz, udział wzięło 6700 harcerzy. Przybyły

ży ze wszystkich stron świata, po raz pierwszy

także reprezentacyjne drużyny z Danii, Estonii,

tak wielki, bo liczący przeszło 50 000 uczestni-

Francji, Łotwy, emigracji rosyjskiej, mniejsze gru-

ków. Pewien dziennikarz napisał przed zlotem,

py z Rumunii i Węgier oraz przedstawiciel Na-

że jeżeli zbierze się tak liczna gromada chłopców

czelnego Skauta.

pełnych krwi czerwonej i żywej, to wszyscy pobiją

Na Powszechnej Wystawie Krajowej harcerstwo

się ze sobą w ciągu pierwszych 24 godzin, a komen-

miało swoje stoisko ulokowane w trzech salach.

danci ich będą narzekać na trudności związane

Starano się pokazać w nich cały obraz życia har-

z obozowaniem, że przedstawiciele 40 różnych

cerskiego, jego przeszłość i rozwój, jego symbole

narodowości na pewno będą sobie zazdrościć na-

i dorobek, efekty służby społecznej, kroniki, pro-

wzajem i wiecznie ze sobą mieć kłótnie i kłopoty.

porce, odznaki i oznaki, wydawnictwa − druki

Nic z tego − widać, że nie miał pojęcia, co to

dawne i współczesne, prasę harcerską. Ale najlep-

jest skauting. Był wspaniały nastrój brater-

szą, bo żywą wizytówką Związku, był sam Zlot

stwa, radość i humor − mimo straszliwego błota

i jego uczestnicy, którzy przez 3 dni popisywali

i nieustannie padającego deszczu. Jak przekor-

się swoimi umiejętnościami na Wielkiej Arenie

nie mówił lord Baden-Powell − sprowadzonego

Wystawy Krajowej.

umyślnie dla przekonania się, jak przyjmą to

Po zamknięciu zlotu 23 lipca, nie wszyscy harce-

uczestnicy Jambo, bo każdy osioł potrafi być do-

rze rozjechali się do domów. Została grupa liczą-

brym skautem podczas pogody, ale tu chodzi o zna-

ca ok. 500 osób, która w widłach Warty i Cybi-

lezienie najlepszego w brzydki czas.

ny rozbiła obóz przygotowawczy do wyjazdu na

Po zakończeniu zlotu harcerze jeszcze trzy dni

III Jamboree w Anglii. To Jamboree było poświę-

zwiedzali Londyn i jego muzea, a potem statkiem

cone zbliżeniu, zbrataniu skautów całego świata.

wrócili do Gdańska. Warto wiedzieć, że po wy-

Nie było zawodów o tytuł najlepszej drużyny

prawie do Anglii w 1929 r. wydano piękne książki:

świata, aby nie budzić nadmiernej chęci rywali-

Stefana Łosia „Czendż” i pracę zbiorową pod re-

zacji. Była wielka liczba pokazów – umiejętności

dakcją Tomasza Piskorskiego „Polacy na Dżembo-

skautowych, tańców i obrzędów narodowych,

ri”, ozdobioną piękną grafiką Władysława Czar-

zabaw czy pieśni. (Zwracam uwagę, że organiza-

neckiego. W czasie zlotu obradowała Międzyna-

Zloty skautowe i harcerskie oraz ich rola i znaczenie w 100-leciu ZHP | Małgorzata Jarosińska

77

rodowa Konferencja Skautowa oraz konferencja

ogniska. Wszyscy uczestnicy zlotu byli zauroczeni

przedstawicieli organizacji słowiańskich. Biuro

efektownymi pokazami i organizacją zlotu, które-

Skautów Słowiańskich, któremu przewodniczył

go komendantem był hm. Józef Ratajczak.

teraz Tadeusz Strumiłło, postanowiło zorganizo-

Rok 1933 to IV Jamboree – tym razem na Wę-

wać Zlot Skautów Słowiańskich.

grzech, w Gödöllő w dniach 2-14 sierpnia. Wzięło

Zlot ten odbył się w czerwcu 1931 r. w Pradze

w nim udział 1126 harcerzy. Podzieleni zostali na

– stolicy Czech. Dla naszego harcerstwa była to

dwie chorągwie i 3 samodzielne grupy: żeglarską,

największa z dotychczasowych imprez zagranicz-

szybowcową i motorowo-kolarską. W liczbie tej

nych. Wzięło w niej udział 1077 uczestników i 332

było również 77 harcerek. Komendantem całej

uczestniczki − bo był to pierwszy zlot międzyna-

wyprawy był hm. Antoni Olbromski.

rodowy przeznaczony zarówno dla chłopców, jak

Cały dwutygodniowy okres trwania Jamboo był

i dla dziewcząt. Komendantem grupy męskiej był

pasmem sukcesów polskiego harcerstwa, a hasło

hm. Marian Łowiński, a żeńskiej – hm. Jadwi-

„Czuwaj!” było popularne jak żadne inne w całym

ga Linderówna. I znów harcerze polscy odnosili

obozie, a nawet wśród mieszkańców Budapesztu.

sukcesy – najlepsi byli zarówno w pokazach ar-

W urządzenie obozów włożono wiele pracy i po-

tystycznych, tańcach ludowych, obozownictwie

mysłowości, więc były one przedmiotem podziwu

− tylko w zawodach sportowych zajęli II miejsce.

innych reprezentacji narodowych – a przecież

Drogę powrotną z Pragi dla prawie 300 harce-

każda przywiozła to, co miała najlepszego. Ko-

rek i harcerzy zorganizowano w formie obozów

menda polskiej wyprawy zdecydowała, że harce-

wędrownych wyznaczonymi trasami przez Cza-

rze dadzą tylko jeden popis. Udział w nim wzięli

deckie, Śląsk Cieszyński, beskidzkie szlaki po pol-

harcerze i harcerki – na arenie wytyczono „żywy”

skiej stronie. 11-12 lipca młodzież doszła na Bucze,

kontur mapy Polski utworzony przez chłopców

gdzie przy ognisku nastąpiło oficjalne rozwiąza-

trzymających flagi narodowe, a na tym tle poka-

nie obozów.

zano tańce ludowe i obrzędy regionalne z różnych

Rok 1932 przyniósł wielkie wyzwanie dla ZHP

stron Polski. Tańce polskie filmował sam Robert

– organizację Międzynarodowego Zlotu Skautów

Baden-Powell. Również ognisko starszoharcer-

Wodnych w Garczynie na Pomorzu w sierpniu

skie, na które Polacy zaprosili starszych skautów

tego roku. 1 sierpnia rozpoczął się Zlot Harcerzy

różnych narodowości, podbiło serca uczestników.

Wodnych z Polski, na który przyjechało prawie

Ognisko to miało wybitnie harcerski charakter,

900 harcerzy. Przybył też przewodniczący ZHP

czego na Jamboree już raczej nie przestrzega-

Michał Grażyński i naczelnik GK Harcerzy hm.

no. Nie było tu teatru – reflektorów, głośników,

Antoni Olbromski. Zlot także zwizytował prezy-

podziału na widzów i wykonawców − był ogień,

dent RP Ignacy Mościcki. I goście, i uczestnicy

śpiew, występy, a na zakończenie wspólna modli-

mieli co oglądać, bo przeprowadzono między in-

twa i zabranie głowni z ogniska do swoich kra-

nymi ćwiczenia pływackie oraz popisy sprawno-

jów. Bardzo ciekawie zaprezentowały się grupy

ści kajakowej.

kolarska i żeglarska, a prawdziwą furorę zrobili

7 sierpnia rozpoczął się Zlot Międzynarodowy

szybownicy. Zacytuję słowa Naczelnego Skauta:

– przybyli Anglicy, Francuzi, Węgrzy i Łotysze.

Jesteście niezrównani w obozownictwie, w pokazach

I znów prezentacje, defilada i wspólne ognisko.

zbiorowych, w tańcach, które już inni naśladują...

W następnym dniu widowiskowe popisy: ewolu-

Teraz dołączyły się jeszcze szybowce, którymi po-

cje, ćwiczenia zręcznościowe, akrobatyka z nur-

sługujecie się naprawdę bezkonkurencyjnie... Mam

kowaniem, budowa 120-metrowej kładki na kaja-

nadzieję, że zebrana tu młodzież nauczy się wiele

kach, po której przeszła − ukryta wcześniej na pon-

od was…

tonach – drużyna w pełnym ekwipunku polowym.

Na Jamboree na Węgrzech odbyła się równo-

Potem zawody, wycieczki, spotkania, a wieczorem

cześnie Konferencja Roversów, czyli harcerzy
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starszych, na której hm. Tomasz Piskorski po-

wali się do tego wydarzenia już dużo wcześniej

informował zebranych, że w roku następnym

– chcieli wziąć w nim udział i zaprezentować się

odbędzie się w Polsce Zlot Harcerzy Starszych,

jak najlepiej. Zlot miał odbywać się w Spale na

na który zaprosił chętnych. Trzeba zaznaczyć,

terenach letniej rezydencji prezydenta Rzeczpo-

że zjazdy starszego harcerstwa odbywały się już

spolitej w dniach 11 – 25 lipca 1935 r. Z obszaru

od 1921 r., a od roku 1926 odbywały się regular-

leśnego wydzielono teren 11 km kwadratowych,

nie co dwa lata. Zlot zapowiadany na Węgrzech

na którym miało obozować około 25 000 osób,

był I Zlotem Harcerstwa Starszego i odbył się

a więc na dwa tygodnie musiało tu powstać mia-

w sierpniu 1934 wr. na Huculszczyźnie w Kar-

sto namiotowe wielkości sporego miasta powiato-

patach Wschodnich. Spotkało się tam 670 osób –

wego. Było to wyzwanie dla organizatorów, z któ-

342 harcerki i 325 harcerzy z 15 chorągwi, a także

rym faktycznie poradzili sobie bardzo dobrze.

harcerki z Gdańska i Łotwy.

Do miejsca obozowania doprowadzono 3,5 km

Zlot miał potrójny cel: ożywienie pracy zrzeszeń

szosy oraz tory kolejowe z pobliskiego Toma-

starszoharcerskich w ZHP, akcję społeczną oraz

szowa. Rozplanowaniem i budową obiektów

nawiązanie łączności instruktorów z harcer-

kierowała grupa inżynierów z inż. arch. hm. Ta-

stwem starszym. Szczególną wagę przyłożono

deuszem Ptaszyckim na czele, a pracę wykony-

do akcji społecznej. Każdy przybywający na zlot

wali m.in. harcerze z Harcerskich Ochotniczych

zespół musiał odbyć wędrówkę wypełnioną zada-

Drużyn Robotniczych. Na wytyczonym terenie

niami, polegającymi na kontaktach z mieszkań-

założono instalacje wodne, sanitarne i elektrycz-

cami Huculszczyzny. Była to pomoc w pracach

ne, zbudowano mostki, kładki, wiele budynków

rolnych, służba społeczna, medyczna, wywiady

drewnianych, pawilonów, centralną rzeźnię, ma-

krajoznawcze, etnograficzne czy turystyczne.

gazyny, kuchnie, ubikacje. Wykonano 135 studni

Ogółem pracowało 86 zespołów, które spene-

i wieżę ciśnień. Na Pilicy zbudowano dwa duże

trowały tereny na południe od linii: Rafajłowa

mosty (80 m długości, 3 m szerokości, 2 tony no-

– Nadwórna – Stanisławów – Kołomyja – Zalesz-

śności). Należy zaznaczyć, że przy wszystkich

czyki i południowo-wschodnią część Podola.

tych pracach budowlanych wycięto tylko pięć

7 sierpnia spotkali się wszyscy w dolinie Ilci koło

sosen! Cały teren zlotu podzielono na osiem po-

Żabiego. Komendantami zlotu byli: hm. Sabina

dobozów rozrzuconych na dużej przestrzeni, aby

Marcinkowska i hm. Tomasz Piskorski. Wieczo-

mogły organizować własne zajęcia. Obozy harce-

rami zapalano oczywiście ogniska – pierwsze

rek rozlokowano po jednej stronie Pilicy − harce-

poświęcone było wspomnieniom o Legionach

rzy po drugiej, a połączono je specjalnie zbudo-

z okazji rocznicy wymarszu I Kadrowej, a także

wanym mostem.

z powodu miejsca zlotu, gdzie walczyła II Brygada

Zlot w Spale był największym przedsięwzięciem

Legionów Polskich. Zlot zakończył się 15 sierpnia,

organizacyjnym i wydarzeniem w życiu ZHP

w dniu następnym przystąpiono do likwidacji

okresu międzywojennego. Był przeglądem dorob-

obozów. Zlot w Żabiem był pierwszym w Polsce

ku ideowego i technicznego harcerstwa po 25 la-

tak licznym spotkaniem harcerzy starszych.

tach pracy, a także okazją do jak najszerszej wy-

No i nadszedł rok 1935. Zaczął się smutno, bo

miany doświadczeń wychowawczych pomiędzy

25 stycznia zmarł we Lwowie dr Kazimierz Wy-

wszystkimi środowiskami harcerskimi.

rzykowski – lekarz, działacz „Sokoła”, pierwszy

Zlot rozpoczął się 11 lipca 1935 r. Naczelnym

(od 22 maja 1911 r.) Naczelny Komendant Skau-

komendantem zlotu był hm. Antoni Olbrom-

towy, a 12 maja zmarł marszałek Józef Piłsudski

ski, komendantką Zlotu Harcerek – hm. Helena

− pierwszy protektor harcerstwa. Ale życie toczy-

Gepner-Śliwowska, a komendantem Zlotu Har-

ło się dalej i zbliżał się Jubileuszowy Zlot Harcer-

cerzy hm. Ignacy Wądołkowski. W zlocie wzię-

stwa Polskiego. Harcerze i harcerki przygotowy-

ło udział 15 132 harcerzy i 7568 harcerek, a także
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1219 harcerek i harcerzy z zagranicy, 560 senio-

w kaplicy Jasnogórskiej Pani. Zlot Jubileuszowy

rów skupionych w Kole Harcerzy z Czasów Walk

byłby niepełny, gdyby nie było wystawy „Harcer-

o Niepodległość i 1380 skautek i skautów innych

stwo w ćwierćwieczu swego rozwoju”.

narodowości. Uroczyste oficjalne otwarcie zlotu

Zakończenie zlotu nastąpiło 25 lipca. Zlotu nie

nastąpiło w niedzielę 14 lipca. Odbyło się w obec-

podsumujemy, ale chciałabym zacytować opi-

ności prezydenta RP Ignacego Mościckiego, wielu

nie, jakie słyszało się przed zlotem i po jego

zaproszonych gości – wśród nich weteranów po-

zakończeniu. Cytaty pochodzą ze „Skrzydeł”

wstania styczniowego − i niestety przy niezbyt

nr 1 i 2 z 1936 r. Ogólne zdziwienie wzbudzała

sprzyjającej pogodzie. Pokłoniły się sztandary,

w społeczeństwie wieść, że pan Prezydent godzi

Przewodniczący ZHP złożył raport Prezydentowi,

się na oddanie rzeszy 30 tysięcy harcerzy tereny

który po odśpiewaniu hymnu państwowego po-

swojej rezydencji w Spale. Mówiono: Przecież

wiedział: Otwieram i ogłaszam otwarcie Zlotu. Po-

zwierzynę wypłoszą na zawsze, wyłamią drzewa,

tem rozpoczęła się msza święta celebrowana przez

stratują tereny, wyniszczą wszystko jak Hunowie.

ks. hm. Mariana Luzara − i cały czas lał deszcz.

Dr hm. Jadwiga Zienkiewiczówna – lekarz zlo-

Po mszy zapytano poszczególne chorągwie, czy

tu, z którą pracowało cały czas dwóch dyplo-

chcą przy takiej pogodzie defilować − zewsząd

mowanych kontrolerów sanitarnych, którzy co

przyszły odpowiedzi twierdzące. O godz. 12.00

dzień składali jej raport, tak zrelacjonowała ich

rozpoczęła się defilada trwająca ponad dwie go-

ostatnią pełną zdziwienia opinię: Bo myśmy się

dziny, a potem rozpoczęło się życie obozowo-zlo-

– Pani doktor – czegoś podobnego nie spodziewali.

towe. W Spale nie prowadzono zawodów i rywa-

Drużyny wyjechały tak, że pozacierały nawet naj-

lizacji, natomiast zorganizowano dla wszystkich

mniejsze dróżki. (…) Jedna z drużyn – i tośmy na

harcerzy obowiązkowe zajęcia nazwane harcami.

własne oczy widzieli – wszystkie wytarte miejsca

Polegały one na udziale w dwudniowej wyciecz-

skopała i pozasiewała trawą. A druga przyniosła

ce i biegu harcerskim, w czasie którego harcerze

z dalekiej wycieczki darń śliczną, równo wyko-

musieli wykonać pewne zadania z zakresu pio-

paną, aby wyłożyć nią dziury. Takich rzeczy nie

nierki, samarytanki, łączności i terenoznawstwa.

często się spotyka.

Harcerki miały zorganizować służby dla całego

Po zakończeniu zlotu w Spale harcerze polscy

zlotu – a więc prowadziły: szpital, pralnie, labo-

brali jeszcze udział w II Międzynarodowym

ratorium fotograficzne, prowadziły różnego ro-

Zlocie Starszych Skautów w Szwecji i VIII Kon-

dzaju warsztaty, organizowały wystawy, świetlice

gresie Skautowym w Sztokholmie. W ogóle

i czytelnie. Dużym zainteresowaniem wszystkich

w 1935 r. odbyło się wiele wypraw zagranicznych,

uczestników zlotu cieszyła się dzielnica handlowa

m.in. 14 sierpnia rozpoczął się pierwszy pełno-

– tu dokonywano słynnych „czendży”, czyli wy-

morski rejs szkunera „Zawisza Czarny”, w któ-

miany drobiazgów, pamiątek, plakietek między

rym wzięło udział 53 harcerzy pod komendą gen.

uczestnikami zlotu z całego świata.

Mariusza Zaruskiego.

W dniach 16 i 17 lipca obóz harcerek odwiedziła

Największą imprezą międzynarodową w roku 1937

hm. RP Olga Małkowska. Przyjmowana entuzja-

była wyprawa do Holandii na V Jamboree w Vo-

stycznie w każdym miejscu opowiadała harcer-

gelenzang. Wzięło w nim udział 727 harcerzy pod

kom o Szkole w Dworku Cisowym w Sromow-

wodzą hm. Tadeusza Borowieckiego. Otwierający

cach. 20 lipca z obozu w Spale, duża grupa licząca

Jamboree Naczelny Skaut Robert Baden-Powell

1500 harcerek i harcerzy z przewodniczącym

miał wtedy 80 lat i żegnał się z wielotysięczną

Michałem Grażyńskim i innymi instruktorami

rzeszą skautów. Powtórzył też hasła z poprzed-

udała się do Częstochowy, gdzie na Jasnej Górze

niego Jambo: „Szukajcie przyjaciół” i „Do was

złożyli wotum dziękczynne – piękny krzyż har-

należy jutro”. Dużym sukcesem polskiej wypra-

cerski wykonany ze srebra, który umieszczono

wy był wielki pokaz na arenie, przedstawiający
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w żartobliwej formie wspomnienia z Jamboree na

1 klasy. Zlot ten był pierwszym Centralnym Zlo-

Węgrzech i polskie tańce ludowe. Ważnym wyda-

tem Sztandarowym. W latach następnych odbyły

rzeniem było przybycie do portu w Amsterdamie

się kolejne centralne zloty sztandarowe, organizo-

„Zawiszy Czarnego” i przypłynięcie polskiej dru-

wane tam, gdzie władze polityczne tego potrze-

żyny kajakowej. Lądem przyjechała drużyna ko-

bowały.

larska, a powietrzem nadlecieli harcerscy lotnicy,

Prawdziwe zloty zaczęliśmy organizować dopie-

dając świetny pokaz lotów i skoków spadochro-

ro po VII Zjeździe ZHP w marcu 1981 r., w czasie

nowych, co relacjonowano w prasie całego świata.

którego dokonano w Związku wielu zmian, i na

I to było ostatnie Jamboree przed wybuchem

którym poważnie potraktowano historię orga-

II wojny światowej. Latem 1939 r., już w napię-

nizacji − podjęto wówczas uchwałę o obchodach

tej sytuacji politycznej, odbył się Światowy Zlot

70-lecia harcerstwa.

Skautek w Gödöllő na Węgrzech pod hasłem:

Jubileuszowy Zlot 70-lecia Harcerstwa został

PAX – TING, czyli Zlot Pokoju, a 24 dni później

zorganizowany w dniach 16-18 września 1981 r.

rozpoczęła się wojna.

w Krakowie przez Krąg Instruktorów Harcer-

Wybuch wojny zastał Naczelnego Skauta w Ke-

skich im. A. Małkowskiego i Komendę Chorągwi

nii, gdzie mieszkał na stałe. Odwiedzali go tam

Krakowskiej ZHP. Komendantem Zlotu był hm.

również skauci i skautki – i im właśnie przeka-

Ryszard Wcisło. Zlot trwał krótko, ale zgroma-

zywał swoje przesłanie, żeby zaraz po zakończe-

dził ponad 6500 uczestników z całej Polski i był

niu strasznej wojny – jak tylko to będzie możliwe

pierwszym jubileuszowym zlotem po wojnie.

– zorganizować VI Jamboree, aby pojednać naro-

W czasie zlotu odbywały się spotkania, gry tere-

dy. Pisał: Wojna zabije niejednego z naszych przy-

nowe, apel z defiladą i ognisko 70-lecia, była rów-

jaciół, ale nie może zabić ducha skautowego. Zmarł

nież wystawa dorobku Chorągwi Krakowskiej.

8 stycznia 1941 r., a w roku 1947 w Moisson we

Zlot wizytowali: naczelnik ZHP hm. Andrzej

Francji odbyło się VI Jamboree – „Jamboree Po-

Ornat, hm. Stanisław Broniewski „Orsza”, były

koju”. Pierwsze bez Naczelnego Skauta i pierwsze

naczelnik ZHP w Niemczech hm. Józef Kachel

bez harcerzy polskich.

i przedstawiciele władz politycznych.
Pierwszym centralnym zlotem harcerskim po

ZLOTY HARCERSKIE
PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

II wojnie był zorganizowany w lipcu 1988 r. Ogól-

Lata po II wojnie światowej były trudne dla całe-

dantem Zlotu był hm. Julian Nuckowski, udział

go narodu polskiego – również dla Związku Har-

w zlocie wzięło ponad 20 000 harcerek i harcerzy,

cerstwa Polskiego. W pierwszych latach nie było

byli również zaproszeni goście z innych organiza-

mowy o organizacji wielkich imprez. Po roku

cji młodzieżowych. Został zorganizowany w 70.

1956 nie odbywały się zloty harcerskie, natomiast

rocznicę powołania ZHP na Zjeździe Zjednocze-

harcerze brali masowo udział w zlotach mło-

niowym w Lublinie w celu pokazania harcerskich

dzieży organizowanych przez władze polityczne.

dokonań i podsumowania osiągnięć Ruchu Dru-

W roku 1960 odbył się Zlot Grunwaldzki jako

żyn Grunwaldzkich. Podobozy chorągwiane były

centralna impreza harcerskiej akcji „Grunwald”

rozlokowane dość daleko od siebie, ale na festyn,

– był on również częścią Młodzieżowego Zlotu

apel i defiladę wszyscy przybyli na pola Grunwal-

Grunwaldzkiego, zorganizowanego jako manife-

du. Komendant zlotu, na tle 49 sztandarów chorą-

stacja jedności polskiej młodzieży.

gwi, złożył raport przewodniczącemu Rady Pań-

W roku 1973 zorganizowano we Fromborku Zlot

stwa Wojciechowi Jaruzelskiemu, a następnie za-

Młodych Budowniczych Fromborka na zakończe-

prezentowano harcerski dorobek – zwłaszcza spe-

nie „Operacji 1001 Frombork”, na którym ZHP

cjalności. Naprawdę imponująco prezentowały się

został odznaczony Orderem Sztandaru Pracy

szeregi zuchów i harcerzy, drużyny na rowerach,

nopolski Zlot ZHP na polach Grunwaldu. Komen-
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motorach, kawalerzyści i spadochroniarze, moto-

sie ogniobrania piękną gawędę. Program zlotu był

lotniarze oraz balony: „Zuch”, „Harcerz” i „Wzlot”.

zróżnicowany – jak napisał jeden z dziennikarzy:

W 1991 r. w trudnej sytuacji podziałów w harcer-

„od lepienia pierogów do żeglowania”, była reali-

stwie odbył się Zlot 80-lecia Harcerstwa w Pająku

zacja programu „Moje Ojczyzny”, piękny i bogaty

w dniach 12-17 sierpnia. Naczelnik ZHP hm. Ry-

„Dzień warszawski” ze spotkaniem z Prezyden-

szard Pacławski apelował do bratnich organizacji,

tem RP Lechem Wałęsą. Były występy „Gawę-

aby z tej okazji całe harcerstwo spotkało się na

dy”, „Wołosatek”, „Słonecznych” i „Wartaków”.

jednym zlocie − niestety tak się nie stało. Na zlo-

Do Częstochowy pojechała delegacja, aby złożyć

cie w Pająku byli harcerze z ZHP, POH, harcerze

na Jasnej Górze piękną, białą, marmurową tabli-

z Czechosłowacji, Węgier i skauci z Litwy oraz

cę z krzyżem harcerskim i datami: 1910 – 1935

jako obserwatorzy harcerze ze Stowarzyszenia

– 1995. Światowy Zlot Harcerstwa Polskiego

Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”. Komendan-

w Zegrzu był jednym z nielicznych, na którym

tem zlotu był hm. Wojciech Katner, zastępczynią

dopisała pogoda (a nawet przesadziła!), były

hm. Wanda Czarnota, a gośćmi m.in. minister

prawdziwe długotrwałe upały, wszechobecny

Anna Radziwiłł i wiceprzewodnicząca ZHP hm.

piach dawał się we znaki wszystkim, a z wodą też

Anna Zawadzka. W tym samym czasie trwały

były kłopoty.

w Częstochowie Światowe Dni Młodzieży i 14

Pięć lat później w roku 2000 odbył się kolejny

sierpnia witaliśmy ojca Świętego Jana Pawła II,

Światowy Zlot Harcerstwa Polskiego w Gnieźnie.

a w dniu następnym braliśmy udział i pełniliśmy

Od 3 do 12 sierpnia na terenie lotniska w Bedna-

służbę w czasie uroczystej mszy świętej. Była to

rach zakwaterowano ok. 10 000 harcerzy i skau-

bardzo trudna służba, bo harcerze z ZHP byli tam

tów z całego świata − członków ZHP, ZHPpgK,

traktowani jak „harcerze gorszego Boga”. Jedyna

skautów i przewodniczek z organizacji skupio-

pociechą był fakt, że Ojciec Święty podziękował

nych w WOSM i WAGGGS oraz reprezentantów

za służbę wszystkim harcerzom – nie dzieląc ich

harcerstwa ze Wschodu. Zlot zorganizowano

na lepszych i gorszych.

w 1000. rocznicę Zjazdu Gnieźnieńskiego (gdy

Równocześnie ze zlotem w Pająku odbywał się

Bolesław Chrobry spotkał się z cesarzem Otto-

w Olsztynie koło Częstochowy Zlot ZHR i ZHP-

nem III) i w 90. rocznicę powstania harcerstwa.

1918, na którym były też drużyny ZHP zaprzyjaź-

Był okazją do podsumowania realizacji programu

nione z harcerzami z ZHR, dlatego był tam rów-

„Moje Ojczyzny” i zaprezentowania dorobku pro-

nież pełnomocnik ZHP hm. Jerzy Jakimow.

gramowego ZHP. Komendantem zlotu był hm. Ja-

W dniach 3-15 sierpnia 1995 r. na terenach poli-

cek Smura. Na otwartym terenie lotniska pięknie

gonu wojskowego został zorganizowany przez

prezentowały się gniazda poszczególnych chorą-

ZHP Światowy Zlot Harcerstwa Polskiego w Ze-

gwi, bogaty program zapewniał całą masę róż-

grzu. Komendantem Zlotu był hm. Jacek Smura.

norodnych zajęć. Niezapomniany był też Dzień

W Zlocie brało udział 7 300 harcerek i harcerzy

Gnieźnieński − msza święta, przejście niekończą-

zakwaterowanych w 11 gniazdach zlotowych.

cej się kolumny harcerzy przez Drzwi Gnieźnień-

W tej liczbie było ponad 380 gości zagranicznych

skie, a potem całe miasto pełne prezentacji, gier

z 18 krajów i prawie 2000 seniorów przybyłych

i zabaw – po prostu pełne harcerzy.

na Spotkanie Harcerskich Pokoleń. Była cała ple-

Wszyscy, którzy byli wtedy w Gnieźnie, z pew-

jada gości honorowych: Lech Wałęsa, Aleksander

nością pamiętają nawałnicę, jaka przeszła nad

Kwaśniewski, Waldemar Pawlak, Aleksander

Bednarami przed rozpoczęciem zlotu, niszcząc

Małachowski, kardynał Józef Glemp, hm. Stani-

wiele pięknych bram do podobozów, dekora-

sław Broniewski „Orsza”. Był oczywiście naczel-

cji i namiotów. Połamane drzewa na drogach

nik hm. Ryszard Pacławski oraz przewodniczący

uniemożliwiały terminowy dojazd autokarów

ZHP hm. Stefan Mirowski, który wygłosił w cza-

z uczestnikami zlotu.
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W roku 2007 skauting na całym świecie obcho-

Krajowej było „stoisko” harcerskie. Starano się

dził 100. rocznicę pierwszego obozu skautowego,

tam pokazać cały obraz życia harcerskiego, jego

jaki na wyspie Brownsea zorganizował R. Baden-

przeszłość i rozwój, jego symbole i dorobek – pro-

-Powell − i od którego zaczęła się historia skau-

porce, kroniki, odznaki, prasę i wydawnictwa

tingu. Na całym świecie skauci, a więc i harcerze,

dawne i współczesne. Akcenty harcerskie były

uroczyście odnowili swoje przyrzeczenie. I z tej

także w pawilonie Wychowania Fizycznego, pa-

okazji ZHP zorganizował Zlot 100-lecia skautin-

wilonie Pracy Kobiet, pawilonie Prasy i pawilonie

gu w Kielcach. W dniach 10-19 sierpnia 2007 r.

Polonii Zagranicznej.

w lesie na byłym poligonie wojskowym biwako-

Jubileuszowy Zlot Harcerstwa Polskiego Spała

wało w 17 gniazdach 7800 harcerzy oraz skautów

1935 to największe przedsięwzięcie organizacyjne

z 20 krajów świata, m.in. z USA, Japonii, Francji,

i wydarzenie w życiu ZHP okresu międzywojen-

Niemiec, Palestyny, Czech i Słowacji. Byli harce-

nego. Zlot Jubileuszowy byłby niepełny, gdyby

rze ze Wschodu i Zachodu. Przybyło na zlot – jak

nie było wystawy: „Harcerstwo w ćwierćwieczu

zawsze – wielu zacnych gości, był prezydent Lech

swego rozwoju”. Na wystawie pokazano dokona-

Wałęsa, ostatni prezydent RP na uchodźstwie

nia organizacji, metodykę, życie harcerskie zaję-

hm. Ryszard Kaczorowski, a mszę świętą w kate-

cia jako wielką grę, braterstwo skautowe. W sali

drze sprawował ks. prymas Józef Glemp. I oczy-

poświęconej historii najcenniejszym eksponatem

wiście, jak na większości zlotów (czy to jednak

był sztandar trójzaborowej drużyny skautów pol-

sprawka „płanetnika” Roberta Baden-Powella?)

skich z Birmingham z 1913 r. z napisem „Jeszcze

padało albo lało w najważniejszych momentach,

Polska nie zginęła”. Nic więc dziwnego, że na Zlo-

np. podczas apelu inauguracyjnego i niedzielnej

cie 70-lecia w Krakowie w 1981 r. została zorgani-

mszy świętej. Ważnym gościem zlotu była przed-

zowana wystawa pokazująca dorobek Chorągwi

stawicielka ZHPpgK hm. Elżbieta Andrzejowska

Krakowskiej – bo to ona (i krakowski KIHAM)

z Anglii, która na Zlocie obchodziła 100. rocznicę

była organizatorką zlotu.

urodzin. Sama powtarzała często, że urodziła się

Potem przyszły ciężkie dla Związku Harcerstwa

miesiąc wcześniej niż Bi-Pi wyjechał na pierwszy

Polskiego czasy, aż w 2001 r. naczelnik ZHP hm.

obóz, więc razem mają urodziny: skauting i Ela.

Wiesław Maślanka podjął decyzję o utworzeniu

I na zlocie ponad 7000 młodych ludzi zaśpiewało

Muzeum Harcerstwa, które w statucie ma za-

jej „200 lat!”.

pisaną zarówno ochronę harcerskich pamiątek,

W tym miejscu muszę zwrócić uwagę na fakt, że

jak i upowszechnianie wiedzy o naszej przeszło-

na każdym wielkim zlocie harcerskim − od pierw-

ści. Stąd właśnie na kolejnych zlotach uczestnicy

szego zlotu 10-lecia we Lwowie – były organizo-

i goście mogli zobaczyć dwie duże wystawy histo-

wane wystawy. I na każdej wystawie były poka-

ryczne. Na Zlocie w Kielcach była eksponowana

zywane prace harcerzy i historia Związku. Już we

wystawa „Początki. Ruch skautowy na ziemiach

Lwowie w 1921 r. jako ważne świadectwo historii

polskich (1911-1921)”, a trzy lata później na zlocie

był pokazany sztandar, który towarzyszył skau-

w Krakowie wystawa „100-lecie harcerstwa”.

tom polskim na zlocie w Birmingham w 1913 r.

Po stuleciu skautingu przyszedł bowiem czas na

Były fotografie, czasopisma i księga pamiątkowa

stulecie harcerstwa. I oczywiście wielki zlot –

I Lwowskiej Drużyny Skautowej im. T. Kościusz-

tym razem w Krakowie, bo nie można było takiej

ki: unikat w swoim rodzaju, pisana bowiem przez

imprezy zorganizować we Lwowie. Zlot 100-lecia

szereg lat, równolegle z biegiem i rozwojem życia har-

Harcerstwa na Błoniach, ale i w całym mieście,

cerskiego, zdobna w obrazy i fotografie, jak napisał

odbywał się w dniach 16-24 sierpnia 2010 r. Zlot,

dziennikarz „Nowości Ilustrowanych”.

którego komendantem był hm. Krzysztof Bu-

Na Narodowym Zlocie Harcerzy w Poznaniu

dziński, zgromadził 10 000 harcerek i harcerzy,

w 1929 r. w trzech salach Powszechnej Wystawy

a także liczne delegacje skautów i harcerzy spo-
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za Polski. Jak zawsze przybyli goście: prezydent

Minęło siedem lat i już mamy kolejne stulecie

Bronisław Komorowski i premier Donald Tusk,

– tym razem stulecie powstania Związku Harcer-

który był honorowym patronem zlotu. 17 sierp-

stwa Polskiego, ale przede wszystkim odzyskania

nia o godz. 12.00 rozległ się z Wieży Mariackiej

przez Polskę niepodległości. Taka rocznica była

hejnał – tym razem odegrany przez harcerza

oczywistym powodem zorganizowania wielkiego

z Przemyśla – rozpoczynający uroczyście zlot.

zlotu − tym razem w Gdańsku. Tym bardziej, że

Na Błoniach zbudowali harcerze „drugi Kraków”

jak mówi statystyka, zlotów z okazji „lecia” har-

− były Sukiennice i Brama Floriańska, była Pa-

cerstwa było osiem, a z okazji „lecia” ZHP tylko

norama Harcerska, czyli plenerowa wystawa hi-

dwa i ten drugi to właśnie „Gdańsk 2018”.

storii przedstawiona na banerze o wymiarach 3 ×
100 metrów w kształcie rotundy. Były koncerty

TRUDNY POWROT NA JAMBOREE

na Błoniach, msza święta na Wawelu, Dzień Har-

Jak już wspomniałam, w 1947 r. w Moisson we

cerski na Rynku Głównym, wystawy harcerskie

Francji odbyło się VI Jamboree – Jamboree Po-

w Pałacu Sztuki i Muzeum Historycznym Miasta

koju. Odbyło się bez harcerzy polskich. Udział

Krakowa. Zlot 100-lecia przez te kilka dni opano-

w międzynarodowych zlotach skautów unie-

wał Kraków i pokazał przeszłość i współczesność

możliwiła nam polityka − i to na wiele, wiele lat!

harcerstwa polskiego.

Związek Harcerstwa Polskiego, który był jednym

Zlot 100-lecia w Krakowie w 2010 r. zakończył

z założycieli Światowych Biur Skautowych (mę-

się, ale nie zakończyły się obchody tak ważnej

skiego – WOSM w 1920 i żeńskiego – WAGGGS

rocznicy. Bowiem w 2011 r. Główna Kwatera ZHP

w 1928 r.), po II wojnie światowej został zmuszo-

wraz z władzami ukraińskiej organizacji skauto-

ny do opuszczenia tych organizacji. W dalszych

wej „Płast” postanowiła zorganizować drugi Zlot

latach – w czasach Polski Ludowej nie mogło

Stulecia – tym razem we Lwowie. Komendantem

być mowy o powrocie do skautingu, więc udział

zlotu był hm. Rafał Bednarczyk. W dniach 20-24

harcerzy w Jamboree był tylko marzeniem. Ze-

maja 2011 r. spotkało się na wspólnym świętowa-

wnętrzne warunki powrotu do skautingu zaist-

niu ponad 600 harcerzy z Polski i 150 ukraińskich

niały dopiero w roku 1989. Niebawem też rozpo-

plastunów. Była to pierwsza tak duża impreza

czął się trudny proces powrotu, uwieńczony suk-

organizowana wspólnie. 51 patroli z 13 chorą-

cesem dopiero w 1996 r. I tak naprawdę dopiero

gwi ZHP wzięło udział w grze miejskiej na te-

wtedy mogliśmy oficjalnie brać udział w Jambo-

renie Lwowa. Wszystkie patrole były mieszane

ree − najbliższe miało się odbyć w Chile na przeło-

– dwujęzyczne, ale młodzież nie miała trudności

mie roku 1998/1999.

z porozumiewaniem się. W programie zlotu był

Ale już wcześniej na XVII Jambo w Korei w roku

także Jarmark Kultur zdominowany przez har-

1991 po raz pierwszy od 1937 r. pojawili się harce-

cerzy polskich oraz uroczysty dwujęzyczny apel

rze polscy. Była to grupa sześcioosobowa, w której

na najbardziej reprezentacyjnym placu Lwowa

3 osoby, w tym hm. Marian Miszczuk, reprezen-

– przed budynkiem Opery Lwowskiej. W nie-

towały ZHP a trzy pozostałe to przedstawiciele

dzielę uczestnicy Zlotu wzięli udział we mszy

ZHR, ZHP 1918 i ZHPpgK. Na następnym XVIII

świętej w Katedrze Lwowskiej. Zlot był pozytyw-

Jamboree w Holandii w 1995 r. była reprezentacja

nie oceniony przez uczestników, brakowało tylko

harcerstwa polskiego licząca 36 osób – członków

czasu na zwiedzenie Lwowa – zwłaszcza dla tych,

ZHP i ZHR.

którzy byli tam po raz pierwszy – nie wszystkie

Pierwszy oficjalny udział harcerzy polskich

patrole były np. na Cmentarzu Obrońców Lwowa.

w Jamboree nastąpił w Chile – na XIX Jamboree

Mimo spartańskich warunków bytowych, harce-

na przełomie roku 1998/1999, bo wtedy byliśmy już

rze doskonale się prezentowali i byli bardzo zado-

członkami WOSM i WAGGGS. Na tak egzotyczną

woleni z tej jubileuszowej wyprawy.

wyprawę pojechały z Polski 152 osoby z 15 chorą-
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gwi, popłynął też jacht „Zawisza Czarny”. W tym

Rafał Bednarczyk. Jednym z najważniejszych wy-

samym czasie miała miejsce wysokogórska wypra-

darzeń tego Jamboree był „Festiwal Kultur”, na

wa harcerzy polskich w Andy pod nazwą: „Acon-

którym naszym gościem była żona prezydenta RP

cagua’99”. „Zawisza Czarny” w czasie rejsu zatoko-

Anna Komorowska. Przepięknym widowiskiem

wego gościł na swoim pokładzie szefów organizacji

była ceremonia zamknięcia Jamboree z udziałem

skautowych z całego świata. Polska reprezentacja

szwedzkiej pary królewskiej i 40 000 skautów.

została zauważona i bardzo mile przyjęta. Znów

I

harcerze z ZHP stali się obiektem zainteresowania

w 2015 r. Pod wodzą hm. Magdaleny Ma-

całego świata − był to prawdziwy powrót do ro-

zgaj

dziny skautowej. Niestety nie udało się powtórzyć

z ZHP − była to jedna z największych re-

sukcesu ZHP z Chile na kolejnym XX Jamboree

prezentacji europejskich. Do Japonii przy-

w Tajlandii na przełomie roku 2002/2003. Do Taj-

jechała również polska sztafeta rowerowa

landii wyjechała tylko 3-osobowa delegacja ZHP.

– w sumie 70 osób przez 7 miesięcy przejechało

W 2007 r. w stulecie skautingu XXI Jamboree

12 000 kilometrów, aby promować ideę harcer-

zorganizowano w Wielkiej Brytanii. Na spotka-

stwa i spotykać się z Polonią. W czasie Jambo

nie skautów całego świata pojechało ponad 800

było wiele wydarzeń edukacyjnych i promują-

członków ZHP i była to jedna z najbardziej wi-

cych pokój i porozumienie między narodami –

docznych reprezentacji narodowych. Komendan-

była to przecież 70 rocznica zrzucenia bomby

tem był hm. Rafał Bednarczyk. Specjalnie dali się

atomowej na Hiroszimę i Nagasaki. Atrakcją

zauważyć harcerze – wodniacy, którzy przypły-

dla uczestników była możliwość zamieszkania

nęli kajakami i jachtami z „Zawiszą Czarnym”

przez trzy dni w domach japońskich skautów,

na czele. 1 sierpnia wszyscy uczestnicy odnowili

aby z bliska poznać nieznaną nam kulturę. Sil-

swoje przyrzeczenie, a Polacy odśpiewali ponad-

ny akcent położono także na promocję Polski

to pieśń obrzędową „Idziemy w jasną”. W czasie

i szukanie sojuszników w staraniach o orga-

całego zlotu brali udział w różnorakich zajęciach,

nizację Jamboree w Gdańsku. Podsumować tę

a także energicznie promowali Polskę – w Dniu

wspaniałą przygodę można słowami, jakie po-

Polskim pokazywali wystawę o Powstaniu War-

wiedział, do harcerzy wyruszających na Jambo,

wreszcie
udało

XXIII
się

do

Jamboree
Japonii

w

350

Japonii
harcerzy

szawskim i Szarych Szeregach, pokazywali urodę

Bronisław Komorowski: …sensem i treścią har-

miast i dorobek harcerzy, a także serwowali pol-

cerstwa jest poczucie braterstwa pomimo wszelkich

skie smakołyki (m.in. krówki). Dużym zaintere-

różnic.

sowaniem cieszyły się pokazy tańców, koncerty
muzyki poważnej – Chopina, Moniuszki i Wie-

PODSUMOWANIE

niawskiego. Ważnym gościem Jambo był książę

Co wynika z tego przeglądu blisko 30 zlotów

Wiliam, hrabia Kentu, który przekazał specjalne

– dużych spotkań harcerzy i skautów? Jakie wnio-

pozdrowienia od królowej Elżbiety II. W Dniu

ski możemy wysnuć na temat ich roli i znaczenia?

Polskim odwiedził Jamboree gość specjalny Lech

Rola zlotów:

Wałęsa, laureat Pokojowej Nagrody Nobla.

1. Zloty organizowane od początku istnienia skau-

Kolejne XXII Jamboree odbyło się w Szwecji

tingu i od pierwszych lat historii harcerstwa aż

w 2011 r. Uczestniczyło w nim około 650 harce-

do dnia dzisiejszego są realizacją idei Roberta

rzy, komendantem wyprawy był hm. Mariusz

Baden-Powella, są ciągłą nauką poznawania się

Bezdzietny. Na zlocie – jak zawsze – było dużo

młodzieży i zrozumienia swej odrębności − są

atrakcyjnych zajęć, biwakowania, ale i służby na

nauką tolerancji i gotowości zachowania pokoju.

rzecz społeczności lokalnej. Kilka dni wśród pol-

2.Zloty harcerskie to też poznawanie się wzajem-

skich harcerzy spędziła naczelniczka ZHP hm.

ne młodych ludzi – też bardzo różnych, choć

Małgorzata Sinica i komisarz zagraniczny hm.

jednej narodowości.
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3. 
Zloty w Polsce organizowane najczęściej dla

kim egzaminem organizacyjnym − pewnych

uczczenia jakiejś rocznicy lub jakiegoś wyda-

rzeczy i działań nie da się nauczyć i sprawdzić

rzenia, umożliwiają poznanie tła historycznego,

organizując – nawet wiele razy – obóz harcer-

budują więc patriotyzm, dają okazję porównania

ski lub imprezę dla osób niezrzeszonych o lo-

niby tych samych, a jednak różnych metod pracy.

kalnym znaczeniu.

4. Zloty dają możliwość pełnienia służby – dla

4. A le przede wszystkim zloty są wielką, wspa-

środowiska, dla społeczności lokalnej, dla Oj-

niałą przygodą dla wszystkich uczestników

czyzny – są więc nauką działań proobywatel-

– zarówno tych najmłodszych – harcerzy

skich, tak potrzebnych w dzisiejszych czasach.

(a czasem i zuchów), jak i tych, którzy już

5. Zloty − jak cala metoda harcerska – są najlepszą

przed zlotem, w czasie jego trwania i jeszcze
chwilę po jego zakończeniu nie bardzo wie-

szkołą wolontariatu.

dzieli, jaki był dzień i jak się nazywają, czy-

A JAK MOŻNA PODSUMOWAĆ
ZNACZENIE ZLOTÓW?

li kadry instruktorskiej. Wszyscy zgodnie

1. Zloty harcerskie i skautowe zawsze były waż-

i prawdziwe wyzwanie!

mówią: Zlot to fajna praca, gra i zabawa, ale

nymi wydarzeniami − nie tylko dla harcerzy

Jeżeli popatrzeć na to zjawisko z perspek-

i skautów − co oczywiste, ale i dla społeczeń-

tywy 100 lat, to trzeba powiedzieć, że jest

stwa w kraju i na poziomie lokalnym.

to kawał solidnej roboty, świadectwo pręż-

2. 
Wagę wszystkich zlotów pokazuje obecność

ności

najważniejszych osobistości − głowy państwa,

tody

władców koronowanych (na Jamboree), władz

kie

politycznych,

ruchu,
i

sprawdzian

harcerskiego

zloty

Związku

stylu

skutecznej
życia.

Harcerstwa

me-

WszystPolskiego

samorządowych

– od pierwszego we Lwowie w 1921 r. do ostatnie-

− czy to jako gości honorowych, czy uczestni-

go, też już historycznego w Gdańsku w 2018 r.

ków ceremonii otwarcia lub zamknięcia zlotu.

– to nasz dorobek, nasza praca, nasza historia,

3. Zloty były, są i będą: prezentacją dorobku ZHP,

którą musimy znać i umieć przekazać następ-

kościelnych,

sprawdzianem umiejętności harcerzy i wiel-
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Grunwald w świadomości narodowej zajmuje

głęboki i jednoznacznie pozytywny kontekst, dla

poczesne, można by stwierdzić, honorowe miej-

harcerstwa zawsze znaczyło wiele, stanowiąc in-

sce. Nie ma zatem przesady w słowach zawartych

spirację i osnowę budowania własnego systemu

w Apelu Grunwaldzkim, jaki do harcerzy skiero-

wychowawczego i ideologii ruchu.

wała Główna Kwatera ZHP w 1988 r. z historycz-

Harcerstwo, a następnie Związek Harcerstwa

nych pól, stwierdzając: Każdy naród ma słowa,

Polskiego, należy do najbardziej wytrwałych i za-

które wynikając z historii służą później pokole-

angażowanych piewców wiktorii grunwaldzkiej.

niom jako znak tożsamości i drogowskaz. Wśród

Ono też położyło w społeczeństwie bodaj naj-

świętych słów Polaków jest słowo „Grunwald”.

większe zasługi dla kultywowania wiedzy i pa-

Wielkość jego i moc wynika nie tylko z pamięci

mięci zbiorowej społeczeństwa o tym wydarzeniu,

wielkiej zwycięskiej bitwy, ale ze wszystkiego, co

które dla średniowiecznej Europy z jednej strony

z nią związane. To zwycięstwo było bowiem nie

było wstrząsem, z drugiej zaś skuteczną tamą dla

tylko dziełem męstwa, ale wszechstronnego wysił-

ekspansji teutońskiej na wschód. W kulturze,

ku gospodarczego, politycznego, moralnego. Było

świadomości narodowej i jego zbiorowej pamięci

zwycięstwem pracy i mądrości, pozyskiwania in-

historycznej nie istnieje inne choćby równorzęd-

nych dla wspólnej sprawy i jedności w sprawach

ne pojęcie odpowiadające Grunwaldowi. Nic więc

1

dla Ojczyzny najważniejszych .

dziwnego, że tworzący się na ziemiach polskich,

Słowo to a raczej pojęcie, jakie ukształtowały

podzielonych pomiędzy zaborców, ruch harcerski

pokolenia Polaków, nadając mu zróżnicowany,

tak chętnie sięgnął do tej swoistej skarbnicy na-

1. Apel Grunwaldzki, odczytany podczas uroczystego apelu na polach grunwaldzkich Światowego Zlotu ZHP w 1988 roku [za:] „Grunwaldzkie
Wici” – jednodniówka okolicznościowa wydana przez Komendę Chorągwi ZHP w Olsztynie. Wydawnictwo nie jest datowane, jednak z treści
jego można wnioskować, że ukazało się w 1995 r.
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rodowej, tym bardziej, że działo się to w okresie

harcerstwa, jak również wyobraźni stanowiącej

fascynacji dziełami, które powstawały ku pokrze-

pomost pomiędzy teorią wychowania a ocze-

pieniu serc rodaków. Szansa, jaką było sięganie do

kiwaniami dziecka czy też młodego człowieka

takich właśnie wzorców, przez harcerstwo nie zo-

– harcerza.

stała zmarnowana. Jednocześnie ruch przyczynił

Nie jest to opracowanie naukowe a jedynie po-

się do trwałości i pozostaniu Grunwaldu w naszej

pularyzatorskie, choć autor wskazuje na źródła

zbiorowej świadomości. Najlepszym zobrazowa-

swoich informacji, a w przypisach dostarcza czy-

niem tej tezy jest fakt, że przez całe lata, kiedy to

telnikowi dodatkowej wiedzy i poszerza wiado-

już nikt nie odwiedzał pól historycznej bitwy (poza

mości z tekstu zasadniczego. Bywa, że polemicz-

organizowaniem raz w roku przysięgi wojskowej

nie odnosi się do innych opracowań, które mogą

później rozwiązanych jednostek) harcerstwo tam

zawierać nieścisłości lub odmienne niż jego oceny

było, prowadziło akcje szkoleniowe i kształcenio-

zaistniałych faktów. Przy opracowaniu korzysta

we, oceniało swoje śródroczne inicjatywy grun-

także z dość licznych opracowań (głównie przy-

waldzkie, planowało nowe, wypoczywało.

czynkarskich, artykułów i notatek informacyj-

Opracowanie niniejsze ma pokazać zakres har-

nych), jakie powstawały w ZHP.

cerskiego zaangażowania w popularyzację, pro-

Założeniem autora było także pokazanie analizo-

pagowanie i podtrzymywanie idei grunwaldz-

wanych zjawisk w możliwie szerokim kontekście

kiej. Ma stanowić swoisty przegląd (niestety dość

funkcjonowania społeczeństwa i narodu a nie

uproszczony) inspiracji i oddziaływania na ide-

tylko odnoszenie ich do historii ruchu harcerskie-

ologię, system wychowawczy i formy pracy ZHP

go i Związku Harcerstwa Polskiego. Tym przede

z Grunwaldem w tle. Ma stanowić swoisty zbiór

wszystkim opracowanie to ma różnić się od

i rejestr inicjatyw harcerskich, podejmowanych

wszystkich innych dotychczasowych, choć trud-

dla popularyzacji historii o tym szczególnym

no, żeby z tego dorobku nie korzystać i nie cenić

wydarzeniu i podtrzymywania naszej zbiorowej

jako uporządkowanego źródła inspiracji.

pamięci narodowej na poziomie godnym jego poZ materiału tego wynika przekonywująco ponad-

HARCERSKIE POCZĄTKI
I OKRES II RZECZYPOSPOLITEJ

czasowa rola harcerstwa Warmii i Mazur jako od-

Od pierwszych dni, kiedy tylko pojawiła się „no-

danego i jednoznacznie zdeklarowanego strażni-

wina skautowa” na terenach ziem polskich, była

ka pamięci narodowej o zwycięstwie grunwaldz-

ona wiązana z narodową tradycją i etosem rycer-

kim i jego miejsca w etosie Polaków. Stwierdzić

stwa a także walką i ideą niepodległościową. Była

można, że jest to naturalne i oczywiste – jedność

to naturalna tęsknota narodu do niepodległości

zdarzeń i miejsca ma tutaj swoje decydujące zna-

uzewnętrzniana m.in. również poprzez pielęgno-

czenie. Ale czy jest to impuls dostateczny i wy-

wanie najchlubniejszych tradycji i pamięci o wiel-

starczający? O stanie takim decyduje – zdaniem

kich dniach Rzeczypospolitej i jej bohaterach,

autora – pewna niedefiniowalna specyfika myśle-

nawet jeśli byli oni postaciami tylko literackimi-

nia kadry ZHP o służbie. Specyficzna mentalność

-fikcyjnymi. Poczesne miejsce w tak budowanej

harcerskich instruktorów-strażników zbiorowej

idei i harcerskiego systemu wychowawczego zaj-

odpowiedzialności za wartości i treści etosu naro-

mował oczywiście Grunwald oraz ludzie z tym

dowego i znaczenia dla niego pamięci o wiktorii

ponadczasowym wydarzeniem związani. Polskim

grunwaldzkiej.

symbolem rycerskości, prawości oraz wszelkich

Współczesne odczytanie i opisanie zjawiska tak

możliwych zalet i cnót był od zawsze Zawisza

bardzo złożonego, jak treści wynikające z poję-

Czarny herbu Sulima, rycerz z Grabowa, bohater

cia „Grunwald”, jest nieproste i wymagające od

wiktorii grunwaldzkiej, mąż stanu, dyplomata

adresata historycznej wiedzy ogólnej, znajomości

i wielka osobowość.

nadczasowego znaczenia.
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Kiedy Andrzej Małkowski otrzymał zadanie prze-

napływu na ziemie polskie idei Baden-Powellow-

tłumaczenia pierwszego skautowego podręcznika

skich zatroszczyło się, aby był on jedynie wzor-

autorstwa Roberta Baden-Powella, to wkrótce po-

cem, który należy wykorzystać nie przez naśla-

stanowił, że nie będzie to proste jego tłumaczenie,

downictwo, ale twórczą inspirację zbudowania

lecz próba adaptacji idei skautowej na potrzeby

ruchu odpowiadającego oczekiwaniom właści-

młodzieży polskiej znajdującej się w specyficznej

wym dla młodzieży polskiej – wówczas znajdu-

sytuacji – wzrastającej w podzielonej pomiędzy

jącej się pod panowaniem trzech jakże różnych

zaborców Ojczyźnie. Prekursor ruchu zauważył,

zaborców.

że „odkrywca” skautingu w swojej metodzie pro-

Mieczysław Schreiber i Eugeniusz Piasecki auto-

ponuje odpowiadające chłopcom podejście do ich

rzy książki Harce młodzieży polskiej, która jest

oczekiwań i potrzeb. Zajęcia wynikają z pragnień

także pierwszym polskim podręcznikiem har-

i tęsknot młodzieży polskiej, choć winny nawią-

cerskim z ogromną wyobraźnią a także profe-

zywać do dziejów, przygód i tradycji rycerstwa

sjonalizmem postanowili, że użyte nazewnictwo

polskiego, do zrywów powstańczych narodu,

w tym wydawnictwie będzie rodzime, polskie

a jednocześnie mogą stanowić doskonały środek

a naśladownictwo skautowe pozostanie jedynie

do rozwijania dzielności, mocnych charakterów,

w stopniu minimalnym, wynikającym głównie

panowania nad sobą i konsekwentnego dążenia do

z braku właściwych odpowiedników czy też sy-

realizacji obranych celów. Mogą służyć wychowa-

nonimów w języku ojczystym. Współpracując

niu wyzwolicieli i obrońców Ojczyzny. Już wów-

z językoznawcami i liczną grupą osób związanych

czas Andrzej Małkowski ujął to lapidarnie a jakże

z Towarzystwem Nauczycieli Szkół Wyższych,

trafnie – harcerstwo to skauting + niepodległość.

a mających doświadczenie w pracy z młodzieżą

Harcerstwo w początkowym okresie swojego ist-

i jej kulturą fizyczną, opracowali podstawy no-

nienia, a ściślej kształtowania się, było ruchem

menklatury i nazewnictwa dla tworzącego się ru-

niewątpliwie czynnie niepodległościowym i od-

chu . Dzisiaj mówiąc o hufcach czy chorągwiach

czuwało potrzebę posiadania właściwych wzor-

harcerskich najczęściej nie zdajemy sobie sprawy

ców moralnych i osobowych. Harcerz wyzwoliciel

z wzorców tych określeń, których można doszu-

i obrońca Ojczyzny to więcej niż tylko konspirator

kiwać się choćby w poezji romantycznej opisują-

i osoba sprawnie posługująca się bronią. Zawisza

cej i sławiącej:

Czarny także świetnie władał mieczem i był nie-

Jak czarne chmury pędzone wiatrami,

zwykle trudnym przeciwnikiem zmagań w polu

Gdy z srogim grzmotem uderzą o siebie,

i na turniejach, a przecież jego legenda, która

Tak hufce polskie z Krzyżaków rotami

powstała już za życia, nie z tego powodu jest tak

Zwarły się z trzaskiem w tej ciężkiej potrzebie, (...)

trwałą i jednoznacznie rysującą postać świetlaną

Pisał w swoich utworach, później wydanych

i monumentalnie wielką. O wielkości jej zdecy-

w zbiorze o tytule „Śpiewy historyczne”, Julian

dowały przymioty charakteru i osobowość – te

Ursyn Niemcewicz . A przecież jest to tylko jeden

cechy, których wzorców harcerstwo potrzebowało

z przykładów, które w rzeczywistości można by

i poszukiwało na początku swojej drogi.

mnożyć.

Harcerstwo w odróżnieniu od większości orga-

W okresie walki o niepodległość Polski i kształt

nizacji skautowych na świecie od pierwszych dni

jej granic w społeczeństwie II Rzeczypospolitej

2

3

2. Mieczysław Schreiber, Eugeniusz Piasecki, Harce młodzieży polskiej, Lwów 1917. Jest to drugie wydanie tej książki, jakim dysponował autor.
W przedmowie do wydania pierwszego a powtórzonej także w wydaniu drugim autorzy stwierdzają, że książka ta była gotowa do druku
wiosną 1911 r. i nie ukazała się jedynie, aby nie tworzyć konkurencji dla właśnie wydawanej publikacji a raczej tłumaczenia Andrzeja
Małkowskiego Scouting jako system wychowania (lipiec 1911 r., nakładem Związku Sokolego).
3. Julian Ursyn Niemcewicz, Śpiewy historyczne, wydane nakładem Gebethnera i Wolffa bez daty wydania, s. 36. Autor ten – poeta, satyryk,
dramatopisarz, powieściopisarz, pamiętnikarz, działacz polityczny i kulturalny zbiór 32 pieśni pod wspólnym tytułem Śpiewy historyczne
w zasadniczej części napisał w latach 1808-1810. Wśród utworów tych znajduje się także wiersz Władysław Jagiełło, Bitwa pod
Grunwaldem z Krzyżakami, skąd pochodzi ten cytat.
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panowała ogólna fascynacja niezbyt odległymi

chór dyrygowany przez kompozytora muzyki,

w czasie powstaniami narodowymi i ich bohate-

Warmiaka – Feliksa Nowowiejskiego. Kompo-

rami. Do osób cieszących się szczególnym mirem

zytor utwór ten pisał z myślą o tych obchodach,

narodowym zaliczali się: Tadeusz Kościuszko,

o czym zaświadcza fakt, że w styczniu 1910 r.

Emilia Plater czy też ks. Józef Poniatowski. Był to

„Nowiny Krakowskie” informowały czytelni-

jednak także czas, kiedy Ignacy Paderewski fundu-

ków, że Feliks Nowowiejski ukończył prace nad

je pomnik grunwaldzki w Krakowie a na terenach

„Hymnem Grunwaldzkim”, a pierwsze wydanie

całego kraju, równolegle do toczonych walk o gra-

utworu (w tymże 1910 r.) opatrzone było tytułem:

nice wskrzeszanego państwa, stawiane są obiekty

„Ojczyźnie! HASŁO – uroczysta pieśń na obchód

pamięci narodowej, przypominające o wiktorii

grunwaldzki”. Pieśń ta w charakterze dostojna

grunwaldzkiej i jej bohaterach. Kiedy cały naród

i patriotyczna od jej pierwszego wykonania zrobi-

chwycił za broń, aby bronić Ojczyzny przed nad-

ła niezatarte wrażenie i stała się utworem zarów-

ciągającą ze wschodu nawałą bolszewicką, wśród

no w treści, jak i formie wyjątkowym. Pomimo że

walczących harcerzy znajdujemy druhów z 1 Ber-

jako wiersz przez jej autorkę – Marię Konopnicką

dyczowskiej Drużyny im. Zawiszy Czarnego, czy

– ofiarowany był dla germanizowanej Wielko-

też 16 Warszawskiej Drużyny im. Zawiszy Czar-

polski, stała się pierwszym hymnem harcerstwa

nego, która szczególnie wysoką ofiarę krwi oddała

(skautingu polskiego), a wkrótce później także

4

w walkach o granice Rzeczypospolitej .

polskiej emigracji. Obecnie – od wielu już lat

Początki ruchu harcerskiego na ziemiach pol-

– jest hymnem Polskiego Stronnictwa Ludowego.

skich to także poszukiwania własnej tożsamo-

Również

ści, wzorców, samookreślenie sacrum i profanum

w Krakowie 1910 r. dały polskiemu skautingowi

ruchu, który wkrótce powoła swoje organizacje-

a następnie harcerstwu pozdrowienie i słowo jed-

-stowarzyszenia. Stanie się suwerenny i niezależ-

noznacznie wskazujące na harcerstwo i harcerski

ny od organizacji, dzięki których wsparciu mógł

charakter rzeczy przez nie określane. „Czuwaj”

powstać i się usamodzielnić. Pierwszym hymnem

– to hasło V Zlotu Sokolstwa Polskiego z okazji

harcerstwa, a raczej jeszcze skautingu polskiego,

jubileuszu grunwaldzkiego. Prostotę i ogromną

była „Rota” do słów Marii Konopnickiej. Autorka

komunikatywność tego jednego słowa, zawołania

wiersz napisała wstrząśnięta akcją germaniza-

dostrzegła uczestniczka uroczystości Olga Dra-

cyjną w Wielkopolsce i po raz pierwszy opubli-

honowska-Małkowska. Postanowiła ona, że w jej

kowała w listopadzie 1908 r. na łamach krakow-

drużynie będzie ono pozdrowieniem harcerek –

5

obchody

rocznicy

grunwaldzkiej

skiego pisma „Przodownica” . Narodziny Roty

tak też się stało. Wkrótce przyjęło się w całym

jako pieśni szczególnej w etosie narodu miało

ruchu i do dziś pozostaje wyjątkowym wyznacz-

miejsce w Krakowie w 1910 r. podczas obchodów

nikiem oraz oznacznikiem harcerskości . Jest to

500. rocznicy bitwy pod Grunwaldem. W trakcie

także jedyne słowo, jakie znalazło się na odznace

uroczystości odsłonięcia pomnika Władysława

szczególnej – krzyżu harcerskim.

Jagiełły – potocznie zwanym „grunwaldzkim”

W drugim numerze „Skauta” – z 1 listopada 1911 r.

– prawykonania pieśni dokonał 600-osobowy

– pisma, które zaczęto wydawać we Lwowie, uka-

6

4. Władysław Nekrasz, Harcerze w bojach. Przyczynek do udziału młodzieży polskiej w walkach o niepodległość Ojczyzny w latach 1914-1921,
Część druga, Warszawa 1931, s. 499-504.
5. http://www.a-pesni.golosa.info/polsk/rota.htm Maria Konopnicka zarówno po raz pierwszy, jak i kolejnych publikacjach, zamieszczała jedynie
trzy pierwsze zwrotki tego utworu (powszechnie znane), czwartą odnaleziono później w rękopisach poetki.
6. Harcerstwo od początku swojego działania poszukiwało odpowiedniego pozdrowienia, zawołania. Tłumaczone z angielskiego Bądź gotów
było mało wymowne i zupełnie nieosadzone w rodzimej tradycji. Proponowane Czołem, uznawano za zbyt czołobitne, mało honorowe
i w wymowie służalcze. Czuwaj nie posiada żadnej z tych wad a ponadto znane jest polskiej i rycerskiej tradycji służby dla wspólnoty, dla
innych. W 1912 r. Olga Drahonowska-Małkowska stwierdziła: Przyjęte i dotychczas używane sokolskie „Czołem”, choć prastare, przecież
trąci służalstwem (czołem padać przed kimś, zniżać czoło). Tymczasem hasło „Czuwaj” jest przypomnieniem obowiązku i oznaką równości,
braterstwa. [cyt. za:] Henryk Leśniowski, Czuwaj!, Olsztyn 2006, s. 1; Czołem! Czuwaj!, „Skaut” 1912, nr 17-19.
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w każdym opracowaniu analitycznym jest trudne

go autorstwa Andrzeja Małkowskiego . Prawo to

ze względu na skromność materiałów, opracowań

wzorowane na angielskim odpowiedniku prawa

z tego okresu, stosownych dokumentów. Pomi-

skautowego swoim rodowodem sięgało średnio-

nięcie – błędem i brakiem staranności.

wiecznych praw i kodeksu stanu rycerskiego.

Z omawianego okresu zachowały się liczne ofi-

Mimo że najczęściej nie posiadało ono swojej

cjalne wydawnictwa poświęcone Grunwaldowi

spisanej wersji, a jedynie było znane z przeka-

i z nim związanym datom historycznym. Zacho-

zów ustnych, obowiązywało na równi z prawem

wały się również dzienniki, pamiętniki, indywidu-

królewskim. Służyło ono ludziom, którzy służbę

alne kroniki harcerek i harcerzy zawierające różne

swoją ofiarowali seniorowi (swojemu panu), póź-

zapiski, notatki, opisy zdarzeń . Nierzadko znacz-

niej ojczyźnie – w miarę jak słowo to z czasem

ną część takiego notatnika zawierają teksty pieśni,

zaczęło nabierać dziś znanych treści. Na takich

piosenek oraz wierszy patriotycznych. Nietrudno

wzorach powstało ślubowanie i prawo skautowe,

trafić tam na wspomnianą już „Rotę” czy „Bitwę

a ich autor nawiązywał wprost do ideałów rycer-

pod Grunwaldem z Krzyżakami”, bywają utwory

stwa polskiego. W Prawie Harcerskim spośród

mniej znane, w tym choćby takie, jak:

dziewięciu jego punktów cztery odwoływały się

Wzywacie Boga w każdym dziele!

8

9

do cnót rycerskich , a Zawisza Czarny stał się na

W waszych krzyżackich ustach… Bóg!

zawsze wzorem prawości, sprawiedliwości, praw-

Wy… Boga! Wy wywłaszczyciele!

dy i wszelkich cnót, gdyż pierwszy już punkt tego

Wy najfałszywsi z Bożych sług!

prawa zapewniał i nakazywał: Na słowie skauta

Wy… z Bogiem? wy?... Faryzeusze!

można polegać jak na Zawiszy. W prawie skauto-

Na rozpacz matek, krzywdy, łup!

wym a następnie harcerskim pojawiła się zatem

Na chłostę dzieci i katusze!

legenda – postać Zawiszy Czarnego jako personi-

Na krew, co tryska wam z pod stóp?

fikacja rycerskości, prawości, prawdy i sprawie-

Wy z Bogiem? krzyżem przed wiekami

dliwości. W tle tych cech doszukamy się także

Szliście w Grunwaldu krwawy smug –

altruizmu, wierności i oddania słusznej spra-

Ale Bóg wtedy nie był z wami,

wie. Postać Zawiszy stała się dla harcerstwa nie

I dziś nie będzie z wami Bóg!

tyle wzorem osobowym, co wzorem rycerskości

Sam fakt umieszczania w dziennikach skautowych

w najszerszym i romantycznym rozumieniu tego

przywołanych utworów i im w charakterze po-

pojęcia – i tak jest do dziś, choć nowego, współ-

dobnych świadczy niezbicie o rozpowszechnianiu,

czesnego odczytania tych cech należy poszukiwać

wymianie a także potrzebie ich posiadania. Wy-

nieustannie.

dawnictwa oficjalne – często niedostępne w da-

Poza przedstawionymi inspiracjami grunwaldz-

nym zaborze – rozpoczynały swoje drugie życie

kimi na tworzący się ruch harcerski na ziemiach

w środowisku skautowym, później harcerskim, bę-

polskich a następnie II Rzeczypospolitej istniało

dąc przedmiotem dyskusji, inscenizacji, wymiany,

oddziaływanie tych idei także w wymiarze indy-

inspiracją gawęd przy ognisku. Takiego elementu

widualnym – na harcerkę, harcerza. Ujęcie tego

kształtowania etosu narodowego na podstawie hi-

10

7. Pierwsza redakcja Prawa była tekstem nieoficjalnym, autorskim A. Małkowskiego, opublikowanym w: „Skaut” 1911, nr 2. Wersja oficjalna
Prawa i Przyrzeczenia Skautowego była tzw. trzecią redakcją i opublikowana została w dziale „Urzędowe” w: „Skaut” 1914, Nr 14-15. Analizę
i ewolucję zmian tekstu prawa pokazuje: Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie. Komentarze, teksty, „Harcerstwo” 1985, nr 4.
8. Były to: pkt 1 – cytowany w tekście zasadniczym, pkt 2 – Skaut jest wierny Ojczyźnie, pkt 3 – Skaut jest obowiązany być pożytecznym
i pomagać innym, pkt 5 – Skaut jest rycerski. Barbara Bogdańska-Pawłowska i Dorota Jeżowska-Olszewska w opracowaniu „Tradycja
Grunwaldzka w wychowaniu harcerskim”, Olsztyn 1995, s. 3, błędnie podają brzmienie 1 punktu Prawa Skautowego opublikowanego
w „Skaucie” 1911, nr 2 – tzw. pierwszej redakcji. Autorowi nie jest znane pochodzenie tam cytowanego tekstu. Ponadto niesłusznie piszą
o dziesięciu punktach Prawa Harcerskiego, kiedy było ich faktycznie dziewięć. Prawo uzupełnione zostało o dalszy – dziesiąty punkt – pod
wpływem „Eleusis”, już po tej publikacji.
9. Autor dysponuje Dziennikiem Skautowym Tusi Urbańskiej we Lwowie ul. Akademicka b 10, obejmuje on lata 1913-1914 i dalsze.
10. Jest to fragment wiersza Kazimierza Laskowskiego (El) pt. Wzywacie Boga!... Cytat sporządzono zgodnie z oryginalną pisownią.
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storii Grunwaldu nie można nie dostrzegać i lek-

olzia, co miało miejsce 2-10 października 1938 r.

ceważyć w ówczesnym systemie wychowawczym

Wydarzenie to stało się sygnałem do ogłoszenia

młodego jeszcze ruchu harcerskiego.

Pogotowia Wojennego Harcerek, które było or-

Lata trzydzieste minionego wieku to głębokie

ganizowane znacznie wcześniej z właściwą dla tej

zmiany ideowe w ruchu harcerskim. Może nie-

organizacji zapobiegliwością. Harcerstwo męskie

zbyt dostrzegane na poziomie zastępu czy dru-

w podobnych działaniach było nieco zapóźnione

żyny, jednak istotne i narastające z upływem

– nadmiernie zajęte wewnętrznym konfliktem

czasu. W lutym 1931 r. instruktorzy harcerscy

w środowisku warszawskim.

o orientacji endeckiej utracili dominację nad

Przy tej okazji warto zwrócić uwagę, jak wiel-

ruchem na rzecz obozu sanacji z wojewodą ślą-

ką estymą i szacunkiem darzono ruch harcer-

skim Michałem Grażyńskim jako przewodniczą-

ski w kraju, mający swój niezaprzeczalny wkład

11

cym ZHP . Rozpoczął się „złoty wiek” dla ZHP

w budowanie niepodległej Polski i kształtowanie

– okres silnego wsparcia harcerstwa przez wojsko,

jej granic. W dniu 11 listopada 1938 r. Poczta Pol-

władze, instytucje i organy państwowa. Zaczyna

ska – pod symboliczną datą święta narodowego –

się myśleć o Związku jako stowarzyszeniu wyższej

wydała pamiątkowy znaczek

użyteczności. Te sprzyjające uwarunkowania na-

Zaolzia do Polski, który przedstawia alegorycz-

kładają się na dynamiczny rozwój ruchu, zarówno

ną postać Ojczyzny osłaniającej swoim płasz-

w rozumieniu ilościowym, jak również programu

czem trzy postacie – pierwszą z nich jest harcerz

12

13

z okazji powrotu

i metody wychowawczej . Harcerstwo zaczyna

w mundurze z laską skautową.

wychowywać poprzez specjalności i indywidualne

W przeddzień kapitulacji Warszawy 27 września

zainteresowania. Niemal narodową specjalnością

1939 r. w wyniku inicjatywy Aleksandra Ka-

Polaków w świecie skautingu staje się żeglarstwo

mińskiego i spotkania ok. dziesięciu obecnych

i sporty a raczej dyscypliny wodne. W efekcie we-

w Warszawie członków Naczelnej Rady Harcer-

wnętrznego zapotrzebowania organizacji w roku

skiej i kierownictwa Głównej Kwatery Męskiej

1934 zakupiono drewniany szkuner „Petrea”, który

w mieszkaniu prywatnym Stanisława Borowiec-

został przebudowany na statek szkolny. Chrzest

kiego , zdecydowano o podjęciu przez harcer-

jachtu miał miejsce 29 czerwca 1936 r. z udziałem

stwo działalności konspiracyjnej, nieco później

Michaliny Mościckiej, żony prezydenta Ignacego

nadając jej kryptonim Szare Szeregi (Sz. Sz.).

Mościckiego – protektora ZHP. Marszałka Rydza-

Nie rozstrzygając w tym miejscu sporu, czy harcer-

-Śmigłego reprezentował wicepremier minister

stwo konspiracyjne było klasycznym wręcz przykła-

skarbu Eugeniusz Kwiatkowski. Na życzenie kapi-

dem związku par excellence wychowawczego

tana żaglowca gen. Mariusza Zaruskiego otrzymał

to widział Tomasz Strzembosz, czy też 1 wrze-

on imię „Zawisza Czarny”.

śnia1939 roku harcerstwo wróciło do swoich korzeni

14

15

– jak

jako ruch, jako organizacja patriotyczna, walcząca

W OKRESIE WIELKIEJ PRÓBY

– w dosłownym znaczeniu – o Polskę o państwo pol-

W wymiarze praktycznym II wojna światowa dla

skie

harcerstwa miała swój początek z dniem zajęcia

cerski system wychowawczy wraz ze swoją organi-

przez wojska Rzeczypospolitej terenów tzw. Za-

zacją poddany został ciężkiej próbie.

16

– co twierdził Kazimierz Koźniewski, har-

11. 1-2 lutego 1931 r. w Krakowie obradował XI Zjazd Walny ZHP, który na przewodniczącego Związku wybrał właśnie Michała Grażyńskiego.
12. Harcerstwo w roku 1930 liczyło łącznie ok. 64 tys. członków, wzrost ilościowy organizacji był tak dynamiczny, że w roku 1938 obie
organizacje harcerskie (żeńska i męska) liczyły łącznie prawie 205 tys. Patrz: Wacław Błażejewski, Z dziejów harcerstwa polskiego (19101939), Warszawa 1985, s. 338-339.
13. Na podstawie: Katalog specjalizowany znaków pocztowych ziem polskich 1981, Warszawa 1980, t. 1. s. 114. Znaczek ten posiada 309 numer
katalogowy i został emitowany o nominale 25 gr w nakładzie 10 mln szt.
14. Nikt nie potrafi jednoznacznie odtworzyć listy a więc także liczby uczestników tego spotkania – stąd określenie „około”. Kontrowersja
głównie dotyczy udziału w nim ks. Jana Mauersbergera, późniejszego przewodniczącego Sz. Sz.
15. Tomasz Strzembosz, Szare szeregi jako organizacja wychowawcza, Warszawa 1984, s. 7.
16. Kazimierz Koźniewski, I zawsze…, s. 177.
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W listopadzie 1942 r. okrzepłe już organizacyj-

-pocztowcy doręczyli ponad 150 tys. przesyłek,

nie a także mające pierwsze sukcesy bojowe oraz

przeciętnie dziennie 3 do 6 tys. a rekordowo na-

niepowodzenia w pracy konspiracyjnej przeciw

wet 10 tys. listów . Byli także kolporterami prasy

okupantom Szare Szeregi przystąpiły do organi-

podziemnej.

zacji swojej najmłodszej grupy wiekowej, obej-

Pomimo, że w historiografii harcerstwa okres

mującej chłopców w wieku 12-14 lat. Początkowo

Sz. Sz. jest przez historyków najpełniej i najlepiej

ten człon wiekowy Sz. Sz. określano kryptoni-

zbadany oraz opisany, to jednak archiwa przecho-

17

20

mem HJ , który zamieniono wkrótce na „Zawi-

wują niewielką ilość dokumentów odnoszących

sza”. W końcowym okresie okupacji niemieckiej

się do codziennego życia i działania jednostek har-

„Zawisza” był najbardziej rozbudowanym i licz-

cerskich tego okresu. Wynika to przede wszyst-

nym szczeblem organizacyjnym konspiracyjnego

kim z zasad konspiracji – tworzenia dokumentów

harcerstwa, liczącym ok. 4 tys. chłopców. W sa-

bezwzględnie niezbędnych. Muzeum Warszawy

mej Warszawie ponad połowa stanu harcerzy

posiada w swoich zbiorach kronikę Drużyny 200

z Sz. Sz. stanowili zawiszacy. Tworzeniem drużyn

Bojowej Szkoły Grochów, gdzie w wytycznych na

zawiszackich a także koordynacją ich pracy z ra-

miesiąc lipiec znajdujemy zapis: 4. Obchód Grun-

mienia „Pasieki” (Głównej Kwatery) kierował po-

waldu w sekcjach. Ponadto na stronie tej znajduje

mysłodawca tego eksperymentu Stefan Mirowski

się rysunek trofeów grunwaldzkich z datą 15 lip-

– przewodniczący ZHP w latach 1990-1996.

ca 1410 – symbolizujących uroczystości rocznico-

Zawiszacy pracowali i przechodzili przeszkole-

we bitwy pod Grunwaldem .

nie harcerskie zgodnie ze specjalnie przygoto-

Podkreślenia i szczególnej uwagi wymaga fakt

wanym programem wychowania harcerskiego

ogromnego autorytetu i prestiżu harcerstwa, Sza-

w warunkach wojny. W grudniu 1942 r. został

rych Szeregów w społeczeństwie polskim także

wydany podręcznik pracy z tą grupą wiekową

w warunkach okupacji i bezwzględnego terroru

harcerzy Przodownik, autorstwa Aleksandra

hitlerowskiego. Pamiętać należy, że najmłodsi

18

21

Kamińskiego . Już w pierwszym roku pracy

harcerze tego okresu – zawiszacy jak zawsze przy-

ukazywała się dla nich w Warszawie gazetka

należeli do organizacji za wiedzą i pozwoleniem

„Bądź Gotów” a w Krakowie „Na Tropie”. Grze-

rodziców, a przecież fakt takiego członkostwa za-

gorz Nowik pisząc o organizacji pracy i kiero-

grożony był śmiercią nie tylko dziecka-harcerza,

waniem w Sz. Sz. stwierdził: Program Zawiszy

ale także najbliższych, rodziny.

uwzględniał wychowanie ideowe, obchody rocznic

Poszukując kontekstów grunwaldzkich w har-

narodowych, zdobywanie stopni i sprawności har-

cerstwie okresu Sz. Sz. nie sposób pominąć tra-

cerskich, wychowanie fizyczne, wycieczki i obozy

dycyjnych dla ruchu imion nadawanych dla jego

oraz intensywne przygotowanie do służby pomoc-

jednostek organizacyjnych. W różnych wyka-

niczej: poznawanie miasta, wywiad, służba prze-

zach znajdujemy imiona i kryptonimy: 16 WDH

19

ciwpożarowa .

im. Zawiszy Czarnego, 78 WDH im. Króla Wła-

Zawiszacy do historii przeszli przede wszystkim

dysława Jagiełły, pluton „nowych” Grup Szturmo-

jako organizatorzy Harcerskiej Poczty Polowej

wych „Jurand”, 41 WŻDH im. Królowej Jadwigi,

pracującej w okresie powstania warszawskiego

I Grochowska DŻ „Żubry” im. Króla Władysła-

1944 r. W okresie 63 powstańczych dni harcerze-

wa Jagiełły, Rój [hufiec – przypis J.Ch.] Zawiszy

17. Skrót HJ miał być – w założeniu – mylony z identycznym skrótem Hitlerjugend a rozwijany był w Sz. Sz. jako: Harcerstwo Jutra, Harcerze
Jutra, Harcerze Juniorzy i Harcerstwo Juniorów. Nazewnictwo to zostało w lipcu-sierpniu 1943 r. na trwałe wyparte nazwą „Zawisza”, którą
odtąd konsekwentnie używano.
18. Pełna nazwa publikacji brzmiała: Przodownik. Podręcznik dla kierowników oddziałów Zawiszy i do 1944 r. doczekała się trzech wydań.
19. Grzegorz Nowik, Straż nad Wisłą, Warszawa 2001, t. 3, s. 1155.
20. Jerzy Kasprzak, Tropami powstańczej przesyłki, Warszawa 1972, s. 87.
21. Grzegorz Nowik, Straż…, t. 3, s. 1184.
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„Giermkowie Zawiszy” i „Grunwald” – to tylko

nakładała na każdego Niemca-patriotę obowią-

z Ula [chorągwi – przypis J.Ch.] „Wisła” [Warsza-

zek wizyty w mauzoleum pod Tannenbergiem

wa – przypis J.Ch.].

– miejscu szczególnym dla narodu .

Podobnie także osoby indywidualne na potrze-

Ze zrozumiałych względów pola grunwaldzkie

by konspiracji przyjmowały pseudonimy, wśród

przez cały okres rozbiorowy były miejscem nie-

których znajdujemy także związane z pamięcią

zagospodarowanym. W okolicach historycznej

o Grunwaldzie: „Jagiełło”, „Jagienka”, „Jurand”

bitwy z Krzyżakami skromnie upamiętnione były

(występuje także „Jurand I” i „Jurand II”, co może

jedynie miejsca związane z pobytem i działaniem

świadczyć, że osoby te działały w jednym środo-

braci zakonnych i ich sojuszników.

25

22

wisku), „Zawisza” , „Sulima” czy też po prostu
23

Kiedy wynik II wojny światowej był już rozpoznawalny i powstawały koncepcje nowej odro-

„Grunwald” .

dzonej Polski, Grunwald stał się symbolem uni-

PO II WOJNIE I OKRES PRL-U

wersalnym chętnie wykorzystywanym w symbo-

W historiografii niemieckiej bitwa pod Grunwal-

lice i propagandzie odradzającego się państwa.

dem nazywana jest bitwą pod Tannenbergiem – od

Naczelny Dowódca Wojska Polskiego od 22 lipca

niemieckiej nazwy pobliskiej Grunwaldowi miej-

1945 r. masowo przyznawał i wręczał Odznakę

scowości Stębark. Uwaga ta jest niezwykle istotna

Grunwaldzką

pamiętając, że w roku 1914 w ramach prowadzonej

tach 1939-1945, która w legitymacji miała zapisa-

rosyjskiej operacji wschodniopruskiej doszło do

ne: Odznaka Grunwaldzka jest symbolem zwycię-

rozstrzygającej bitwy na terenach przyległych do

stwa nad Niemcami. Gwardia Ludowa już w 1943 r.

Olsztynka. Sztab niemiecki gen. von Hindenburga

ustanowiła swoje odznaczenie bojowe dające

i Ludendorffa w trakcie tego starcia mieścił się wła-

początek późniejszemu państwowemu orderowi

śnie w Stębarku-Tannenbergu oddalonym ok. 15 km

Krzyża Grunwaldu.

od pola rozgrywającej się bitwy. Druzgocąca klęska

Od zakończenia II wojny światowej minęło le-

Rosjan pozwoliła propagandzie niemieckiej na uku-

dwie dwa miesiące, a 15 lipca 1945 r. na polach

cie określenia „Drugiej bitwy pod Tannenbergiem”.

Grunwaldu odbyło się wielkie spotkanie wojska

Zaświadczać ona miała o rzekomym rewanżu na

i społeczeństwa pod nieoficjalnym hasłem „Grun-

Słowianach za Grunwald z 1410 r. Dla wzmocnie-

wald 1410 – Berlin 1945” . W wielotysięcznej

nia propagandowego pod Stębarkiem wzniesiono

manifestacji na polach historycznej bitwy uczest-

mauzoleum feldmarszałka Paula von Hindenburga

niczyli także harcerze z 1 DH im. Władysława Ja-

uznawanego (nie do końca słusznie) za twórcę zwy-

giełły z gimnazjum męskiego w Olsztynie. Była to

24

cięstwa nad Rosjanami . Propaganda hitlerowska

26

uczestnikom walki zbrojnej w la-

27

dla nich nagroda za pracę przy odgruzowywaniu

22. Szare Szeregi. Harcerze 1939-1945, pr. zb. pod red. Jerzego Jabrzemskiego, Warszawa 1988, t. 3, s. 253-311.
23. Grzegorz Nowik, Straż…, t. 3, s. 1577-1704.
24. Faktycznie mózgiem całej operacji był gen. Erich Ludendorff.
25. Z ciosów kamiennych ze zburzonego mauzoleum Hindenburga w 1954 r. wzniesiony został „Pomnik Wyzwolenia Ziemi Warmińskiej
i Mazurskiej” wg projektu wybitnego artysty Xawerego Dunikowskiego. Pierwotnie pomnik nazwany był „Pomnikiem Wdzięczności Armii
Czerwonej”. Mauzoleum Hindenburga ma w historii także swój harcerski kontekst: z blachy miedzianej pokrywającej dachy baszt mauzoleum,
staraniem kwatermistrza chorągwi olsztyńskiej, późniejszego księdza Mieczysława Józefczyka „Kudyby”, jeszcze w 1945 r. wykonano napis
„ZHP”, który był zamocowany na szczycie budynku przy ulicy Bałtyckiej 5 w Olsztynie – tzw. „Harcerskiej Stanicy” – budynku oddanego do
dyspozycji obu harcerskich chorągwi (żeńskiej i męskiej). Vide: Ks. Mieczysław Józefczyk, W połowie drogi…, Elbląg 2002, s. 93.
26. Odznaka faktycznie wręczana była od 1946 r. i otrzymywali ją wszyscy uczestnicy walki zbrojnej bez względu na formację, w których walczyli
i do których przynależeli.
27. W dokumentach odnotowano: Specjalny charakter miały uroczystości grunwaldzkie w dniu 15 VII br. [1945 – przypis J.Ch.] W godzinach
popołudniowych na polu bitwy grunwaldzkiej tysięczne rzesze Witały ob. Prezydenta Krajowej Rady Narodowej Bieruta, marszałka Polski
ob. Rolę-Żymierskiego, członków rządu, generalicji polskiej i radzieckiej oraz delegacji słowiańskich. Program uroczystości wypełniły: msza
św., pobranie ziemi z pola bitwy celem złożenia jej pod pomnikiem grunwaldzkim w Krakowie, założenia kamienia węgielnego pod pomnik
jedności słowiańskiej przez Prezydenta KRN ob. Bieruta, marszałka Rolę-Żymierskiego i Pełnomocnika Rządu RP płk. dr. Prawina, promocja
podchorążych, dekoracja „Krzyżem Grunwaldu” i innymi odznaczeniami osób wojskowych i działaczy społecznych, defilada wojskowa.
Informacje takie zawierał dokument: Pełnomocnik Rządu na Okręg Mazurski płk dr Jakub Prawin do Ministerstwa Administracji Publicznej
i Generalnego Pełnomocnika Rządu RP dla Ziem Odzyskanych płk. Edwarda Ochaba. Sprawozdanie sytuacyjne za lipiec [za:] Okręg Mazurski
w raportach Jakuba Prawina. Wybór dokumentów. 1945 rok. Olsztyn 1996, s. 132-133.
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swojego miasta oraz przygotowywanie szkół do

kończenia prac – 26 sierpnia – na szczycie Kopca

mającego nastąpić roku szkolnego – pierwszego

Jagiełły zapłonęło harcerskie ognisko symbolizu-

28

30

po zakończeniu wojny . Druhowie z Olsztyna

jące zakończenie prac . Z żalem pamiętać jednak

dali początek dla trwających po dziś powojennych

trzeba, że dzieło to nigdy nie zostało ukończone.

tradycji grunwaldzkich w harcerstwie. A podkre-

Wkrótce kopiec i jego otoczenie zarosły drzewa-

ślić należy, że tradycje te właśnie w okresie powo-

mi oraz krzakami i niewielu pamiętało o jego ist-

jennym, PRL-u i latach późniejszych, przeżywały

nieniu przez całe dziesięciolecia.

i przeżywają swój burzliwy rozwój. Harcerstwo

Rok 1960 to rok jubileuszy i rocznic: 550 rocznicy

konsekwentnie i wielką pieczołowitością pro-

Bitwy pod Grunwaldem, 40 rocznicy plebiscytu

wadzi prace organizacyjne i programowo-wy-

na Warmii i Mazurach, 15 rocznicy powrotu Ziem

chowawcze w oparciu o idee grunwaldzkie i nie-

Zachodnich i Północnych do Macierzy. W tym

ustannie poszukuje ich nowych treści i współcze-

roku także inaugurowano obchody 1000-lecia

snego odczytania.

Państwa Polskiego. W całym Związku prowa-

Sprawdzoną i powszechnie stosowaną formą

dzono działalność programową przypominającą

przybliżania idei grunwaldzkich kolejnym po-

te ważne wydarzenia, jak również ma podstawie

koleniom harcerzy jest lokalizowanie w pobliżu

ich treści budowano i realizowano programy wy-

i okolicach tego historycznego miejsca różnych

chowawcze. Najbardziej aktywni spotkali się na

przedsięwzięć programowych i organizacyjnych

Zlocie Grunwaldzkim. Zlot ten był częścią ogólno-

o zasięgu ogólnopolskim, ogólnozwiązkowym.

polskiej manifestacji jedności polskiej młodzieży,

Szereg z nich przeszło już do historii Związku

w której uczestniczyli przedstawiciele wszystkich

i o takich właśnie słów kilka.

organizacji młodzieżowych (ZHP, ZMS, ZMW

„Grunwald-Malbork” – I Ogólnopolski Zlot Krę-

i ZSP). Zlot harcerski liczył 15 tys. harcerzy z całej

gów Pracy miał miejsce 20-30.08.1959 r. i był pod-

Polski. Obozy poszczególnych chorągwi rozsiane

sumowaniem dwuletniego zuchowego wyścigu

były na przestrzeni 150 km Warmii i Mazur. Obo-

pracy. W zlocie uczestniczyły 53 zwycięskie kręgi

zy te, a raczej ich zgrupowania, były samodzielne

z całego Związku – łącznie ok. 1200 osób. Wszy-

programowo i organizacyjnie. Prowadziły prace

scy uczestnicy zlotu spotkali się na polach koło

i działania na rzecz środowiska swojego pobytu,

Grunwaldu, gdzie odbyła się m.in. ogólnopolska

wspierały pomocą akcję żniwną, prowadziły dzie-

narada namiestników, poświęcona wytycznym

cińce wiejskie, ambulatoria i warsztaty naprawcze.

i planom działania zuchowych zespołów instruk-

Kulminacją było spotkanie uczestników całego

torskich w II etapie ofensywy zuchowej. Wielu

przedsięwzięcia na polach Grunwaldu na wspól-

uczestników zlotu otrzymało – po raz pierw-

nym biwaku i manifestacji, która miała miejsce

szy wręczaną w Związku – Honorową Odznakę

17 lipca. Harcerze Warmii i Mazur dodatkowo

29

Ofensywy Zuchowej . Uczestnicy zlotu usypali

realizowali specyficzne zadania wynikające z pro-

kopiec na wzgórzu, z którego dowodził Jagiełło

wadzenia własnych akcji programowych: „Perkoz”,

w pierwszej fazie bitwy. O wielkości przedsię-

„Kormoran” i „Bezdroża”. Komitet Uroczystości

wzięcia niech świadczy fakt, że kopiec ów, mając

Grunwaldzkich niezwykle wysoko ocenił ich dzia-

wysokość pięciu metrów, wymagał przemieszcze-

łania przyznając specjalną nagrodę pieniężną.

nia ok. 8 tys. m³ ziemi, obłożenia zboczy darnią

Pod hasłem „Jesteśmy tu” 26 czerwca 1963 r. odbył

i kamieniami oraz jego umocnienia. W dniu za-

się kolejny Zlot kręgów instruktorskich i drużyn

31

28. Zdzisław Kostrzewski, Grunwald 15 lipca 1945 r. [w:] „Zeszyty Historyczne Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP im. Grunwaldu
w Olsztynie” nr 6, Olsztyn 2006, s. 79-81 – są to spisane wspomnienia uczestnika manifestacji. O zdarzeniu tym pisze w swoich gawędach
także: Henryk Leśniowski, Mój Grunwald, Kraków 1988, s. 16-17.
29. Leksykon harcerstwa, pr. zb. pod red. Olgierda Fietkiewicza, Warszawa 1988, s. 111-112.
30. Halina Płocha, Tradycje Grunwaldzkie w działalności ZHP na Warmii i Mazurach w latach 1945-1990, [w:] Materiały Programowe. Zeszyt nr
1, Olsztyn 1992, s. 9-10, (Wydawnictwo WDG).
31. Z akcją tą związana jest powszechnie znana w harcerstwie piosenka „Na szlakach Kormorana” ze słowami Jerzego Krzywoszewskiego.
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harcerskich z okazji zakończenia III etapu Ofen-

wspomnianej Polowej Zbiórki. W czasie tej akcji

sywy Zuchowej. W trakcie spotkania uczestni-

zapoczątkowano funkcjonowanie działających do

cy przedsięwzięcia wzięli udział w uroczystości

1989 r. Harcerskich Obozów Archeologicznych.

wmurowania kamienia węgielnego pod budowę

Uczestnicy tych obozów, rekrutowani z całej Pol-

na uroczysku Waszeta harcerskiego Ośrodka

ski, tworzyli Grunwaldzki Klub Archeologiczny.

Szkoleniowego i Wypoczynkowego, który jest po-

29 września 1985 r. w Warszawie na placu marsz. J.

wszechnie znany pod nazwą „Perkoz” – na prze-

Piłsudskiego (wówczas placu Zwycięstwa) władze

strzeni lat swojego funkcjonowania – zmieniający

państwowe, w uznaniu bohaterstwa najmłodszych

funkcje, jakie mu przypisywano.

uczestników walki o wolność w II wojnie świato-

W tym samym roku jesienią – 24 października

wej – harcerzy z Szarych Szeregów – udekorowały

– pola Grunwaldzkie były świadkiem spotkania

sztandar Związku Harcerstwa Polskiego Orderem

harcerzy i instruktorów ZHP z kosmonautą ra-

Krzyża Grunwaldu II klasy . Wydarzenie i uro-

dzieckim, odwiedzającym nasz kraj – Walerym

czystość tę poprzedziła realizowana w ZHP ogól-

32

Bykowskim .

34

nozwiązkowa kampania programowa „Myśmy
33

„Grunwald XXV” to I Zlot Młodzieżowych Krę-

Godnymi Synami”.

gów Instruktorskich z udziałem 2500 najlepszych

W 1987 r. harcerze w odpowiedzi na list Prze-

drużynowych-członków Młodzieżowych Kręgów

wodniczącego Ogólnopolskiego Komitetu Grun-

Instruktorskich (MKI) z całego Związku. 15 lipca

waldzkiego podjęli akcję „Grunwaldzkie Wici”.

1969 r. tradycyjnie już na pod Grunwaldem odbył

Celem jej było dokonanie spisu, inwentaryzacji

się uroczysty apel uczestników zlotu z licznie za-

pomników i tablic pamiątkowych nawiązujących

proszonymi gośćmi i władzami Związku. W apelu

w swych emblematach lub treści do Grunwaldu, czy

uczestniczyły poczty sztandarowe ZHP, a wśród

osób z historią lub tradycją grunwaldzką związa-

zaproszonych znaleźli się uczestnicy Między-

nych; ulic, placów i innych obiektów materialnych,

narodowej Akcji Letniej ZHP i liczna delegacja

noszących nazwy Grunwaldu; imion i adresów za-

uczestników Operacji „1001 Frombork”. W trak-

kładów pracy, spółdzielni, placówek użyteczności

cie zlotu zainicjowano powstawanie kręgów in-

publicznej, szkół oraz innych zbiorowości społecz-

struktorskich „Złotego Liścia”, co miało stanowić

nych noszących imiona mieszczące się w grunwaldz-

czynnik stabilizujący kadrę instruktorską pełniącą

kiej tradycji . Akcja ta, tradycyjnie dla podob-

podstawową funkcję wychowawczą – drużynowe-

nych, zakończyła się sukcesem – harcerze „od-

go. W trakcie zlotu jego uczestnicy wypracowali

kryli” i skatalogowali kilkaset obiektów, w tym

3-letni program współzawodnictwa MKI.

kilkadziesiąt, nieznanych i niedostrzeganych

Gremialnie harcerstwo starsze przybyło pod

w naszej zbiorowej społecznej świadomości i pa-

Grunwald 25-28 sierpnia 1985 r., gdzie odbyła się

mięci o Grunwaldzie.

IV ogólnopolska Polowa Zbiórka Harcerzy Star-

W roku 1988 miał miejsce pierwszy po II wojnie

szych. W zbiórce uczestniczyło ok. 5000 harcerzy

światowej Zlot Związku Harcerstwa Polskiego.

i instruktorów ZHP. W tym też roku harcerze

9 lipca na Warmię i Mazury a ściślej na tereny

z Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej w ramach

w obrębie ok. 100 km. od Stębarka (gdzie mieścił

prowadzonej akcji „Harcerze – Grunwaldowi”

się sztab zlotu) z całego kraju przybyło ponad 21

na historycznych polach zorganizowali stanicę,

tys. harcerzy i instruktorów, którzy wzięli udział

która miała stanowić zaplecze przygotowań do

w zlocie, organizując 20 zgrupowań, głównie

35

32. Opracowania harcerskie odnotowujące ten fakt mylnie podają datę 6 października. Walery Bykowski razem z Walentyną Tiereszkową do
Polski przybyli dopiero 23 października 1963 r.
33. Kryptonim całego przedsięwzięcia nawiązywał do 25-lecia powstania PRL, jednak manifestacja na polach Grunwaldu miała miejsce
w rocznicę Bitwy, a nie zgodnie z ówczesną tradycją – 22 lipca.
34. Z czym w XXI wiek. Wczoraj, dziś i jutro Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich, pr. zb., Olsztyn 2000, s. 15. Wydawnictwo WDG z okazji
Światowego Zlotu Harcerstwa Polskiego „Gniezno 2000”.
35. Henryk Leśniowski, Czuwaj…, s. 148.
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międzychorągwianych . Punktami kulminacyj-

oczywiście hufiec Ostróda, a zaowocowały one

nymi zlotu był na polach Grunwaldu apel ZHP

w nim m.in. nadaniem 12 drużynom imion boha-

15 lipca oraz złaz wszystkich jego uczestników

terów bitwy.

20-21 lipca. Związku, stanowiącego coś więcej

W lipcu 1965 r. Rada Chorągwi Warmińsko-Ma-

niż sumę czterdziestu dziewięciu chorągwi z ich

zurskiej przyjęła założenia i program kampanii,

sztandarami. Wobec władz państwowych i społe-

mającej na celu przyjęcie przez chorągiew imienia

czeństwa prezentował się ruch harcerski, będący

„Grunwaldu”. Składową częścią tej kampanii było

także czymś więcej, niż tylko organizacją o okre-

ubieganie się o miano „Drużyny Grunwaldzkiej”.

37

ślonej strukturze . W trakcie złazu podsumo-

Były to zatem narodziny ruchu drużyn ubiegają-

wano całoroczne współzawodnictwo „Drużyn

cych się o to zaszczytne miano, który przetrwał

Grunwaldzkich” i wręczono po raz pierwszy

do dziś i od dawna już ma swój ogólnozwiązko-

„Znak Zawiszy”, który rok wcześniej decyzją

wy zasięg. Pierwszego wręczenia-wyróżnienia

Rady Naczelnej został wprowadzony na stałe do

drużyn dokonano w 1966 r. 369 drużyn z Warmii

obrzędowości Związku. Miano „Drużyny Grun-

i Mazur otrzymało miano, pamiątkową plakietę,

38

waldzkiej” przyznano 735 drużynom , godny-

a członkowie ich mogli nosić specjalny szaro-bia-

mi „Znaku Zawiszy” uznano niemal wszystkich

ły filcowy emblemat na swoich chustach. Z nada-

harcerzy i instruktorów – uczestników zlotu.

niem imienia „Grunwaldu” chorągwi wiązało

Odznaka znaku wręczona na Polach Grunwaldu

się także ustanowienie Odznaki Chorągwianej

miała unikalny wzór przygotowany wyłącznie na

Harcerstwa z Warmii i Mazur. Odznaka ta po raz

ten zlot i nigdy więcej nie powtórzony. Od roku

pierwszy została przyznana w lipcu 1966 r. Jej ry-

następnego (1989) do dziś odznaka ta nadawana

sunek graficzny obrazował w schematycznej for-

jest i wręczana mając nową inną formę graficzną.

mie sztandary grunwaldzkie wzorowane na ele-

Dla kultywowania tradycji i idei grunwaldzkich

mencie zespołu pomnikowego, jaki zbudowano

w ruchu harcerskim trudne do przecenienia są

i odsłonięto na Polach Grunwaldzkich w 1960 r.

inicjatywy i przedsięwzięcia rodzące się w Cho-

Ciekawą i skuteczną formą popularyzacji i czczenia

rągwi Warmińsko-Mazurskiej. Chorągiew ta

idei grunwaldzkiej w ZHP jest wykorzystywanie na

bez wątpienia jest wiodącą w tych działaniach

potrzeby prowadzonych działań organizacyjnych

w ZHP, ruchu harcerskim a także polskim spo-

i programowych symboli i znaków graficznych

łeczeństwie z jego całą aktywnością obywatel-

związanych z tym właśnie miejscem chwały. Do

ską, organizacjami pozarządowymi i wszystkimi

najstarszych z nich niewątpliwie należy symbolika

komitetami grunwaldzkimi, jakie powołano dla

dwóch nagich mieczy, której Sienkiewicz nadał jed-

nadania właściwego splendoru Grunwaldowi. Jak

noznacznie rycerską i związaną z dumą i honorem

już wspomniano, olsztyńscy harcerze na grun-

nacji słowiańskiej, wymowę. Nie rozstrzygając w tym

waldzkim polu chwały byli już w lipcu 1945 r.

miejscu, czy faktycznie były one użyte przez Krzyża-

W latach następnych (1948-1959) w lipcu corocz-

ków jako symbol rycerskiej waleczności i dumy, czy

nie organizowali rajdy, obozy wędrowne, złazy

też – jak chcą niektórzy – przede wszystkim biblij-

i zloty, których trasa przebiegała lub ich celem

nym, chrześcijańskim symbolem walki o słuszną

był Grunwald. W działaniach takich przodował

sprawę tych, co te miecze ofiarowali , stały się one

39

36. Własne zgrupowania zorganizowały: Chorągiew Stołeczna – Zgrupowanie 16 „Nadwiślański Gród”, Chorągiew Katowicka – Zgrupowanie 17
„Gwarek”. Ponadto już po rozpoczęciu zlotu Zgrupowanie elbląsko-olsztyńskie zostało rozdzielone na Zgrupowanie 15 „Jagiełłowe Wzgórze”
(Elbląg) i Zgrupowanie 15A „Grunwald” (Olsztyn).
37. Zlot ZHP 1988. Warmia i Mazury 9-23 lipca 1988 r. Kraków 1989, s. – (nienumerowane).
38. Adam Kiewicz, Harcerstwo w Polsce Ludowej, Wrocław 2003, s. 366.
39. http://mkarwan.salon24.pl/62808,grunwald-i-te-nieszczesne-nagie-dwa-miecze (30.12.2009 r.). Marek Karwan pisząc o symbolice mieczy
grunwaldzkich odwołuje się do Ewangelii według św. Łukasza – 22,38, wskazując, że prowokacyjny dar Wielkiego Mistrza należało
odczytywać: Jesteśmy tu z polecenia Pana. Mamy dwa miecze, na jakie Chrystus nam zezwolił, by się bronić, ale gotowi jesteśmy wam
(poganom) je oddać, jeżeli się poddacie i nawrócicie.
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jednoznacznie grunwaldzkim symbolem, przy-

ne potrzeby wykorzystują surowe twarze z po-

pominającym o zwycięstwie prawości, honoru

mnika, nierzadko umieszczone w dużej literze

i dumy nad pychą, chciwością i bezprawiem.

„G” jak Grunwald.

Symbolikę taką wykorzystano także w ZHP,

Podobne, często identyczne funkcje spełniają

pragnąc uhonorować harcerzy, którzy ofiarnie

pomnikowe maszty sztandarowe. stanowiąc po

służyli Ojczyźnie oraz mężnie stawiając w 1939

odpowiedniej stylizacji motyw przewodni wielu

roku czoła hitlerowskiej agresji zapoczątkowali

znaków i opracowań graficznych, wydawnictw

walkę narodowowyzwoleńczą, a następnie walczyli

programowych i okolicznościowych – Odznaka

z hitlerowskim okupantem na wszystkich frontach

Chorągwiana harcerzy Warmii i Mazur, logo

II wojny światowej w koalicji antyhitlerowskiej aż

Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich (WDG),

40

do wspólnego zwycięstwa . Koncepcja stworzenia

pierwsze plakietki „Drużyn Grunwaldzkich”

takiego wyróżnienia zrealizowana została po-

i inne.

przez ustanowienie w 1984 r. „Rozety – Mieczy”.

Znaki, symbole przyjmują nierzadko postać słów.

Rozeta stanowi metalowy znaczek przedstawiają-

W harcerstwie najstarszym i powszechnie zna-

cy wspomniane dwa nagie miecze grunwaldzkie

nym jest stwierdzenie: Na słowie harcerza polegaj

z wplecioną lilijka harcerską umieszczone w ob-

jak na Zawiszy. Będąc jednym z punktów Prawa

rysie tarczy rycerskiej. Rozeta przyznawana była

Harcerskiego po latach stało się hasłem wypowia-

do posiadanego Krzyża „Za Zasługi dla ZHP” lub

danym na potwierdzenie złożonego Przyrzecze-

osobom, które takiego wyróżnienia nie posiada-

nia Harcerskiego, by po latach ponownie stać się

ły wraz z tym krzyżem i była przypinana na jego

jednym z punktów harcerskiego dekalogu.

wstążce. Wyróżniane były zarówno osoby żyjące,

Poza przywołanymi wcześniej wierszami szczegól-

jak również nadawano ją także pośmiertnie. Było

nie popularne są takie wyróżniki, symbole słowne

to najwyższe a zarazem także jedyne odznacze-

w postaci piosenek. Do najbardziej popularnych

nie honorowe powojennego harcerstwa za pracę

i znanych należy nosząca tytuł „Od Wzgórza Ja-

na rzecz Polskiego Państwa Podziemnego, walkę

giełły…” do słów i muzyki Jerzego Krzywoszew-

z okupantem w formacjach Sz. Sz., Powstania

skiego, a rozpoczynająca się od słów:

Warszawskiego oraz na innych frontach II wojny

Kiedy będziesz wędrował polami,

światowej.

Czy przez lasy, na zlot tak jak my,

Od 1960 r. za sprawą Jerzego Bandury i Witolda

Musisz wspomnieć, że kiedyś przed nami

Cęckiewicza – autorów zespołu pomnikowego

Inne hufce tą drogą już szły.

górującego nad Polami Grunwaldzkimi przyby-

Hufce zbrojne, chorągwie pancerne!

ły i są wykorzystywane inne symbole graficzne

A wojska te wiódł na bój sam król!

nawiązujące do tego szczególnego miejsca i z nim

Tylko słońce pamięta promienne

związanego

Ten blask zbroi rozległy wśród pól.

etosu

narodowego.

Stylizowana

41

twarz rycerza z monumentu grunwaldzkiego

Ref. Dziś idziemy harcerską gromadą

oraz maszty sztandarowe to najczęściej wyko-

Na pozycje zarosłe już mchem,

rzystywane elementy graficzne – szczególnie

By na polach słynnego Grunwaldu

wszechstronnie stylizowane na potrzeby har-

Dać świadectwo polskości tych ziem.

cerstwa. Emblematy „Drużyn Grunwaldzkich”,

Kolorowe rozwiną się szyki

druki okolicznościowe, Znak Zawiszy i tysiące

I od wzgórza Jagiełły jak grom

wydawnictw, emblematów znaków i plakietek

Runie pieśń, potężniejsza od krzyku,

harcerskich wydawanych z różnych okazji na róż-

Przeciw wojnie i śmierci, i łzom.

40. Uchwała nr 66 Rady Naczelnej ZHP z dnia 27 czerwca 1984 r. [za:] Tomasz Sikorski, Harcerskie odznaki honorowe 1916-1989, Kraków 1991,
s. 89.
41. Jerzy Krzywoszewski, Poczta serdeczna, Warszawa 1970, s. 30-31.
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Piosenka ta została napisana na zlot Chorągwi

WDG wydaje także opracowania książkowe od-

Warmińsko-Mazurskiej w 1966 r., w trakcie któ-

noszące się głównie do ważnych spraw Wspólnoty

rego otrzymała ona imię „Grunwaldu”. Po latach

jak również wypełniających rolę kroniki dla niej

stała się także nieoficjalnym hymnem WDG.

istotnych wydarzeń, prezentacji najprężniejszych

Poza wspomnianymi już wydawnictwami oko-

drużyn, aktywnych i zasłużonych ludzi. Dotych-

licznościowymi w postaci odznak, znaczków,

czas ukazały się:

plakietek ZHP jest także wydawcą licznych dru-

0 „Z czym w XXI wiek. Wczoraj, dziś i jutro

ków ulotnych, czasopism oraz książek poświęconych ideom grunwaldzkim lub tytułem do
nich nawiązujących. W latach sześćdziesiątych
w Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej zapocząt-

Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich”,
Olsztyn 2000.
0 „Z kim w XXI wiek. Księga Drużyn
Grunwaldzkich wydana w X rocznicę

kowano wydawanie jednodniówek o wspólnym

powstania „Wspólnoty”. Olsztyn 2001.

tytule „Grunwaldzkie Wici”. Gazetki takie

0 „Jak w XXI wiek. Poradnik drużynowego

ukazały się przy okazji zlotu grunwaldzkiego,

Drużyny Grunwaldzkiej”. Olsztyn 2002.

podczas którego chorągwi nadano imię „Grun-

0 „Grunwaldzkie konteksty” – tom I 2003.

waldu” a także z okazji konferencji sprawozdawczo-wyborczych czy też zlotów rocznicowych.
Koncepcję wydawania „Grunwaldzkich Wici”
przejęła WDG i realizowana jest ona dwojako:

Olsztyn 2003.
0 „Grunwaldzkie konteksty” – tom II 2004.
Olsztyn 2004.
0 „ Album

pamiątkowy

„Wspólnoty

Drużyn

poprzez tradycyjne wydawanie gazetki, naj-

Grunwaldzkich” Grunwaldzki Szlak”, Olsztyn

częściej z okazji ważnych okoliczności wspól-

2009.

notowych a także jako dokument zawierający

Wcześniej, bo w 1988 roku, wśród wydawnictw

najważniejsze zadania programowe dla drużyn

GK ZHP na zlot Związku pod wspólną – z innymi

Wspólnoty na kolejny rok działania. Dokument

publikacjami – szatą graficzną okładki ukazała

ten poza formą tradycyjną publikowany jest

się książka wybitnego znawcy problematyki hm.

także na stronie internetowej noszącej ten sam

Henryka Leśniowskiego, „Mój Grunwald – gawę-

tytuł. Ostatnio strona „Grunwaldzkie Wici” to

dy”, Kraków 1988. Po zakończeniu zaś zlotu orga-

publikator w internecie wszystkich informacji

nizator, wzorując się na podobnym wydawnictwie

bieżących kierowanych zarówno do drużyn, jak

(w formie, objętości i formacie), jakie ukazało się

i postronnego czytelnika.

po zlocie w Spale w 1935 r., wydał także skromny

Podobną internetową formę publikacji przyjęło

album zatytułowany: „Warmia i Mazury 9-23 lip-

wydawane pismo „Sulimczyk”. Posiada ono dość

ca 1988 r.”, Kraków 1989. Przedstawione wydaw-

burzliwą historię, gdyż najpierw był to „Biuletyn

nictwa nie zamykają oczywiście całej bibliografii

Bractwa Zawiszy Czarnego”, następnie przy-

tematyki grunwaldzkiej w ZHP a jedynie sygnali-

jął podtytuł „Biuletyn Dawnych Instruktorów

zują – poprzez pokazanie najważniejszych – dzia-

Harcerskich”, aby od roku 2003 r. ukazywać się

łania Związku na tym polu.

jako „Miesięcznik Dawnych Instruktorów Har-

ZHP pamięta także o tradycjach grunwaldz-

42

cerskich” . Do śmierci w roku 2014 jej redaktor

kich z okresu II Rzeczypospolitej, kontynuując

hm. Franciszek Dębski wydał ponad sześćdziesiąt

je z wielka pieczołowitością. ZHP należy do

numerów pisma. Publikacja w internecie była

nielicznych organizacji skautowych na świecie

alternatywą do wydania w formie tradycyjnej

dysponujących własnym żaglowcem – „Zawiszą

– „papierowej” – ukazującej się w niewielkim na-

Czarnym”. Posiadał go już w latach trzydziestych

kładzie.

minionego wieku, posiada także aktualnie. Nie-

42. http://www.czasopisma.harcerskie.pl/index.php?ttle=Sulimczyk (14.03.2010 r.).
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stety „Zawisza Czarny”, którym dowodził czło-

Muzeum Harcerstwa w Warszawie w ramach

wiek-legenda gen. Mariusz Zaruski, nie przetrzy-

prowadzonej działalności wystawienniczej i po-

mał zawieruchy wojennej i w roku 1949 jako wrak

pularyzatorsko-edukacyjnej w 2007 r. przygo-

nienadający się do odbudowy został zatopiony

towało i zorganizowało wystawę pod nazwą

w wodach Zatoki Puckiej gdzie spoczywa na głę-

„Grunwaldzkie tradycje w ZHP”. Placówka ta

43

bokości 8 m .

w ramach współdziałania z innymi jednostkami

W 1960 r. ZHP pozyskał metalowy kadłub lugrot-

muzealnymi w roku 2002 przygotowała ekspo-

rawlera „Cietrzew”, który po przeróbkach sto-

zycję dotyczącą harcerstwa w ramach wystawy

sownej adaptacji od 1961 r. pływa pod harcerską

zatytułowanej „Polegaj jak na Zawiszy – mit czy

banderą jako „Zawisza Czarny” (II). Żaglowiec

rzeczywistość”. Wystawa ta zorganizowana była

ten opłynął glob, przemierzył praktycznie już

przez Muzeum Wojska Polskiego i zaowocowała

wszystkie oceany i dwukrotnie skutecznie zmie-

m.in. wydaniem wspaniałego albumu-katalogu

44

rzył się z przylądkiem Horn . Wielotysięczna

zawierającego także artykuł dyrektora Muzeum

rzesza żeglarzy i harcerzy, którzy odbywali prak-

Harcerstwa hm. Andrzeja Borodzika „Etos rycer-

tykę morską na jego pokładzie, stworzyła elitarne

ski w harcerstwie” , a odnoszącego się do tytuło-

stowarzyszenie żeglarskie nazwane „Bractwem

wych ideałów bliskich harcerstwu oraz ekspona-

45

Zawiszaków” .

48

tów zaprezentowanych na tej ekspozycji.

Podobną w brzmieniu nazwę „Bractwo Zawiszy

W 2006 r. Komenda Chorągwi ZHP im. Grun-

46

Czarnego” przyjęła utworzona w czerwcu 1996 r.

waldu w Olsztynie wydała książkę hm. Henryka

organizacja, którą w swoim statucie określiła sie-

Leśniowskiego „Czuwaj”. Treść jej stanowi zbiór

bie następująco: Stowarzyszenie Dorosłych Harcerek

artykułów, głównie prasowych, poświęconych

i Harcerzy Bractwo Zawiszy Czarnego, jest stowarzy-

problematyce harcerstwa na Warmii i Mazurach.

szeniem dorosłych harcerek i harcerzy ze wszystkich

Jeden z rozdziałów (VII) stanowi sześć artykułów

okresów harcerstwa polskiego, którzy z różnych powo-

poświęconych tematyce grunwaldzkiej oraz treść

dów zawiesili swoją harcerską aktywność – niezależ-

wystąpienia autora na VIII Zjeździe ZHP – „Po-

nie od zdobytego stopnia i pełnionej w przeszłości funk-

móżmy Grunwaldowi”… Publikacja ta pokazuje

cji. Stowarzyszenie wraz ze swoim powstaniem

jedynie niewielki fragment działań autora na

rozpoczęło wydawanie powyżej omówionego

rzecz Grunwaldu i popularyzacji idei z nim zwią-

własnego biuletynu pod nazwą „Sulimczyk”. Brac-

zanych. Prezentuje także niektóre z inicjatyw

two w swojej Deklaracji Programowej zapisało,

harcerstwa, podejmowane dla ożywienia naszej

że: wybiera do szczególnego pielęgnowania trzy har-

zbiorowej pamięci narodowej o tym ponadcza-

cerskie cnoty: miłość i oddanie Ojczyźnie; rycerskość,

sowym fakcie historycznym. Wydanie tej książki

rozumianą jako prawość, odwaga cywilna, gotowość

nie należy traktować jako przejaw wpływu inspi-

47

do niesienia pomocy innym; umiłowanie przyrody .

racji grunwaldzkich na działalność Związku, ale

Bractwo współuczestniczy za pośrednictwem ZHP

raczej jako rodzaj podsumowania i oceny co też

w ruchu Międzynarodowej Wspólnoty Skautów

Związek, harcerstwo (ZHP) czyni dla Grunwal-

i Przewodniczek – organizacji dorosłych (ISGF

du, a co jedynie jako przykłady zostało opisane

– International Scout and Guide Fellowship).

w artykułach stanowiących wspomniany zbiór.

43. http://www.zawiszaczarny.pl/index1.php?page=historia1 (06.01.2010 r.). Myli się Andrzej Brodzik pisząc: Jego poprzednik przedwojenny
„Zawisza Czarny” został zatopiony przez flotę niemiecką w porcie gdańskim w 1939 roku. Vide: Andrzej Brodzik, Etos rycerski w harcerstwie
[w:] Polegaj jak na Zawiszy – mit czy rzeczywistość, Warszawa 2003, s. 125.
44. http://zaglw.miasto.gdynia.pl/gdynskie-zaglowce/19-zawisza-czarny-ii (21.05.2009 r.).
45. http://bractwo.zawiszaczarny.pl/?page=historia (21.05.2009 r.). „Bractwo Zawiszaków” powołane zostało 12.12.1999 r. w Gdyni. Rejestracji
stowarzyszenia dokonał Sąd Rejonowy w Gdańsku 15.02.2000 r.
46. http://www.sulimczyk.c0.pl/index.php/option=com_content&view=article&id=81 (12.03.2010 r.). Jest to data rejestracji stowarzyszenia
przez Sąd Wojewódzki w Warszawie.
47. Z „Deklaracji Programowej” Bractwa Zawiszy Czarnego, Warszawa, grudzień 1994 – styczeń 2004 r.
48. Polegaj jak…, s. 121-126.
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W tym też roku Uniwersytet Rzeszowski i miej-

Grunwaldzkich, który obradował na bazie żeglar-

scowa Chorągwiana Komisja Historyczna zor-

skiej „Bryza” w Olsztynie. Zwołanie sejmiku było

ganizowały sympozjum „z okazji zbliżającej się

odpowiedzią Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej

100 rocznicy narodzin skautingu i 95 rocznicy

na powierzenie, a raczej zobowiązanie jej przez

powstania pierwszych drużyn skautowych w Pol-

Naczelnika ZHP w lipcu 1990 r. do prowadzenia

49

sce” . W wydanych materiałach stanowiących

działań, w imieniu Związku w zakresie współ-

zbiór wygłoszonych referatów znalazł się także

zawodnictwa o tytuł „Drużyny Grunwaldzkiej

zatytułowany „Etos harcerski rezonansem trady-

ZHP” a także przyznawanie „Znaku Zawiszy” dla

50

autor-

harcerzy i instruktorów z całego Związku. Funk-

stwa piszącego te słowa. Artykuł ten odnosi się

cję przewodniczącej Wspólnoty powierzono hm.

także do tradycji rycerskich w ZHP, uosabianych

Barbarze Bogdańskiej-Pawłowskiej z Olsztyna.

głównie z Zawiszą Czarnym, a więc odnoszących

Regulamin Ruchu cele jego określa jako:

się także do tradycji grunwaldzkich i Grunwaldu

1) 
integrowanie jednostek harcerskich oraz osób

poprzez jednego z bohaterów i znamienitych po-

indywidualnych, którym bliskie są idee grun-

staci tej bitwy.

waldzkie;

cji oraz kultury społeczeństwa i narodu”

2) u powszechnianie idei i wiedzy o Grunwaldzie

WSPÓLNOTA DRUŻYN GRUNWALDZKICH

wśród zuchów, harcerzy, harcerzy starszych,

Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich zarówno

wędrowników i instruktorów, młodzieży szkol-

w historii ZHP, jak i harcerstwa, jest zjawiskiem,

nej z całej Polski oraz organizacji harcerskich

które można by określić „narodowym etosem
tradycji grunwaldzkich”. To ruch programowo-metodyczny w ZHP wyjątkowy i dlatego wart
51

i skautowych za granicą;
3) p
 rowadzenie współzawodnictwa o Tytuł i „Odzna53

kę Grunwaldzką”.

jest osobnego przedstawienia i ogólnej analizy .

Wspólnota, w której dotychczas działało ponad

Wspólnota dzięki swojej aktywności i wszech-

51 tysięcy drużyn z całego kraju, realizując nad-

stronnie prowadzonej działalności zarówno pro-

rzędne zadanie ruchu, jakim jest kontynuacja

gramowej, jak i organizacyjnej, w praktyce inicju-

grunwaldzkiego programu współzawodnictwa

je i koordynuje wszelkie (poza nielicznymi wyjąt-

o Tytuł oraz „Odznakę Grunwaldzką” prowadzi

kami) działania harcerstwa, które w związane są

to współzawodnictwo rozwijając szerokie i inten-

z Grunwaldem, jego tradycją i współczesnym od-

sywne poradnictwo metodyczne. Poza wcześniej

czytywaniem treści wychowawczych i edukacyj-

wskazanymi publikacjami książkowymi WDG

nych, wypływających z wiktorii grunwaldzkiej.

opracowała i wydała dotychczas 39 „Zeszytów

Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich dzięki tym

Programowo-metodycznych”, dwa wydania „Po-

właśnie przymiotom stała się w sposób natural-

radnika Drużynowego Drużyny Grunwaldzkiej”,

ny w harcerstwie, a ściślej w ZHP, depozytariu-

poradnik edukacyjny „Grunwaldzki szlak”, porad-

szem harcerskiego etosu grunwaldzkiego okresu

niki metodyczne „Pod grunwaldzką chorągwią”

III Rzeczypospolitej.

i „Grunwaldzki czas”. W sieci od 2008 r. prowa-

Wspólnota powołana została jako ogólnopolski
52

dzona jest „Grunwaldzka gra internetowa” w tre-

ruch programowo-metodyczny w trakcie zwoła-

ści swojej nawiązująca do wyprawy wojennej króla

nego w dniach 10-12 maja 1991 r. Sejmiku Drużyn

Władysława Jagiełły. Liczący się dorobek stanowią

49. Z dziejów ruchu harcerskiego. Studia – Szkice – Materiały 1911-2006, Rzeszów 2006, s. 5.
50. Ibidem, s. 13-33. Materiał ten w wersji rozszerzonej: Jerzy Chrabąszcz, Etos harcerski [w:] „Z dziejów harcerstwa na Warmii i Mazurach.
Zeszyty historyczne Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej im. Grunwaldu w Olsztynie”, nr 7, Olsztyn 2008.
51. Funkcjonowanie WDG jest zjawiskiem niezwykle złożonym i wielopłaszczyznowym, natomiast dorobek niezwykle bogaty i różnorodny.
Dlatego też pełny opis i analiza funkcjonowania Wspólnoty nie mieści się w tematyce tego opracowania.
52. Vide: Statut ZHP, Warszawa 1989, rozdział VI. Ruchy programowo-metodyczne, § 41-46. Szerzej na ten temat: Rafał M. Socha, Ruchy
programowo-metodyczne w Związku Harcerstwa Polskiego [w:] Grunwaldzkie konteksty II, Olsztyn – Grunwald 2005, s. 146-160.
53. Regulamin Ogólnopolskiego Ruchu Programowo-Metodycznego „Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich”, § 5.
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również prace licencjackie i magisterskie instruk-

swój dorobek m.in. na zlotach i kolejnych zjaz-

torów ZHP, najczęściej związanych ze Wspólnotą

dach ZHP. Naczelnik Związku w uznaniu dorob-

i dotyczące problematyki jej pracy i funkcjonowa-

ku i osiągnięć wyróżnił Wspólnotę, nadając jej

54

nia . Wartym podkreślenia jest fakt, że wszystkie

proporzec. Ten bezprecedensowy fakt miał miej-

te publikacje i opracowania powstały i ukazały się

sce na 10-lecie ruchu, a wyróżnienie takie nigdy

niemal wyłącznie wysiłkiem i zaangażowaniem

wcześniej ani później nie spotkało działających

instruktorów skupionych we WDG.

w ZHP inne ruchów programowo-metodyczne.

Trwałą tradycją WDG – przejętą od harcerzy

Staraniem WDG Rada Naczelna ZHP w dniu

z Warmii i Mazur – jest coroczna organizacja

13 marca 2009 r. zdecydowała, że dzień 15 lipca

w „Tygodniu Tradycji Grunwaldzkich” Zlotu

2010 r. będzie „Dniem Grunwaldzkim w ZHP”.

Grunwaldzkiego. Zwyczajem jest, że drużyny-

Do koordynacji wszystkich działań w Związku,

-członkowie Wspólnoty spotykają się, aby pod-

wynikających z tego postanowienia, Rada Na-

sumować wykonane w trakcie roku harcerskiego

czelna wyznaczyła Wspólnotę.

zadania, odebrać z rąk Naczelnika ZHP Tytuł
i „Odznaki Grunwaldzkie”. Regulaminowym za-

PODSUMOWANIE

daniem każdego zlotu jest organizacja Wielkiego

Harcerstwo – podobnie jak i skauting – od zarania

Sejmiku Wspólnoty – forum przedstawicielskiego,

swojego istnienia i kształtowania się ruchu poszu-

na którym zapadają wszystkie ważne decyzje doty-

kiwało własnych wzorców moralnych, na których

czące programu, organizacji ruchu i działań Dru-

można by oprzeć jego system wartości a w kon-

żyn Grunwaldzkich. Sejmiki o podobnej tematyce

sekwencji system wychowawczy. Uznając w tym

organizowane są także w ciągu roku i odbywają się

względzie uniwersalne wartości przyjęte przez

w jednym ze środowisk wspólnotowych. W har-

skauting a uosabiane przez świętego Jerzego czy

cerskiej tradycji popularyzacji Grunwaldu do roku

też stan rycerski z jego kodeksem honorowym, do-

2018 zorganizowano 48 Zlotów Grunwaldzkich,

strzegało potrzebę oparcia się na rodzimych wzor-

zapoczątkowanych przez harcerzy Warmii i Ma-

cach ponadczasowych autorytetów. Tak Zawisza

zur a obecnie kontynuowanych przez WDG.

Czarny – rycerz z Garbowa, sprawny dyplomata

Członkowie Wspólnoty współpracując z druży-

i mąż stanu – znalazł swoje stałe i główne miejsce

nami polskimi spoza granic kraju popularyzowali

w panteonie harcerskich ideałów. Zdecydowało

problematykę grunwaldzką na Litwie, Łotwie, Es-

o tym nie jego istnienie, jako postaci historycznej,

tonii, Białorusi i Węgrzech. W lipcowych zlotach

człowieka, ale legenda rycerza bez skazy, wierne-

uczestniczyli także skauci z Wielkiej Brytanii,

go, oddanego druha, na którym można było zawsze

Szwecji, Danii i Belgii.

i niezawodnie polegać.

Tradycyjnie już podczas zlotów pracują radio-

W tym czasie w Małopolsce i Galicji, kolebce skau-

stacje harcerskie SP0ZHG, SP4ZHT oraz pracu-

tingu polskiego, miały miejsce główne uroczy-

jące spod znaku okolicznościowego SN0HAL,

stości obchodów jubileuszu 500-lecia bitwy pod

popularyzujące harcerskie tradycje grunwaldz-

Grunwaldem, V Zlot Sokolstwa Polskiego z jego

kie, informujące o drużynach wspólnotowych

hasłem przewodnim „Czuwaj”, odsłonięcie pomni-

a także przybliżające krótkofalowcom z całego

ka Władysława Jagiełły (zwanym Grunwaldzkim)

55

świata przebieg oraz program zlotu . Wspólnota

w Krakowie i prawykonanie z tej okazji pieśni,

uczestniczyła i brała czynny udział we wszyst-

wkrótce hymnu polskich skautów – Roty, autor-

kich najważniejszych przedsięwzięciach Związku

stwa Marii Konopnickiej i Feliksa Nowowiejskie-

w okresie swojego funkcjonowania, prezentując

go. Tak rodzący się ruch harcerski na ziemiach pol-

54. Ibidem. s. 94.
55. Ibidem.
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skich w sposób naturalny i niemal niepostrzeżenie

Harcerstwo jako główny i samoistny depozyta-

związał się z ideałami wiktorii grunwaldzkiej,

riusz grunwaldzkiego etosu narodowego nie po-

a Grunwald jako element świadomości i etosu na-

winno zaprzestać trudu dokumentowania i ba-

rodowego inspirował ruch i jego działaczy do wy-

dania własnych dokonań służących tym ideom.

korzystania jego ideałów w budowaniu zjawiska,

Stosunkowo dobry stan takich badań istnieje na

które przybrało rodzimą nazwę – harcerstwo.

Warmii i Mazurach, ale przecież nie wyczerpuje

Jak już wykazano, związki harcerstwa z Grunwal-

to ani potrzeb, ani możliwości. Przyczyniliśmy

dem a raczej jego ideami są trwałe i twórczo rozwi-

się do wyszukania i rejestracji pomników wik-

jane przez kolejne pokolenia harcerzy. Jednocześnie

torii grunwaldzkiej na terenie całego kraju. Stać

należy podkreślić, że w społeczeństwie polskim

nas zapewne jest także na zbadanie i zinwenta-

nie istniała i nie istnieje poza harcerstwem druga

ryzowanie własnych dokonań i czerpanych in-

organizacja, ruch czy grupa społeczna tak wiernie,

spiracji. Jest to warunek niezbędny do przyczy-

trwale i twórczo służąca grunwaldzkiemu etosowi

nienia się, aby podobne temu opracowania nie

56

narodowemu . Nawet wojsko (armia narodowa),

miały jedynie charakteru popularyzatorskiego,

które w sposób naturalny winno być spadkobier-

lecz stały się naukowym, zweryfikowanym zapi-

cą tych idei, nie potrafiło wypracować trwałych,

sem historii.

ogólnie uznawanych i praktykowanych form pie-

Istotnym jest także, aby Grunwald powszechnie

lęgnowania i popularyzacji wartości wynikających

nie był postrzegany jedynie jako zwycięska bitwa

z tego ponadczasowego zwycięstwa. Odbywane

militarna, której rozstrzygnięcie znane jest od sze-

okresowo uroczyste przysięgi kolejnych roczników

ściu wieków, lecz widziany i odczytany bardziej

żołnierzy były przerywane decyzjami o rozwiąza-

uniwersalnie, szeroko i dalekowzrocznie, o czym

niu kolejnych jednostek wojskowych noszących

pisał przed laty publicysta i historyk: Grunwald

imiona bohaterów spod Grunwaldu, a na polach

(…) to dzieło wyrosłe z mądrości politycznej i wie-

pozostawały jedynie kolejne płyty i kamienie pa-

dzy wojskowej, umiejętności przewidywania i kon-

miątkowe świadczące bardziej o braku wizji i kon-

sekwencji działania, wyrosłe z rzetelnych umiejęt-

sekwencji niż wielkości dokonań.

ności żołnierskich i cnót obywatelskich. Dzieło bar-

Trudny do przecenienia wkład w postrzeganiu,

dzo jakoś nowoczesne zarówno w zamierzeniu jak

odczytywaniu i rozwijaniu inspiracji grunwaldz-

i w wykonaniu. Zachwyca nas dzisiaj już nie swym

kich w ZHP ma harcerstwo Warmii i Mazur.

bohaterstwem i nawet nie rozmiarem skutków,

To ono stworzyło podstawy harcerskiej służby

lecz zasięgiem przesłanek, rozmiarem mądrych

Grunwaldowi. Wypracowało stosowane formy

przygotowań i przemyśleń, skalą historyczną lu-

pracy i wskazuje na kierunki twórczego, nowo-

dzi, którzy to historyczne wydarzenie stworzyli.

czesnego i będącego w zgodzie z duchem czasów

I to właśnie dziś najbardziej cenimy. Tak boleśnie

odczytywania przesłania Grunwaldu jako zjawi-

przecież odczuwamy brak politycznego rozumu

ska ponadczasowego. W Olsztynie wypracowano

i ludzkiej umiejętności działania w obrazie historii

także podstawy pracy i funkcjonowania WDG,

innych epok naszego życia narodowego, w obrazie,

która stanowi wartość samą w sobie w stuletniej

jaki kreśli przed nami legenda, tradycja, litera-

historii ruchu harcerskiego. Stanowi także pozy-

tura, a nieraz i nauka. Nie ulega zaś wątpliwości,

tywny ewenement w statutowej pracy ruchów

że epoka uwieńczona wielkim sukcesem Grunwal-

programowo-metodycznych ZHP.

du była też epoką wielu mądrych czynów, wielu

56. Z zachowanych dokumentów wynika, że już w latach 1945-1946 toczono gorszące spory wokół idei zagospodarowania Pola Grunwaldzkiego
i budowy pomnika wówczas nazywanego „Pomnikiem Jedności Słowiańskiej”. Kamień węgielny pod ten pomnik wmurowano już 15
lipca 1945 r., jednak spory pomiędzy dwoma – krajowym i wojewódzkim – Komitetami Grunwaldzkimi spowodowały, że faktycznego
zagospodarowania i upamiętnienia miejsca zwycięskiej bitwy zespołem pomnikowym dokonano dopiero w 1960 r. Vide: Okręg Mazurski
w raportach…, s. 132-133 i 138-139.
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naprawdę mądrych ludzi . My w harcerstwie na

02
 9.06.1936

szczęście umiemy już tak odczytywać grunwaldz-

W Gdyni odbył się chrzest harcerskiego żaglowca

kie przesłanie. Uczyńmy jednak wszystko, żeby

„Zawisza Czarny”. Matką chrzestną była prezy-

taka umiejętność stała się przymiotem narodo-

dentowa Michalina Mościcka. Nazwę jachtu – ry-

wym, mądrością powszechną i codzienną prak-

cerza Zawiszy z Garbowa – nadano jednostce na

tyką.

życzenie jego kapitana gen. Mariusza Zaruskie-

Grunwald jest trudnym do przecenienia, wiel-

go . Wcześniej jacht ten nieoficjalnie nazywano

57

59

kim dobrem narodowym. Jest także trwałym

„Harcerz”.

i niewyczerpanym źródłem cennych inspiracji

0 l istopad 1942

dla naszego harcerstwa – Związku Harcerstwa

Kierownictwo Sz. Sz. podejmuje decyzje o utwo-

Polskiego. W roku jubileuszów wiktorii grun-

rzeniu najmłodszej wiekowo grupy członków har-

waldzkiej i ruchu harcerskiego pamiętać nale-

cerskiej konspiracji, początkowo nazwanej HJ,

ży, że cokolwiek uczynimy, by skorzystać z tej

a następnie przemianowanej na „Zawisza”. Jed-

skarbnicy

cokolwiek

nostki zawiszackie skupiały w swoich szeregach

zrobiliśmy i zrobimy dla uczczenia tego ponad-

wartości

narodowych,

chłopców w wieku 12-15 lat. Kierownictwo nad

czasowego dla narodu wydarzenia, nie będzie

tą grupą wiekową Sz. Sz. powierzono Stefanowi

przesadne, nie będzie w nadmiarze, nie będzie

Mirowskiemu następnie Przemysławowi Górec-

wystarczające, wszak pamiętamy sarkastyczne

kiemu i Bolesławowi Szatyńskiemu .

i pełne wyrzutu słowa poety: „Mniejszym sta-

04
 .08.-3.10.1944

wiają pomniki…”

„Zawiszacy” – najmłodsi wiekowo członkowie

60

Szarych Szeregów, w czasie powstania prowadzą

HARCERSKIE KALENDARIUM GRUNWALDZKIE

Harcerską Pocztę Polową. Poczta dysponowała

0 1 5.07.1910

40 skrzynkami i ośmioma sortowniami listów.

Prawykonanie Roty do słów Marii Konopnickiej

Harcerze w czasie 63 dni powstania doręczyli po-

i muzyki Feliksa Nowowiejskiego podczas uro-

nad 150 tys. listów dla mieszkańców Warszawy .

czystości jubileuszu grunwaldzkiego w Krako-

Była to jedyna, dotychczas znana, na świecie in-

wie. Wkrótce pieśń ta staje się hymnem skautingu

stytucja, która potrafiła tak sprawnie pracować

polskiego a następnie harcerstwa.

w najtrudniejszych warunkach frontowych.

V Zlot Sokolstwa Polskiego w Krakowie z okazji

0 1 5.07.1945

500-rocznicy bitwy pod Grunwaldem. Zlot odby-

Manifestacja na polu Bitwy z okazji zwycięstwa

wał się pod hasłem „Czuwaj”. Olga Drahonow-

nad Niemcami oraz powrotu Warmii i Mazur do

ska-Małkowska zafascynowana prostotą i komu-

Macierzy. W uroczystości tej uczestniczyła 1 DH

nikatywnością tego hasła postanowiła, że będzie

im. Władysława Jagiełły z gimnazjum i liceum

ono pozdrowieniem harcerek w jej drużynie.

męskiego w Olsztynie

Wkrótce zyskało ono akceptację i popularność

pracę przy odgruzowywaniu miasta oraz przygo-

w całym ówczesnym harcerstwie.

towaniu szkół do rozpoczęcia nowego roku szkol-

58

61

62

w nagrodę za ofiarną

57. Zbigniew Załuski [za:] Henryk Leśniowski, Mój…, s. 30-31.
58. Kalendarium nie obejmuje szerokiej gamy inicjatyw i przedsięwzięć podejmowanych i zrealizowanych przez WDG. Ze względu na tematykę
opracowania, jak i przyjęty przez autora poziom uogólnienia opisywanych faktów, inicjatywy i przedsięwzięcia te wymagają osobnego
opracowania.
59. http://www.zawiszaczarny.pl/index1.php?page=historia1 (06.01.2010 r.).
60. Jerzy Kasprzak, Tropami…, s. 216-219.
61. Leksykon…, s. 344.
62. Była to pierwsza drużyna harcerska zorganizowana w powojennym Olsztynie. Opracowania wydawane przez WDG drużynę tę określają jako:
1 Drużyna Harcerska „Czarna Trzynastka” z Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie [w:] Z czym w XXI wiek. Wczoraj, dziś i jutro Wspólnoty
Drużyn Grunwaldzkich, Olsztyn 2000, s. 223; „Czarna trzynastka” I Drużyna z olsztyńskiego gimnazjum [w:] Zeszyt programowy specjalny
wydany z okazji Światowego Zlotu Harcerstwa Polskiego, Olsztyn 1995, s. 9; 1 DH z LO Olsztyn [w:] Materiały Programowe. Zeszyt Nr 1,
Olsztyn 1992.
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02
 -18.07.1960

miątkowy znaczek pocztowy .

Ogólnopolski Zlot Młodzieży związany m.in.

0 1 948-1959

z inauguracją obchodów 1000-lecia Państwa

Udział harcerzy – głównie z Hufca Ostróda

Polskiego oraz 550 rocznicy zwycięskiej bitwy

– w różnego rodzaju przedsięwzięciach i impre-

– centralna impreza harcerskiej akcji „Grunwald”.

zach rocznicowych bitwy (manifestacjach, ape-

W zlocie uczestniczyło ok. 15000 harcerzy, w tym

lach, rajdach, biwakach, złazach i obozach wę-

reprezentacja Warmii i Mazur licząca 1260 osób.

drownych). W okresie tym 12 drużyn tego hufca

02
 4.06.1963

przyjęło imiona bohaterów bitwy.

„Jesteśmy tu” – Zlot kręgów instruktorskich

0 1 5.12.1956

i drużyn harcerskich z okazji zakończenia III eta-

Przy Komendzie Warszawskiej Chorągwi ZHP

pu Ofensywy Zuchowej. W trakcie zlotu wmuro-

powołano Harcerski Krąg Instruktorski „Grun-

wano kamień węgielny pod budowę harcerskiego

wald” (działał do 13.02.1958 r.). Nazwa kręgu na-

ośrodka szkoleniowego „Perkoz” na Uroczysku

wiązywała do podobnej jednostki istniejącej w la-

Waszeta nad jeziorem Pluszne.

tach 1945-1949 w hufcu Warszawa-Śródmieście.

02
 4.10.1963

Krąg w rozkwicie swoim skupiał ponad 200 in-

Spotkanie harcerzy i instruktorów na polach

struktorów z całej chorągwi.

Grunwaldu z kosmonautą radzieckim Walerym

02
 0-30.08.1959

Bykowskim.

I Ogólnopolski Zlot Zuchowych Kręgów Pracy

0 1 8-19.07.1964

oraz Ogólnopolska Narada Namiestników Zu-

Zakończenie na polu bitwy Ogólnopolskiego Raj-

chowych. Zlot ten, przebiegający pod kryptoni-

du „Bałtyk-Grunwald”. Przeprowadzenie ogólno-

mem „Grunwald-Malbork”, był podsumowaniem

polskich harcerskich zawodów w kategorii spor-

dwuletniego Zuchowego Wyścigu Pracy. W Zlo-

tów obronnych .

cie uczestniczyły 53 zwycięskie kręgi z terenu

0 1 5.07.1965

całego kraju. Ponad 1200 uczestników przedsię-

Uchwalenie przez Radę Warmińsko-Mazurskiej

wzięcia spotkało się na Polach Grunwaldzkich

Chorągwi ZHP w Olsztynie założeń i programu

a następnie zostali przewiezieni do Malborka.

kampanii związanej ze zdobywaniem imienia

Podczas zlotu po raz pierwszy wielu instrukto-

„Grunwaldu”. Ustanowienie współzawodnictwa

rów odznaczono Honorową Odznaką Ofensy-

drużyn o miano „Grunwaldzkich”.

wy Zuchowej. Uczestnicy zlotu w historycznym

0 1 5.07.1966

miejscu, z którego hipotetycznie dowodził bitwą

Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP nada-

Władysław Jagiełło, usypali 5-metrowy kopiec

no imię „Grunwaldu”. Uroczystość odbyła się na

noszący jego imię.

historycznym polu bitwy. Zlotowi towarzyszyły:

0 1 960-1961

II Sejmik Młodych Wychowawców, na którym do-

Dokonano przebudowy rybackiego lugrotrawlera

konano analizy rozwoju ruchu zuchowego. Otwar-

na potrzeby żeglarstwa harcerskiego i nadano mu

to harcerski ośrodek „Perkoz”, będący własnością

64

65

nazwę „Zawisza Czarny” . Jest to drugi żaglo-

Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej. Dokonał tego

wiec harcerski o tym imieniu.

ówczesny marszałek Polski Marian Spychalski, bę-

63. Na podstawie: Katalog specjalizowany znaków pocztowych ziem polskich 1985, Warszawa 1985, t. 3. s. 27. Znaczek ten posiada 372 numer
katalogowy i jest jednym z pierwszych wydanych po II wojnie światowej – do obiegu wszedł 14 lipca 1945 r. Wcześniej jednak, bo już 10
kwietnia 1945 r., Poczta Polska wydała znaczki z Pomnikiem Władysława Jagiełły w Krakowie (wówczas już nieistniejącym) – nr kat. 362
I i 362 II.
64. http://www.zawiszaczarny.pl/index1.php?page=historia2 (06.01.2010 r.).
65. W znanych opracowaniach i publikacjach poświęconych omawianej tematyce najczęściej zawody te określane są mianem „Manewrów
Techniczno-Obronnych”. Manewry Techniczno-Obronne ZHP przeprowadzono i rozegrano po raz pierwszy w 1968 r. Od tego czasu
określenie to jako nazwa własna cyklu imprez popularyzujących technikę, obronność i sporty obronne, prowadzone na różnych szczeblach
struktury organizacyjnej z centralnym włącznie, wiązane jest z takim właśnie cyklem imprez centralnie inspirowanych i kierowanych
w Związku. Z tych też względów użycie tego określenia do zawodów rozegranych w 1964 r. uznać należy za nieuprawnione i mylące
w stosunku do używanego w ZHP nazewnictwa podejmowanych inicjatyw i działań programowych.

106

HARCERSTWO | nr 2/3 • 2019/2020

dący jednocześnie przewodniczącym Rady Głów-

Radę Gminy Grunwald i Dąbrówno, których celem

nej Przyjaciół Harcerstwa (ZHP). 369 drużynom

była wspólna z samorządami gmin inspiracja dzia-

przyznano i nadano miano „Grunwaldzkich”.

łań harcerzy i społeczeństwa na rzecz środowiska.

0 1 5.07.1967
Chorągiew

W obozach akcji uczestniczyło ok. 3500 harcerzy.

Warmińsko-Mazurska

ZHP

im.

04
 -17.07.1978

„Grunwaldu” spotyka się na dorocznym apelu na

Szkolno-harcerski

polach historycznej Bitwy. 590 drużyn otrzymuje

wald-78” zorganizowany na Warmii i Mazurach

miano „Grunwaldzkich”.

pod hasłem „O pokój i przyjaźń między naro-

0 1 5.07.1968

rajd

turystyczny

„Grun-

dami”. Uczestnicy rajdu (1830 osób z 87 drużyn)
im.

15 lipca spotkali się na polu bitwy, gdzie miała

„Grunwaldu” spotyka się na dorocznym apelu

miejsce patriotyczna manifestacja młodzieży oraz

na polach historycznej Bitwy. 87 drużyn otrzy-

przysięga żołnierzy 1 Dywizji Zmechanizowanej

muje miano „Grunwaldzkich”. W latach 1969-71

Ludowego Wojska Polskiego.

– 289 drużyn.

02
 7.06.1984

Chorągiew

Warmińsko-Mazurska

ZHP

0 l ipiec 1969

Uchwałą nr 66 Rady Naczelnej ZHP ustanowiono

„Grunwald XXV” – I Zlot Młodzieżowych Krę-

„Rozetę – Miecze” do I stopnia Harcerskiej Odzna-

gów Instruktorskich z udziałem 2500 najlepszych

ki Honorowej – Krzyż „Za Zasługi dla ZHP”. Ro-

drużynowych-członków MKI z całego Związku.

zeta – Miecze nadawana była obywatelom polskim,

15 lipca odbyła się manifestacja uczestników zlotu

harcerzom i instruktorom, którzy brali czynny

66

na polach Grunwaldu . W czasie zlotu zainicjo-

udział w walce z okupantem od 1 września 1939 r. do

wano powstawanie kręgów instruktorskich „Zło-

9 maja 1945 r. na wszystkich frontach II wojny świa-

tego Liścia” oraz wypracowano 3-letni program

towej. Mogła być nadawana harcerzom – członkom

współzawodnictwa MKI.

Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech, byłe-

0 1 5.07.1971

go Wolnego Miasta Gdańska, uczestnikom powstań

Jubileuszowy Zlot Chorągwi Warmińsko-Ma-

śląskich i powstania wielkopolskiego. Mogła być

zurska ZHP im. „Grunwaldu”. 312 instruktorów

także nadana pośmiertnie – poległym w walce .

zdobyło Jubileuszową Odznakę Chorągwianą.

Rozetę – Miecze przyznawano do 2002 r.

Na uroczystym posiedzeniu Rady Chorągwi pod-

05
 .01.1985

jęto decyzję w sprawie obowiązkowego umiesz-

„Grunwaldzkie Wici” – apel o pomoc w upa-

czania tematyki grunwaldzkiej w zadaniach Od-

miętnieniu sławnego pola bitwy – skierowała do

znaki Chorągwianej

harcerzy starszych w kraju IX Konferencja Spra-

0 l ipiec-sierpień 1972-1976

wozdawczo-Wyborcza Chorągwi Warmińsko-

Na Polach Grunwaldu harcerze z Hufca Ostró-

-Mazurskiej im. „Grunwaldu”. Konferencja przy-

da organizują sezonowy „Hotel pod namiotami”,

jęła także zadania szeroko ujmujące problematykę

z którego korzystać mogła młodzież z całego kraju.

grunwaldzką ustanawiając założenia i program

0 1 2-15.07.1976

akcji „Harcerze – Grunwaldowi”

67

Zlot Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP im.

02
 8-31.03.1985

„Grunwaldu” z okazji 10 rocznicy zdobycia imienia.

Z trybuny VIII Zjazdu ZHP w Warszawie hm.

W trakcie zlotu zainicjowano dla harcerzy starszych

Henryk Leśniowski, z upoważnienia IX Konfe-

akcję chorągwianą „Godni imienia Grunwaldu”.

rencji Sprawozdawczo-Wyborczej Chorągwi War-

W trakcie realizacji zadań akcji powołano Harcerską

mińsko-Mazurskiej, wygłosił do delegatów apel-

66. W trakcie spotkania na Polach Grunwaldu w manifestacji uczestniczyła największa w historii Związku liczba sztandarów jego jednostek
organizacyjnych. Zakładano udział wszystkich sztandarów chorągwi i hufców z terenu Polski. Ile pocztów sztandarowych ostatecznie
uczestniczyło w tych uroczystościach, niestety nie wiadomo – było ich kilkaset, tworząc imponujące widowisko w trakcie przemarszu
i udziału w uroczystym apelu.
67. Uchwała Nr 66…, s. 89.
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-wezwanie – „Pomóżmy Grunwaldowi” . Nieste-

gicznych prowadzonych na terenach położonych

ty wystąpienie to, o aktywne wskrzeszenie tradycji

w sąsiedztwie kaplicy pobitewnej (pola Grunwal-

grunwaldzkich w ZHP i całym społeczeństwie

du). W 1986 r. pracowali także w Szestnie k. Mrą-

69

polskim, pozostało bez widocznego odzewu .

gowa. Członkowie klubu wywodzili się z woj.

02
 5-28.08.1985

olsztyńskiego, Szczecina, Kartuz, Gdyni, Gdań-

Na polach Grunwaldu odbyła się IV Ogólnopolska

ska, Chełma, Oleśnicy, Krakowa i Miechowa .

Polowa Zbiórka Harcerzy Starszych. W zbiórce

06
 .06.1987

uczestniczyło ok. 5000 harcerzy i instruktorów ZHP.

Rada Naczelna ZHP uchwałą nr 35 ustanowiła

02
 9.09.1985

„Znak Zawiszy”. Znak zdobywa się indywidu-

Odznaczenie ZHP Orderem Krzyża Grunwaldu

alnie, a ubiegać się o to mogą harcerze, harcerze

70

72

II klasy . Uroczystość odbyła się na placu marsz.

starsi i wędrownicy – członkowie „Drużyn Grun-

J. Piłsudskiego w Warszawie, wówczas noszącym

waldzkich” oraz drużynowi tych drużyn.

nazwę placu Zwycięstwa.

09
 -23.07.1988

0 1 985-1988

Pierwszy po wojnie Zlot Związku Harcerstwa

Akcja „Harcerze – Grunwaldowi” zainicjowana

Polskiego zorganizowany na Warmii i Mazurach

i prowadzona przez Chorągiew Warmińsko-Ma-

z udziałem 21171 zarejestrowanych zuchów, har-

zurską. Najaktywniejsi w realizacji zadań akcji

cerzy i instruktorów. Kulminacyjnym momentem

otrzymali plakietki akcji oraz odznakę „Zasłużo-

zlotu był złaz jego uczestników na polach Grun-

ny w akcji Harcerze – Grunwaldowi”.

waldu, gdzie podsumowano całoroczne współza-

0 1 985-1990

wodnictwo „Drużyn Grunwaldzkich” i wręczo-

Działanie Harcerskich Obozów Archeologicznych.

no po raz pierwszy „Znak Zawiszy”, który został

Harcerze przebywając na wykopaliskach prowa-

wprowadzony na stałe do obrzędowości Związku.

dzonych przez Polską Akademię Nauk na terenie

Zlot odbywał się pod hasłami nowego odczytania

ruin Kaplicy Pobitewnej pomagali zawodowym ar-

grunwaldzkiej tradycji, jej znaczenia i symboli.

cheologom w dokumentowaniu i odtworzeniu dzie-

0 1 2-15.07.1990

jów tego obiektu. Pracami kierowali: prof. Andrzej

Naczelnik ZHP – w trakcie zlotu drużyn harcer-

Nadolski i doc. Wojciech Nowakowski z Zakładu

skich, które zdobyły odznakę i miano „Drużyny

Polski Środkowej PAN w Łodzi i mgr Romuald

Grunwaldzkiej” powierza Chorągwi Warmiń-

Odoj z Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Po-

sko-Mazurskiej ZHP prawo i obowiązek prowa-

zyskane eksponaty znajdują się w Muzeum Bitwy.

dzenia działań w zakresie współzawodnictwa

Harcerze przepracowali łącznie ok. 17 tys. roboczo-

o tytuł „Drużyny Grunwaldzkiej ZHP” a także

71

73

godzin i przekopali ok. 800 m³ nawarstwień .

przyznawanie „Znaku Zawiszy” dla harcerzy i in-

0 1 985-1990

struktorów z całego Związku.

Funkcjonowanie harcerskiego Grunwaldzkiego

0 1 0-12.05.1991

Klubu Archeologicznego. W tym okresie człon-

Obradujący Sejmik Drużyn Grunwaldzkich

kowie klubu uczestniczyli w pracach archeolo-

powołał „Wspólnotę Drużyn Grunwaldzkich

68. VIII Zjazd ZHP 28-31 marca 1985, Warszawa 1989, s. 290-293.
69. Myli się Barbara Bogdańska-Pawłowska twierdząc, że Olsztyńska propozycja stała się inspiracją do uchwalonego na VIII Zjeździe
Ogólnopolskiego Harcerskiego Programu Grunwaldzkiego, którego rezultatem była kampania programowa, adresowana do wszystkich
drużyn harcerskich w kraju, zawarta w haśle „Myśmy Godnymi Synami”. Dokumenty i uchwały tego Zjazdu w żaden sposób nie odniosły
się do „olsztyńskiej inicjatywy” i zupełnie pominęły problematykę grunwaldzką w swoich zapisach. Nie istnieje także żaden Ogólnopolski
Harcerski Program Grunwaldzki, który byłby wynikiem pracy VIII Zjazdu ZHP. Por. Barbara Bogdańska-Pawłowska, Grunwald – tradycją
harcerstwa polskiego, [w:] Harcerstwo w służbie Warmii i Mazurom, Olsztyn 2005 s. 107-120; VIII Zjazd ZHP…, s. 195-216.
70. Dwie odmienne oceny tego wydarzenia zawierają publikacje: Adam Kiewicz, Harcerstwo…, s. 367 i Jerzy Chrabąszcz, Harcerze gorszego
Boga. Związek Harcerstwa Polskiego w okresie transformacji ustrojowej państwa lat 1989-1990, Toruń 2005, s. 21-22.
71. Romuald Odoj, Przygoda z archeologią! [w:] Z czym w XXI wiek. Wczoraj, dziś i jutro Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich, Olsztyn 2000, s.
150-160.
72. Dorota Jeżowska-Olszewska, Grunwaldzki Klub Archeologiczny [w:] Z czym…, s. 147-149.
73. Zlot ZHP…, s. – nienumerowane.
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ZHP” jako ogólnopolski ruch metodyczno-

0c
 zerwiec 1996

-programowy. W sejmiku uczestniczyli przed-

Sad Wojewódzki w Warszawie wpisał do rejestru

stawiciele 10 drużyn-założycieli ruchu. Od

stowarzyszenie „Bractwo Zawiszy Czarnego”.

chwili powołania Wspólnoty wszystkie dzia-

Organizacja ta w swoim statucie określa się jako

łania ZHP podejmowane na rzecz Grunwaldu

stowarzyszenie dorosłych harcerek i harcerzy ze

i realizowane przez jednostki w całym kraju

wszystkich okresów harcerstwa.

na jego rzecz koordynowane są przez władze

0 1 2.12.1999

Wspólnoty.

dokumentacja

W Gdyni żeglarze i harcerze, którzy odbywali

i liczne wydawnictwa poświęcone tej proble-

praktykę morską na pokładzie Zawiszy Czarnego

matyce i wszystkie takie przedsięwzięcia do-

– flagowego jachtu ZHP, powołali do życia stowa-

kumentujące.

rzyszenie „Bractwo Zawiszaków”.
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Krakowska Chorągiew ZHP
w latach siedemdziesiątych XX w.
na tle innych organizacji
młodzieżowych
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Sytuacja społeczno-polityczna i gospodarcza Kra-

departamentów. Nastały lepsze warunki dla roz-

kowa i regionu w latach siedemdziesiątych

woju nauki, oświaty, kultury i sportu.

W 1970 r. w Polsce rozpoczęła się tzw. druga od-

Ogólnie wzrastał powoli poziom życia Polaków

wilż, tj. próba osłabienia zależności od Związku

przy jednoczesnym zróżnicowaniu majątkowym.

Radzieckiego i stworzenia warunków do rozwoju

Owocowało to także, zwłaszcza na początku lat

społeczno-gospodarczego państwa. Po zmianie

siedemdziesiątych, wzrostem zaufania do władzy.

władzy pod kierunkiem Edwarda Gierka jako
„drugiej Polski”. Nastąpiło ożywienie gospodar-

RUCH MŁODZIEŻOWY W KRAKOWIE
W LATACH SIEDEMDZIESIĄTYCH

cze, nowe inwestycje realizowane z kredytów,

Po 1956 r., po rozwiązaniu ZMP i odejściu od mo-

rozwój budownictwa mieszkaniowego, w tym bu-

delu pioniersko-komsomolskiego, wykształciły

downictwa patronackiego dla młodzieży. Otwar-

się w Polsce środowiskowe organizacje młodzie-

cie na zachód dało szansę wielu firmom budowla-

żowe, a to:

nym podjęcia prac eksportowych.

0Z
 wiązek Młodzieży Socjalistycznej – w zakła-

przywódcy politycznego rozpoczęła się budowa

Młodzi naukowcy i studenci na większą skalę

dach pracy, szkołach średnich i na uczelniach;

wyjeżdżali na Zachód na praktyki i stypendia.

0Z
 wiązek Młodzieży Wiejskiej – na wsi, w szko-

Rozwinęła się turystyka na Zachód. Nastąpiła

łach średnich i na uczelniach;

wymiana części kadry partyjnej i administracyj-

0Z
 rzeszenie Studentów Polskich – na uczelniach;

nej na bardziej otwartą, reformatorską i liberal-

0Z
 wiązek Harcerstwa Polskiego – w szkołach;

ną. Był to czas zauroczenia wzorami francuskimi,

0K
 oła Młodzieży Wojskowej – w wojsku.

np. wprowadzono w Polsce nowy podział admini-

Były one koordynowane na szczeblu centralnym

stracyjny na 49 województw na wzór francuskich

i wojewódzkim przez Komitety Współpracy Orga-
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organizacyjnych terenowych instancji partyjnych.

RÓŻNICE W CELACH I METODACH DZIAŁANIA
ORGANIZACJI MŁODZIEŻOWYCH
ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

Głównym zadaniem organizacji młodzieżowych

ZHP w całym procesie wychowawczym dba o to,

jako pomocnika PZPR było wychowanie mło-

by młody człowiek wiedział, po co wstępuje do

dzieży dla potrzeb socjalizmu poprzez włączanie

harcerstwa i żeby każdego dnia na to pytanie

młodzieży w jego budowę. Władze polityczne

szukał odpowiedzi. Odpowiedź jest prosta. Har-

i administracyjne sprzyjały i mobilizowały or-

cerz chce wiedzieć więcej, niż wie, umieć więcej,

ganizacje młodzieżowe do działalności i rozwoju

niż umie, być lepszym człowiekiem, ukształto-

oraz zapewniały warunki materialne. Dla partii

wać w sobie chęć, gotowość i umiejętność pracy

politycznych organizacje młodzieżowe były natu-

i współpracy z innymi i dla innych w myśl zasady,

ralnym zapleczem kadrowym.

że harcerz jest tyle wart, ile drugiemu może po-

W 1972 r. VII Plenum KC PZPR wypracowało

móc. Stąd w ZHP kształtuje się postawy otwarto-

wzorzec osobowy członka PZPR i określiło ciąg

ści na innych ludzi, na ich potrzeby, na nieustanną

wychowawczy od harcerza, poprzez członka or-

odpowiedź na pytanie, co ja zrobię, co dam in-

ganizacji środowiskowych do członka PZPR. To

nym, rodzinie, szkole, organizacji, miastu, ojczyź-

otworzyło drogę do procesu zjednoczeniowego ru-

nie, a nie tylko sobie. W harcerskim wychowaniu

chu młodzieżowego. PZPR pod przewodnictwem

brakuje miejsca na postawy roszczeniowe.

E. Gierka jako „przewodnia siła narodu” dążyła

Są to założenia przepojone więzami uczuciowy-

do uzyskania jedności ideowo-politycznej naro-

mi, altruistyczne i trochę utopijne, ale w młodo-

du polskiego w budowie państwa socjalistyczne-

ści, w okresie dojrzewania dające nadzieję i w wy-

go przez wzrost szeregów partyjnych, zwłaszcza

chowaniu młodego człowieka – konieczne. Dlate-

w środowiskach inteligencji i poddania pełniejszej

go ZHP najważniejsze zadania adresuje do siebie.

kontroli politycznej wszystkich dziedzin życia spo-

Nieco inaczej rozumiały i realizowały swoje

łeczno-gospodarczego. Służyły temu m.in. takie

cele i zadania pozostałe organizacje środowisko-

działania partii, jak: zatwierdzanie kadr, ingeren-

we. Młodzież studiująca, dorastająca i pracująca

cja w programy działania, cenzura, propagowanie

oczekiwała od swojej organizacji wykształcenia,

świeckiego stylu życia aż do zwalczania opozycji.

pracy, płacy, premii, nagród, stypendiów. Ocze-

Drogą do zwiększenia wpływu PZPR na młodzież

kiwała na mieszkania, dostęp do kultury, sportu,

było zjednoczenie ruchu młodzieżowego, zjedno-

turystyki, wypoczynku i zabawy, przywilejów,

czenie nie oddolne a odgórne.

warunków do życia w rodzinie. Stąd w progra-

nizacji Młodzieżowych pod nadzorem Komisji Młodzieżowej Komitetu Centralnego PZPR i struktur

mach i działaniach tych organizacji jest dużo

CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKOWYCH
ORGANIZACJI MŁODZIEŻOWYCH W KRAKOWIE
W LATACH SIEDEMDZIESIĄTYCH

oczekiwań, życzeń, żądań, pretensji aż do sprzeciwu i buntu włącznie. Ich zadania w dużej mierze
adresowane były na zewnątrz.

Wszystkie organizacje młodzieżowe w Krakowie

ustannie rozwijały się, ich działania były sprawne

ZWIĄZEK MŁODZIEŻY SOCJALISTYCZNEJ;
OD 1976 R. ZWIĄZEK SOCJALISTYCZNEJ
MŁODZIEŻY POLSKIEJ

i skuteczne, a w swoich środowiskach akceptowa-

ZMS była to liczna i skuteczna na wielu polach

ne i potrzebne. Były partnerami i pomocnikami

działalności organizacja. Był organizatorem wielu

władz, współpracowały ze sobą i utrzymywały

imprez i manifestacji o charakterze politycznym,

równowagę sił. Stosunek do zjednoczenia organi-

społecznym, popierającym politykę PZPR i rządu.

zacji młodzieżowych był różny. Poza ZMS nie było

Dostarczał kadr do aparatu partyjnego i admi-

oddolnych inicjatyw zjednoczeniowych.

nistracji państwowej, zakładowej i spółdzielczej.

w latach siedemdziesiątych były liczne, obejmowały swoim oddziaływaniem ok. 30% młodzieży. Nie-
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Miał znaczny udział w dostarczaniu młodej ka-

dla instytucji i organizacji kultury, administra-

dry firmom budowlanym na budowy eksportowe

cji uczelnianych, środków przekazu, turystyki

i sztandarowe budowy krajowe. ZMS był organi-

i hotelarstwa. Rozwinęło działalność klubową

zatorem Ochotniczych Hufców Pracy i wspólnie

i nadzorowało „Almatur” jako swoją agendę tu-

z zakładami pracy, wojskiem i oświatą zapewniał

rystyczną. ZSP przywiązywało dużą uwagę do

trudnej młodzieży uzupełnienie wykształcenia,

funkcjonowania studenckiej spółdzielczości usłu-

zaliczenie służby wojskowej i zdobycie miejsc

gowej, np. Studenckiej Spółdzielni „Żaczek”, było

pracy. Był organizatorem budownictwa patronac-

to konsekwencją zmniejszenia środków na sty-

kiego, zapewniając młodym małżeństwom miesz-

pendia i konieczności zarabiania przez studentów

kania. ZMS był także organizatorem rekrutacji

na swoje utrzymanie. ZSP rywalizowało na uczel-

młodzieży na wyjazdy i wycieczki zagraniczne

niach z ZMS i ZMW. Działania ZSP na uczelniach

oraz krajowe formy wypoczynku, zapewniając

oceniane były jako niewystarczające ideowo i po-

w zakładach pracy fundusze z akcji socjalnej.

litycznie. Dlatego nastąpiło najszybsze zjedno-

Nadzorował też działalność „Juventuru” jako

czenie organizacji młodzieżowych w środowisku

swojej agencji turystycznej. W sumie ZMS był

studenckim.

ważnym partnerem i pomocnikiem PZPR w realizacji celów ideowych, politycznych i społeczno-gospodarczych.

KOŁA MŁODZIEŻY WOJSKOWEJ;
OD 1973 R. SOCJALISTYCZNY ZWIĄZEK
MŁODZIEŻY WOJSKOWEJ

ZWIĄZEK MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ; OD 1973
ZWIĄZEK SOCJALISTYCZNEJ MŁODZIEŻY
WIEJSKIEJ

KMW dbały o wysoki poziom wyszkolenia bojo-

ZMW był organizatorem kursów oświaty rolni-

żowymi. KMW szczególnie zasłużyły się w po-

czej, dostarczających wiedzy o nowych metodach

mocy kwatermistrzowskiej dla innych organizacji

i technikach upraw r olniczych i hodowli zwie-

młodzieżowych przy organizacji imprez.

wego, o wysokie morale żołnierza i o aktywność
we współpracy z innymi organizacjami młodzie-

rząt. Duże zasługi miał w działalności kulturalbył zapleczem kadrowym dla ZSL oraz instytucji

KRAKOWSKA CHORĄGIEW ZWIĄZKU
HARCERSTWA POLSKIEGO

pracujących w rolnictwie i na rzecz rolnictwa, np.

W latach siedemdziesiątych Krakowska Chorą-

GS, kółek rolniczych i banków spółdzielczych.Po-

giew ZHP osiągnęła najwyższy od 1945 r. poziom

ważnym i trudnym problemem dla aktywu ZMW

rozwoju, dynamikę i skuteczność działania. We-

był wybór kierunku, czy wiązać swoją przyszłość

dług spisu harcerskiego z 15 XI 1973 r. w Kra-

z PZPR, czy ZSL.

kowskiej Chorągwi było 183 tys. zuchów, harce-

nej, sportowej i turystycznej, dla swoich członków

rek, harcerzy i instruktorów, co dawało 38,7%

ZRZESZENIE STUDENTÓW POLSKICH; OD 1973
R. SOCJALISTYCZNY ZWIĄZEK STUDENTÓW
POLSKICH

zorganizowania uczniów szkół podstawowych

ZSP było organizacją liczną, rozwijająca się,

żynach, 260 szczepach, 25 hufcach i 4 rejonach

silną kadrowo. W swoich szeregach skupiało

hufców. Po reformie administracyjnej wg spisu

ok. 60% studentów. Swoją działalność koncen-

z 15 XI 1975 r. w nowym województwie krakow-

trowało na sprawach socjalnobytowych, kul-

skim miejskim Krakowska Chorągiew liczyła

turalnych i sportowo-turystycznych, i w tych

69 373 członków w 2121 drużynach.

dziedzinach notowało największe sukcesy. ZSP

ZHP realizował bogaty program działalności wy-

unikało kontrowersyjnych tematów, spraw ide-

chowawczej, dbając o jakość pracy. Opracował

ologicznych i politycznych. ZSP dostarczało kadr

i wdrożył system kształcenia kadry i dopracował

i 31% w szkołach ponadpodstawowych. Była to już
organizacja masowa, zorganizowana w 5564 dru-
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się stabilnej kadry kierowniczej na każdym szcze-

0w
 1973 r. – 20 549 uczestników, tj. 12%;

blu swojej działalności. Szczególnie kompetentną

0w
 1974 r. – 26 327 uczestników, tj. 13%;

i skuteczną w latach siedemdziesiątych okaza-

0w
 1975 r. – 32 946 uczestników, tj. 15%;

ła się kadra komendy chorągwi. Skład osobowy

co dawało w tym okresie 12−15% stanu osobowego

komendy chorągwi w latach siedemdziesiątych

chorągwi.

przedstawiał się następująco:

W latach siedemdziesiątych Krakowska Chorą-

do roku 1971:

giew realizowała wiele akcji o charakterze pa-

0k
 omendant chorągwi – hm. Władysław Pancerz

triotycznym. Kadra chorągwi przejawiała dużą

0 z astępcy komendanta – hm. Tadeusz Proko-

aktywność w pracach władz naczelnych ZHP.

piuk, hm. Ewa Pietrusińska

Komendant chorągwi i jego zastępcy byli człon-

0 c złonkowie komendy – hm. Stanisław Ciuła,

kami Rady Naczelnej ZHP i Centralnej Komisji

hm. Kazimierz Kordecki, hm. Stanisław Man-

Rewizyjnej, a hm. Tadeusz Prokopiuk był człon-

decki, hm. Stanisław Spólnik

kiem Prezydium Rady Naczelnej ZHP oraz w cza-

od 1971 do 1973 r.:

sie obrad V Zjazdu ZHP w 1972 r. przewodniczył

0k
 omendant chorągwi – hm. Tadeusz Prokopiuk

obradom Zjazdu.

0 z astępcy komendanta – hm. Ewa Pietrusińska,

ZHP z powodzeniem spełniał rolę sojusznika ro-

hm. Anna Zaleska

dziny i szkoły w wychowaniu dzieci i młodzieży,

0 c złonkowie komendy – hm. Stanisław Ciuła,

w przygotowaniu jej do pracy i życia w ówcze-

hm. Kazimierz Kordecki, hm. Stanisław Man-

snej rzeczywistości. Skutecznie współpracował

decki, hm. Stanisław Spólnik

z organizacjami i instytucjami, zajmującymi się

od 1973 do 1974 r.:

dziećmi i młodzieżą, a także z wojskiem, stra-

0k
 omendant chorągwi – hm. Stanisław Ciuła

żą pożarną, milicją, spółdzielczością mieszka-

0 z astępcy komendanta – hm. Ewa Pietrusińska,

niową i in. Cieszył się dobrą opinią i zaufaniem

hm. Anna Zaleska
0 c złonkowie komendy – hm. Zofia Mułka,

władz, oświaty, rodziców i sojuszników. Miał
dobrą prasę. Potrafił skupić sojuszników w Ru-

hm. Paweł Raj

chu Przyjaciół Harcerstwa, którym w tym czasie

od 1974 do 1978 r.:

kierowali prezydenci miasta Krakowa: Jerzy Pę-

0k
 omendant chorągwi – hm. Stanisław Ciuła

kala, Edward Barszcz i wiceprezydent Jan Nowak,

0 z astępcy komendanta – hm. Ferdynand Nawra-

wcześniej kurator oświaty.

til, hm. Kazimierz Schütterlý
0 c złonkowie komendy – hm. Zofia Mułka,

Zrozumienie przez oświatę potrzeb harcerstwa
i przyjście organizacji z pomocą było szczególnie

hm. Paweł Raj

ważne, ponieważ ok. 90% instruktorów wywo-

od 1978 do 1981 r.:

dziło się z oświaty (w ok. 60% byli to nauczyciele,

0k
 omendant chorągwi – hm. Stanisław Ciuła

a w ok. 30% − uczniowie szkół ponadpodstawo-

0 z astępcy komendanta – hm. Roman Ficek,

wych). Kuratorium oświaty, inspektorzy oświa-

hm. Danuta Noszka
0 c złonkowie komendy – hm. Zofia Mułka,
hm. Paweł Raj

ty, dyrekcje szkół urlopowały i rekrutowały na
dwutygodniowe śródroczne kursy drużynowych.
Kuratorium zapewniało w 50% środki na akcję

Bogactwo inicjatyw programowych i sprawność

obozową. Dyrekcje szkół delegowały opiekunów

organizacyjna jednostek oraz instancji były wy-

drużyn spośród nauczycieli oraz udostępniały

soko oceniane przez władze. Szczególnym osią-

pomieszczenia na harcówki i magazyny sprzętu

gnięciem chorągwi w latach siedemdziesiątych

obozowego. W sumie władze oświatowe stworzy-

była organizacja letniego i zimowego obozowego

ły korzystne warunki do działania i rozwoju ZHP.

wypoczynku dzieci i młodzieży. Akcja obozowa

W latach siedemdziesiątych w Krakowskiej Cho-

objęła:

rągwi zrodziły się dwie inicjatywy, które rozwi-
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nęły się i w swoich dziedzinach stały się znaczący-

PZPR aktywistów młodzieżowych, więcej dzia-

mi agendami harcerstwa. Są to Harcerski Zespól

łań integracyjnych, a najlepiej zjednoczenie ruchu

Artystyczny „Małe Słowianki”, założony i dotąd

młodzieżowego.

kierowany przez hm. dr Władysławę Francuz

Przejawem działalności ideowopolitycznej or-

oraz Komisja Historyczna Krakowskiej Chorą-

ganizacji młodzieżowych, będącej także ze stro-

gwi, w ostatnich kilkunastu latach prowadząca

ny władz wyrazem poparcia, opieki i pomocy,

bardzo owocną działalność, kierowana przez hm.

a jednocześnie mobilizacją do działania i zjedno-

dr hab. Janusza Wojtyczę.

czenia, były Zloty Młodzieży Polskiej: w 1971 r.

Kadra instruktorska Krakowskiej Chorągwi dbała

– w Katowicach, w 1972 r. – w Łodzi, w 1973 r.

o demokratyczny charakter ZHP. Utrwalaniu tego

– w Krakowie, w 1974 r. – w Warszawie i w 1975 r.

charakteru służyły: wybór funkcyjnych, potwier-

– w Koszalinie. Ten ostatni zlot był jednocześnie

dzany rozkazem komendanta; wnioski komisji

imprezą dożynkową i Ogólnopolskim Spotkaniem

stopni o nadanie stopni instruktorskich; bardzo

Przodowników Pracy, Nauki i Wyszkolenia Bojo-

sprawna praca komisji rewizyjnych i ich kontro-

wego. Zloty służyły procesowi integracji, jedności

lna rola w stosunku do organów wykonawczych

i wymiany doświadczeń oraz satysfakcji z pracy

Związku; konsekwentne przestrzeganie Statutu

i jej efektów. Były też podsumowaniem młodzie-

ZHP i troska o efektywne gospodarowanie po-

żowych czynów produkcyjnych. Wyrazem popar-

większającym się majątkiem; wizytacje finansowe

cia i wdzięczności dla władzy w myśl powszechnie

mające charakter instruktażowy. W sumie Kra-

głoszonego hasła: „Jedność – Partia – Gierek”.

kowska Chorągiew ZHP z lat siedemdziesiątych

Proces zjednoczenia ruchu młodzieżowego w Pol-

jawi się jako organizacja sprawna, efektywna, sku-

sce rozpoczął się w 1972 roku w środowisku aka-

teczna i zdrowa moralnie.

demickim. Działające dotychczas na uczelniach

ZHP dużo uwagi poświęcał trosce o swoje miejsce

ZMS, ZMW i ZSP decyzją władz naczelnych tych

i interesy w ruchu młodzieżowym i szkołach po-

związków zostały połączone w SZSP, tj. Socjali-

nadpodstawowych. Nie brakło w tym czasie kry-

styczny Związek Studentów Polskich.

tyki, zwłaszcza instancji harcerskich, poczynając

Wobec braku zgody wszystkich organizacji na

od władz naczelnych ZHP. Krytyka dotyczyła

pełne zjednoczenie, tj. powrót do modelu z lat

przede wszystkim centralizacji zadań progra-

pięćdziesiątych, w 1972 r. Zdzisław Kurowski,

mowych, nadmiaru dyrektyw i propozycji pro-

przewodniczący ZG ZMW zgłosił kompromiso-

gramowych o charakterze ideowopolitycznym,

wą koncepcję zjednoczenia jako luźniejszej formy

upolitycznienia HSPS, nadmiaru zajęć o charak-

jedności młodzieży polskiej w formie Federacji

terze „dekoracyjnym”, tj. uczestnictwa w uroczy-

Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej.

stościach, manifestacjach, obchodach świąt pań-

Powstał problem zmiany nazw poprzez doda-

stwowych i wiecach o charakterze politycznym.

nie do nich przymiotnika socjalistyczny. Tym

Mimo tych słabości poparcie dla ZHP ze strony

wymogom odpowiadał na początku tylko ZMS.

władz, oświaty, wojska i rodziców było duże.

Na przełomie lat 1972 i 1973 plena Rady Naczelnej ZSP oraz Zarządów Głównych ZMS i ZMW

KONCEPCJE I PROCES ZJEDNOCZENIOWY
W LATACH SIEDEMDZIESIĄTYCH

przyjęły uchwały wyrażające zgodę na powoła-

Władze polityczne państwa formułowały pod ad-

Studentów Polskich. Ostateczne decyzje zapadły

resem związków młodzieży oczekiwania pełniej-

w lutym i marcu 1973 r. na krajowych zjazdach or-

szego i bardziej efektywnego udziału w budowie

ganizacji. Wtedy to pozostałe związki, tj. ZMW

socjalizmu, co w praktyce oznaczało więcej treści

i KMW uchwaliły zmiany nazwy: ZMW na

ideowopolitycznych w programach organiza-

ZSMW

cji młodzieżowych, liczniejsze wstępowanie do

Wiejskiej) i KMW na SZMW (Socjalistyczny

nie Federacji SZMP i Socjalistycznego Związku

(Związek

Socjalistycznej

Młodzieży
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Związek Młodzieży Wojskowej). ZHP też zdecy-

0w
 latach 1964-1967 – ZHP działał w klasach I−II

dował o przystąpieniu do Federacji, ale nazwy nie

szkół średnich; pracowały też w szkołach śred-

zmienił. Ale to „S” gdzieś trzeba było przykleić.

nich młodzieżowe kręgi instruktorskie (MKI);

Wraz z przystąpieniem do federacji Rada Na-

0w
 latach 1967-1972 – ZHP działał we wszyst-

czelna ZHP przyjęła w roku 1973 program

kich klasach szkół średnich, ale jako drużyny

dla drużyn w szkołach ponadpodstawowych pod

specjalnościowe i MKI;

nazwą: Harcerska Służba Polsce Socjalistycznej.

0o
 d 1973 r. – ZHP co roku wchodził do kolejnych

Od nazwy tego programu przyjęła się nazwa dru-

klas szkół średnich, a ZMS i ZSMW sukcesyw-

żyn w szkołach ponadpodstawowych – drużyny

nie z tych klas wychodził; MKI przestały być

HSPS. W ten sposób ZHP zadośćuczynił tenden-

problemem.

cjom zjednoczeniowym, ale jedności wśród in-

Od 1973 r. w ZHP obowiązywała realizacja pro-

struktorów w tej sprawie nie było. Krytyka nad-

gramu Harcerskiej Służby Polsce Socjalistycznej.

miernego upolityczniania ZHP narastała.

Problemem w ZHP w drugiej połowie lat siedem-

Przewodniczącym Rady Głównej FSZMP został

dziesiątych było zróżnicowane podejście kadry

Stanisław Ciosek, przewodniczący RN SZSP.

instruktorskiej do HSPS; odczuwalny był prze-

Po nim przewodniczącym był Zdzisław Kurow-

jaw oporu przeciw umasowieniu harcerstwa, jego

ski, przewodniczący RG ZSWM. W Krakowie

upolitycznieniu i upartyjnieniu. To była jedna

przewodniczącym RW FSZMP został hm. Tade-

z przyczyn późniejszego podziału harcerstwa.

usz Prokopiuk, jedyny instruktor harcerski na tej
hm. Stanisława Bohdanowicza, naczelnika ZHP

ZADANIA FEDERACJI SOCJALISTYCZNYCH
ZWIĄZKÓW MŁODZIEŻY POLSKIEJ

w uzgodnieniu z I sekretarzem Komitetu Wo-

Federacja jako luźna forma zjednoczenia ruchu

jewódzkiego PZPR w Krakowie Józefem Klasą.

młodzieżowego pełniła w większości funkcje

Potwierdzeniem tej decyzji był wybór przez Radę

mobilizacyjne, koordynujące i kontrolne. Naj-

Wojewódzką FSZMP, składającą się z prezydiów

ważniejszym była mobilizacja i udział młodzieży

Zarządów Wojewódzkich wchodzących w skład

w obchodach świąt państwowych, imprezach,

Federacji Związków.

manifestacjach, wiecach i zlotach popierających

Drugi etap jednoczenia organizacji dotyczył

politykę partii i rządu. Kolejnym ważnym zada-

organizacji młodzieży pracującej i wojskowej.

niem było zasilanie aktywu PZPR aktywem po-

Nastąpiło to w roku 1976. Z połączenia ZMS,

szczególnych organizacji. Wiele uwagi federacja

ZSMW i SZMW powstał Związek Socjalistycz-

poświęcała rekrutacji młodych pracowników na

nej Młodzieży Polskiej. Przewodniczącym nowej

budowy eksportowe i krajowe, a także inicjowa-

organizacji został Krzysztof Trębaczkiewicz,

niu i organizowaniu czynów społecznych.

który wkrótce objął funkcję przewodniczącego

Federacja sprawowała nadzór nad swoimi agenda-

RG FSZMP.

mi, np. OHP, biurami turystycznymi: „Juventur”,

funkcji w Polsce. Został powołany na wniosek

„Almatur” i „Harctur”. Do zadań federacji nale-

WALKA O MIEJSCE ZHP W SZKOŁACH
PONADPODSTAWOWYCH

żały też reprezentowanie interesów młodzieży

Starania ZHP o właściwe miejsce w szkołach po-

nów administracji państwowej i zakładowej oraz

nadpodstawowych podyktowane były troską o do-

wielu instytucji i organizacji w kadry wywodzące

stęp do źródła kadry instruktorskiej. Ok. 30% dru-

się ze związków młodzieży. Federacja typowała

żynowych stanowili uczniowie szkół średnich.

kandydatów na Wieczorowy Uniwersytet Mark-

W wyniku porozumień międzyorganizacyjnych

sizmu-Lenienizmu (WUML), studia w Wyższej

pozycja ZHP w szkołach ponadpodstawowych

Szkole Nauk Społecznych (WSNS) w Warszawie,

przedstawiała się następująco:

studia podyplomowe, przygotowywała radnych

wobec władz, zasilanie instancji partyjnych, orga-

Krakowska Chorągiew ZHP w latach siedemdziesiątych XX w. | Tadeusz Prokopiuk

117

młodzieżowych do pełnienia swoich funkcji oraz

ZSMP. 13 II 1981 r. powstał w Krakowie Związek

obsługiwała delegacje zagraniczne.

Młodzieży Demokratycznej. Decyzją VII Zjazdu
w marcu 1981 r. wystąpił z federacji ZHP. Rozpad

SYTUACJA W RUCHU MŁODZIEŻOWYM
W KRAKOWIE NA PRZEŁOMIE LAT
SIEDEMDZIESIĄTYCH I OSIEMDZIESIĄTYCH

jenny. Dla wielu ludzi był to szok, rozczarowanie,

System polityczny kierowania państwem i sys-

utrata wiary i ofensywności, dla wielu młodych

tem nakazowo-rozdzielczy w gospodarce Polski

ludzi czas przejścia do opozycji. Organizacje śro-

po 1975 r. w konfrontacji ze sprawnymi forma-

dowiskowe uratowały swoje istnienie ale w moc-

mi demokratycznego zarządzania i gospodarką

no okrojonym stanie liczbowym, możliwości

rynkową na Zachodzie poddany był w wąt-

i skuteczności działania. Również ZHP poniósł

pliwość i coraz ostrzejszej krytyce. Robotnicy

straty. Zrezygnował z HSPS, nie wszedł w pełni

wracający z budów eksportowych, studenci

do szkół ponadpodstawowych, utracił pomoc fi-

i naukowcy z praktyk i pobytów stypendial-

nansową państwa i władz oświatowych, potrzeb-

nych, a turyści z wycieczek coraz częściej do-

ną dla funkcjonowania komend chorągwi i huf-

strzegali niewydolność systemu politycznego

ców w dotychczasowej skali oraz dla organizacji

i gospodarczego. Puste sklepy, różne talony,

obozowego wypoczynku dzieci i młodzieży.

wprowadzane kartki na wiele produktów, bony

W nowych, trudnych warunkach politycznych

i „PEWEX-y” wskazywały na coraz większe

i społeczno-gospodarczych zmniejszyło się obiek-

dysproporcje pomiędzy zapowiedziami, plana-

tywnie zapotrzebowanie rodzin na pracę ZHP.

mi i obietnicami a rzeczywistością. Pogorszyły

Rozwój motoryzacji i wzrost zamożności części

się warunki życia i klimat społeczno-polityczny

społeczeństwa sprawił, że rozwinął się rodzinny

do działalności związków młodzieży, zwłaszcza

model turystyki i wypoczynku. Równocześnie

w środowisku studenckim. Propaganda sukcesu

rozwój techniki i telekomunikacji spowodował

denerwowała, podważała zaufanie do władzy.

zatrzymanie i zajęcie części młodzieży w domu

Partia traciła zaufanie i skuteczność działania.

przy komputerze i internecie. ZHP zmniejszył

Stagnacja przechodząca w kryzys gospodarczy

ofertę działań z dziećmi i młodzieżą z powodu

ujawniła nieprawidłowości całego systemu spo-

ograniczeń materialnych. Nastąpił odwrót od

łeczno-gospodarczego.

harcerstwa masowego i powrót do harcerstwa

Powszechne przekonanie o konieczności zmian

ekskluzywnego,

systemu przy braku perspektyw na wprowadze-

w organizacjach kościelnych. Słabość sił politycz-

nie reform, negatywnie wpływało na nastroje

nych pod koniec lat siedemdziesiątych nie pozwo-

młodzieży. Tajemnicza śmierć Stanisława Pyjasa,

liła zmobilizować ani harcerstwa, ani sojuszni-

studenta UJ, członka KOR pociągnęła za sobą falę

ków do udzielenia mu pomocy. Część kadry ZHP

nienawiści przeciw władzy państwowej. Zawiązał

poczuła się zagubiona i odrzucona przez opozy-

się Studencki Komitet Solidarności, powstało Nie-

cję. W takiej sytuacji liczy się tylko na własne

zależne Zrzeszenie Studentów jako alternatywa dla

siły, jak w piosence: „Warunki tylko warunkami,

SZSP. Pierwszy wyłamał się z federacji SZSP. W X

od dawna wszak słyszymy to, lecz my jesteśmy

1980 r. na III Zjeździe SZSP podjęto uchwałę o wy-

harcerzami i zwyciężymy wszelkie zło”.

federacji po ośmiu latach stał się faktem.
W grudniu 1981 r. władze wprowadziły stan wo-

często

znajdującego

oparcie

stąpieniu z federacji. Jesienią 1980 r. odrodził się
ZMW jako organizacja opozycyjna w stosunku do
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Pracując nad monografiami hufców: Kraków-Kle-

Hufiec Kraków-Zwierzyniec powstał w chwili,

parz-Łobzów i Kraków-Zwierzyniec oraz konty-

gdy 5 grudnia 1956 r. rozpoczęła pracę Krakow-

nuującego ich tradycje hufców Kraków-Krowodrza

ska Chorągiew Harcerstwa i powołano sześć

1

i Kraków-Śródmieście , autor natknął się na szereg

hufców miejskich odpowiadających dzielnicom

materiałów dokumentujących opór poszczegól-

miasta. Ponieważ hufiec ten szybko stał się zbyt

nych instruktorów i całych jednostek w stosunku

duży, 2 czerwca 1957 r. z jego części utworzono

do oczekiwań, a czasem i żądań władz. Dotyczą

Hufiec Kraków-Łobzów , do którego po ponad

one działań harcerstwa w północno-zachodniej

roku przyłączono Hufiec Kraków-Kleparz, two-

części Krakowa w latach 1957-1989, czyli od odro-

rząc Hufiec Kraków-Kleparz-Łobzów.

dzenia harcerstwa do końca istnienia PRL-u.

Na przełomie 1956 i 1957 r. odradzały się dawne

Dwa pierwsze z wyżej wymienionych hufców ist-

drużyny i powstawały nowe, organizowane przez

niały do reformy administracyjnej miasta, która

instruktorów pracujących z wielkim entuzja-

nastąpiła 1 stycznia 1973 r. W jej wyniku powstały

zmem. Przywrócono mundur, odznaki, stopnie

hufce Kraków-Krowodrza i Kraków-Śródmieście.

harcerskie i instruktorskie. Jednak ustępstwa

Poza rozpatrywanym terenem istniały jeszcze:

władz były tylko chwilowe. Dość szybko zaczę-

Hufiec Kraków-Nowa Huta i Hufiec Kraków-Pod-

ły się one starać uzależnić harcerstwo w celu

górze, których nie objęły zmiany wynikające ze

uzyskania wpływu na wychowanie młodzieży.

wspomnianej reformy.

W ciągu kilku lat odszedł duży procent „starych”

2

1. Wojtycza K., Hufiec Kraków Kleparz-Łobzów w latach 1957–1972, Kraków 2007; Wojtycza K., Hufiec Kraków-Zwierzyniec w latach
1957–1972, Kraków 2011; Wojtycza K., Hufiec Kraków-Krowodrza w latach 1973–1989, Kraków 2014.
2. Archiwum Komisji Historycznej Krakowskiej Chorągwi ZHP (dalej: AKH), Rozkazy Komendy Chorągwi z lat 1955–1975, Rozkaz Komendy
Chorągwi Nr 6/57 z 2 VI 1957 r., s. 13.
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instruktorów, a z władz naczelnych Związku

i „łamanie świeckości”. „Odchylenie skautowe”

m.in. hm. Aleksander Kamiński i inni wybitni

polegało na tym, że instruktorzy starali się reali-

instruktorzy szaroszeregowi. Właśnie on wy-

zować tradycyjny model harcerstwa, organicznie

stępując z ZHP skierował wezwanie do instruk-

związany z pewnymi elementami metody skauto-

torów wiernych zasadom tradycjom polskiego

wej, wyrażającymi się w metodyce, obrzędowości

harcerstwa: „Idźcie pracować do drużyn!”. Dzięki

i nawiązywaniu w pracy do historii skautingu

instruktorom, którzy podjęli to hasło, mimo że

i harcerstwa. Takie postępowanie nie podobało

władze stale starały się je podporządkować ide-

się władzom, zwłaszcza politycznym, które zresz-

ologicznie, harcerstwo w wielu drużynach i huf-

tą często nie potrafiły wyjaśnić, o co właściwie

cach przez dziesiątki lat przetrwało wierne trady-

w tym przypadku chodzi. Po prostu jeśli w pew-

cyjnym zasadom.

nym momencie ktoś im powiedział, że dane śro-

Hufce Kraków-Kleparz-Łobzów (do 1958 r. Kra-

dowisko ma ciągotki „skautowe”, to taka opinia

ków-Łobzów) i Kraków-Zwierzyniec były czoło-

była powtarzana wśród przedstawicieli władz,

wymi hufcami Chorągwi Krakowskiej, mającymi

także harcerskich. To z kolei wpływało na ocenę

liczną i zaangażowaną kadrę instruktorską i pro-

danego środowiska i mogło skutkować pewnymi

wadzącymi pracę harcerską na wysokim pozio-

niemiłymi konsekwencjami. Trzeba pamiętać, że

mie. Hufce te skupiały szereg drużyn sięgających

te właśnie elementy, które były przyczyną krytyki

swoimi tradycjami do okresu międzywojennego

ze strony władz, były nieodłącznymi elementami

a nawet do początków krakowskiego harcerstwa,

samej metody harcerskiej i zrezygnować z nich

w pracy zdecydowanie nawiązujących do tradycji

się nie dało. Problem ten istniał przez cały okres

harcerskiej II RP, Szarych Szeregów i lat 1945–1949.

działalności harcerstwa w realiach państwa tzw.

Drużyny pracowały zgodnie z tradycyjną meto-

demokracji ludowej.

dą harcerską, wychowanie harcerskie było oparte

Oczywiście wiele zależało od samego komendanta

na ideałach Prawa i Przyrzeczenia w jego trady-

hufca – pozycji, jaką miał w „dzielnicy” i pewnych

cyjnej wersji, a środowisko instruktorskie było

umiejętności negocjacji. Warto w tym miejscu

„opornie” nastawione tak do wszelkich nowinek

przytoczyć opinię, jaką wyraził jeden z komendan-

władz komunistycznych, jak i do indoktrynacji

tów Hufca Kraków-Nowa Huta: Z władzą trzeba

ideologicznej.

tak rozmawiać, żeby ich umiejętnie ogrywać. Tam,

Hufce te były mocne zarówno organizacyjnie,

gdzie można ich wykorzystać, to ich wykorzystać, ab-

jak i pod względem inicjatyw programowych.

solutnie zachowując zasady .

Ich efektem były setki obozów, tysiące zbiórek

Instruktorzy harcerscy, chcąc realizować tra-

i różnych imprez oraz armia instruktorów zaan-

dycyjny program harcerski i równocześnie nie

gażowanych w pracę drużyn, szczepów, kręgów,

wchodzić w otwarty konflikt z władzami „lansu-

referatów i komend hufców. Wspaniale przy tym

jącymi” oficjalną linię polityczną ZHP, pracujące-

prezentowały się te hufce np. na uroczystościach

go pod ideowym kierownictwem PZPR, musieli

rozpoczęcia roku harcerskiego czy capstrzykach

iść na kompromis, którego granica była sprawą

w przeddzień obchodów 1 Maja.

sumienia każdego z nich. Pracowali oni w okre-

Analizując relacje pomiędzy komendami hufców

ślonych warunkach, które narzucały pewne ogra-

i władzami, z których najważniejszą rolę odgry-

niczenia. Zbyt odważne przeciwstawianie się po-

wały władze partyjne, widać, że w miarę upły-

wodowało różne kłopoty, do odsunięcia od pracy

wu lat relacje te zmieniały się. Jednak przez cale

z młodzieżą w skrajnych przypadkach włącznie.

lata powtarzały się w stosunku do tych hufców

Naciski władz w różnych okresach były różne,

pewne zarzuty: o tzw. „odchylenie skautowe”

czasem silniejsze, czasem słabsze. Przecież wła-

3

3. Relacja hm. Adama Micka, za: Wojtycza J., Hufiec Kraków-Nowa Huta w latach 1957–1989, Kraków 2017, s. 32.
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śnie w wyniku takich działań w ciągu zaledwie

Pewną tradycją stał się także zwyczaj chodzenia

dwóch lat po Zjeździe Łódzkim podporządkowa-

przez instruktorów w noc wigilijną na Pasterkę

no sobie władze naczelne ZHP, natomiast w jesie-

do drewnianego kościółka na Woli Justowskiej.

ni 1959 r. ówczesna naczelniczka harcerstwa hm.

Nie wiadomo, kto go zainicjował, ale liczni in-

Zofia Zakrzewska zmusiła do rezygnacji zespół

struktorzy spotykali się tam, co przez władze

instruktorski, kierujący społecznie Chorągwią

mogło być uznane za klerykalizm. Podobno przy-

4

Krakowską . Na szczęście podporządkowanie

chodził

hufcowy

Hufca-Kraków-Zwierzyniec

niższych jednostek harcerskich, takich jak: hufce,

phm. Tadeusz Twardosz, a w 1965 r. pamiętam,

szczepy i drużyny, było trudniejsze, a wywieranie

że było nawet dwóch hufcowych: Hufca Kraków-

presji na instruktorów pracujących społecznie

-Kleparz-Łobzów hm. Bogusław Molenda i Huf-

mało skuteczne. Co prawda, wybory hufcowych

ca Kraków-Zwierzyniec phm. Tadeusz Gaweł.

musiały być akceptowane przez władze politycz-

Pamiętam ten fakt dobrze, bo witając się z nimi

ne, gdyż wchodzili oni w skład tzw. nomenklatu-

powiedziałem „Czuwaj, druhowie hufcowi”, na

ry, ale władzy nigdy nie udało się podporządko-

co druh Molenda dał mi znak, żebym jednak nie

wać większości instruktorów.

robił im zbyt wielkiej „reklamy”.

Z kolei sprawa łamania zasad świeckości spro-

O tej porze autobusy oczywiście już nie kur-

wadzała się najczęściej do problemu chodzenia

sowały, schodzono się więc pieszo z różnych

uczestników obozów na niedzielną mszę świętą.

stron i spotykano się przed kościołem. Po mszy

Zdecydowanego zakazu nie było, gdyż byłoby to

część instruktorów robiła sobie wycieczkę „na

niezgodne z konstytucją. Jednak obowiązywał

Dziadka”, czyli na Kopiec Piłsudskiego (nazy-

zakaz organizowania zbiorowych wyjść do ko-

wany wtedy oficjalnie Kopcem na Sowińcu). Bez

ścioła. Równocześnie zwracano uwagę, aby na

względu na pogodę, często śnieżną i mroźną, na

obozach w niedzielę przed południem przepro-

jego szczycie około 1.30 spotykało się zwykle kil-

wadzać atrakcyjne zajęcia sportowe.

kudziesięciu instruktorów i starszych harcerzy,

Większość instruktorów była wierząca i prakty-

którzy tam składali sobie życzenia świąteczne

kująca, dlatego utrudnianie harcerzom chodze-

i noworoczne .

nia do kościoła było niezgodne z ich zasadami.

W porównaniu z innymi hufcami hufce Kleparz-

Kompromisem, jaki praktykowała znaczna część

-Łobzów i Zwierzyniec stanowiły na terenie cho-

komendantów obozów, było zezwalanie uczestni-

rągwi ośrodek opozycji, a władze uważały je za

kom na pójście na niedzielną mszę pod komendą

swego rodzaju ostoję harcerskiej reakcji. Tolero-

zastępowych (ze względu na bezpieczeństwo nie

wały je jednak, bo praca harcerska była w nich

można było harcerzy wypuszczać z obozu indywi-

prowadzona na wysokim poziomie, a część przed-

dualnie). Dlatego też w praktyce większość harce-

stawicieli władz to doceniała i miała świadomość,

rzy w czasie obozów brała udział w niedzielnych

że jej efekty zależą od zaangażowania instrukto-

mszach. Władze uważały jednak, że właściwą po-

rów. Instruktorzy natomiast wiedzieli, że w ist-

stawę prezentują ci komendanci obozów, których

niejącej sytuacji oni sprawują „rząd dusz” harce-

uczestnicy nie chodzili do kościoła. Możliwe, że

rzy, a jeśli będą musieli odejść, praca może upaść

gdyby tych nacisków nie było, znacznie mniej

lub będą ją prowadzili inni, gorzej przygotowani,

harcerzy uczęszczałoby na msze, bo młodzież

a za to bardziej dyspozycyjni. Ich działanie decy-

niekontrolowana przez rodziców „odpuszczałaby

dowało o wynikach wychowania, zaś większości

sobie” ten obowiązek. A dobrze wiemy, że my Po-

nie interesowała oficjalna linia polityczna repre-

lacy bardzo nie lubimy zakazów.

zentowana przez wyższe władze harcerskie.

5

4. Por. Rybski B., Wspomnienia z pracy w Krakowskiej Komendzie Chorągwi w latach 1956–1959, [w:] Komendanci Chorągwi Krakowskiej ZHP
z lat 1956–1996 o swojej pracy, [red.] Wojtycza J., Wojtycza K., Kraków 1999, s. 31–33.
5. Ze wspomnień autora.
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Instruktorzy stosowali więc rodzaj biernego opo-

sadom etycznym. Nie należy tego mylić z działal-

ru, próbując ratować, co się da, z harcerskiej me-

nością opozycyjną (wówczas ograniczoną właści-

tody i w warunkach ograniczonych możliwości

wie do jednostek), harcerze lojalnie brali udział

wychowywać młodzież zgodnie z harcerskimi

w ideologicznych imprezach, uznawali ustalony

ideałami. Większość z nich cechował przy tym

na Zjeździe Łódzkim tekst Prawa i Przyrzeczenia

realizm polityczny, robili więc swoje, ale tak, aby

Harcerskiego z wpisaną „wiernością sprawie socja-

nie rzucać się w oczy władzom. Swoich opinii na

lizmu” – aż nadto było jednak widoczne, że jest to

kontrowersyjne tematy zwykle nie ujawniano na

tylko „ogarek” palony diabłu. Jednocześnie świet-

forum, a wobec tego, że harcerskie wychowanie

na organizacja pracy, także od strony gospodarczej,

było zawsze oparte na wartościach obywatel-

nie dawała pretekstu do jakiejś „czystki” wśród in-

skich, nie było też ekstremistów, których obec-

struktorów tych hufców .

6

ność byłaby pretekstem do interwencji władz.
W swojej działalności wychowawczej instrukto-

W DRUGIEJ POŁOWIE LAT PIĘĆDZIESIĄTYCH

rzy kładli szczególny nacisk na wartości moralne,

W latach pięćdziesiątych było – jak napisał o kon-

patriotyzm i służbę Polsce, a niewielki na sprawy

taktach z władzami z pozycji komendy chorągwi

ideowo-polityczne. Można sądzić, że gdyby wów-

hm. Bogusław Rybski – Ozięble – nie było starć,

7

czas zrezygnowali z tak prowadzonej pracy, to

bo nie było bliższych kontaktów. U nich zmienia-

później w zmienionych warunkach nie byłoby ta-

ły się układy personalne, bo tarcia były dość duże,

kich, którzy potrafiliby reformować harcerstwo.

nim się to jakoś ustabilizowało. Harcerstwo było

Musiano by je budować od nowa.

zatwierdzone, takie jakie było, więc go uznawali .

Widocznym wyrazem prezentowanych wartości

Pierwsze zetknięcie z komitetem dzielnicowym par-

były np. piosenki, które śpiewano przy ogniskach.

tii tak wspominał członek komendy Hufca Kraków-

Oprócz piosenek harcerskich i turystycznych,

-Łobzów hm. Adam Rozkrut: Skierowano nas do

największą popularnością cieszyły się piosenki

drugiego sekretarza, który w uprzejmej rozmowie

wojskowe i partyzanckie. Niektóre z nich wzbu-

powiedział nam, że jest byłym harcerzem w stopniu

dzały zresztą spore zastrzeżenia władz. Chodziło

wywiadowcy i że w miarę możliwości będzie udzie-

o takie, które miały rodowód AK-owski lub szaro-

lał nam wszelkiej pomocy .

szeregowy, albo wyraźnie przedwojenny.

Natomiast pierwszy hufcowy Hufca Kraków-

Taką ocenę wystawiono tym hufcom w Mono-

-Zwierzyniec phm. Andrzej Majewski

grafii „Piątki Krakowskiej”: Krakowskie hufce

wspominał kontakty z władzami: Chodziłem do

„Zwierzyniec” i „Kleparz” (…) były solą w oku

komitetu dzielnicowego PZPR na konkretne zapro-

8

9

10

tak

ówczesnych władz harcerstwa. Działały na tere-

szenie, ale nie na posiedzenia, tylko na rozmowy.

nie najbardziej konserwatywnych dzielnic Kra-

Partia opiekowała się harcerstwem i życzyła sobie,

kowa, w mateczniku przedwojennej inteligencji.

żeby ktoś, kto stał na czele takiej organizacji jak

Kultywowano tu przedwojenne ideały wycho-

harcerstwo, miał kontakt z nimi. Wówczas komitet

wania młodzieży w duchu służby Ojczyźnie i,

dzielnicowy był na rogu ulicy Lea. Oprócz tego nie

jeśli nie Bogu, to jak najbardziej tradycyjnym za-

jeden raz musiałem tam wędrować i „gasić pożar”,

6. Stachura M., Dzieje szczepu 5 KDH „Wichry” w latach 1964–1977, [w:] Monografia „Piątki Krakowskiej”. Dzieje drużyny z lat 1911–2001,
[red.] Hajos W., Stachura M., Kraków 2001, s. 82.
7. Rybski Bogusław (1922–2007), ekonomista, harcmistrz, od 1942 r. żołnierz AK, z-ca hufcowego Hufca Harcerzy Kraków-Wawel (1948–1949),
kier. Działu Gospodarczego Krak. Chor. Harcerzy (1949), kier. Wydz. Organizacyjnego (1957–1959) i z-ca komendanta (1957–1959),
komendant Krakowskiej Chorągwi Harcerstwa (1959), drużynowy 10 KDH i szczepowy Szczepu „Żurawie” (1959–1969), instruktor komend
Hufców Kraków-Kleparz-Łobzów, Kraków-Zwierzyniec i Kraków-Krowodrza (1962–1989).
8. Rybski B., Wspomnienia..., s. 24.
9. Relacja hm. Adama Rozkruta, za: Wojtycza K., Hufiec Kraków Kleparz-Łobzów w latach 1957–1972, Kraków 2007, s. 10.
10. Majewski Andrzej (1925–2009), inżynier, podharcmistrz, żołnierz Szarych Szeregów i AK, instruktor i szczepowy „Granatowej Dziewiątki”
(1945–1949), hufcowy (1957) i instruktor Komendy Hufca Kraków-Zwierzyniec (1957–1960), bezpodstawnie skazany i więziony w latach
1950–1954.
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drużynowych czy innych instruktorów. Powsta-

W PIERWSZEJ POŁOWIE
LAT SZEŚĆDZIESIĄTYCH

wały wtedy problemy w kontaktach z dyrektorami

Sytuacja trochę zmieniła się na początku lat sześć-

powstały wskutek różnych płomiennych wystąpień

11

szkół .

dziesiątych, ponieważ jak napisał hm. Bogusław

W połowie 1957 r. nastąpiła zmiana na funkcji

Rybski: to się nie dało utrzymać w tych warunkach,

hufcowego Hufca Kraków-Zwierzyniec. Zapyta-

kiedy śruba partyjna została przykręcona .

ny o powód odejścia druh Andrzej Majewski po-

Na początku lat sześćdziesiątych w ZHP defini-

15

wiedział: Odszedłem z funkcji hufcowego, ponie-

tywnie zakazano uczestnictwa drużyn i instruk-

waż uświadomiono mi, że jestem niemile widziany.

torów w praktykach religijnych. Jednak sprawa

Trudno się było narzucać. Powodem tego była moja

„świeckości” ciągnęła się latami i władze har-

przeszłość, która się nie podobała. Z punktu widze-

cerskie a także instancje partyjne nie potrafiły

nia ówczesnych władz miałem niewłaściwy życio-

sobie z tym problemem poradzić . O tym, że

rys zarówno z okresu wojny, jak i powojenny. Nie-

zakaz ten był mało skuteczny, świadczą choćby

raz zresztą dawano mi do zrozumienia, że gdzieś

msze święte odprawiane w rocznicę śmierci An-

moja obecność jest niewskazana i moje działanie

drzeja Małkowskiego, w których uczestniczyło

jest źle widziane. Doszedłem więc do wniosku, że

wielu harcerzy i instruktorów. Pierwsza z nich

po co ja mam szkodzić, w pewnym sensie, ludziom

w 40 rocznicę Jego śmierci odprawiona została

czy konkretnej działalności, której przez to przy-

w kościele św. Anny z inicjatywy drużynowego

12

16

pisywano reakcyjność .

7 Krakowskiej Drużyny Harcerzy phm. Józefa

Kontrowersyjnym dla władz okazał się także

Wiatra i drużynowego Kręgu Instruktorów Zu-

kolejny komendant Hufca Kraków-Zwierzyniec,

chowych „Czaty Wawelskie” phm. Janusza Ka-

którego tak wspominał członek komendy hufca

mockiego, którzy w mundurach służyli do mszy

phm. Edward Krygier: Ja przez pewien czas pro-

świętej. W kościele znalazło się także wielu in-

wadziłem w hufcu referat obozów. Hufcowym był

nych harcerzy w mundurach .

w tym czasie Tadek Twardosz . Komenda hufca

Niezależnie od tego mijały lata i władza krzepła.

składała się wyłącznie z instruktorów działających

Na początku lat sześćdziesiątych Komenda Cho-

społecznie. W komendzie hufca byli m.in. Zbyszek

rągwi w Krakowie coraz bardziej podporządko-

Sabiński, Rysiek Wcisło, Gienek Stachura – zuch-

wana została Polskiej Zjednoczonej Partii Robot-

mistrz i Aleksander Aulich, który potem został

niczej. Stało się tak, jak napisał K. Persak: Czas

kwatermistrzem. Tadek Twardosz był człowiekiem

trwania (…) społecznej mobilizacji jest jednak

otwartym i kontaktowym. Jako komendant hufca

z natury rzeczy ograniczony; osiągnąwszy to, co

13

17

zapraszany był na zebrania różnych kierowni-

uważają za zwycięstwo (w tym wypadku odrodze-

czych gremiów partyjnych. Pewnego razu I sekre-

nie ZHP), ludzie powracają do codziennego życia.

tarz zapytał go, do której podstawowej organizacji

Wtedy władza, dysponująca zawodowym posłusz-

partyjnej należy. On na to odpowiedział, że jest

nym aparatem, może wykorzystać swoją przewagę

bezpartyjny. Po tym fakcie jeszcze z pół roku był

nad społeczeństwem. Coraz węższe staje się pole

14

komendantem hufca… .

nieskrępowanych działań społecznych. System,

11. Relacja phm. Andrzeja Majewskiego, za: Wojtycza K., Hufiec Kraków-Zwierzyniec w latach 1957–1972, Kraków 2011, s. 22.
12. Relacja phm. Andrzeja Majewskiego, za: Wojtycza K., Hufiec Kraków-Zwierzyniec w latach 1957–1972, Kraków 2011, s. 22–23.
13. Twardosz Tadeusz (1925–2004), mgr prawa, harcmistrz, żołnierz Szarych Szeregów i AK, kwatermistrz (1957), hufcowy (1958–1960),
zastępca hufcowego (1961–1963, 1967–1969) i instruktor Komendy Hufca Kraków-Zwierzyniec (1963–1964).
14. Relacja phm. Edwarda Krygiera, za: Wojtycza K., Hufiec Kraków-Zwierzyniec w latach 1957–1972, Kraków 2011, s. 23.
15. Rybski B., Wspomnienia..., s. 33.
16. AKH, Protokoły z zebrań POP, Protokół z zebrania POP przy Komendzie Chorągwi – odbytego dnia 3 X 1962 r., s. 2–4; Protokół z posiedzenia
sprawozdawczo-wyborczego Podstawowej Organizacji Partyjnej przy Komendzie Chorągwi w Krakowie odbytego w dniu 18 października
1963 r., s. 2; Protokół z zebrania POP przy Komendzie Chorągwi Harcerstwa – w dniu 15 VI 1964 r., s. 2–7.
17. Hausner W., Kapusta M., Harcerstwo duchowej niepodległości, Duszpasterstwo harcerskie w dokumentach Służby Bezpieczeństwa
i archiwaliach środowisk harcerskich 1983–1989, Kraków 2009, s. 26.
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24

którego funkcjonowanie zostało zachwiane, a w du-

-Łobzów hufcowy hm. Bogusław Molenda ,

żej mierze także zmienione, powoli zacznie wracać

chcąc uniknąć wymuszenia przez władze partyj-

18

do ustalonego łożyska . Potwierdzenie działania

ne zmian personalnych, spowodował powstanie

tego mechanizmu można także zauważyć śledząc

zespołu partyjnego z instruktorów należących do

działania Podstawowej Organizacji Partyjnej

partii, a sam zgłosił się jako kandydat do PZPR,

PZPR przy Komendzie Chorągwi w Krakowie,

stając się w ten sposób członkiem tego zespołu.

dzięki temu, że zachowały się protokoły jej ze-

Zadowoliło to władze i przez kilka lat hufiec ten

brań z lat 1961–1966.

funkcjonował bez ingerencji władz w skład ko-

W 1961 r. widać już, że partia zdobywszy przyczó-

mendy. Hm. Janusz Orkisz tak to skomentował: to

łek w Komendzie Chorągwi stała się coraz bar-

był jakiś dylemat wewnętrzny dla druha Bogusia,

dziej ekspansywna i starała się ingerować w spra-

który swoimi przekonaniami daleko odbiegał od

wy hufców: omówiono sprawę istnienia i reakty-

tego, co reprezentowała partia, a z drugiej stro-

wowania Wojewódzkiego Zespołu Partyjnego przy

ny miał spojrzenie realisty. No i ta jego sytuacja,

Komendzie Chorągwi. Postanowiono, że trzeba

nazwijmy to Konrada Wallenroda, przeszkadza-

powołać z powrotem Zespół Partyjny. Zespół Par-

ła mu przez całe życie. Z drugiej strony trzeba

tyjny winien pracować z członkami Partii i dbać

powiedzieć, że my dzięki temu mieliśmy „parasol

o rozwój partyjności i zabezpieczenie kierownictwa

ochronny”, pełniący rolę piorunochronu. Bardzo

pracy , trzeba uruchomić zespół partyjny i zwo-

wielu z nas mogło robić to, cośmy chcieli i tak, jak

19

20

łać członków partii [z] Hufców . Najwyraźniej

chcieliśmy, ponieważ wszystkie ciosy przejmował

jednak „opór materii” był dość duży, bo po na-

Boguś i do nas to nie dochodziło. Z naszego punktu

stępnych czterech miesiącach znowu poruszono

widzenia była to wielka sprawa .

sprawę jak najszybszego pobudzenia do działania

Jak wynika z zakończenia sprawy „Zubrzycy sztan-

Zespołów Partyjnych przy Komendach Hufców

21

darowej” , taki „parasol ochronny” chociaż może

oraz aby przy każdym Hufcu był przewodniczą-

w sposób mniej konsekwentny, stworzył również

cy zespołu partyjnego , a ponad dwa lata później

w Hufcu Kraków-Zwierzyniec hm. Jan Piechow-

stwierdzono że: POP winno wpłynąć na ożywienie

ski . Osłonił on bowiem winnych instruktorów,

pracy Wojewódzkiego Zespołu Partyjnego. Należy

dając im wbrew stanowisku władz chorągwi jedy-

również za konieczne powołanie (…) Zespołu In-

nie symboliczną karę . TW „Klinowski” ocenił

22

23

25

26

27

28

struktorów Partyjnych Krakowa .

hm. Jana Piechowskiego jako dwulicowca, który

Naciski te, które stosowały władze, dawały jed-

grał rolę skauta wobec instruktorów, a komunisty

nak pewne efekty. W Hufcu Kraków-Kleparz-

w stosunku do władz . Jak widać, z jednej strony

29

18. Persak K., Odrodzenie harcerstwa w1956 roku, Warszawa 1996, s. 170.
19. AKH, Protokoły z zebrań POP, Protokół z zebrania Podstawowej Organizacji Partyjnej przy Komendzie Chorągwi – odbytego w dniu 27
kwietnia 1961 r., s. 2.
20. AKH, Protokoły z zebrań POP, Protokół z zebrania POP PZPR przy Komendzie Chorągwi – odbytego dnia 22 września 1961 r., s. 1.
21. AKH, Protokoły z zebrań POP, Protokół z zebrania POP przy Komendzie Chorągwi ZHP w Krakowie 15 I 1962 r., s. 4.
22. AKH, Protokoły z zebrań POP, Protokół z zebrania POP przy Komendzie Chorągwi ZHP w Krakowie 15 I 1962 r., s. 3.
23. AKH, Protokoły z zebrań POP, Balon A., Do Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR przy Komendzie Krakowskiej Chorągwi Harcerstwa, 11
III 1964 r., s. 4.
24. Molenda Bogusław (1928–1996), prawnik, harcmistrz, sekretarz Komendy Hufca Harcerzy Krowodrza-Łobzów (1949), zastępca komendanta
Hufca Kraków-Łobzów (1957) i Kraków Kleparz-Łobzów (1958), hufcowy Hufca Kraków-Kleparz-Łobzów (1959–1968), przewodniczący
Komisji Historycznej Krakowskiej Chorągwi ZHP (1981–1992), Honorowy Instruktor Hufca Kraków-Kleparz-Łobzów (1970).
25. Relacja hm. Janusza Orkisza, za: Wojtycza K., Hufiec Kraków-Zwierzyniec w latach 1957–1972, Kraków 2011, s. 14–15.
26. W Zubrzycy Górnej w czasie obozu szczepu „Leśnych Ludzi”, harcerze w mundurach ze sztandarem, uczestniczyli we mszy świętej. (Hausner
W., Kapusta M., Harcerstwo duchowej niepodległości, Duszpasterstwo harcerskie w dokumentach Służby Bezpieczeństwa i archiwaliach
środowisk harcerskich 1983–1989, Kraków 2009, s. 29).
27. Piechowski Jan (1921–1999), ekonomista, harcmistrz, hufcowy Hufca Kraków-powiat (1945–1949), instruktor komendy chorągwi (1957),
hufcowy hufców Myślenice (1958–1960) i Kraków-Zwierzyniec (1960–1965).
28. AKH, Protokoły z zebrań POP, Protokół z posiedzenia sprawozdawczo-wyborczego Podstawowej Organizacji Partyjnej przy Komendzie
Chorągwi w Krakowie odbytego w dniu 18 października 1963 r.
29. Hausner W., Działalność krakowskich drużyn harcerskich na tle ideowych, politycznych, metodyczno-programowych i organizacyjnych
decyzji władz naczelnych Związku Harcerstwa Polskiego w latach 1956–1980, [w:] Studia z dziejów harcerstwa 1944–1989, [red.] Wierzbicki
M., Warszawa 2009, s. 53.
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32

zmuszony był choćby pozornie ulegać odgórnym

były od tego, żeby donosiły . Po prostu władze

naciskom, a z drugiej miał „harcerskie sumienie”

nie reagowały na to lub reagowały sporadycz-

i musiał współpracować z instruktorami, bez któ-

nie, gdyż uważały, że lepiej udawać, iż nie wie się

rych przecież nie byłoby hufca.

o pewnych sprawach, bo w przeciwnym wypad-

Jednak naciski władz nadal były. Na jednym

ku trzeba by wyciągać konsekwencje i ponosić

z zebrań chorągwianej POP stwierdzono: Nasza

odpowiedzialność za takie nieporządki na swoim

praca członków partii z bezpartyjnym aktywem

terenie. To z kolei mogłoby nie tylko popsuć pracę

jest jeszcze zbyt słaba [a] tow. Piechowski na terenie

harcerską w dzielnicy, ale także zachwiać pozy-

Dzielnicy Zwierzyniec [powinien] wykazać dużo

cję władz, którym wyższa instancja mogłaby za-

30

pracy politycznej – partyjnej .

rzucić, że wcześniej nie wykazały się czujnością.

Być może pokłosiem tej „pracy politycznej”,

Zespół partyjny hufca też mógłby ponieść pewne

były naciski, o jakich wspomina hm. Marian

konsekwencje. W sumie, uwzględniając niewąt-

Dziechciowski: Było uroczyste wręczenie sztan-

pliwe osiągnięcia hufców, wygodniej było pew-

daru 1 KDH im. Tadeusza Kościuszki na Rynku

nych spraw nie dostrzegać. W praktyce powstała

Głównym. Drużyna się rozrastała, liczyła około

sytuacja, w której instruktorzy nie „wychylali”

80 osób. Na jej bazie powstał w 1963 roku Szczep

się zbyt mocno, a władza nie widziała tych „od-

„Kościuszkowcy”. Po wręczeniu sztandaru dosta-

chyleń”. Oczywiście sprawy te spędzały sen z po-

łem w Technikum Mechanicznym „propozycję nie

wiek wielu osobom, tak po jednej, jak i po drugie

do odrzucenia”: albo się zapiszę do partii (nie byłem

stronie. Jak widać, mieliśmy przy tym wszystkim

zresztą pracownikiem tej szkoły, gdyż pracowałem

szczęście, co wynikało m.in. z tego, że ten realny

w tym czasie w hucie w przedsiębiorstwie budowla-

socjalizm był w naszym kraju taki trochę na niby.

nym), albo muszę odejść. W tym czasie hufcowym

Tak scharakteryzował niektórych instruktorów

był dh Piechowski, z którym to było uzgodnione.

Hufca Kraków-Zwierzyniec tajny współpracow-

Ja nie przyjąłem tej propozycji, więc musiałem

nik SB: Do jesieni ubiegłego roku (tj. 1963), funkcję

odejść. W kilka miesięcy później wraz z Andrze-

z-cy Piechowskiego pełnił znany „skaut” i reakcjo-

jem Glanowskim podjęliśmy pracę w drużynach

nista Tadeusz Twardosz i odszedł pod presją odgór-

starszoharcerskich w Szczepie „Żbicza Gromada”,

ną na hufiec wywieraną przez komendę chorągwi.

a następnie oddzieliliśmy się tworząc przy VII LO

Hm. Jan Piechowski uważał, że uczestnikom łama-

31

Szczep „Orle Gniazdo” .

nia świeckości w Zubrzycy w ubiegłym roku, nale-

A jak widziały nas władze? Można przyjąć, że do-

ży się tylko nagana, mimo iż przewinienie ich było

ceniały pracę hufców i ich kadry instruktorskiej,

bardzo poważne – to chyba dość dobitnie charak-

która organizowała młodzież i robiła to dobrze

teryzuje jego sylwetkę. Obecnie zastępcą jego jest

oraz miała osiągnięcia, które widać było gołym

phm. Zbigniew Sabiński młody, ale przesiąknięty

okiem. Na przykład ważną sprawą była akcja wy-

tradycją skautową instruktor. Sabiński właśnie na

poczynku – obozowa letnia i zimowa. Jednostki

zorganizowanej w izbie 15 KDH wieczornicy po-

hufców Kraków-Kleparz-Łobzów i

Kraków-

wiedział, że niestety odeszli z pracy starzy war-

-Zwierzyniec organizowały liczne obozy, a czę-

tościowi instruktorzy (...). Właśnie u niego w izbie

sto były to największe akcje obozowe spośród

portret Baden-Powella ładnie oszklony i oprawiony

wszystkich hufców Chorągwi Krakowskiej.

w ramki już wprawdzie nie wisi na ścianie, ale leży

Byłoby jednak naiwnością przypuszczać, że wła-

na stole, podczas gdy portret tow. Cyrankiewicza

dze nie wiedziały o naszych „grzechach”. Wia-

(ówczesnego premiera) leży zniszczony i brudny na

domo, że stale były donosy, a odpowiednie służby

podłodze w magazynie i rupieciarni. Fama głosi, że

30. AKH, Protokoły z zebrań POP, Protokół z zebrania POP przy Komendzie Chorągwi ZHP odbytego dnia 18 kwietnia 1962 r., s. 2.
31. Relacja hm. Mariana Dziechciowskiego, Hufiec Kraków-Zwierzyniec w latach 1957–1972, Kraków 2011, s. 15–16.
32. Rybski B., Wspomnienia..., s. 25.
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faktycznym nie mianowanym oficjalnie z-cą Pie-

w Szkole Podstawowej nr 13, a w 1962 r. moje papie-

chowskiego jest kierownik referatu organizacyjnego

ry zniknęły. Miałam wszystkie papiery i przyszłam

hm. Władysław Piliński , członek PZPR a równo-

pewnego razu do komendy Hufca Zwierzyniec, gdzie

cześnie dwulicowiec i tradycjonalista skautowy (...).

przedtem (hufcowym) był druh Twardosz. Siedzi

W tym też Hufcu wylądował hm. Zygmunt Dyląg

jakiś nowy druh i mówi: „Druhno, tu nie ma żad-

33

34

klerykał i reakcjonista. Do ośrodka, gdzie najmniej

nych papierów instruktorskich druhny. Proszę sobie

(prawdopodobnie błąd – z kontekstu wynika że po-

odtworzyć całą swoją drogę instruktorską”. Byłam

winno być „najbardziej”) kultywuje się stare trady-

młoda i głupia. Powiedziałam: „Dobra, to ja dzię-

cje ZHP należą:

kuję bardzo. Sami sobie odtwarzajcie”. I wyszłam.

0 S zczep 15 KDH – prowadzony przez Zbigniewa

Nas wtedy tak spławiano z harcerstwa .

Sabińskiego

Jednak jej odejście jest chyba jedynym takim

0 S zczep 7 KDH – prowadzony przez Józefa Wiatra

37

35

zdarzeniem, gdyż żadnej czystki, jaką radził
zrobić tajny współpracownik, nie zrobiono. Być

0 S zczep 6 KDH – prowadzony przez Stanisława

może władza uznała, że lepiej mieć tych „opozycjonistów” w harcerstwie, nad którym sprawo-

Mitkowskiego
0 S zczep 38 KDH – prowadzony przez Marię Ko-

wała jaką taką kuratelę, niż żeby się rozpełzli
i wtedy nie byłoby już nad nimi żadnej kontroli.

rzeniowską
Na pewno sytuacja daleka od wychowania socjali-

W ten sposób chociaż harcerstwo nie realizowa-

stycznego panuje w Szczepie 13 i 18 KDH (błąd po-

ło zgodnie z intencjami władz wychowania so-

winno być: 14 i 18 KDH – chodzi o „Biały Szczep”),

cjalistycznego, to pełniło rolę pewnego rodzaju

do niedawna wychowanków Ryszarda Wcisły (...)

„wentyla bezpieczeństwa”. A poza tym prawdo-

Sytuację w Hufcu można poprawić jedynie przez

podobnie uważano, że co najmniej części „opo-

radykalną zmianę składu osobowego Komendy

zycjonistów” ta opozycyjność „przejdzie z wie-

Hufca, gwarantującą niekłamane stworzenie at-

kiem” i w końcu staną się lojalnymi obywatelami

36

mosfery wychowania socjalistycznego .

socjalistycznego państwa.

W tym czasie odeszła z pracy harcerskiej Teresa,

W kolejnych latach władza starała się robić swoje,

córka hm. Mariana Wierzbiańskiego – pierwszego

a instruktorzy mimo istniejących nacisków robili

komendanta Krakowskiej Chorągwi Harcerstwa

swoje. Na przykład na przełomie 1961 i 1962 roku

(tzw. „rewolucyjnej” komendy chorągwi) po odro-

wprowadzono tzw. nową metodykę z systemem

dzeniu ZHP w 1956 r. i byłej naczelniczki Harcerek

„mian”, czyli rodzajem stopni zespołowych, któ-

hm. Jadwigi Wierzbiańskiej, która tak je przedsta-

rej twórcą był Jacek Kuroń . Jej podstawą było

wiła: W 1956 r. miałam 15 lat i zaczęłam działać

zdobywanie przez zastępy mian i sprawności

w harcerstwie. Prowadziłam przez parę lat szczep

zespołowych. Przyjęty program stanowił odej-

38

33. Piliński Władysław „Pucek” (1911–1982), ekonomista, harcmistrz, drużynowy 3 Krakowskiej Drużyny Harcerzy (1933) i drużynowy III
Drużyny Harcerzy im. T. Kościuszki w Nowym Sączu (1933–1935), instruktor Komendy Hufca Nowy Sącz (1934–1938), kierownik Wydziału
Obozów Komendy Krakowskiej Chorągwi Harcerzy (1938–1939, 1945–1949) i Harcerstwa (1957–1961), z-ca komendanta (1947–1948)
i kierownik Wydziału Kształcenia (1948) Krakowskiej Chorągwi Harcerzy, instruktor (1963–1965) i z-ca komendanta Hufców Zwierzyniec
(1965–1967, 1969–1972) i Krowodrza (1973–1975), kierownik referatu obozów Hufca Kraków-Krowodrza (1973–1982).
34. Dyląg Zygmunt (1922–1986), nauczyciel, harcmistrz, żołnierz AK i BCh, drużynowy 5 Krakowskiej Drużyny Harcerzy (1958–1959),
komendant Szczepu 5 KDH „Dzieci Pioruna” (1957–1959, 1963–1975), z-ca hufcowego Hufca Kraków Łobzów (1957), Kraków KleparzŁobzów (1959–1960, 1961), instruktor Komendy Hufca Podgórze i Komendy Krakowskiej Chorągwi ZHP (od 1967), przewodniczący
Chorągwianej Komisji Rewizyjnej (1975−1986).
35. Wiatr Józef (1928–1989), kierownik Domu Wczasowego „Zosieńka” w Żegiestowie (1972–1979 i 1982–1989) i schroniska PTTK na Turbaczu
(1979–1982), podharcmistrz, żołnierz AK, instruktor Komendy Krakowskiej Chorągwi Harcerzy (1949–1950) i Komendy Hufca Kraków-Stare
Miasto (1957, 1960), drużynowy 7 Krakowskiej Drużyny Harcerzy (1961–1966).
36. IPN Kr 010/10171, Sprawa rozpracowania operacyjnego „Krąg”, k. 56-57 wyciąg z donosu tw ps. „Klinowski” z dnia 18 kwietnia 1964 r. [za:]
Kapusta M., Od „Błękitnej Osiemnastki” do ośrodka „Arkona”, „Krakowski Rocznik Historii Harcerstwa” 2006, s. 197–198.
37. Janota T., Głos w dyskusji, [w:] Odrodzenie harcerstwa i walka o jego oblicze ideowe w latach 1956–1959, [red.] Pankowicz A., Wojtycza J.,
Kraków 2007, s. 111.
38. Jacek Kuroń napisał w swoich wspomnieniach, że według jego propozycji nowa metodyka miała być jedynie alternatywną dla jednostek,
w których dotychczasowa metodyka nie sprawdziła się i wbrew jego sugestii została wprowadzona jako obowiązująca dla wszystkich (Kuroń
J. Wiara i wina, do i od komunizmu, Warszawa 1989, s. 160).
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ście od tradycyjnego harcerstwa, gdyż zakładano

sprzętu obozowego dla szkół do użytku szczepów

rezygnację z systemu rozkazodawczo-wykonaw-

(przede wszystkim namiotów, które były najdroż-

czego i zastąpienie go dyskusjami. Stopnie miała

sze). W tym samym czasie rzucono także hasło

sobie młodzież sama przyznawać, chociaż zwykła

wzrostu ilościowego „Kierunek dwa miliony”.

przyzwoitość nakazuje powstrzymać się od gło-

Potem wymyślono następne wielkie liczby – na-

39

sowania we własnej sprawie . Jeden z instruk-

cisk władz na wzrost ilościowy trwał aż do koń-

torów tak wspominał spotkanie z twórcą nowej

ca lat siedemdziesiątych. Trzeba zauważyć, że we

metodyki: w czasie konferencji chorągwianej na

wcześniejszych latach wzrost ilościowy miał stale

Głodówce z udziałem Jacka Kuronia w 1962 roku,

miejsce, ale nie odbywało się to kosztem jakości

też się z nim spieraliśmy. Nie podobał się on nam,

pracy. Powstawały drużyny organizowane przez

bo był taki niechlujny, w takim czarnym swetrze.

podejmujących pracę nowych instruktorów mają-

My w wszyscy mundurach, a on taki – przedstawi-

cych odpowiednie kwalifikacje.

ciel Głównej Kwatery. Krytykowaliśmy go. Może

Ponieważ władze stwierdziły, że w naszym kraju

mądrze mówił o ważnych sprawach, a jakoś nas nie

ZHP praktycznie biorąc jest jedyną organizacją

40

uszanował .

wychowującą młodzież, zapragnęły jego wzrostu

W założeniach „nowej metodyki” przyjęto, że na

ilościowego, aby tą drogą zwiększyć oddziaływa-

harcerza ma oddziaływać wychowawczo zespół

nie. Przy niewielkim wzroście kadry Związku

(kolektyw), a nie jak dotychczas przełożony (dru-

i zaplecza sprzętowego, mogło się to odbywać

żynowy czy zastępowy). To właśnie stanowiło

tylko kosztem jakości pracy. Władze przez szereg

o odejściu od tradycyjnego harcerstwa, opartego

lat stosowały naciski na komendy hufców, prowa-

na wzorze osobowym i systemie rozkazodaw-

dząc batalię o wzrost „procentu zorganizowania”.

czym, zastąpionych dyskusjami i samooceną ze-

Jednak działająca społecznie kadra instruktorska

społów harcerskich. Zmieniono przy tym trady-

była dość odporna na naciski z zewnątrz i nie

cyjne – powstałe w toku rozwoju metodyki od

ustępowała łatwo. Wymuszanie czegoś na in-

powstania polskiego skautingu – nazwy stopni.

struktorach jako na działaczach społecznych było

Podporządkowanie się tym zmianom i akceptacja

mało skuteczne i dlatego w tzw. procencie zorga-

nowej metodyki stały się probierzem lojalności

nizowania Hufiec Kraków-Zwierzyniec na równi

instruktorów stosunku do władz. Zdecydowana

z Hufcem Kraków-Kleparz-Łobzów często zajmo-

większość instruktorów po cichu, a często nawet

wały „pierwsze miejsca od końca”. Przez całe lata

głośno, krytykowała te zmiany. Po kilku latach

ten nierealizowany przyrost był uważany za słaby

stosowania nacisków przez władze harcerskie,

punkt w pracy naszych hufców. Natomiast można

gdy okazało się, że „nowa metodyka” po prostu

stwierdzić z satysfakcją, że jakość naszej pracy ra-

nie sprawdza się w praktyce, została ona oficjal-

czej nie budziła zastrzeżeń.

nie odrzucona. Pozostawiono jednak nowe nazwy

Powody nieosiągania wymaganych przez wła-

stopni. Niestety zamieszanie, jakie zrobiono przez

dze wskaźników ilościowych dobrze scharak-

te lata, przyniosło harcerstwu wiele złego.

teryzowano w sprawozdaniu na II Konferencję
Sprawozdawczo-Wyborczą Hufca Kraków-Zwie-

W DRUGIEJ POŁOWIE LAT SZEŚĆDZIESIĄTYCH

rzyniec: Założenia wzrostu organizacyjnego (ilo-

W połowie lat sześćdziesiątych władza uznała

ściowego) Hufca przyjęte w uchwale z poprzedniej

harcerstwo za „swoje”. Miało to również dobre

Konferencji w wysokości wskaźników określonych

strony. Najbardziej odczuwalne były stosunkowo

przez IV Konferencję Sprawozdawczo-Wyborczą

wysokie dotacje na akcje obozowe oraz zakupy

Chorągwi nie zostały zrealizowane jako zbyt mo-

39. Śliwa A., Moje harcerskie lata, Kraków 1992, s. 28.
40. Relacja hm. Stanisława Mandeckiego.
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bilizujące, nierealne do wykonania w istniejących

inspiracje programowo-metodyczne wychodzące

warunkach organizacyjnych Hufca. (…) Na osią-

z różnych poziomów organizacji. Taki mecha-

gnięcie wyższych wskaźników wzrostu nie pozwo-

nizm służył rozwojowi i pogłębianiu oddziaływań

liły trudności kadrowe zarówno w zakresie kadr

wychowawczych. Tymczasem od lat 60. mieliśmy

odpowiednio przygotowanych o pełnych kwalifika-

do czynienia ze zjawiskiem zastępowania drużyn

cjach, jak i z powodu kadry instruktorskiej bardzo

w inicjatywach programowych. Coraz więcej ma-

młodej (przeważnie uczniowie i studenci), która

sowych akcji, ofensyw, turniejów, z których część

przeciążona studiami i nauką nie zawsze może

stawała się obowiązkowa, a realizacja innych była

podjąć się samodzielnego prowadzenia drużyn czy

wymuszana przez biurokratyczną strukturę ZHP,

szczepów lub z braku doświadczenia nie zawsze

co odbierało inicjatywę na podstawowym poziomie,

41

może właściwie organizować pracę drużyny .

jakim była drużyna i zastęp.

Jednak ogólna ocena w opinii władz była pozy-

Bogactwo pomysłów GK ZHP i jej wydziałów,

tywna. Przykładem tego może być fragment pro-

a także poszczególnych komend chorągwi i komend

tokołu powizytacyjnego Hufca Kraków-Zwierzy-

hufców było duże. Drużyna przestawała być pod-

niec: Przeprowadzone rozmowy z przedstawicie-

miotem tych oddziaływań, a równocześnie zanika-

lami władz partyjnych i administracyjno-oświa-

ły poziome związki i kontakty środowisk.

towych pozwalają na stwierdzenie, ze na terenie

W 1965 roku, z inicjatywy GK ZHP i Rady Ochro-

dzielnicy Zwierzyniec działalność harcerstwa

ny Pomników Walki i Męczeństwa, postanowiono

jest oceniana bardzo pozytywnie (podkreślenie

na okres 2–4 dni w okolicach „Święta Zwycięstwa”

moje K.W.). Podkreślano aktywność społeczną

9 maja zmobilizować całą organizację do działa-

harcerstwa i prężność organizacyjną, jak również

nia. Naczelnik ZHP ogłosił wtedy swój pierwszy

ogromną rolę w zabezpieczeniu prawidłowego

Alert pod hasłem „Harcerski Zwiad Wiosenny”.

wypoczynku letniego dla zuchów i harcerzy. Wy-

Kolejne odbywały się potem corocznie.

dział Oświaty jest w stałym, bieżącym kontakcie

Odczytać można bardzo wyraźnie wpływ dwóch

z Komendą Hufca, wykorzystuje każdą okazję,

kierunków myślenia: ideologicznego i wynikającego

aby sprawom harcerstwa nadać odpowiednią

z niego wychowania patriotyczno-obronnego. Dru-

rangę i wagę. (…) W zakresie podnoszenia rangi

żyny były zaangażowane w części w „papierową”

organizacji i instruktorów ZHP – jako działaczy

aktywność – odczytywanie specjalnie drukowanych

młodzieżowych szczególną pomoc i opiekę uzy-

na tę okazję pakietów zadań, wypełnianie i prze-

skuje w bieżącej działalności Hufiec ze strony

syłanie meldunków, spotkania z kombatantami,

Komitetu Dzielnicowego PZPR. Stosunkowo niski

przodownikami pracy. Instruktorzy uczestniczyli

procent upartyjnienia kadry wynika z faktu, że

w pracach alertowych sztabów. To wszystko w cza-

w przeważającej ilości instruktorami są ucznio-

sie najbardziej sprzyjającym pierwszym majowym

wie lub studenci, niemniej jednak aktualny stan

wycieczkom i biwakom. „Ważne potrzeby” były

w tym zakresie nie jest zadowalający (8 instr.
42

wymyślane za biurkami działaczy władz ZHP i se-

– członków PZPR) i powinien ulec zmianie .

kretariatu KC PZPR.

Istniejąca w naszych hufcach sytuacja, mimo wy-

W dniach 25 IX–7 XI 1967 roku, w 50. rocznicę

siłków władz harcerskich, była zgodna z tym, co

bolszewickiego przewrotu w Rosji, tzw. „rewolu-

w swoim artykule przedstawił hm. Wojciech Hau-

cji październikowej”, GK ZHP, ROPWiM (Rada

sner: Siłą metody harcerskiej od początku istnienia

Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa) i ZG

ruchu była z jednej strony samodzielność progra-

TPPR (Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaźni

mowo-wychowawcza drużyn, a z drugiej strony

Polsko-Radzieckiej) przeprowadziły ogólnopol-

41. AKH, Sprawozdanie z działalności Hufca ZHP im. Ignacego Fika Kraków-Zwierzyniec od 4 III 1967 do 2 III 1969 r. ss. 10, [kserokopia], s. 3–4.
42. AKH, Protokół z wizytacji frontalnej Hufca ZHP Kraków-Zwierzyniec przeprowadzonej w dniach 29 I – 1 II 69 r. przez zespół wizytacyjny
Krakowskiej Komendy Chorągwi, s. 16–17.
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ską akcję programową „Aurora”, której celem było

nawet aktywiści partyjni. Ale oni zwykle stanowi-

zapoznanie uczestników ze znaczeniem rewolucji

li jakby parasol ochronny – chronili wobec władz

i pokazanie dorobku władzy radzieckiej. Odbyło

tych instruktorów, o których przecież wiedzieli,

się 45 tysięcy ognisk „Harcerski Pokłon Rewolucji”,

że daleko im do ideologii partii. Czy był to zawsze

przesłano 53 tysiące listów do pionierów i komso-

swoisty „walenrodyzm”, czy był to tylko zdrowy

molców, a sprawność „Aurora” otrzymało 1,4 mi-

rozsądek i zwykła ludzka przyzwoitość – trudno

liona harcerzy i 350 tysięcy uczniów nie będących

uogólniać… .

członkami ZHP. W październiku 1969 roku Rada

W hufcu Kraków-Zwierzyniec w 1965 r. następcą

Naczelna ZHP określiła swoją uchwałą założenia

hm. Jana Piechowskiego został hm. Tadeusz Ga-

akcji programowej „Iskra-70”, będącej realizowa-

weł , który funkcję hufcowego pełnił przez ponad

ną przez ZHP częścią ogólnopolskich obchodów
43

44

45

dwa lata i tak wspominał kontakty z władzami:

100-lecia urodzin W.I. Lenina .

Z władzami współpraca mi się nie układała, bo

Oczywiście widać gołym okiem, że harcerstwo

w tym czasie nie było przychylnej atmosfery dla

było bardzo zróżnicowane. Na górze było „czer-

harcerstwa w dzielnicy, a ponadto osobiście nie

wone”, w miastach, gdzie działali doświadczeni

cierpiał mnie pierwszy sekretarz. Doniesiono mu,

instruktorzy – tradycyjne, a na wsiach, gdzie nie

że na kursach, które były wtedy prowadzone, mó-

miało tradycji i prowadzili je nauczyciele – często

wiło się o skautingu, o Małkowskich, a to nie było

egzystowało w sposób formalny.

w modzie. Nie wolno było wtedy tego mówić, to był

Niedawno hm. Andrzej Jaczewski z Warszawy

grzech śmiertelny. Poza tym byli do mnie źle na-

w swoim wystąpieniu na konferencji naukowej

stawieni, bo ja broniłem instruktorów. (…) Niestety

bardzo trafnie opisał istniejącą wówczas sytu-

władze wszystko o nas wiedziały, bo na każdym

ację w hufcach miejskich zgodną również z tym,

kroku byliśmy szpiegowani. W końcu wyszedłem

co miało miejsce w Krakowie: Otóż to harcerstwo

z dzielnicowej konferencji partyjnej i to rozwście-

było takie, jakim być mogło, takim jakimi byli

czyło i tak już negatywnie do mnie nastawionego

konkretni instruktorzy. Nikt nikomu, no może

komendanta chorągwi i sekretarza partii. I dlatego

z wyjątkami, nie narzucał ani metod, ani treści

decyzją komitetu dzielnicowego partii miałem być

pracy. Owszem, były serwituty – pochody pierw-

zdjęty z funkcji hufcowego, a w to miejsce mieli już

szomajowe (akurat moi harcerze je lubili), czasem

przygotowanego Zbyszka Sabińskiego . On tak jak

jakieś akcje, jak słynny SRUL („setna rocznica uro-

ja poprzednio palił się do hufcowania i ja to rozu-

dzin Lenina”). W programach obozów trzeba było

miem. I trafili nawet nie w dziesiątkę, a w setkę.

uwzględnić takie różne akcje. Ale nikt z tego nie

Przecież był to jeden z najwspanialszych hufco-

rozliczał. Jak instruktor zamiast sławić na ogni-

wych w skali kraju. Tak jak chodzi o długość huf-

sku Wodza Rewolucji – mówił o harcerskich ba-

cowania, jak i prowadzenie hufca i panujący duch

talionach „Zośka” i „Parasol” – to nikt mu za to

harcerski. Umiał się znaleźć, bo był opanowany

nie robił wstrętów – i nie eliminował z pracy. Otóż

i nie znerwicowany i po prostu robił swoje. I czę-

w moim przekonaniu – mam na to wiele dowodów

sto kpił sobie z władz ukradkiem, a czasem nawet

– kadra harcerska z komend hufców, a zwłaszcza

jawnie, bo miał taki sposób bycia. A równocześnie

chorągwi często była partyjna. Niekiedy byli to

trafił na okres, kiedy nastąpiła zmiana pierwsze-

46

43. Hausner W., ZHP w systemie politycznym PRL i koncepcjach PZPR w sprawach młodzieży w latach 70, „Drogowskazy, Dwumiesięcznik
Programowo-Metodyczny Instruktorów Organizacji Harcerzy ZHR” nr 79, s. 6–7.
44. Jaczewski A., Fenomen harcerstwa, próba analizy pedagogiczno-socjologicznej, [w:] Dorobek pedagogiki harcerskiej. Materiały z konferencji
naukowej zorganizowanej w 50 rocznicę powstania „Nieprzetartego Szlaku” [red.] Wojtycza J., Kraków 2008, s. 94.
45. Gaweł Tadeusz (ur. 1934), mgr geografii, nauczyciel, harcmistrz, drużynowy 43 KDH (1960–1964), kier. referatu pracy kręgów (1962),
komendant hufców Kraków-Zwierzyniec (1965–1967), Igołomia-Wawrzeńczyce (1979–1982) i Nadwiślańskiego (1982–1990),
przewodniczący Komisji Historycznej Krakowskiej Chorągwi ZHP (1993–1995).
46. Sabiński Zbigniew (ur. 1938), mgr geografii, harcmistrz, drużynowy 15 KDH (1956–1959), szczepowy Szczepu „XV Wierchy” (1959–1974),
instruktor (1960–1963), zastępca komendanta (1963–1967) i komendant hufców Kraków-Zwierzyniec (1967–72) oraz Kraków-Krowodrza
(1973–1988).
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go sekretarza. Pojawili się wtedy nowi sekretarze,

rzuty: spadek liczebny stanu hufca, istnienie

młodzi, którzy byli rówieśnikami Zbyszka i dlate-

szczepów działających na terenie kilku szkół,

go on miał łatwiejsze życie. Zresztą w tym czasie

zmniejszenie udziału harcerzy w akcji letniej

była już o wiele bardziej przychylna atmosfera dla

oraz osłabienie kontaktów komendy hufca

47

50

harcerstwa w dzielnicy .

z władzami dzielnicy .

21 lutego 1968 r. nastąpiła także zmiana na funk-

Jego następcą, na okres jednego roku, został hm.

cji komendanta Hufca Kraków-Kleparz-Łobzów.

Andrzej Sadowski , którego tak wspomina ko-

Byliśmy zaskoczeni nagłym i niespodziewanym

lejny hufcowy hm. Bogdan Makary: Nie pamię-

odejściem z funkcji powszechnie lubianego i ce-

tam już, czy druh Molenda chciał, żebym ja był

nionego druha hm. Bogusława Molendy. W huf-

po nim komendantem hufca, czy nie. Przyszedł

cu był od jego powstania, kierował nim przez

druh Sadowski jako coś w rodzaju antidotum na

ponad 9 lat, wszyscy instruktorzy doskonale go

ten cały rewizjonizm Bogusia Molendy, który był

znali, a wielu z nich pod jego fachowym okiem

dość jednoznacznie oceniany przez władze. Spra-

zaczynało swoją służbę instruktorską. Był wszę-

wa szła o sztandar, a potem o nazwę hufca. Sztan-

dzie tam, gdzie działo się coś ważnego. Jeździł

dar zresztą był wykonany przez zakonnice, a nici

z nami ma manewry, rajdy drużynowych, zlo-

i materiał sprowadzone zostały z zagranicy. Także

ty gwiaździste, kwatermistrzostwa i wizytacje

Łobzów w nazwie hufca władze bolał, bo uważali,

obozów. Prawie nie wyobrażano sobie hufca

że nazwa hufca ma być taka, jak nazwa dzielnicy.

48

51

bez niego . Odchodząc z funkcji i żegnając in-

Tłumaczyliśmy, że genezą tego hufca jest Łobzów

struktorów w swoim ostatnim rozkazie napisał:

i dlatego Kleparz-Łobzów, ponieważ wcześniej był

Kończąc wieloletnią działalność na tym odcinku

hufiec Łobzów. (…)

pracy harcerskiej, pragnę gorąco podziękować gro-

Natomiast problemy natury politycznej nie były

nu instruktorskiemu Hufca za współpracę, której

wtedy takie istotne. Chociaż, gdy się dorastało, zo-

wynikiem były nasze osiągnięcia, wysoko oceniane

stawało się wciągniętym w tę grę. Gdy Sadowski zo-

przez władze zwierzchnie. Panująca przez całe lata

stał komendantem hufca, był również dyrektorem

atmosfera przyjaźni i współpracy między gronem

Instytutu Obróbki Skrawaniem i oczywiście był

instruktorskim wszystkich szczebli oraz odpowie-

partyjny. (…) Gdy Sadowski został komendantem

dzialność za powierzony nam przez społeczeństwo

hufca, trzeba dodać bardzo porządny człowiek,

odcinek pracy wychowawczej, były magnesem, który

powiedział mi, że on jest tylko przejściowo, a gdy

trzymał nas wszystkich mocno w Kręgu – dając dużo

się ta sytuacja uspokoi, przekaże mi hufiec. (…)

radości w chwilach sukcesów i siły do przetrwania

Moim zdaniem był to wspaniały człowiek, który

49

chwilowych niepowodzeń .

był starym AK-owcem i wręcz dziwne było to, że

Ta nagła rezygnacja była zupełnie niezrozu-

partyjni towarzysze go akceptowali .

miała dla instruktorów, ale jak wynika z prze-

Po hm. Andrzeju Sadowskim funkcję komendan-

prowadzonej analizy dokumentów, została ona

ta hufca Kraków Kleparz-Łobzów objął w 1969 r.,

wymuszona przez Komitet Dzielnicowy PZPR.

podobnie jak dwa lata wcześniej w Zwierzyńcu,

Oficjalnie postawiono hufcowemu cztery za-

instruktor znacznie młodszego pokolenia hm.

52

47. Relacja hm. Tadeusza Gawła, Wojtycza K., Hufiec Kraków-Zwierzyniec w latach 1957–1972, Kraków 2011, s. 25–26.
48. Wojtycza K., Hufiec Kraków Kleparz-Łobzów w latach 1957-1972, Kraków 2007, s. 156.
49. Archiwum Hufca Kraków-Krowodrza (dalej AKK), Książka Pracy Hufca Kraków Kleparz-Łobzów za rok 1967/68, Rozkaz Komendy Hufca
L.6/67/68 z 21 II 1968 r.
50. AKK, Książka Pracy Hufca Kraków Kleparz-Łobzów rok 1967/68, protokół z posiedzenia rady hufca z dnia 21 II 1968 oraz wnioski Egzekutywy
KD PZPR Kraków-Kleparz w sprawie poprawy merytorycznej i organizacyjnej pracy hufca ZHP Kleparz-Łobzów z dnia 10 I 1968 r.
51. Sadowski Andrzej (1920–1972), prof. zw. dr inż. mech., harcmistrz, instruktor komendy Hufca Harcerzy w Dębicy (od 1938), ppor. AK,
instruktor (1964–1967) i zastępca komendanta Hufca Kraków-Zwierzyniec (1967–1968), komendant Hufca Kraków Kleparz-Łobzów
(1968–1969), Honorowy Instruktor Hufca Kraków-Kleparz-Łobzów (1970).
52. Relacja hm. Bohdana Makarego, za: Wojtycza K., Hufiec Kraków Kleparz-Łobzów w latach 1957–1972, Kraków 2007, s. 160–161.

Krakowskie „niepokorne” hufce w rzeczywistości PRL-u | Krzysztof Wojtycza

53

131

Bohdan Makary , który tak ocenił swoje układy

tem hufca. To były inne czasy, było się młodym

z władzami: Ci wszyscy ludzie byli bardzo nam

i wydawało się, że człowiek musi być aktywny,

przychylni, nie wymagali od nas jakiegoś spe-

a w ten sposób angażuje się w budowę czegoś do-

cjalnego podporządkowania się obowiązującej

brego... .

54

ideologii. To była sympatia do organizacji, do
ludzi. W zamian nie było żadnych politycznych

W LATACH SIEDEMDZIESIĄTYCH

nacisków. Jeżeli chodzi o współpracę z Komitetem

Hufiec Kraków-Krowodrza powstał w styczniu

Dzielnicowym PZPR, właściwie nie współpracę

1973 r., gdy na skutek zmian w podziale admi-

tylko podległość, to władza nie patrzyła mi spe-

nistracyjnym miasta Krakowa powstała nowa

cjalnie na ręce. Program, co prawda, był narzu-

dzielnica obejmująca teren miasta od alei Trzech

cany odgórnie przez Główną Kwaterę i komendę

Wieszczów. W jego skład weszła część szczepów

chorągwi, ale w szczepach realizowaliśmy to, co

z hufców Kraków-Kleparz i Kraków-Zwierzy-

chcieliśmy. Jeżeli chodzi o sprawę demonstracji

niec, które objął nowy hufiec.

wiary, to harcerze i tak chodzili do kościoła. Naj-

Okres lat siedemdziesiątych, kiedy hufiec ten za-

wyżej raz czy dwa razy mnie wzywano i spytano,

czynał pracę, tak scharakteryzował w swoich

jak to jest. Na to była stara śpiewka, że w czasie

wspomnieniach ówczesny komendant chorągwi

obozu chodzi się w mundurach, a do kościoła nie

hm. Tadeusz Prokopiuk : Koniunktura gospodar-

można przecież harcerzy puścić samych. Towa-

cza nam sprzyjała, wprawdzie dzięki pożyczkom,

rzysze pogadali, ale na tym się to kończyło. Oni

ale było ożywienie gospodarcze. Pieniędzy nie bra-

usiłowali to zmieniać, ale tego się po prostu zmie-

kowało, w przeciwieństwie do różnych innych okre-

nić nie dało. Było na tyle swobody działania dla

sów w działalności Związku. Trzeba było jednak

tej opozycji, czy jak inaczej to nazwać, że w za-

ponosić koszty innego rodzaju, był to okres, jak to

sadzie nie było problemów, w szczepach instruk-

dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, takiej intensywnej

torzy robili to, co chcieli. […] Większe znaczenie

indoktrynacji politycznej, a w szczególności ide-

dla nich miał fakt wychowywania dobrego obywa-

owej, bardzo silnej w latach 1971–1975. Później

tela, patrioty Polaka, niż młodego komunisty i to

ona osłabła. Ale w ciągu tych pierwszych pięciu lat

się dla nich liczyło bardziej niż odgórne naciski

siedemdziesiątych władze były najbardziej nasta-

ideologiczne.

wione na ideowe oddziaływanie. Przypomnę, o co

W hufcu oczywiście funkcjonował zespół par-

wtedy chodziło z punktu widzenia władz politycz-

tyjny, który nie przeszkadzał w pracy, a często

nych. Nazywało się to „gierkowska walka o jedność

nawet pomagał, bo był dowodem akceptowania

polityczno-moralną narodu polskiego w okresie

55

ideologicznych zadań programowych. W Komite-

rozwiniętego społeczeństwa socjalistycznego”. Już

cie Dzielnicowym stale informowałem, że sprawy

byliśmy na etapie społeczeństwa socjalistycznego,

zostały omówione na zespole partyjnym i wszystko

więc żeby osiągnąć postęp, wynikający z marksi-

było w porządku. (…) Funkcja komendanta hufca

stowskich praw rozwoju społecznego, konieczna

była w tzw. nomenklaturze Komitetu Dzielnico-

była ta jedność polityczno-moralna. Wszyscy mu-

wego – komendant musiał być członkiem partii.

sieliśmy równo, czy też nawet jednakowo długo,

Mam jednak nadzieję, że nie tylko przynależność

klaskać. My się temu poddaliśmy, przynajmniej

do PZPR zadecydowała, że zostałem komendan-

grupa instruktorska kierująca chorągwią, myśmy

53. Makary Bohdan (ur. 1944), dr inż. górnik, harcmistrz, kierownik referatu obozów Komendy Hufca Kraków Kleparz-Łobzów (1965–1969),
komendant hufców Kraków Kleparz-Łobzów (1969–1972) i Kraków-Śródmieście (1973–1975), kanclerz Wyższej Szkoły Zarządzania
i Bankowości w Krakowie.
54. Relacja hm. Bohdana Makarego, za: Wojtycza K., Hufiec Kraków Kleparz-Łobzów w latach 1957–1972, Kraków 2007, s. 170–171.
55. Prokopiuk Tadeusz (ur. 1938), historyk, urzędnik państwowy, harcmistrz, zastępca komendanta (1965−1971) i komendant Krakowskiej
Chorągwi ZHP (1971−1973), członek Rady Naczelnej i Prezydium RN ZHP (1973−1977), członek CKR ZHP (1977−1981), przewodniczący
Rady Wojewódzkiej FSZMP (1973−1975).
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w tym byli, myśmy w to wierzyli, trzeba tak otwar56

w każdym razie. Trzeba było nadać tę „S-kę”. Nie

cie powiedzieć .

nadano tej „S-ki”. Wtedy wymyślono, oczywiście we

Ponieważ władze uznawały harcerstwo „za swo-

władzach politycznych centralnych, że skoro już to

je”, już tak skrupulatnie nie rozliczały z działań

harcerstwo się tak dobija i chce tę większą rolę od-

w zakresie ideologicznym. Naciski były w tym

grywać, to zostawmy temuż Związkowi miejsce we

okresie przede wszystkim na wzrost „procentu

wszystkich szkołach średnich. […] W 1973 roku

zorganizowania”, ale docierały one głównie do

w maju Rada Naczelna ZHP wypracowała pro-

komendy hufca, która w sposób niezbyt gorliwy

gram i nowe mechanizmy funkcjonowania drużyn

usiłowała egzekwować ów wzrost od szczepów.

starszoharcerskich pod nazwą HSPS – Harcerskiej

Sposób działania komendy hufca w tym czasie tak

Służby Polsce Socjalistycznej. W ten sposób ta „S-

został scharakteryzowany po latach: Prowadzenie

ka” weszła jednak do pionu starszoharcerskiego nie

nowego Hufca przyszło w udziale szefującym do-

jako socjalistyczne harcerstwo, ale jako Harcerska

tąd „Zwierzyńcowi” hm. Sabińskiemu i hm. Piliń-

Służba Polsce Socjalistycznej .

skiemu. Ta para instruktorów, zachowując wszel-

Formalnie HSPS była „programem działania

kie pozory lojalności wobec władz, ochraniać bę-

w szkołach średnich”, która miała harcerstwu

dzie wytrwale podległe im szczepy przed narzu-

nadać bardziej „socjalistyczny” charakter, ale

caniem rozwiązań metodycznych i programowych

faktycznie był to odrębny pseudostarszoharcer-

obcych duchowi harcerstwa . Natomiast hm. Zbi-

ski pion ZHP. Przy tym często słyszało się taki

gniew Sabiński tak ocenia ten okres: Władze mnie

zwrot: „ZHP i HSPS”, który niezorientowanym

zaakceptowały i nigdy mi nie stawiały żadnych

sugerował, że to są dwie odrębne organizacje.

tego typu zarzutów, że nie daję sobie rady w sensie

Można sądzić, że o to właśnie chodziło, albo że

politycznym, a zastrzeżenia jakie były to tylko, że

takie były plany na przyszłość, których na szczę-

jest mały procent zorganizowania i że nie działa

ście nie udało się zrealizować. Świadczyć o tym

HSPS. Miałem wrażenie że komitet był zadowo-

mogą również organizowane w osobnych ter-

57

58

59

lony, że z harcerstwem ma święty spokój .

minach przez Wydział HSPS Głównej Kwatery

W latach siedemdziesiątych pojawiła się Harcer-

ZHP kampanie sprawozdawczo-wyborcze dru-

ska Służba Polsce Socjalistycznej, której genezę

żyn i szczepów HSPS .

tak opisał w swoich wspomnieniach ówczesny

Z perspektywy blisko trzydziestu lat tak przed-

komendant chorągwi: W 1972 roku wszystkim

stawiono ten ruch metodyczny: Celem działań

organizacjom dodano do nazwy „S-ki”. Był Zwią-

władz jest przekształcenie harcerstwa w masową

zek Młodzieży Socjalistycznej, ZMW trzeba było

organizację opartą o obowiązkową przynależność

dodać „S-kę” – zrobić Socjalistyczny Związek

(przed każdym uczniem szkoły średniej stawiano

Młodzieży Wiejskiej, bo nie wiadomo, jaki on był

wybór między ZHP a innymi organizacjami zrze-

i studentom z ZSP trzeba było nadać „S-kę” – So-

szonymi w FSZMP). HSPS oznaczał zastąpienie

cjalistyczny Związek Studentów Polskich. Tylko

tradycyjnych drużyn, skupiających różne roczniki

harcerstwo obroniło się przed tą „S-ką”. Twardo się

i w ten sposób realizujących ciągłość wychowawczą

obroniło. Powstał problem, że to jakiś nie ideowy

między pokoleniami – koedukacyjnymi „klasodru-

związek, nie wiadomo, co to jest, nie socjalistyczny

żynami”, obejmującymi jeden rocznik. Wielką rolę

60

56. Prokopiuk T., Wspomnienia z okresu pełnienia funkcji komendanta Chorągwi Krakowskiej w latach 1971–1973, [w:] Komendanci Chorągwi
Krakowskiej ZHP z lat 1956–1996 o swojej pracy, [red.] Wojtycza J., Wojtycza K., Kraków 1999, s. 71.
57. Stachura M., Dzieje Szczepu 5 KDH „Wichry” w latach 1964–1977, [w:] Monografia „Piątki Krakowskiej”. Dzieje drużyny z lat 1911–2001,
[red.] Hajos W., Stachura M., Kraków 2001, s. 99.
58. Relacja hm. Zbigniewa Sabińskiego, za: Wojtycza K., Hufiec Kraków-Krowodrza w latach 1973–1989, Kraków 2014, s. 10.
59. Prokopiuk T., Wspomnienia z okresu pełnienia funkcji komendanta Chorągwi Krakowskiej w latach 1971–1973, [w:] Komendanci Chorągwi
Krakowskiej ZHP z lat 1956–1996 o swojej pracy, [red.] Wojtycza J., Wojtycza K., Kraków 1999, s. 76–77.
60. Kampania Sprawozdawczo-Wyborcza Drużyn i Szczepów HSPS, Warszawa 1976. Por. Hausner W., ZHP w systemie politycznym PRL
i koncepcjach PZPR w sprawach młodzieży w latach 70, „Drogowskazy, Dwumiesięcznik Programowo-Metodyczny Instruktorów Organizacji
Harcerzy ZHR”, nr 79, s. 5.
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wyznaczono nauczycielom, opiekunom z ramie-

górzu, wszystkie pozostałe w mieście Krakowie

nia grona pedagogicznego, dla których utworzono

drużyny nigdy nie przemundurowały się, a przy-

„harcerskie etaty” – tylko przypadkiem byli na

najmniej w tym okresie nie były przemundurowane

nich czasem instruktorzy z prawdziwego zdarze-

w koszule HSPS-u. Były drużynami, które nazy-

nia, na ogół zaś ludzie obojętni dla idei harcerskiej

wały się drużynami starszoharcerskimi, wbrew

i usłużni wobec ideologicznych dyrektyw. Pozy-

temu co zdaniem Głównej Kwatery powinno było

tywnym elementem poszukiwań programowych

być. Były to drużyny starszoharcerskie noszące

był natomiast nacisk na powoływanie klubów czy

barwy swoich drużyn i szczepów .

nawet drużyn specjalnościowych. Wiele pomysłów

W 1981 r. HSPS został skrytykowany, tak w okre-

metodycznych zalecanych dla HSPS znajdowało

sie poprzedzającym VII Zjazd jak i na samym

63

analogię w zachodnioeuropejskim ruchu skauto-

Zjeździe, głównie za nadmierny rozwój liczebny

wym, stanowiło może nawet próbę przemycenia

z naruszeniem zasad dobrowolności wstępowa-

na grunt polski sprawdzonych w Wolnym Świecie

nia i przynależności, za organizowanie drużyn

pomysłów. To wszystko jednak w duchu „służby

jednopoziomowych w klasach szkolnych, za jed-

sprawie socjalizmu” i odchodzenia od harcerskich

nostronność programową opartą w zbyt wielkim

norm wychowania. Zewnętrznym wyrazem prze-

stopniu na werbalnym szkoleniu politycznym

mian miało być zastąpienie mundurów harcerskich

oraz za dyrektywność kierowania programowego

61

64

piaskowymi koszulami .

ograniczającego samodzielność młodzieży .

Jak można zauważyć, nastąpiło odejście od jedne-

Jednak w połowie lat siedemdziesiątych tak

go z kluczowych elementów metody harcerskiej

wzrost „procentu zorganizowania” jak i Har-

– od zastępów. Niejako w to miejsce pojawiły się

cerska Służba Polsce Socjalistycznej stały się

ogólnoszkolne, adresowane także do młodzieży

niemal probierzem lojalności instruktorów

spoza drużyny, kluby specjalnościowe. ZHP miało

w stosunku do władz. W „Książce Pracy Huf-

być rzecznikiem i reprezentantem całej młodzie-

ca Kraków-Krowodrza” z roku 1975/76 widać

ży szkolnej. Aktywność totalna – w wielu śro-

wyraźnie, że trwa „ofensywa ideologiczna” i że

dowiskach fikcyjna, polegająca na pisaniu spra-

w tych sprawach „mocno przykręcano śrubę

wozdań i wypełnianiu kolorowych meldunków,

partyjną”. Zachowało się w niej oficjalne zapro-

62

a w swojej istocie antywychowawcza .

szenie (nieoficjalnie wzywano telefonicznie) to-

Koncepcja i program HSPS odebrane zostały

warzysza Zbigniewa Sabińskiego (komendanta

w środowisku instruktorów szczepów i drużyn

hufca) na posiedzenie Egzekutywy Komitetu

starszych z dużą rezerwą. Niektórzy, przyjmując

Dzielnicowego PZPR na temat: „Ocena reali-

pozornie jego zasady, realizowali w tych druży-

zacji programu ideowo-wychowawczego ZHP

nach normalny harcerski program. Tak to opisał

w Krowodrzy w świetle uchwały VII Plenum

jeden z instruktorów pełniących w tym okresie

Komitetu Centralnego PZPR”. Do zaproszenia

szereg funkcji w komendzie hufca i komendzie

dołączona jest właśnie ta kilkunastostronni-

chorągwi: Z wyjątkiem kilku szkół właśnie typu

cowa ocena, którą komendant hufca otrzymał

zawodowego czy też zespołów szkół zawodowych

prawdopodobnie na posiedzeniu, a której jedna

w Nowej Hucie, jednego zespołu szkół odzieżowych

ze stron zawiera zalecenia dla Komendy Hufca

w Krowodrzy, jednego zespołu szkół ekonomicz-

Krowodrza. Ciekawostką są trochę trudne do

nych w Śródmieściu i trzech zespołów szkół w Pod-

odczytania notatki, jakie widać robił on „w bie-

61. Stachura M., Dzieje Szczepu 5 KDH „Wichry” w latach 1964–1977, [w:] Monografia „Piątki Krakowskiej”. Dzieje drużyny z lat 1911–2001,
[red.] Hajos W., Stachura M., Kraków 2001, s. 99.
62. Hausner W., ZHP w systemie politycznym PRL i koncepcjach PZPR w sprawach młodzieży w latach 70, „Drogowskazy, Dwumiesięcznik
Programowo-Metodyczny Instruktorów Organizacji Harcerzy ZHR”, nr 79, s. 5.
63. Hrynczuk J., Wspomnienia z okresu pełnienia funkcji komendanta Chorągwi Krakowskiej w latach 1984–1985, [w:] Komendanci Chorągwi
Krakowskiej ZHP z lat 1956–1996 o swojej pracy, [red.] Wojtycza J., Wojtycza K., Kraków 1999, s. 100.
64. Leksykon harcerstwa, [red.] Fietkiewicz O., Warszawa 1988, s. 125–126.
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gu” na niezadrukowanych stronach tej „oceny”,

nie by padło, a jak już stwierdzono „na górze”

w których imiennie zanotował zarzuty niektó-

kilka lat wcześniej, było ono jedyną organiza-

rych dyskutantów w stosunku do hufca i jego

cją, która w praktyce oddziaływała na młodzież

komendy:

i z tej sytuacji trudno byłoby wytłumaczyć się

0 „ uchwała Egzekutywy KD nie została

przed władzą wojewódzką.

zrealizowana (% zorganizowania)”,

O takich dość niemiłych sytuacjach, jakie zda-

0 „ upartyjnienie instruktorów 11% jest za niskie”,

rzały się niektórym komendantom hufców,

0 „ nie może być biernego oporu w rozwoju

napisał hm. Jan Hrynczuk: W okresie kadencji,

organizacji”,

począwszy właśnie od funkcji zastępcy, dwuna-

0 „ muszą być podjęte energiczne kroki w szkołach

stokrotnie byłem na „spowiedzi” na Solskiego (siedziba Komitetu Wojewódzkiego PZPR), natomiast

średnich”,
0 „ pojedyncze przypadki instruktorów
«niechętnych»”,

piętnastokrotnie rozmawiałem z panami ubranymi
w skórzane płaszcze i rozmawiającymi na temat

0 [ konieczna] „dokładna analiza kadry”,

wywrotowych sytuacji, które miały miejsce. Oso-

0 „ nikły udział w kadrze nauczycieli”,

bami, które mi w tym bardzo często towarzyszyły

0 „ sprawa HSPS (za mało oddziaływania)”,

i które jeszcze bardziej za swoje hufce zbierały po

0 „ stworzenie w komendzie hufca silnego pionu

uszach, byli Zbyszek Sabiński i Andrzej Brożek

ideowo-politycznego”,
0 „ kadra instruktorska w XIV Liceum twierdzi, że
ZHP nie może być masowy”,
0 „ najniższy w kraju wskaźnik w HSPS”,
0 „ Harcerska Wszechnica Polityczna – brak
w Hufcu Krowodrza”,
0 „ mało członków partii w zespole instruktorów
65

komendy hufca” .

67

(komendant hufca Kraków-Śródmieście) .
Zapytany o to, jak był w stanie przetrzymać te
lata, pełniąc w tych warunkach funkcję komendanta hufca, hm. Zbigniew Sabiński odpowiedział: Ja to traktowałem jako zabawę i naprawdę
się nie przejmowałem. Ja czasem mówiłem rzeczy niepopularne, ale tak musiałem. To była gra
prowadzona przez te lata. Komitet mnie jakoś

Należy mocno współczuć komendantowi hufca,

tolerował. A z istniejącej sytuacji harcerstwo cza-

który musiał tego wysłuchać i przyjąć do wia-

sem miało jakieś korzyści. Na przykład sekretarz

domości. Aż dziwne wydaje się, że w istniejącej

organizacyjny Ryszard Wanat trząsł wszystkim,

i, jak widać, dobrze znanej władzom sytuacji,

a jemu zawdzięczaliśmy transport. Podejmował

nie zrobiono czystki wśród instruktorów. Tak

słuchawkę i mówił: „Co tam towarzyszu dyrekto-

się jednak nie stało prawdopodobnie dlatego, że

rze, coś wam nie pasuje? Tam trzeba harcerzom

ogólna ocena pracy hufca była jednak pozytyw-

samochód podesłać”. Mimo bardzo czerwonego ko-

na, o czym świadczą inne zanotowane wypowie-

loru nam sprzyjał. Poza I Sekretarzem, który był

dzi: „nie % a jakość świadczy o działaniu” oraz

„czerwony” aż do przesady, pozostali sekretarze

że „postawa ideowa niekoniecznie jest efektem

byli sympatyczni i nie mogę na nich narzekać. Dys-

przynależności partyjnej”, a ponadto potwier-

cyplina wtedy jeszcze była, bo potem pewnego razu

dzenie dla nas rzeczy oczywistej, że: „kadra na-

to tylko ja z Marianem Dziechciowskim byliśmy na

uczycielska wzbrania się podejmowania pracy

pochodzie pierwszomajowym .

66

68

w ZHP” . Gdyby jednak taką czystkę zrobiono,

Tę politykę prowadzoną w stosunku do władz

harcerstwo na terenie dzielnicy prawdopodob-

przez jego poprzednika tak przedstawił hm. Woj-

65. Archiwum komendy Hufca Kraków-Krowodrza; Książka Pracy Hufca rok 1975/76, Ocena realizacji programu ideowo-wychowawczego
i rozwoju organizacji ZHP w Krowodrzy w świetle uchwały VII Plenum KC.
66. Tamże.
67. Hrynczuk J., Wspomnienia z okresu pełnienia funkcji komendanta Chorągwi Krakowskiej w latach 1984–1985, [w:] Komendanci Chorągwi
Krakowskiej ZHP z lat 1956–1996 o swojej pracy, [red.] Wojtycza J., Wojtycza K., Kraków 1999, s. 102.
68. Relacja hm. Zbigniewa Sabińskiego za: Wojtycza K., Hufiec Kraków-Krowodrza w latach 1973–1989, Kraków 2014, s. 16.
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ciech Hausner , który był przez kilka lat jego

i drużyn kultywujących dawne harcerskie za-

zastępcą, a następnie objął po nim funkcję ko-

sady i tradycje, a prowadzących pracę nieraz

mendanta hufca: Zbyszek miał dużą zdolność do do-

nawet sprzecznie z oficjalnymi dyrektywami

bierania osób, z którymi współpracował oraz potrafił

władz, powstał ruch, który postawił sobie za

w sposób stanowczy, wręcz ostry, wypowiadać się

cel zreformowanie harcerstwa. Ten okres tak

wobec spraw dzielących wówczas harcerstwo w Pol-

wspomina phm. Krzysztof Żero: U schyłku lata

sce: Prawa Harcerskiego i Statutu, czy stopni harcer-

1980 roku wracaliśmy z obozów letnich do do-

skich wprowadzanych przez KIHAM w roku 1981.

mów, do zupełnie innej rzeczywistości niż ta, któ-

Odnosiłem jednak wrażenie, że robił to, nie wiem

rą opuszczaliśmy wyjeżdżając na wakacje. Silna

czy świadomie, jako fragment budowania „kokonu”,

presja na dekomunizację państwa, która zaistniała

takiej osłony wokół hufca. Jego ostre stanowisko wy-

nagle w ostatnich dniach sierpnia, nie mogła po-

powiedziane na posiedzeniu rady hufca albo komendy

zostać bez odpowiedzi w środowisku harcerskim,

hufca, było dlatego takie ostre, że adresat nie siedział

przed którym pojawiła się możliwość przejścia od

tutaj. Adresat był na ul. Bogatki (obecnie ul. Czapiń-

biernego oporu lat ubiegłych, do czynnej próby do-

skiego, wówczas siedziba KD PZPR) albo na ul. Mo-

konania zmian w kierunku powrotu do historycz-

gilskiej (WUSW – MO i SB) i tam mieli wiedzieć,

nie ukształtowanego, wpisanego w polskie tradycje,

że komendant hufca ma stanowcze i pryncypialne

cieszącego się szacunkiem, a nawet pewnym etosem

zdanie. Potem różne działania, niekoniecznie zgodne

kształtu harcerstwa. Inicjatywę podjęły środowi-

z ówczesnym Statutem ZHP i zaleceniami władz par-

ska ówczesnych krakowskich hufców ZHP: Śród-

70

71

tyjnych, oświatowych, były milcząco akceptowane .

mieście i Krowodrza .

Ogół instruktorów nie orientował się w istnieją-

W uchwałach konferencji sprawozdawczo-wy-

cej sytuacji i pracował po swojemu, a większość

borczych hufców zapisywano konieczność zmian,

takich kłopotliwych spraw musiał „przełknąć”

domagano się powrotu do tradycji, swobody pro-

komendant hufca. Instruktorzy co najwyżej pisali

gramowej jednostek harcerskich, społecznego

sprawozdania wg zasady „papier wszystko zniesie”,

charakteru pracy harcerskich komend, odpolitycz-

a pracę prowadzili lepiej lub gorzej, ale po harcer-

nienia ZHP, jego pełnej samorządności i niezależ-

sku. Większość z nich miała dość sprecyzowany

ności, zagwarantowania swobody wykonywania

stosunek do „władzy”, stąd mało subtelne okre-

praktyk religijnych, ale i pełnej tolerancji świato-

ślenia członków kierowniczych gremiów partii,

poglądowej, zmodyfikowania regulaminów stopni

takich jak plenum czy egzekutywa. Oczywiście

i sprawności harcerskich, stopni instruktorskich,

zdarzali się wśród nich tacy, którzy z biegiem czasu

regulaminu mundurowego oraz podjęcia takich

zmieniali poglądy. Jeden z nich na postawiony mu

działań, które przy zachowaniu niezawisłości

zarzut odpowiedział, że „tylko krowa nie zmienia

ZHP, zagwarantują mu sojuszników, pomogą jed-

poglądów, bo ich nie ma” i można mu wierzyć, bo

nostkom harcerskim finansowo oraz w tworzeniu

akurat był fachowcem w tej dziedzinie.

bazy do działalności, co jest podstawą realizacji
72

programu harcerskiego wychowania .

W LATACH OSIEMDZIESIĄTYCH

Komendant Hufca Kraków-Krowodrza tak scha-

Z początku lat osiemdziesiątych na fali solidar-

rakteryzował okres przełomu i następujące po

nościowej odnowy w środowiskach szczepów

nim lata: Chyba była w tym pewna rola Jubile-

69. Hausner Wojciech (ur. 1957), mgr historii, nauczyciel, harcmistrz, drużynowy 5 KDH-rzy „Huragan” (1978–1982), komendant szczepu
„Błyskawica” (1980–1982), zastępca komendanta (1986−1988) i komendant Hufca Kraków-Krowodrza (1988–1989).
70. Relacja hm. Wojciecha Hausnera za: Wojtycza K., Hufiec Kraków-Krowodrza w latach 1973–1989, Kraków 2014, s. 17.
71. Żero K., KIHAM relacja uczestnika wydarzeń, artykuł oddany do druku w „Krakowskim Roczniku Historii Harcerstwa”.
72. Noszka-Leśniewska D., Wspomnienia z okresu pełnienia funkcji komendantki Chorągwi Krakowskiej w latach 1981–1984, [w:] Komendanci
Chorągwi Krakowskiej ZHP z lat 1956–1996 o swojej pracy, [red.] Wojtycza J., Wojtycza K., Kraków 1999, s. 86.
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uszowego Zlotu 70-lecia Harcerstwa w Krako-

wy. Mówiło się też o tym, żeby się zaopiekować naj-

wie , w którym gros funkcji objęli KIHAM-owcy,

młodszymi harcerzami, żeby nie zaczęli się bawić

a w który ja też byłem wciągnięty jako zastępca do

w Szare Szeregi, chociaż wszystkim to imponowało.

spraw organizacyjnych. Bo Rysiu (Wcisło ) po-

(…)

wiedział „Wiesz co Saba, ty nie masz obrzydzenia

Wtedy u nas była taka atmosfera jak w tym cza-

wobec »Indian» , więc chciałbym żebyś był w kon-

sie w wojsku, które jeszcze było „indiańskie”, ale

takcie z komendą chorągwi i nas reprezentował na

orkiestra już się uczyła grać „Pierwszą Brygadę”.

różnych naradach”.

Gdy były akcje sztandarowe, to oni przychodzili do

Wtedy już zaczął się pewien luz. Partia miała wte-

nas i stąd wiem, że wtedy także w wojsku po prostu

dy dość kłopotów ze strajkami i odpuściła. Ponadto

już nikt nie panował nad tym .

myśmy cieszyli się dużą sympatią w tym komitecie.

W hufcu pamiętano, że podstawowym celem

(…) Zmienił się w tym czasie I sekretarz. Przy-

harcerstwa, co do czego wszyscy byli zgodni,

szedł nowy, też „Indianin”, ale miał inne podejście

jest działalność wychowawcza. Jednak efekty

do harcerstwa, bo to był dawny harcerz z Olku-

tej działalności władze chciały na ogół widzieć

sza. O wiele bardziej tolerancyjny. Wtedy brałem

inne niż te, które miała większość instruktorów.

udział w rozmowach z dyrektorami szkół i wtedy

Instruktorzy stosowali więc rodzaj biernego opo-

było ważne, co się dzieje z gromadą szkolną. Prze-

ru, próbując ratować, co się da z harcerskiej me-

stano się zajmować harcerstwem na tym szczeblu.

tody i w warunkach ograniczonych możliwości

Powiew wolności, który przeszedł przez harcer-

wychowywać młodzież zgodnie z harcerskimi

stwo, które się nie liczyło z nikim, to też był tego

ideałami. Większość z nich cechował realizm po-

rezultat. Dotyczy to naszych dwóch hufców (Kro-

lityczny, robili więc swoje, ale tak, aby nie rzucać

73

74

75

76

wodrza i Śródmieście). Nowa Huta była inna. Pod-

się w oczy władzom.

górze miało też swoją linię postępowania. Zresztą

Sposób ich działania, tak przedstawił w swoich

zawsze im zazdrościłem umiejętności kultywowa-

wspomnieniach pełniący w latach siedemdziesią-

nia lokalnych tradycji. Jest to jedyna dzielnica,

tych funkcje drużynowego hm. Krzysztof Żero:

która swoich bohaterów potrafiła wypromować

Już sama nazwa drużyny, im. Andrzeja Małkowskie-

jako patronów ulic.

go, określała treści, którymi wypełnialiśmy realizowa-

To się zaczęło walić właśnie w 1981 roku, a stan

ną w drużynie i szczepie metodykę. Najprostszym spo-

wojenny jeszcze to wszystko przygwoździł. Nikt

sobem przekazywania ich dzieciom przychodzącym do

tego nie kontrolował. Oni zawierzyli WRON, że

drużyny było sformułowanie odpowiednich wymagań

harcerstwo jest organizacją pozytywną i z tą grupą

koniecznych dla zdobywania stopni harcerskich oraz

nie mają problemów. Na początku stanu wojennego

programów kursów zastępowych. Zawarty w nich za-

uzbrojony w pistolet hm. Sławomir Mazur z ko-

kres wiedzy i informacji nie podlegał kontroli czy cen-

mendy chorągwi przyszedł na naradę hufcowych,

zurze. (...)

bo on został komisarzem ds. harcerskich i powie-

Ważnym sposobem przekazywania harcerskiego

dział że decyzją „Wrony” (Wojskowej Rady Oca-

systemu wartości były częste wycieczki i biwaki za-

lenia Narodowego) my możemy działać. KIHAM

stępów oraz drużyn, w zasadzie zawsze powiązane

w naszym hufcu był bardzo rozwinięty i wpływo-

z ogniskami. (...) regularnie korzystaliśmy z tej formy

73. Zob. Wojtycza K., Jubileuszowy Zlot Harcerstwa z okazji 70-lecia. Błonia Krakowskie 18-20 IX 1961 r., „Harcerstwo” nr 1 (2018), s. 201–210.
74. Ryszard Wcisło (1933‒2015), harcmistrz, drużynowy 14 KDH (1957‒1958), szczepowy „Białego Szczepu” (1958‒1962), drużynowy
Dywizjonu „Słonecznych Dróg” i instruktor w Szczepie Lotniczym im. Żwirki i Wigury (1963‒1967), instruktor Szczepu „Huragan”
(1967‒1972), komendant Szczepu „Gwiaździstego Szlaku” (1974‒1975 i 1985‒1988), członek krakowskiego KIHAM, komendant
Małopolskiej Chorągwi Harcerzy (I 1989‒XII 1990), naczelnik ZHP r.z.1918 (1991‒1993).
75. „Indianie” to określenie działaczy partyjnych wymyślone przez harcerzy metodą kolejnych skojarzeń: „partyjni” to „czerwoni”,
a „czerwonoskórzy” to „Indianie”. Autorem takich zabaw słownych był często hm. Zbigniew Sabiński, człowiek o wielkim poczuciu humoru,
bez którego byłoby mu zapewne trudno funkcjonować w istniejącej sytuacji.
76. Relacja hm. Zbigniewa Sabińskiego za: Wojtycza K., Hufiec Kraków-Krowodrza w latach 1973–1989, Kraków 2014, s. 21.
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pracy wykorzystując bliskość gór i wspaniałe podkra-

Pierwszą próbą pogłębienia treści służby har-

kowskie okolice. Byliśmy wtedy sami, w swoim gronie,

cerskiej były „Harcerskie Spotkania Pokoleń”.

bez jakiejkolwiek kontroli. Był czas na gawędy, roz-

W latach osiemdziesiątych włączyło się w to

mowy i kształtowanie postaw. Stwarzało to okazję do

Duszpasterstwo Harcerskie. To wtedy żywiołowo

nieskrępowanego przekazu ważnych dla harcerskiego

powstały organizacje harcerskie, będące znakiem

wychowania treści. Analogiczną rolę pełniły biegi na

sprzeciwu w stosunku do istniejącego porząd-

stopnie. Takie formy pracy nie istniały w innych, in-

ku prawnego PRL-u. Były to przede wszystkim

spirowanych ideologią komunistyczną organizacjach,

Kręgi Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja

gdzie wszystkie działania odbywały się zawsze pod

Małkowskiego, a skrót „KIHAM” stał się najbar-

kontrolą aktywistów, zaufanych działaczy partyj-

dziej znanym symbolem przebudowy harcerstwa

nych (…)

w wielu polskich miastach.

W konkluzji pragnę stwierdzić, iż pomimo oczywi-

Harcerze z różnych szczepów brali udział w im-

stej dwoistości funkcjonujących wówczas systemów

prezach nieakceptowanych przez władze. Na

wartości, harcerstwo, przynajmniej to, które znam

przykład w dniach 17–18 sierpnia 1984 r. w zlocie

− krakowskie, wykształciło w nas pewien zespół po-

w Szczawie, zorganizowanym wspólnie ze środo-

staw obywatelskich, co uwidoczniło się w licznym

wiskiem 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z okazji

udziale osób ze środowisk harcerskich w działa-

40-tej rocznicy akcji „Burza”, wzięły udział grupy

niach obywatelskich po roku 1989. Możliwe to było

harcerzy ze szczepów „Wichry” i „Huragan 28” .

m.in. dzięki ciągłości pokoleniowej, przekazowi

Tak samo nasi harcerze uczestniczyli w spotkaniu

wartościowych treści i idei, kultywowaniu polskich

harcerzy z papieżem w Tarnowie, którego orga-

i harcerskich tradycji, samodzielnym ale zespoło-

nizatorami byli krakowscy instruktorzy niezależ-

wym działaniom, połączonym z kształtowaniem

nego „Ruchu Harcerskiego”. W kronice jednego

odpowiedzialności za pracę dla całej naszej zbio-

z nich pozostał zapis: Nasz Krąg w tym ważnym

rowości, charakterowi samej metodyki harcerskiej,

momencie «Białej Służby» nie zawiódł. Byliśmy

która w znacznym stopniu wykorzystywała trudne

niemal w komplecie zarówno w Tarnowie, jak i pod

do kontrolowania formy zajęć, niezrozumiałemu

kościółkiem św. Idziego podczas zjazdu Papieża

78

pozostawieniu drużynom i szczepom dosyć dużej au-

z Wawelu. Były to cudowne, niezapomniane chwi-

tonomii, jak również, z nieznanych bliżej powodów,

le, nie do przekazania słowem ani obrazem .

stosunkowo słabemu, w moim przekonaniu, nadzo-

W pierwszej połowie lat osiemdziesiątych zaczę-

77

79

rowi aparatu partyjnego .

ło działać duszpasterstwo harcerskie przy ko-

Czas przemian, jakie miały miejsce w Polsce na

ściele św. Idziego, w którym najbardziej aktyw-

początku lat osiemdziesiątych, znalazł także po-

ne były szczepy należące do hufców Śródmieście

ważny oddźwięk w szeregach harcerskich Hufca

i Krowodrza .

Kraków-Krowodrza. Dyskusje w wielu zespołach

Ówczesny komendant Hufca Kraków-Krowodrza

instruktorskich, komendach hufców, w chorągwi

hm. Zbigniew Sabiński uważa, że w tym cza-

zaowocowały powstaniem samodzielnych, szuka-

sie: Byli jeszcze tacy, którzy jeszcze wierzyli, że

jących swej ideowej tożsamości i organizacyjnej

wszystko wróci do dawnego stanu. Pewnego razu

stabilności grup, kręgów i organizacji, ceniących

towarzysz Jerzy Hausner wezwał Brożka (hufco-

sobie tradycyjny etos chrześcijański i pełną jaw-

wego Śródmieścia) i mnie, bo ubzdurał sobie, że on

ność swych przekonań.

wywalczy, żeby harcerstwo nie było religijne. My-

80

77. Żero K., Moje harcerstwo wobec rzeczywistości lat siedemdziesiątych „Krakowski Rocznik Historii Harcerstwa” 2005, s. 229−232.
78. Harcerstwo w dokumencie służby bezpieczeństwa w Nowym Sączu z roku 1985, [opr.] Bąk P., Kapusta M., „Krakowski Rocznik Historii
Harcerstwa” 2007, s. 111.
79. Archiwum Zespołu Historycznego 19 i 91 KDHL (dalej AZH), Kronika Kręgu Instruktorskiego „Gniazdo” z lat 1984–1989.
80. Wałek B., Geneza i charakter działalności duszpasterstwa harcerek i harcerzy przy kościele św. Idziego w Krakowie w latach 1982–1989, cz.
II, „Krakowski Rocznik Historii Harcerstwa” 2010, s. 91.
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śmy mu tłumaczyli, żeby tego nie podejmował, bo

m.in. z Częstochowy i z Krosna odmówiłem Ojcze

jest to „walka z wiatrakami”. Naród jest tak roz-

nasz. Wtedy był dyrektorem Muzeum Lotnictwa

kręcony, że nic z tego nie będzie. Potem pojechał ze

i Astronautyki (obecnie Muzeum Lotnictwa Pol-

mną na wizytację obozów szczepów lotniczych. Był

skiego) pan Marian Markowski, który powiedział:

to piękny obóz. Rysiek Wcisło tam był komendan-

„Od 1939 roku pierwszy raz słyszałem Ojcze nasz

tem i jak przyjechaliśmy, zameldował mi regulami-

na lotnisku”. Na tym lotnisku zresztą, w pierw-

nowo obóz. Poczęstował nas także zupą w menaż-

szym dniu wojny zginął Marian Ryszka (założyciel

kach, które zebrał od harcerzy.

19 Krakowskiej Drużyny Harcerzy, później Szcze-

Naciski partyjne na harcerstwo w latach osiem-

py Lotnicze z Hufca Kraków-Krowodrza).

dziesiątych przeniosły się z hufców na komendę

Do 19-tki przyjęto mnie 13 grudnia 1981 roku,

chorągwi, gdzie było sporo ludzi biernych i dyspo-

w dniu wybuchu stanu wojennego, u mnie w klasz-

zycyjnych. Na komendy hufców już machnęli ręką.

torze. Byli u mnie wtedy Marek Kudasiewicz,

Przez te trudne lata przeszliśmy bardzo spokojnie.

Krzysztof Pawluś i inni, i formalnie założono mi

Czasem trzeba było lawirować i kogoś poświęcić,

chustę przyjmując mnie do Szczepu „Słonecznych

aby reszta mogła działać. Ale u nas partia się już

Dróg”. Andrzej Marszałek dokonał mi wpisu

nie pozbierała. Była i „Biała Służba”. Robiono to

w książeczce służbowej. I tak wszedłem w szeregi

przy mojej wiedzy albo poza moją wiedzą, a ja

harcerzy-lotników. Chodziłem na zbiórki. Odpra-

w razie czego mówiłem „To robią ci odłamowcy”.

wiłem w tym czasie mszę w 33-ce (33 KDH) u Ka-

Byłem kilka razy wzywany np. do szkoły 33, bo

zia Wiatra, a Mizera odprawiał u nas.

chłopcy coś tam napisali na ścianach nieodpowied-

Potem w okresie stanu wojennego i takiego podzie-

niego i do IX Liceum…

mia solidarnościowego, kiedy tak się kotłowało,

W 1981 roku przyszedł do naszego hufca ksiądz

zacząłem swoją służbę. Pojechałem na pierwszy

Marian Orczykowski, imię zakonne Dominik. Był

obóz ze szczepem do Suchych Rzek w 1982 roku.

tolerowany. Nikt mu nie zabronił należeć do har-

Dziewczęta obozowały pod komendą Teresy Bu-

cerstwa. Łączy się z nim taka anegdota: Zapytano

kowskiej, a u nas w komendzie byli Ryszard Wci-

mnie w komitecie: – Dlaczego w hufcu macie aż

sło, Krzysztof Pawluś i Adam Rząsa. Były też

trzech kapelanów. – Ja pytam: Jak to trzech? − No

drużyny zaprzyjaźnione z Katowic, Sopotu, bo

przecież jest dh Orczykowski, dh Marian i dh Do-

to było olbrzymie zgrupowanie obozów – takie

minik. – Takie to wtedy mieli rozeznanie !

rozrzucone i wśród nich był kurs drużynowych

On sam tak wspomina swoją harcerską służbę w tym

ze specjalnością lotniczą. Ja też ten kurs rozpo-

okresie: Moje pierwsze zetknięcie z krakowskimi

cząłem, bo miałem zweryfikowany stopień ćwika

harcerzami nastąpiło w listopadzie 1981 roku na

w 1958 roku.

81

sejmiku drużyn lotniczych. Przyprowadzono mnie

Po zaliczeniu tego kursu złożyłem wniosek o przy-

na Reymonta do „Domu Harcerza”. Przyszedłem

znanie stopnia przewodnika. Co się okazało. Gre-

w płaszczu, bo było chłodno, a do płaszcza przypią-

mium złożone z Bogusia (Rybskiego), Krystyny

łem sobie mój krzyż harcerski, który dostałem w Go-

(Gorgoń), siostry Bogusia Janiny było w mundu-

rzowie Wielkopolskim w latach 1957−1958. Jak to

rach. Ja też przyszedłem w mundurze, ze mną

zobaczył Ryszard Wcisło, powiedział „Druhu nie

Pawluś i Wcisło – jako moi „adwokaci”. No i pada

nosi się krzyża przy płaszczu tylko przy mundurze”

pytanie, czy ja podpiszę Zobowiązanie Instruktor-

i zrobił mi dziurę w habicie „Habit to też jest mun-

skie, w którym jest służba Polsce Socjalistycznej. Ja

dur zakonnika. Druh będzie naszym kapelanem”.

wtedy się obroniłem i powiedziałem, że podpiszę.

Pamiętam, potem był taki wyjazd na lotnisko.

Oni tak się na mnie popatrzyli i powiedzieli „Czy

I wtedy ja z tymi delegacjami drużyn lotniczych

to nie będzie lepiej, jak druh zostanie księdzem,

81. Relacja hm. Zbigniewa Sabińskiego za: Wojtycza K., Hufiec Kraków-Krowodrza w latach 1973–1989, Kraków 2014, s. 21.
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a nie będzie instruktorem”. Ja odpowiedziałem:

Więc ja napisałem pismo, do Głównej Kwatery

„Ja chcę być harcmistrzem, ja chcę być instrukto-

z zażaleniem, że nie dopełnił swoich obowiązków.

rem o najwyższym stopniu i będę do tego dążył”.

Bo nie on mi przyznawał stopień tylko komisja,

„Ale jak druh może podpisać, że chce służyć Polsce

bo taka była zasada, a on miał tylko ogłosić to

Socjalistycznej”. A ja na to mówię: „Proszę druhów,

w rozkazie. Skończyło się tak, że on nie wpisał tego

była Polska piastowska − była, była Polska jagiel-

do rozkazu i harcmistrze, którzy mi go przyzna-

lońska − była, była Polska saska − była, była sa-

li, powiedzieli: „Dominik, ty jesteś harcmistrzem,

nacyjna − była, jest Polska socjalistyczna, a może

bo komisja ci przyznała stopień, a to, że on nie wpi-

będzie komunistyczna. My tego nie wiemy. To

sał do rozkazu, to jest jego błąd” i ja dostałem ksero

w takim razie ja złożę Zobowiązanie, bo różne były

tej decyzji komisji. I zacząłem nosić czerwoną pod-

przymiotniki, ale Polska jest jedna” i podpisałem.

kładkę i czerwoną lilijkę.

Wszyscy byli zaskoczeni.

Kapelanem starałem się zostać. Byłem u biskupa

Z tym kapelaństwem to była dziwna sprawa.

podharcmistrza Jana Pietraszki. On mi powie-

Wszyscy mnie nazywali kapelanem – „Ojcze kape-

dział: „Ojcze, niech ojciec uważa, nie można się

lanie!”, „Druhu kapelanie!”. I wtedy Zbyszka (Sa-

wychylać”. Potem zwrócono się do kardynała Ma-

bińskiego) wezwali „na dywanik” i mu powiedzieli:

charskiego, żeby wydał pismo, że jestem kapelanem

„Co wy sobie wyobrażacie towarzyszu. W waszym

harcerskim. Ale też powiedział, że nie można.

hufcu jest trzech kapelanów”. On odpowiedział na

Za czasów PRL nie mógł mnie mianować kapela-

to: „U nas nie ma żadnego kapelana”. – „Jak to,

nem, bo formalnie takiej funkcji nie było. Wszyscy

macie ich przecież. Jeden to Orczykowski, drugi to

mnie nazywali kapelanem i tak już zostało. Ja to

Pogodny Orlik, a trzeci to jakiś ojciec Dominik”.

nazywam: „Vox populi, vox dei”. I wtedy nie zo-

Na to Zbyszek odpowiedział: „Mam w hufcu księ-

stałem formalnie mianowany kapelanem przez

dza. Ale to jest jedna osoba i ten ksiądz jest instruk-

kościół. Kapelanem zostałem formalnie dopiero

torem szkolenia lotniczego”. I formalnie nim byłem.

w 1989 roku, jak nastąpiło to nazywane teraz „ode-

Moja praca harcmistrzowska to była Meteorologia

rwanie się od zasad PRL” .

dla harcerzy, wydrukowana w tysiącu egzempla-

W tym czasie odżyły niektóre dawne zwyczaje,

rzy. Ja oczywiście dostałem stopień przewodnika,

o czym tak napisał hm. Marian Dziechciowski:

potem u Antosia Weyssenhoffa zrobiłem kurs pod-

W latach 80. zrodziła się też trwająca do dni

harcmistrzowski, skończyłem go i przyznano mi

obecnych tradycja spotkań opłatkowych. W okre-

stopień. Zrobiłem również kurs harcmistrzowski,

sie przedświątecznym w harcówce organizowane

który trwał rok. Przychodzę na Karmelicką. Jest

jest co roku spotkanie pokoleń – byli instrukto-

komisja – siedmiu partyjnych instruktorów i trzech

rzy, obecna kadra i wszyscy harcerze spotykają

bezpartyjnych. Przewodniczącym jest Paweł Raj.

się w kręgu, płyną piosenki, kolędy, wspomnienia,

Podpisali dokumenty i przyznali mi stopień. To

krzyżują się serdeczne życzenia, spotykają się dło-

było 25 marca 1985 roku. I co się dzieje. Czekam

nie tych, którzy dopiero uczą się nosić z godnością

na rozkaz komendanta chorągwi Krzyworzeki,

mundur harcerski i tych, którym wiele, wiele lat

czekam, czekam i nie mogę się doczekać. No więc

temu słowa Przyrzeczenia Harcerskiego wyzna-

wreszcie pismo do niego napisałem z zapytaniem,

czyły drogę życiową .

dlaczego mi stopnia nie przyznaje. I otrzymuję od

Spotkania takie odbywały się także w szerszym gro-

niego pismo, w którym odpowiada, że nie może mi

nie. O jednym z nich tak napisano w kronice Kręgu

przyznać stopnia harcmistrza, bo nie pracuję zgod-

Instruktorskiego „Gniazdo”: Zebraliśmy się niemal

nie z duchem PZPR.

w pełnym składzie w krypcie kościoła oo. Domini-

82
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82. Relacja hm. Mariana Orczykowskiego za: Wojtycza K., Hufiec Kraków-Krowodrza w latach 1973–1989, Kraków 2014, s. 21–23.
83. AKH, Dziechciowski M., ZHP Szczep Budowlani. Od zarania dziejów do dni dzisiejszych, Kraków 2001, ss. 14 + 6 nlb, wydruk komputerowy,
s. 6.
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kanów, czyli w izbie Duszpasterstwa Harcerskiego.

w dość trudnym momencie. Miałem zająć się spra-

Już sama sceneria wprowadzała w nastrój wigi-

wami programowymi. Wiele środowisk miało obni-

lijny: kolorowo ubrana i oświetlona choinka, Pan

żenie lotów. Istniała potrzeba poderwania do góry.

Jezus w żłobku, stół nakryty białym obrusem z sia-

Kolejne pokolenia przyszły i już było inaczej.

nem pod spodem. Do tego f laga i krzyż harcerski na

Zacząłem od mocnego wyzwania. Był organizowa-

ścianie. Na stole czekały opłatki, jabłka, ciastka,

ny wtedy przez komendę chorągwi „Zlot 75-lecia

pod choinką – prezenty...

Harcerstwa” i Krowodrza miała za zadanie po-

W kręgu dookoła choinki popłynęły na przemian

prowadzenie jednego z „gniazd”, które miało być

kolędy i piosenki harcerskie. Obecny był wśród nas

rozstawiane koło AWF-u. No i Saba słusznie uznał,

Ojciec (Adam Studziński), kapelan harcerski.

że skoro zostałem zastępcą, to mam się sprawdzić.

Druhna Dorota (Ptaszyńska) odczytała rozdział

Biwak wypadł nie najgorzej. W niedzielę koło po-

z Ewangelii św. Łukasza mówiący o narodzeniu

łudnia miał się odbyć duży apel na Rynku. Wy-

Dzieciątka w Betlejem. Potem Magda (Furmańska)

szliśmy zaraz po śniadaniu, tak aby dojść o wiele

wygłosiła gawędę dotyczącą sensu filozoficznego

wcześniej przed apelem. Przemaszerowaliśmy spod

i religijnego Świąt Bożego Narodzenia. Następnie

AWF-u do centrum miasta całym zlotem, w którym

popłynęły z głębi serc życzenia świąteczne (…)

było sześć podobozów – gniazd. To przejście, ów-

Wreszcie nadszedł jeszcze jeden ważny moment:

czesną aleją Planu 6-letniego. Dla środowisk spoza

„Dziadek” (hm. Marek Kudasiewicz) odczytał

Krakowa, z hufców terenowych, przyjście na Ry-

rozkaz szczepu zawierający mianowania do stop-

nek nawet dwie godziny wcześniej miało znaczenie

84

nia przewodnika… .

krajoznawcze. Ukryty cel to był udział we mszy

Niejako przy okazji, jakby niespodzianie „odżyło”

świętej w Bazylice Mariackiej odprawianej w in-

wychowanie religijne w drużynach. Natomiast

tencji harcerstwa. Znacząca ilość uczestników zlo-

problem niedzielnej mszy w czasie obozów tak

tu wzięła udział w tej mszy świętej.

zrelacjonował hm. Marek Kudasiewicz: Wówczas

W tym miejscu trzeba przytoczyć historię, któ-

to, niejako w odpowiedzi na żądania i domaga-

ra wydarzyła się wkrótce po objęciu przeze mnie

nia się przez rodziców naszych harcerzy prawa do

funkcji zastępcy komendanta w 1986 roku. W Kra-

brania udziału ich dzieci w coniedzielnej mszy św.,

kowie poprzez duszpasterstwo harcerskie św.

rozpoczęła się półoficjalnie próba zorganizowania

Idziego, Jurka Bukowskiego i Obywatelski Komitet

formalnego rozwiązania tej kwestii. Komendanci

Opieki nad Kopcem J. Piłsudskiego były organizo-

hufców pozwolili zbierać od członków drużyn obo-

wane bardzo duże uroczystości w dniu 11 listopada.

zowych stosowne zaświadczenia (dla którego to celu,

Z całej Polski miało przyjechać kilkuset harcerzy.

dla porządku opracowano stosowne blankiety) z od-

Wzbudziło to niepokój władz. Kilka dni wcześniej,

powiednim tekstem, które rozprowadzali szczepo-

wieczorem, pracowałem w jednym z pomieszczeń

wi. Takie pliki oświadczeń, służyć mogły formalnie

komendy hufca. Ktoś zapukał, wszedł, zamknął

jako argument dla komendantów obozów, którzy już

za sobą dokładnie drzwi i przedstawił się. Był to

85

legalnie prowadzili drużyny do kościoła . Warto

jeden z funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa;

również wspomnieć, że np. Szczep „Harnasie”

„specjalista” od harcerstwa, jak to się później oka-

zorganizował spotkanie kręgu instruktorskiego

zało. W połowie lat osiemdziesiątych zaczęto wy-

z ks. prof. Józefem Tischnerem.

odrębniać zespoły (1‒2 funkcjonariuszy), zajmujące

Od 1 lipca 1986 r. funkcję zastępcy komendanta

się w sposób szczególny środowiskami harcerskimi.

Hufca Kraków-Krowodrza objął hm. Wojciech

W drugiej połowie lat osiemdziesiątych istniały

Hausner, który tak to wspomina: Przyszedłem

na poziomie niektórych urzędów dzielnicowych.

84. AZH, Kronika Kręgu Instruktorskiego „Gniazdo” z lat 1984–1989.
85. Relacja hm. Marka Kudasiewicza za: Wojtycza K., Hufiec Kraków-Krowodrza w latach 1973–1989, Kraków 2014, s. 25.
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Funkcjonariusz powiedział, że wie o uroczysto-

1988 r. grupa pod komendą hm. Zbigniewa Wilka

ściach, że harcerze będą w tym brali udział. Chciał,

oraz konny patrol 8 Krakowskiej Konnej Drużyny

żeby komenda hufca (Saba nie był obecny i dlate-

Harcerzy im. Księcia Józefa Poniatowskiego wzięli

go do mnie trafił) udostępniła mu zaproszenia na

udział w pogrzebie legendarnego dowódcy party-

tę uroczystość. Trafił do mnie, bo jego rozumowa-

zantki AK w Górach Świętokrzyskich i na Nowo-

nie było następujące: skoro komendanci hufców są

gródczyźnie, majora Jana Piwnika „Ponurego” .

„nasi”, to w komendach hufców też są „nasi”; jak

XV Dni Hufca rozpoczęły się 10 listopada 1988 r.

ktoś jest zastępcą „naszego” komendanta hufca, to

apelem z okazji 70 rocznicy odzyskania niepodle-

można otwartym tekstem z nim rozmawiać. Wy-

głości pod Kopcem Niepodległości usypanym dla

tłumaczyłem mu, że nie ma żadnych zaproszeń.

uczczenia pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Jakie mogą być zaproszenia do katedry albo na

Następnego dnia przed południem reprezentacja

apel, który odbywa się na dziedzińcu wawelskim.

hufca uczestniczyła w uroczystości odsłonięcia

Przychodzi każdy, kto chce. Tam będą wycieczki,

pomnika upamiętniającego wymarsz 1 Kompa-

które akurat Wawel zwiedzają i harcerze, którzy

ni Kadrowej z Oleandrów, a zastępy zwiedzały

wtedy przyjdą. Tak samo pod kopiec każdy może

wystawę w Pałacu Sztuki poświęconą Legionom.

przyjść. To jest wszystko publicznie wiadome. Nie

Natomiast 12 listopada wszystkie zastępy wzięły

trafiło do niego takie tłumaczenie i wyszedł z ni-

udział całodziennych ćwiczeniach po mieście pod

czym. W poniedziałek było posiedzenie komendy

kryptonimem „Śladami 1 kadrowej”. Wieczorem

87

hufca. Opowiedziałem o spotkaniu. Jurek [Bukow-

odbył się kominek dla kadry instruktorskiej po-

ski], który był głównym organizatorem powiedział:

święcony rocznicy odzyskania niepodległości

„Trzeba mu było podać mój telefon, to ja bym go za-

w 1918 roku .

prosił”. Potem w grudniu 1986 roku była przepro-

Ten okres tak scharakteryzował jeden z in-

wadzana (wiem to dzisiaj z dokumentów) operacja

struktorów: Trudna dziś do zrozumienia specy-

„Brzoza”. To była ogólnopolska akcja prowadzona

fika harcerstwa krakowskiego w ostatnich latach

przez SB w celach profilaktycznych. M.in. trafili

PRL wynikała z faktu, że było to najsilniejsze

do mnie. Byłem akurat na zwolnieniu lekarskim

i najgłębiej zakorzenione w tradycji środowisko

88

i siedziałem w domu. Przyszli i przeprowadzili

harcerskie w kraju, które nie tylko wspierało or-

tę rozmowę. Sporządzili notatkę z niej, w której

ganizacyjnie konspiracyjną działalność niepodle-

wyrazili wobec mnie pretensje, że ujawniłem treść

głościową, ale też znajdowało oparcie i sympatię

tamtej rozmowy.

w znacznej części legalnych struktur na poziomie

Były imprezy harcerskie filmowane z okien kamie-

hufców. Wraz z innymi krakowskimi drużynami

nic albo z okien samochodów. Wiedzieliśmy o tym,

jawnie świętowaliśmy dzień patrona harcerzy św.

ale wielkiej uwagi na to nie zwracaliśmy. Wspo-

Jerzego, organizowany przez instruktorów Ru-

mniana wyżej msza święta w Bazylice Mariackiej

chu, ale także oficjalne imprezy Hufca i Chorą-

w dokumentach SB pojawiała się jako przykład

gwi. Miejscem spotkania harcerzy i instruktorów

klerykalizacji harcerstwa. To wszystko odbywało

krakowskich stał się kościółek św. Idziego, gdzie

się w takiej atmosferze .

rolę kapelanów przejęli na siebie o. Adam Stu-

86

Co roku w dniu 8 maja odbywał się Apel Instruk-

dziński (dominikanin, weteran walk pod Monte

torski na Glinniku, ale harcerze brali też udział

Cassino) i o. Dominik (hm. Marian Orczykowski

w innych imprezach, np. w dniach 10-12 czerwca

HR, kapucyn) .

89

86. Relacja hm. Wojciecha Hausnera, za: Wojtycza K., Hufiec Kraków-Krowodrza w latach 1973–1989, Kraków 2014, s. 206–207.
87. Ostatnia droga komendanta Ponurego, [opr.] Chlebowski C. [i in.], Warszawa 1990, s. 94, 96, 156.
88. AKK, Książka Pracy Hufca rok 1988/89, Meldunek o przebiegu uroczystości 70-lecia odzyskania niepodległości Polski zorganizowanych
w Hufcu Krowodrza.
89. Stachura M., Historia Szczepu „Wichry” w latach 1984−1995, [w:] Monografia „Piątki Krakowskiej”. Dzieje drużyny z lat 1911–2001, [red.]
Hajos W., Stachura M., Kraków 2001, s. 141.
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Pamiętny czas przemian, jakie miały miejsce

ZAKOŃCZENIE

w Polsce, znalazł poważny oddźwięk w szere-

Hufiec Kraków-Zwierzyniec na równi z Hufcem

gach harcerskich Hufca Kraków-Krowodrza.

Kraków-Kleparz-Łobzów uważany był przez

Dyskusje w wielu zespołach instruktorskich,

władze za środowisko „reakcyjne” nawiązujące

komendach hufców i w chorągwi zaowocowały

w działalności do przedwojennej tradycji har-

powstaniem samodzielnych, szukających swej

cerskiej i skautowej. W porównaniu z innymi

ideowej tożsamości i organizacyjnej stabilno-

hufcami, nawet miejskimi a nie tylko powiatowy-

ści grup, kręgów i organizacji, ceniących sobie

mi, uważane były na terenie chorągwi za ośrod-

tradycyjny etos chrześcijański i pełną jawność

ki opozycji, a komenda chorągwi uważała je za

swych przekonań.

swego rodzaju ostoję harcerskiej reakcji. Władze

Ich działalność, związana ściśle z ideałami i postu-

tolerowały je jednak, bo praca harcerska była pro-

latami „Solidarności”, zaowocowała wspaniałymi

wadzona na wysokim poziomie, a część jej przed-

inicjatywami programowymi, jakimi były Jubile-

stawicieli to doceniała i miała świadomość, że jej

uszowy Zlot 70-lecia Harcerstwa w Krakowie oraz

efekty zależą od zaangażowania instruktorów. Ci

90

Pogotowie Zimowe Harcerek i Harcerzy .

natomiast wiedzieli, że w istniejącej sytuacji oni

Jak widać lata siedemdziesiąte i lata osiem-

sprawują „rząd dusz” harcerzy, a jeśli będą musieli

dziesiąte w Hufcu Kraków-Krowodrza to dwie

odejść, praca może upaść lub będą ją prowadzili

różne epoki. Od początku lat osiemdziesią-

inni, gorzej przygotowani, a za to bardziej dyspo-

tych (mniej więcej od Zlotu 70-lecia, na któ-

zycyjni. W hufcach tych, co szczególnie drażni-

rym chyba harcerstwo – może tylko krakow-

ło władze, dochodziło do „łamania świeckości”

skie – poczuło swoją siłę) widać było rosnącą

organizacji . Patrząc z punktu widzenia władz,

niezależność. W planach pracy skończyły się

całkiem bezpodstawne to nie było, gdyż np. trady-

odniesienia do „kierowniczej roli partii”. Wię-

cyjnie część instruktorów chodziła w noc wigilij-

cej – w całej dokumentacji brak jakichkolwiek

ną na Pasterkę do drewnianego kościoła na Woli

wzmianek o partii. Widać, że szczebel komen-

Justowskiej, na której bywał także niejeden huf-

dy hufca w praktyce odrzucił gorset zależno-

cowy. Również harcerze w czasie obozów uczęsz-

ści, starając się zachowywać co najwyżej tylko

czali do kościoła, a zdarzyło się, że poszli tam ze

pewne pozory. Można stwierdzić, że szczebel

sztandarem…

komendy hufca (przynajmniej w odniesieniu do

Hufiec Kraków-Kleparz-Łobzów istniał w latach

Hufca Kraków-Krowodrza) stał się niezależny

1957-1972 i przez ten stosunkowo długi okres kul-

od władz partyjnych, chociaż widać też, że jego

tywował tradycje dobrej pracy harcerskiej, nie ule-

komendant starał się postępować ostrożnie, aby

gając naciskom ze strony władz oświatowych i in-

nie „drażnić” władzy. Zresztą także na szcze-

stancji partyjnych, próbujących ingerować w pra-

blu chorągwi, śledząc wspomnienia kolejnych

cę harcerską w zależności od sytuacji politycznej

komendantów chorągwi z tego dziesięciole-

w kraju. Panował w nim charakterystyczny styl

cia, można zauważyć, że też nastąpiło pewne

pracy i niepowtarzalna atmosfera, a piosenka „Wy-

91

92

ich uniezależnienie . Tylko władze naczelne

leciał ptaszek z Łobzowa” była czymś w rodzaju

Związku spóźniły się za tymi zmianami. U nich

nieoficjalnego hymnu hufca. Niewątpliwie znaczna

zmiany następowały nawet wolniej niż u ich

część osiągnięć hufca jest zasługą stabilnej komendy

mocodawców, a PZPR coraz gorzej sobie radzi-

hufca, na czele której stał przez niemal dziesięć lat

ła i, jak wiadomo, niedługo później zakończyła

hm. Bogusław Molenda. To on narzucił pewien styl

swój żywot.

pracy, a jego następcy nie starali się go zmienić.

90. Kudasiewicz M., Obrzędowy piec Chytrego Kota, Kraków 2007, s. 206–207.
91. Por. Komendanci Chorągwi Krakowskiej ZHP z lat 1956–1996 o swojej pracy, [red.] Wojtycza J., Wojtycza K., Kraków 1999.
92. Kapusta M., Od „Błękitnej Osiemnastki” do ośrodka „Arkona”, „Krakowski Rocznik Historii Harcerstwa” 2006, s. 197.
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Jeden z instruktorów wyraził taką opinię: my

cji hufców w 1973 r. został komendantem nowo-

dzięki temu mieliśmy „parasol ochronny” pełnią-

powstałego Hufca Kraków-Krowodrza. Łącznie

cy rolę piorunochronu. Bardzo wielu z nas mogło

był komendantem hufca ponad 21 lat.

robić to, cośmy chcieli i tak jak chcieliśmy, ponie-

Tak napisano w Monografii „Piątki Krakow-

waż wszystkie ciosy przejmował Boguś i do nas to

skiej”: Nie wolno nam nigdy zapomnieć o długu

nie dochodziło. Z naszego punktu widzenia była to

wdzięczności, jaki winni jesteśmy władzom Hufca

93

wielka sprawa .

Kraków-Krowodrza, z hm. Zbigniewem Sabińskim

Istniejący równolegle Hufiec Kraków-Zwierzy-

i hm. Władysławem Pilińskim „Puckiem” na cze-

niec skupiał szereg drużyn sięgających swoimi

le. To dzięki ich opiece szczepy Krowodrzy mogły

korzeniami do początków krakowskiego harcer-

we względnej swobodzie rozwijać swoje harcerskie

stwa, a w pracy zdecydowanie nawiązujących do

idee. Takiej opieki pozbawiona była większość śro-

tradycji harcerskiej z okresu II Rzeczpospolitej,

dowisk na terenie kraju .

Szarych Szeregów i lat 1945-1949. Zwierzynieckie

Po zmianie na funkcji komendanta w dniu 27

środowisko instruktorskie było również „opor-

listopada 1988 r. odbyło się spotkanie instruktor-

nie” nastawione do wszelkich nowinek władz

skie, na którym wręczono dużą ikonę świętego Je-

komunistycznych, jak i do indoktrynacji ideolo-

rzego

gicznej. Drużyny pracowały zgodnie z tradycyjną

ków-Krowodrza hm. Zbigniewowi Sabińskiemu

metodą harcerską, a wychowanie harcerskie było

w podziękowaniu za kierowanie wspólną pracą

oparte na ideałach Prawa i Przyrzeczenia w jego

kadry instruktorskiej hufca, a także za skuteczne

tradycyjnej wersji.

zabiegi, które summa summarum tworzyły dobre

W Hufcu Kraków-Zwierzyniec stosunkowo

lokalowo i w miarę bezpieczne (pod względem

często zmieniali się komendanci. W okresie

interwencji politycznych, które on jako hufcowy

pierwszych 10 lat było ich pięciu: phm. Andrzej

zawsze zbierał „na tarczę”) warunki tej pracy. Bo

Majewski (1957), pwd. Zofia Łukacz (1957-58),

to właśnie Druh Zbyszek przez wiele lat osłaniał

phm. Tadeusz Twardosz (1958-60), hm. Jan Pie-

„skautowych tradycjonalistów” (będąc takim sa-

chowski (1960-65), hm. Tadeusz Gaweł (1965-

mym w duchu) .

67). Większość tych zmian była wymuszona

Jeżeli prawdą jest że „wybitne jednostki kształ-

przez władze partyjne niezadowolone z pracy

tują historię” to harcerstwo w tej części nasze-

harcerskiej w hufcu. Skautowe tradycje konty-

go miasta bardzo wiele zawdzięcza właśnie tym

nuował przez ostatnie 5 lat istnienia hufca hm.

dwóm instruktorom – hm. Bogusławowi Molen-

Zbigniew Sabiński. Także to on, po reorganiza-

dzie i hm. Zbigniewowi Sabińskiemu.

94

95

wieloletniemu komendantowi Hufca Kra-

96

93. Relacja hm. Janusza Orkisza, za: Wojtycza K., Hufiec Kraków-Zwierzyniec w latach 1957–1972, Kraków 2011, s. 14–15.
94. Stachura M., Szczep 5 KDH „Wichry” w latach 1977–1983, [w:] Monografia „Piątki Krakowskiej”. Dzieje drużyny z lat 1911–2001, [red.] Hajos
W., Stachura M., Kraków 2001, s. 116.
95. Na odwrocie ikony znajduje się dedykacja: „Druhowi Zbigniewowi Sabińskiemu Harcerzowi Rzeczpospolitej za 22letnią służbę instruktorską
dla hufca zwierzyniecko-krowoderskiego. Instruktorzy. Kraków 27 XI 1988 roku”.
96. Kudasiewicz M., Odległe wspomnienia z Rusińskiego Wierchu… i nie tylko, [w:] Harcmistrz Bogusław Rybski we wspomnieniach, [red.]
Wojtycza J., Kraków 2008, s. 58.
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Idee są niezmiernie ważnym elementem w prze-

Olga Drahonowska-Małkowska, Ernets Thomp-

strzeni życia społecznego człowieka. Ich istnie-

son Seton i Mariusz Zaruski.

nie sytuuje je w czasie przeszłym i teraźniej-

Pisząc o pojęciu „idei”, należy nawiązać do greckie-

szym. Dlatego są idee, które były i przestały

go filozofa – Platona, który zaostrzył i pogłębił „ide-

trwać, lecz są również takie, które były i nadal

alizm” swojego nauczyciela Sokratesa, podnosząc

trwają nieuchronnie wikłając się w teraźniej-

go do rangi „idei”. „Idee” są niezmiennymi, wieczy-

szość. Wnioskuję zatem, że ten sposób podejścia

stymi, doskonałymi pierwowzorami rzeczy zmiennych

jest właściwy dla historyka idei, który zdaniem

i znikomych, dostępnych postrzeganiu zmysłowemu.

polskiego socjologa Jerzego Szackiego jest ar-

Świat nasz, czyli świat poszczególnych rzeczy postrze-

cheologiem wydobywającym na światło dnia szczątki

ganych przez zmysły, nie ma żadnego samodzielnego

umarłych kultur, mumie myślicieli (…). Występuje on

bytu; rzeczy te istnieją tylko o tyle, o ile są odbitkami idei

jednocześnie jako strażnik ciągle żywych mitów, który

– zresztą kopiami niedoskonałymi, bladymi i niewy-

opowiadając o nich, unieważnia jak gdyby upływ czasu

raźnymi – o ile w nich „uczestniczą”, o ile mają z nimi

1

i czyni z dawnych myślicieli naszych współczesnych .

jakowąś „wspólność”. Świat idei oddzielony jest tedy

Takimi historykami idei są również osoby, in-

całą przepaścią od jego przeciwieństwa, mianowicie

struktorzy harcerscy, którzy niczym archeolo-

od bezrozumnej, bezwładnej materii, czyli świata po-

dzy „oczyszczają z kurzu” pokryte patyną czasu

strzeganego przez zmysły i podlegającego wieczystej

idee takich myślicieli, jak Robert Stephenson

przemianie” . U Platona Na czele świata idei stoi idea

Smyth, Baden-Powell, Andrzej Małkowski, czy

dobra, której podporządkowane są idee prawdy i pięk-

2

1. J. Szacki, Dylematy historiografii idei oraz inne szkice i studia, Warszawa 1991, s. 11 i n.
2. S. Rudniański, Idee wychowania społecznego w dziejach myśli pedagogicznej (szkice z historii wychowania), Warszawa 1938, s. 12.
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3

na . Z kolei filozof Arystoteles (uczeń Platona) buduje

zmie: samoistny byt idealny, wieczny i niezmienny,

most między światem rzeczy zmysłowych, uznając, że

poznawalny jedynie na drodze czysto intelektualnej,

świat jest jeden i że idee rzeczy nie dadzą się oddzielić

będący pierwowzorem w stosunku do rzeczy mate-

od nich lecz istnieją w nich jak kształtujące je „formy” .

rialnych (…), wrażenie, doznanie zmysłowe, impresja

A więc w filozofii Arystotelesa odczytujemy, że ce-

umysłu ludzkiego, stanowiące przedmiot poznania

lem człowieka jest nie poznanie, lecz działanie, upra-

(…), u I. Kanta: pojęcie metafizyczne (np. Bóg, dusza

wia on tedy moralność nie dla teorii, nie w tym celu by

lub świat), którego nie wspiera żadne doświadczenie

4

5

wiedział, czy jest cnota, lecz po to, aby był cnotliwym .

zmysłowe, ale stanowiące niezbędny postulat rozumu

To arystotelesowskie pojęcie idei jest w pewnym

poszukującego sensu świata i życia ludzkiego, łac., z gr.

sensie zgodne z ideą harcerskiego wychowania,

idéa ‘wgląd’, od ideín ‘zobaczyć’ (w)idein .

którego fundamentem są nienamacalne wartości,

Rozszerzając opisywany zakres pojęciowy w słow-

często odległe ideały trwające w symbiozie z har-

niku synonimów pojawia się zdrobnienie „idei”

cerskim działaniem.

jako „idejka”. Odnajdujemy tam również takie

Pojęcie „idei” zrodziło się w starożytności nie

synonimy słowa „idea” jak: refleksja, teza, pojęcie,

zmieniając spektakularnie swojego znaczenia po

propozycja, wniosek, plan, ideologia, filozofia, teo-

współczesne czasy. W jednym z pierwszych Słow-

ria, przesłanie, posłanie, znaczenia . Warto w tym

ników Języka Polskiego z 1808 r. czytamy, że idea

miejscu zwrócić uwagę na zastrzeżenie Andrzeja

6

[to –] wyobrażenie, obraz, wzór . Z kolei w słow-

10

11

Markowskiego oraz Radosława Pawelca, którzy

niku opracowanym dwieście lat później pojęcie

twierdzą, że wyraz „idea” używany jest błędnie

„idei” ma dwa znaczenia: idea 1. myśl przewodnia,

(…) w znaczeniu: ‘pomysł, koncepcja, sens’, np. Mieli

główna zasada nadrzędna wartość, wyznaczające

taką ideę, żeby wybudować nowoczesny ośrodek kultu-

cel i kierunek działania, cel dążeń twórczych, arty-

ry . Trudno się z tą myślą zgodzić, tym bardziej, że

stycznych itp., koncepcja, pomysł, wyobrażenie’: Po-

w popularnym w świecie naukowym w języku an-

święcić się służyć jakiejś idei. Mieć swą życiową ideę.

gielskim wyraz „idea” ma również wiele znaczeń,

Kierować się jakoś ideą. Służyć idei. Idee społeczne,

w tym to określające „pomysł” .

wychowawcze, polityczne. 2. filoz. ‘ istota rzeczy,

W słowniku wyrazów bliskoznacznych „idea”

jej wzorzec, istniejący samodzielnie i niezależnie od

znalazła się w grupie wyrazów „pojęcie” bezpo-

7

12

13

przedmiotu rejestrowanego zmysłami’: Idee Platona .

średnio nawiązujące do wyrazu „myśl”. „Idea”

W praktyce językowej „idea” może być rozumia-

powiązana została tu również z takimi pojęcia-

8

na jako pojęcie, (…) pogląd; istota rzeczy; cel dążeń .

mi, jak: (…)natchnienie, (inspiracja), przeżycie (psy-

Ponadto w słowniku wyrazów obcych „idea” to

chiczne), wyobrażenie, wspomnienie, obraz, (aper-

również (…) postawa typowa dla jakiejś epoki, kul-

cepcja), spostrzeżenie; odczucie, poryw, wrażenie,

9

14

tury lub grupy ludzi . Ponadto we wspomnianym

poruszenie .

słowniku znajdują się trzy znaczenia pojęcia „idei”

Jaka zatem może być „idea”? Może być wzniosła,

w kontekście filozoficznym. A zatem w platoni-

wysoka , (…) centralna − główna, naczelna, nad-

15

3. Ibidem.
4. Op. cit., s. 15.
5. Ibidem.
6. S. B. Linde, Słownik języka polskiego, T. 1, cz. 2, G-L, Warszawa 1808, s. 872.
7. E. Dereń, E. Polański, Wieki słownik języka polskiego, red. E. Polański, Kraków 2008, s. 273.
8. T. Gieszczykiewicz, Mały słownik wyrazów obcych: 16000 wyrazów, 1944, s. 128.
9. L. Drabik, Słownik wyrazów obcych z przykładami i poradami, Warszawa 2009, s. 376.
10. Ibidem.
11. W. Broniarek, Gdy Ci słowa zabraknie. Słownik synonimów, Warszawa 2005, s 179.
12. A. Markowski, R. Pawelec, Wielki słownik wyrazów obcych i trudnych, Poznań 2017, s. 325.
13. Słownik języka angielskiego.
14. red. R. Zawiliński, Dobór wyrazów. Słownik wyrazów bliskoznacznych i jednoznacznych, Kraków 1926, s. 109.
15. M. Arct, Słownik frazeologiczny – poradnik językowy, Warszawa 1934, s. 32.
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rzędna podstawowa, zasadnicza, przewodnia; czy-

Jednakże w pedagogice pojęcie „ideału” rozpatru-

sta – piękna, postępowa, rewolucyjna, romantyczna,

jemy w kontekście wychowania, a więc mówimy

szczytna, szlachetna, uniwersalna, wielka, żywa;

wówczas o „ideale wychowawczym”. Analiza ide-

16

abstrakcyjna – utopijna .

ału wychowawczego w perspektywie czasowej

Poza najcenniejszą, platońską „ideą dobra”

ma w pewnym sensie uzasadnienie w idei harcer-

w „Słowniku dobrego stylu…” odnajdujemy

skiego wychowania. I tak dla ludów pierwotnych

również: idee – artystyczne, demokratyczne, es-

ideał wychowawczy zawierał się w szacunku dla

tetyczne, filozoficzne, moralne, narodowe, niepod-

starszych, obowiązkowości, sumienności i miłości.

ległościowe, polityczne, religijne, społeczne, wolno-

Ważne tu były takie działania, jak: inicjacja, wpro-

ściowe; idea – demokracji, miłości niepodległości,

wadzanie w tajniki plemienne, obrzędy i tradycyj-

pokoju, postępu, rewolucji, równości, sprawiedliwo-

ne . A zatem elementy te dostrzegamy w harcer-

ści, walki, wolności; idea − narodu, państwa, społe-

skich zwyczajach, obrzędach i tradycjach.

czeństw .

W starożytnej Grecji ukształtowały się dwa ideały

17

Pojęcie „idei” nawiązuje również do takich zna18

20

wychowawcze: „spartański” i „ateński”, które, jak

czeń, jak: „ideał, idealny, idealista, idylla” .

się dobrze przyjrzeć, mają swoje odbicie w harcer-

Pojęcie „ideału” często kojarzy nam się z ideałem

skim wychowaniu. Wielu powie, że harcerska me-

kobiety i ideałem mężczyzny. A o tym ostatnim

toda wychowawcza jest jedna. Czy jednak nie jest

żartobliwie główna bohaterka w filmie Woody

„uprawiana” na wiele sposobów? A więc w myśl

Alena „Purpurowa róża z Kairu” mówi: Właśnie

idei spartańskiego wychowania, w którym ideałem

poznałam wspaniałego mężczyznę! Jest postacią fik-

wychowawczym był silny, odważny, bohaterski,

cyjną, ale przecież nikt nie jest doskonały.

uczciwy patriota kształtowany wedle twardych

Pozwólmy sobie na kolejną jakże ważną wskazów-

i bezwzględnych zasad samorozwój instruktorski

kę dotyczącą idei instruktora, którą odczytujemy

ukierunkowany może być na militaryzm. Z kolei

w „Cierpieniach młodego Wertera” Goethego:

w myśl idei ateńskiego wychowania nasze harcer-

Nasza wyobraźnia posiada skłonność do wzlatywania

skie wychowanie ukierunkowane może być na roz-

wysoko, a czerpiąc pokarm z fantastycznych miraży

wój intelektualny i duchowy w takich dziedzinach

poezji, stwarza mnóstwo istot fikcyjnych, w porówna-

nauki, jak: arytmetyka, muzyka, literatura-poezja,

niu z którymi jesteśmy nieskończenie mali, wszystko

historia, geografia, polityka i etyka, wpajanie zasad

poza nami wydaje nam się wznioślejsze, a każdy do-

moralnych, rozbudzenie uczuć patriotycznych oraz

skonalszym od nas. I to dzieje się zupełnie naturalnie.

ogólny rozwój fizyczny .

Odczuwamy bardzo często swe braki, a to, czego nam

Wróćmy jednak do wspomnianego wcześniej

brak, posiada często, jak nam się wydaje, ktoś drugi.

pojęcia „idealista”, który w słowniku z 1944 r.

Przyznając mu tę wyższość, wyposażamy go także

określany był jako (dziś nie zawsze odbierany

i naszymi, własnymi zaletami, odczuwając w tym

pozytywnie T.H.) ideowiec, człowiek działający

nawet pewne idealne zadowolenie. W ten sposób po-

w jakimś kierunku, nie dla interesu własnego ale dla

wstaje ów szczytny ideał, będący naszym własnym

idei . A zatem człowiek, który mógł (…) Idee czegoś

19

wytworem .

21

22

23

powziąć; wpaść na ideę. Ideami (nowemi) przesiąk-

16. M. Bańko, Słownik dobrego stylu, czyli wyrazy które się lubią, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 63.
17. Ibidem.
18. A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 1985, s. 189.
19. J. W. Goethe, Cierpienia młodego Wertera, tłum. Franciszek Mirandola, cierpienia-mlodego-wertera.pdf (wolnelektury.pl), s. 32.
20. K. Koprowski, Ideały wychowawcze na przestrzeni dziejów, Tarnów 2017, http://tcn.pwsztar.edu.pl/wp-content/uploads/2018/02/08.pdf
data dostępu 10.06.2018 r., s. 160.
21. Ibidem, s. 163.
22. Ibidem, s 165.
23. T. Gieszczykiewicz, Mały słownik wyrazów obcych: 16000 wyrazów, 1944, s. 128.
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nąć. Nowe idee zaszczepiać, rozpowszechniać. Dzia-

wszystkie problemu społeczne, kulturowe i poli-

łać w imię idei. (…) . Jeśli ktoś robi coś dla idei, to

tyczne sprowadzają się sprowadzają się do kwestii

24

robi to z pobudek ideowych, a nie dla osobistych ko-

ekonomicznych, do walki klas, rewolucji, która

rzyści . Ideowiec nie jest, nie musi być uważany za

może być związana z wprowadzeniem terroru ;

ideał, ponieważ ideał (to) wcielenie idei, cel dążeń

„kapitalizm” to system gospodarczy, w którym

szlachetnych, wzór niedościgniony, doskonałość, oso-

produkcja i ceny kształtowane są pod wpływem

25

26

32

ba uwielbiana .

konkurencji, popytu i podaży, a gospodarka ryn-

Moje poszukiwania na temat idei nie mogły omi-

kowa opiera się o prywatną własność środków

nąć internetu, w którym natknąłem się na cieka-

produkcji ; „nazizm” – totalitarna ideologia

wy i inspirujący kanał YouTube „Wojna Idei”. Za-

podporządkowująca jednostkę socjalnym intere-

mysłem autora, kanału utworzonego 24 kwietnia

som wspólnoty narodowej, uznawana za skrajną

27

33

34

2017 roku , była próba odpowiedzi na trafnie

odmianę faszyzmu ; „faszyzm” – doktryna po-

postawione pytania: Skąd wiemy, że nasze poglądy

lityczna, opierająca się na autokratycznym sys-

są prawdziwe?; Jak rozpoznać, że nasze przekonania

temie rządów dążących do stworzenia państwa

dzielące społeczeństwo są tymi właściwymi i czy nie

totalitarnego ; „komunizm” to utopijna ideolo-

przyjęliśmy ich tylko dlatego, że są dla nas wygodne

gia w swoich założeniach dążąca do stworzenia

28

35

i wpasowują się w nasze uprzedzenia? .

idealnego społeczeństwa opartego na sprawiedli-

Youtuber trafnie podkreśla władzę współczesne-

wości społecznej, równości mającej powstać po

go internetu, przytaczając przykład portali spo-

zniesieniu różnic klasowych ; „socjalizm” opiera

łecznościowych lub tak skonfigurowanych prze-

się na odrzuceniu kapitalizmu, prywatnych wła-

glądarek internetowych, aby ukrywać przed nami

sności środków produkcji na rzecz gospodarki

rzeczy, które mogłyby w nas wzbudzić negatywne

państwowej ; „tolerancja” zgoda na wyznawanie

emocje. Tak tworzy się „bańka światopoglądowa”,

poglądów, z którymi się nie zgadzamy, tolerować

która nie dopuszcza nas do poznania karykatu-

można jedynie zjawiska do których jesteśmy na-

ralnie przedstawionych idei przeciwnych. Jakie

stawieni negatywnie, to oznacza, że tolerancja

idee przedstawiane są na opisywanym kanale

wyklucza się z akceptacją ; „idea paradoksu ha-

29

36

37

38

„idea niepodległości” ; „nacjonalizm” to posta-

zardzisty”, która polega na błędnym założeniu,

wa traktująca interes narodowy jako najwyższą

że jeżeli jakieś zdarzenie losowe powtarza się

wartość, a sam naród jako najważniejszą formę

częściej niż statystycznie, to w przyszłości będzie

30

39

nabywania wartości i zachowań społecznych ;

wydarzać się rzadziej ; „idea efektu kobry”, gdy

„liberalizm” traktuje wolność i tolerancję jako

próby rozwiązania jakiegoś problemu przynoszą

nadrzędną wartość, stawiająca prawa jednostki

skutek dokładnie odwrotny od zamierzonego ;

31

ponad interesem grupy ; „marksizm” zakłada, że

40

„idea nihilizmu”, czyli odrzucenie wiary w sens,

24. M. Arcta Słownik frazeologiczny. Poradnik językowy, Warszawa 1934, s. 32.
25. red. M. Bańko: inny słownik języka polskiego PWN. A-Ó, Warszawa 2000, s. 521
26. T. Gieszczykiewicz, op. cit.
27. YouTuberzy warci polecenia - Wojna Idei, https://apynews.pl/wojna-idei-youtube z dnia 16.11.2019 r.
28. https://youtu.be/G-cJL7poBxY z dnia 16.11.2019 roku
29. https://youtu.be/rap5bwUMWPU?list=PLRgB5oA_fm4892P5IVZAID8VHA1N73Azy z dnia 16.11.2019 r.
30. https://youtu.be/L7GBouuYxgA?list=PLRgB5oA_fm4892P5IVZAID8VHA1N73Azy z dnia 16.11.2019 r.
31. https://youtu.be/cs08r5NbLi0?list=PLRgB5oA_fm4892P5IVZAID8VHA1N73Azy z dnia 16.11.2019 r.
32. https://youtu.be/7B26xD8CkGg?list=PLRgB5oA_fm4892P5IVZAID8VHA1N73Azy z dnia 16.11.2019 r.
33. https://youtu.be/J_nFXjENXLE?list=PLRgB5oA_fm4892P5IVZAID8VHA1N73Azy z dnia 16.11.2019 r.
34. https://youtu.be/seQqB38WLF0?list=PLRgB5oA_fm4892P5IVZAID8VHA1N73Azy z dnia 16.11.2019 r.
35. https://youtu.be/VSC4vR0_NSM?list=PLRgB5oA_fm4892P5IVZAID8VHA1N73Azy z dnia 16.11.2019 r.
36. https://youtu.be/h1rAOuKB0ZA?list=PLRgB5oA_fm4892P5IVZAID8VHA1N73Azy z dnia 16.11.2019 r.
37. https://youtu.be/iNfKrcZb5c4?list=PLRgB5oA_fm4892P5IVZAID8VHA1N73Azy z dnia 16.11.2019 r.
38. https://youtu.be/GpwCw5DcqPI?list=PLRgB5oA_fm4892P5IVZAID8VHA1N73Azy z dnia 16.11.2019 r.
39. https://youtu.be/KUMmPFNaQX8?list=PLRgB5oA_fm4892P5IVZAID8VHA1N73Azy z dnia 16.11.2019 r.
40. https://youtu.be/74onY7FEEe4?list=PLRgB5oA_fm4892P5IVZAID8VHA1N73Azy z dnia 16.11.2019 r.
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celowość czy wartość różnych aspektów życia

sób myślenia” zawarte są idee z takich dziedzin,

oraz negujący możliwość obiektywnego poznania

jak architektura i sztuka, filozofia, nauki ścisłe

41

rzeczywistości ; „agnostycyzm” – pogląd filo-

i technologia, politologia i nauki społeczne, psy-

zoficzny uznający, że ludzka zdolność poznania

chologia, religia . Nie znalazłem tam jednak idei,

rzeczywistości nie może dostarczyć obiektywnej

która zmieniła mój sposób myślenia. Idei skautin-

wiedzy na jej temat lub że jej poprawności nie da

gu, skupiającej blisko 40 milionów ludzi.

42

43

49

się zweryfikować ; idea „patriotyzmu” ; „idea

Rozważania o idei, nierozłączne, powiązane

ojkofobii” oznaczająca strach przed własnym

z człowiekiem, ukierunkowują nas na to jakim

domem i rodziną, wyrzekanie się własnego dzie-

być człowiekiem, jak kierować swoim samoroz-

44

dzictwa ; „idea libertarianizmu” jako filozofia

wojem. Przykładem takim jest idea człowieka

uznająca wolność osobistą jako najwyższą war-

renesansu, zawarta w przymiotniku „humanus”,

45

tość ; „komory echa” – to formy przestrzeni in-

który może znaczyć nie tylko „ludzki”, ale także

formacyjnych do których uczestników docierają

„łaskawy”, „życzliwy”, „przyjazny”, „szlachetny” .

jedynie informacje potwierdzające ich dotychcza-

Czy idea człowieka renesansu jest ideą trwającą

sowe poglądy, a poglądy przeciwne przedstawio-

w czasach tak mało przewidywalnych, tak mało

46

50

ne są w negatywnym świetle ; „okno overtona”

stabilnych i tak zagadkowych?

zakłada, że każdą ideę polityczną da się wcielić

Każdy sam dla siebie jest zagadką i takąż zagadką jest

w życie – nawet tę, która jest społecznie nieakcep-

dla drugiego człowieka; prawdopodobnie zawsze czło-

47

towalna ; „idea płotu Chestertona”, która mówi

wiek zadawał sobie pytanie: „Kim jestem?, Kim jest

nam, że jeżeli chcemy usunąć coś, co pozornie stoi

człowiek?” . Antoni Kępiński, psychiatra, nauko-

ludziom na drodze (zastany zwyczaj, prawo, czy

wiec, stawiając te pytania, naprowadza nas na trop,

normę społeczną), to należy pamiętać, że zasady

twierdząc, że człowiek musi wiedzieć, skąd przyszedł

te powstały nie bez powodu. I być może zasada

i dokąd zmierza, gdyż taka jest jego natura . A zatem

ta jest już dzisiaj nieaktualna i należy rozważyć

aby „być”, ważne jest to, co było i to, co będzie. Je-

jej usunięcie, ale żeby to ocenić, trzeba najpierw

steśmy świadomi i wielu z nas doświadczyło faktu,

poznać, dlaczego była ona ważna. A zatem nie

że człowiek jest nieodgadniony i zdarza się, że jego

należy usuwać czegoś, czego przyczyny nie rozu-

działania są niezgodne, nieracjonalne, nielogiczne.

48

51

52

miemy .

Wolfgang Brezinka – znawca i klasyk pedagogiki

Subiektywnie wybrane, a następnie przedstawio-

praktycznej w swojej książce „Wychowywać dzi-

ne przez youtubera idee mają duży stopień ogól-

siaj” przytacza idee „nielogicznych działań” wło-

ności i jest ich zdecydowanie mniej niż w dzie-

skiego socjologa Vilfredo Pareto (1848-1929). Wy-

le, jak zakładam historyków idei: Roberta Arpa

chodzi on z założenia, że ludzie posługują się przede

(naukowca Kansas City – USA) oraz Arthura

wszystkim uczuciem. Dlatego potrzebują jakiegoś prze-

Caplana z Uniwersytetu Nowojorskiego (USA).

świadczenia ideału. (Pareto twierdzi) „Nic w życiu na-

W publikacji „1001 idei, które zmieniły nasz spo-

rodów nie jest tak realne i praktyczne jak ideał” .

41. https://youtu.be/SApFsXC-eEA?list=PLRgB5oA_fm4892P5IVZAID8VHA1N73Azy z dnia 16.11.2019 r.
42. https://youtu.be/HAw3QZfASlk?list=PLRgB5oA_fm4892P5IVZAID8VHA1N73Azy z dnia 16.11.2019 r.
43. https://youtu.be/ioApLkmD0V4?list=PLRgB5oA_fm4892P5IVZAID8VHA1N73Azy z dnia 16.11.2019 r.
44. https://youtu.be/NyWEQOYAIPc?list=PLRgB5oA_fm4892P5IVZAID8VHA1N73Azy z dnia 16.11.2019 r.
45. https://youtu.be/DGKS2l—9Hw?list=PLRgB5oA_fm4892P5IVZAID8VHA1N73Azy z dnia 16.11.2019 r.
46. https://youtu.be/BQ4nfdL7JOg?list=PLRgB5oA_fm4892P5IVZAID8VHA1N73Azy z dnia 16.11.2019 r.
47. https://youtu.be/fB4kj1KzBgo?list=PLRgB5oA_fm4892P5IVZAID8VHA1N73Azy z dnia 16.11.2019 r.
48. https://youtu.be/3JZoI4dBWtE?list=PLRgB5oA_fm4892P5IVZAID8VHA1N73Azy z dnia 16.11.2019 r.
49. Red. R. Arp, 1001 idei, które zmieniły nasz sposób myślenia, tłum, M. Halczuk i in, Poznań 2017.
50. P. Wilczek, Literatura polskiego renesansu, Katowice 2005, s. 24.
51. A. Kępiński, Podstawowe zagadnienia współczesnej psychiatrii, Kraków 2003, s. 69.
52. A. Kępiński, Melancholia, Kraków 2001, s. 252.
53. W. Brezinka, Wychowywać dzisiaj. Zarys problematyki, Kraków 2007, s. 95.
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W rozważania o uczuciach i cnotach celnie wpi-

Brezinka w ten sposób konstytuuje edukację

suje się idea „rozwoju społecznego”, nieżyjącego

harmonijną, której idea zakłada iż: 1. Nie po-

już znakomitego uczonego, życzliwego i bardzo

winno jej brakować niczego istotnego, ważnego lub

skromnego profesora Zbigniewa Zaborowskie-

wartościowego; 2. Jej elementy powinny tak do sie-

go. Zdaniem tego psychologa społecznego rola

bie pasować, by tworzyły uporządkowaną całość .

58

uczuć w indywidulanym rozwoju i społecznym ży-

A zatem wspólne ideały osobowości winny udzielić

ciu człowieka jest niezwykle doniosła . A zatem:

odpowiedzi na pytania: Jakimi powinniśmy być? Ja-

1. Uczucia społeczne zbliżają ludzi do siebie (…).

kie dyspozycje powinniśmy w sobie wyrabiać? Jaką

Wielkie osiągnięcia ludzkie są nie tylko dziełem

wiedzę i umiejętności, jakie przekonania i cnoty

twórczych pomysłów, lecz również produktem

winniśmy zdobywać i posiadać? Co oznacza dzisiaj,

żywych uczuć społecznych scalających ludzi (…).

być „ukształtowaną osobowością”, „wykształconym

2. Uczucia społeczne umożliwią jednostce prawi-

człowiekiem”? .

dłowe funkcjonowanie i przystosowanie się do oto-

Postawione pytania o cel jednocześnie konsty-

czenia, ponieważ zaspokajają jej ważne potrzeby,

tuują pytanie o metodę, czyli sposób osiągania

m.in. potrzebę bezpieczeństwa, afiliacji, uznania,

celu. Nawiązując do jednego z rozdziałów książ-

dobrej samooceny. (…) 3. Pozytywne uczucia prze-

ki Krzysztofa Maliszewskiego, którego tytuł to

jawiane przez ludzi pełnią funkcję orientacyjną,

„Kamień, perła, błękitne tygrysy. Szkic o wy-

stanowiąc dla jednostki globalne informacje, że

chowaniu i etyce wyrzeczenia”, uważam, że idea

w otoczeniu określonych osób, grup może się czuć

kształtowania samego siebie, to zdobywanie tego,

bezpieczna, przyjęta, uznana. Życzliwe uczucia

co naprawdę wartościowe, pośród bolesnych do-

(…) „rozbrajają” i rozluźniają psychicznie jednost-

świadczeń i niełatwych bojów (…) . Maliszewski

kę (…). 4. Trwałe, unormowane relacje społeczne

pisze: Rozczarowania skłaniają do przyjmowania

dostarczają jednostce informacji, kim ona jest, jaką

destrukcyjnych postaw: oportunisty, koncentrujące-

54

rolę odgrywa w społeczeństwie, jak inni ludzie ją
55

59

60

go się na doraźnych przyjemnostkach, uciekającego

oceniają i czego od niej oczekują .

przed głębią życia w wygodę i oszołomienie; cynika,

Pomimo priorytetowej roli, jaką pełni rozwój spo-

który nienawidzi życia i wiary (źródeł frustracji)

łeczny zuchów, harcerzy i instruktorów w har-

i mści się na tym, co ufne i kwitnące; człowieka zroz-

cerskim wychowaniu, należy zwrócić uwagę, że

paczonego, który utracił nadzieję i osuwa się w prze-

harcerska metoda wychowawcza równie mocno

paść bez dna. (Maliszewski uważa, że) Moralny

akcentuje idee harmonijnego rozwoju. A ta, jak

wymiar osobowości zdobywa człowiek w zmaganiu

wskazuje wspomniany już Wolfgang Brezinka,

z oportunizmem, cynizmem, rozpaczą w sobie .

jest prastarym wymaganiem obowiązującym już

Czy współcześni młodzi mają na tyle siły i od-

w starożytnym Egipcie jako idea wiodąca okre-

wagi, aby kształtować siebie zgodnie z harcer-

ślana jako zasada symetrii, harmonijnego stosunku

skimi ideami? Odpowiedzi na to pytanie udzie-

56

61

części w całości, środka pomiędzy skrajnościami .

lił Jan Paweł II podczas swojej pielgrzymki:

Należy dodać, że idea ta obowiązywała również

Młodych pociągają wymagania i wysokie ideały .

w starożytnej Grecji jako „wyważona miara” bę-

Idee doniosłe, wysokie, związane z najwyższym

57

dobrem, prawdą i pięknem na stałe wpisały się

dąca cechą doskonałości .

62

54. Z. Zaborowski, Człowiek jego świat i życie, Warszawa 2002, s. 286.
55. Z. Zaborowski, op. cit. 286 i n.
56. W. Brezinka, op. cit., s. 144.
57. Ibidem.
58. Ibidem.
59. Ibidem, s. 145.
60. K. Maliszewski, Pedagogika na pograniczu światów. Eseje z cyklu „Medium Mundi”, Katowice 2015, s. 82.
61. Tamże, s. 82 i 83.
62. Jan Paweł II, Wstańcie i chodźcie, Kraków 2004, s. 46.
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w przeszłość i teraźniejszość harcerskiego wy-

zdecyduje o jakości harcerskiego wychowania,

chowania. Natomiast to, czy właśnie te idee będą

a w konsekwencji o jego niepowtarzalności

obowiązywały przyszłości w ruchu harcerskim,

i wyjątkowości.
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Drużynowy jako animator
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Wiele lat temu Aleksander Kamiński jako pe-

Animacja rozumiana jest jako ożywianie, zachę-

dagog i harcerz postawił pytanie: Co młodemu

canie do działania , prowokacja do działania,

człowiekowi może dać harcerstwo? . Takie pyta-

włączanie do jakiejś aktywności . Animować to

nie towarzyszy harcerstwu od chwili powsta-

czynić dziecko aktywnym i uczestniczącym . Pod-

nia. Odpowiedź zależy w dużej mierze od spo-

kreśla się także, że są to między innymi działania

sobów spełniania przez instruktorów misji tego

wydobywające potrzeby, zainteresowania, motywacje

ruchu i Związku.

jednostek lub członków grupy . Zarówno przed laty,

Spośród wielu możliwych płaszczyzn analizy

jak i obecnie, wskazuje się, że jest to działalność

tego zagadnienia wybieram jedną: jest to próba

skierowana na stymulację osobowości , nastawio-

odniesienia roli instruktora (drużynowego) do

na ku przyszłości, ku rozwojowi osób, zmianie grup

kategorii, jaką jest animacja. „Zachęca” do tego

i struktur , na wspieranie osiągania przez jednost-

1

2

3

4

5

6

7

sam twórca skautingu, jak i powinności wyni-

kę swego człowieczeństwa i pomyślności w samoroz-

kające ze Statutu ZHP.

woju . Co więcej, niektórzy z autorów odnoszą

8

1. A. Kamiński, Studia i szkice pedagogiczne, Warszawa 1978, s. 189 i nast.
2. J. Żebrowski, Zawód i osobowość animatora kultury, Gdańsk 1987, s. 13.
3. S. Toczek-Werner, Osoba i zawód animatora czasu wolnego, [w:] T. Fąk (red.), Zeszyty naukowe AWF, Wrocław 1993, z. 57, s. 17.
4. J. Żebrowski, op. cit., s. 14.
5. A. Dolecka-Bury, Źródła sukcesu pedagogicznego animatorów kultury. Studium przypadków, Kraków 2015, s. 29.
6. J. Kargul, Upowszechnianie, animacja, komercjalizacja kultury, Warszawa 2012, s. 289.
7. M. Kopczyńska, Normalizacja: między biernym przystosowaniem i zależnością a aktywnym uczestnictwem i autonomią – o jednym
z dylematów pedagoga – animatora, [w:] A. Przecławska (red.), Pedagogika społeczna. Kręgi poszukiwań, Warszawa 1996, s. 93. Autorka
powołuje się na poglądy E. Limbos.
8. A. Dolecka-Bury, op. cit., s. 40 (Autorka podaje tę myśl za D. Jankowskim).
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animację wprost do sfery wartości mówiąc, że jest
9

to wspomaganie procesu docierania do wartości czy
10

17

społeczne . A. Sudoł-Mirowicz ujmuje animatora
jako zarówno wychowawcę (budzi motywację,

wręcz zapalanie do wartości .

upowszechnia wzory), jak też organizatora (two-

Józef Kargul animację traktuje trojako: 1. kieru-

rzy oferty i warunki działania) .

nek działania „wśród ludzi i z ludźmi” nastawio-

Podkreśla się, że najlepszym animatorem jest oso-

nego m. in. na ułatwianie bardziej aktywnego

ba, będąca członkiem danej grupy, partnerem ,

i twórczego życia; 2. metodę stymulowania, „wy-

wówczas zachodzi animacja „w obie strony”: nie

dobywania” potrzeb, zainteresowań, motywacji

ma podziału na animatorów i animowanych .

itd. oraz 3. jako proces wewnętrzny, zachodzący

Nie zawsze jednak wydaje się to w pełni możliwe,

w osobowości, polegający głównie na (obok oży-

z uwagi na przykład na poziom dojrzałości ani-

wiania, aktywizowania do działania) odkrywa-

mowanego. Czy przewaga oddziaływań jednego

niu siebie, swoich sił twórczych, możliwości kre-

z podmiotów animacji podważa jej wartość?

11

acyjnych .

18

19

20

Od animatora oczekuje się, ze będzie szanował

Przytoczone powyżej ujęcia istoty animacji wska-

autonomię, wolność i wartość osoby należącej do gru-

zują na fakt, że odnoszona jest zarówno do jed-

py , a jego postawa ciekawości i otwartości na

nostki, jak i grupy (a często też do społeczności

Innego może sprzyjać rozwijaniu posiadanych

lokalnej). Dla przykładu J. Semków podkreśla, że

umiejętności i talentów . Byłoby to bliskie, choć

chodzi o inspirowanie poczynań uczestników grupy,

nie tożsame, z animacją „mimochodem” opisywa-

uzgadnianie strategii działania, współpracę z grupą

ną przez A. Kargulową. Autorka mówi, że chodzi

12

21

22

we wspomaganiu i sprzyjaniu jej wysiłkom . Ten

o takiego animatora, który z pasją i talentem, żarli-

aspekt widoczny jest zwłaszcza tam, gdzie auto-

wością tworzy swój świat, świat który okazuje się po-

rzy wyraźnie mówią o animacji społeczno-kultu-

ciągającym dla innych, który wkracza w ich codzien-

13

23

ralnej czy związanej z czasem wolnym .

ność w sposób naturalny, bez nacisków i napięć .

Kim zatem jest animator? Według „Słownika

Wydaje się, że relacje interpersonalne oparte na

języka polskiego” jest to ten, kto inspiruje, wzbu-

animacji tworzą szanse na „zarażanie” własnymi

dza zainteresowanie do czegoś, pobudza, zachęca,

pasjami niejako obok głównego nurtu działań

14

ożywia . Podobnie rzecz przedstawia J. Żebrow15

ski . Poza tym animator informuje, radzi, współ16

działa , co więcej, usuwa bariery psychiczne czy

animacyjnych. Na podstawie przytoczonych poglądów można by było, jak się wydaje, istotę działań animatora przedstawić następująco:

9. J. Semków, Animacja społeczno – kulturalna człowieka dorosłego wobec uwarunkowań ponowoczesności, [w:] A. Horbowski, J. Potoczny
(red.), Edukacja i animacja społeczno-kulturalna dorosłych (diagnoza – potrzeby – prognozy), Rzeszów 2007, s. 414.
10. B. Żurakowski, Animacja społeczno-kulturalna wobec zagrożeń wartości, [w:] Jedlewska B. (red.), Akademickie kształcenie animatorów
i menedżerów kultury w Polsce, Lublin 2006, s. 82. Por. też na ten temat: J. Żebrowski, Istota i kierunki rozwoju animacji społecznokulturalnej, [w:] B. Jedlewska (red.), Akademickie kształcenie animatorów i menedżerów kultury, Lublin 2006, s. 73.
11. J. Kargul, op. cit., s. 157.
12. J. Semków, op. cit., s. 414.
13. Wskazują na to już tytuły cytowanych publikacji.
14. M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego, Warszawa 1982, t. I.
15. J. Żebrowski, Rozprawy naukowe z pedagogiki, tom VIII: Edukacja permanentna oraz animacja społeczno-kulturalna, Ruch Pedagogiczny 1980
nr 1, s. 93.
16. A. Sudoł-Mirowicz, Rola animatorów czasu wolnego i rekreacji w ujęciu modelowym, [w:] Czas wolny i rekreacja różnych środowisk
społecznych. V konferencja naukowa, Poznań 1986, s. 55.
17. J. Żebrowski, Animacja społeczno-kulturalna jako nowa koncepcja upowszechniania edukacji i kultury (w świetle doświadczeń i badań
francuskich), Edukacja 1984 nr 4, s. 48.
18. A. Sudoł-Mirowicz, op. cit., s. 55.
19. Por.: J. Żebrowski, Zawód i osobowość…, op. cit., s. 39, W. Siwiński, Adaptacja do zawodu animatora rekreacji i turystyki, Poznań 2002, s. 8.
20. M. Kopczyńska, op. cit., s. 37, J. Semków, op. cit., s. 414.
21. M. Kopczyńska, op. cit., s. 33-34.
22. J. Kluzowa, Antropologiczny nurt w myśleniu o animacji kultury, [w:] D. Kubinowski, U. Lewartowicz (red.), Animacja kultury. Współczesne
dyskursy teorii i praktyki, Lublin 2013, s. 106-107.
23. A. Kargulowa, Animator kultury „mimochodem”, [w:] B. Jedlewska (red.), Akademickie kształcenie animatorów i menedżerów kultury w Polsce,
Lublin 2006, s. 117. Por. też J. Kargul, Upowszechnianie…, op. cit., s. 177-178.
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poznaje
(animowanego)

0p
 obudza
0 r adzi
0 z achęca
0p
 omaga
0w
 łącza

ANIMATOR

Ryc. 1. Istota animowania

24

0 s amopoznanie
0 s amorozwój

aktywizuje

ANIMOWANY

tworzy oferty
i warunki zewnętrzne

Animacja zatem ma prowadzić do podjęcia/

Znaczenie animujące ma też zachęcanie. Zachę-

kontynuacji/modyfikacji działalności jednostki

tę definiuje się jako pozytywną opinię o czyimś

(także grupy), w wyniku czego następuje rozwój
25

działaniu przekazaną jego sprawcy w celu wy29

człowieka . Na ryc. 1 syntetycznie, na podstawie

wołania dalszych, podobnych działań .Gdy jed-

przytoczonych wcześniej rozważań, wskazane

nostka znajduje się w sytuacji trudnej, tj. kiedy

zostały sposoby aktywizowania partnera interak-

zakłócona jest równowaga pomiędzy zadaniem

cji. Zatrzymajmy się przy nich przez chwilę.

realizowanym przez podmiot a jego możliwościa-

Co należy rozumieć przez stwierdzenie, że ani-

mi i zewnętrznymi warunkami realizacji czynno-

mator pobudza do… Istotą jest uruchamianie mo-

ści , niezbędna staje się pomoc. Polega na tym,

tywacji, m. in. przez odwoływanie się do potrzeb

że pomagający odpowiednimi środkami zasila

i wartości jednostki, determinujących działal26

30

podmiot w sytuacji trudnej, tak aby on sam tę sy31

ność ukierunkowaną na określone cele . Istotne

tuację rozwiązał . Zatem animator nie wyręcza

będzie tu także uruchamianie motywacji we-

animowanego, ale np. ukazuje możliwe kierunki

wnętrznej, pobudzającej do działania, które ma

poszukiwania rozwiązań, proponuje włączenie

wartość samo w sobie, jak w przypadku zainte-

do określonej grupy, wyposaża w przysłowiową

27

resowań czy zamiłowań . Należy podkreślić, że

wędkę i uczy łowić ryby.

owe pobudzanie zajmuje centralną pozycję w pro-

Animacja to również włączanie – do określonej

cesie animacji.

działalności, do grupy czy zespołu, realizującego

Dla podjęcia czy kontynuacji działania znaczenie

zadania nieobojętne z punktu widzenia zaspoka-

może też mieć rada (gdybyś wykorzystał to lub to;

jania potrzeb danej jednostki i w efekcie podjętej

może spróbujemy wykonać to czy tamto, wówczas

aktywności, jej rozwoju.

moglibyśmy osiągnąć…), czyli wypowiedź w posta-

Jak widać, animacja opiera się na podmiotowym

ci dyrektywy praktycznej lub oceny nie mająca mocy

traktowaniu jednostki i na niedyrektywnym

28

obowiązującej .

wspomaganiu rozwoju jej osobowości. I tak jest

24. Pomijam tu kwestię wzajemnego animowania się obu podmiotów. Przy pewnej dojrzałości, np. dzieci czy młodzieży, w rozmaitych sytuacjach
animator będzie – czasami wiele razy w toku realizacji tego samego zadania – zamieniał się miejscem z animowanym.
25. Por. np. czynniki rozwoju w: A. Brzezińska, Społeczna psychologia rozwoju, Warszawa 2000, s. 109-111.
26. Por. C. Kupisiewicz, M. Kupisiewicz, Słownik pedagogiczny, Warszawa 2009, s. 106.
27. W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2007, s. 258.
28. T. Pszczołowski, Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Wrocław 1978, s. 203. (Pisownia oryginalna).
29. W. Okoń, op. cit., s. 480.
30. T. Tomaszewski (red.), Psychologia, Warszawa 1978, s. 630.
31. Z. Dąbrowski, Pedagogika opiekuńcza w zarysie, Olsztyn 2006, t. 1, s. 77-78.
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w harcerstwie „od zarania”. Zacznijmy, z koniecz-

oddziaływań, to występowanie obu podmiotów

ności wybiórczo, od źródeł.

interakcji: drużynowego i zucha/harcerza w roli

Robert Baden-Powell w wielu miejscach swoich

zarówno animatora jak i animowanego.

publikacji podkreśla, że drużynowy (wszak o nie-

Kolejny schemat, w nawiązaniu do ryc. 1, stanowi

go przede wszystkim tu chodzi) jest kierownikiem

próbę ukazania roli drużynowego jako animato-

32

i starszym bratem . Jego zadaniem jest stwarzanie

ra. W wyniku stawiania wyzwań i odwoływania

sposobności dla inicjatywy, samokontroli, ufności we

się do potrzeb i zainteresowań, zamiłowań zucha

33

własne siły, samoopanowania i kierowania sobą , two34

rzenie okazji do podejmowania służby , jak też do35

starczanie zajęć, które pociągają . R. Baden-Powell
36

37

mówi też o zachęcaniu , nakłanianiu , pomocy
38

39

w budzeniu entuzjazmu i budzeniu gorliwości .

czy harcerza, uruchamiana zostaje motywacja
43

do podjęcia i/lub kontynuowania działalności ,
ukierunkowanej na wszechstronny jego rozwój:
W toku działania niezbędne może okazać się:
0 r adzenie: odwoływanie się do potencjału i po-

Interesujące byłoby prześledzenie „dziejów” takie-

zaharcerskich doświadczeń zuchów czy harce-

go podejścia do osobotwórczej misji harcerstwa.

rzy i tym samym wskazywanie im możliwości

Tu jednak zatrzymamy się na początku XXI wieku.

do wykorzystania w aktualnym działaniu;

Aktualny Statut ZHP misję tę ujmuje jako wspiera-

0 z achęcanie: odwoływanie się do zrealizowanych

nie go [młodego człowieka – U.S.] we wszechstron-

zadań, zdobytych kompetencji (np. sprawności)

nym rozwoju i kształtowaniu charakteru, stawiając

i poprzez to wzmacnianie gotowości do konty-

znak równości między tym wspieraniem i wy-

nuowania już podjętych, albo do włączenia się

40

chowaniem . Dalej, wśród celów na pierwszym

czy wymyślenia kolejnych wyzwań;

miejscu wymienione jest stwarzanie warunków do

0w
 łączanie: polegać może m. in. na takim

wszechstronnego (…) rozwoju, nieco dalej do nawią-

(współ)-organizowaniu funkcjonowania gro-

41

zywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich .

mady czy drużyny, aby każdy miał szansę na

Na animacyjny charakter działania i oddziały-

znalezienie tu swojego miejsca, na ukazywaniu

wania harcerstwa wskazują bardzo wyraźnie

danej jednostce atrakcyjności (z punktu widze-

42

cechy metody harcerskiej . Pozytywność, indywidualność, pośredniość i naturalność skłaniają

nia jej potrzeb) już realizowanych przez innych
zadań, gier, zuchowych zabaw;

drużynowego do „zapraszania” na taką drogę ku

0p
 omaganie: może przyjąć postać wspierania

celom (samopoznanie, rozwój osobowości), której

własnego planu, np. zdobywania stopni i spraw-

rozpoczęcie i kontynuacja wynikają z potrzeb,

ności, dostarczania wiedzy, środków sprzyjają-

zainteresowań i potencjału harcerza. Towarzyszy

cych działaniom, gdy młody człowiek widzi

temu nie tylko świadomość i akceptacja celów, ale

„progi” i nie dostrzega dróg ich pokonania.

też przekonanie o partnerstwie, własnej podmio-

Poza tym konieczne jest:

towości i wspierającej roli instruktora oraz zespo-

0 t worzenie warunków zewnętrznych: wykorzy-

łu. Respektowanie cechy, jaką jest wzajemność

stywanie walorów środowiska, w jakim działa

32. R. Baden-Powell, Skauting dla chłopców, Warszawa 1990, reprint wydania z 1938 r.
33. R. Baden-Powell, Wskazówki dla skautmistrzów, Warszawa 1991, s. 20.
34. Ibidem, s. 96 i 97.
35. Ibidem, s. 21.
36. Ibidem, s. 19 i 39.
37. Ibidem, s. 38.
38. Ibidem, s. 89.
39. Ibidem, s. 84.
40. Statut Związku Harcerstwa Polskiego. Tekst jednolity ze zmianami uchwalonymi na XXXVII Zjeździe Nadzwyczajnym ZHP. 4 grudnia 2011
i 10 marca 2012 r. Rozdział 1, par. 5, p. 4.
41. Statut…, Rozdział 1, par. 3, p. 4.
42. Statut…, par. 5, p. 1. Patrz też: E. Grodecka, O metodzie harcerskiej i jej stosowaniu, Warszawa 1984.
43. Ponieważ chodzi o zachowania dobrowolne, intencjonalne, ukierunkowane na cel przyjęty przez zucha czy harcerza jako własny, mowa jest
o działalności. Por. K. Hurrelmann, Struktura społeczna a rozwój osobowości, Poznań 1994, s. 66.
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ZUCH/HARCERZ

potrzeby
wyzwania

wszechstronny
rozwój
(I-S-D-E-F)*
samopoznanie

DZIAŁALNOŚĆ

uruchamianie
motywacji

zainteresowania

radzenie zachęcanie

włączanie pomaganie

(współ)tworzenie
oferty

tworzenie warunków
zewnętrznych

DRUŻYNOWY

*rozwój:
I – intelektualny,
S – społeczny,
D – duchowy,
E – emocjonalny,
F – fizyczny

Ryc. 2. Drużynowy jako animator
drużyna czy gromada, pozyskiwanie sojuszników

0p
 oznawać zainteresowania, potrzeby zuchów

– rodziców i inne osoby, usuwanie tkwiących tam

i harcerzy, a także ich potencjał, którego kom-

barier, np. związanych z miejscem i czasem zbiórek;

ponenty mogą być czasem wyraźniej widoczne

0 ( współ)tworzenie oferty: budowanie programu
działania, przybliżanie ofert innych jednostek
44

organizacyjnych ZHP

i środowiska pozahar-

cerskiego (np. zapotrzebowanie na harcerską
pomoc, możliwość włączenia się w różne wydarzenia kulturalne).

poza zbiórkami;
0 s zukać możliwości wzajemnego dopełniania oddziaływań, wyzwalających aktywność służącą
rozwojowi i samopoznaniu.
2. 
Tworzeniu okazji do kreatywnych zachowań
młodych ludzi tam, gdzie to tylko jest możliwe,

Wszystkie animacyjne działania drużynowego

bowiem wartość jego [animatora – U.S.] dzia-

oparte być muszą, co oczywiste, na znajomości

łalności przejawia się nie w tym, co sam wymyśli

zuchów czy harcerzy i harcerskiego „systemu

i czyni, lecz w tym, co potrafi wydobyć z ludzi,

wspierania samorozwoju”, od metody harcerskiej

wśród których pracuje .

45

46

poczynając . Warto zauważyć, jaką „moc” pobu-

3. Uwzględnianiu „animacji mimochodem”, jaka

dzania do działań ma fakt składania Obietnicy

otwiera zucha, harcerza na sfery poza bezpo-

i Przyrzeczenia Harcerskiego, a także sposób for-

średnim obszarem działania i oddziaływania

mułowania norm tworzących Prawo Zucha i Prawo Harcerskie. Podjęcie tego zagadnienia właśnie
w kontekście animacji godne jest uwagi.
Podsumowując – warto pamiętać o:
1. 
Współdziałaniu drużynowego z rodzicami,
szkołą, instytucjami w środowisku, aby:

drużynowego. Istotne tu będzie:
0p
 oznawanie, również nieraz „mimochodem”,
źródeł tych innych fascynacji, co wymaga swoistej uważności;
0 a naliza potrzeb i/lub możliwości odwoływania się do nich, np. na zbiórkach, przy wyborze

44. Por. Statut ZHP, par. 5, p. 4.
45. Statut …, par. 5.
46. B. Jedlewska, Pracownik upowszechniania kultury jako animator w środowisku lokalnym, [w:] J. Gajda (red.), Wybrane problemy animacji
kulturalnej, Lublin 1993, s. 12.
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sprawności czy w toku organizowania biwaku;

chicznych relacji wertykalnych na rzecz relacji

zachęcanie do włączenia się w charakterze eks-

horyzontalnych, zapewniających każdemu po-

perta czy entuzjasty do realizacji podejmowa-

czucie świadomości swej roli i pozycji .

nych w drużynie (gromadzie) wyzwań.

47

Rolą drużynowego wg R. Baden-Powella, jak już

4. Nastawieniu na rolę animowanego, radosnym

była o tym mowa, jest obok innych założeń bu-

przyjmowaniu (jeśli nie ma „przeciwwska-

dzenie entuzjazmu. Trudno nie zgodzić się ze

zań” z uwagi np. na bezpieczeństwo fizyczne

znanym stwierdzeniem, że „kto chce innych za-

czy duchowe) przejawów kreatywności mło-

palić, sam musi płonąć”. Harcerska metoda, opar-

dych ludzi, a nieraz wręcz uczeniu się od nich

ta m. in. na wzajemności oddziaływań, stwarza

spojrzenia na rzeczywistość. Warte uwagi są

ku temu niezliczone okazje dla obu podmiotów

słowa Z. Łomnego, który zwraca uwagę, że

spotkania na harcerskim szlaku. I może właśnie

jeśli animacja ma spełniać pokładane w niej

w tym tkwi największa szansa i urok „wzrastania

nadzieje, niezbędna jest rezygnacja z hierar-

po harcersku”?

47. Z. Łomny, Animacja kulturalna promocją humanistycznego i tożsamościowego wzbogacania ludzi, [w:] J. Gajda (red.), Animacja kulturalna jako
problem pedagogiczny, Lublin 1994, s. 53. Na pewne ograniczenia w tym zakresie, wynikające z poziomu dojrzałości zucha czy harcerza,
zwracałam uwagę wcześniej.
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Harcmistrz

Rzeczypospolitej

Henryk

Glass

zowieckiemu Hufcowi Harcerzy „Kresy” Związ1

(1896-1984) ps. Chudy Wilk, jeden ze współ-

ku Harcerstwa Rzeczypospolitej .

twórców polskiego ruchu skautowego, naczel-

Tymczasem życie i prace H. Glassa wydają się za-

nik Głównej Kwatery Męskiej ZHP w latach

sługiwać na większą uwagę. Żyjący w latach wie-

1921-1924 a także aktywny działacz harcerski

lu przełomów w dziejach Polski, był Glass przede

na emigracji jest współcześnie postacią raczej

wszystkim harcerzem i wychowawcą, ale nie tyl-

zapomnianą. Do tej pory nie doczekał się swo-

ko. Współtworzył Harcerstwo na Rusi i w Rosji

jej naukowej biografii, a wzmianki o jego życiu

w latach 1914-1920 . W niepodległej Polsce peł-

i działalności w innych opracowaniach są raczej

nił wspomnianą już funkcję naczelnika Głównej

skąpe. Jedyną poświęconą mu w całości publiko-

Kwatery Męskiej (1921-1924), a równolegle, wraz

waną pracą jest krótka, bo zaledwie 50-stroni-

ze Stanisławem Sedlaczkiem i Wacławem Ni-

cowa, broszura biograficzna „W służbie niepod-

klewiczem, prowadził wydawnictwo „Książni-

ległej. Henryk Glass (1896-1984)” opracowana

ca Harcerska i Kultury Fizycznej” . Po odejściu

przez Karola Sacewicza i wydana nakładem Od-

z ZHP w ramach sprzeciwu wobec rosnących

działu IPN w Białymstoku (delegatura w Olszty-

wpływów sanacyjnych od połowy lat trzydzie-

nie) w 2019 r. Za pewien symptom przywracania

stych do wybuchu II wojny światowej był ak-

pamięci o nim wśród samych harcerzy można

tywnym był członkiem Wydziału Księgarskiego

poczytywać nadanie w 2008 r. jego imienia Ma-

Towarzystwa Polskiej Macierzy Szkolnej . Silnie

2

3

4

1. W służbie niepodległej. Henryk Glass (1896-1984), oprac. K. Sacewicz, Olsztyn 2019, s. 49.
2. W. Nekrasz, Początki Ruchu Harcerskiego na Rusi, „Młodzież” 1917 nr 14, 217-218.
3. A. Glass, Całe życie pod wiatr, Warszawa 2017, s. 11-17; A. Glass, Glass Henryk, [w:) Harcerski Słownik Biograficzny, Warszawa 2008, t. II, s.
82-89.
4. Józef Stemler, Dzieło samopomocy narodowej. Polska Macierz Szkolna 1905-1935, Warszawa 1935, s. 256.
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angażował się też w działalność antykomuni-

Pozostawił po sobie obszerny dorobek publika-

styczną. Współtworzył działające w latach 1927-

cyjny o wyraźnym profilu patriotycznym (naro-

1939 Centralne Biuro Porozumienia Organizacji

dowokatolickim). Wśród wydanych przez niego

5

Współdziałających w Zwalczaniu Komunizmu .

prac znajdują się opracowania o tematyce pedago-

Po wybuchu II wojny światowej był jednym

gicznej i społecznej — antykomunistycznej, przez

z głównych twórców i członkiem naczelnictwa

całe życie najwięcej pisał jednak o wychowaniu

Harcerstwa Polskiego (Hufców Polskich), harcer-

harcerskim . Glass zapewniał czytelników o uni-

skiej organizacji konspiracyjnej związanej z ru-

wersalności harcerskiej drogi życiowej, będącej

chem narodowym, działającej obok Szarych Sze-

wcielaniem w życie zasad i wartości, którymi

regów. Jako oficer rezerwy wstąpił też do ZWZ,

– jego zdaniem – powinien kierować się każdy Po-

gdzie zajmował się wywiadem politycznym i woj-

lak i w ogóle uczciwy człowiek. Jest to bowiem dro-

skowym. Jednocześnie angażował się w zwalcza-

ga prawdy, miłości bliźniego, uczciwości i dzielności .

nie podziemia komunistycznego. Walczył w po-

Żywo interesował się nie tylko historią i bieżącymi

wstaniu warszawskim, za co został odznaczony

potrzebami kraju, ale także jego przyszłością. Swo-

6

8

9

Krzyżem Virtutti Militari .

je przemyślenia dotyczące pożądanego kierunku

Poszukiwany przez NKWD, od 1945 r. aż do

przemian Polski w przyszłości zawarł m.in. w nie-

śmierci przebywał na emigracji w Anglii, gdzie

publikowanej dotychczas pracy „Nasza przeszłość

posługiwał się fałszywym nazwiskiem Stani-

i przyszłość. Myśli o Polsce”. Została ona napisana

sław Jankowski. Nie zaprzestał tam działal-

przez Glassa na emigracji prawdopodobnie na po-

ności oświatowej i społecznej, powrócił też do

czątku lat 50. Istnieją obecnie jedynie trzy wersje

aktywnej pracy harcerskiej. W latach 1948-1957

tej pracy w formie luźnych stron brudnopisu i czy-

pracował w Polskim Komitecie Oświaty naj-

stopisu – fragmentów rękopiśmiennych i stron

pierw jako asystent kierownika obozu przygo-

maszynopisu. Dwa egzemplarze znajdują się w po-

towania zawodowego dla byłych polskich żoł-

siadaniu najmłodszej córki autora – Marii Jaczyń-

nierzy (1948), następnie jako kierownik oświaty

skiej, malarki mieszkającej na stałe w Londynie.

w hostelu Stover, przeznaczonym dla polskich

Trzeci należy do jego syna – harcmistrza Andrzeja

uchodźców z Afryki (1949-1958), gdzie kiero-

Glassa, jednego z głównych organizatorów harcer-

wał przygotowaniem zawodowym dorosłych

skiego wychowania lotniczego po II wojnie świato-

oraz edukacją dzieci i młodzieży. W tym czasie

wej i znanego historyka lotnictwa .

angażował się także w działalność międzyna-

Praca ta składa się z trzech części (I. Przeszłość,

rodowej organizacji humanitarnej Foster Pa-

II. Przyszłość, III. Przypisy i bibliografia), po-

rents Plan Inc. Równocześnie cały czas wspierał

dzielonych na szesnaście rozdziałów o szerokim

działalność harcerstwa poza granicami kraju,

przekroju tematycznym – od genezy idei naro-

pomagając istniejącym drużynom jako członek

dowej, demokratycznej, chrześcijaństwa, syntezy

Głównej Kwatery Harcerzy Związku Harcer-

osiągnięć dwudziestolecia międzywojennego aż

stwa Polskiego poza granicami Kraju, a także

po zagadnienia dotyczące wizji przyszłości kraju

kierując w latach 1961-1975 Komisją Historycz-

– ustroju, wymiaru sprawiedliwości, polityki za-

7

ną Naczelnictwa ZHP pgK .

10

granicznej, gospodarki.

5. K. Sacewicz, Rewolucja komunistyczna i dyktatura proletariatu w świetle publikacji Centralnego Porozumienia Organizacji Współdziałających
w Zwalczaniu Komunizmu - zarys problemu, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2017, nr 2, 69-84.
6. H. Glass, Krótki życiorys Henryka Glassa-Jankowskiego (dla Dha R. Kaczorowskiego), mps w zb. pryw. A. Glassa; A. Glass, Całe życie pod wiatr,
Warszawa 2017, s. 11-17; A. Glass, Glass Henryk, [w:] Harcerski Słownik Biograficzny, Warszawa 2008, t. II, s. 82-89.
7. H. Glass, Krótki życiorys Henryka Glassa-Jankowskiego (dla Dha R. Kaczorowskiego), mps w zb. pryw. A. Glassa.
8. Zob. np. Gawędy z drużynowym: zbiór rad i wskazówek dla instruktorów harcerskich, wyd. I. Warszawa 1923; Harcerstwo jako czynnik
odrodzenia narodowego, Warszawa 1924; Harcerstwo a polityka, Poznań 1929, H. Glass, Życie radosne. Gawędy obozowe o Prawie
Harcerskim, Londyn 1973 itd.
9. H. Glass, Życie radosne. Gawędy obozowe o Prawie Harcerskim, Londyn 1973, s. 7.
10. Relacja Andrzeja Glassa z dn. 4.10.2021 r.
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Piętnasty, dziesięciostronicowy rozdział „Myśli

odautorskim zamieszczonym w ostatniej części

o wychowaniu narodowym” poświęcony został

książki. W tekście zachowana została oryginalna

przemyśleniom autora dotyczącym wychowania

pisownia i wyróżnienia autora. Choć jego treść

młodzieży polskiej – rodzinnego, szkolnego i pań-

nie jest nowatorska na gruncie dotychczasowych

stwowego, w którym niepoślednią rolę powinny

osiągnięć historii myśli pedagogicznej, to stanowi

odgrywać wartości niesione przez ruch harcerski.

jednak cenny, nieznany dotąd materiał, utrwala-

Rozdział ten, poprzedzony fragmentem wstępu

jący przemyślenia jednego z czołowych działaczy

do książki skierowanego do młodego czytelni-

i wychowawców harcerskich XX w.

ka, zamieszczamy poniżej wraz z oryginalny-



mi przypisami bibliograficznymi i przypisem



WSTĘP

do Polski mądrzejszymi i zasobniejszymi. I niech

Magdalena Rzepka

(…)

wykuwają polską myśl polityczną, opartą na do-

Wyzwolenie wielkich sił, drzemiących w naszym

świadczeniach przeszłości.

narodzie - od nas samych zależy. Przeszło trzy-

Polska walcząca zostawiła nam testament, pisany

dzieści pięć milionów Polaków na świecie jeśli bę-

krwią na ruinach Warszawy.

dzie owianych jednym duchem służby dla Polski

Testament ten w czterech słowach się mieści: za-

i walki o Polskę, stworzy taką siłę, która pokona

wsze i wszędzie bądźcie Polakami.

stojące przed nami przeszkody. (…)

Co to znaczy – być Polakiem?

Młode pokolenia, które łatwo krytykują ojców,

Pytajcie się siebie, swoich serc i sumień, a jeśli

przeważnie nie znają trudności i zmagań, z jakimi

książka ta dopomoże Wam w znalezieniu odpo-

przyszło się starszym borykać i łatwo zapominają,

wiedzi, to zadanie jej będzie spełnione.

że to właśnie ojcowie i matki wywalczyli niepodległość w 1918-1921 r. i państwo nasze odbudowali,

(…)

później dla niego pracowali, a gdy przyszła nowa

II. Część: Przyszłość.

nawałnica dziejowa, walczyli w Armii Polskiej,

(…)

walczyli w Armii Krajowej, walczyli na wszyst-

Rozdz. XV. Myśli o wychowaniu narodowym

kich kontynentach i na wszystkich morzach

(…)

– o Polskę.
Młode pokolenia mają swoją służbę narodową

CYWILIZACJA I KULTURA

i swój dorobek życiowy przed sobą, nie za sobą.

Każda rzecz zbudowana czy zrobiona przez czło-

Niechże szukają dobrych dróg, niech pracu-

wieka musi uprzednio powstać w jego twórczej

ją i walczą z wiarą. Niech dyskutują w młodym

wyobraźni.

przyjacielskim gronie sprawy odrodzenia naszego

Nawet najprostszy stół powstaje najprzód jako

bytu narodowego i państwowego. A dyskutując,

projekt w wyobraźni stolarza, później projekt

niech szukają p r a w d y, naszej polskiej prawdy,

ten przybiera określone wymiary, aby w końcu

a nie kłótni. Niech uczą się służyć Polsce czynem,

stać się stołem zrobionym z drzewa lub innego

choćby na początek najdrobniejszym, ale czynem,

materiału. Podobnie dzieje się z każdym zamie-

nie gadaniem. Niech szukają tego, co nas łączy,

rzeniem ludzkim. Od „wizji-projektu” zaczyna

a nie tego, co nas może dzielić. Niech się uczą

się proces twórczy, z którego wyłania się wszyst-

i dorabiają, aby – jeśli są na obczyźnie – wrócić

ko, co człowiek zdziałał i zdolen jest zdziałać

166

HARCERSTWO | nr 2/3 • 2019/2020

w jakiejkolwiek dziedzinie, od najprostszych

go poglądu na zagadnienie, czym jest kultura.

przedmiotów do skomplikowanych maszyn, od

Taka sama, jeśli nie głębsza jeszcze rozbieżność

twórczości naukowej na wszystkich polach życia

istnieje między nami a bolszewicką Rosją.

do twórczości artystycznej, do tworzenia zbioro-

Oczywiście można się spierać o definicję pojęcia

wych ulepszonych form życia społecznego, poli-

kultury, o jej treść i istotę. Są różne cywilizacje

tycznego, narodowego, państwowego, do tworze-

i różne kultury. Ale nas jako naród chrześcijański

nia nowych praw i nowych idei, porywających

obowiązuje budowanie polskiej kultury na zasa-

masy ludzkie lub zachwycających elitę umysłową

dach chrześcijańskich, krańcowo przeciwnych

świata. Twórczość człowieka obejmuje zarówno

niemieckiemu (hitlerowskiemu) i bolszewickie-

dziedzinę duchową, jak i materialną, a obie one

mu (komunistycznemu) materializmowi.

zazębiają się nawzajem i wzajemnie na siebie
oddziałują.W Polsce przyjęło się określanie do-

ROLA I CEL WYCHOWANIA

robku materialnego narodu mianem cywilizacji,

Na wyzwolenie w człowieku jego zdolności twór-

11

a dorobku duchowego mianem kultury . Ale po-

czych i na nadanie im zasadniczego kierunku

dział między tymi pojęciami jest względny, gdyż

działania wpływają w wielkim stopniu wycho-

twórczość materialna człowieka bierze również

wanie i nauczanie.

swój początek w dziedzinie duchowej. W życiu

Czy potrafiliśmy wytworzyć w okresie niepod-

na ziemi dusza ludzka wypowiada się przez cia-

ległości w latach 1918-1939 wyraźny polski ideał

ło, a przez pokonywanie oporu materii i podpo-

wychowawczy? Nie pokusił się o to żaden nasz

rządkowywanie jej sobie człowiek materializuje

minister oświaty. Może dlatego, że Polska, ulega-

swoją twórczość, rodzącą się w sferze duchowej.

jąca w toku swojej historii różnorodnym oddzia-

Dlatego profesor Erazm Majewski w książce „Ka-

ływaniom cywilizacyjno-kulturalnym, położo-

pitał” wprowadził do ekonomii duszę ludzką jako

na między wschodem i zachodem, nie posiadała

czynnik twórczości gospodarczej.

jednolitego charakteru narodowego. W tej sytu-

Wyodrębniając więc pojęcia cywilizacji i kultury,

acji szkolnictwo nasze w okresie między dwiema

chodzi mi raczej o zaznaczenie względnych róż-

światowemi wojnami, upaństwowione w swojej

nic tylko dla celów orientacyjnych. Naród może

przeważającej części, często stawało wobec za-

mieć dużą cywilizację materialną i być bogatym,

gadnień wychowawczych różnie rozwiązywa-

a równocześnie może stać na niskim poziomie

nych w poszczególnych szkołach i różnie ujmo-

kultury, pojętej jako wartość duchowomoralna.

wanych w podręcznikach, a często pozostających

Niemcy niewątpliwie są narodem o dużym do-

w stanie nierozwiązanym, stawiając szkołę w sy-

robku cywilizacji materialnej, a w drugiej wojnie

tuacji zmuszającej do koncentrowania wysiłków

światowej wykazali brak kultury duchowomoral-

głównie na zagadnieniach nauczania.

nej i tak potworne barbarzyństwo organizowane

A doświadczenie uczy, że decydującym czynnikiem

na zimno, masowo i planowo, że można słusznie

w życiu jednostek i narodów jest charakter obywa-

kwestionować kulturę ich zbiorowej duszy na-

teli przede wszystkim. Cóż bowiem po wykształ-

rodowej. Znamiennym jest, że Niemcy kulturą

ceniu (umiejętności), jeśli na obywatelu polegać

nazywają cywilizację materialną. Ujawnia się tu

nie można i jeśli zachodzi obawa, aby umiejętności

podstawowa rozbieżność polskiego i niemieckie-

nabyte przez słabe lub wypaczone charaktery nie

11. Por. Z. Wasilewski, O życiu i katastrofach cywilizacji narodowej, Warszawa 1923. „Encyclopedia Britannica”, vol. 5, podaje obszerny traktat
o cywilizacji, ale z unikaniem formułowania jej definicji. Znajdujemy takie określenia, jak: „the total social and traditional heritage” (całość
społecznego i tradycyjnego dziedzictwa) oraz: „the human achivment in all its bewildering developments” (ludzkie osiągniecia we wszystkich
zadziwiających przejawach). W rozdziale o antropologii określono przedmiot badań kultury (the subject of culture) pod trzema nagłówkami:
język, kultura materialna (sztuka i przemysł) i kultura moralna (instytucje społeczne). Definicji kultury nie podano. „Oxford Dictionary”, 1952,
charakteryzuje cywilizację jako: „advance stage in social development”, a kulturę jako „intelectual development”. Larousse (1952) podaje, że
określenie „culture” figuralnie „se dit des arts, des sciences, des productions se l’esprit”. Jak widzimy, rozpiętość pojęć cywilizacji i kultury jest
duża (przypis H.G.).
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zostały użyte dla przeprowadzania celów dla spo-

Eksperyment harcerski zdał egzamin na prze-

łeczności narodowej szkodliwych? Ujmując tę myśl

strzeni lat siedemdziesięciu. Harcerstwo dało

w krańcową formę, wskażę na międzynarodowe

Polsce wartościowych obywateli i bohater-

bandy włamywaczy, rekrutujące się w z wysoko

skich żołnierzy. Dziś możemy stwierdzić, że

kwalifikowanych mechaników, ale nie posiadają-

Ruch Harcerski wyręczył naszych ministrów

cych żadnych podstaw moralnych i żadnych więzi

w sformułowaniu i praktycznym realizowa-

z pożyteczną pracą dla własnego narodu. Drugim

niu polskiego ideału wychowawczego. Warto

przykładem są ci uczeni badacze tajemnic atomo-

nad tym się zastanowić i wyciągnąć wnioski

wych w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczo-

na przyszłość. Pamiętać jednak trzeba, że Ruch

nych, którzy zdradzali te tajemnice Rosji sowieckiej.

Harcerski jest ruchem dobrowolnym i że ani

Umiejętności i wiedzy należy przyznać przodu-

tego ruchu, ani ideałów, które mu przyświecają,

jące miejsce. Ale oprzeć ją trzeba na wychowaniu

etatyzować nie można.

mocnych i prawych charakterów obywateli, tak
aby naród mógł budować na cnotach narodo-

WYCHOWANIE I NAUCZANIE

wych, a nie na piasku lub na moralnym błocie.

Gdy porównamy ideowowychowawczy Ruch

Stanisław Szczepanowski w książce „Myśli o wy-

Harcerski z jakąkolwiek szkołą, to łatwo zauwa-

chowaniu narodowym” napisał słusznie, że z Po-

żyć, że Harcerstwo kładzie nacisk przede wszyst-

laka trudniej jest zrobić przeciętnego porządne-

kim na kształcenie charakteru, następnie na wy-

go obywatela, niż z Anglika czy z Niemca. Ale

chowanie cielesne (zdrowie fizyczne), a dopiero

z Polaka stosunkowo łatwo zrobić bohatera. Na-

na końcu troszczy się o nauczanie, i to traktuje

stawmy więc nasze wychowanie narodowe na ton

je raczej pod kątem wychowawczym. Bo Harcer-

bohaterski, rozbudźmy w naszej młodzieży dą-

stwo nigdy nie rościło sobie pretensji do zastępo-

żenie do wielkich i szlachetnych celów, rozbudź-

wania szkoły, przeciwnie, harcerzom nakazuje się

my w niej dużą ambicję zawodową i narodową,

sumienne wypełnianie obowiązków szkolnych.

a wtedy młodzież ta wyrośnie na pożytecznych

Szkoła polska i francuska stawiała i stawia na-

i dzielnych obywateli, a państwo nasze uzyska sil-

uczanie na pierwszym miejscu. W szkole angiel-

ne i trwałe podstawy.

skiej było inaczej. Tam nauczanie i wychowanie

Myśl Szczepanowskiego podjął Ruch Harcerski,

fizyczne traktowane było na ogół na równi. Przy

dając młodzieży polskiej piękny cel życia: służbę

tym wychowanie fizyczne pojmowane jest nie

Bogu, służbę Polsce i niesienie pomocy bliźnim.

tylko jako czynnik wzmacniający zdrowie i siły

Prawo harcerskie zawiera najwspanialszy ko-

organizmu, ale również jako czynnik wyrabia-

deks obywatelski naszych czasów, wskazujący

jący określone cechy charakteru, jak: rzetelność,

na konieczność wyrabiania w młodzieży i doro-

punktualność, słowność, solidarność, poczucie

słych: słowności, sumienności w pracy, gotowo-

odpowiedzialności za cały zespół sportowy. Język

ści i umiejętności pomocy bliźnim, praktycznego

angielski nawet nie posiada rozróżnienia pojęć

braterstwa, rycerskości, umiłowania przyrody

„wychowanie” i „nauczanie”, gdyż obydwa te po-

i życia wśród niej, posłuszeństwa zasadom moral-

jęcia oznacza słowem „education”.

nym i karności wobec rodziców i przełożonych,

Miałem możność brać udział w konferencjach

pogody ducha ułatwiającej współżycie i pokony-

nauczycieli angielskich szkół powszechnych

wanie trudności życiowych, oszczędności i ofiar-

(Primary Schools) i średnich (Grammar Schools)

ności, czystości w myślach, mowie i uczynkach.

oraz byłem uczestnikiem kilku kursów organi-

Harcerstwo zaszczepia i rozwija w młodzieży te

zowanych przez Ministry of Education. Mocno

cechy drogą porywających ćwiczeń, drogą czynu,

zaznaczała się tam troska o danie szkole jak naj-

którego młodzi tak bardzo pragną, drogą prak-

większych możliwości wychowawczych. I dużo

tyczną i przyjemną.

wysiłków szkolnictwa angielskiego poświęca
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się sprawie zachowania tych możliwości, co nie

ści i delikatności uczuć. Spotykałem takich chło-

jest łatwe wobec rozwoju współczesnej techni-

pów i takich prostych robotników. Obcowanie

ki i nacisku życiowych wymagań w kierunku

z nimi było przyjemnością. Nie umiałbym my-

powiększania zakresu nauczania przedmiotów

śleć o nich inaczej, jak o ludziach kulturalnych

przygotowujących do szkół technicznych i uni-

i wychowanych, aczkolwiek nie posiadali oni

wersytetów.

tresury towarzyskiej.

O wartości systemu wychowania i nauczania

Zdarza się spotykać ludzi innego typu, posia-

w szkołach danego kraju sądzić można po wyni-

dających wyrobienie towarzyskie, umiejętność

kach, po jakości wychowanków szkół. I nie jest

i swobodę zachowania się wśród obcych. Potra-

przypadkiem, że wyniki osiągane przez szkoły an-

fią oni być bardzo mili, zwłaszcza wobec tych,

gielskie były lepsze, niż wyniki osiągane we Francji

na których im zależy. W domu zaś nierzadko

12

czy w Polsce przed drugą wojną światową .

opada z nich maska tresury towarzyskiej, dają

Praktyczni Anglicy wiedzą, że młodzi ludzie na-

oni upust swoim odruchom i irytacji, bywają

leżycie wychowani, mający wyrobione te cechy

szorstcy lub grubiańscy wobec bliskich, bo – ich

charakteru, które decydują o wartości człowie-

zdaniem – we własnym domu „nie potrzebuję się

ka i obywatela, znajdą w sobie dość siły woli,

krępować”. Nie ma w nich ani panowania nad

aby uzupełnić braki wykształcenia zawodowego

sobą, ani delikatności i szlachetności uczuć. Są

uczęszczaniem do uczelni wieczorowych dla do-

to ludzie nieprzyjemni w bliskim współżyciu

rosłych i usilną pracą nad sobą. A ludzie, wyno-

i trudno nazwać ich wychowanymi i kulturalny-

szący ze szkół dużą ilość wiadomości, ale nie po-

mi, choć zwykle bywają bardzo wygórowanego

siadający wyrobionych podstaw charakteru, nie

mniemania o sobie.

będą mieli ambicji zawodowej ani narodowej, nie

Jakie czynniki wpływają na wychowanie człowie-

będą zdatni do wysiłków nad sobą, do wykorzy-

ka, czyli na przytępienie w nim cech ujemnych,

stania nabytych wiadomości ani dla budowania

a rozwinięcie i ugruntowanie cech dodatnich?

własnej przyszłości, ani dla uporczywych zmagań

Najważniejszym czynnikiem, głęboko oddzia-

o lepszą przyszłość swojego narodu.

łującym na całe życie człowieka i kształtującym
jego podstawowe pojęcia, jest własna rodzina.

KTO WYCHOWUJE NARÓD?

Zdrowa, moralna, kochająca się rodzina, w któ-

Co to jest „człowiek wychowany”?

rej wszyscy sobie solidarnie pomagają i w której

Rozpatrzmy to pytanie pod katem a) prywatnej

kształci się charakter dzieci w kierunku dobra,

jednostki i b) człowieka-obywatela.

prawości, pracowitości, zrozumienia i prakty-

W życiu prywatnym wychowanym nazywamy

kowania wskazań religii, pomagania bliźnim

kogoś, kto posiada zbiór cech, ułatwiających kul-

i służenia ojczyźnie – taka rodzina jest podstawą

turalne współżycie. Na tak pojęte wychowanie

narodu i państwa. Przy tym pamiętać trzeba, że

składa się: umiejętność panowania nad sobą, deli-

wychowując chłopca, wychowuje się mężczyznę,

katność i szlachetność uczuć oraz znajomość form

a wychowując dziewczynę, wychowuje się przy-

towarzyskich.

szłą rodzinę. A różne organizacje i wydawnictwa

Zdarza się, że spotykamy ludzi, nie obznajomio-

rzekomo „postępowe”, które starają się wyśmiać,

nych z zasadami form towarzyskich przyjętych

podkopać i rozbić chrześcijańską rodzinę w imię

w salonie lub w korespondencji, ale posiadają-

jakiejś „postępowości”, w rzeczywistości inspiro-

cych rozwiniętą umiejętność panowania nad

wane są przez czynniki mające na celu osłabienie

swoimi odruchami i wysoki poziom szlachetno-

naszego narodu.

12. W obecnej sytuacji w Polsce cel wychowania i nauczania dzieci i młodzieży narzuca doktryna marksistowsko-leninowska, sprzeczna
z chrześcijańskimi i narodowymi ideałami polskiego wychowania (pisane w 1959 r., przypis H. G.).
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Drugim doniosłym czynnikiem jest religia, któ-

du i państwa, gdy administracja jego znajduje się

ra wskazuje drogę do doskonalenia moralnego,

w rękach czynników obcych i gdy świadomie sta-

pomaga w zbliżeniu się do prawd objawionych

ra się zniszczyć rodzinę, jej wychowawczy wpływ

przez Boga, uczy o nieuniknionej karze za czyny

na dzieci, podważyć wpływ religii na wychowa-

złe. Religia daje mocną podstawę moralną i wie-

nie, wypaczyć oddziaływanie szkoły i stowarzy-

dzie do źródeł siły duchowej. Te ruchy społeczne

szeń na młodzież i dorosłych.

i polityczne, które starają się osłabić w nas przy-

Nigdy nie można zapominać, że największym ka-

wiązanie do religii i jej zrozumienie, są ruchami

pitałem narodu i państwa jest człowiek. Od jego

świadomie obliczonymi na osłabienie naszych sił

cech charakteru, jego patriotyzmu, pracowitości,

duchowym i wywodzą się ze źródeł narodowi na-

uczciwości, poziomu wykształcenia i skali po-

szemu wrogich (patrz przyp. nr 31 na końcu).

święcenia dla wspólnej sprawy zależy siła narodu

O roli szkoły i o konieczności położenia w pra-

i trwałość państwa. Suma cech charakteru oby-

cy szkół większego nacisku na wychowanie już

wateli i suma ich wysiłków zawodowych i naro-

mówiłem poprzednio. Poza szkołą na młodzież

dowych, ich umiejętności i ich dążeń składa się na

i na dorosłych ogromny wpływ ma dodatnie lub

siłę i wartość całości.

ujemne środowisko i jego nastawienie moralne

Narody i państwa dźwigają się z nieszczęść i bu-

lub niemoralne. Wielkie więc znaczenie mają

dują swoją potęgę tylko zbiorowym twórczym

wszelkiego rodzaju stowarzyszenia, jak kluby,

wysiłkiem własnych obywateli.

organizacje ideowe, naukowe, zawodowe, sportowe itp. Przysłowie – „z kim przestajesz, takim

NASZE WADY I ZALETY

się stajesz” – ma swoje głębokie wychowawcze

Jak każdy naród mamy wady i zalety. Od nas sa-

uzasadnienie.

mych zależy, czy potrafimy wady nasze usunąć

W aparacie państwowym ministerstwo oświaty

i zastąpić je zaletami, czy nie potrafimy tego zro-

ma powierzone sprawy wychowania i nauczania.

bić. Jest to zagadnienie, które staje przed jednost-

Ale zapomina się zazwyczaj, że cały aparat pań-

kami, przed rodzinami, przed szkołami i przed

stwowy, wszystkie urzędy i wszyscy urzędnicy,

całym narodem i państwem. Jest to przy tym

oddziałują na obywateli wychowawczo lub de-

zagadnienie, którego rozwiązanie powinno być

moralizująco, dają dobry lub zły przykład, uczą

podstawą całego naszego wychowania.

rzetelności albo są źródłem zgorszenia. Nic nie

Nie mam zamiaru generalizować, ale spróbuję

pomogą najpiękniejsze programy szkolne, opra-

wyliczyć nasze wady, łatwe do zaobserwowania

cowywane przez ministerstwo oświaty, jeśli rów-

w zwykłym życiu codziennym.

nocześnie w wojsku młodzi ludzie będą się uczyli

Wielu z nas grzeszy niepunktualnością, niesłow-

pijaństwa i rozpusty, jeśli urzędy skarbowe będą

nością, brakiem poszanowania czasu i pracy in-

traktować każdego obywatela jak złodzieja, je-

nych, nieumiejętnością harmonijnej współpracy

śli sądy nie będą miejscem wymiaru bezstronnej

w zespole, nadmiernym i często zupełnie niepo-

sprawiedliwości, jeśli policja nie będzie bronić

trzebnym podkreślaniem swojego zdania tam,

ładu i praworządności, a będzie narzędziem bez-

gdzie ono jest zupełnie niepotrzebne, skłonnością

prawia i gwałtu, jeśli urzędnicy państwowi za-

do złośliwej krytyki i obmowy bliźnich, która jest

miast być sługami obywateli i państwa będą uwa-

równoznaczna z brakiem poszanowania cudzej

żali siebie za kastę uprzywilejowanych satrapów,

dobrej opinii. Grzeszymy zamiłowaniem do plo-

uciskających bezkarnie ludność.

tek, wdzierających się w osobiste życie innych,

Administracja państwowa powinna naród wy-

grzeszymy zamiłowaniem do plotek politycznych

chowywać całym swoim postępowaniem i zacho-

i niechęcią do sprawiedliwego uznawania za-

waniem urzędników. Jeśli tego nie potrafi, to taka

sług rodaków przy równoczesnym przecenianiu

administracja jest zła. A gorzej jeszcze dla naro-

zasług własnych, nie lubimy podporządkować
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się zarządzeniom niezbędnym dla dobra ogółu,

Gdyby nie druga wojna światowa, która katastro-

a krępującym nasze indywidualne życie lub na-

falnie zniszczyła nasz kraj i pozbawiła nas połowy

kładającym na nas materialne świadczenia. Nie

warstwy inteligenckiej, bylibyśmy dziś w sytuacji

lubimy płacić składek ani podatków. Nie lubimy

o wiele pomyślniejszej.

stałego konsekwentnego wysiłku nad sobą, łatwo

Nasz sposób bycia towarzyskiego odróżnia się

grzęźniemy w płyciźnie życia. Zamiast cieszyć się

od wielu innych narodów wielką gościnnością,

z powodzenia bliźnich, cieszyć się, że Polak doro-

a nasze zebrania towarzyskie w prywatnych do-

bił się, chętnie obdarzamy go pogardliwym mia-

mach, połączone z interesującym tematem roz-

nem „dorobkiewicza” i obniżamy wartość jego

mów, umiejętnie podtrzymywanym, zachwycały

osobistego wysiłku i owocnej pracy. A przecież

obcych intelektualnym poziomem i pogodnym

człowiek, który uczciwą pracą i przedsiębiorczo-

nastrojem.

ścią doszedł do zamożności, zorganizował dobrze

Odznaczamy się umiłowaniem ojczyzny i umiło-

prosperujący warsztat rzemieślniczy, sklep, fa-

waniem wolności. Dla tych dwóch wielkich umi-

bryczkę, zbudował dom, uruchomił firmę han-

łowań naród nasz zdolny jest do niezwykłych wy-

dlową – jest godzien uznania i naśladownictwa.

rzeczeń i poświęceń. W walce o wolność jesteśmy

Jakże często zamiast starać się zrozumieć poglą-

odważni i zacięci. A na bohaterstwo zdobywamy

dy innych, szukać kompromisu, szukać drogi do

się nie dla pieniędzy, lecz dla wielkich ideałów,

wzajemnego zrozumienia i współpracy, chętnie

obejmujących cały nasz naród. W warunkach

polemizujemy w sposób agresywny, staramy się

trudnych i ciężkich, w czasie wojny i obcych

bezwzględnie narzucić innym nasze poglądy i ła-

okupacji, potrafimy zdobyć się na wspaniałą soli-

two doprowadzamy do niepotrzebnych i szko-

darność, odporność i wytrzymałość, której mogą

dliwych kłótni, uniemożliwiających nam zgod-

pozazdrościć nam inne narody. Wydaje się, jakby

ne współżycie tak bardzo potrzebne w naszych

dla wykrzesania z nas zalet charakteru potrzebne

warunkach. Rzadko natomiast zdobywamy się

były warunki szczególnie trudne. A w życiu co-

na cywilną odwagę wobec możnych tego świata,

dziennym w warunkach normalnych jakby brały

na wyraźne i odważne nazwanie zła po imieniu.

nad nami górę gorsze strony naszej natury. Oczy-

Tolerujemy tzw. „kanty” i dziwnie pobłażliwi

wiście i ta uwaga jest tylko ogólnikiem, a życie

jesteśmy dla niesolidnych spryciarzy. A z kraju

nasze narodowe dostarcza szeregu pięknych przy-

otrzymujemy wiadomości o szerzącej się pladze

kładów właśnie z życia codziennego. Ale nigdy

pijaństwa, co zagraża zdrowiu narodu i świadczy

nie zapomnę, jak pewien angielski oficer z entu-

o słabości charakterów i nieumiejętności znale-

zjazmem opowiadał o wysokiej wartości bojowej

zienia głębszego celu życia.

Polaków i ich bohaterstwie. Było mi bardzo przy-

Tego, co wyżej powiedziałem, nie można uogól-

jemnie słyszeć to z ust oficera obcej narodowo-

niać. Obok stron ciemnych istnieje też wiele stron

ści. Zrobiło mi się jednak mniej przyjemnie, gdy

jasnych naszego życia i charakteru narodowego.

dodał, że Polacy byli bohaterami na froncie, ale

Jesteśmy narodem zdolnym. Mamy doskonałych

w części nie umieli być gentlemanami poza fron-

rolników, rzemieślników, dobrych wykwalifiko-

tem. Dlaczego? Bo tylu z nich handlowało niele-

wanych robotników, dobrych techników i inży-

galnie dolarami i złotem i było klientami czarne-

nierów, dobrych budowniczych, dobrych lekarzy,

go rynku. Słowa te dały mi dużo do myślenia.

światłych nauczycieli, wybitnych pisarzy i wybit-

Jednak i w czasie pokoju potrafiliśmy być rzetel-

nych artystów, wybitnych uczonych, dzielnych

nymi, pracowitymi i twórczymi. Świadectwo tego

wojskowych, pełnych poświęcenia kapłanów.

dają wyniki prac dokonanych w Polsce w latach

W latach 1918-1939 zaczynaliśmy dorabiać się po-

niepodległości 1918-1939. Wyniki te są niemałe,

czątków własnej wykształconej warstwy kupiec-

na wszystkich polach wykazaliśmy duży postęp.

kiej, której brak odczuwaliśmy w ciągu wieków.

Jeśli potrafimy zapewnić sobie długi pokój, to
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możemy być pewni, że osiągniemy w przyszłości

uczciwość i rzetelność, albo wnosi rozkład swo-

wyniki nieustępujące postępowi innych narodów.

jego osobistego niemoralnego życia do życia publicznego. Zmienianie żon, rozbijanie rodzin,

CZEGO POTRZEBUJEMY?

kanty uprawiane w życiu politycznym czy finan-

Z tego, co wyżej powiedziałem, można wysnuć

sowym z góry dyskwalifikować powinny takich

szereg pozytywnych wskazań dla naszego wy-

kandydatów na stanowiska przywódców w ja-

chowania rodzinnego, szkolnego i państwo-

kiejkolwiek dziedzinie życia zbiorowego.

wego. Ale są pewne szczególnie ważne sprawy

Jest jeszcze jedna ważna sprawa, którą rozmyślnie

i szczególne nasze narodowe potrzeby, na które

zostawiłem na koniec tego artykułu. Sprawa ta to

wielki nacisk trzeba położyć, a które wymagają

wybór terenu działalności przez młodych ludzi,

osobnego omówienia.

przygotowanych do pracy zawodowej i społecz-

Cała nasza przyszłość narodowa zależy od war-

nej. W Polsce istniał i istnieje jeszcze pewnego

tości moralnych obywateli Rzeczypospolitej. I ta

rodzaju „owczy pęd” do osiedlania się jeśli nie

prawda musi być kamieniem węgielnym wszel-

w stolicy, to w każdym razie w jednym z wielkich

kich poczynań wychowawczych.

miast. Miasteczka prowincjonalne były ogołaca-

Stosunek nasz do własnego narodu, stosunek za-

ne ze swojego dorobku wykształconej zawodowo

równo wszystkich obywateli, jak i urzędników

młodzieży. To też, gdy Warszawa, Poznań, Kato-

samorządowych i państwowych, od najniższych

wice, Kraków, Bydgoszcz, Lwów, Wilno – upo-

do najwyższych urzędów, powinien być służebny,

dabniały się do miast zachodniej Europy, to pro-

przepojony świadomością, że nie państwo i oby-

wincja nasza była o pięćdziesiąt lat w tyle, gdyż

watele są dla nas, dla naszych „władczych” osobi-

nie było tam ludzi przygotowanych do pracy nad

stych czy partyjnych zachcianek, lecz my wszyscy

rozwojem powiatów i powiatowych miasteczek.

jesteśmy po to, aby obywatelom i Polsce służyć.

Naszej młodzieży musimy wpoić zrozumienie, że

I w naszej przyszłej konstytucji trzeba będzie dać

nie zbudujemy wielkości cywilizacyjnej Polski,

jak najsilniejsze zabezpieczenie praw obywateli

jeśli nie będziemy jej budować od dołu. Bardziej

przed samowolą władz administracyjnych z jed-

potrzebne są nasze wysiłki w dziele podniesie-

nej strony, a przed samowolą bojówek partyjnych

nia zaniedbań kulturalnych i cywilizacyjnego

z drugiej strony.

postępu powiatów i prowincjonalnych miast,

W wychowaniu musimy na czoło wysunąć wy-

niż w przysparzaniu stolicy reprezentacyjnych

rabianie rzetelności w spełnianiu obowiązków

gmachów. Bardziej potrzebujemy dobrych dróg,

osobistych, zawodowych, samorządowych i pań-

dobrych budynków szkolnych, dobrych bibliotek,

stwowych, a zarazem zaostrzyć trzeba będzie ko-

dobrze zorganizowanych kooperatyw, dobrych

deks karny i kontrolę, zwiększając zabezpieczenie

sklepów, dobrych szpitali, dobrych boisk spor-

rzetelnego wykonywania wszelkich robót i do-

towych i kąpielisk, dobrze działających stowa-

staw dla samorządów i państwa.

rzyszeń – na prowincji, niż upiększania naszych

Ale suche rozporządzenia nie wystarczą, jeśli nie

głównych miast czy uzdrowisk. Z tego trzeba so-

wytworzy się mocna opinia publiczna, która bę-

bie nareszcie zdać sprawę. A całą tę pracę należy

dzie stała na straży moralności publicznej i będzie

przeprowadzać razem z ludem i przez polski lud,

odważnie walczyć z nadużyciami bez względu na

budząc w nim ambicję, aby „nasz” powiat i „na-

osoby i ich oficjalne stanowiska. Łączy się z tym

sze” miasto nie było gorsze, lecz lepsze od innych.

zagadnienie dobierania ludzi nieposzlakowanego

Wielu z nas, którzy przebywali dłużej w An-

życia na stanowiska samorządowe i państwowe

glii, Francji, Belgii, Holandii, Szwecji, Szwajca-

lub na stanowiska w organizacjach typu społecz-

rii, w Niemczech czy w USA – zrozumiało błąd

nego, zawodowego czy politycznego. Bo człowiek

tkwiący w masowym dążeniu do osiedlania się

ma tylko jedną duszę. I albo miłuje on prawdę,

tylko w wielkich miastach. Wielkie miasta słu-
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żą dziś do załatwiania interesów, ale na przy-

żych poświęceń osobistych ze strony młodych

kład w Anglii kto tylko może, stara się mieszkać

i ambitnych ludzi. Ale jeśli inne narody potrafiły

z dala od centrów handlowych i przemysłowych,

się na to zdobyć, to dlaczego my mamy być gorsi?

a dookoła Londynu buduje się szereg miasteczek

A z biegiem czasu z podniesieniem poziomu życia

nowocześnie urządzonych, aby odciążyć prze-

materialnego i kulturalnego na prowincji stanie

ludniony i zbyt duży już Londyn. Ten decentra-

się ona bardziej atrakcyjna od gnieżdżenia się

lizacyjny prąd w sprawach osiedlania się ludzi

w ciasnocie wielkich centrów.

dyktowany jest wieloma względami, ale wśród

Dla przyszłości Polski decydującym jest wycho-

nich nieostatnie miejsce zajmuje zrozumienie

wanie młodych pokoleń na zasadach polskich

roli bliskości przyrody, zdrowszego powietrza,

i chrześcijańskich, uzbrojenie tych pokoleń w od-

zdrowszych warunków dla wychowania dzieci,

powiednią współczesną wiedzę i skierowanie

ciszy tak zbawiennej dla dzisiejszych przemęczo-

młodych energii twórczych tam, gdzie Polska

nych i nerwowych ludzi, stosunkowej łatwości

tego najbardziej potrzebuje. Kulturalną i cywili-

znalezienia wygodniejszego mieszkania i tanio-

zacyjną wielkość Polski budować trzeba od dołu,

ści życia. Przy doskonałych drogach, świetnej

w łączności z ludem i w trosce o takie gospodar-

komunikacji, ładnych i czystych miastach pro-

cze i kulturalne podniesienie całego kraju, aby

wincjonalnych na zachodzie, licznych tam te-

poziomem swego życia dorównał życiu w zachod-

atrach, kinach, bibliotekach, klubach, wszelkie-

niej Europie. (….)

go rodzaju stowarzyszeniach oraz umiejętnym
powiązaniu życia kulturalnego i umysłowego

Część III. Przypisy i bibliografia

na prowincji z centralami w miastach uniwer-

(…) (31) O religijne wychowanie młodzieży

syteckich życie na prowincji przestaje być „zacofane”, a staje się znacznie przyjemniejsze od

Kościół Katolicki wielokrotnie zabierał głos

życia w pełnych kurzu i hałasu dużych miastach.

w sprawie wychowania młodzieży, kładąc na-

Mieszkałem kiedyś w Szwecji w ślicznym ma-

cisk na religijne fundamenty tego wychowania.

łym miasteczku, w którym kierownik poczty

Wskazania w tej sprawie łatwo znaleźć w ency-

był doktorem nauk przyrodniczych i członkiem

klikach papieży, w pasterskich listach biskupów,

towarzystw naukowych w Sztokholmie. Pisy-

w zbiorach świetnych kazań i w obfitej litera-

wał on rozprawy do pism naukowych, miał ład-

turze katolickiej. Na tym miejscu pragnę po-

ny domek w starannie utrzymanym ogrodzie,

dać tylko przyczynek do tej ważnej sprawy, za-

mieszkanie wygodne i obszerne, dużą bibliotekę

czerpnięty z obojętnego religijnie codziennego

pełną najnowszych dzieł. Nie czuł się on odcię-

pisma angielskiego „Daily Express”, Nr 18, 1888,

tym od nauki ani od kulturalnego postępu, czuł

z dn. 14 listopada 1958 r., Londyn. W artykule

się znacznie szczęśliwszym niż kiedy mieszkał

zatytułowanym „How important is Religion?”

w dużym mieście przemysłowym, a w życiu

(Jak ważna jest religia?) pióra M. Blount autor-

i rozwoju swojego miasteczka brał czynny i po-

ka omawia wyniki raportu z 1958 r., dotyczą-

żyteczny udział.

cego badań lekarskich przeprowadzonych nad

Aby życie na polskiej prowincji uczynić miłym

1000 uczniów szkół angielskich. W raporcie

i kulturalnym, trzeba tam zbudować wszystko,

powiedziano., że 900 z nich nie nadawało się

czego naszej prowincji brak. Czyż nie jest to pio-

do pomyślnego życia („unfit to face life success-

nierska praca, do której z zapałem powinny za-

fully”). Byli oni poniżej poziomu pod względem

brać się młode pokolenia? Czyż nie jest to cel wiel-

mentalności, stanu psychicznego i stanu moral-

ki i pożyteczny? Zdaję sobie sprawę, że dla prze-

nego. Lekarze wyrazili opinię, że „najgorszym

starzałych nawyków myślenia takie postawienie

niepowodzeniem był ich zupełny brak zaprawy

sprawy wyda się początkowo wymaganiem du-

religijnej i moralnej”. Autorka artykułu pisze

Nasza przeszłość i przyszłość. Myśli o Polsce (fragmenty) | Henryk S. Glass-Jankowski
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dalej od siebie: Dziś fakty są dość proste. Jeśli po-

nej kalkulacji nie może go zastąpić. A rodzice ko-

syłacie swoje dziecko do przeciętnej szkoły podsta-

chający dziecko są ogniskiem jego dobrej woli i uczy

wowej, to nie otrzyma ono istotnego przygotowania

się ono od nich szybko i ufnie. Jesteście więc dobrze

religijnego. Nauczy się ono czegoś z opowiadań bi-

wyposażeni, aby dopomóc w uczeniu religii waszego

blijnych i będzie uczone o świętach Bożego Naro-

dziecka. Gdyście zapisali dziecko do jednego z wy-

dzenia, Wielkanocy i Zielonych Świąt – ale będzie

znań, to dajecie mu możność poznać je w zupełności.

o tem uczone w taki sam sucho podający sposób,

Nie stajecie przecież w pół drogi w nauce matema-

jak uczy się o bitwach toczonych przez Rzymian.

tyki albo angielskiego, prawda? W domu drogą do

Dziecko nie będzie uczone o duchowym znaczeniu

nauki religii jest droga spokoju i prostoty. Dziec-

chrześcijaństwa lub o jego własnej istocie duchowej.

ko jest zawsze bardzo bliskie Bogu. Małe dziecko

Odpowiedzialność za kształcenie charakteru leży

będzie mówić do Boga, gdy jest samo. Módl się do

dziś akurat tam, gdzie znajdowała się ona w okre-

Boga razem z nim – o sprawy życia codziennego.

sie wiktoriańskim – na barkach rodziców. A wydaje

Pierwszymi krokami w nauce religii w domu są co-

się, że rodzice nie wywiązują się z tego obowiązku

dzienne czynności i zwyczaje. Modlitwa wieczorna,

zbyt dobrze. Rodzice mają do wyboru: albo uczyć

dziękczynienie za chleb codzienny. Oczywiście,

o Bogu i o nieśmiertelnej duszy w każdym dziec-

musicie mieć wiarę w to, co robicie. Najlepszą dro-

ku, albo milczeć i pozwolić mu walczyć w świecie

gą do ugruntowania wiary w rodzinie jest czytanie,

materialnym. Jeśli wybierzemy drogę uczenia – to

co osiągnęli mężczyźni i kobiety we własnym życiu,

czego będziemy uczyć i jak będziemy uczyć? Cha-

gdy ufali Bogu i starali się być blisko Niego. Co lu-

rakter zaczynamy kształcić przez dawanie dobrego

dzie ci zrobili dla świata, dla swoich sąsiadów i dla

przykładu. Musimy być kimś, na którym dziecko

swojego własnego charakteru. Ucz dziecko, że Bóg

wzoruje się. W okresie dzieciństwa ma ono was, jego

jest zawsze z nim i że z Bogiem nie ma rzeczy nie-

rodziców, jako wzór do naśladowania. Ale w szkole

możliwych. Pierwsze słowa modlitwy „Ojcze nasz”

potrzebuje ono czegoś więcej. Musi ono stać tam sa-

są tutaj kluczem. O Bogu, który jest ojcem wszyst-

motnie „na własnych nogach”. Coście mu dali, aby

kich i który oczekuje, byśmy prosili Go o pomoc.

mogło się na tym oprzeć, aby w potrzebie mogło na

Dziecko tak uczone będzie miało siły do sprostania

tym wzorować swoje postępowanie? Czy daliście

życiowym trudnościom.

tylko zdrowe ciało, ciepłe ubranie i otwarty umysł,

Notując ten mądry głos Angielki, zapewne prote-

czy też byliście tymi rzadkimi rodzicami, którzy

stantki, chciałoby się zapytać polskich rodziców,

zaczęli kształtować jego ducha i charakter? Cha-

czy rozumieją, że w rozwoju charakteru religia

rakter jest rzeczą bardzo słabo rozumianą. Wypły-

jest najważniejszym czynnikiem i czy spełniają

wa on z serca i z woli. Nie z umysłu ani z mózgu.

oni należycie swój obowiązek wychowawczoreli-

Mówimy o ludziach dobrej woli. I o posiadaniu złej

gijny wobec własnych dzieci? A dzieci właśnie są

woli. To rozróżnienie kieruje wolę wprost do serca

fundamentem przyszłej wolnej Polski. Jakie one

– do którego ona należy. Żadna ilość nabytej spryt-

będą, taką będzie i Polska.
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Eugeniusz Loska

Jeszcze jeden
z najwcześniejszych artykułów
o skautingu opublikowany
na ziemiach polskich

HARCERSTWO
Rocznik naukowy Muzeum Harcerstwa
nr 2/3, 2019/2020, s. 175-177

W 5 numerze lwowskiego „Skauta” z 15 maja

odnalezienia tego artykułu przez druha Wiesła-

1928 r. ukazał się artykuł Najstarszy, znany ar-

wa Rybotyckiego z VIII Lwowskiej Drużyny im.

tykuł o harcerstwie. Autor ukrywający się pod

A. Małkowskiego za najstarsze polskie artykuły

inicjałami W. F. (zapewne Wiktor Frantz) opi-

o skautingu uchodziły napisane przez E. S. Naga-

sał historię odnalezienia najstarszego artykułu

nowskiego dwa teksty pt. „Bi-bi” i „Bi-es”, które

o angielskich skautach, który ukazał się w prasie

ukazały się we lwowskim „Słowie Polskim” 16 i 17

polskiej. Mowa o tekście tajemniczego Foxa zaty-

listopada 1909 r. I oto po 90 latach od odnale-

tułowanym „Na drodze do stałej armii”, opubli-

zienia artykułu w tygodniku „Świat”, odnalazł

kowanym w 40 numerze warszawskiego tygodni-

się kolejny artykuł z tego okresu. Artykuł cytuję

ka „Świat” z 2 października 1909 r. Do momentu

w całości z zachowaniem oryginalnej pisowni:

Dzieci żołnierze
Z inicyatywy jenerała Baden-Powella roi się

Zabawa tych małych żołnierzy, zwanych „boys sco-

obecnie Anglia oddziałami ochotniczemi małych

uts”, polega głównie na wynajdywaniu i tropieniu

żołnierzy. Są to chłopcy pomiędzy 13 a 18 rokiem

fikcyjnego nieprzyjaciela. Zazwyczaj jakiś praw-

życia, którzy wolne od nauki chwile spędzają na

dziwy oficer stawia chłopcom z góry ściśle określo-

ćwiczeniach wojskowych, a szczególnie na ma-

ne zadania. Dzieli ich np. na dwa oddziały i mówi:

newrach rekonesansowych.

„Trzy mile w kierunku północnym znajduje się
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też, że kawalerya, pełniąc służbę rekonesansową,
ma zadanie trudne. Natomiast, jeżeli przeciwnik
wysyła patrole piesze, złożone z niewielu ludzi,
sprytnych i energicznych, którzy umieją korzystać z terenu, zapamiętać jego cechy i wyciągnąć
wnioski co do trudności, jakie spotykają nieprzyjaciela, to patrol taki jest skuteczny. Tam, gdzie
nie dotrze koń, tam łatwiej przedrze się piechur,
śledząc przy sposobności patrol nieprzyjacielskiej
konnicy, poruszający się prędzej, lecz łatwiejszy
do odkrycia. Na tej podstawie oparto zagadki rozwiązywane w zabawie przez „boys scouts”. Oto
niektóre:
Jak odkrywać i śledzić ślady nieprzyjaciela?
Jakie z nich wyciągać wnioski? Jak podchodzić
obóz nieprzyjacielski i jak go obserwować? Badanie roślinności do koła obozu, wskazówki z lotu
ptaków, z ucieczki zwierząt i z tumanów kurzu i dymu. Oryentowanie się w nocy i w dzień,
ocenianie odległości i wyżyn. Zaznajomienie się
z sygnalizacyą, zwłaszcza ze znakami semaforów, z sygnałami za pomocą dymu i latarek.
Co należy w ogóle obserwować i co trzeba
przedewszystkiem zatrzymywać w pamięci? Jak
Reprodukcja artykułu „Dzieci żołnierze”
z nr. 46 tygodnika „Praca. Tygodnik polityczny
i literacki, illustrowany”, Poznań, 14.11.1909 r.

widzi się, nie będąc samemu widzialnym i jak się
słucha, aby nie być podsłuchanym? Zakładanie
biwaku, rozpinanie namiotów, różne rodzaje węzłów na liniach map i rysunków topograficznych,

armia nieprzyjacielska, która ma zamiar uderzyć

zakładanie mostów i kładek na strumykach, prze-

na miasto. Proszę się dowiedzieć, jaki jest stan dróg

chodzenie w bród itd. itd.

i ścieżek, któremi posuwać się będzie artylerya,

Ćwiczenia takie, dając potrzebny wysiłek fizycz-

i proszę zbadać wszystkie mosty i brody w okolicy.

ny, wzmagają nadto w młodzieńcu bystrość ory-

Ten z dwóch oddziałów, który przyniesie dokład-

entacyi, poczucie odpowiedzialności i solidarności

niejsze informacye, otrzyma dyplom honorowy”.

żołnierskiej. Boy scout staje się po kilku wypra-

Czasem też „boys scouts” dzielą się na dwie armie

wach energicznym, przezornym, sprytnym i prze-

nieprzyjacielskie, z których jedna obserwuje drugą,

biegłym żołnierzem, a postępowanie jego normują

śledzi jej marsze, podkrada się pod biwak itd. Zada-

prawidła, na których zachowywanie składa uro-

niem zaś armii obserwowanej jest ukrywanie swych

czyste słowo honoru. Prawidła te brzmią tak:

ruchów przed wywiadowcami przeciwnego obozu.

„Przyrzekam na honor dopomagać bliźnim w czy-

„Geneza zabawki tej − mówi jeden z koresponden-

nieniu dobrze, ufać w honor drugiego scouta. Scout

tów − sięga doświadczeń, zebranych w wojnie połu-

jest grzeczny. Scout, gdy napotka na trudności,

dniowoafrykańskiej oraz w Mandżuryi. Okazało

uśmiecha się. Scout jest przyjacielem wszystkich

się tam, że ta armia ma z góry zapewnione ko-

ludzi, a bratem każdego scouta”.

rzyści, która potrafi najdłużej być niewidzialną.

W chwili obecnej już około 25,000 chłopców an-

okazało [w oryginale po kropce mała litera] się

gielskich pełni służbę boys scoutów, a dzienniki

Jeszcze jeden z najwcześniejszych artykułów o skautingu | Eugeniusz Loska
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londyńskie donoszą, że wkrótce 6,000 tych mło-

cya angielsko-francuska, a zarazem zachęta dla

dych żołnierzy uda się do Francyi i wylądowaw-

młodzieży zaprzyjaźnionego narodu, aby śladem

szy w Cherbourgu, odbędzie wielkie manewry

swych rówieśników angielskich zaczęła formować

na terenie rzeczypospolitej. Będzie to manifesta-

bataliony szkolne.

Artykuł ten ukazał w nr. 46 poznańskiego tygo-

zaszczycił król Edward VII, który dokonał prze-

dnika „Praca” z 14 listopada 1909 r. Najważniej-

glądu oddziałów skautowych.

sze jest, iż ukazał się ten artykuł w Poznaniu, na

Odnalezienie tego artykułu nie zmienia faktu, że

ziemiach znajdujących się pod zaborem pruskim.

Lwów mimo wszystko pozostanie kolebką harcer-

Pojawienie się informacji o skautingu w trzech

stwa na zawsze.

głównych ośrodkach ziem polskich mniej więcej

Na zakończenie chciałbym podziękować druho-

w tym samym czasie musiało zainspirować jakieś

wi prof. hm. Januszowi Wojtyczy, który namówił

szczególne wydarzenie. Wydarzeniem tym był

mnie na podzielenie się informacją o odkryciu

I Zlot Skautów w Pałacu Kryształowym, który

i do skreślenia tych paru słów na temat nowego

odbył się 4 września 1909 r. Zlot swoją obecnością

nieznanego dotąd dokumentu.
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W artykule prezentuję pierwszą próbę opracowa-

Katalog kartkowy w Pracowni Regionalnej

nia szkicu bibliografii harcerstwa bydgoskiego.

w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicz-

Opracowałam go po dokonaniu kwerendy w stycz-

nej w Bydgoszczy. Pracownia została wydzielona

niu-lutym 2020 r. w następujących miejscach:

w 1964 r. i od tamtej pory zaczęto tworzyć kata-

0K
 atalogu kartkowym Pracowni Regionalnej

log kartkowy, dostępny na miejscu. Kwerendzie

w Bydgoszczy
0B
 ibliografiach Województwa Bydgoskiego
i Województwa Kujawsko-Pomorskiego

poddałam zasoby katalogu nr 67 „Zagadnienia
Społeczne”, podzespołu „Związek Harcerstwa
Polskiego”.

0B
 ibliografii Kroniki Bydgoskiej

Bibliografia Województwa Kujawsko-Pomor-

0P
 ublikacjach bibliograficznych Kai Drąg

skiego 1999-2013 − bieżąca, przedmiotowo-

i Katarzyny Marszałek
0Z
 integrowanym Systemie Informacji
Archiwalnej ZoSIA
0K
 atalogu Rozproszonych Bibliotek Polskich

-podmiotowa, zawierająca opisy książek, czasopism, artykułów, dotyczących województwa
kujawsko-pomorskiego

(powiaty:

bydgoski,

inowrocławski, mogileński, nakielski, sępoleń-

i Katalogów Zbiorów Polskich Bibliotek

ski, świecki, tucholski, żniński) w granicach od

Naukowych

roku 19991.

0W
 cześniejszych publikacjach dotyczących

Bibliografia Województwa Kujawsko-Pomor-

harcerstwa bydgoskiego, w tym

skiego od 2014 − bieżąca, przedmiotowo-pod-

udostępnionych na Issuu

miotowa, zawierająca opisy książek, czasopism, artykułów, dotyczących województwa

Postaram się pokrótce scharakteryzować miejsca

kujawsko-pomorskiego

moich kwerend.

inowrocławski, mogileński, nakielski, sępoleń-

(powiaty:

bydgoski,
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ski, świecki, tucholski, żniński) w granicach od
1

roku 1999 .

personalnych członków Szarych Szeregów” z zasobu archiwum Muzeum Harcerstwa w Warszawie

Bibliografia Województwa Kujawsko-Pomorskie2

tom 3, Muzeum Harcerstwa, Warszawa 2019.
Publikacja Katarzyny Marszałek, Harcerska lista

go 2010-2014 (w wyborze) .
Bydgoskiego

(nie)obecności. Analiza polskiej bibliografii har-

1993-1998 − bieżąca, przedmiotowo-podmiotowa,

cerstwa za lata 1989-2017, Oficyna Wydawnicza

zawierająca opisy książek, czasopism, artykułów

„Impuls”, Kraków 2018.

dotyczących województwa bydgoskiego w grani-

Baza publikacji Hufca ZHP Bydgoszcz-Miasto,

Bibliografia

Województwa

3

9

umieszczona na Issuu .

cach z lat 1975-1998 .
Bibliografia Województwa Bydgoskiego 19451975 − retrospektywna, przedmiotowo-podmio-

W wymienionych powyżej miejscach udało mi się

towa, zawierająca opisy książek, czasopism, map

odnaleźć łącznie 248 pozycji zwartych i artyku-

i nut dotyczących województwa bydgoskiego

łów oraz 54 zespoły w archiwach.

4

w granicach do 1975 r. .
Bibliografia zawartości Kroniki Bydgoskiej 1962-

Pozycje zwarte: 54

2019 − regionalnego czasopisma popularnonauko-

Artykuły: 194

wego, nawiązującego do tradycji przedwojennego

Zespoły w archiwach: 54

5

„Przeglądu Bydgoskiego” .
Zintegrowany System Informacji Archiwalnej

Poniżej prezentuję szczegółowy wykaz. Najpierw

ZoSIA to aplikacja przeznaczona do opracowania

publikacji zwartych, potem artykułów, na końcu

(ewidencji i inwentaryzacji) zbiorów archiwal-

nazwy i lokalizacje zespołów w archiwach.

nych na wszystkich poziomach ich hierarchicznej
struktury – od całego archiwum aż po obiekt ar-

PUBLIKACJE ZWARTE

chiwalny. System jest wykorzystywany w 138 in-

Kaczmarek Zbigniew, Kałdowski Włodzimierz,

stytucjach, w tym we wszystkich 33 archiwach

Sobecki Włodzimierz. 2009. Bydgoszcz - Brom-

państwowych wraz z 38 oddziałami oraz 67 in-

berg: wybrane fragmenty wspólnej polsko-niemiec-

6

nych instytucjach .

kiej historii wg seniorów bydgoskich 1939-2009:
7

Katalog Rozproszonych Bibliotek Polskich .
Katalog Zbiorów Polskich Bibliotek Naukowych.

w 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej, Wło8

Publikacje Kai Drąg, Przewodnik po zbiorach „Zespół 1911-1939” oraz „Zespół wspomnień i historii

dzimierz Sobecki, Bydgoszcz.
[Dwadzieścia] 20 lat, Wędrowniczek po Zachodnim
Stoku, 2019, PIXBOOK.

lokalnych” z zasobu archiwum Muzeum Harcer-

Michalski Leszek. 1987. Dzieje „Błękitnej Czwórki

stwa w Warszawie, Muzeum Harcerstwa, Warsza-

Bydgoskiej” 4 BDH im. Jana Kilińskiego, Zwią-

wa 2016; Przewodnik po „Zbiorze akt 1939-1945”

zek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca,

i „Zbiorze spuścizn” z zasobu archiwum Muzeum

Bydgoszcz.

Harcerstwa w Warszawie tom 2, Muzeum Harcer-

Michalski Leszek. 1989. Dzieje „Błękitnej Czwórki

stwa, Warszawa 2017; Przewodnik po „Zbiorze akt

Bydgoskiej” 4 BDH im. Jana Kilińskiego, Zwią-

1. http://www.integro.ksiaznica.torun.pl/cgi-bin/wspd_cgi.sh/wo2_search.p?ID1=HJKNJOJMQMGNFEIJLKHGEDCBIDHGL&ln=pl.
2. http://wimbp2.man.bydgoszcz.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=03.
3. http://wimbp2.man.bydgoszcz.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=04.
4. http://wimbp2.man.bydgoszcz.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=05.
5. http://www.integro.ksiaznica.torun.pl/cgi-bin/wspd_cgi.sh/wo2_
logout.p?errorSes=1&ln=pl&IDBibl=128&ID1=HINNJFJMQMGNFEIJLKHGEDCBIDHOL.
6. https://www.nac.gov.pl/archiwum-cyfrowe/systemy-i-infrastruktura-it/zosia/ oraz https://www.szukajwarchiwach.pl.
7. https://karo.umk.pl/Karo/.
8. http://katalog.nukat.edu.pl/search/query?theme=nukat.
9. https://issuu.com/zhphufiecbydgoszczmiasto?fbclid=IwAR2LLARD8JKEvBxtoJNxxB8aDEbBVzoxXHpV2OjiuYU2ofOSgn9H4gaUSqg.

Szkic bibliografii bydgoskiego harcerstwa | Katarzyna Marszałek

zek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca,
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Władyszewski Feliks. 1995. Komendanci Hufca
– Ośrodek ZHP Bydgoszcz-Miasto 1917-1949,

Bydgoszcz.
Grzybowski Przemysław Paweł, Marszałek Katarzyna, Brzozowska Joanna. 2019. Dom na
szwederowskiej skarpie. Obrazki z historii bydgoskiego sierocińca w czasach od Henryka Dietza
do Leona Stobrawy, Oficyna Wydawnicza „Im-

wyd. 2 popr. i uzup., Komisja Historyczna Komendy Hufca ZHP Bydgoszcz, Bydgoszcz.
Kronika 7 BDSHiW „Forward” tom I 2014-2015,
ZHP Hufiec Bydgoszcz-Miasto.
Kronika 7 BDSHiW „Forward” tom II 2015-2016,
ZHP Hufiec Bydgoszcz-Miasto.

puls”, Kraków.
Hojan Mieczysław. 2007. Harcerki i harcerze
w Bydgoszczy: historia harcerstwa bydgoskiego
w latach 1917-2007, Związek Harcerstwa Pol-

Kronika 7 BDSHiW „Forward” tom III 2016-2017,
ZHP Hufiec Bydgoszcz-Miasto.
Kronika 7 BDSHiW „Forward” tom IV 2017-2018,
ZHP Hufiec Bydgoszcz-Miasto.

skiego, Komenda Hufca, Bydgoszcz.
Grądziel Piotr, Butkiewicz Michał, Nawrocki
Piotr, Sawicki Robert (red.). 2018. Harcerska
wędrówka przez stulecie: 100 lat bydgoskiego harcerstwa w fotografii, Wydawnictwo Pejzaż, Byd-

Kronika 7 BDSHiW „Forward” tom V 2018-2019,
ZHP Hufiec Bydgoszcz-Miasto.
Kronika obozu wędrownego 7 BDSHiW „Forward”.
2020. Hufiec ZHP Bydgoszcz-Miasto.
Jastrzębski Włodzimierz (red.). 1994. Księga pa-

goszcz.
Szuba Ludwik Stanisław. 2006. Harcerstwo na

miątkowa 25-lecia Wyższej Szkoły Pedagogicznej

Pomorzu i Kujawach w latach 1945-1950 w świe-

w Bydgoszczy, praca zbiorowa, Uczelniany Ko-

tle dokumentów Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Bydgoszczy, Bydgoszcz,
Wydawnictwo

Kujawsko-Pomorska

Szkoła

Wyższa.
Hojan Mieczysław. 1992. Harcerstwo w Bydgoszczy
1917-1992, Komisja Historyczna Komendy Hufca ZHP Bydgoszcz-Miasto, Bydgoszcz.

mitet Obchodów 25-lecia
WSP w Bydgoszczy. Wydaw. Uczelniane WSP,
Bydgoszcz.
Gordon Wincenty. 1960-1961. Materiały dotyczące
harcerstwa bydgoskiego w latach 1920-1947, Bydgoszcz.
MEA VIA. Propozycja związana ze zdrowiem psy-

Hojan Mieczysław. 1997. Harcerstwo w Bydgoszczy

chicznym. Skierowana do zuchów, harcerzy, har-

1917-1997, Instytut Wydawniczy „Świadectwo”,

cerzy starszych i wędrowników. 2020. Hufiec

Bydgoszcz.

ZHP Bydgoszcz-Miasto, Bydgoszcz.

Sobkowiak Urszula. 2006. Harcerstwo w życiu

Pruski Janusz. 2007. Nasze korzenie: 90. rocznica

jednostki (w wypowiedziach harcerskich senio-

powstania I Bydgoskiej Drużyny Skautowej im.

rów), Związek Harcerstwa Polskiego. Cho-

Stanisława Staszica, Galeria Autorska Jan Kaja

rągiew Kujawsko-Pomorska, Paiwan, cop.,
Bydgoszcz.

Jacek Soliński, Bydgoszcz.
Hojan Mieczysław (red.). 1989. Odeszli na wieczną

Maciejewska-Janke Teodora. 2002. Harcerstwo

wartę; 50 rocznica tragicznego września 1939 r.

żeńskie w Bydgoszczy 1918-1949, Związek Har-

i powstania Szarych Szeregów, Związek Harcer-

cerstwa Polskiego. Hufiec Bydgoszcz-Miasto,

stwa Polskiego. Komenda Chorągwi, Bydgoszcz.

Bydgoszcz.

Wesołek Krystyna, Młodzikowski Sławomir.

Kołakowski Zbigniew. 2005. Historia walki mło-

2013. Okrył chwałą trzy mundury – harcerski,

dzieży szkolnej i harcerzy z dywersją niemiecką:

więziennych pasiaków, kapłański, Instytut Wy-

Bydgoszcz, [s.n.], Bydgoszcz.

dawniczy „Świadectwo”, Bydgoszcz.

Komenda Bydgoskiej Chorągwi Harcerstwa Polskiego

Hojan Mieczysław (red.). 1992. Opracowania histo-

im. Mikołaja Kopernika. Wytyczne programowo-

ryczne na sesję popularno-naukową „Sokolnictwo,

-organizacyjne na rok harcerski 1969/1970. 1969.

skauting, harcerstwo”, Związek Harcerstwa Pol-

Bydgoszcz.

skiego. Komisja Historyczna
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Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej w Bydgoszczy,
Bydgoszcz.
Propozycja Programowa Hufca Bydgoszcz – Przebudzenie. 2019. Hufiec ZHP Bydgoszcz-Miasto,
Bydgoszcz.

Hojan Mieczysław (opr.). 1999. Szare Szeregi
w Bydgoszczy. Komisja Historyczna Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi ZHP, Bydgoszcz.
Michalski Leszek. 1989. Sztandary Błękitnej
Czwórki Bydgoskiej (4 BDH − Bydgoskiej Dru-

Zürn-Zahorski Zbigniew. 1993. Pseudonim „Ja-

żyny Harcerskiej im. Jana Kilińskiego), Komi-

cek”, Instytut Wydawniczy „Świadectwo”, Byd-

sja Historyczna Komendy Hufca ZHP, Byd-

goszcz.

goszcz.

Sobkowiak Urszula (red.). 2003. Rola harcerstwa

Karabasz Helena, Krystowczyk Halina, Ćwi-

w profilaktyce społecznej: wyzwania, doświadcze-

klińska Maryla, Miszczuk Krystyna, Grosman

nia, perspektywy. Związek Harcerstwa Polskie-

Małgorzata, Nawrocki Piotr. 2019. Tym, co ode-

go. Komenda Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej

szli na wieczną wartę. Harcerki i Harcerze Byd-

im. Mikołaja Kopernika, CKP, Bydgoszcz.

goscy. Przewodnik po nekropoliach bydgoskich,

Sprawozdanie Oddziału Pomorskiego Związku Har-

Bydgoszcz.

cerstwa Polskiego za rok 1932. 1933. Zarząd Od-

Karabasz Helena, Krystowczyk Halina, Ćwikliń-

działu Pomorskiego Związku Harcerstwa Pol-

ska Maryla, Miszczuk Krystyna, Grosman Mał-

skiego, Toruń.

gorzata, Nawrocki Piotr. 2020. Tym, co odeszli

Sprawozdanie Oddziału Pomorskiego Związku Har-

na wieczną wartę. Harcerki i Harcerze Bydgoscy.

cerstwa Polskiego za rok 1933. 1934. Zarząd Od-

Przewodnik po nekropoliach bydgoskich, wydanie

działu Pomorskiego Związku Harcerstwa Polskiego, Toruń.

drugie uzupełnione, Bydgoszcz.
Maciej Charczuk, 2020, Udział bydgoskich harce-

Sprawozdanie Oddziału Pomorskiego Związku Har-

rzy w powstaniu wielkopolskim oraz w innych wal-

cerstwa Polskiego za rok 1938. 1939. Zarząd Od-

kach odzyskanie niepodległości latach 1918-1920,

działu Pomorskiego Związku Harcerstwa Polskiego, Toruń.

Bydgoszcz.
Andrysiak Lucyna, Sobkowiak Urszula (red.).

Sprawozdanie z działalności Bydgoskiej Chorągwi

2005. W harcerstwie i o harcerstwie − Aleksander

Związku Harcerstwa Polskiego im. Mikołaja Ko-

Kamiński, Związek Harcerstwa Polskiego. Ko-

pernika od 20.02.1965 roku do 23.04.1969 roku.
1969. Bydgoszcz.

menda Kujawsko-Pomorskiej
Chorągwi im. Mikołaja Kopernika, Bydgoszcz.

Sprawozdanie z działalności Bydgoskiej Chorą-

Sucharska Dorota. 2001. W zielone chusty przy-

gwi Związku Harcerstwa Polskiego za okres

strojeni: dzieje Szczepu Siódmych Bydgoskich

1976-1980: opracowane w oparciu o uchwałę

Drużyn Harcerskich w Bydgoszczy im. Hetmana

programową VII konferencji sprawozdawczo

Jana Karola Chodkiewicza w latach 1921-2001,

wyborczej Chorągwi Bydgoskiej ZHP. 1981.

Wydaw. Margrafsen, Bydgoszcz.

Związek Harcerstwa Polskiego. Bydgoska

Sucharska Dorota. 2006. W zielone chusty przy-

Komenda Chorągwi im. Mikołaja Koperni-

strojeni: suplement: dzieje Szczepu Siódmych Byd-

ka, Bydgoszcz.

goskich Drużyn Harcerskich w Bydgoszczy im.

Domańska Katarzyna (red.). 2002. Spotkania
z przyrodą: 5 lat działalności programowej Har-

Hetmana Jana Karola Chodkiewicza w latach
1921-2006, PU Wipress, Bydgoszcz.

cerskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Fun-

Błaszczyńska Bożena. 2001. Wiejska wycieczka:

ce, Harcerskie Centrum Edukacji Ekologicznej

przyrodnicza ścieżka edukacyjna, Harcerskie

Funka, AR Pegaz, Bydgoszcz.

Centrum Edukacji Ekologicznej Funka, AR Pe-

Szlak turystyczny w ramach projektu „Bydgoszcz
jest Polska 1920”. 2020. Hufiec ZHP Bydgoszcz-Miasto, Bydgoszcz.

gaz, Bydgoszcz.
Baumgart Edward. [b.d.]. Wierni Zielonej Siódemce, Koło Byłych Siódemkarzy.
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Założenia programowe Komendy Bydgoskiej Chorą-

BANJO /Bydgoska Akcja Nauki Języków Obcych/

gwi Związku Harcerstwa Polskiego na lata 1962-

wraca pod namioty. rozm. przer. Stanisław Jaku-

1965. 1963. Zespół Programowy Komendy Cho-

bowski z Głogek Jan. 1980. „Dziennik Wieczor-

rągwi ZHP, Bydgoszcz.

ny”, nr 153, s. 1.

Zasłużeni dla harcerstwa bydgoskiego. Członkowie

Biwaki modne. Rok harcerski. Obozy harcerskie

kręgu. Biografie harcerskie opracowane z okazji

zorganizowane w br. przez Komendę Hufca ZHP

30-lecia działalności Kręgu Seniorów „Dębowego

w Bydgoszczy. 1973. „Ilustrowany Kurier Pol-

Liścia” im. A. Kamińskiego

ski”, R. 29. nr 225, s. 6.

Związani harcerskim węzłem. 10 lat działalności
Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Bydgoszczy w roku stulecia harcerstwa. 2011. Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa, Bydgoszcz
Związek

Harcerstwa

Polskiego,

Sprawozdanie

od 28.X.1961 do 20.II.1965. 1965. Bydgoszcz.
Związek

Harcerstwa

Polskiego,

Sprawozdanie

od 20.II.1965 do 23.IV.1969. 1969. Bydgoszcz.

Miszczuk Marian. 1987. Bydgoskie, „Harcerstwo”
nr 11/12, s. 12-25.
Jaśkowiak Jerzy. 1990. Bydgoskie Polskie Drogi.
Wierne ojczyźnie i harcerskim ideałom. „Dziennik Wieczorny” nr 14, s. 4. il. 2.
Jaśkowiak Jerzy. 1990. Bydgoskie Polskie Drogi.
W konspiracji, „Dziennik Wieczorny”, nr 19,
s. 6. il. 3.

Sobkowiak Urszula (red.). 1996. Żagiel z lilijką:

Jaśkowiak Jerzy. 1990. Bydgoskie Polskie Drogi.

60 lat Harcerskiego Ośrodka Wodnego w Fun-

Wojenne losy, „Dziennik Wieczorny”, nr 24,

ce, Komenda Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi
ZHP im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy,

s. 6. il. 4.
Jaśkowiak Jerzy. 1990. Bydgoskie Polskie Drogi.
Do końca na posterunku, „Dziennik Wieczorny”,

Bydgoszcz.

nr 29, s. 6.

ARTYKUŁY

Błaszczyk-Forma Eugenia. 1990. Bydgoskie Polskie

Michalik Elżbieta. 1992. Aby nie odeszli w mrok.
Haniebny proces bydgoskich harcerzy, „Gazeta
Roman

(rozm.).

nr 39, s. 6.
(AST). 2012. Bydgoscy harcerze świętują: rocznica,

Pomorska”, nr 137, s. 4.
Laudański

Drogi. Uzupełnienia, „Dziennik Wieczorny”,

2012.

Aktywność

do końca dni naszych: rozmowa z Lucyną Andrysiak, komendantką Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi
Związku Harcerstwa Polskiego w Bydgoszczy, „Gazeta Pomorska” nr 213, z dnia 12.09.2012, s. 8.
Bohdanowicz Stanisław. 1973. Ambitny program
harcerskiego działania w roku szkolnym 1973/1974,

„Gazeta Pomorska”, nr 45, z dnia 23.02.2012,
s. 8A.
Gordon Wincenty. 1970. Bydgoscy skauci, „Opowieści bydgoskie”, Poznań, s. 104-118.
Bydgoski ruch harcerski pozostaje żywy i aktywny
od 100 lat. 2017. „Gazeta Pomorska”, nr 224,
z dnia 26.09, s. 10.

„Ilustrowany Kurier Polski”, R. 29, nr 217, s. 1, 2.

Konarski Henryk. 2015. Bydgoskie Żagle, „Express

Betański Henryk, Jakubowski Stanisław. 1986. „Bądź

Bydgoski”, nr 259, dod. „Gazeta Niepodległa”,

gotów!” Z komendantką Bydgoskiej Chorągwi ZHP
rozm. przepr. Andrzejewski Mieczysław z Sosińską
Krystyną, „Dziennik Wieczorny”, nr 114, s. 3.

z dnia 05.11.2015, s. 2.
Kaczmarek Zbigniew, Kałdowski Włodzimierz,
Sobecki Włodzimierz. 2009. Bydgoszcz – Brom-

Bydgoska „Siódemka”, czyli „Plemię wilków”, 60-le-

berg: wybrane fragmenty wspólnej polsko-niemiec-
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rągiew Harcerzy w Bydgoszczy, Zespół: 6/1935/0

Miejski Związku Młodzieży Polskiej w Fordonie,

Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej
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o podjętych zobowiązaniach i czynach społecznych,

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, Proto-
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Szkic bibliografii bydgoskiego harcerstwa | Katarzyna Marszałek

191

Archiwum Akt Nowych, Korespondencja z pra-

Muzeum Harcerstwa w Warszawie, Podzię-

cownikami Instytutu Pediatrii, uczniami szkół
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Haliny Krysanki, Seria: 3.1 Organizacja Mło-
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MHAR/B/345/557/1,

Muzeum Harcerstwa w Warszawie, Myszkier

MHAR/B/383/557/4,

MHAR/B/387/557/8,

Halina Stanisława (z d. Pałubicka), ps. „Orzeł”,

MHAR/B/405/557/11, MHAR/B/420/1049/7.
Muzeum Harcerstwa w Warszawie, Chorągiew

„Atma”, 1921, Ul „Lina”, Rój „Spichrze” (Bydgoszcz), MHAR/SS/1652/5344.

Pomorska: Tajna Organizacja Wojskowa „Gryf

Muzeum Harcerstwa w Warszawie, Nowa-

Pomorski”, Hufiec Harcerzy w Bydgoszczy, Hu-

kowski Mieczysław, ps. „Skoczek”, 1926, Ul

fiec Harcerzy w Starogardzie, Hufiec Harcerzy

„Lina”, Rój „Spichrze” (Bydgoszcz), MHAR/

w Szubinie, 1967-1993; 1939-1945, MHAR/39-

SS/1654/187.
Muzeum Harcerstwa w Warszawie, Polaszew-

45/129.
hm.

ska Wanda Weronika, 1922, Ul „Lina”, Rój

Zbigniew Zürn-Zahorski, 1922-1994 – jed-

„Spichrze” (Bydgoszcz), MHAR/SS/1660/1031.

nodniówka 1 Bydgoskiej Drużyny Harcerzy

Muzeum Harcerstwa w Warszawie, Sędzierski

im. Stanisław Staszica na 70-lecie harcer-

Krescenty Antoni, hm., ps. „Czarnecki Krzych”,

stwa w Bydgoszczy 1987; 1917-1987, MHA-

1926, Ul „Lina”, Rój „Spichrze” (Bydgoszcz),

Muzeum

Harcerstwa

w

Warszawie,

R/B/502/1071/2.

MHAR/SS/1665/188.

Muzeum Harcerstwa w Warszawie, Biegoń-

Muzeum Harcerstwa w Warszawie, Stańczak

-Buczkowska Maria, ps. „Maja”, 1916-2003, Ul

Henryk, ps. „Rom”, 1926, Ul „Lina”, Rój „Spi-

„Lina”, Rój „Spichrze” (Bydgoszcz), MHAR/
SS/1615/1150.
Muzeum Harcerstwa w Warszawie, Biskupski

chrze” (Bydgoszcz), MHAR/SS/1668/3327.
Muzeum Harcerstwa w Warszawie, Staśkowiak
January, ps. „Czesław”, 1928-1991, Ul „Lina”, Rój

Mieczysław, ps. „Szary”, 1923, Ul „Lina”, Rój

„Spichrze” (Bydgoszcz), MHAR/SS/1669/4312.

„Spichrze” (Bydgoszcz), MHAR/SS/1616/5087.

Muzeum Harcerstwa w Warszawie, Zürn-Za-

Muzeum Harcerstwa w Warszawie, Bonin Hu-

horski Zbigniew, phm., ps. „Wiesław”, „Zawyr”,

bert, ps. „Habe”, 1912, Ul „Lina”, Rój „Spichrze”

„Krogulec Brat”, 1922-1994, Ul „Lina”, Rój

(Bydgoszcz), MHAR/SS/1617/863.

„Spichrze” (Bydgoszcz), MHAR/SS/1680/632.

Muzeum Harcerstwa w Warszawie, Gordon

Muzeum Harcerstwa w Warszawie, Bydgoszcz,

Wincenty, ps. „Wawrzon”, 1900-1982, Ul

MHAR/11-39/32, MHAR/ZHL/236, MHAR/

„Lina”, Rój „Spichrze” (Bydgoszcz), MHAR/

ZH L/2 3 7, M H A R /ZH L/50 7/1, M H A R /

SS/1631/2470.

ZH L/552 ,

M H A R /ZH L/55 3 ,

MHAR/

ZH L/64 1,

M H A R /ZH L/646 ,

MHAR/

Muzeum Harcerstwa w Warszawie, Gros Bożena (z d. Bykowska), ps. „Brzoza 3”, 1924, Ul

ZH L/69 3/2 , M H A R /ZH L/764 , M H A R /

„Lina”, Rój „Spichrze” (Bydgoszcz), MHAR/

ZH L/768 .

SS/1633/4839.
Muzeum Harcerstwa w Warszawie, Jakubow-

Muzeum Harcerstwa w Warszawie, Bydgoszcz,
MHAR/SS/1617/863,

MHAR/SS/1636/2205,

ski Maksymilian, hm., ps. „Jur”, 1913-1981 Ul

MHAR/SS/1680/632, MHAR/SS/4653/7075,

„Lina”, Rój „Spichrze” (Bydgoszcz), MHAR/

MHAR/SS/1614/1030, MHAR/SS/1615/1150,

SS/1636/2205.

MHAR/SS/1631/2470, MHAR/SS/1633/4839,

Muzeum Harcerstwa w Warszawie, Michalski

MHAR/SS/1648/3496, MHAR/SS/1649/864,

Leszek, hm., ps. „Toczyski”, „Kwiatek”, 1920-

MHAR/SS/1652/5344,

1999 Ul „Lina”, Rój „Spichrze” (Bydgoszcz),

MHAR/SS/1656/3822, MHAR/SS/1660/1031,

MHAR/SS/1648/3496.

MHAR/SS/1665/188,

Muzeum Harcerstwa w Warszawie, Mroziński
Bernard, ps. „Prus”, „Mrozik”, „Zimny”, 1913-

MHAR/SS/1654/187,
MHAR/SS/1668/3327,

MHAR/SS/1669/4312, MHAR/SS/3405/1282,
MHAR/SS/86/787, MHAR/SS/106/191.
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Muzeum Harcerstwa w Warszawie, Bydgoszcz,

MHAR/B/516/1071/16, MHAR/B/517/1071/17,

MHAR/B/20/288/2, MHAR/B/95/189, MHA-

MHAR/B/527/353/127, MHAR/B/528/353/128,

R/B/130/320/1, MHAR/B/176/ 217/23, MHA-

MHAR/B/702/ 438/1, MHAR/B/714/1071/22,

R /B/444/353/113 ,

MHAR /B/746/710/2,

MHAR /B/502/1071/2,

MHAR/B/504/1071/4,

MHAR/B/509/1071/9,

MHAR/B/512/1071/12,

MHAR/B/515/1071/15,

MHAR /39-45/38,

MHAR/39-45/72, MHAR/39-45/129.
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Komisja Historyczna ZHP Chorągwi Krakow-

gnalizować kierownikom seminariów, że harcer-

skiej od ponad 20 lat gromadzi prace dotyczące

stwo stanowi specyficzny obszar, w którym nie

historii harcerstwa powstałe głównie na uczel-

mając głębszej wiedzy, można łatwo się pogubić.

niach krakowskich. Są one nadal na bieżąco ko-

Znaczna część kolekcji została przygotowana

lekcjonowane.

zupełnie poprawnie tak pod względem organi-

Jak wiadomo, prace dyplomowe a także magi-

zacji badań, jak i wynikających z nich wniosków

sterskie reprezentują zróżnicowany poziom, co

i uogólnień. Dowodzą tego uzyskane przez auto-

wynika z różnych kompetencji w zakresie wiedzy

rów wyróżnienia w kolejnych edycjach konkursu

o historii i metodyce harcerskiej zarówno auto-

Głównej Kwatery ZHP im. hm. O. Fietkiewicza

rów, jak i promotorów prac. Jest to widoczne już

na prace naukowe o tematyce harcerskiej, w kon-

w czasie lektury tytułów, zawierających, na szczę-

kursie na prace magisterskie z okazji 100-lecia

ście rzadko, rzucające się w oczy błędy. Trudno

harcerstwa o nagrodę prezydenta Miasta Krako-

jest wymagać od każdego promotora znajomości

wa prof. dr. hab. Jacka Majchrowskiego i w kon-

(choćby pobieżnej) historii harcerstwa oraz spe-

kursie pn. Harcerska Nagroda Myśli Twórczej

cyficznej nomenklatury harcerskiej, zmieniającej

im. hm. Stefana Mirowskiego. Innym kryterium

się ponadto na przestrzeni ponad stuletnich dzie-

wartości niektórych z tych prac jest to, że zostały

jów organizacji. A magistranci czy dyplomanci,

one po niezbędnych ingerencjach redakcyjnych

kierując się sympatią do organizacji, wynikającą

i uzyskaniu pozytywnych recenzji opublikowane

z krótszej lub dłuższej przynależności i nie posia-

drukiem w całości lub części w formie książkowej

dając o niej większej wiedzy, podejmują czasem

lub utrwalone na płycie CD.

pochopnie tematy dotyczące harcerstwa. Nie jest

Zasadniczą część kolekcji stanowią prace doty-

to na szczęście częsta praktyka. Jednak należy sy-

czące dziejów harcerstwa małopolskiego, w tym
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krakowskiego, oraz napisane pod kierunkiem

Batko Urszula. 2010. Wybitni instruktorzy har-

dr. hab. Janusza Wojtyczy, który w czasie długo-

cerscy związani z Mszaną Dolną 5, praca dyplo-

letniej pracy dydaktycznej i naukowej w WSP/

mowa napisana pod kier. dr. Janusza Wojty-

AP/UP w Krakowie zachęcał magistrantów

czy, UP Kraków, ss. 62 / także jako CD.

i dyplomantów do podejmowania takich badań1.

Biernat Robert. 2002. Harcerstwo bocheńskie 1912-

Wynikiem tych prac jest szereg wartościowych

1939, praca magisterska napisana pod kierun-

opracowań, a niejednokrotnie także zachowanie

kiem prof. dr. hab. Bogdana Tarasiuka, AP Kra-

informacji o pracy harcerskiej środowisk, których

ków, ss. 258 / także jako CD.

dokumenty działalności uległy rozproszeniu lub

Bobek Danuta. 1969. Śpiew w harcerstwie, praca

zniszczeniu. Kilkanaście poświęcono postaciom

dyplomowa napisana pod kier. prof. Mieczy-

zasłużonych instruktorów harcerskich. Inne pra-

sława Chudoby, Zaoczne Studium Nauczy-

ce zostały przekazane przez autorów lub trafiły
do archiwum wraz ze spuściznami po dawnych

cielskie w Tarnowie, ss. 66.
Bołoz Krzysztof. 2008. Przemiany w harcerstwie

instruktorach chorągwi.

po roku 1989, praca magisterska napisana pod

Nie od rzeczy byłoby w tym miejscu wspomnieć, że

kier. dr. Janusza Wojtyczy, UP Kraków, ss. 111

organizowany obecnie konkurs Głównej Kwatery

/ także jako CD.

ZHP im. hm. O. Fietkiewicza na prace naukowe

Bula Janusz. 2002. Harcerstwo na terenie miasta

o tematyce harcerskiej ma swoje początki w 1976 r.,

Lublińca w latach 1920-1949, praca magister-

kiedy został zorganizowany po raz pierwszy kon-

ska napisana pod kierunkiem dr. Jana Ostoj-

kurs Głównej Kwatery ZHP na prace magisterskie
o tematyce harcerskiej. W jury konkursu zasiadali

skiego, AP Kraków, ss. 151.
Bula Janusz. 2000. Harcerstwo na terenie miasta Lu-

m.in. patron obecnie organizowanego konkursu

blińca w latach 1920-1949, praca dyplomowa na-

hm. Olgierd Fietkiewicz i przewodniczący jego

pisana pod kier. dr. Janusza Wojtyczy, AP Kra-

jury hm. Adam Massalski, a w gronie laureatów

ków, ss. 101 / także jako CD. Praca nagrodzona

był m.in. hm. Grzegorz Nowik (1979)2.

I nagrodą w konkursie Harcerskiej Nagrody
Myśli Twórczej im. hm. Stefana Mirowskiego

Badura Łukasz. 2010. Ks. harcmistrz Marian Lu-

w kategorii historia w 2001 r.

zar3 – założyciel harcerstwa w Trzebini, pra-

Bzdęga Jacek. 1998. Czesława Romana Puzon ps.

ca dyplomowa napisana pod kier. dr. Janusza

„Baśka” (1919-1944) 6. Próba biografii, praca dy-

Wojtyczy, UP Kraków, ss. 60 / także jako CD.

plomowa napisana pod kierunkiem dr. Janusza

Badura Łukasz. 2012. Ks. Marian Luzar – peda-

Wojtyczy, WSP Kraków, ss. 67 + 7 nlb.

gog, działacz społeczny, instruktor harcerski,

Cupiał Dariusz. 1999. Zarys działalności harcer-

praca magisterska napisana pod kier. dr. Ja-

skiej na ziemi myszkowskiej w latach 1922-1975,

nusza Wojtyczy, UP Kraków, ss. 94 / CD*4 .

praca dyplomowa napisana pod kier. dr. Janu-

1. Autor artykułu otrzymał nagrodę specjalną jako promotor i autor prac z historii harcerstwa w roku 2001 oraz nagrodę honorową im.
hm. O. Fietkiewicza w kategorii opracowań historii harcerstwa w roku 2004. Protokół z posiedzenia Jury konkursu Harcerskiej Myśli
Twórczej im. S. Mirowskiego, „Wiadomości Urzędowe” 2001, nr 3, s. 28.
2. Zob. U. Sobkowiak, Konkurs na prace naukowe dotyczące harcerstwa. Założenia i historia [w:] Harcerstwo – wyzwania i inspiracje. Konkurs
na pracę naukową dotyczącą harcerstwa. Konferencja naukowa 1 marca 2013 r., [Warszawa] b.r.w., s. 5-7; Pięciolecie konkursu Głównej
Kwatery ZHP na prace magisterskie o tematyce harcerskiej. 1977-1981, Warszawa 1982, ss. 36. Broszura zawiera wykaz 145 prac,
znajdujących się wówczas w posiadaniu biblioteki GK ZHP, opracowany przez Wojciecha Rozwadowskiego.
3. Marian Wojciech Luzar, pseud. Czarny Kruk (1895-1939), ksiądz, harcmistrz, komendant Krakowskiej Chorągwi Męskiej (1927-1930),
Naczelny Kapelan ZHP (1931-1939).
4. Gwiazdką oznaczono prace magisterskie napisane pod kierunkiem autora ocenione jako wyróżniające się.
5. Bronisława Szczepańcówna (1903-1996), nauczycielka, hm., hufcowa w Nowym Sączu (1929-1934, 1945-1949); Julian Toliński (1910-1986),
nauczyciel, hm., zast. hufcowego Hufca Limanowa (1960), uczestnik tajnego nauczania; Kazimiera Sobieska zam. Stachurowa (1916-2007),
nauczycielka, phm., komendantka konsp. Krak. Chorągwi Harcerek (1940-1941); Barbara Panaś z d. Cehak (1925-2010), hm., komendantka
Hufca Wieliczka (1948-1949), Limanowa (1967-1974) i Hufca Gorczańskiego (2003-2007); Józefa Kobylińska z d. Krzysztofiak (ur. 1929),
prof. dr hab. filologii polskiej, pwd., hufcowa Hufca Harcerek Kraków-powiat (1948-1949).
6. Czesława Romana Puzon pseud. „Baśka” (1919-1944), harcerka, żołnierz Związku Walki Zbrojnej-Armii Krajowej.
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sza Wojtyczy, WSP Kraków. Praca opubliko-

środowiska harcerskiego, praca magisterska

wana jako broszura pod tym samym tytułem

napisana pod kier. prof. nadzw. dr. hab. Zbi-

(Kraków 1999), ss. 28, dostępna w tej formie
/ także jako CD.

gniewa Pucka, KAAFM Kraków, ss. 103.
Grochowski Piotr. [2003]. Męski Hufiec Harcer-

Demidowski Stanisław. 2010. Wychowanie pa-

ski w Krakowie-Podgórzu w latach 1922-1939,

triotyczne młodzieży na podstawie działalności

praca magisterska napisana pod kier. prof.

51 Drużyny Harcerzy Żuawi z Rzeszowa, praca

dr. hab. Jerzego Gołębiowskiego, AP Kraków,

magisterska napisana pod kier. prof. dr. hab.

ss. 119. Praca opublikowana pt. Hufiec Har-

Zbigniewa Kwiasowskiego, UP Kraków, ss. 151.

cerzy Kraków-Podgórze w latach 1922-1939
(Kraków 2004), ss. 120 + 16 nlb.

Dragon Przemysław. 2007. Krakowska Chorągiew
Harcerzy w latach 1945-1950, praca magister-

Grzebyk Krzysztof. 1980. Chorągiew Krakowska

ska napisana pod kier. dr. Janusza Wojtyczy,

ZHP w latach 1945-1950, praca magisterska

AP Kraków, ss. 78 / także jako CD.

napisana pod kier. prof. dr. hab. Andrzeja Pil-

Gaczorek Andrzej. 1984. Wychowanie patriotycz-

cha, UJ Kraków, ss. 72 + 21 nlb.

no-obronne w Związku Harcerstwa Polskiego (na

Gucwa Kinga. 2004. Ślad Zenona Remiego 7 na

podstawie badań przeprowadzonych w drużynach

Ziemi Sądeckiej (próba biografii), praca dyplo-

starszoharcerskich Hufca ZHP Kraków-Podgórze

mowa napisana pod kier. dr. Janusza Wojty-

im. gen. Karola Świerczewskiego), praca magi-

czy, AP Kraków, ss. 45 / także jako CD.

sterska napisana pod kier. doc. dr. Stefana Za-

Hanusiak Piotr. 2008. Działalność Harcerskiego
Ośrodka w Korzkwi w latach 1985-2007, praca

bdyrskiego, WSP Kraków, ss. 114 + 5 nlb.
Gąsienica Walczak Maciej. 2008. Harcerstwo

magisterska napisana pod kier. dr. Janusza
Wojtyczy, AP Kraków, ss. 101 / CD*.

w Nowym Sączu w latach 1911-1950, praca magisterska napisana pod kierunkiem dr. Janusza

Hanusiak Piotr. 2006. Harcerski ośrodek w Korz-

Wojtyczy, AP Kraków, ss. 124. Praca nagro-

kwi jako baza dla turystyki szkolnej, praca dy-

dzona I nagrodą w konkursie na prace magi-

plomowa napisana pod kier. dr. Janusza Woj-

sterskie z okazji 100-lecia harcerstwa, opubli-

tyczy, AP Kraków, ss. 47.

kowana w formie CD pt. Pokłosie konkursu na

Hejnosz Jacek. 1988. Drużyny „Czerwonych Be-

prace magisterskie z okazji 100-lecia harcer-

retów” specyficzną formą przygotowania obron-

stwa (Kraków 2010).

nego młodzieży harcerskiej, praca magisterska

Glanowska Monika. 2013. Historia ruchu zu-

napisana pod kier. .dr Sławomira Mazura,

chowego od powstania do czasów współczesnych
1914-2013 (organizacja i metodyka), praca ma-

WSP Kraków, ss. 148 + 15 nlb.
Hulbój Marek. 2006. Działalność Towarzystwa

gisterska napisana pod kier. prof. Katarzyny

Gimnastycznego „Sokół” w Żywcu w latach 1893-

Dormus, UP Kraków, ss. 90.

1939 8 , praca magisterska napisana pod kie-

Gondek Józef. 1935. Rola harcerstwa w szkole

runkiem dr. Janusza Wojtyczy, AP Kraków,
ss. 90 / także jako CD.

powszechnej (na podstawie własnej pracy zawodowej i harcerskiej), praca dyplomowa, Pań-

Hulbój Marek. 2004. Życie i działalność Tade-

stwowy Instytut Nauczycielski Warszawa,

usza Jänicha9, praca dyplomowa napisana pod

ss. 152.

kier. dr. Janusza Wojtyczy, AP Kraków, ss. 23.

Gondek Marta. 2014. Ideały harcerskie w kształ-

Jaworski Jarosław. 2006. Harcerstwo w Limanowej

towaniu tożsamości na przykładzie sądeckiego

w latach 1929-1945, praca magisterska napisa-

7. Zenon Maria Remi, pseud. Bystre Oko (1905-1967), architekt, podharcmistrz, hufcowy Hufca Harcerzy w Nowym Sączu (1945-1949).
8. Obejmuje również działalność skautingu w łonie „Sokoła” od roku 1912.
9. Tadeusz Józef Jänich, pseud. Krzywy (1892-1973), pracownik kolei, założyciel skautingu na Żywiecczyźnie.
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na pod kier. dr. Janusza Wojtyczy, AP Kraków,

w roku 1980. Opublikowana pod tym samym

ss. 133 / także jako CD.

tytułem na łamach Zeszytów Naukowych

Kamiński Krystian. 2017. Udział członków „So-

Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

koła” i skautingu w powstaniu wielkopolskim,

„Krzysztofory” nr 5 1978, s. 59-89. Dostępna

praca dyplomowa napisana pod kier. dr. Janu-

w formie wymienionego artykułu.

sza Wojtyczy, KAAFM Kraków, ss. 29 / CD.

Kwiatek Anna Maria. 1983. 6 Krakowska Dru-

Kasprzak Agnieszka. 2010. Harcerski styl życia

żyna Harcerzy w latach 1911-1971, praca ma-

w opinii trzech pokoleń instruktorów Związku

gisterska napisana pod kierunkiem dr. Jana

Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej im.
Tadeusza Kościuszki, praca magisterska napi-

Krukowskiego, WSP Kraków, ss. 94.
Lasocka Anna Elżbieta. 2011. Wkład Olgi i An-

sana pod kier. dr. Marka Banacha, UP Kra-

drzeja Małkowskich w tworzenie się harcerstwa

ków, ss. 77 / CD.

polskiego, praca dyplomowa napisana pod

Kerth Aleksandra. 2010. Działalność opiekuńczo-wychowawcza 77 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Tolemak”, praca magister-

kier. prof. UKSW dr hab. Joanny Schiller-Walickiej, UKSW Warszawa, ss. 86 / CD.
Lorańc Anna. 2010. Edycje śpiewników harcer-

ska napisana pod kier. dr. Andrzeja Ryka,

skich w latach 1910-2010, praca magisterska

UP Kraków, ss. 104 / także jako CD.

napisana pod kier. dr hab. Marii Pruchnic-

Kilian Krzysztof. 2010. Inż. Marek Kudasiewicz10

kiej, UJ Kraków, ss. 264 / także jako CD.

– nauczyciel i wybitny instruktor harcerski, praca

Praca wyróżniona w konkursie na prace

dyplomowa napisana pod kier. dr. Janusza Woj-

magisterskie z okazji 100-lecia harcerstwa,

tyczy, UP Kraków, ss. 44 / także jako CD.

opublikowana w formie CD pt. Pokłosie kon-

Kleczkowski Przemysław. 2010. Wykorzystanie

kursu na prace magisterskie z okazji 100-lecia

elementów metody zuchowej w pracy przedszkola,

harcerstwa (Kraków 2010) oraz nagrodzona

praca magisterska napisana pod kier. dr. Janusza

Nagrodą Szefa Kancelarii Prezesa Rady Mi-

Wojtyczy, UP Kraków, ss. 111 / także jako CD.

nistrów w konkursie Głównej Kwatery ZHP

Kornecki Tomasz. 2009. Marian Kornecki (1924-

na pracę naukową dotyczącą harcerstwa pod

2001) jako wzór osobowy, praca dyplomowa na-

honorowym protektoratem Ministra Nauki

pisana pod kier. dr. Janusza Wojtyczy, AP Kra-

i Szkolnictwa Wyższego w roku 201312.

11

ków, ss. 80 / CD.

Łesyk Michał. 2013. Hufiec Harcerzy Kraków-

Kubiesa Szymon. 2007. Harcerze w hitlerowskim

-Podgórze w latach 1945-1949, praca dyplo-

obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau, pra-

mowa napisana pod kier. dr Krystyny Sam-

ca dyplomowa napisana pod kier. dr. Janusza

sonowskiej, UJ Kraków, ss. 76 / CD. Praca

Wojtyczy, AP Kraków, ss. 117 / także jako CD.

nagrodzona nagrodą II stopnia w konkursie

Szare Szeregi

Głównej Kwatery ZHP im. hm. O. Fietkiewi-

w Krakowie w latach 1939-1945, praca magi-

cza w roku 2015, opublikowana pt. Harcerstwo

Kurowska

Magdalena.

1977.

sterska napisana pod kier. prof. dr. hab. An-

męskie w Podgórzu w latach 1939-1950, (Kra-

drzeja Pilcha, UJ Kraków. Praca wyróżniona

ków 2015), ss. 126 + 8 nlb.

w IV konkursie Głównej Kwatery ZHP na

Łesyk Michał. 2015. Krakowska Chorągiew Har-

prace magisterskie o tematyce harcerskiej

cerstwa (ZHP) w latach 1956-1975, praca magi-

10. Marek Kudasiewicz (ur. 1934), inż. ceramik, nauczyciel, harcmistrz, drużynowy 19 KDH i szczepowy Szczepu Lotniczego im. Żwirki
i Wigury oraz Szczepu Lotniczego „Srebrzystych Ptaków” (1957-1966, 1979-1985), zastępca komendanta Hufca Kraków-KleparzŁobzów (1961) i Hufca Kraków-Krowodrza (1977-1980), kier. Wydz. Harc. Komendy Krakowskiej Chor. ZHP (1982-1985), autor
harcerskich opracowań metodycznych.
11. Marian Kornecki (1924-2001), dr hist. sztuki, druż. po próbie, harcerz Rzeczypospolitej, drużynowy 1 KDH (1946-1947), zastępca
hufcowego Hufca Kraków-Śródmieście (1948-1949).
12. Zwycięzcy konkursu na prace naukową dotyczącą harcerstwa, [w:] Harcerstwo – wyzwania i inspiracje. Konkurs na pracę naukowa
dotyczącą harcerstwa. Konferencja naukowa 1 marca 2013 r., [Warszawa] b.r.w., s. 3, 8.

Kolekcja prac doktorskich,magisterskich i dyplomowych | Janusz Wojtycza

199

sterska napisana pod kier. dr. hab. Zdzisława

Miśkiewicz Mateusz. 2012. Działalność Krakow-

Zblewskiego, UJ Kraków, ss. 115 / CD. Praca

skiej Wodnej Drużyny Harcerskiej „Biała Frega-

nagrodzona nagrodą I stopnia w konkursie

ta” im. kpt. ż.w. T. Meisnera w latach 1971-2007,

Głównej Kwatery ZHP im. hm. O. Fietkiewicza

praca dyplomowa napisana pod kier. dr. Janusza

w roku 2016.

Wojtyczy, UP Kraków, ss. 51 / także jako CD.

Łomnicki Paweł. 2006. Harcerstwo w dolinie

Nalepa Tomasz. 2011. Harcerstwo w Wieliczce

Popradu do 1950 roku, praca dyplomowa napi-

w latach 1913-1950, praca magisterska napi-

sana pod kier. dr. Janusza Wojtyczy, AP Kra-

sana pod kier. dr. Janusza Wojtyczy, UP Kra-

ków, ss. 93 / także jako CD.

ków, ss. 104 + 13 nlb. / także jako CD*.

Łysak Katarzyna. 2016. Powstanie oraz działalność

Noszka Józef. 2003. Działalność Hufca ZHP

I Męskiej Drużyny Harcerskiej im. Kazimierza

Wadowice w latach 1957-1961, praca dyplomo-

Pułaskiego w Bieczu w latach 1921-1936, praca

wa napisana pod kier. dr Janusza Wojtyczy,

dyplomowa napisana pod kier. dr. hab. Piotra

AP Kraków, ss. 102.

Mikietyńskiego, UJ Kraków, ss. 65 / CD.
Majda Dawid. 2010. Muzeum Afrykanistyczne
im. dr. Bogdana Szczygła

13

w Olkuszu i jego

oferta edukacyjna, praca dyplomowa napisana
pod kier. dr. Janusza Wojtyczy, UP Kraków,
ss. 77 / także jako CD.

Nowak Damian. 2009. Tradycje Szarych Szeregów we współczesnym harcerstwie, praca dyplomowa napisana pod kier. dr. Janusza Wojtyczy, UP Kraków, ss. 91 / także jako CD.
Nowak Jan. 2006. Działalność Szczepu Harcerskiego „Bartoszowcy” Hufiec Kraków-No-

Małysz Przemysław. 2000. Reaktywowanie i dzia-

wa Huta w latach 1966-1986, praca dyplomo-

łalność Związku Harcerstwa Polskiego w Krakowie

wa napisana pod kier. dr. Janusza Wojtyczy,

w latach 1956-1959, praca magisterska napisana pod

AP Kraków, ss. 62 / także jako CD.

kier. prof. dr. hab. Tomasza Biedronia, AP Kraków,

Nowak Joanna. 2012. Wpływ przynależności

ss. 93 / CD. Praca wyróżniona w konkursie Har-

do harcerstwa na kształtowanie systemu warto-

cerskiej Nagrody Myśli Twórczej im. hm. Stefana

ści jego członków, praca magisterska napisana

Mirowskiego w kategorii historia w 2001 r.

pod kier. dr. Janusza Wojtyczy, UP Kraków,

Masiuk Krzysztof. 1986. Dzieje Związku Harcer-

ss. 110 / także jako CD.

stwa Polskiego w Suchej Beskidzkiej od 1931 roku

Nowak Tomasz. 2005. Teresa Harsdorf-Bromowi-

do 1972 roku, praca napisana pod kierunkiem

czowa (1912-2003) 14 – nauczycielka, poetka, in-

dr. Józefa Łaptosa, WSP Kraków, ss. 179.

struktorka harcerska, praca dyplomowa napi-

Miłobędzki Paweł. 1990. Harcerze w okupowanym Krakowie 1939-1945, praca magisterska
napisana pod kier. dr. Jerzego Zawistowskie-

sana pod kier. dr. Janusza Wojtyczy, AP Kraków, ss. 75 / także jako CD.
Nowakowska

Grażyna.

1999.

Wychowawcza

go, WSP Kraków, ss. 115. Praca opublikowa-

działalność harcerstwa w szkołach podstawowych

na pod tym samym tytułem (Kraków 2005).

i średnich na terenie hufca ZHP Kraków-Podgórze

Dostępna w formie publikacji.

w latach 1921-1999, praca magisterska napisana

Misiek Piotr. 2006. Harcerstwo na terenie Miechowa
i powiatu miechowskiego w latach 1914-1939, praca
dyplomowa napisana pod kier. dr. Janusza Wojtyczy, AP Kraków, ss. 51 / także jako CD.

pod kierunkiem prof. dr. hab. Tomasza Biedronia, WSP Kraków, ss. 64 + 10 nlb.
Pająk Rafał. 2006. Harcmistrz Tadeusz Mitera
(1905-1986)15, praca dyplomowa napisana pod

13. Bogdan Stanisław Szczygieł (1928-1986), doktor medycyny, pisarz, podróżnik, podharcmistrz, członek konspiracji harcerskiej
w Olkuszu.
14. Teresa Janina Maria Harsdorf-Bromowiczowa, pseud. Jaśka (1912-2003), nauczycielka, harcmistrzyni, hufcowa Hufca Harcerek
w Zakopanem (1947-1949).
15. Tadeusz Marek Mitera, pseud. Walerian Mironiak (1905-1986), nauczyciel, harcmistrz, hufcowy Hufca Harcerzy Kraków-Podgórze
(1931-1939), Hufca Szarych Szeregów Kraków-Podgórze (1939-1941) i Hufca Harcerzy w Chrzanowie (1945-1948).
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kier. dr. Janusza Wojtyczy, AP Kraków, ss. 65

sterska napisana pod kier. prof. dr. hab Andrze-

/ także jako CD.

ja Pilcha, UJ Kraków, ss. 170 + 79 nlb.

Pająk Rafał. 2008. Tadeusz Mitera (1905-1986)

Rybski Bogusław. 1949. Związek Harcerstwa Pol-

– zasłużony nauczyciel, instruktor harcerski

skiego jako stowarzyszenie wyższej użyteczno-

i działacz społeczny, praca magisterska napi-

ści, praca magisterska, [Akademia Handlowa]

sana pod kier. dr. Janusza Wojtyczy, AP Kra-

Kraków, ss. 114.

ków, ss. 107. Praca wyróżniona w konkursie

Rzońca Bartosz. 2010. Losy Krakowskiej Cho-

na prace magisterskie z okazji 100-lecia har-

rągwi Harcerzy 1945-1950, praca magister-

cerstwa, opublikowana w formie CD pt. Po-

ska napisana pod kier. dr. hab. Zdzisława

kłosie konkursu na prace magisterskie z okazji

Zblewskiego, UJ Kraków, ss. 94 / CD. Praca

100-lecia harcerstwa (Kraków 2010).

opublikowana pt. Krakowska Chorągiew

Pająk Władysław. 1978. Przygotowanie obron-

Harcerzy w latach 1945-1950 (Kraków 2015),

ne młodzieży w działalności Gminnego Hufca

ss. 162 + 8 nlb., publikacja nagrodzona nagro-

Związku Harcerstwa Polskiego w m. Piwniczna

dą III stopnia w konkursie Głównej Kwatery

w woj. nowosądeckim (na podstawie badań prze-

ZHP im. hm. O. Fietkiewicza w roku 2017.

prowadzonych w latach 1976-1978), praca magi-

Sarapata Paweł. 2012. Harcerstwo w Wadowicach

sterska napisana pod kier. mgr. Jana Ziarkow-

w latach 1911-1950, praca magisterska napisana

skiego, WSP Kraków, ss. 83 + 7 nlb.

pod kier. dr. Janusza Wojtyczy, UP Kraków, ss.

Pazdur Alicja. 2010. Działalność harcerska w Li-

108 / także jako CD. Część pracy opublikowa-

manowskiem w latach 1929-1949, praca magi-

na jako rozdział pt. C.k. Gimnazjum w Wado-

sterska napisana pod kier. dr Ewy Żmijew-

wicach – kolebka wadowickiego skautingu w pra-

skiej, UP Kraków, ss. 130 / także jako CD.

cy „Idziemy w bój życia”. Społeczność wadowic-

Praca wyróżniona w konkursie na prace ma-

kiego Gimnazjum w drodze do Niepodległej [red.]

gisterskie z okazji 100-lecia harcerstwa, opu-

K. Meus (Wadowice 2018), s. 41-63.

blikowana w formie CD pt. Pokłosie konkursu

Sońta Jacek. 1988. Analiza problematyki wycho-

na prace magisterskie z okazji 100-lecia harcer-

wania patriotycznego w Związku Harcerstwa

stwa (Kraków 2010).

Polskiego na podstawie dokumentów, prasy i wy-

Pazdur

Damian.

2007.

Stanisław

Porębski

dawnictw harcerskich (wydanych w latach 1985-

(1922-1989) 16 – nauczyciel, instruktor harcerski,

1987), praca magisterska napisana pod kier.

działacz społeczny, praca magisterska napisa-

dr. Sławomira Mazura, WSP Kraków, ss. 91.

na pod kier. dr. Janusza Wojtyczy, AP Kra-

Sporek Aleksander. 2003. Wychowawcza rola

ków, ss. 109*.

harcerstwa na przykładzie Hufca ZHP Węgier-

Roczyna Paweł. 2012. Harcerstwo na Żywiec-

ska Górka, praca magisterska napisana pod

czyźnie w latach 1912-1950, praca magister-

kierunkiem prof. dr. hab. Tomasza Biedronia,

ska napisana pod kier. dr. Janusza Wojtyczy,
UP Kraków, ss. 118 / także jako CD.

AP Kraków, ss. 99.
Strama Zofia. 1989. Powstanie i rozwój skautingu

Ryba Katarzyna. 2006. Działalność harcerska na

na terenie obecnego województwa nowosądeckie-

ziemi chrzanowskiej w latach 1920-1939, pra-

go w latach 1911-1918, praca magisterska napi-

ca magisterska napisana pod kier. dr. Janusza

sana pod kierunkiem dr Henryki Kramarz,

Wojtyczy, AP Kraków, ss. 108 / także jako CD*.

WSP Kraków, ss. 81.

Ryblewska Katarzyna. 1988. Harcerstwo na terenie

Strzemiecki Florian. 2002. Młodzieżowe i har-

miasta Krakowa w latach 1918-1939, praca magi-

cerskie drużyny pożarnicze w Polsce w latach

16. Stanisław Porębski, pseud. Szreniawa (1922-1989), mgr inż. elektrotechnik, nauczyciel, podharcmistrz, hufcowy III Hufca Harcerzy
w Krakowie (1946-1947), zastępca przewodniczącego Komisji Historycznej Krakowskiej Chorągwi ZHP (1980-1989), żołnierz Armii
Krajowej, animator krakowskich środowisk kombatanckich.
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1918-2000, praca dyplomowa napisana pod

na pod kier. dr. Janusza Wojtyczy, WSP Kra-

kier. dr. Jana Ostojskiego, AP Kraków, ss. 88

ków, ss. 246 / także jako CD ss. 260. Praca zo-

/ także jako CD.

stała wykorzystana jako podstawowe źródło

Szewczyk Stanisław. 1997. Działalność wycho-

do publikacji monografii hufca pt. Hufiec ZHP

wawcza harcerstwa na ziemi bocheńskiej w la-

Brzesko w latach 1957-1990 (Kraków 2020)18 .

tach 1939-1956, praca magisterska napisana

Tytro Renata. 1996. Harcerstwo w Bochni w la-

pod kier. dr. Janusza Wojtyczy, WSP Kraków,

tach 1912-1939, praca magisterska napisana

ss. 218 / także jako CD*.

pod kierunkiem prof. dr. hab. Zygmunta

Szkarłat Andrzej. 1997. Działalność wychowawcza

Ruty, WSP Kraków, ss. 161.

harcerstwa bocheńskiego w latach 1956-1981, praca

Wais Kamil. 2007. Związek Harcerstwa Polskiego

magisterska napisana pod kier. dr. Janusza Woj-

w latach 1918-1939. Studia z dziejów organizacji

tyczy, WSP Kraków, ss. 138 / także jako CD*.

młodzieżowej w II RP, praca doktorska napisa-

Szlęzak Włodzimierz. 2005. Harcerstwo w Krze-

na pod kier. prof. dr. hab. Andrzeja Andrusie-

szowicach w latach 1927-1939, praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr. Janusza Wojtyczy, AP Kraków, ss. 57.

wicza, UR Rzeszów, ss. 1103 / CD.
Wianecki Witold. 2010. Harcerstwo w opinii
studentów pedagogiki, praca magisterska napi-

Szlęzak Włodzimierz. 2007. Harcerstwo w Krze-

sana pod kier. dr. Janusza Wojtyczy, UP Kra-

szowicach w latach 1927-1950, praca magister-

ków, ss. 119 / także jako CD. Praca wyróż-

ska napisana pod kierunkiem dr. inż. Wal-

niona w konkursie na prace magisterskie

demara Kozaczyńskiego, AP Kraków, ss. 86

z okazji 100-lecia harcerstwa, opublikowana

+ 10 nlb. / także jako CD.

w formie CD pt. Pokłosie konkursu na pra-

Śledź Sławomir. 2007. Daniel Gołogórski

17

– in-

struktor harcerski i działacz sportowy, praca magisterska napisana pod kier. dr. Janusza Wojtyczy, AP Kraków, ss. 109 / także jako CD*.
Tabor Marcin. 2012. Harcerstwo w Jaśle w latach
1911-1950, praca magisterska napisana pod
kier. dr. Janusza Wojtyczy, UP Kraków, ss. 78
+ 121 nlb. / także CD

ce magisterskie z okazji 100-lecia harcerstwa
(Kraków 2010).
Wielochowska Ewa. 1986. Harcerki w polskiej
wojnie obronnej 1939 roku, praca magisterska
napisana pod kier. dr. Marka Balcerowiaka,
WSP Kraków, ss. 88.
Wiewiórka Włodzimierz. 1988. Działalność
Związku Harcerstwa Polskiego w zakresie przy-

Tomaszkiewicz Anna. 2006. Działalność Szcze-

gotowania obronnego dzieci i młodzieży, praca

pu „Preria” Hufiec ZHP Kraków-Podgórze, pra-

magisterska napisana pod kier. dr. Sławomira

ca dyplomowa napisana pod kier. dr. Janusza

Mazura, WSP Kraków, ss. 81.

Wojtyczy, AP Kraków, ss. 48 / także jako CD.

Wojtycza Janusz. 1993. Skauting polski w Galicji

Tryjańska Maria. 1980. Wartości wychowawcze

w latach 1910-1919, praca napisana pod kier.

obrzędów zuchowych, praca magisterska napi-

doc. dr. hab. Andrzeja Pankowicza, UJ Kra-

sana pod kier. dr. Jana Ziarkowskiego, WSP

ków, ss. 267 + 107 nlb. Praca opublikowana

Kraków, ss. 39 + 21 nlb.

pt. Skauting polski w Galicji i na Śląsku Cie-

Tyrkiel Andrzej. 1997. Działalność wychowawcza
Hufca Brzesko Związku Harcerstwa Polskiego
w latach 1939-1990, praca magisterska napisa-

szyńskim w latach 1910-1919 (Kraków 2000).
Wolak Kinga. 2006. Bronisława Szczepańcówna19, zasłużona

nauczycielka i instruktorka

17. Daniel Jerzy Michał Gołogórski, pseud. Żbik Czujny (1910-1969), inżynier rolnik, harcmistrz, zastępca komendanta Krakowskiej
Chorągwi Harcerzy (1935-1936), współtwórca i prezes Harcerskiego Klubu Narciarskiego w Krakowie (1936-1939, 1945-1947).
18. Po napisaniu pracy archiwum Hufca Brzesko uległo zniszczeniu w 1997 r. na skutek powodzi, stąd też niniejsza praca stanowi
podstawowe źródło informacji o działalności hufca.
19. Bronisława Stefania Szczepańcówna, pseud. Wrzos, Skrzętna Pszczoła (1903-1996), nauczycielka, harcmistrzyni, hufcowa Hufca Harcerek
w Nowym Sączu (1929-1934, 1945-1948), hufcowa Hufca Harcerek Nowy Sącz-powiat (1948-1949).
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harcerska Sądecczyzny, praca dyplomowa na-

/ CD. Praca nagrodzona Nagrodą Przewodni-

pisana pod kierunkiem dr. Janusza Wojtyczy,

czącego ZHP w konkursie Głównej Kwatery

AP Kraków, ss. 128 / także jako CD.

ZHP na pracę naukową dotyczącą harcerstwa

Wolnik Irena. 1977. Akcje obozowe Związku Har-

pod honorowym protektoratem Ministra Na-

cerstwa Polskiego (na przykładzie akcji letnich

uki i Szkolnictwa Wyższego w roku 201320 .

Hufca Kraków-Nowa Huta w latach 1967-1976),

Żak Jan. 1977. Efektywność pracy Szczepu Harcer-

praca magisterska napisana pod kier. doc.

skiego „Błyskawica” działającego przy Liceum

dr hab. Jadwigi Warszyńskiej, UJ Kraków,

Ekonomicznym w Miechowie, praca magister-

ss. 106.

ska napisana pod kier. doc. dr hab. Ireny Iste-

Wrona Marek. 2004. Harcerstwo na terenie mia-

rewicz, WSP Kraków, ss. 68.

sta Jaworzna w latach 1921-1945, praca dyplo-

Ponadto liczne prace doktorskie, magisterskie

mowa napisana pod kier. dr. Janusza Wojty-

i dyplomowe znajdują się w archiwach krakow-

czy, AP Kraków, ss. 51.

skich uczelni. Szereg z nich wymienił autor

Wrona Marek. 2006. Harcerstwo w Jaworznie

w opublikowanych bibliografiach 21.

w latach 1921-1989, praca magisterska napi-

Wyżej wymienione prace stanowią wartościo-

sana pod kierunkiem dr. Janusza Wojtyczy,

we źródła informacji o działalności głównie

AP Kraków, ss. 74 / także jako CD.

małopolskiego harcerstwa i są dostępne w lo-

Zawisza Bartosz. 2010. Wolne Harcerstwo i jego

kalu Komisji Historycznej ZHP Chorągwi Kra-

wpływ na lewicowe nurty w ruchu harcerskim

kowskiej w terminie cotygodniowego dyżuru

w

praca

– we wtorki w godzinach popołudniowych.

magisterska napisana pod kier. prof. dr. hab.

Możliwy jest także dostęp do ich treści za po-

Jerzego Gołębiowskiego, UP Kraków, ss. 128

średnictwem internetu.

dwudziestoleciu

międzywojennym,

20. Zwycięzcy konkursu na prace naukową dotyczącą harcerstwa, [w:] Harcerstwo – wyzwania i inspiracje. Konkurs na pracę naukowa
dotyczącą harcerstwa. Konferencja naukowa 1 marca 2013 r., [Warszawa] b.r.w., s. 3, 9-10.
21. Zob. J. Wojtycza, Tematyka harcerska w pracach magisterskich napisanych w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Komisji Edukacji
Narodowej w Krakowie w latach 1958-1993, „Harcerstwo” 1996, nr 6, s. 29-36 oraz Prace magisterskie o tematyce harcerskiej
obronione na polskich uczelniach w latach 1959-2004. Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie,
Ogólnopolski Klub Autorów i Dokumentalistów opracowań historii harcerstwa „Gniezno 2000” 2005, lipiec, s. 11-12.
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HARCERSTWO
Rocznik naukowy Muzeum Harcerstwa
nr 2/3, 2019/2020, s. 205-206

Setna rocznica odzyskania niepodległości przez

przedstawicieli wszystkich polskich ośrodków

Polskę w 1918 r. skłoniła nie tylko do wielu refleksji

skautowych. W wyniku porozumienia, jakie tam

i podsumowań związanych z walką i odbudowy-

zawarto, utworzono wspólną organizację – Zwią-

waniem zniszczonej państwowości, ale stała się

zek Harcerstwa Polskiego. Warto w tym miejscu

także doskonałym pretekstem do szerszego przyj-

zaznaczyć, że okres dwudziestolecia międzywojen-

rzenia się innym ważnym wydarzeniom tamtych

nego charakteryzował się dużym zróżnicowaniem

czasów. Lata I wojny światowej spowodowały, że

ruchu skautowego, a znaczące miejsce w jego histo-

rozwijający się na ziemiach polskich od początków

rii zajęły organizacje żydowskie.

XX wieku skauting musiał przeformułować swoją

W lipcu 2019 r. po trzyletnich pracach archiwal-

działalność ze względu na zmobilizowanie części

nych, redakcyjnych i korektorskich dzięki za-

instruktorów i skautów do armii zaborczych oraz

angażowaniu i finansowej pomocy rotarianina

wstępowanie członków organizacji do Legionów

Juliana Maharego ze Szwajcarii i wydawnictwu

Polskich. Harcerki i harcerze organizowali pomoc

Teatrowi NN – Brama Grodzka w Lublinie uka-

dla sierot, uciekinierów i innych ofiar wojennych.

zała się na półkach księgarskich książka Anny

Już 1 listopada 1916 r. w Warszawie odbył się zjazd

Jeziorkowskiej-Polakowskiej i Stanisława Dą-

zjednoczeniowy, w którym wzięły udział wszyst-

browskiego „Żydowskie organizacje skautowe na

kie organizacje harcerskie działające w byłym

Lubelszczyźnie 1916-1949”.

zaborze rosyjskim. W efekcie powstała nowa sa-

Publikacja ma na celu przybliżenie polskiemu

modzielna organizacja pod nazwą Związek Har-

czytelnikowi podstawowej wiedzy na temat dzia-

cerstwa Polskiego1. Dwa lata później, tuż przed od-

łalności żydowskich związków i stowarzyszeń

zyskaniem przez Polskę niepodległości w dniach

skautowych, szczególnie z terenu Lublina i Lu-

1-2 listopada 1918 r. w Lublinie obradował zjazd

belszczyzny.
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Kiedy w 1946 r. jeden z byłych mieszkańców Za-

Społeczność żydowska, sama wewnętrznie poli-

mościa, Mosze Szliam, przyjechał do rodzinnego

tycznie podzielona, społecznie dość hermetycznie

miasta po sześcioletniej zsyłce w głąb Rosji, za-

zamknięta, prezentowała postawy niechętne pań-

pytał członków zamojskiego Komitetu Żydow-

stwu polskiemu. Jej partie, stowarzyszenia społecz-

skiego: – Gdzie są dokumenty, protokoły, rejestry

ne i młodzieżowe, w tym różnorodny żydowski

z żydowskich bibliotek, szkół, parafii, organizacji,

skauting, miały charakter mocno nacjonalistyczny.

instytucji kulturalnych i dobroczynnych? Usłyszał

Przyczyną konfliktów w ruchu młodzieżowym

odpowiedź: – Nie ma możliwości ich ochrony, bo

były m.in. zapisy ustawy o szkolnictwie, które

nie pozostał po nich żaden ślad… Indywidualna

przewidywały wychowanie uczniów „w duchu

i gminna własność Żydów w mieście została zra-

Narodu Polskiego”. Stało to w opozycji do dążeń

bowana przez obcych.

mniejszości, zwłaszcza żydowskiej i ukraińskiej,

Kim byli ci obcy? Mordechaj Canin w swoich

które w wychowaniu dzieci i młodzieży widziały

wspomnieniach o Zamościu pisze: W zagładzie

zupełnie inne cele.

zamojskiej gminy wzięły udział trzy narody:

Na terenie II Rzeczypospolitej zarejestrowano

Niemcy zorganizowali mord, Ukraińcy mordowali,

sześć (ale stwierdzono istnienie 11) żydowskich

a Polacy rabowali.

organizacji skautowych: Ha-Szomer ha-Cair, Ży-

Przełom XIX i XX wieku w dziejach Europy to

dowski Związek Skautowy im. kpt. Józefa Trum-

okres gwałtownie narastających aspiracji naro-

peldora, zwany potocznie Betar, Akiba, Drużyny

dowych. Odrodzona Polska była rezultatem nie

im. Berka Joselewicza, Ha-Szomer he-Leumi oraz

tylko wysiłku zbrojnego, politycznego i organiza-

Harcerz Polski. Najliczniejszymi i najbardziej

cyjnego samych Polaków, ale też niezbyt sprawie-

prężnymi w działaniu były dwie pierwsze: Ha-

dliwych i niekorzystnych dla nas ustaleń podję-

-Szomer ha-Cair i Betar, udział pozostałych był

tych na konferencji pokojowej w Wersalu. „Mały

niewielki. Na Lubelszczyźnie działały także inne

traktat wersalski” nakładał na Polskę poszanowa-

żydowskie organizacje skautowe, tj. Ha-Szomer

nie praw mniejszości narodowych i etnicznych. To

ha-Leumi, ha-Noar ha-Cijoni, Ha-Szachar i Ma-

bardzo ogólnikowe pojęcie „poszanowania” da-

kabi. Ha-Szomer ha-Cair i Betar usilnie zabiegały

wało mniejszościom narodowym możliwość nad-

o poparcie władz ZHP w uznaniu ich za organiza-

interpretacji, którą skrzętnie wykorzystywali do

cje skautowe, co umożliwiłoby korzystanie z wie-

formułowania oskarżeń władz polskich na arenie

lu udogodnień, zwłaszcza na arenie międzynaro-

międzynarodowej, dotyczących nierespektowa-

dowej.

nia podpisanych przez Polskę traktatów.

Powojenna historia skutecznie usunęła z pamięci

Nacjonalizm był natchnieniem dla ogromnych

istnienie żydowskiego skautingu w Polsce. Do-

rzesz młodych ludzi wszystkich narodowości za-

piero badania prowadzone od końca lat osiem-

mieszkujących na terenie dawnej Rzeczypospoli-

dziesiątych i przez kolejne dekady powoli zaczęły

tej. Przedstawiciele tych nacji albo chcieli uzyskać

rozszerzać naszą wiedzę na ten temat. Jest ona

pełną niepodległość, jak było to w przypadku

odkrywana na nowo, wzbogaca wspólną historię

Ukraińców, albo też daleko posuniętą autonomię,

obu narodów, pozwala też lepiej zrozumieć wza-

np. dla społeczności żydowskiej.

jemne relacje, konflikty i problemy.

LITERATURA:

Anna Jeziorkowska-Polakowska, Stanisław Dąbrowski. 2019. Żydowskie
organizacje skautowe na Lubelszczyźnie 1916-1949, Lublin.
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Pozwalam sobie przekazać kilka uwag w związku

dakcyjna Kręgu w kalendarium dziejów harcer-

z artykułem dr hm. Wandy Czarnoty „Międzyna-

stwa w WMG podają, że po udziale sześciu gdań-

rodowy wymiar harcerstwa – rys historyczny”,

skich filaretów w obozie warszawskich harcerzy

1

opublikowanym w nr. 1 Harcerstwa z 2018 r. .

w Karwi latem 1919 r. powstały pierwsze druży-

W podrozdziale „Harcerstwo w Wolnym Mieście

ny: 8 sierpnia 1919 r. I Gdańska Drużyna Harce-

Gdańsku” w rozdziale „Harcerstwo poza grani-

rzy im. Zygmunta Augusta, a 8 września 1919 r.

2

5

cami Polski” autorka , powołując się na materiały

I Gdańska Drużyna Harcerek im. Emilii Plater .

szkoleniowe Kręgu Harcerzy b. Wolnego Miasta

Ale w Tece Historycznej nr 4 „Dzieje Harcer-

Gdańska, prace R. Woźniaka, R. Daszkiewicza

stwa Polskiego w Gdańsku 1918-1945”, wydanej

3

i W. Błażejewskiego , datuje powstanie pierw-

też w 1981 r. z okazji sesji naukowej i wystawy

szych drużyn harcerskich w Gdańsku na lato

70-lecia Harcerstwa Polskiego w Ratuszu Głów-

1919 r.

nego Miasta w Gdańsku, hm. Lucjan Czyżewski

Nie można się z tym zgodzić. Wprawdzie doc.
4

dr hm. Jan Winklewski we wstępie i Komisja Re-

(współautor kalendarium w „Harcerzach Wolnego Miasta Gdańska”) rozgranicza wydarzenia

1. Czarnota W. Międzynarodowy wymiar harcerstwa – rys historyczny, Harcerstwo. Rocznik naukowy Muzeum Harcerstwa, 2018, nr 1, s. 57-83.
2. op. cit., s. 65.
3. Harcerze Wolnego Miasta Gdańska. Materiały szkoleniowe dla drużyn. Komisja Redakcyjna Kręgu Harcerzy b. Wolnego Miasta Gdańska,
Gdańsk 1981, s. 10; Woźniak R., Harcerstwo polskie w Wolnym Mieście Gdańsku 1920-1939, Warszawa 1977, s. 27 i nast.; Daszkiewicz R.,
Harcerstwo polskie poza granicami Kraju od zarania do 1930 roku w relacjach i dokumentach, Lublin 1983, s. 77; Błażejewski W., Z dziejów
harcerstwa polskiego (1910-1939), Warszawa 1985, s. 149.
4. Jan Winklewski (1920-2000) w latach 1936-1939 był drużynowym XIII Drużyny Harcerzy im. Zawiszy Czarnego
w Gimnazjum Polskim w WMG (utworzone w 1922 r.); powstała w 1920 r. pierwsza Drużyna Harcerzy im. Zygmunta Augusta była drużyna
pozaszkolną. Harcerze Wolnego Miasta Gdańska, op. cit., s. 14; por. Woźniak R., op. cit. s. 45. Pełny biogram: Rzymowski S., Doc. dr Jan
Winklewski (1920-2000), Rocznik Gdyński 2003, nr 15, s. 370-373.
5. Harcerze Wolnego Miasta Gdańska, op. cit., s. 6 i 10.
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– obóz w Karwi datuje na rok 1919, a powstanie
6

li egzamin na „młodzika” i gdzie nad morzem przy

drużyn harcerskich umieszcza w roku 1920 .

poszumie fal powtarzali rotę przyrzeczenia. Z fila-

W. Czarnota błędnie przypisała R. Woźniakowi

retów stali się harcerzami .

informacje dotyczące powstania gdańskich dru-

Przeprowadził też ponad 100 wywiadów z b. har-

7

11

żyn w 1919 r. . Phm. Robert Woźniak, jeszcze jako

cerzami z okresu WMG, w tym z harcmistrzami

student pedagogiki i drużynowy akademickiego

Michałem Urbankiem i Janem Winklewskim

Kręgu Starszoharcerskiego „Gryf” (byłem w ra-

i hm. Marią Ostrowską .

dzie tego kręgu), opublikował w gdańskim cza-

O roku 1920 jako roku organizacji obozu w Karwi

sopiśmie „LITERY” w 1962 r. artykuł „Gdańscy

i powstania pierwszych drużyn harcerskich piszą

harcerze”, będący streszczeniem przygotowywa-

również inni gdańscy badacze tej problematyki .

nej przez niego pracy magisterskiej w Katedrze

Zastanówmy się, czy możliwe było zorganizowa-

Historii Wychowania w Wyższej Szkole Pedago-

nie latem 1919 r. polskiego obozu harcerskiego nad

8

12

13

gicznej w Gdańsku . Pisze w nim: Latem 1920 r.

Bałtykiem, w Karwi, która znajdowała się jeszcze

sześciu filaretów wyjechało na kurs harcerski do Kar-

wówczas w zaborze pruskim? W wyniku rozej-

wi (…}. Po przyjeździe do Gdańska, 8 sierpnia 1920

mu z 11 listopada 1918 r. pod Compiegne wojskom

r. założyli pierwszą drużynę męską im. Zygmunta

niemieckim nakazano ewakuować się z Belgii,

9

Augusta .

Francji, Alzacji i Lotaryngii; jeszcze przez pewien

Powtórzył te stwierdzenia w opublikowanej

czas jednostki niemieckie przebywać miały na

w roku 1977 książce „Harcerstwo polskie w Wol-

Wschodzie jako zapora przed bolszewicką Ro-

10

nym Mieście Gdańsku 1920-1939” . W pracy ba-

sją – dotyczyło to też Prus Zachodnich. W Puc-

dawczej oparł się m.in. na źródłowych, najbardziej

ku mieściła się niemiecka morska szkoła lotnicza

autentycznych informacjach zawartych w arty-

i zakłady naprawcze floty wojennej. W grudniu

kule członka Komendy Gdańskiej Chorągwi Har-

1918 r. Niemcy rozpoczęli tworzenie ochotniczego

cerzy phm. Gustawa Niemca „W perspektywie

wojska granicznego we wschodnich prowincjach

piętnastu lat pracy Harcerstwa w Gdańsku. 1920-

Rzeszy – Grenzschutz-Ost dla obrony niemiec-

1935”, opublikowanym w marcu 1936 r. w ZEWIE

kiego Wschodu. Nasiliły się zbrojenia i przygoto-

– organie prasowym Zarządu Oddziału/Okręgu

wania Niemców do walki o Pomorze .

ZHP w Wolnym Mieście Gdańsku. G. Niemiec

Autorzy pracy „Powrót Pomorza w granice

pisał w nim: (…) latem 1920 r. sześciu filaretów

Rzeczypospolitej” piszą: Już 11 stycznia 1919

wyjechało na kurs do Karwi, gdzie wszyscy złoży-

r. szefostwo cywilne i wojskowe prowincji Prusy

14

6. Historia Polonii Gdańskiej. Cykl: Dzieje Harcerstwa Polskiego w Gdańsku 1918-1945, wyd. Towarzystwo Przyjaciół Gdańska 1981, Teka
Historyczna nr 4, s. 2 (archiwum Komendy Chorągwi Gdańskiej ZHP).
7. Por. Woźniak R., op. cit., s. 28.
8. Woźniak R., Gdańscy harcerze, LITERY, Gdańsk 1962, nr 7, s. 12-13.
9. Ibidem, s. 12.
10. Woźniak R., op. cit., s. 28.
11. Niemiec G., W perspektywie piętnastu lat pracy Harcerstwa w Gdańsku. 1920-1935, ZEWIE, Gdańsk 1936, nr 3, s. 4 (Archiwum Państwowe
w Gdańsku, k.312-327 i w zbiorach Biblioteki Gdańskiej PAN); por.: Semkow P., ZEWIE. Pismo harcerzy polskich z Wolnego Miasta Gdańska
(1935-1938), Rocznik Historii Harcerstwa, Warszawa 2009, t. 5, s. 11-12.
12. Woźniak R., op. cit., s. 6.
13. Liczmański A., Idea harcerstwa w wychowaniu młodzieży polskiej w Gdańsku, ZEWIE, Gdańsk 1935, nr 1, s. 7; Kubiak K., Harcerstwo polskie
w Wolnym Mieście Gdańsku, Rocznik Gdański 1972, t. 32, z. 1, s. 91; Podsiadłowska E., Harcerstwo polskie w Wolnym Mieście Gdańsku
1920-1939, Gdańsk 1973, s. 26-27 (praca magisterska napisana pod kierunkiem doc. dr. S. Mikosa – udostępniła mi ją córka autorki hm. Ewa
Deręgowska); Liczmańska-Małek R., Harcerski krzyż. Opowieść o moim ojcu, Gdańsk 2015, s. 36-37; Harcerskie historie, [red.] J. Grzywacz
[et al.], Jastrzębie Zdrój 2010, s. 19; Kuligowski Z., Radys B., Harcerstwo gdańskie 1945-1973, Gdańsk 2015, s. 153 i 158; Leksykon
Chorągwi Gdańskiej ZHP, [red.] Z. Kuligowski, Gdańsk 2018, s. 60; Gajewska D., Alf Liczmański – harcerz, nauczyciel, wychowawca, Biuletyn
Informacyjny Gdańskiej Chorągwi ZHP, Gdańsk 2004, nr 10, s. 10; Radys B., Nasi bohaterowie, Gdańsk 2019, Chorągiew Gdańska ZHP
(zestaw folderów).
14. Kuligowski Z., Niemiecka Rada Ludowa w Gdańsku 1918-1920, Gdańsk 1964, s. 24, 37, 55 (praca magisterska napisana w Wyższej Szkole
Pedagogicznej w Gdańsku pod kierunkiem prof. dr. W. Łukaszewicza – w zbiorach autora); por. Kuchar A., Zabór pruski w zaraniu odbudowy
państwowości polskiej, w: Studia z historii Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, praca zbiorowa [red.] Z. Kaczmarczyk, Poznań 1962,
s. 16-17; Wajda K., Wrzenie rewolucyjne na Pomorzu Gdańskim (1918-1920), Bydgoszcz 1957, s. 24; Wroniak Z., Sprawa polskiej granicy
zachodniej w latach 1918-1919, Poznań 1963, s. 112-117.
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I Stołecznego ZHP (1918-1920). Informacje te po-

ograniczenie swobód Polaków . I dalej: Gdy na

szerzają biogramy S. Rudnickiego zamieszczone

początku maja 1919 r. projekt traktatu pokojowego

w 3 tomie „Harcerskiego Słownika Biograficz-

został przekazany delegacji niemieckiej, zaczęły

nego” i II tomie „Pocztu harcmistrzyń i harc-

16

22

się prześladowania .

mistrzów” S. Puchały . Ich autorzy podają, że

Ludności doskwierała też trudna sytuacja zaopa-

S. Rudnicki (1896-1962) wiosną 1920 r. zorgani-

trzeniowa. Rok 1919 to był czas ostrej konfron-

zował wycieczkę 400 warszawskich harcerzy do

tacji, w której strona polska była zdecydowanie

Gdańska, na Hel i Kaszuby.

17

słabsza . W lipcu 1919 r. odbyły się polsko-nie-

O inspirującej roli warszawskiego harcerstwa do-

mieckie negocjacje dotyczące ułożenia wzajem-

tyczącej powstania pierwszych drużyn w Gdań-

nych relacji w okresie przejściowym na Pomorzu

sku pisał też w 1983 r. J. Szews . Być może z tego

Nadwiślańskim, a dopiero w grudniu tegoż roku

kręgu wywodził się organizator obozu warszaw-

na Pomorze przybyła grupa oficerów Ententy,

skich harcerzy w Karwi i to latem 1920 r.?

którzy mieli nadzorować proces przejmowania tej

Pewne wątpliwości co do organizacji obozu

18

23

ziemi przez Polskę .

w Karwi w 1920 r. może rodzić fakt trwania

Przejmowanie Pomorza przez Wojsko Polskie

wówczas wojny polsko-bolszewickiej – 1 lipca

Frontu Północnego, dowodzonego przez gen. Jó-

1920 r. powołana została Rada Obrony Państwa,

zefa Hallera, rozpoczęło się w styczniu 1920 r. od

a 28 lipca bolszewicy po zajęciu Białegostoku po-

Działdowa, Torunia i Bydgoszczy (17-20.01); do

wołali Komitet Rewolucyjny Polski. Pewnie dla-

Wejherowa i Pucka wojsko polskie wkroczyło 10

tego Komisja Redakcyjna Kręgu Harcerzy b. Wol-

lutego 1920 r. – w Pucku wówczas miał miejsce

nego Miasta Gdańska antycypowała daty obozu

19

symboliczny akt Zaślubin Polski z Morzem .

i powstania drużyn. Skoro jednak, poczynając od

Powyższy wywód historyczny dowodzi, iż latem

druha G. Niemca, wszyscy wybrzeżowi badacze

1919 r. nie była możliwa organizacja obozu pol-

początków harcerstwa w Gdańsku datują po-

skich harcerzy na Pomorzu.

wstanie pierwszej drużyny na 8 sierpnia 1920 r.,

W. Czarnota wspomina, że Po wojnie emisariusz

wkrótce po powrocie skautów gdańskich z obozu

polskich władz skautowych Stanisław Rudnicki

w Karwi, to możemy być pewni, że obóz ten od-

nawiązał kontakt z polskimi organizacjami mło-

był się w lipcu 1920 r.

20

dzieży szkolnej w Gdańsku . Dalej idzie Ewa

W Chorągwi Gdańskiej ZHP im. Bohaterów Zie-

Podsiadłowska, autorka pracy magisterskiej na

mi Gdańskiej za początek harcerstwa w Gdańsku

21

24

Uniwersytecie Gdańskim . Powołując się na

przyjęliśmy datę 8 sierpnia 1920 r. . Podkreślony

„Gazetę Gdańską” nr 88 z 16.04.1920 r., infor-

został ten fakt na zlocie w Gdańsku (13.09.2020 r.),

muje, że w kwietniu 1920 r. w Gdańsku przeby-

kończącym 36 Harcerski Rajd „Rodło”.

wała delegacja harcerzy warszawskich z druhem

Sprostowania wymagają też dwa fakty, o których

Stanisławem Rudnickim, komendantem Okręgu

pisze autorka artykułu na s. 66 . Za R. Daszkie-

25

15. Obracht-Prondzyński C., Korda K., Powrót Pomorza w granice Rzeczypospolitej. W setną rocznicę 1920-2020, Gdańsk 2020, s. 44.
16. Ibidem, s. 47; por. Kozicki S., Sprawa granic na konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 r., Warszawa 1921, s. 40; Piwowarski K., Dzieje
Gdańska w zarysie, Gdańsk 1946, s. 239-244.
17. Obracht-Prondzyński C., Korda K., op. cit., s. 44.
18. Ibidem, s. 61.
19. Ibidem, s. 92, 108-109.
20. Czarnota W., op. cit., s. 65.
21. Podsiadłowska E., op. cit., s. 26-27.
22. Harcerski Słownik Biograficzny, [red.] Wojtycza J., Warszawa 2012, t.3, s. 180-183; Puchała S., Poczet harcmistrzyń i harcmistrzów,
Warszawa 2014, t. II, s. 433.
23. Szews J., Powstanie pierwszych drużyn harcerskich na Pomorzu, Pomerania, Gdańsk 1983, nr 1-2, s. 39.
24. Kuligowski Z., Radys B., op. cit., s. 151 i 158; zob. też: Leksykon Chorągwi Gdańskiej ZHP, op. cit., s. 60; Harcerskie historie, op. cit., s. 19;
Radys B., op. cit., folder dr Stefan Mirau (1901-1942).
25. Czarnota W., op. cit., s. 66.
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wiczem błędnie podaje, że w latach trzydziestych

zapis kalendarium w broszurze „Harcerze Wol-

XX w. komendantem Hufca Harcerzy był jedynie

nego Miasta Gdańska” – impreza ta odbyła się

Alf Liczmański. Pierwszym komendantem Hufca

bowiem z udziałem gdańskiego harcerstwa nie

Harcerzy w latach 1931-1934 był phm. Gustaw Nie-

w 1935 r. a w 1936 r. (informacja jest na s.14, a nie

miec, późniejszy szef GK Szarych Szeregów (1939-

na s.13) .

26

28

1941) . Phm. Alf Liczmański, zastępca hufcowego

Na koniec chciałbym wyrazić uznanie Autorce

w latach 1931-1934, był komendantem hufca od

artykułu za trud opracowania rysu historyczne-

września 1934 r. do mianowania komendantem

go, syntezy międzynarodowego wymiaru harcer-

27

Gdańskiej Chorągwi Harcerzy 10.01.1935 r. .

stwa. Szkoda tylko, że zabrakło w nim informa-

Fakt drugi dotyczy uroczystości Polonii Gdań-

cji o harcerstwie na Powiślu w latach 1920-1939

skiej w Tczewie. W. Czarnota błędnie odczytała

w podrozdziale „Harcerstwo w Niemczech” .

29

26. Woźniak R., op. cit., s. 42; zob. też: HSB, op. cit., t. 3 z 2012, s. 142-143; Puchała S., op. cit., t. II, s. 177.
27. Harcerze WMG, op. cit., s. 13; por. Woźniak R., op. cit., s. 42; Liczmańska-Małek R., op. cit., s. 39 i 54; Kuligowski Z., Radys B., op. cit., s. 153157; HSB, op. cit., t. 1 z 2006, s. 106-108; Puchała S., op. cit., t. I, s. 874-875.
28. Harcerze WMG, op. cit., s. 14.
29. Czarnota W., op. cit., s. 64-65; Leksykon Chorągwi gdańskiej ZHP, op. cit., s. 86-87.
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urodził się 3 grudnia 1919 r. w Warszawie. Kształ-

WŁADKA PRACA HARCERSKA
I WŁADKA ŻYCIE, CZYLI ZESPÓŁ

cił się w gimnazjum im J. Zamojskiego, gimnazjum

Do harcerstwa wstąpił jeszcze przed wojną.

Księży Marianów w Warszawie a potem na Wy-

W 1933 r. jako 14-latek należał do 2 Warszawskiej

dziale Nauk Społecznych i Ekonomicznych Wolnej

Drużyny Harcerzy przy gimnazjum Zamojskiego,

Wszechnicy Polskiej. Jednak to nie ekonomia mia-

a w 1937 r. został drużynowym 26 WDH im. gen.

ła być treścią jego życia, jeśli już, to bardziej nauki

Dionizego Czachowskiego (Hufiec Warszawa-

społeczne a zwłaszcza praca z młodzieżą. Praca

-Praga) przy zespole szkół przy ulicy Kowelskiej.

z młodzieżą harcerską, praca o ściśle określonym

Poznał wówczas działaczkę harcerską Halinę Am-

profilu – profilu artystycznym. Sam od wczesnych

broży, swoją przyszłą pierwszą żonę („rzymski”

lat młodzieńczych postanowił poświęcić się śpie-

ślub 30 grudnia 1945 r. w kościele s.s. Wizytek).

waniu, i to śpiewaniu na poziomie najwyższym,

W 1938 r. po ukończeniu kursu dziewiętnastolet-

bo operowym. Od roku 1945 do roku 1947 śpie-

ni Władek dostaje nominację na podharcmistrza.

wał już jako solista bas-baryton w muzycznych

Przedwojenna praca i przygody harcerskie kończą

teatrach warszawskich (debiutował jako Tonio

się w 1939 r. na letnim obozie Hufca Praga nad je-

w „Pajacach” Leoncavallo oraz jako Serwacy Ła-

ziorem Wielkie Partęczyny koło Brodnicy, obozie,

doga w „Verbum Nobile” Moniuszki), rok później

do którego potem Władek będzie często powracał

przeniósł się do Opery Warszawskiej, mającej swą

w swych wspomnieniach, opowiadając w swoich

siedzibę w sali „Romy”, a po odbudowaniu strasz-

niesamowitych i niezapomnianych gawędach

liwie zniszczonego Teatru Wielkiego w roku 1965

przy ognisku o tych cudownych choć ciężkich la-

podjął tam pracę solisty i pracę tę wykonywał do

tach wolności. Podczas okupacji wraz ze stryjem

końca, do przedwczesnej śmierci w 1980 r.

Piotrem wstąpił do Armii Krajowej i wziął udział

Władysław Franciszek Skoraczewski „Władek”
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w Powstaniu Warszawskim, walczył na Czer-

składającego się z pełnej orkiestry symfonicznej,

niakowie. Po upadku powstania, uciekając przez

chóru dziecięcego oraz chóru starszego (w sumie

Pruszków i wędrując przez lasy świętokrzyskie

niespełna pół tysiąca osób). Podstawą niezwy-

dotarł do wsi Zagość koło Jędrzejowa (kieleckie),

kłą, bowiem wiele podobnych zespołów musiało

gdzie znalazł schronienie na plebanii księdza Pio-

zawsze wybierać pomiędzy jakością artystyczną

tra Barańskiego i brał aktywny udział w ruchu

a atmosferą właśnie. I najczęściej wspaniały po-

partyzanckim.

ziom artystyczny, możliwy dzięki prawdziwie

W 1945 r. Władek wraca do zburzonej Warszawy

morderczej dyscyplinie, bezlitosnej konkuren-

i natychmiast podejmuje pracę w harcerstwie, no-

cji i eliminacji, był osiągany kosztem panującej

minowany w tym samym roku na stopień harcmi-

w takim zespole atmosfery. Przeciwnie, zespoły

strza (GKH R.L. 9/45). Od razu zwołuje harcerzy

mające zbyt przyjacielski i luźny charakter nie

i przyjaciół na pierwsze spotkanie przy Wiejskiej

prezentowały niestety zazwyczaj wysokiego po-

9. Na przełomie sierpnia i września zakłada pierw-

ziomu wykonawstwa. Władkowi, jako jednemu

szy powojenny chór. Na zbiórki wszyscy chodzą

z nielicznych, udało się od samego początku za-

piechotą, Władek aż z Grochowa, komunikacji

pewniać i jedno, i drugie.

bowiem w doszczętnie zburzonej Warszawie jesz-

Następne kilka lat życia Władka upłynęło pod

cze nie ma… Ten pierwszy zespół śpiewa w paź-

znakiem intensywnej działalności harcersko-ar-

dzierniku 1945 r. na I Zjeździe Instruktorów ZHP.

tystycznej wykonywanej w niezwykle ciężkich

W grudniu chór śpiewa na Pasterce w kościele Wi-

warunkach. Zespół pod jego kierownictwem

zytek, tradycja ta trwa aż do 1949 r.

brał aktywny udział w harcerskiej akcji letniej

W następnym roku dzięki poparciu Głównej

„Harcerstwo Warmii i Mazurom” (lata 1946-48).

Kwatery chór pod nazwą „Harcerski Zespół Pie-

Koncertował, ile się tylko da, i gdzie się tylko da,

śni i Tańca” występuje ze śpiewogrą „Wesele”

w „często nieufnych i nieprzyjaznych wioskach

oraz prezentuje pieśni ludowe, harcerskie i party-

mazurskich”. Młodzi artyści podróżowali wów-

zanckie. Zespół śpiewa tak dobrze, że zimą 1947

czas w… doczepianych do składów osobowych

r. Mieczysław Fogg decyduje się na nagranie ko-

wagonach towarowych z wbudowanymi prymi-

lęd (w układzie prof. Wandy Opid-Mayer) śpie-

tywnymi półkami i trzypiętrowymi pryczami.

wanych wraz z artystami Opery Warszawskiej

Repertuar obejmował pieśni legionowe, powstań-

w swoim studio na Okęciu. Studio to, Fogg-Re-

cze, okupacyjne, akowskie. Podczas pierwszego

cord, zostaje potem zajęte i zdewastowane przez

takiego obozu (1946) zespół objechał Olsztyńskie,

Urząd Bezpieczeństwa. W Niedzielę Palmową

Pomorze Zachodnie i Dolny Śląsk, w sumie ponad

tego roku zespół występuje z „Oratorium Męki

2500 km. W roku 1947 „wyraźnie” się poprawi-

Pańskiej wg Ewangelii św. Mateusza”. Dzięki

ło – wciąż wagony, ale tym razem do przewozu

doskonałym kwalifikacjom nabytym podczas

mebli. Ponad 100-osobowy „Reprezentacyjny

pracy instruktorskiej i własnej działalności arty-

Chór ZHP” zaliczył podobną trasę, zaśpiewał

stycznej od samego początku udaje się Władkowi

też dla wojsk radzieckich w Legnicy a w drodze

zapewnić dwa niezwykle ważne elementy stano-

powrotnej odwiedził „Władkową” wieś Zagość.

wiące o klasie tego pierwszego zespołu a także

Trzeci i ostatni obóz miał miejsce w roku następ-

zespołów następnych (będących kontynuacją tego

nym. O specyfice tych ciężkich powojennych lat

pierwszego) – znakomitą atmosferę i wysoki po-

i wciąż obecnym cieniu wojennych i powstanio-

ziom artystyczny. Te dwa elementy będą niezwy-

wych tragedii świadczy akcja pomocy finansowej,

kłą i solidną podstawą całej późniejszej działal-

jaką podjął wówczas Zespół – dochód z trzech

ności Władka - aż do ogromnego i działającego

koncertów w 1946 r. przekazano na koszty ekshu-

w latach 1965-1980 przy Teatrze Wielkim w War-

macji 11 harcerek zamordowanych w powstaniu

szawie Centralnego Zespołu Artystycznego ZHP,

w szpitalu przy ulicy Wolskiej.
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Specyfika lat powojennych to także likwidacja
harcerstwa w Polsce w latach 1949-50 i po prostu konieczność przejścia do organizacji o nazwie Służba Polsce. Wiosną 1949 r. zespół nosił
nazwę „Reprezentacyjny Chór SP pod dyrekcją
W. Skoraczewskiego” i oczywiście zmienił nieco
repertuar, w którym musiały się pojawić pieśni
masowe i „okolicznościowe” („Generał Walter”,
„Nasza daleka droga”). W lipcu tego roku 80-osobowy chór koncertował na obozach Junackich
Hufców Pracy i w jednostkach wojskowych.
Władek dwoił się i troił i robił wszystko, aby zespół mógł istnieć. W 1950 r. spróbował współpracy z Agencją Artystyczną ARTOS. Zespół liczący
wówczas około 60 osób z nowym repertuarem,
dostosowanym do wymogów Agencji, w kolejnych dwóch latach koncertował w ośrodkach
FWP i w uzdrowiskach. Pojawiło się wówczas
wiele chóralnej muzyki operowej, zespół wystąpił też wraz z Marią Fołtyn w warszawskiej Hali
Gwardii z wersją koncertową „Halki” St. Moniuszki.
Po Agencji przyszła kolej na przejście pod opiekę
Związku Zawodowego Kolejarzy, odbyło się kilka
prób w „czymś w rodzaju domu kultury” na osie-

na Nowogrodzką („Roma”). Zespół zaczął się na

dlu Domków Fińskich na Ujazdowie. Ostatnią pró-

dobre rozrastać. W październiku 1958 r. Władek

bą była nieudana współpraca z innym związkiem,

utworzył początkowo małą 36-osobową orkiestrę

tym razem Budowlanych. W 1955 r. chór musiał

symfoniczną. Rok wcześniej (1957) powstał chór

zawiesić swą dziesięcioletnią już działalność.

dziecięcy (drużyna młodsza), którego pierwszymi

Wszystko odżyło po pamiętnym roku 1956, kiedy

pedagogami zostali phm. Gabriela Konopka i to-

to odbył się Łódzki Zjazd Działaczy Harcerskich.

warzyszącycy jej oczywiście Władek. Od samego

W listopadzie roku następnego z inicjatywy

początku dzieciaki śpiewały nie tylko repertuar

Władka powstał nowy zespół tworzący jednocze-

koncertowy, ale brały udział w wielu przedsta-

śnie Szczep Drużyn Artystycznych ZHP (pierw-

wieniach operowych („Tosca”, „Carmen”, „Borys

sza próba – 27 listopada 1957). Członków zespołu

Godunow”, „Król Roger”). W tych pracowitych

pozyskiwano z warszawskich szkół, do których

latach Władkowi pomagali phm. Alicja Majew-

jeździł początkowo Władek, a potem dołączył do

ska, hm. Henryk Kośla, phm. Franciszek Tutak,

tej akcji hm. Henryk Kośla; jako pierwsze poja-

dh Ryszard Olek.

wiły się w zespole dziewczęta z liceum im. Hoff-

W 1959 r. zespół liczył już ponad 250 osób.

manowej. Lato następnego roku to pierwszy obóz

W roku tym i następnym wziął udział w akcji

wędrowny, ponad 30 koncertów zaśpiewanych

„Warmia i Mazury” oraz dawał koncerty dla woj-

na Warmii i Mazurach. Od listopada 1958 r. pa-

ska. W 1959 r. w czasie „Akcji Grunwald” śpiewał

tronat nad szczepem objęła dyrekcja Opery War-

„Suitę Grunwaldzką” I. Łojewskiego, w 1961 r. na

szawskiej i dotychczasowe próby na Senatorskiej

„Malcie” - Międzynarodowym Obozie Pokoju

w siedzibie Chorągwi Warszawskiej przeniesiono

i Przyjaźni - „Suitę Młodości”.
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Teatru Wielkiego w Warszawie – Władysława
Skoraczewskiego”. Zmieniono też i siedzibę – zespół rozgościł się w luksusowych w porównaniu
do poprzednich (jak i późniejszych) pomieszczeniach dopiero co odbudowanego Teatru Wielkiego. Pojawili się nowi instruktorzy śpiewu
– Krystyna Szwech (Wasilewska), Daria Iwińska.
Współpracę podjął znany i ceniony dyrygent TW
Mieczysław Nowakowski.
W 1967 r. zespół liczył dobrze ponad 350 osób,
a Władek rozpoczął kolejną tradycję zespołu
– pierwszomajowe koncerty chopinowskie. Również od roku 1965 datuje się współpraca CZA
z Filharmonią Narodową, gdzie zespół starszy
brał udział w koncertach okolicznościowych a zeLata 60. to kolejne zmiany na lepsze. Od 1960 r.

spół młodszy w koncertach symfoniczno-orato-

przez kolejnych sześć lat orkiestrę przygotowy-

ryjnych.

wał doskonały dyrygent Opery Warszawskiej

27 listopada 1967 r., dokładnie 10 lat od pierwszej

− Bogusław Madey. Ważne dla Władka i zespo-

próby szczepu artystycznego, odbył się w Teatrze

łu były lata 1961-1962. Wówczas wspólnie z inż.

Wielkim wspaniały 3,5 godzinny koncert jubi-

Wacławem Kaniewskim, dyrektorem uzdrowi-

leuszowy. Program koncertu zawierał aż 35 po-

ska w Kudowie Zdroju, wystąpił z inicjatywą

zycji! Ale to nie wszystko. Władek dysponował

zorganizowania Festiwalu Moniuszkowskiego.

wówczas absolutnie nieograniczoną energią. Dla

W dniach 15-22 lipca 1962 r. odbył się pierwszy

kogoś, kto tylko przychodził na próby „swojego”

taki festiwal, którego dyrektorem artystycznym

zespołu czy orkiestry, była to spora, ale też i nie

został Władysław Skoraczewski. W tych latach

przesadnie ciężka praca. Przed ważniejszymi

w zespole pracowali Hanna Lisowska, Alina Pie-

koncertami próby były po kilka razy w tygodniu,

chowska i Jan Zdzisław Rysiński.

wieczorami albo rano (niedziela przed 10.00 to

W czasie obozów letnich pracowano po harcer-

już jest rano, wczesne rano). Władek zaś oraz

sku. Zespół składał się z dwóch drużyn starszo-

kadra musieli zajmować się wszystkim. Czym?

harcerskich, 2 harcerskich i mieszanej drużyny

Oto krótka lista działań zespołu z tamtych 60-

zuchowej. Orkiestra liczyła (1971 r.) 70 osób, chór

70 lat. Niedzielne koncerty w Teatrze na Wyspie

starszy 140 a dziecięcy 150. Rozpoczęła się też

w warszawskich Łazienkach w ramach współpra-

wieloletnia opieka MON, które na obozach „star-

cy z Warszawskim Towarzystwem Muzycznym

szych” zapewniało transport oraz zakwaterowa-

(chór, orkiestra i soliści – Jerzy Antepowicz, Józef

nie – noclegi w jednostkach wojskowych a wy-

Wojtan, Jan Rysiński, Iwona Littych na ksylofo-

żywienie w kasynach oficerskich tych jednostek.

nie), koncerty w filharmonii (w samym okresie

Zespół starszy przejechał po kraju kilkadziesiąt

1971-1974 dziesięć wykonań muzyki poważnej,

tysięcy kilometrów i dał kilkaset koncertów.

Beethoven, Honneger, Mahler, Prokofiew, Pen-

Od 1965 r. zespół znalazł się pod patronatem

derecki, List, Ravel), współpraca z Teatrem Wiel-

Głównej Kwatery ZHP, zmieniono wówczas jego

kim (opery), wyjazdy zagraniczne (NRD, ZSRR,

nazwę na obowiązujący do końca „Centralny Ze-

Francja), obozy letnie z programem objazdowym

spół Artystyczny Związku Harcerstwa Polskie-

„Harcerski Uśmiech” rokrocznie przez wiele lat,

go” z dodawanym zawsze uzupełnieniem „pod

Warszawska Jesień – Festiwal Muzyki Współ-

dyrekcją harcmistrza Polski Ludowej i solisty

czesnej (1970, „Polla ta Dina” Xenakisa i „Eco”
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Nordheima pod dyrekcją A. Markowskiego), Har-

bardzo późno) i… być gotowym następnego ranka

cerski Lipiec Muzyczny (Olsztyn, lata 1965-1969,

do kolejnych zajęć i prób. Jest rzeczą niesamowi-

z pianistami E. Głąbówną i C. Owerkowiczem,

tą, że od początku aż do końca istnienia zespołu,

dyrygent M. Nowakowski)…

mimo takich ciężkich naprawdę warunków, nikt

Jak to wszystko Władek ogarniał i jak sobie z tym

nigdy w zespole nie narzekał, nikt z tego zespo-

radził, pozostanie tylko i wyłącznie jego tajem-

łu nie odchodził. Pamiętam taki epizod z jednej

nicą. Tajemnicą nawet nie taką wielką – po pro-

z mazurskich właśnie wiosek, gdzie po przejecha-

stu trzeba było być Władkiem… Przecież oprócz

niu połowy bardzo długiej trasy (oczywiście na

prób arcytrudnej współczesnej muzyki czy muzy-

koncert) zarządzono godzinną przerwę. Pierwszą

ki z epoki renesansu, przygotowań do śpiewania

naszą reakcją na to była chęć odespania chociażby

takiego w pełni profesjonalnego repertuaru przez

tej godziny. Ale na sam dźwięk donośnego zresztą

bądź co bądź częściowych amatorów oraz dzieci

głosu Władka wszyscy zerwali na równe nogi –

(część utworów śpiewana w językach obcych!),

każdy miał bowiem świadomość niepowtarzalno-

Władek w latach 1968-73 był jeszcze aktywnym

ści każdej przeżytej w zespole chwili – nie było

członkiem Rady Naczelnej ZHP! No i oczywiście

sensu jej tracić. Zawsze i wszędzie w zespole dzia-

występował jako solista w operach wystawianych

ło się coś interesującego, wartego przeżycia.

na scenie macierzystego Teatru Wielkiego…

To właśnie było jedną z wielu zasług Władka
– perfekcyjna praca z młodzieżą oraz w pełni

WŁADEK, JAKIM GO PAMIĘTAMY I BĘDZIEMY
ZAWSZE PAMIĘTAĆ, CZYLI WŁADKOWY UPÓR
I WIARA W DOBRĄ ROBOTĘ

profesjonalne podejście do spraw artystycznych.

Lata 50. Koncerty na „ziemiach odzyskanych”.

Odzyskanych, gdzie naturalne były dodatkowe

Praca polonizacyjna, przywracanie ziem Macierzy.

trudności, wynikające z ówczesnych politycznych

Były trudności z transportem, zdarzały się wrogie

realiów, czy koncertów w wojsku, późniejszych

przyjęcia przez miejscową ludność lub całkowity

wyjazdów „cywilnych”, udziałów w festiwalach,

ostentacyjny brak jakiejkolwiek reakcji. Bywało, że

czy miejscowych występów w Warszawie w Te-

brakowało też jedzenia! Mimo to Władek i zespół

atrze czy Filharmonii – zawsze mogliśmy na

realizowali swoje zadania. I to z powodzeniem.

Władka liczyć a dzięki Niemu mogliśmy liczyć na

We wspomnieniach z tamtych lat często przewi-

siebie. Sukcesy czy dobre przyjęcie naszych wystę-

ja się wątek takiego właśnie nieufnego czy wręcz

pów nie brały się z niczego. To był zawsze wynik

wrogiego początku koncertu, który kończył się po-

ciężkiej pracy, do której Władek zawsze potrafił

tem… obdarowaniem każdej chórzystki i każdego

nas przekonać. Mimo naszych „cielęcych” ma-

chórzysty bukietem kwiatów.

rzeń o błogim „nicnierobieniu” i naturalnej chęci

Poza akcją letnią przez cały rok Władek wraz

do „chwili odpoczynku” czy zajmowania się wła-

z kadrą instruktorską (harcerską i muzyczną)

snymi sprawami. Władek wierzył w to, co robi,

wykonywał bieżące zadania wychowawcze i ar-

bo wiedział, że porządna robota zawsze się opłaci.

tystyczne - szkolenia harcerskie i próby. Obozy

Kolejny przykład – w 1958 r. Władek założył

letnie (od samego początku istnienia zespołu) też

pierwszą harcerską orkiestrę symfoniczną. Pierw-

nigdy nie były odpoczynkiem. Elementy harcer-

szy występ tej orkiestry nastąpił na III Walnym

skie (biegi, zdobywanie sprawności, uczenie się

Zjeździe ZHP – sukces był tak wielki, że telewizja

pionierki, samarytanki, orientacji w terenie, zna-

przedłużyła swoją transmisję z Sali Kongresowej

jomości Prawa Harcerskiego, tradycji i symboliki

o całą godzinę (było to możliwie tylko w tamtych

obowiązującej w ZHP) łączono bowiem z licz-

czasach, gdy nie było jeszcze reklam…). Było to za-

nymi koncertami, na które trzeba było zawsze

mierzenie jak zwykle u Władka ambitne i jedno-

dojechać, odśpiewać i odegrać, powrócić (często

cześnie niesamowicie „trafione”, choć też i bardzo

I czy to dotyczyło pierwszych obozów letnich na
tak zwanym „dzikim Zachodzie”, czyli Ziemiach
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trudne. W szkołach muzycznych I i II stopnia ist-

dzieży harcerskiej zgromadzonej w CZA ZHP

niały i istnieją takie szkolne orkiestry, ale ćwiczo-

stanowiło to oczywiście jeszcze jedną, niesamo-

ny tam i grany repertuar jest dość standardowy

witą atrakcję, dodatkowy element motywujący

i wymuszony programem nauczania. Harcerska

chęć wstąpienia do zespołu i pracy w zespole. Ale

orkiestra oferowała uczniom i studentom uczelni

też i dodatkowa praca – nauczenie się całkiem

muzycznych coś zupełnie innego, znacznie bar-

nowego repertuaru. Wojsko dzięki ustaleniom za-

dziej atrakcyjnego – nie tylko repertuar klasycz-

wartym „na wysokim szczeblu” (z Głównym Za-

ny (wyjątki z oper, specjalne opracowania muzyki

rządem Politycznym LWP) dawało sprzęt - głów-

symfonicznej), ale i muzykę ludową, wojskową

nie ciężarówki słynnej marki Star 66, przewożące

(sic!), utwory operetkowe czy wreszcie utwory

oraz wytrząsające bezcenną młodzież i cenne in-

popularne o charakterze estradowym. Do tego

strumenty na obozy i na realizowane na obozach

zaś dołączana była specjalna atrakcja, dostępna

koncerty.

„tylko u Władka” – praca harcerska i obozy let-

Podczas tych kilku owocnych lat współpracy

nie. Wielu ze znanych i sławnych dzisiaj muzy-

z wojskiem CZA ZHP miał obozy tylko wędrow-

ków dzięki Władkowi poznało po raz pierwszy

ne i „zamieszkiwał” w kolejno odwiedzanych ko-

w życiu harcerstwo. Poznało i w większości przy-

szarach kolejnych okręgów wojskowych. Tamże

padków – autentycznie pokochało.

też był żywiony, trzeba tu wyraźnie podkreślić

Pamiętam dobrze te dość typowe i raczej nega-

− nie żołnierskim prostym jedzeniem, ale tym, co

tywne reakcje osób nigdy nienależących do har-

oferowały wówczas kasyna oficerskie. W zamian

cerstwa na konieczność „wbicia się w mundurek”,

zespół przeprowadzał program oświaty kultural-

obowiązujący podczas koncertów. I pamiętam

nej dla wojska w postaci specjalnych koncertów

niesłychanie wyrafinowane, delikatne a skutecz-

wykonywanych w jednostkach, na poligonach,

ne działania Władka – rozmowy z tymi ludźmi,

na stadionach, w halach sportowych, właściwie

zwłaszcza niesamowite wręcz gawędy przy ogni-

wszędzie. W trakcie tych koncertów odbywały

skach, ciągła praca prowadząca do tego, że doj-

się także specjalne konkursy dla żołnierzy, kon-

rzali muzycy, soliści Teatru Wielkiego w połowie

kursy prowadzone przez harcerzy a zwłaszcza

obozu a na pewno na jego końcu z ogromnym au-

przez nadzwyczaj przez wojsko doceniane − har-

tentycznym wzruszeniem składali Przyrzeczenie

cerki. Liczący już dobrze ponad 400 osób zespół

Harcerskie i stawali się wreszcie prawdziwymi

osiągnął wówczas tak wysoki poziom artystycz-

harcerzami.

ny, że występował również na scenach warszaw-

Potężny już zespół, należący do Szczepu Drużyn

skich teatrów muzycznych oraz wystąpił na sce-

Artystycznych i noszący miano Centralnego Ze-

nie słynnego Teatru „Bolszoj” w Moskwie.

społu Artystycznego ZHP działał dzięki niesa-

Władysław Skoraczewski miał bez przerwy ja-

mowitej wprost aktywnej i ciężkiej pracy Skora-

kieś nowe pomysły, starał się wykorzystać każdą

czewskiego na wielu polach. Obozy w kolejnych

okazję, ale raczej nie dla tak zwanej kariery, ale

latach to kolejne koncerty w ramach harcerskiej

głównie dla Polski i dla zespołu, JEGO zespołu.

akcji letniej „Warmia i Mazury” (między innymi

Mimo swej też bardzo intensywnej pracy opero-

specjalne koncerty z okazji 600-lecia Lidzbar-

wej (śpiewał przecież partie basowe w większo-

ka Warmińskiego, koncert podczas manifestacji

ści oper wystawianych na deskach warszawskiej

na Polu Grunwaldzkim). W roku 1960 za udział

„Romy” a potem Teatru Wielkiego, śpiewał tak-

w tej akcji CZA ZHP otrzymał Złotą Odznakę

że na wielu innych koncertach) w 1961 r. zajął się

Zasłużonych dla Warmii i Mazur (Władysław

Festiwalem Moniuszkowskim w Kudowie. Oczy-

Skoraczewski dostał odznakę srebrną).

wiście inaugurację tego festiwalu (rok później,

Następny wspaniały pomysł Skoraczewskiego to

w 90. rocznicę śmierci Stanisława Moniuszki)

nawiązanie współpracy z… wojskiem. Dla mło-

uświetnił nie kto inny, jak CZA ZHP, wykonujący
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(chór i orkiestra) bogaty repertuar moniuszkowski i kończąc słynnym mazurem ze „Strasznego
Dworu”. Zespół potem jeszcze wielokrotnie występował w Kudowie. Skoraczewski został potem
„Honorowym Obywatelem miasta Kudowy”, ale
przede wszystkim chodziło mu o docenienie muzyki Stanisława Moniuszki, równie pięknej jak
kompozycje B. Smetany czy A. Dworzaka, ale
w przeciwieństwie do tych czeskich i znanych na
całym świecie kompozytorów, właściwie w ogóle
niepromowanej. Podobnego zdania było również
wielu innych polskich muzyków, ale poza aktywną również w Kudowie (i na Kubie) Marią Fołtyn
i Władkiem właśnie, nikt w tym kierunku nie
podejmował żadnych kroków. A Skoraczewski
wprowadził na stałe muzykę Moniuszki do swego zespołu i to w postaci jakże typowej dla niego – najambitniejszej i najtrudniejszej, w postaci
pełnych inscenizacji trudnych dzieł tego kompozytora. W 1966 r. w Parku Zdrojowym w Kudowie wystawił i reżyserował „Widma” Moniuszki
(do tekstu z II części „Dziadów” Mickiewicza).
W przedstawieniu tym brali udział soliści z Te-

cach) koncerty na Świętym Krzyżu (Łysej Gó-

atru Wielkiego w Warszawie oraz chór i orkiestra

rze), gdzie estrada dla orkiestry i praktykable dla

CZA ZHP. „Widma” zostały potem wystawione

chóru były ustawione przed gmachem klasztoru

wielokrotnie w Kudowie, na zamku w Olsztynie,

(ściślej gmachem Muzeum Przyrodniczo-leśnego

w Częstochowie oraz aż czterokrotnie w Filhar-

Świętokrzyskiego Parku Narodowego). Oczywi-

monii Narodowej w Warszawie. Nie jest to zbyt

ście koncert taki musiał się rozpoczynać… „Nocą

częste zjawisko, żeby zespół właściwie amatorski,

na Łysej Górze” M. Musorgskiego. Już za tylko

harcerski, występował na estradzie filharmonicz-

ten pomysł należą się Władkowi niesamowite

nej, w repertuarze poważnym – napisano wówczas

brawa – wrażenia, jakich doświadczali wówczas

w jednej z recenzji. Władkowi oczywiście ciągle

licznie zgromadzeni słuchacze, były bowiem

było mało i dlatego „Widma” wystawił jeszcze

trudne do opisania. Tysiące (tak!) młodych ludzi

trzykrotnie w niesamowitej wprost naturalnej

wsłuchiwało się wówczas w nocy w dźwięki mu-

scenerii słynnej kieleckiej „Kadzielni” (amfiteatr

zyki… symfonicznej i to przecież wcale niełatwej

i scena na terenie byłego kamieniołomu niemal

w odbiorze!

w samych Kielcach) w ramach uczestnictwa ze-

Jeszcze ambitniejsze muzycznie zadania, któ-

społu w Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzie-

rych podjął się Władysław Skoraczewski wraz ze

ży Szkolnej.

swym zespołem, to inscenizacje kolejnych utwo-

Władek w ogóle lubił niesamowite pomysły, któ-

rów Stanisława Moniuszki – tym razem kantaty

re wszystkie przecież miały jeden cel – propago-

„Milda” i „Nijoła” (do słów J. I. Kraszewskiego),

wanie muzyki i kultury oraz harcerstwa. Takim

zaprezentowane w Kielcach oraz na specjalnym

niesamowitym i znów genialnym pomysłem były

koncercie (ostatnim niestety koncercie z udzia-

niewątpliwie rozpoczynane po północy (w ra-

łem Władka) w grudniu 1979 r. w Filharmonii

mach wspomnianego powyżej festiwalu w Kiel-

Narodowej w Warszawie. Skoraczewski był po
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ponad tysiąc przedstawień i to nie byle jakich
– „Kawaler srebrnej róży” R. Straussa, „Persefona” I. Strawińskiego, „Carmen” G. Bizeta, „Dziadek do orzechów” P. Czajkowskiego, „Cyganeria”
i „Tosca” G. Pucciniego, „Leśna królewna” J. Fotka, „Borys Godunow” M. Musorgskiego, „Dziecko i czary” M. Ravela, „Tannhauser” R. Wagnera,
„Król Roger” K. Szymanowskiego, „Pasja” K. Pendereckiego, „Bardzo śpiąca królewna” A. Blocha,
„Jaś i Małgosia” E. Humperdincka. To nie było
już takie sobie zwykłe przy ognisku śpiewanie
– to były trudne, operowe przecież partie. Partii tych należało te szczęśliwe dzieciaki nauczyć!
A to mógł tylko Władek i jego kadra – dzięki właprostu bez reszty oddany swemu zespołowi i pra-

snym operowym, ale także i harcerskim doświad-

cy z młodzieżą. Zespół ten, zmuszany, ale w ten

czeniom (ci, którzy znają trudności występujące

jedyny, właściwy tylko Władkowi subtelny ale

w nauczaniu muzyki, wiedzą, o co chodzi; chodzi

i bezwzględny sposób do ciężkiej pracy, osiągał

znowu o to specyficzne podejście do dziecka, o to

coraz to wyższy poziom artystyczny.

chociażby pytanie: jak to, Ty, HARCERKA, HAR-

Orkiestra rokrocznie grała na inauguracyjnych

CERZ nie dasz rady?). Dzieciaki (starsi również)

koncertach chopinowskich pod pomnikiem kom-

były autentycznie szczęśliwe, przychodziły na

pozytora w Łazienkach w Warszawie. Mowa

próby z ogromną chęcią a każdy koncert to było

oczywiście o koncertach fortepianowych e-moll

jedno wspaniałe, niezapomniane przeżycie. Jakże

i f-moll. Pierwszy taki koncert miał miejsce 1 maja

ogromnie kontrastuje to z powszechną w wielu

1967 r. (koncert e-moll grał słynny pianista Ceza-

szkołach (osobliwie muzycznych) praktyką nud-

ry Owerkowicz). Ostatni odbył się w dwa lata po

nych ćwiczeń i ogromnego stresu przed każdą

śmierci Władka (Anna Jastrzębska – fortepian,

audycją. Audycją, którą trzeba jakoś zagrać i jak

Daniel Olbrychski – recytacje). Łazienki były

najszybciej o tym zapomnieć.

w ogóle dla Władka miejscem szczególnym. Co

Władek nie mógł oczywiście zapomnieć też

roku w majowe niedziele zespół dawał specjalne

o chórze starszym – wybrana grupa osób śpiewa-

koncerty w Teatrze na Wyspie. Co roku w pierw-

ła regularnie w Teatrze Dramatycznym w „Za-

szą niedzielę września cały zespół spotykał się po

bobonie, czyli Krakowiakach i Góralach” W. Bo-

wakacjach w kawiarni w Łazienkach (przy Pałacu

gusławskiego oraz w Teatrze Małym w „J. M.

na Wodzie) i zwyczaj ten (niestety z roku na rok

Wścieklicy” S. Witkacego. Ponadto zespołowi

przychodzi coraz mniej osób) trwa do dziś.

i orkiestrze symfonicznej zapewnił granie „Małej

Pisząc o niesamowitym oddaniu Skoraczewskie-

Suity” W. Lutosławskiego, śpiewanie „Mruczko-

go dla stworzonego przezeń zespołu nie można

wych Bajek” S. Wiechowicza czy prawdziwy ra-

pominąć kolejnych jego działań. Bardzo ważne

rytas, zaprezentowany na specjalnym koncercie

więc były występy wybranych spośród młod-

w warszawskiej Filharmonii, „Lelio, czyli powrót

szego chóru dzieci w przedstawieniach opero-

do życia” – arcytrudną kantatę na głosy solo, chór

wych, realizowanych na scenie Teatru Wielkiego

i orkiestrę oraz deklamacje H. Berlioza. Zespół

w Warszawie. Tu Władysław Skoraczewski, a ra-

brał udział w oratorium „In Monte Olivetti”

czej „dzieci od Władka” miały wyłączność. Śpie-

L. van Beethovena. Jakby tego wszystkiego było

wały we wszystkich operach, gdzie występowały

mało – zespół brał również udział w koncertach

chóry dziecięce. W sumie zebrało się tego sporo

muzyki współczesnej – w ramach festiwalu War-
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szawska Jesień w Filharmonii Narodowej. Tamże

dzieci przyszli do zespołu a odeszli jako stare ko-

wykonywał już niewiarygodnie trudne dzieła

nie, była to jedyna w swoim rodzaju szansa. Szan-

(o których wspominałem wcześniej) współcze-

sa zobaczenia Teatru Wielkiego od kuchni, szansa

snych kompozytorów: Y. Xenakisa, A. Nordheima

emocji biegów harcerskich (zwłaszcza nocnych),

czy A. Honeggera. Harcerski zespół wykonujący

szansa profesjonalnego niemal poznania muzy-

awangardową muzykę współczesną…, a jedno-

ki w jak najszerszym sensie tego słowa, wreszcie

cześnie średniowieczne utwory Wacława z Sza-

szansa życia w społeczeństwie. U Władka nikt ni-

motuł, Mikołaja Gomółki, Orlando di Lasso, czy

gdy nikogo nie pytał: kim są i ile zarabiają twoi ro-

„Pasję według Św. Mateusza” J. S. Bacha… Tego

dzice” czy „czym jeździ tata?. U Władka liczyło się

jeszcze nie było! (I po odejściu Władka już nieste-

to, kim Ty tak naprawdę jesteś… I, co najważniej-

ty nie ma i pewnie nie będzie). Wielu ówczesnych

sze, jeśli nawet na początku nie byłeś tym kimś

recenzentów, na początku dość sceptycznie pod-

najodpowiedniejszym, Władek zawsze DAWAŁ

chodzących do idei realizowania trudnych form

SZANSĘ na poprawę, na zmianę. Wielu byłych

muzycznych przez „niedokończonych” muzyków

członków zespołu, tej harcerskiej rozśpiewanej

(jeszcze uczniowie bądź studenci) i przez „zupeł-

drużyny (a raczej wielu drużyn w harcerskim

nych amatorów oraz harcerzy”, po wysłuchaniu

rozumieniu tego słowa) przyznaje, że w ich ów-

naszych koncertów musiało zmienić zdanie i pi-

czesnej sytuacji, gdyby nie spotkanie z Władkiem

sać recenzje jeśli nie entuzjastyczne, to przynaj-

a potem z zespołem (w takiej właśnie kolejności!)

mniej umiarkowanie pozytywne. Wielu ludziom

dziś byliby zupełnie innymi, gorszymi ludźmi.

to, co dla Władka było oczywiste, wydawało się

Władek po prostu rzetelnie i porządnie wycho-

niemożliwe. Jak można realizować jednocześnie

wywał. Oduczał (bardzo skutecznie) egoizmu,

program harcerski i artystyczny, oba na bardzo

nauczał odpowiedzialności i życia w gromadzie.

wysokim poziomie, jak można zmuszać młodzież

I nie odrzucał nikogo, nawet tych, którzy pocho-

do tak ciężkiej, całorocznej pracy a potem jeszcze

dzili z tak zwanych „nizin społecznych” i którzy

dodatkowo „katować” na obozach, na których

mieli wszelkie szanse w tych nizinach pozostać.

grano i śpiewano po kilkadziesiąt (!) koncertów

Dzięki Władkowi ku swemu często ogromnemu

i przeprowadzano zajęcia harcerskie. Władek po

zdumieniu stawali się innymi, lepszymi ludźmi.

prostu wierzył w młodzież, ale też i miał niesa-

Jerzy Waldorff powiedział kiedyś, że „muzyka

mowitą charyzmę – nikt z nas nie miał najmniej-

łagodzi obyczaje”. Władek umiał to właśnie zna-

szych wątpliwości odnośnie do celowości podej-

komicie wykorzystać. A to, że czynił to nie tylko

mowanych zadań. I odnośnie do czekającego nas

za pomocą muzyki popularnej, ale również po-

sukcesu. Być może właśnie kluczem do tego suk-

ważnej, jest i pozostanie naprawdę zdumiewające.

cesu było połączenie harcerstwa z jego naturalną

Zespół

przecież dyscypliną z pracą artystyczną.

w 1967 r. wyróżniony Odznaką Tysiąclecia Pań-

Wielu jest na świecie ludzi, którzy wiele Władko-

stwa Polskiego. Władysław Skoraczewski miał

wi zawdzięczają. I nie chodzi tu o koncerty kra-

najwyższy wówczas stopień instruktorski hm.

jowe czy zagraniczne (1966 – dawna NRD, 1969

PL - harcmistrza Polski Ludowej oraz rozliczne

– dawny ZSRR – Mińsk, Moskwa, Leningrad,

inne odznaczenia (Krzyż Komandorski, Oficer-

nagrania radiowe, 1972 – Czechosłowacja, 1976 –

ski, Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebr-

Francja, chór dziecięcy), czy też udział w przed-

ny i Złoty Krzyż Zasługi, Medal KEN, Medal za

stawieniach. Chodzi głównie o możliwość do-

zasługi dla Obronności Kraju, Medal Zwycięstwa

rośnięcia w niesamowicie przyjaznej, wesołej

i Wolności, Odznaka Zasłużonego Działacza Kul-

i atrakcyjnej atmosferze. Atmosferze nietypowej,

tury, Złota Odznaka za zasługi dla Warszawy,

bo takiej, jaka panuje tylko w artystycznej orga-

Srebrna Odznaka Zasłużonego dla Warmii i Ma-

nizacji harcerskiej. Dla tych, którzy jeszcze jako

zur, Odznaka za zasługi dla Województwa Kie-

Władysława

Skoraczewskiego

został
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leckiego, Odznaka Zasłużonego Działacza Związ-

– założyciel i kierownik słynnej harcerskiej „Ga-

ku Zawodowego Pracowników Kultury i Sztuki,

wędy”. Trudno dziś wśród zawodowych muzyków

Złota Odznaka im. Janka Krasickiego, Medal X-

(z mojego pokolenia), często rozsianych po całym

-lecia PRL, Order Sztandaru Pracy I klasy, Złoty

świecie nie znaleźć kogoś, kto nie słyszał o tym

Krzyż Zasługi dla ZHP). Dziś takie stopnie i takie

zespole, kto choć na krótko z nim nie współpraco-

odznaczenia są (zupełnie bez sensu, historii nie

wał. CZA ZHP (lub jego poszczególne chóry) brał

można przecież cofnąć czy zmienić) pomijane

bowiem udział właściwie w większości ambit-

milczeniem. A przecież w większości przypad-

nych przedsięwzięć muzycznych – VIII Symfonia

ków nie dawano tego tylko po znajomości lub za

Mahlera, „Joanna d’Arc na stosie” A. Honegge-

darmo. W przypadku Władysława Skoraczew-

ra, „Jutrznia” K. Pendereckiego, „Passio Domini

skiego – na pewno! Poza tym – wówczas nie było

Nostri Jesu Christi” i „Echo w lesie” J. Elsnera,

innych odznaczeń!

„Na straży pokoju” S. Prokofiewa i wiele innych.

W CZA ZHP było, współpracowało, udzielało
kultury. Słynny (założony w 1964 r.) zespół „Ali-

WŁADYSŁAW SKORACZEWSKI
– ARTYSTA OPEROWY

babki” to nikt inny jak „Władkowe rozśpiewane

Jako śpiewak operowy Władysław Skoraczewski

druhny”. Przypomnę - z Władkiem i jego zespo-

był bardzo ceniony za doskonałą muzykalność,

łem współpracowali (lub byli członkami zespo-

dobry głos o ciekawej barwie i fantastyczne

łu) tacy artyści, jak: Kazimierz Kord, Bogusław

wręcz zdolności aktorskie. Naukę śpiewu rozpo-

Madey, Stanisław Wisłocki, Witold Rowicki,

czął jeszcze podczas okupacji (lata 1940-44) ucząc

Mieczysław Nowakowski, Antoni Wit, Anto-

się u profesora Grzegorza Orłowa. Równocześnie

ni Wicherek, Wojciech Rajski, Jacek Kasprzyk,

studiował dyrygenturę chóralną u księdza Wa-

Wojciech Szablewski, Tadeusz Wojciechowski,

cława Gieburowskiego. Debiut operowy Włady-

Andrzej Knap, Zofia Urbanyi-Świrska – że wy-

sława miał miejsce 4 grudnia 1945 r. w teatrze na

mienię tylko dyrygentów, Alina Bolechowska,

Marszałkowskiej 8 (później teatr Rozmaitości)

Hanna Lisowska, Jadwiga Dzikówna, Barbara

w partii Tonia w „Pajacach” Leoncavallo. Śpiewał

Miszel, Anna Malewicz-Madey, Barbara Skow-

tam też rolę Serwacego Ładogi w „Verbum Nobi-

ronek, Jerzy Antepowicz, Jerzy Artysz, Andrzej

le” Moniuszki. Od września 1948 śpiewał w ope-

Stockinger, Włodzimierz Denysenko, Jerzy Kule-

rach wystawianych w Romie na Nowogrodzkiej

sza, Bernard Ładysz, Robert Młynarski, Wiesław

a od listopada 1965 roku został etatowym solistą

Ochman, Bogdan Paprocki, Kazimierz Pustelak,

Teatru Wielkiego. W latach 1945-76 wystąpił

Edward Pawlak, Roman Kosierkiewicz, Józef

w 80 operach, śpiewał ponad 3000 razy w 67 par-

Wojtan. Hanna Rumowska, Krystyna Szostek-

tiach basowych i barytonowych (sam Dziemba

-Radkowa, Maria Fołtyn, Stefania Woytowicz,

w „Halce” 239 razy).

się, wielu znanych dzisiaj ludzi, głównie świata

Urszula Mitręga, Barbara Rusin, Pola Lipińska,
kay, Roman Węgrzyn, Edward Pawlak, Kazimierz

WŁADYSŁAW SKORACZEWSKI
– NASZ WŁADEK

Pustelak, Bernard Ładysz, Leonard Mróz, Józef

Niezrównana była słynna „vis comica” Władka,

Wojtan, – że wymienię śpiewaków operowych

którą oprócz grania na scenie również wyko-

czy też Ewa Wiśniewska i Małgorzata Niemirska,

rzystywał świadomie w pracy w zespole. Były

Zofia Kucówna, Kazimierz Dejmek, Gustaw Ho-

przecież takie sytuacje, że MUSIAŁ kogoś za coś

loubek, Tadeusz Borowski, Jan Świderski, Daniel

„objechać” – ludzie są tylko ludźmi. Ale po każdej

Olbrychski – że wymienię aktorów i reżyserów.

takiej scysji, gdy mu już minęło i gdy decydował

Nie można też zapomnieć, że w zespole zaczy-

się na powrót do normalnych stosunków − nie

nał swe muzyczne życie Andrzej Kieruzalski

sposób było gniewać się na niego – po wykona-

Izabela Kłosińska, Barbara Zagórzanka, Jan Cze-
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niu którejkolwiek z jego słynnych min lub tak
zwanej „dyplomacji” – jedynym wyjściem było
przyznanie mu racji i obietnica szybkiej, natychmiastowej, poprawy. Sam Władek też po prostu
nie znosił dłuższego gniewania się, był wspaniały,
otaczali go, starannie dobrani wspaniali zespołowicze – gniewać się nie można! Jeśli, to na chwilę.
Często świadomie to wykorzystywaliśmy i graliśmy śmiertelnie urażonych, a Władek mimo doskonałego rozumienia takich sytuacji po pewnym
czasie autentycznie wpadał znowu w złość, bo
przecież według jego miary dawno już powinno
dojść do zgody.
Należał do ludzi o tak zwanym wyraźnym temperamencie, mówiąc prościej − był cholerykiem
i to sporym. Ale jednocześnie miał wszystkie
dobre zalety takiego usposobienia. Reagował
więc ostro i natychmiastowo – jednak po dość
szybkim czasie wracał do siebie i był znowu po
prostu rozbrajająco słodki. Zresztą te jego reakcje (jakże słynne walenie ciężką łapą w pulpit

ży, co się przez to dokładnie rozumie. Ten czło-

nutowy, niejeden pulpit się wówczas rozleciał…)

wiek bowiem naprawdę nie był w stanie oddzielić

mogły przestraszyć tylko nowicjuszy. Znacznie

i prowadzić odrębnego życia prywatnego od życia

efektowniejsze i skuteczniejsze były Władkowe

zawodowego a przede wszystkim – życia zespoło-

niesamowicie szydercze przedrzeźniania naszych

wego. Żył, prawdziwie żył harcerstwem, próbami

nieudanych interpretacji. To dopiero działało, to

w operze, próbami zespołu, pracami z zespołem

pokazywało natychmiast wszystkie poczynione

związanymi. Często na naszych wieczornych pró-

błędy i pozwalało, po uprzednim spaleniu się ze

bach w sali chóru na V piętrze Teatru Wielkiego

wstydu, od razu pokornie je poprawiać. Nie było

zjawiał się na krótką chwilę w charakteryzacji

więc żadnych niepotrzebnych dyskusji, żadnych

– grał tego wieczora na scenie.

wątpliwości. Nikt nie bał się krzyków czy ostrych

Natomiast zawsze i wszędzie towarzyszył zespo-

spojrzeń, wszyscy bali się jak ognia tej krótkiej

łowi doskonały humor w znacznym stopniu „na-

i jakże bolesnej minirecenzji Władka: To było gra-

rzucany” nam przez Władka. Koncerty dawane

nie? To było PITOLENIE…

przez zespół nosiły więc nie bez przyczyny nazwę

Władek był mężczyzną średniego wzrostu, o cie-

„Harcerski Uśmiech”. Zdawaliśmy sobie sprawę,

kawej, „teatralnej” i wyrazistej twarzy i o bardzo

że przecież nie zawsze mu wszystko dobrze wy-

przenikliwym spojrzeniu. Niezwykle inteligent-

chodzi, że zdarzają się sytuacje trudne, czy bardzo

ny i niezwykle charakterystyczny. Artysta „pełną

trudne. Mimo to, nigdy, ale to przenigdy Władek

gębą” i to w każdej sytuacji. A jednocześnie był to

nie okazywał tego po sobie, zawsze dla nas był we-

ktoś, kto potrafił natychmiast nawiązywać fanta-

soły i uśmiechnięty, zawsze gotów do pomocy. Był

styczny i ciepły kontakt z każdym świeżo pozna-

po prostu zawsze dla nas.

wanym człowiekiem.

Władek stworzył nie tylko zespół, ale i swoistą

Według jednych opinii życie osobiste Władysła-

tradycję. Wielu zaczynało swój kontakt z zespo-

wa Skoraczewskiego nie należało do najbardziej

łem w wielu lat pięciu, oficjalnie kończyło w wie-

udanych. Ale mówiąc o życiu osobistym – zale-

ku lat trzydziestu paru a nieoficjalnie w dalszym
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ciągu żyło zespołem, w którym teraz śpiewały

zaraz przyjdzie Władek, może trochę pokrzyczy,

bądź grały ich własne dzieci. Ogromna większość

ale w mig sprawi, że wszystko znowu będzie do-

byłych członków zespołu do dziś ocenia ludzi

brze. Przez wiele lat dla mnie i dla wielu moich

według kategorii, jakich nauczył ich Władek. Lu-

przyjaciół z zespołu najszczęśliwszym dniem

dzie ci często uważają się za szczęściarzy − dane

w roku był dzień wyjazdu na obóz, najsmutniej-

im było poznać Władka i zespół. Równie często

szym – dzień powrotu z obozu lub obozów, jako

uważają się za pechowców – żyją nadal nieistnie-

że w zasadzie zawsze były dwa – „starszy” z chó-

jącym już od dawna zespołem, szukają tamtej, nie-

rem starszym i orkiestrą (słynne „wojskowe” obo-

powtarzalnej, nierzeczywistej wręcz atmosfery,

zy) oraz „młodszy” - tylko z maluchami. Miałem

tamtych, wspaniałych Władkowych ludzi.

to szczęście jeździć na oba.

Zwłaszcza wzruszające są dziś wspomnienia zda-

Władka po prostu kochano. Jak przyjaciela, jak

rzeń dla prawdziwych harcerzy najważniejszych

starszego brata, jak ojca. Zwłaszcza maluchy gar-

– ognisk harcerskich. Gawędy Władka były po

nęły się do niego nieprzytomnie, wcale się go nie

prostu niesamowite. Ten człowiek umiał pięknie

bojąc. Gdy usiłował dla żartu być groźny – stawał

mówić, ale przy ognisku przechodził samego sie-

się bardziej zabawny i jeszcze bardziej kocha-

bie. To, co zwykle bywa oklepane i nudne, w jego

ny. Często służył bezcenną radą (jako że dobrze

gawędach stawało się ciekawe i autentyczne. Pro-

znał życie), często po prostu zwyczajnie pomagał.

stymi słowy, bez zbytnich frazesów mówił o Pol-

Władek znał większość naszych nawet najskryt-

sce, patriotyzmie, o tradycjach, historii, o harcer-

szych, osobistych tajemnic. Rzecz jasna przy tak

stwie, przyjaźni, uczciwości, obowiązkach. Czę-

ogromnej liczbie osób często mu się to wszystko

sto wspominał czasy okupacji, powstania, party-

nieźle plątało. Nierzadko dochodziło więc do bar-

zantki. Na obozie w Zagnańsku koło Kielc poza

dzo zabawnych scen, gdy Władek, mający ambi-

wspaniałymi koncertami dla tysięcy widzów na

cje wiedzenia wszystkiego o wszystkich (wszak

kieleckiej Kadzielni – cały zespół pojechał też

byliśmy jego wychowankami) a zwłaszcza tak

do towarzysza broni Władka – do księdza w ma-

istotnych (i tak zmiennych) dla ludzi młodych

lutkiej parafii w Grzymałowie, gdzie dla grupki

spraw „uczuciowych”, zaczepiając sympatyzu-

tamtejszych ludzi dał tak samo starannie zagrany

jącą (aktualnie) parę mylił właściwie wszystko

i zaśpiewany koncert.

– ich imiona, daty czy okoliczności.

Stosunek Władka do harcerstwa był wręcz „na-

W swoim ostatnim wywiadzie dla Polskiego Ra-

bożny”. Harcerstwo i patriotyzm znaczyły dla

dia Władek opisując rolę swoją i zespołowej kadry

niego to samo. Najwyższą pochwałą, jakiej zresz-

użył takiego sformułowania; …My ze swojej strony

tą rzadko udzielał, było określenie, że ktoś jest

mamy dać (tym młodym ludziom) tylko chęć wiedzy,

„dobrym harcerzem” lub „dobrą harcerką”. Twar-

chęć pracy, a to nas nic nie kosztuje… Była to bardzo

do przestrzegał dyscypliny harcerskiej. No i, bez

skromna wypowiedź. Osiągnięcie takich rezul-

względu na panującą pogodę na obozach zawsze

tatów, zarówno harcerskich, jak i artystycznych,

paradował w harcerskich krótkich spodniach

wymagało bardzo ciężkiej pracy i kosztowało

i charakterystycznej ogromnej czapie (będącej

wiele.

kolejnym, ręcznie „udzierganym” darem od kolejczaków”, noszących przy nieco chłodniejszej po-

CZASEM OKAZUJE SIĘ,
ŻE SĄ LUDZIE NIEZASTĄPIENI

godzie długie spodnie…

Sprawą niewątpliwie bolesną ale i nie tak dziw-

Bycie w jego zespole i kontakt z nim znaczyły

ną zarazem jest fakt, że po śmierci Władysława

dla nas coś jeszcze – Władek dawał nam ogrom-

Skoraczewskiego (2 stycznia 1980 r.) doszło do

ne poczucie bezpieczeństwa. Wiedzieliśmy, że

niemal natychmiastowego zakończenia działal-

choćby nie wiadomo co złego się stało – zawsze

ności jego zespołu. Wygląda na to, że jednak są

nej harcerki). Drwił przy tym bezlitośnie z „mię-
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ludzie niezastąpieni… Tuż po tej zupełnie nie-

nąć milczeniem. Naprawdę wielcy artyści my-

spodziewanej, nagłej śmierci Władka, nie było

śleli przede wszystkim o sobie i własnej karierze

przecież nikogo, kto nie deklarowałby wówczas

(odpadał zatem element poświęcenia dla zespo-

chęci pomocy, zajęcia się zespołem, pracy… Być

łu), inni byli po prostu zbyt mali w porównaniu

może było to po części i winą Władka, który

z Władkiem.

po prostu nigdy nie rozważał takiej sytuacji, że

Obecnie działa, założone w 1990 roku Stowarzy-

któregoś dnia ktokolwiek inny poprowadzi jego

szenie Wychowanków Harcmistrza Władysława

dzieło. Może po prostu nie miał na to czasu, może

Skoraczewskiego, zrzeszające harcerki i harce-

nie potrafił. Dość, że nie wychował sobie i nie

rzy grających i śpiewających kiedyś w zespole;

przygotował następcy. I po jego śmierci okazało

dopóki żyją oni i ich wspomnienia, żyje jeszcze

się, że nie ma drugiej takiej osobowości, takiego

zespołowa tradycja. Sądzę, że w dość bliskiej

drugiego Władka, który byłby równie kochany,

przyszłości powinno powstać jakieś poważne

równie słuchany, a przede wszystkim gotowy do

opracowanie dotyczące trzydziestu pięciu lat

poświęcenia całego życia ukochanemu zespoło-

niezwykłej pracy Władysława Skoraczewskiego

wi, ukochanej młodzieży. Podjęte wówczas pró-

i paru tysięcy jego wychowanków. Niezwykłej –

by, żenujące zresztą, należy po prostu, po latach,

bo od ćwierćwiecza z okładem nikt inny się na

jakie mijają od śmierci tego człowieka – pomi-

coś podobnego nie zdobył.

DANE FAKTOGRAFICZNE POCHODZĄ Z:
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 racy magisterskiej Barbary Grzymała-Sie-

Wychowania Muzycznego Akademii Muzycz-
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nego Zespołu Artystycznego Związku Harcerstwa Polskiego”, napisanej na Wydziale
Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej (podówczas jeszcze PWSM) w roku
1971 w Warszawie,

w Warszawie,
0o
 pracowania Zdzisława Sołtysa z 2 marca
2008 r.,
0w
 spomnienia Łucjana Zdzisława Kościółka,
Sławomira Orzechowskiego data nieznana,

0p
 racy magisterskiej Teresy Śmiech pod tytułem

0w
 spomnienia Haliny Lewakowej z maja 1969 r.,

„Władysław Skoraczewski – Artysta, Pedagog

0o
 pracowania Ireny Bondel pod tytułem „Wła-

i Działacz Społeczny”, napisanej na Wydziale

dek, Któż to taki?”, data opracowania nieznana.

Tekst wspomnienia w zmodyfikowanej formie został opublikowany
na stronie www.skoraczewski.org.pl/w-adys-aw-skoraczewski.html (przyp. red.).
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Harcmistrz Stefan Mirowski wrócił do harcerstwa po wielu latach nieobecności w naszym ruchu. Zgodził się zostać przewodniczącym ZHP
w przełomowych i dramatycznych dla Związku
chwilach. Nadał wielki autorytet funkcji, której
wagi nikt sobie wówczas w pełni nie wyobrażał.
I przez prawie sześć lat potrafił postawione przed
nim zadanie wypełniać.
Po reaktywowaniu ZHP w grudniu 1956 r. nie
przywrócono przedwojennej, wojennej i istniejącej w ZHP poza granicami kraju funkcji przewodniczącego ZHP. Przez jakiś czas mieliśmy
tylko przewodniczącego Rady Naczelnej. Dopie-

podważano jego ciągłość i prawa do tradycji, waż-

ro przed zjazdem ZHP w Bydgoszczy rozpoczęto

ne było, aby organizacji przewodniczyła osoba,

dyskusję o przywróceniu tej funkcji.

mająca niekwestionowany autorytet i znakomity

W roku 1989 jednym z głównych celów dużej gru-

harcerski życiorys uprawniający do patronowania

py instruktorów była demokratyzacja Związku.

wprowadzanym w ZHP zmianom. Uznaliśmy, że

Przywrócenie funkcji przewodniczącego, który

kandydata na przewodniczącego będziemy szu-

wspólnie z naczelnikiem reprezentowałby ZHP,

kać wśród doświadczonych instruktorów akcep-

dbał o podstawy ideowe i przewodniczył Radzie

tujących publicznie szacunek wobec samodzielne-

Naczelnej, mogło doskonale temu służyć. W sytu-

go szukania drogi reform przez ZHP i będących

acji, gdy Związek był bezustannie atakowany, gdy

znaczącymi postaciami w ruchu harcerskim.
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organizacji i nieliczne wtedy środowiska, w tym
właśnie czwórka współpracujących z ZHP starszych instruktorów: Stefan Mirowski, Hanka
Zawadzka (siostra Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”), Halina Wiśniewska i Jan Rossman, których
powszechnie nazywaliśmy „Bandą czworga”.
Kim był harcmistrz Stefan Mirowski? Był inżynierem, uznanym specjalistą od normalizacji.
W sierpniu 1980 r. współorganizował i przewodniczył „Solidarności” w Instytucie Normalizacji
i Miar. W stanie wojennym odszedł na „wcześniejszą emeryturę”. Był szczęśliwym mężem, ojcem i dziadkiem. Harcerstwo zaczęło się dla niego
przed wojną w słynnej 21 WDH. Był uczestnikiem
Jamboree w Gödöllő na Węgrzech w 1933 r. i Jubileuszowego Zlotu w Spale w 1935. Kilka razy
prowadził obozy „21”, ostatni raz latem 1939 r.
Był jednym z najważniejszych instruktorów harcerskich Szarych Szeregów, m.in. organizatorem
i pierwszym komendantem „Zawiszy”. To na jego
Dokonaliśmy analizy potencjalnych kandydatów

ręce Przyrzeczenie Szarych Szeregów składali

oraz konsekwencji ich wyboru. W efekcie wyty-

bohaterowie „Kamieni na szaniec”: Jan Bytnar

powaliśmy dwie kandydatury: harcmistrza Ste-

„Rudy”, Maciej Dawidowski „Alek”, Tadeusz Za-

fana Mirowskiego i harcmistrza Jana Rossmana.

wadzki „Zośka”.

Obaj druhowie w czasie okupacji odgrywali istot-

Po wojnie był aktywny w ZHP do 1949 r., a po

ną rolę w kierownictwie Szarych Szeregów i byli

reaktywowaniu ZHP (był jedną z kluczowych

niekwestionowanymi autorytetami dla instruk-

postaci Zjazdu Łódzkiego w 1956 r.) jako bliski

torów i harcerskiej młodzieży.

współpracownik Aleksandra Kamińskiego peł-

Co prawda Jan Rossman zajmował w Szarych Sze-

nił funkcję sekretarza komisji weryfikacyjnej in-

regach pozycję bardziej znaczącą niż Stefan Mi-

struktorów. Przez lata od 1959 r. nie był formalnie

rowski, to wybór padł na tego ostatniego. Zresztą

w ZHP, ale był cały czas blisko harcerstwa, współ-

sam Rossman (przed wojną drużynowy 3 WDH

pracował z „Ruchem Kamykowym”, Komisją Hi-

im. x. Józefa Poniatowskiego, w czasie okupacji

storyczną Szarych Szeregów, komitetem opieki

jeden z najwybitniejszych instruktorów Szarych

nad grobami batalionu „Zośka”. Miał opinię czło-

Szeregów, komendant Szkoły za Lasem, pan Janek

wieka uczciwego, skromnego, ideowego, ale bar-

z „Kamieni na szaniec”) wskazywał na druha Mi-

dzo konsekwentnego i odważnego. Nigdy nie krył

rowskiego.

swego głębokiego katolicyzmu.

Według nas druh Stefan, pomimo że był mniej

Druh Mirowski zdawał sobie sprawę, że wybór

znany, mógł stanąć naprzeciwko Stanisława Bro-

na funkcję przewodniczącego w ostatnim okre-

niewskiego „Orszy” (młodszego kolegi Rossma-

sie życiowej aktywności może go dużo koszto-

na z 3 WDH), który w tamtym okresie popierał

wać. W jego szaroszeregowym środowisku, ale

działania zmierzające najpierw do powstania

też wśród naszych ówczesnych harcerskich opo-

innych organizacji a następnie przejęcia przez te

nentów zarzucano mu naiwność, szarganie swo-

organizacje ZHP (lub jego części) metodami nie-

jego, zdobytego w przeszłości, dobrego imienia,

demokratycznymi. Sprzeciwiały się temu władze

wykorzystywania przez „komuchów” do firmo-
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wania ich niecnych celów. Kiedy inni uważali,
że harcerstwo w wolnej Polsce ma być bez
ZHP, on konsekwentnie uważał, że harcerstwo
to przede wszystkim nasz odrodzony Związek.
Stefana Mirowskiego poznałem jesienią 1990 r.,
gdy byłem już kandydatem na naczelnika, i stało się wielce prawdopodobne, że to nam dwóm
przyjdzie wspólnie kierować naszym stowarzyszeniem. Z duszą na ramieniu oczekiwałem, czy
druh Stefan zaakceptuje moją osobę, czy też nie.
Na szczęście już pierwsza rozmowa w mieszkaniu
u państwa Mirowskich rozproszyła te obawy.
Od 9 grudnia 1990 r., kiedy Zjazd ZHP w Bydgoszczy wybrał nas na funkcje przewodniczącego
i naczelnika, zostaliśmy swoistą „harcerską parą”.
On – 70-letni, zasłużony, znany i powszechne szanowany działacz harcerski i niepodległościowy,
ja – wtedy młody instruktor – szerzej nieznany
poza swoim środowiskiem.
Wkrótce okazało się, że Stefan Mirowski był
psychicznie świetnie przygotowany do pełnienia
funkcji przewodniczącego ZHP w tamtych trudnych czasach. Emanował godnością i powagą,
doskonale reprezentował Związek Harcerstwa

układ był całkowicie nowy. Zatem uczyliśmy się

Polskiego, jedną z największych i najstarszych

wzajemnych relacji, słuchania siebie nawzajem

organizacji społecznych w Polsce. Pamiętam, że

i przekonywania do swoich racji. Na począt-

gdy przed Bożym Narodzeniem 1990 r., a więc

ku Stefan Mirowski nie znał wielu formalnych

zaledwie kilka dni po wyborze, zostaliśmy zapro-

i nieformalnych mechanizmów funkcjonujących

szeni przez prezydenta Lecha Wałęsę do Zamku

w Związku, lecz potrafił bardzo szybko ich się

Królewskiego na tradycyjne spotkanie opłat-

uczyć. Szczerze przyznawał się do swojej nie-

kowe, udało nam się, choć był duży tłok, stanąć

wiedzy i nigdy nie stawiał spraw na ostrzu noża.

blisko Prezydenta, a za nami stanął ktoś znany.

Ówczesny zapis statutowy mówił o „współkie-

Onieśmielony na widok tak znakomitej postaci

rowaniu Związkiem” przez przewodniczącego

chciałem ustąpić miejsca; wówczas Stefan zatrzy-

i naczelnika. Taki zapis mógł stać się źródłem gi-

mał mnie mówiąc: Zostajemy, tu jest nasze miejsce;

gantycznego konfliktu i spowodować faktyczny

jesteśmy tu w imieniu harcerstwa.

paraliż decyzyjny. Na szczęście, jak się okazało,

Trzeba podkreślić nadzwyczajną umiejętność Ste-

była między nami tak zwana „chemia”, pozwa-

fana nawiązywania kontaktu nie tylko z dorosły-

lająca nam obu, z których każdy miał twardy

mi, ale i z ludźmi młodymi, z harcerkami i harce-

charakter i potrafił postawić na swoim, praco-

rzami. Spotkania z nim cieszyły się popularnością

wać bez specjalnych zgrzytów i tworzyć zgodny

i zainteresowaniem do tego stopnia, że pojawiła

tandem.

się długa kolejka oczekujących na wizytę Prze-

Po latach widzę, jak dobrze się uzupełnialiśmy.

wodniczącego.

Jestem przekonany, że ten trudny okres w życiu

Obie te funkcje – przewodniczącego i naczelni-

naszego stowarzyszenia przeszliśmy z powodze-

ka – wymagały zgodnego współdziałania. Taki

niem również dlatego, że dobrze się rozumieliśmy,
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nizacją. Nasza wspólna służba została, niestety,
nieoczekiwanie przerwana.
W lipcu 1996 r. podczas Światowej Konferencji
WOSM w Oslo doczekaliśmy się chwili niezwykłej, na którą czekaliśmy my, a wcześniej kilka
pokoleń polskich harcerek i harcerzy. Stojąc
pod biało-czerwoną flagą odebraliśmy uroczyście certyfikat o treści: Narodowa Organizacja
Skautowa w Polsce Związek Harcerstwa Polskiego
jest członkiem Światowej Organizacji Ruchu Skautowego.
Druh Stefan nie krył wzruszenia. Podkreślał,
że ta chwila jest fantastycznym uwieńczeniem
szanowaliśmy swoje racje i zgodnie współpraco-

dziesiątków lat jego pracy harcerskiej i walki.

waliśmy. Byliśmy pomimo różnicy wieku przyja-

Była też potwierdzeniem prawdziwości słów li-

ciółmi i rozumieliśmy się w sprawach harcerskich

stu „Bandy czworga” z sierpnia 1990 r.: Weźcie

i prywatnych.

w swoje ręce losy harcerstwa… Następny dzień

Doprowadziliśmy wspólnie do podziału ról.

spędziliśmy we dwóch na długim spacerze po

Przewodniczący był autorytetem w sprawach

porcie w Oslo. Rozmawialiśmy, jak dalej działać

ideowych, jak to górnolotnie nazwaliśmy „straż-

będzie ZHP… Stefan kilkakrotnie powtarzał, że

nikiem idei i tradycji harcerskiej”. Był autorem

najważniejsze, co miał zrobić, ma już za sobą.

„Harcerskich ideałów” (w większości były to

Potem w grupie polskich instruktorów poszli-

felietony drukowane w miesięczniku „Czuwaj”)

śmy na obiad. Smakołyki serwowane w lokalu

oraz komentarza do Prawa i Przyrzeczenia Har-

o nazwie „Winston Churchill” nie były dla nas

cerskiego. Kiedy sytuacja tego wymagała, ustala-

najważniejsze. Każdy po raz kolejny opowiadał

liśmy, że „idziemy tam razem”, pisaliśmy scena-

swoją wersję tej samej historii, dorzucał kolej-

riusze, od których potem Stefan nie odstępował.

ne szczegóły. Chwile przeżyte kilka dni temu

W sprawach bieżącej polityki działałem zatem

mieszały się z tymi sprzed lat kilku, kilkudzie-

z przekonaniem, że w razie potrzeby mogę li-

sięciu. Mieliśmy wrażenie, że w Oslo przy na-

czyć na zaufanie i wsparcie. Trzeba tutaj dodać,

szym stole spotkali się ci, dla których skauting

że często, zwłaszcza na początku naszej współ-

był synonimem honoru, wolności, służby Bogu,

pracy, działaliśmy jako konwent z udziałem wi-

bliźnim, Ojczyźnie, wizją niepodległej Polski

ceprzewodniczących: Hanki Zawadzkiej, Wojt-

– harcerstwem. Cieszyliśmy się bez opamięta-

ka Katnera, Jarka Balona oraz mojego zastępcy

nia. I nagle... Nim ktokolwiek zorientował się,

Wieśka Maślanki.

co się dzieje – Stefan zasłabł... Natychmiasto-

Bywały też sytuacje zabawne; korzystaliśmy

wa reanimacja dwóch ekip ratunkowych nie

z sieci łączności CB radio; wszyscy użytkownicy

przyniosła efektu. Jego serca nie zmogły troski

mieli swoje kryptonimy. Jakież było jego rozba-

wojny, trudy, wszak skaut śmieje się i gwiżdże

wienie i wzruszenie, kiedy po wejściu do samo-

w najgorszych nawet opałach. Zmogła je radość,

chodu druh Stefan usłyszał: Pasieka jeden, pasieka

wzruszenie, marzenie spełnione dla tych, któ-

jeden – tu ul jeden – tu ul jeden – zgłoś się.

rzy odeszli i tych, którzy przyjdą po nas. U celu,

Stefan doskonale rozumiał, że przełożonym in-

który wyznaczyliśmy wspólnie, w chwili naj-

struktorów jest naczelnik i w tym zakresie sta-

większej radości straciłem, straciliśmy wszyscy

nowczo przestrzegał procedur, które są ważnym

Druha i Mistrza. 13 lipca 1996 r. Stefan Mirow-

czynnikiem kierowania tak dużą jak ZHP orga-

ski zmarł. Nazajutrz po dniu, kiedy wypełniło
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się wielkie wspólne marzenie – powrót Związku Harcerstwa Polskiego do światowego ruchu
skautowego.
Pogrzeb Przewodniczącego zgromadził tłumy,
nie tylko harcerzy. Moim obowiązkiem było wygłoszenie nad mogiłą mowy pogrzebowej. Nie
byłem jednak w stanie wypowiedzieć zbyt wielu
słów, bo za bardzo byłem poruszony: oto śmierć
dosięgła kogoś tak bardzo mi bliskiego i wszystkie słowa wydawały się nieważne i banalne. Powiedziałem wówczas tylko tyle: Odszedł nagle
w momencie szczególnym, urastającym do rangi
symbolu, odszedł do domu Ojca po wykonaniu har-

braterstwem służby. W tej grze zaczyna się niedługo

cerskiego zadania. Jego życie jest dla nas swoistym

mecz drugiego stulecia. Gramy o przyszłość Polski

testamentem, jak żyć.

i świata. Nie możemy przegrać.

Kiedy Jacques Moreillon jakiś czas później był

Jego następcy mogli pełnić służbę w spokoj-

w Warszawie, odwiedziliśmy razem grób druha

niejszych czasach, stawiających od nich inne

Stefana na warszawskich wojskowych Powąz-

żądania i wymagania. Po Stefanie Mirowskim

kach. Jacques odpiął wówczas z klapy marynarki

na przewodniczącą Związku wybraliśmy Ma-

złotą lilijkę skautową noszoną przez sekretarza

rię Hrabowską, profesor w Akademii Medycz-

generalnego WOSM i przypiął ją do brzozowego

nej w Gdańsku, wówczas wiceprzewodniczącą

krzyża na grobie Przewodniczącego.

Związku, poprzednio szefową Naczelnego Sądu

Od przewodniczącego Związku Harcerstwa

Harcerskiego, twórczynię Harcerskiego Reje-

Polskiego początek lat dziewięćdziesiątych wy-

stru Represjonowanych.

magał bycia nadzwyczajną osobą. Harcmistrz

Już po moim odejściu nastąpiła pokoleniowa

Stefan Mirowski to wymaganie potrafił spełnić.

zmiana warty. Nowym przewodniczącym został

Był w istocie nadzwyczajnym. Przewodniczącym

profesor prawa z Łodzi Wojciech Katner, który

w nadzwyczajnym czasie. Symbolicznym kresem

reprezentował pokolenie „dzieci Kolumbów”.

tego „czasu nadzwyczajnego” był właśnie po-

Wojenne pokolenie zostało zastąpione przez po-

wrót ZHP do struktur skautowych.

kolenie zwykłej codzienności. Historia zatoczyła

W swojej ostatniej gawędzie opublikowanej

pełne koło.Kolejnymi przewodniczącymi ZHP

w tomiku „Styl życia” napisał: Skauting jest wiel-

byli harcmistrzowie: Andrzej Borodzik, prof.

ką grą uprawianą przez przyjaciół w służbie. Jest

Adam Massalski i Dariusz Supeł.

Tekst wspomnienia w zmodyfikowanej formie został opublikowany
pod tytułem „Nadzwyczajny Przewodniczący w nadzwyczajnym czasie”
w numerze 6-7/2021 Miesięcznika Instruktorów ZHP „Czuwaj” (przyp. red.).

Autorzy artykułów

JERZY CHRABĄSZCZ, harcmistrz, politolog,

Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecz-

absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Instruk-

nej w Puławach (1996-1999); zastępca dyrektora

tor ZHP od 1967 r. Drużynowy, instruktor Ko-

Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Marszał-

mendy Hufca Braniewo, kierownik wydziału

kowskiego w Lublinie (1999-2002) i dyrektor

Komendy Chorągwi ZHP w Elblągu, zastępca

Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódz-

komendanta, później komendant (1982-1989) Cho-

kiego w Lublinie (2002-2006). Zastępca kierow-

rągwi Elbląskiej ZHP, w latach 1989-1990 czło-

nika Wydziału Seniorów i Starszyzny Harcerskiej

nek GK ZHP i zastępca naczelnika ZHP, w latach

GK ZHP, przewodniczący Zespołu Historyczne-

1990-1993 członek Rady Naczelnej ZHP. Autor po-

go Chorągwi Lubelskiej, prezes honorowy Lubel-

nad trzydziestu stempli okolicznościowych Poczty

skiej Organizacji Wojewódzkiej LOK, wiceprezes

Polskiej, głównie o tematyce harcerskiej. Inicjator

ZW Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, sekre-

i wydawca medali Mennicy Państwowej poświę-

tarz Oddziału Lubelskiego Stowarzyszenia Dzien-

conych postaciom harcerstwa. Współredaktor

nikarzy RP. Autor wielu publikacji z historii lu-

„Rocznika Historii Harcerstwa”. Autor haseł do

belskiego harcerstwa, kultury oraz wojskowości,

„Leksykonu Harcerstwa” oraz książek „Harcerze

licznych referatów naukowych i artykułów.

gorszego Boga. Związek Harcerstwa Polskiego
w okresie transformacji ustrojowej państwa lat

DR INŻ. ANDRZEJ GLASS, harcmistrz. Wieloletni

1989–1990 i Księga Honorowych Obywateli From-

zasłużony działacz i badacz historii i techniki lot-

borka – Miasta Mikołaja Kopernika. Lata 1967-

niczej. Pracował m.in. jako konstruktor lotniczy

2010.” Honorowy Obywatel Fromborka. *

w PZL Okęcie (1960-1965), adiunkt w Instytucie
Lotnictwa w Warszawie (1965-1972), redaktor na-

STANISŁAW JAN DĄBROWSKI, harcmistrz, ab-

czelny miesięcznika „Technika Lotnicza i Astro-

solwent m.in. Wydziału Pedagogiki i Psychologii

nautyka” (1972-1989), kierownik Zespołu Historii

UMCS, Studium Teatralnego przy Centralnym

Polskiej Techniki Lotniczej w Instytucie Historii

Ośrodku Metodyki Upowszechniania Kultury

Nauki i Techniki PAN (1979-1992), członek Kra-

w Warszawie na kierunku reżyseria. Artysta te-

jowej Rady Lotnictwa (1994-2004). W harcer-

atrów lubelskich, urzędnik samorządowy i pań-

stwie należy do głównych twórców powojennego

stwowy, działacz społeczny, redaktor. Dyrektor

systemu wychowania lotniczego. Pełnił funkcję
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m.in. przewodniczącego Rady Wychowania Lot-

do spraw podręczników, członkiem Polskiego

niczego przy Głównej Kwaterze ZHP (1981-1995)

Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Polskiego

i członka Naczelnictwa ZHR (2006-2008). Jest

Towarzystwa Edukacji Medialnej, Harcerskiego

autorem licznych publikacji z zakresu historii

Instytutu Badawczego w Warszawie, zespołu na-

i techniki lotniczej, szkolenia i popularyzacji lot-

ukowego Muzeum Harcerstwa w Warszawie oraz

nictwa, a także wychowania harcerskiego. Od-

zastępcą redaktora naczelnego międzynarodowe-

znaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu

go czasopisma „The New Educational Review”.

Odrodzenia Polski (2008) za wybitne zasługi dla

Ponadto jest członkiem Rady Chorągwi Śląskiej

rozwoju ruchu harcerskiego i za działalność na

ZHP, członkiem kadry Chorągwianej Szkoły In-

rzecz kształtowania patriotycznej postawy i mo-

struktorskiej oraz dyrektorem Szkoły Podstawo-

ralności polskiej młodzieży. *

wej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach.

DR HENRYK GLASS (1896-1984), harcmistrz
Rzeczypospolitej, doktor nauk politycznych. Był

MAŁGORZATA JAROSIŃSKA, harcmistrzyni, hi-

zasłużonym działaczem społecznym i badaczem

storyk, wieloletni starszy kustosz Muzeum Okrę-

antykomunistycznym. Należał do współtwórców

gowego w Rzeszowie, instruktorka krajoznaw-

harcerstwa polskiego. Wiceprzewodniczący Po-

stwa Polski. Zainteresowaniami badawczymi

rozumienia Antykomunistycznego − organizacji

obejmuje historię Rzeszowa oraz historię harcer-

poświęconej badaniom naukowym nad komu-

stwa. Przewodnicząca Komisji Historycznej Cho-

nizmem oraz członek Wydziału Księgarskiego

rągwi Podkarpackiej ZHP, instruktorka Muzeum

Towarzystwa Polskiej Macierzy Szkolnej. W har-

Harcerstwa w Warszawie, była komendantka

cerstwie pełnił funkcję m.in. p.o. Naczelnika

Hufca ZHP Rzeszów. Autorka albumów poświę-

tajnego Harcerstwa Polskiego na Rusi i w Rosji

conych fotografii Rzeszowa, książek dotyczących

(1919) i Naczelnika Głównej Kwatery Męskiej

historii harcerstwa oraz licznych publikacji kra-

ZHP (1921-1924). W czasie II wojny światowej

joznawczych i historycznych na temat Rzeszowa

był oficerem ZWZ/AK i członkiem Rady Na-

i Rzeszowszczyzny.

czelnej Hufców Polskich. Za udział w powstaniu
warszawskim został odznaczony Krzyżem Srebr-

ZENON KULIGOWSKI, harcmistrz, historyk, dru-

nym Orderu Virtuti Militari V kl. Na emigracji

żynowy w Gdyni, członek AK Gryf przy WSP,

w Wielkiej Brytanii wspierał działalność ZHP-

komendant szczepu w Hufcu Oliwa, zastępca ko-

pgK. Był autorem licznych publikacji poświęco-

mendanta i w latach 1969−1973 komendant Cho-

nych przede wszystkim metodyce i tradycji ruchu

rągwi Gdańskiej, członek Rady Naczelnej ZHP.

harcerskiego. Prowadził badania nad komuni-

Członek Kręgu Seniorów „Korzenie”, redaktor

zmem dla Sociological Center (Study Group of

„Leksykonu Chorągwi Gdańskiej”, współautor

Contemporary Affairs) w Londynie i publikował

pracy „Harcerstwo Gdańskie 1945−1973”, autor

uzyskiwane wyniki. Wszystkie jego prace w 1951

publikacji i biogramów instruktorów Chorągwi. *

r. zostały objęte zapisem cenzury i podlegały wycofaniu z bibliotek. *

EUGENIUSZ LOSKA, harcmistrz, biolog, absolwent Wydziału Przyrodniczego Uniwersytetu

DR HAB. TOMASZ HUK, harcmistrz, profesor na

Wrocławskiego. Prowadzi własną działalność go-

Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Ślą-

spodarczą. Instruktor harcerski od 1980 r. Pełnił

skiego. Problematyka prowadzonych badań do-

m.in. funkcje drużynowego w Tychach, komen-

tyczy wykorzystania nowych mediów w eduka-

danta Hufca Wrocław-Śródmieście i członka ko-

cji oraz harcerskiej metody wychowawczej. Jest

misji historycznej Hufca Czechowice-Dziedzice.

rzeczoznawcą Ministerstwa Edukacji Narodowej

Obecnie zajmuje się historią harcerstwa śląskiego.

Autorzy artykułów
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W przygotowaniu do druku „Kronika górnoślą-

TADEUSZ PROKOPIUK, harcmistrz, historyk,

skiego harcerstwa 1920-1939”. *

nauczyciel, zastępca komendanta (1965-1971)
i komendant Krakowskiej Chorągwi ZHP (1971-

DR KATARZYNA MARSZAŁEK, harcmistrzyni,

1973), przewodniczący Rady Wojewódzkiej Fede-

pedagożka, nauczycielka akademicka w Kate-

racji SZMP (1973-1975), później zastępca dyrekto-

drze Pedagogiki Ogólnej i Porównawczej na Uni-

ra i dyrektor Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu

wersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,

m. Krakowa oraz dyrektor Biura Społecznego Ko-

pracowniczka socjalna, mediatorka, trenerka, tu-

mitetu Odnowy Zabytków Krakowa.

torka. Kierowniczka Harcerskiego Instytutu Badawczego. W ZHP pełniła liczne funkcje, od dru-

MAGDALENA RZEPKA, podharcmistrzyni, dok-

żynowej po m.in. związane z funkcjonowaniem

torantka w Zakładzie Humanistycznych Podstaw

pionów metodycznych, zespołu programowego,

Pedagogiki Wydziału Pedagogicznego UW. Roz-

komisji stopni instruktorskich, zespołu kadry

prawę doktorską „Wychowanie lotnicze w II Rze-

kształcącej i inne na szczeblu komendy hufca, ko-

czypospolitej” przygotowuje pod kierunkiem

mendy chorągwi i Głównej Kwatery ZHP.

prof. Janiny Kamińskiej. Jest redaktorką Sekcji
Recenzji Książek (Book Review Section) między-

GRZEGORZ MORKOWSKI, podharcmistrz, były

narodowego czasopisma naukowego „History of

członek Centralnego Zespołu Artystycznego

Education Researcher” wydawanego przez The

ZHP, absolwent Wydziału Elektroniki Politechni-

History of Education Society (UK). Należy do

ki Warszawskiej, emerytowany nauczyciel akade-

Towarzystwa Historii Edukacji. W ZHP instruk-

micki w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej,

torka Muzeum Harcerstwa i sekretarz redakcji

a po przekształceniu na Uniwersytecie Muzycz-

rocznika naukowego „Harcerstwo”. Współpra-

nym Fryderyka Chopina, prowadzący m.in. zaję-

cuje z Aeroklubem Rzeczypospolitej. Jej zaintere-

cia z zakresu techniki studyjnej, konsultant aku-

sowania naukowe koncentrują się szczególnie na

styczny, tłumacz zawodowy języka angielskiego,

historii myśli i praktyki pedagogicznej w II RP,

inżynier systemowy współpracujący z Polskim

historii lotnictwa polskiego oraz metodologii hi-

Radiem i Telewizją Polską. Autor wielu artyku-

storii. Jest autorką kilkunastu wystąpień konfe-

łów publikowanych w pismach o tematyce studyj-

rencyjnych i artykułów naukowych.

no-muzycznej, popularyzator wiedzy z dziedziny
elektroakustyki, tłumacz literatury technicznej,

DR URSZULA SOBKOWIAK, harcmistrzyni, jest

w tym norm dla telewizji cyfrowej.

emerytowanym nauczycielem akademickim Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,

RYSZARD PACŁAWSKI, harcmistrz, absolwent

harcerką i turystką, autorką książek i artykułów

Wydziału Prawa i Administracji w filii Uniwer-

naukowych dotyczących m.in. pedagogiki oraz

sytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Rzeszowie.

wychowania harcerskiego, a także 10 tomików

Od 1967 roku w ZHP, był drużynowym, zastępcą

poezji. W pracy dydaktycznej prowadziła m.in.

komendanta szczepu, przewodniczącym kręgu

zajęcia dotyczące metodyki wychowania w ZHP.

studenckiego, dwukrotnie komendantem Hufca

Wiele fotografuje, jest autorką wystaw fotogra-

Sanok. Zastępca a następnie przez dziesięć lat

ficznych organizowanych w Bibliotece UKW

(1990-2000) naczelnik ZHP. Przewodniczący

– „Szukając ciszy”, „Od wiosny do wiosny… góry”

Rady Programowej Rozgłośni Harcerskiej (1997-

oraz „Beskidzkie zamyślenia”. *

1999), a w latach 1997-2010 sekretarz generalny Światowej Skautowej Unii Parlamentarnej

DR HAB. JANUSZ WOJTYCZA, profesor Krakow-

(World Scout Parliamentary Union). Autor książ-

skiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzew-

ki „Gra o harcerstwo”. *

skiego, (2006-2011), harcmistrz, członek Rady
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Muzeum Harcerstwa w Warszawie oraz członek

struktorem komend hufców Kraków Kleparz-

rady redakcyjnej i redaktor naczelny „Harcer-

-Łobzów i Kraków-Krowodrza, współinicjato-

skiego Słownika Biograficznego”, autor szeregu

rem Harcerskiej Akcji Schronisko, w wyniku

monografii, skryptów, słowników, prac zbioro-

której powstało harcerskie schronisko (obecnie

wych, edycji źródeł i bibliografii, licznych arty-

Górski Ośrodek Szkolno-Wypoczynkowy im.

kułów oraz kilkuset haseł encyklopedycznych

Władysława Pilińskiego „Pucka” MDK „Dom

i słownikowych, współpracownik redakcji „Pol-

Harcerza”). Zasłużony działacz turystyczny,

skiego Słownika Biograficznego”.

autor szeregu monografii hufców krakowskich,
artykułów i haseł w „Harcerskim Słowniku

KRZYSZTOF

WOJTYCZA,

był

Biograficznym” oraz serii przewodników tury-

m.in. komendantem jednego z krakowskich

stycznych, członek Komisji Historycznej Cho-

Szczepów Lotniczych im. Żwirki i Wigury, in-

rągwi Krakowskiej ZHP.

harcmistrz,

* N oty biograficzne oznaczone gwiazdką przygotowane przez członków redakcji na podstawie dostępnych publikacji.

Notatki

239

240

HARCERSTWO | nr 2/3 • 2019/2020

Notatki

241

242

HARCERSTWO | nr 2/3 • 2019/2020

