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MHAR/ZHL/1 
Materiały do historii Chorągwi Białostockiej Harcerek 
Tkaczukowa Bronisława (autor), Thumm Cecylia (autor) 
1980; 1916-1939 
dokument 
Historia Białostockiej Chorągwi Harcerek w latach 1916 - 1939 opracowana przez Bronisławę Tkaczukową oraz Cecylię 
Thumm przy współpracy instruktorek Chorągwi Białostockiej. Opracowanie zawiera informacje o początkach pracy 
harcerskiej, powstaniu żeńskiego Hufca w Białymstoku, organizacji Chorągwi Białostockiej Harcerek i Hufców tejże 
Chorągwi. Ponadto informacje o gromadach zuchowych, drużynach harcerskich i zrzeszeniach starszoharcerskich, 
informacje o kształceniu kadry, organizacji obozów. Zawarte są również informacje o udziale w Zlocie Jubileuszowym w 
Spale, współpracy z Organizacja Harcerzy, Kołami Przyjaciół Harcerstwa oraz z Polonią, o działaniach z zakresu 
wychowania fizycznego, przysposobienia obronnego. Zamieszone są w opracowaniu wspomnienia o wybranych 
instruktorkach Chorągwi Żeńskiej, organizacji i działaniu Pogotowia Harcerek, działaniach w okresie kampanii 
wrześniowej 1939 oraz lista strat wojennych. 
  
MHAR/ZHL/2 
Materiały do dziejów Chorągwi Białostockiej Harcerek w latach 1915-1939 
Thumm Cecylia (autor), Tkaczukowa Bronisława (autor) 
1980; 1916-1939 
wspomnienia 
Materiały wspomnieniowe, opracowanie poszczególnych zagadnień do  opracowania Historii Białostockiej Chorągwi 
Harcerek w latach 1916 - 1939 Materiały zebrane przez Bronisławę Tkaczukową oraz Cecylię Thumm przy współpracy 
instruktorek Chorągwi Białostockiej. Materiały zawierają informacje o początkach pracy harcerskiej, powstaniu żeńskiego 
Hufca w Białymstoku, organizacji Chorągwi Białostockiej Harcerek i Hufców tejże Chorągwi. Ponadto informacje o 
gromadach zuchowych, drużynach harcerskich i zrzeszeniach starszoharcerskich, informacje o kształceniu kadry, 
organizacji obozów. Zawarte są również informacje o udziale w Zlocie Jubileuszowym w Spale, współpracy z Organizacja 
Harcerzy, Kołami Przyjaciół Harcerstwa oraz z Polonią, o działaniach z zakresu wychowania fizycznego, przysposobienia 
obronnego. Zamieszone są w opracowaniu wspomnienia o wybranych instruktorkach Chorągwi Żeńskiej, organizacji i 
działaniu Pogotowia Harcerek, działaniach w okresie kampanii wrześniowej 1939 oraz lista strat wojennych. 
  
MHAR/ZHL/3 
Harcerstwo w odbudowie Białegostoku. Takie były początki 
Ostaszewska Helena, Ostaszewska Maria 
1978; 1944 -1946 
dokumentacja aktowa 
Wspomnienia Marii Ostaszewskiej "Harcerstwo w odbudowie Białegostoku" oraz Heleny Ostaszewskiej "Takie były 
początki". Wspomnienia dotyczą okresu 1944 - 1946, ostatnich miesięcy okupacji i pierwszych lat po wojnie. Zawierają 
opis działań podejmowanych przez mieszkańców Białegostoku w tym harcerki i harcerzy w ramach odbudowy po 
zniszczeniach wojennych. Informacje o pracy harcerskiej jak również konkretnych pracach w ramach Harcerskiej Służby 
Polsce, informacje o atmosferze tych lat odbudowy. 
  
MHAR/ZHL/4 
35 lat Białostockiej „Błękitnej Dziewiątki”, sztandarowej drużyny Związku Harcerstwa Polskiego 
Poniatowski Leszek, Pogorzelski Zbigniew, Dworakowski Jan (autor), Nazarko Jacek 
1980; 1945 -1980 
dokumentacja aktowa 
Publikacja "XXXV lat Białostockiej Błękitnej Dziewiątki sztandarowej drużyny Związku Harcerstwa Polskiego". Wydana 
w Białymstoku w 1980 roku. Zawiera opracowania dotyczące dziejów harcerstwa na Białostoczczyźnie z lat 1913 - 1957, 
1944 - 1980, w tym głównie dotyczących Białostockiej Błękitnej Dziewiątki. Zawiera wykazy członków drużyny, jej 
drużynowych, dokumenty w tym rozkazy związane z drużyną. W jednym z rozdziałów opis działań drużyny w zakresie 
wychowania wodnego i morskiego. 
  
MHAR/ZHL/5 
40 lat „Błękitnej Dziewiątki”, sztandarowej drużyny ZHP 
Pogorzelski Zbigniew 
1986; 1945-1986 
wydawnictwo 
Publikacja "40 lat Błękitnej Dziewiątki sztandarowej drużyny ZHP". Wydana w Białymstoku w 1986 roku. Zawiera 
opracowania dotyczące dziejów Błękitnej Dziewiątki  z lat  1945 - 1985. Zawiera informacje o zwyczajach i tradycjach 
drużyny, pracach Koła Przyjaciół Harcerstwa działającego przy drużynie, wykazy członków drużyny, jej drużynowych, 
wykaz hacerzy tej drużyny odznaczonych Krzyżem za Zasługi dla ZHP. 
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MHAR/ZHL/6 
20 lat Koła Przyjaciół Harcerstwa przy „Błękitnej Dziewiątce” 
Pogorzelski Zbigniew, Beer Jerzy Olaf 
1996; 1968-1988 
wydawnictwo, dokumentacja aktowa 
Publikacja zawierająca informacje o działalności Koła Przyjacół Harcerstwa przy Błękitnej Dziewiątce im. Stefana 
Czarnieckiego w Białymstoku w latach 1968 - 1988. Opis działań koła na rzecz wspierania drużyny, ufundowania jej 
sztandaru, pomoc prz akcjach zarobkowych i organizacji obozów w tym obozów żeglarskich. Informacja o odznace 
pamiątkowej drużyny. Zaproszenie wysłane przez organizatorów do Jerzego Olafa Beer, na uroczystości 50-cio lecia 
Błękitnej Dziewiątki z Białegostoku, które organizowane są w dniu 18 maja 1996 roku w Borkach, bazie obozowej hufca 
Białystok oraz Zjazd Koleżeński Koła Przyjaciół Harcerstwa Błękitnej Dziewiątki w Białymstoku. Do zaproszenia 
dołączono program obchodów, ankiete imienną uczestnika Zlotu oraz prośbę drużyny o wsparcie finansowe.  
  
MHAR/ZHL/7 
Zastęp Szarych Szeregów w Wyszkach, pow. Bielsk Podlaski 
Chomicki Krystian 
1987; 1939-1945 
dokumentacja aktowa 
Zastęp Szarych Szeregów w Wyszkach, pow. Bielsk Podlaski. Dwa maszynopisy autorstwa Krystiana Chomickiego 
ps"Mikrus" pt. "Laski, Piaski i karaski, to Polesie. Cz IV A Żołnierze bez broni, a jednak żołnierze" /Szare Szeregi/, 
"Laski, Piaski i karaski, to Polesie. Cz IV B Zastęp Szarych Szeregów w Wyszkach." Wspomnienia zawierają opis 
struktury Szarych Szergów, podział na piony wiekowe, informacje o naczelnikach Szarych Szeregów. Wspomnienia 
dotyczą wybuchu wojny oraz działalności konspiracyjnej z lat 1939 - 1945,  na terenie Okręgu AK "Lin" - "Pełnia". Opisy 
dotyczą mijscowości Suraż, Wyszki, Bielsk Podlaski, terenów Białostoczczyzny, Podlasia. Działalność w Szarych 
Szeregach i Armii Krajowej. Zadania z zakresu małego sabotażu , zadania kurierskie, wywiadowcze, przechowywanie 
broni itp. Ponadto krótkie informacje o innych uczestnikach ruchu oporu w tym harcerzach Szarych Szeregów np. 
Sakowski Karol. Ps Puszczyk, organizatorowi Szarych Szeregów w Wyszkach. Wspomnienia wzbogacone sa kopiami 
zaśwaidczeń dotyczacych działalności konspiracyjnej wydanych przez organizacje kombatanckie, kopie legitymacji 
odznaczeń. 
  
MHAR/ZHL/8 
80 lat Harcerstwa na Ziemi Łomżyńskiej 
Karwowski Henryk hm 
1993; 1880-1924 
dokumentacja aktowa 
Wydane z okazji 80 lecia Harcerstwa na Ziemi Łomżyńskiej, autorstwa Henryka Karwowskiego życiorys ks. Prałat dr 
Kazimierza Lutosławskiego vel x Jana Zawady obejmujący okres jego życia tj. 4.03.1880 - 5.01.1924. Ciekawa publikacja 
życiorysu harcerskiego kapelana, jednego ze współtwórców ruchu harcerskiego na ziemiach polskich, twórcy krzyża 
harcerskiego, autora publikacji Czuj Duch pod pseudonimem Jan Zawada. Życiorys zawiera wiele fragmentów wspomnień 
i dokumentów poświęconych ks. Lutosławskiemu. 
  
MHAR/ZHL/9 
Drużyna Harcerska im. Leopolda Lisa Kuli w Rosi (Roś, Hufiec Wołkowyski) 
Kapryza Witold, Stach Wacław 
1988; 1926-1986 
dokumentacja aktowa 
Drużyna Harcerska im. Lisa Kuli w Rosi i dalsze losy jej byłych członków to krótkie wspomnienia Witolda Kapryzy i 
Wacława Stacha o działalności drużyny na kresach, dzisiaj teren Białorusi. Wspomnienia o działalności drużyny 
uzupełnione są losami kilku harcerzy z drużyny oraz kopiami rysunków z Rosi oraz mapami miejscowości i okolicy.  
  
MHAR/ZHL/10 
Chorągiew Dolnośląska, Hufiec Wrocław Południe, Drużyna Starszoharcerska „Rój”  
Prociuk Jerzy 
2001-2004; 1957-1961 
wspomnienia maszynopis, list oryginał 
Dokumentacja związaną z działalnością i funkcjonowaniem Drużyny Starszoharcerskiej "Rój" im. Andrzeja Morro - 
Romockiego z Hufca Wrocław - Południe. Są to dokumenty przesłane przez Jerzego Prociuka "Anioła", zebrane przez 
niego. Strony 1-29 zawierają wspomnienia własne Jerzego Prociuka dotyczące działalności drużyny w latach 1954-1959. 
W dokumentacji znajdują się kserokopie zdjęć z wizyty harcerzy na Powązkach. Dodatkowo autor umiescił kserokopie 
albumu otrzymanego od "Sów" i kserokopie pojedynczych kartek z  albumu "Płomienia" (Poznań), "Sów" (Wrocław) i 
Duszpasterstwa Akademickiego, z którkim opisem Jerzego Prociuka. Strony 77-81 zawierają kserokopię rozkazów 
drużyny (z 1960-1961, podpisane przez Jerzego Prociuka - ówczesnego drużynowego "Rój". Dolączono rówież 
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kserokopie maszynopisów z rozkazami Hufca Wrocław - Południe, jednodniówki "Rodło" oraz zdjęcia i pocztówki z 
uroczystości hufcowych wraz z dopiskiem. Wśród dokumentow znaduje się także kserokopia otrzymanego albumu 
pamiątkowego wraz ze zdjęciami członków Druzyny Starszoharcerskiej "Rój". Ostatnim elementem są listy napisane 
przez Jerzego Prociuka i jego żonę. 
  
MHAR/ZHL/11 
Zeszyty Historyczne, Hufiec Jelenia Góra 
Milewski Janusz, Bonin Hubert, Babuch Edward, Skowroński Jerzy, Musiał Włodzimierz, Dobski Jerzy, Dobski Józef, 
Kremko Piotr, Skupień Edward 
1990; 1946-1990 
dokumentacja aktowa 
Zeszyty Historyczne 4 - to wydawnictwo Między chorągwianej Komisji Historycznej Chorągwi Legnickiej, Wałbrzyskiej, 
Jeleniogórskiej i Wrocławskiej. Zawiera kilkanaście publikacji o charakterze wspomnieniowym, biograficznym, jak 
również sprawozdawczym dotyczącym działalności harcerskiej na terenach wskazanych wyżej chorągwi  
  
MHAR/ZHL/12 
Historia i tradycje wałbrzyskiego harcerstwa. 
Zalewski Zbigniew 
1977; 1945-1973 
dokumentacja aktowa 
Historia i tradycje Wałbrzyskiego Harcerstwa autorstwa Zbigniewa Zalewskiego to chronologiczny opis powstawania 
harcerstwa w Wałbrzychu i powiecie Wałbrzyskim czyli na tzw. Ziemiach Odzyskanych po 1945 roku. Zawiera 
informacje o tworzeniu drużyn, budowaniu struktur Hufca, podejmowanych przez harcerzy i harcerki działaniach 
krzewienia polskości. Jest ta publikacja źródłem informacji o pierwszych latach harcerstwa powojennego, zmianach 
zachodzących w harcerstwie w 1950 działaniu OH ZMP oraz OH PL. Duża część publikacji zawierają opisy działań po 
1956 roku na terenie Hufca Wałbrzych i Hufca Wałbrzych powiat, w tym opisy podejmowanych działań programowych, 
struktury działania i stanów ilościowych. 
  
MHAR/ZHL/13/1-3 
Chorągiew Gdańska. Materiały do historii gdańskiej Chorągwii Harcerek 
Zaleska Jadwiga, Żawrocka Jadwiga 
niedatowane 
wspomnienia, opracowanie 
Zespół zawiera materiały do historii Gdańskiej Chorągwi Harcerek w latach 1920-1939, wraz z wywiadami, członków tej 
Chorągwii. 
/1 Zawiera materiały do historii Gdańskiej Chorągwi Harcerek w latach 1920-1939,w kolejnych rozdziałach opisano: 
I - teren, 
II - Początki harcerstwa żeńskiego w Wolnym Mieście Gdańsk 
III - Stosunek harcerstwa żeńskiego do organizacji ogólnopolskiej 
IV - Ilość członkow 
V - Program pracy i założenia wychowawcze 
VI - Relacje harcerek gdańskich 
VII - Wyniki działalnośći 
/2 
Materiał zawiera rozdział VIII pracy. Są to kserokopie wspomnień, relacji i życiorysów gdańskich harcerek i działaczek 
harcerskich, opiekunek drużyn i gromad zuchowych działających w latach 1920-1939. 
/3  
Rozdział IX zawiera budżet Gdańskiej Choragwi Harcerek w latach 1932-1937 wraz z krótkim opisem. W zestawieniu 
widoczne sa m.in. kosztorys, preliminarz, stan finansowy, zestawienie. W rozdziale X znajdują się opisy szykan 
niemieckich, przedstawione przez gdańskie harcerki w formie relacji oraz opis harcerstwa w relacji władz Wolnego Miasta 
Gdańska. 
  
MHAR/ZHL/13/1 
Chorągiew Gdańska. Materiały do historii Chorągwi Gdańskiej Harcerek. Rozdział I-VII 
Zaleska Jadwiga, Żawrocka Jadwiga 
1960-1985; 1920-1939 
opracowanie 
Zawiera materiały do historii Gdańskiej Chorągwi Harcerek w latach 1920-1939,w kolejnych rozdziałach opisano: 
I - teren, 
II - Początki harcerstwa żeńskiego w Wolnym Mieście Gdańsk 
III - Stosunek harcerstwa żeńskiego do organizacji ogólnopolskiej 
IV - Ilość członkow 
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V - Program pracy i założenia wychowawcze 
VI - Relacje harcerek gdańskich 
VII - Wyniki działalnośći 
  
MHAR/ZHL/13/2 
Chorągiew Gdańska. Materiały do historii Chorągwi Gdańskiej Harcerek. Rozdział VIII 
Żawrocka Jadwiga, Zaleska Jadwiga 
1960-1985; 1920-1939 
wspomnienia, relacja, życiorys 
Materiał zawiera rozdział VIII. Są to kserokopie wspomnień, relacji i życiorysów gdańskich harcerek i działaczek 
harcerskich, opiekunek drużyn i gromad zuchowych działających w latach 1920-1939. 
  
MHAR/ZHL/13/3 
Chorągiew Gdańska. Materiały do historii Chorągwi Gdańskiej Harcerek. Rozdział IX-X 
Żawrocka Jadwiga, Zaleska Jadwiga 
1960-1980; 1920-1939 
opracowanie, relacja 
Rozdział IX zawiera budżet Gdańskiej Choragwi Harcerek w latach 1932-1937 wraz z krótkim opisem. W zestawieniu 
widoczne sa m.in. kosztorys, preliminarz, stan finansowy, zestawienie. W rozdziale X znajdują się opisy szykan 
niemieckich, przedstawione przez gdańskie harcerki w formie relacji oraz opis harcerstwa w relacji władz Wolnego Miasta 
Gdańska. 
  
MHAR/ZHL/14 
Szymankowo. Bohaterskie ognisko polskości 
Goździelewski Bronisław 
1975; 1934-1939 
opracowanie, wspomnienia, fotografia 
Opracowanie jest maszynopisem zebranych wystąpień, uczestników spotkania byłych działaczy i pracowników Polskiej 
Macierzy szkolnej z lat 1937-39 które odbyło się w Szymankowie 26.10.1973 r. Przedmowa i wstęp zawiera opis pracy 
Polaków w Wolnym Mieście Gdańsk i ich walki w 1939 r. Materiały zebrał i opracował hm. Bronisław Goździelewski. 
Opracowanie zawiera wspomniania osób związanych z przedwojennym harcerstwem w Szymankowie, powojenne 
fotografie (7 sztuk) wykonane podczas spotkania i harcerskich uroczystości oraz kserokopie artykułów z gazet.  
  
MHAR/ZHL/15 
Chorągiew Gdańska. Działalność Szarych Szeregów na Pomorzu 
Drobiński Leon 
1993 [?]; 1939-1945 
monografia, opracowanie 
Monografia Działalności Tajnej Organizacji Wojskowej Gryfa Pomorskiego Druzyn Harcerskich "Szarych Szeregow" 
Okręgu Pomorskiego w latach 1939-1945. Opracowanie zawiera szkice, ksero dokumentów (m.in. dowodu osobistego, 
książeczki ZBOWiD), ksero dokumentacji TOW "Gryf Pomorski", opis działalności TOW w okresie II Wojny Światowej, 
ksero artykułow pracowych związanych z członkami "Gryfu". 
  
MHAR/ZHL/16 
Chorągiew Gdańska. Tajny Hufiec Harcerski po wyjściu z konspiracji. 
nieznany 
1945-1946 
sprawozdanie 
Opis działalnośći Morskiego Rejonu Harcerzy w Gdyni po dekonspiracji od kwietnia 1945 r. do 1946 r. Krótko opisano 
akcję letnią 1945 r., działalnośc wrześniową, prace drużyn wraz z ich spisem (pełna nazwa, imię i nazwisko 
drużynowego), sprawozdanie finansowo-gospodarcze, lista zasłużonych osób (dla ZHP). 
  
MHAR/ZHL/17 
Chorągiew Gdańska. Pamięć nie może wygasnąć 
Cieślawski Piotr, hm. 
1985; 1939-1944 
opracowanie 
Opracowanie poświęcone życiu i dzialalności hm. Lucjana Cylkowskiego, wraz z jego biogramem, ksero dokumentów 
związanych z jego osobą oraz teksty dotyczące działalności harcerzy-ochotników, którzy wyszli na front pod Koleczkowo 
w 1939r. Materiały opracowano w 1985 r. 
  
MHAR/ZHL/18 
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Chorągiew Gdańska. Szkic opracowania lat 1945-1950 
nieznany 
1986; 1920-1986 
opracowanie, biogram, spis 
Szkic historyczny zawierający opis dziejów harcerstwa w rejonie Gdańska (Choragiew Gdańska). W tekście znajdują się:  
spisy hufców (powołanych w między 1945 a 1948) wraz z latami ich istnienia, imieniem i nazwiskiem komendanta, z 
podziałem na hufce żeńskie i męskie, 
spis hufców w Gdańskiej Chorągwi ZHP w latach 1957-1980, 
spis hufców w Gdańskiej Chorągwi ZHP w latach 1957-1980, 
skrótowy opis działań harcerskich na terenie Choragwi Gdańskiej (w latach 1920-1950), 
biogramy najwazniejszych działaczy Chorągwi Gdańskiej ZHP, 
  
MHAR/ZHL/19 
Pierwszy trudny rok 1945-1946 
Kluczny Tadeusz 
1986; 1945-1946 
dokumentacja aktowa 
"Pierwszy trudny rok" autorstwa Tadeusza Klucznego wydany przez Komisję Historyczną ZHP w Gdańsku to zapis 
pierwszego roku 1945-1946 odbudowy harcerstwa na pomorzu gdańskim i działania Morskiego Rejonu Harcerzy. Autor 
opisuje trudności i entuzjazm pierwszych miesięcy organizacji harcerstwa, zaangażowanie instruktorów, wpływy 
polityczne. W publikacji zamieszczono nazwy drużyn powstałe w tym okresie, wykazy instruktorów oraz ksero różnych 
dokumentów z lat 1945 - 1946. 
  
MHAR/ZHL/20 
Harcerstwo męskie w Gdańsku 
Szermer Bohdan 
1986; 1945-1947 
dokumentacja aktowa 
Harcerstwo Męskie w Gdańsku 1945 - 1947 oraz Moje wspomnienie o Starszoharcerskim Akademickim Kręgu "Wodnik" 
to krótkie relacje o początkach harcerstwa po wyzwolenie z okupacji niemieckiej na terenie Gdańska. Informacje o 
zawiązywaniu się drużyn, hufców, akcjach szkoleniowych i obozowych oraz instruktorach w tym uczestniczących.  
  
MHAR/ZHL/21 
Kronika Hufca Gdańsk Śródmieście i Hufca Harcerek w Gdańsku 
Bonin Nadzieja, Zydel Tadeusz 
1999; 1920-1996 
dokumentacja aktowa 
Kronika Hufca Gdańsk Śródmieście i Hufca Harcerek Gdańsk w latach 1946 - 1996 opracowana przez Bonin Nadzieję 
oraz Zydel Tadeusza jest opisem działalności harcerskiej na terenie Gdańska od czasu powstania pierwszych drużyn w 
1925 roku, organizacji pierwszych Hufców i Chorągwi w okresie międzywojennym. Zawiera również krótki opis działań 
w okresie okupacji. Większa część publikacji poświęcona jest odbudowie ruchu harcerskiego, struktur harcerskich od 1945 
roku, działalności Hufca Harcerek i Hufca Harcerzy, odradzaniu drużyn, organizacji szkoleń, akcji obozowych, działań 
programowych. Zawarte są w publikacji informacje o konspiracyjnej działalności harcerskiej w czasie działania OH ZMP. 
Najwięcej informacji dotyczy działań Hufca Gdańsk Śródmieście, wykaz kadry instruktorskiej, drużyn, szczepów, 
organizacji rajdów, festiwali, zlotów oraz udziale w Akcjach Chorągwianych i Centralnych . Zawarte są w publikacji w 
układzie chronologicznym szczegółowe informacje o organizowanych corocznie przez środowiska Hufca obozach i 
koloniach zuchowych. 
  
MHAR/ZHL/22 
Szczep Harcerski „Watra”, Hufiec Gdańsk Wrzeszcz-Oliwa 
Glapiak Sylwester, Rusiniak Ida, Rusiniak Witold Lech (współautor) 
1979; 1956-1979 
dokumentacja aktowa 
Watra to chronologiczny zapis działalności Szczepu Harcerskiego "Watra" im. Floriana Marciniaka w Gdańsku w latach 
1956 - 1979. W publikacji znajdują się ponadto krótkie notki historyczne o 16 Gdańskiej Drużynie Harcerzy im. Andrzeja 
Małkowskiego, 29 Gdańskiej Drużynie Harcerek "Kotwica" im. Szarych Szeregów oraz & Gdańskiej Drużynie Zuchowej 
'Nadmorskie Niedźwiadki". W publikacji umieszczono odbitki listów Aleksandra Kamińskiego, Stanisława Broniewskiego 
oraz Olgi Małkowskiej. 
  
MHAR/ZHL/23 
Szczep „3 Srebrnych Strzał” 
Trapp Ferdynand 
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1996 
dokumentacja aktowa 
Bo do nas małodych harcerzy cały należy szeroki świat... to ciekawe opracowanie dziejów Szczepu Harcerskiego "trzech 
Srebrnych Strzał" działającego prze zespole szkół awodowych w Spocie, pełne opisów biwaków, rajdów, spływów 
kajakowych, zimowisk i obozów z okresu 1956 - 1973. W tekście umieszczno wiele zdjęć z podejmowanych przez 
hacerzy i harcerki szczepu działań programowych. 
  
MHAR/ZHL/24 
8 Gdańska Drużyna Harcerzy 
Marszałek Eugeniusz 
1993; 1948 
dokumentacja aktowa 
Druh Eugeniusz Marszałek kieruje pytanie do Komendanta Chorągwi Bielskiej (miszka w Bielsku Białej) dlaczego i za 
jakie zasługi w Rozkazie L+/48 z dnia 30.04.1948 Komendanta Hufca Harcerzy w Gdańsku zmieniono bohatera 8 
Gdańskiej Drużyny Harcerzy z Powstańców Warszawskich na phm J. Piątkowskiego. Załancza do pisma ksero swoich 
zdjęć z tej drużyny oraz kopie rozkazu 
  
MHAR/ZHL/25 
Alfred Dyduch, najmłodszy obrońca Kępy Oksywskiej 
Cieślawski Piotr, hm. 
1987; 1938-1939 
dokumentacja aktowa 
Powrót do przeszłości (1 września 1939) Alfred Dyduch najmłodszy obrońca Kępy Oksywskiej. Starsi nie mogą 
zapomnieś a młodzi musza wiedzieć to opracowanie Piotra Cieślowskiego dotyczące młodego 14 letniego harcerza 
Alfreda Dyducha najmłodszego obrońcy Kępy Oksywskiej, który zginął na Obłuży w dniu 18 września 1939r. Publikacja 
zawiera głownie wspomnienia osób, świadków jego śmierci oraz jedne wspomnienia dziwczynki, którą w 1938 roku 
Alfred Dyduch  wraz z bratem i kolegą uratowali od utonięcia. 
  
MHAR/ZHL/26 
Chorągiew Gdańska. „Czarna szesnastka” – 16 Gdańska Drużyna Harcerzy  
im. Andrzeja Małkowskiego 
Rusiniak Witold Lech (autor) 
1972; 1922-1972 
dokumentacja aktowa 
Ogólny rys historii harcerstwa w Gdańsku od 1922 roku oraz historia 16 Gdańskiej Drużyny Harcerzy im. A. 
Małkowskiego od jej początków w 1936 roku do roku 1972. Szczegółowo opisane działania Drużyny w latach 1956-1972. 
  
MHAR/ZHL/27 
Tradycje ruchu harcerskiego w Chojnicach: Mój udział w walce z hitlerowskim faszyzmem w czasie drugiej wojny 
światowej. Historia ZHP na Pomorzu, Okręg Chojnice 1939-1945 
Kaszuba Edmund 
1975; 1939-1945 
dokumentacja aktowa 
Mój udział w walce z hitlerowskim faszyzmem w czasie Drugiej Wojny Światowej oraz Historia ZHP na Pomorzu Okręg 
Chojnice 1939 - 1945 to wspomnienia Edmunda Kaszuby, harcerza z Chojnic. Rękopis pełen jest szczegłówoych opisów 
zdarzeń,  majacych miejsce w okeresie okupacji, działalności w harcerskiej konspiracji, relacji o prześladowaniu Polaków 
na Pomorzu oraz czynnemu oporowi jaki Polacy przeciwstawiali okupantowi. W tekscie wiele osobistych reflekcji autora. 
Ponadto odpisy jego korespondencji z 1975 roku z władzami ZHP oraz ZBOWID w tematyce wspomnien z okresu 
okupacji. 
  
MHAR/ZHL/28 
Szczep Harcerski im. Andrzeja Małkowskiego w Grudziądzu 
Tomaszewski Wacław 
1983; 1936-1939 
dokumentacja aktowa 
Dzieje Szczepu Harcerskiego im. Andrzeja Małkowskiego pod opieką Stowarzyszenia Rodzina Kolejowa w Grudziądzu 
lata 1936 - 1939 autorstwa Wacłąwa Tomaszewskiego jest swoistą kronika wydarzeń, jak z sekcji harcerskiej 
Stowarzyszenia Rodzina Kolejowa w Grudziądzu powstaje wpierw drużyna a nastepnie szczep harcerski. Opis 
czteroletniej aktywnej działalności harcerskiej, obozów, biwaków, działania orkiestry etej i kluby krótkofalarskiego oraz 
licznie podejmowanych działań proobronnych. W publikacji wiele zdjęć z działań drużyny i szczepu. 
  
MHAR/ZHL/29 
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Harcerstwo sopockie – kalendarium 
Szczecina Dariusz, Urbankówna Maria 
1992; 1920-1991 
dokumentacja aktowa 
Kalendarium 1920-1991 Sopockie Harcerstwo, jest zestawieniem chronologicznym najważniejszych wydarzeń 
dotyczących środowiska harcerskiego a potem Hufca w Sopockiego w tych latach. Krótkie zwięzłe informacje, miejsca , 
ludzi, wydarzenia. 
  
MHAR/ZHL/30 
45-lecie Kręgu Starszoharcerskiego w Tczewie i w Gdańsku 
Goździelewski Bronisław 
1978; 1931-1978 
dokumentacja aktowa 
45 lecie Kręgu Starszoharcerskiego w Tczewie i w Gdańsku, to krótki rys działalności Kręgu w okresie przedwojennym i 
powojennym. Ciekawostką jest opis działalności od 1937 roku w Wolnym Mieście Gdańsku i opór wobec germanizacji i 
terroru niemieckiego. 
  
MHAR/ZHL/31 
Starszoharcerski Krąg Instruktorski Jaszczurkowcy 
Goździelewski Bronisław 
1980; 1932-1980 
dokumentacja aktowa 
Materiały dotyczące Starszoharcerskiego ego Kręgu Instruktorskiego Jaszczurkowcy zawiera dwa opracowania, pierwsze 
dotyczy rysu historycznego z okresu przedwojennego oraz powojennego, drugi natomiast stanowi sprawozdanie z pracy 
Kręgu z lat 1970 - 1980 
  
MHAR/ZHL/32 
Kalendarium Harcerstwa na Kielecczyźnie 1911-1981 
Rembalski Andrzej 
1981; 1911-1981 
dokumentacja aktowa 
Skrupulatne informację dot. działalności harcerskiej na Kielecczyźnie podzielone wg dat. 
  
MHAR/ZHL/33 
Chorągiew Kielecka. Historia harcerstwa żeńskiego 
Fidler Maria, Guca-Rutkowska Maria, Jezierska-Ryczak Maria, Brzozowska-Czapłowa Henryka 
1974-1977; 1911-1945 
opracowanie, mapa, indeks 
Opracowanie podzielone jest na dwa tomy. Pierwszy opisuje historię Harcerstwa Żeńskiego w Chorągwi Kieleckiej w 
latach 1911-1939. 
Opracowanie zawiera: 
I Lata 1911-1920, 
II Lata 1921-1934, 
III Chorągiew Zagłębiowska 1924-1934, 
IV Chorągiew Kielecka 1934-1939, 
V Finanse, Zarząd Oddziału, Koła Przyjaciół, 
VI Lista instruktorek, 
Mapki terenu Chorągwi Kieleckiej z 1919, 1919-1934, 1936-1937, (ręcznie rysowane z objaśnieniami), 
Indeks nazwisk, 
Indeks miejscowości. 
Drugi tom zawiera materiały do historii Harcerstwa Żeńskiego Chorągwii Kieleckiej z okresu 1939-1945: 
Mapka terenu Chorągwii (kserokopia rysunku), 
I Charakterystyka Chorągwii, 
II Obszar Kielecki 
III Obszar Radomski - hufce: Radom, Końskie, Skarżysko, 
IV Obszar Ostrowiecki - hufce: Ostrowiec, Opatów, Sandomierz, 
V Obszar Częstochowa, 
VI Obszar Sosnowiec - hufce: Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Olkusz, Zawiercie, 
Indeks nazwisk, 
Indeks miejscowości. 
  
MHAR/ZHL/34 
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Chorągiew Kielecka. Kalendarium Chorągwi Harcerek – lata 1911-1950 
nieznany 
1960-1989 [?]; 1911-1950 
kalendarium, opracowanie 
Kalendarium przedstawia skrócony opis wydarzeń związanych ze skautingiem i harcerstwem na ziemi kieleckiej (lub z nia 
związanych) w latach 1911-1950. Każdy rok został po krótce opracowany i przedstawiony - najważniejsze wydarzenia, 
postaci i nazwy drużyn. 
  
MHAR/ZHL/35 
Chorągiew Kielecka. Historia harcerstwa żeńskiego – materiały 
wielu, Brzozowska-Czapłowa Henryka (współautor) 
po 1960; 1911-1945 
materiały historyczne, opracowanie, wspomnienia 
Zbiór różnych materiałów do historii harcerstwa żeńskiego w Chorągwi Kieleckiej w latach 1911-1945. Materiały 
opracowane po opisywanym okresie (60' XXw.?). Można wyróżnić nastepujące zbiory elementów: 
1. Szkicowy spis treści,(s.1-s) 
2. Kartka A6 z z uwagami dotyczącymi Historii Chorągwi Kieleckiej. (podpis nieczytelny) 1978 r.,(s.3) 
3. Koperta zzawierająca dwa dokumenty: pokwitowanie odbioru przekazanych materiałow do Hist. Harc. Żeńskiego Ch. 
Kieleckiej (z lat 1911-1945) do Wojewódzkiego Archiwum Państowego w Kielcach (w roku 1978) oraz drugi: 
pokwitowanie odbioru Materialow do Hist. Harcerstwa Żenskiego Ch. Kieleckiej (z lat 1911-1945) - 3 teczki, 
przekazanych przez Główną Kwaterę Harcerstwa Polskiego w 1978 r. do Zakładu Rękopisów Biblioteki Narodowej w 
Warszawie (w celu wyceny i ewentualnego zakupu),(s.4-6) 
4. Spis imion i nazwisk harcerek z Chorągwi Kieleckiej Harcerek z lat (1939-1944) więzionych, podano pełnioną funkcję i 
rodzaj pełnionej służby.(s.7-9), 
5. Kserokopie maszynopisów z przepisanymi artykułami (lub ich fragmentami) z czasopisma "Skrzydła" - wybrane 
fragmenty z lat 1930-1938.(s.10-19) 
6. Przepisany fargment Rozkazu Naczelniczki z 1938 r z "Wiadomości Urzędowych" (s.20), 
7. Zlot Jubileuszowy w Spale - maszynopis z pzrepisanym fragmentem (dot. Chorągwi Kieleckiej) z "Jubileuszowego 
Zlotu Harcerstwa Polskiego" (s.21-22), 
8. Kserokopia maszynopisu zawierającego fragment z opracowania Grzegorza Nowickiego "Polskie związki skautowe i 
harcerskie cz. I (1909-1921). zarys organizacyjny), (s. 23-27). 
9. Opracowanie Okręgu Kieleckiego w latach 1921-1924 (brudnopis - kopia maszynopisu z naniesionymi odręcznie 
poprawkami) (s. 28-48) wraz ze spisem składu Chorągwi Kieleckiej w latach 1929-1932,, 
10. Dwa egzemplarze (kopie maszynopisu) opracowania Chorągwi Zagłębiowskiej (1924-1934) oraz samodzielnych 
Hufców w Sosnowcu, Częstochowie i Zawiercu w latach (1920-1924), (s.49-57) - drugi egzemplarz niekompletny - brak 
ostatniej strony!, 
11. Opis dzialałności Chorągwi Kieleckiej w latach 1932-1939,(s.58-88) - kopia maszynopisu, naniesiono na nią odręczne 
poprawki, 
12. Opis działań harcerskich w latach 1939-1945 w: Obszarze Kieleckim, Hufcu Kieleckim, Obszarze Radomskim, Hufcu 
w Radomiu, Hufcu w Końskich, Obszarze Ostrowieckim, Hufcu w Ostrowcu świętokrzyskim, Hufcu w Opatowie, Hufcu 
w Sandomierzu, Hufcu Częstochowskim, Obszarze Sosnowieckim, Hufcu Sosnowieckim, Hufcu Zawierciańskim, 
Obszarze Ostrowiec, Hufcu w Ostrowie Świętokrzyskim, (s.89-113), fragment zawiera także kilka stron odręcznie 
zapisanego tekstu na temat Hufca w Ostrowie Świętokrzyskim w latach 1939-1945 oraz relację Bogusławy Januszówny  i 
Agnieszki Szymkowiak na temat ich dzialałności w ww okresie.  
13. 3 kopie opracowania działań harcerskich na terenie Obszaru Kieleckiego w latach 1939-1945, opracowany przez hm. 
Marię Jezierską Ryczak. Wszystkie wersje zawierają odręczne poprawki, róznią się od siebie w niewielkim stopniu.(s. 
114-142), w zborze opisano następujące miejscowości: Miechów, Jędrzejów, Suchedniów, Skarżysko-Kamienna. 
14. Opracowanie działalności harcerskiej na Obszarze Ostrowieckim w latach 1939-1945, w tym wyszczególniono Hufiec 
Ostrowiecki (opracowanie: Henryka Brzozowska-Czapla), Hufiec Opatowski (opracowanie: Henryka Brzozowska-Czapla) 
oraz Hufiec Sandomierski. (opracowanie: Henryka Brzozowska-Czapla - PODPIS PRZEKREŚLONO). Opis każdego z 
Hufców jest napisany odręcznie i powielony za pomocą kalki na większości stron naniesiono odręczne poprawki(s.143-
192). 
15. Opracowanie Obszaru Radomskiego w latach 1939-1945, zawiera opis jedynie dwóch Hufców (na trzy wchodzące w 
skład Obszaru): Hufca Radomskiego i Hufca Koneckiego (brak opisu Hufca Skarżysko). Opis każdego z hufców jest 
zdublowany - orygnał zapisany ręcznie oraz jego kopia (wykonana kalką). Na większości stron dokonano odręcznych 
poprawek. (s.193-212) opracowała: Henryka Brzozowska-Czapla. 
16. Opis Obszaru Częstochowskiego w latach 1939-1945, z uwzględnieniem wojennej służby harcerek w Częstochowie, 
opracowana przez Henrykę Brzozowską-Czapla. 
17. Opis działań harcerzy w Obszarze Sosnowieckim (s. 223-241), większość kartek jest pocięta - są to skrawki (paski) 
papieru - w połowie tego zbioru (pismo ręczne odbite na kalce), 
18. Opis działań w Hufcu Dąbrowa Górnicza w latach 1939-1945. (s.242-247), kopia maszynopisu z naniesionymi ręcznie 
poprawkami, opracowanie Henryka Brzozowska-Czapla. 

 

 

  30.10.2016  System muzealny MONA, strona 8 z 205  



Muzeum Harcerstwa     

Inwentarz zbioru "Zespół wspomnień i historii lokalnych" 

19. Opis działan na terenie Hufca Zawiercie w latach 1939-1945, (s. 243-268), opracowała: Henryka Brzozowska-Czapla, 
20. Biogram Jadwigi Barańskiej (s.269-272), pismo odręczne, ołówkiem, 
21. Biogram Urszuli Leszczyńskiej (brudnopis z rękopisu J. Łopińskiej), (s.273-295), 
22. Biogram Zofii Wierzyckiej (?-mało czytelny zapis nazwiska), (s.296-306). 
  
MHAR/ZHL/36 
Pogotowie wojenne harcerek i harcerzy na Ziemi Kieleckiej 
Rembalski Andrzej 
1989; 1939 
dokumentacja aktowa 
Pogotowie wojenne harcerek i harcerzy na ziemi kieleckiej, wydane przez Komendę CHorągwi Kielckiej ZHP w 1989 
roku  pod redakcją Andrzeja Rembalskiego, to zbiór opracowań i wspomnień harcerek i harcerzy Chorągwi Kieleckiej z 
września 1939 roku. Zawiera informacje o działaniach podejmowanych przez harcerki i harcerzy w okresie kampanii 
wrześniowej 1939 w ramach służby Pogotowia. Opracowania dotyczą organizacji Pogotowia, działań na terenie ziemi 
Miechowskiej, Włoszczowskiej, Buskiej, Suchedniowa, Ostrowca Świętokrzyskiego, Skarżyska Kamiennej. 
  
MHAR/ZHL/37 
Początki działalności wojennej harcerstwa w Ostrowcu Świętokrzyskim 
Kołodziej Tadeusz "KIM" "OSKAR" 
1995; 1939-1943 
dokumentacja aktowa 
Wspomnienia Tadeusza Kołodzieja ps. KIM" i "OSKAR" z działalności Pogotowia Harcerzy i Harcerek w okresie 
kampanii wrześniowej 1939 oraz początkach działalności konspiracyjnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, Iłży i okolic. Opis  
służby w Pogotowiu, konkretnych akcji pomocy rannym żołnierzom, wykazy hacerek i harcerzy, którzy w nich 
uczestniczyli. Działalnośc konspiracyjna przed wcieleniem do Szarych Szeregów jak i w Szarych Szeregach.  
  
MHAR/ZHL/38 
Harcerze Kielecczyzny w latach wojny i okupacji 1939-1945 
Dobski Józef, Suliga Jan 
1973-1998; 1939-1945 
dokumentacja aktowa 
Publikacja "Harcerze kielecczyzny w latach wojny i okupacji 1939 - 1945" autorstwa Józefa Dobskiego i Jana Suligi jest 
oracowaniem działalności Szarych Szeregów w okresie okupacji na terenie kielecczyzny. Zawier dane dotyczące Ula 
Skała , w tym kadry instruktorskiej, podziału na Roje, informacji o działalności poszczególnych grup wiekowych 
Zawiszaków, Bojowych Szkół oraz Grup Szturmowych, szkoleniu, tajnym nauczania oraz akcjach sabotażowych.  
  
MHAR/ZHL/39 
Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec Kielce im. Obrońców Westerplatte. Szkice historyczne do dziejów Hufca. 
Harcerze kieleccy na Zlocie w Szczecinie 
Komisja Historyczna Hufca Kielce ZHP, Matwin Włodzimierz hm 
1992; 1946 
dokumentacja aktowa 
Szkice historyczne do dziejów Hufca, wydawane przez Komisję Historyczna Hufca Kielce. W tej publikacje poswięcone 
są udziałowi harcerze kielecckich w Zlocie w Szczecinie 12-14.04.1946. Autor Włodzimierz Matwin, opisuje 
przygotowania i udział w tym zlocie. Szczególne miejsce zajmuje opis zamieszek do jakich doszło w trakcie trwania zlotu, 
za kóre obwiniono głównie harcerzy. Publokacja zawiera również fragmenty icnnych publikacji odnoszacych się do 
wydarzeń w Szczecinie m.in. J.Majki P.Zaremby i K. Koźniewskiego. 
  
MHAR/ZHL/40 
Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec Kielce im. Obrońców Westerplatte. Szkice historyczne do dziejów Hufca. 
Przysposobienie wojskowo-obronne w harcerstwie kieleckim w latach 1912-1939 
Hendler Julian hm Pl 
1987; 1912-1939 
dokumentacja aktowa 
W tym wydaniu Szkicy historycznych do dziejów Hufca Kielce, Autor Julian Hendler opisuje patriotyczny charakter 
harcerstwa od chwili jego powstania do 1939 roku, zwracając uwagę na elemety programu z zakresu przysposobienia 
wojskowo-obronnego, szczególnie w harcerstwie kieleckim. Wskazuje z lat 1912 - 1939 konkretne przykłady działań 
jednstek harcerskich wyżej wymienionego obszaru programowego. Publikacja nie zwiera działań z okresu kampanii 
wrześniowej. 
  
MHAR/ZHL/41 
Współpraca harcerstwa kieleckiego z Polskim Czerwonym Krzyżem 
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Hendler Julian hm Pl, Machura Bronisław Zbigniew 
1987; 1912-1939 
dokumentacja aktowa 
Szkice historyczne do dziejów Hufca Kieleckiego, w tym wydawnictwie zawieraja dwa akrtykuły, pierwszy autorstwa 
Juliana Hendlera dotyczy współpracy harcerstwa Kieleckiego z Polskim Czerwonym Krzyżem od czasów powstania 
harcerstwa do 1939 roku, opisuje wspólne przedsięwzięcia z zakresu szkolenia, ćwiczeń oraz innych form wspłpracy. 
Drugi akrtykuł pt. "Moje harcerstwo" to wspomnienia dh Bronisława Machury od chwili jego wstąpienia do gromady 
wilcząt, działalność w 2 Kieleckiej Drużynie Harcerzy, udział w Zlocie w Spale, wyjazdy na obozy, oraz jego działalność 
jako drużynowego zuchów 
  
MHAR/ZHL/42 
Hufiec harcerzy „Zawiszy” i „Bojowych Szkół” w Kielcach 
Suliga Jan 
1987;  1939-1945 
dokumentacja aktowa 
Hufiec harcerzy "Zawiszy" i "Bojowych Szkół" w Kielcach to opracowanie z sesji historycznej "Harcerstwo Kielecczyzny 
w walce z hitlerowskim okupantem w latach 1939-1945. W tekście informacje o okupacyjnej działalności harcerzy z obu 
grup wiekowych Szarych Szeregów. Opisy akcji sabotażowych, informacje i ich uczestnikach. W materiałach folder z 
okolicznościowej wystawy "Harcerze Kieleccy w latach wojny i okupacji". 
  
MHAR/ZHL/43 
Odrodzenie harcerstwa po II Wojnie Światowej w Kielcach 
Siuda Tadeusz 
2002; 1945-1947 
dokumentacja aktowa 
Piblikacja poświęcona odrodzeniu harcerstwa po II Wojnie Światowej w Kielcach, autorstwa Tdaeusza Siudy, zawiera 
wiele ciekawych informacji  o reaktywacji drużyn w Kielcach po wyzwoleniu z okupacji niemieckiej, z lat 1945 - 1947, 
informacje o podejmowanych działaniach programowych, udziale w zlotach harcerskich, aktywności środowisk 
harcerskich, kadrze instruktorskiej, władzach Hufca i Chorągwi, obozach i szkoleniach kadry. Zawiera również informacje 
o aktywności kieleckich instruktorów w tworzeniu jednostek harcerskich i komend na terenach Ziem Odzyskanych - 
Mazurach i Dolnym Ślasku. 
  
MHAR/ZHL/44 
Hufiec ZHP im. Obrońców Westerplatte w Kielcach 
Rembalski Andrzej 
1980; 1956-1979 
dokumentacja aktowa 
Publikacja zawiera opracowanie - sprawozdanie z działaności Hufca ZHP im. Obrońców Westerplatte w Kielcach w latach 
1956 - 1979, głównie na podstawie materiałów z posiedzeń Komendy i Rady Hufca, sprawozdań z konferencji 
sprawozdawczo- wyborczych Hufca i Chorągwi Kieleckiej, Akcji Letniej, harcerskich raportów partii, informacji 
zawartych w rozkazach. Zawiera wykazy kadry instruktorskiej, odznaczonych istruktorów i członków Ruchu Przyjaciół 
Harcerstwa. 
  
MHAR/ZHL/45 
Kalendarium harcerstwa na Ziemi Pińczowskiej 
Białkiewicz Feliks, Sobczyk Zbigniew 
1987; 1939-1945 
dokumentacja aktowa 
Kalendarium Harcerstwa na Ziemi Pińczowskiej w okresie Drugiej Wojny Światowej autorstwa Białkiewicza Feliksa i 
Sobczyka Zbigniewa to chronologiczny opis działań podejmowanych prezez harcerzy na terenie Pińczowa od sierpnia 
1939 roku do stycznia 1945 roku w ramach konspiracji. Opisy dotyczą struktury Hufca, wydawanej prasy konspiracyjnej, 
podejmowanych akcji, szkoleń, wykazy nazwisk osób działających w konspiracji. 
  
MHAR/ZHL/46 
Harcerskie spotkania z historią. Działalność harcerzy i harcerek z Hufca Skarżysko-Kamienna 
Kuliński Ireneusz 
1984; 1939-1945 
dokumentacja aktowa 
Harcerskie spotkania z historią to opracowanie Ireneusza Kulińskiego dotyczące okresu kampani wrześniowej 1939 i 
ukupacji hitlerowskiej na terenie Skarżyska Kamiennej i okolic, w dużym stopniu oparta na życiorysach kilku 
instruktorów, którzy zginęli w czasie wojny. 
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MHAR/ZHL/47 
Działalność Szarych Szeregów w Skarżysku-Kamiennej. „Śladami walczących harcerzy. Hufiec Rój-Kasko Szarych 
Szeregów” Skarżysko-Kamienna 1939-1945 
Odzinkowski Czesław, Rutyna Jan 
1988; 1939-1945 
dokumentacja aktowa 
Śladami walczących harcerzy. Hufiec "Rój-Kasko" Szarych Szeregów Skarżysko Kamienna 1939 - 1945 to krótki rys 
dziejów harcerstwa w Skarżysku kamiennej zarówno w okresie kampani wrzesniowej jak i w okresie okupacji, 
wzbogacony o wykazy nazwisk harcerzy bioracych udział w konspiracji zarówno w Szarych Szeregach jak i ZWZ- AK w 
tym także lista strat harcerskich w okresie II Wojny Światowej 
  
MHAR/ZHL/48 
Hufiec Harcerzy w Starachowicach. Kronika 1916-1950 
Derlatka Stefan, Cendrowski Eugeniusz, Kolanowski Kazimierz, Niewiadomski Witold, Rychlik Wacław  
1993; 1916-1950 
wydawnictwo 
Kronika "Hufiec Harcerzy w Starachowicach w latach 1916 - 1950" jest próbą zapisu historii Starachowickiego 
Harcerstwa męskiego w sposób chronologiczny rok po roku miesiac po miesiacu, podzielona jest na trzy częśc. Pierwsza 
obejmuje lata 1916 - 1938, druga lata 1939 - 1945 i trzecia 1945 - 1950. Publikacja zawiera wiele nazw drużyn 
działajacych w Starachowicach, nazwiska harcerzy i instruktorów oraz wydarzenia i ich miejsca. Zawarte sa równiez w 
publikacji straty wojennech harcerstwa starachowickiego. 
  
MHAR/ZHL/49 
Materiały z sesji historycznej Hufca Starachowice „Czoło harcerskiej kolumny” 
Krukowski Jerzy 
1986; 1916-1986 
wydawnictwo 
Czoło harcerskiej kolumny to materiały z I Sesji Historycznej Hufca w Starachowicach o działalności harcerskiej w latach 
1916 - 1986 zamieszczone w sposób chronologiczny publikacja zawiera wiele nazw drużyn działających w 
Starachowicach, nazwiska harcerzy i instruktorów oraz wydarzenia i ich miejsca, prz czym okres do 1939 jest o wiele 
obszerniejszy niż lata następne, które mają charakter bardzo opisowy i niepełny. Zawarte są również w publikacji straty 
wojenne harcerstwa starachowickiego. 
  
MHAR/ZHL/50 
Hufiec Starachowice. 80 lat harcerstwa 
nieznany (autor) 
1996; 1916-1996 
dokumentacja aktowa 
80 lat Harcerstwa w Starachowicach 1916 - 1996 jest to okolicznościowa publikacja, będąca swego rodzaju gawędą lub 
szkicem poglądowym dziejów harcerstwa starachowickiego na tle historii ZHP oraz Polski na przestrzeni tych 80 lat.  
  
MHAR/ZHL/51 
Hufiec Starachowice. Dwadzieścia lat z czerwono-czarną chustą 
Lewińska Irena 
1986; 1966-1986 
dokumentacja aktowa 
Dwadzieścia lat z czerwono-czarną Chusta 1966-1986 Kronika Świętokrzyskiego Szczepu im. Szarych Szeregów, wbrew 
nazwie nie jest to kronika szczepu lecz opowiadanie o jego działalności, wzbogacone listem Zdzisławy Bytnarowej na 20-
lecie Szczepu oraz rozkazem Komendanta Szczepu. W publikacji wykaz drużyn i gromad Szczepu oraz miejsca obozów i 
zimowisk z okresu 20 lecia. 
  
MHAR/ZHL/52/1-2 
Materiały do historii Chorągwi Krakowskiej Harcerek w latach 1909-1939. T. 1-2 
Książek-Milewska Maria Irena, hm zebrała materiały (redaktor) 
1982; 1909-1939 
dokumentacja aktowa 
  
MHAR/ZHL/52/1 
MHAR/ZHL/52/1 
Materiały do historii Chorągwi Krakowskiej Harcerek w latach 1909-1939. T. 1 
Książek-Milewska Maria Irena, hm zebrała materiały (redaktor) 
1982; 1909-1939 
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dokumentacja aktowa 
Obszerne opracowanie dotyczące Krakowskiej chorągwi harcerek z lat 1909 - 1939. Publikacja zbiera informacje 
dotyczące struktury organizacji i instruktorów, którzy działali w tamtym czasie. Tom I 
  
MHAR/ZHL/52/2 
Materiały do historii Chorągwi Krakowskiej Harcerek w latach 1911-1939.  
Hufce. T. 2 
Książek-Milewska Maria Irena, hm (redaktor) 
1982; 1911-1939 
dokumentacja aktowa 
Obszerne opracowanie dotyczące Krakowskiej chorągwi harcerek z lat 1909 - 1939. Publikacja zbiera informacje 
dotyczące struktury organizacji, instruktorów, którzy działali w tamtym czasie. Tom II poświęcony jest hufcom. 
Opracowanie wzbogacone o 2 mapy chorągwi krakowskiej 
  
MHAR/ZHL/53 
Chorągiew Małopolska. Chorągiew Krakowska. Gawęda Krystyny Kalman 
Kalman Krystyna 
1980; 1945-1948 
dokumentacja aktowa 
Spisana gawęda druhny Krystyny Kalman z 6 grudnia 1980 r dotycząca organizacji i funkcjonowania krakowskiej 
Chorągwi Harcerek w pierwszych latach po II Wojnie Światowej (1945-1948). 
  
MHAR/ZHL/54 
Komendanci Chorągwi Krakowskiej ZHP z lat 1956-1996 o swojej pracy 
Wojtycza Janusz (redaktor), Wojtycza Krzysztof (redaktor) 
1998; 1956-1996 
dokumentacja aktowa 
Zbiór wspomnień komendantów chorągwi krakowskiej zebrane przez dh Krzysztofa i Janusza Wojtyczów. Wspomnienia 
dotyczą lat 1956 -1996. 
  
MHAR/ZHL/55 
40-lecie reaktywowania ZHP w Krakowie 
Wojtycza Janusz (redaktor) 
1998; 1956 
dokumentacja aktowa 
Zbiór artykułów, wspomnień dotyczących roku 1956 i reaktywowania ZHP w Krakowie. Praca pod redakcją Janusza 
Wojtyczy. Autorzy poszczególnych artykułów: B. Molenda, F.Debski, L. Dmytrowski, R. Rybski, C. Dejnarowicz, J. 
Wojtycza. 
  
MHAR/ZHL/56 
Krakowskie Szare Szeregi 
Kurowska Magdalena 
po 1977; 1939-1945 
dokumentacja działalności 
Opracowanie Magdaleny Kurowskiej dotyczy działalności Szarych Szeregów w Krakowie w latach 1939-1945. 
Znajdziemy w nim informację dotyczące powstania organizacji. Obszernie została także przedstawiona działalność 
wydawnicza krakowskich Szarych Szeregów. 
  
MHAR/ZHL/57 
Krakowska Drużyna Harcerska "Szarych Szeregów" im. Gen. Władysława Sikorskiego 
Sobesto Tadeusz "Łoś" 
1970; 1943-1945 
dokumentacja aktowa 
Opis genezy i działalności konspiracyjnej drużyny harcerskiej "Szarych Szeregów" im. gen. Władysława Sikorskiego w 
Krakowie w latach 1943-1945. W opracowaniu znajdziemy także informację na temat 19. Plutonu VIII kompanii Odcinka 
„Żelbet” Obwodu Kraków-Miasto Armii Krajowej w którego skład wchodziła wyżej wymieniona drużyna. 
  
MHAR/ZHL/58 
Chorągiew Małopolska. Szczep „Harnasie” 24 Krakowska Drużyna Harcerzy 
Loos Stanisław (autor) 
1981; 1931-1981 
monografia, opracowanie 
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Książeczka wydana z okazji jubileuszu 50-lecia założonego w 1931 roku Szczepu „Harnasie” im. Jana Kasprowicza 
należącego do 24. Krakowskiej Drużyny Harcerzy. Stanisław Loos, -autor przedstawia kolejno: wypisy z kronik szkolnych 
dotyczące Szczepu, skład osobowy władz w latach 1965-1981, biografię patrona szczepu- Jana Kasprowicza i jego 
niektóre wiersze, program pracy , skład rady i komendy, program obchodów jubileuszu, piosenki na szczególne okazje, 
gawędy, regulamin mundurowy szczepu oraz opis początków skautingu w Wielkiej Brytanii i w Polsce przedstawiając 
sylwetki Aleksandra Kamińskiego i Juliusza Dąbrowskiego. 
  
MHAR/ZHL/59 
Chorągiew Małopolska. "Watra" Krąg starszoharcerski przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Opracował Tadeusz Gaweł.  
Gaweł Tadeusz, hm (autor), Komisja Historyczna Komendy Chorągwi im. Tadeusza Kosciuszki w Krakowie (wydawca)  
1993; 1920-1939 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
Materiał obejmuje dwie części 
1. Boszura pn. "Watra" Krąg starszoharcerski przy Uniwersytecie Jagiellońskim 1920-1939". Opracował Tadeusz Gaweł. 
Treść opracowania poprzedona wstępem w którym wyjaśniono znaczenie słowa "Watra". "Watra" to akdemicka drużyna 
staroharcerska zadaniem której było kontynuowanie w rodzinach harcerskich przez wiele pokoleń Harcerskiej Służby 
Polsce. Dalszą treść podzielono na dwa rodziały: Watra-męska i Watra-żeńska. W rozdziałach znajdziemu historię, 
działalność oraz nazwiska ludzi powiązanych z "Watrą" Kręgiem starszoharcerskim przy Uniwersytecie Jagiellońskim w 
latach 1920-1939.  W treści wstawiono dwa przedruki z "Watry"- jednodniówka akademickiej młodzieży harcerskiej. Na 
końcu opracowania zawarto przypisy. 
2. Biografie (wraz ze zdjęciami): 
- Dh Zygmunta Wyrobka 
- Dh Tadeusza Biernakiewicza 
- hm Henryka Kapiszewskiego 
Oprócz biografii zamieszczona zdjęcia harcerzy związanych z Krakowem i Uniwersytetem Jagiellońskim oraz zdjęcie 
autora Tadeusza Gawła. Zawarto również przedruk grafiki na której widnieje napis: "Watra - Kraków. Kronika obozu 
wędrownego "Łysych Koni". 
  
MHAR/ZHL/60 
Chorągiew Małopolska. Zeszyt I – Żeńskie harcerstwo w Piwnicznej 1930-1948; Zeszyt II – Męskie harcerstwo w 
Piwnicznej 
Godfreyow Barbara, hm (autor), Maślanka-Niewolska Irena (współautor), Frączek Władysław (współautor), Bogucki 
Wiesław (współautor), Komisja Historyczna ZHP Chorągwi Nowosądeckiej (wydawca) 
po 1980; 1930-1948 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
Opracowanie złożone z dwóch zeszytów (razem zbindowanych): 
- Zeszyt I. "Żeńskie harcerstwo w Piwnicznej 1930-1948" zwiera opis powstania harcerstwa żeńskiego na 
nowosądecczyźnie poczynając od skautingu, poprzez czasy po I wojnie światowej kiedy to powstaje harcerstwo. Pierwsza 
drużyna żeńska w Piwnicznej Zdroju nosiła miano Drużyny im. Emilii Plater i powstała w latach 1930-1931. To tej 
drużynie w całości prawie poświęcony jest zeszyt I, który opisuje nie tylko powstanie, ale również działalność drużyny - 
spotakania na zbiórkach, obozach, ogniskach, praca w czasie okupacji. Na końcu zmieszczono "Indeks nazwisk harcerek 
do roku 1939 i 1945". Na kolejnych stronach zamieszczono przedruki zdjęć dokumentujące działalność drużyny wraz z 
podpisami, przedruki fotografii harcerek, a także słowa piosenki "Polka Okopówka". 
- Zeszyt II. "Męskie harcerstwo w Piwnicznej" - opisuje powstanie i działalność harcerzy ze szczególnym uwzględniniem 
okresu okupacji oraz czasu po II wojnie światowej kiedy to reaktywowano I Drużynę Męską "Orły" im. Leopolda Lisa-
Kuli. Opisuje powstanie II Drużyny Męskiej im. Władysława Orkana - "Podhalanie". Na końcu zawarto "Indeks nazwisk 
harcerzy - do 1939 i od 1945 r.". Na kolejnych stronach zamieszczono przedruki zdjęć dokumentujące działalność drużyny 
wraz z podpisami, przedruki fotografii harcerzy. 
  
W obu zeszytach zawarto składy drużyn, strukturę z uwzględnieniem nazwisk i zajmowanych funkcji.  
  
MHAR/ZHL/61 
Chorągiew Małopolska. 50-ta rocznica założenia II Drużyny Harcerzy im. gen. Władysława Sikorskiego w Rabce 
Szewczyk Józef (autor) 
po 1990; 1945-1995 
opracowanie, kronika 
Materiał tworzą dwa opracowania powstałe z okazji 50-tej rocznicy założenia II-giej Drużyny Harcerzy im. Generała 
Władysława Sikorskiego w Rabce Zdrój: 
1. W pierwszej części opracowania zawarto: 
- zdjęcie sztandaru drużyny 
- informacje o powstaniu drużyny i poświęceniu sztandaru Szkoły Powszechnej 
- tekst "Gawęda przy ognisku" - przeprowadzona przez druha drużynowego Mieczysława Jarosłwskiego w dniu 
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21.09.1991 roku na II Zlocie II-giej Drużyny Harcerskiej im. Generała Władysława Sikorskiego w Rabce". 
- przedruki zdjęć (179 przedruków) dokumentujące historię drużyny, jej symbole, członków drużyny, przedruki zdjęć 
założyciela drużyny Mieczysława Jarosłwskiego, przedruki ze spotkania z ks. Józefem Hojołem - kapelanem drużyny, 
przedruki zdjęć dokumentujących udział w obozach, pochodach, wycieczkach, mszach, zlotach (I zlot w "Maciejowej" - 
23-24.05.1981 r.; II zlot w Rabce 21.09.1991 r.) 
2. W drugiej części opracowania zawarto: 
- tekst "Gawęda przy ognisku" - przeprowadzona przez druha drużynowego Mieczysława Jarosłwskiego na III Zlocie II-
giej Drużyny Harcerskiej im. Generała Władysława Sikorskiego w Rabce - "Maciejowa" 07.10.1995 roku". 
- biogram ks. Józefa Hojoła - kapelana drużyny 
- przedruki zdjęć (80 przedruków) z III Zlotu II-giej Drużyny Harcerskiej im. Generała Władysława Sikorskiego w Rabce 
- "Maciejowa" 07.10.1995 roku. 
Do opracowania dołączono kartę - "Spis adresowy członków II-giej Drużyny Harcerskiej im. Generała Władysława 
Sikorskiego w Rabce Zdrój". 
  
MHAR/ZHL/62 
Chorągiew Małopolska. Dzieje harcerstwa w Nowym Sączu 
Hałas Józef (autor) 
po 1980; 1945-1997 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
Zgromadzony materiał składa się z kilku wyodrębnionych części: 
1. Tekst (plus dokumentacja fotograficzna) napisany przez Hałasa Józefa z okazji jubileuszu 75-lecia Związku Harcerstwa 
Polskiego (ruchu harcerskiego) w Nowym Sączu - dokument zawiera wspomnienia autora na temat jego udziału w 
harcerstwie oraz zdjęcia dokumentujące działalność harcerską na nowosądecczyźnie wraz z opisami. Autor przekazuje 
informacjie o organizacji harcerstwa na terenie nowosądecczyzny jak również dołącza ksero "Wieści zuchowych" w 
których organizacja harcerstwajest opisana. Wśród zdjęć zdjęcie autora. (13 stron). 
2. Materiał dotyczący Stanicy harcerskiej w Kosarzyskach koło Piwnicznej Zdrój. W treści przedruki zdjęć z okresu 
międzywojennego i z lat dziewięćdziesiątych. (6 stron) 
3. Materiał o Zlocie 3 Wodnej Drużyny Harcerskiej ZHP im. Gen. M. Zaruskiego Hufca Nowy Sącz w Znamirowicach 
(1995 r.) - dokumentacja w postaci programu, wizerunku naszywek, zaproszenia, zdjęcia ze zlotu z opisem, winiety do 
zaproszenia (11 stron). 
4. naszywki - 3 sztuki (2 ze zlotu w 1995 r.) 
5. Materiał o medalu z okazji 75-lecia ZHP w Nowym Sączu, o plakieci mosiężnej, zdjęcie Marii Butrzer-Długopolskiej, 
hm oraz wycinek prasowy z artykułem pt. "Dziewięć dekad harcerstwa" (4 strony). 
  
MHAR/ZHL/63 
Harcerstwo w dziejach Tarnowa 1910-1980. Przewodnik po wystawie 
Muzeum Okręgowe w Tarnowie (wydawca), Żychowska Maria (autor) 
1980; 1910-1980 
przewodnik - opracowanie 
Przewodnik po wystawie zorganizowanej z okazji 70-lecia ruchu harcerskiego w Tarnowie pt. "Harcerstwo w dziejach 
Trnowa 1910-1980". Na wstępie opisano wygląd fizyczny wystawy. Broszurę podzielono na okresy w historii harcerstwa 
w odniesieniu do Tarnowa. Są to wydzielone okresy - lata 1910-1918, lata 1919-1939, lata 1939-1945, lata 1945-1975, lata 
1975-1980. Na końcu zawarto listę osób które gościnnie udostępnili swoje kolekcje oraz materiały na potrzby wystawy 
wraz z podziękowaniem. 
  
MHAR/ZHL/64/1-2 
Chorągiew Pomorska Harcerek. Materiały do historii chorągwi, cz. 1-2. 
Luśniak Jadwiga, hm 
1979; 1912-1939 
dokumentacja aktowa, sprawozdanie 
Dwutomowa publikacja dotycząca historii żeńskiego harcerstwa na Pomorzu w latach 1912-1939.  
  
W I części znajdziemy: 
- informację w jaki sposób była zorganizowana i jak wyglądała struktura Pomorskiej Chorągwi Harcerek.  
- materiały do życiorysów komendantek Chorągwi Pomorskiej: Heleny Sakowiczówny, Stanisławy Sanojcówny, Dory 
Cieńskiej, Marii Wocalewskiej. Marii Mudryk - Krynickiej. 
- spis instruktorek (hufcowych, podharcmistrzyń i harcmistrzyń)  
W II części znajdziemy: 
- materiały związane z zarządem oddziału pomorskiego Związku Harcerstwa Polskiego - sprawozdania, rozkazy, 
dokumenty. 
- życiorysy przyjaciół Chorągwi: Marii Dziedzicowej i dr Ignacego Dziedzica, Alfonsa Hoffmana 
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MHAR/ZHL/64/1 
Chorągiew Pomorska Harcerek. Materiały do historii chorągwi, cz. 1. 
Luśniak Jadwiga, hm 
1979; 1912-1939 
dokumentacja aktowa, sprawozdanie 
I część dwutomowej publikacji dotyczy historii żeńskiego harcerstwa na Pomorzu w latach 1912-1939. Znajdziemy w niej: 
- informację w jaki sposób była zorganizowana i jak wyglądała struktura Pomorskiej Chorągwi Harcerek. 
- materiały do życiorysów komendantek Chorągwi Pomorskiej: Heleny Sakowiczówny, Stanisławy Sanojcówny, Dory 
Cieńskiej, Marii Wocalewskiej. Marii Mudryk - Krynickiej. 
- spis instruktorek (hufcowych, podharcmistrzyń i harcmistrzyń) 
  
MHAR/ZHL/64/2 
Chorągiew Pomorska Harcerek. Materiały do historii chorągwi, cz. 2 
Luśniak Jadwiga, hm 
1979; 1912-1939 
dokumentacja aktowa, sprawozdanie 
  
MHAR/ZHL/65 
Chorągiew Kujawsko-Pomorska. Kalendarium faktów i wydarzeń z życia harcerstwa Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej 
Komenda Chorągwi Włocławskiej ZHP im. J. Marchlewskiego (wydawca), Słomski Dariusz (autor), Komisja Historyczna 
Włocławskiej Chorągwi ZHP (wydawca) 
1986; 1911-1986 
opracowanie 
Praca powstała w ramach działalności Chorągwianej Komisji Historycznej we Włocławku na podstawie materiałów 
źródłowych i zawiera dosyć pełne dane dotyczące dziejów harcerstwa na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej w podziale na 
lata czasmi z uwzględnienim miesięcy. Zwiera chronologiczny układ faktów, z podziałem na przyjęte w periodyzacji 
harcerstwa okresy. Opracowanie podzielona na następijące okresy: 
1. okres 1911-1939 
2. okres 1939-1945 
3. W wyzwolonej Polsce 
4. okres 1946-1956  
5. lata 1956-1975 
6. czasy najnowsze 
  
MHAR/ZHL/66 
Chorągiew Kujawsko-Pomorska. Pogotowie harcerskie Chorągwi Pomorskiej. Geneza – założenia – realizacjaDurczewski. 
Komisja Historyczna Kujawsko - Pomorskiej Chorągwi w Bydgoszczy (wydawca), Durczewski Jaromir (autor) 
po 1995; 1939-1945 
opracowanie 
Opracowanie dotyczy w całości Pogotowia Harcerskiego. Najpierw zawarto informacje ogólne o Pogotowiu Harcerskim, a 
nastepnie informacje odnośnie Chorągwi Pomorskiej ZHP. W treści opracowania wyróżniono następujące rozdziały i 
podrozdziały: 
1. Wprowadzenie 
2. Proces kształtowania Pogotowia Harcerskiego 
- Ruch harcerski a idea pogotowia narodowego 
- Pogotowie Harcerskie w świetle dokumentów 
- Organizacyjne struktury Pogotowia Harcerskiego 
3. Wrześniowe drogi Pogotowia Harcerskiego 
- Pogotowie Harcerskie Pomorskiej Chorągwi ZHP 
a). Ostatnie przygotowanie 
b). W słuzbie pomocniczej i walce 
+ Gdynia 
+ Wejherowo 
+ Tczew 
+ Chojnice 
+ Tuchola 
+ Bydgoszcz 
+ Inowrocław 
+ Świecie 
+ Wąbrzeźno 
+ Chełmża 
+ Chełmno 
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+ Grudziądz 
+ Lubawa, Nowe Miasto Lubawskie 
+ Brodnica 
+ Lipno 
+ Włocławek 
+ Toruń 
- na progu konspiracji 
4. Przypisy 
Na końcu opracowania bibliografia. 
  
MHAR/ZHL/67 
Chorągiew Kujawsko-Pomorska. Harcerstwo na Ziemi Bydgoskiej, Toruńskiej i Włocławskiej w 35-leciu Polski Ludowej. 
Kronika wydarzeń i faktów 1945-1980 
Komenda Chorągwi w Bydgoszczy im. Mikołaja Kopernika (wydawca), Erdmann Zenon, hm (autor) 
1981; 1945-1980 
opracowanie 
Niniejszy szkic historyczny obejmuje okres 35 lat harcerskiej służby Polsce Ludowej. Jest to okres przemian i ogromnego 
rozwoju organizacji. Opracowanie poświęcone jest dziejom odrodzonego harcerstwa polskiego po II wojnie światowej i 
składa się z dziesięciu rordziałów: 1. Pierwsze dni wolności (1945 r.), 2. ZHP na ziemi bydgoskiej w latach 1945 - 1950, 
3. Organizacja harcerska (1951-1956 r.). 4. Organizacja Harcerska Polski Ludowej (1956r.). 5. Okres po Zjeździe 
Łódzkim (1957-1959). 6. Na nowej drodze (1959-1961r.). 7. W rytmie pracy i działania (1962-1973). 8. Naszą przyszłość 
tworzymy dzisiaj (1974-1975r.). 9. Działalność trzech chorągwi (1975-1980 r.). 10. Zakończenie. Na końcu opracowania 
załączono wykazy: 
- osób, które kierowały harcerstwem na ziemi bydgoskiej, toruńskiej i włocławskij w latach 1945-1980, 
- hufcowych ZHP województwa bydgoskiego z pierwszych lat po wyzwoleniu, tj. w latach 1945-1949, 
- harcmistrzów Polski Ludowej, mianowanych od ustanowienia tego honorowego stopnia, tj. od 1965 roku do 1980 roku 
włącznie. 
Zawarto również na końcu bibliografię.  
Na końcu opracowania w treści wstawiono kopie fotografii. 
  
MHAR/ZHL/68 
Chorągiew Kujawsko-Pomorska. Szare Szeregi w Bydgoszczy. Wyciąg z publikacji 
Komisja Historyczna Kujawsko - Pomorskiej Chorągwi w Bydgoszczy (wydawca), Hojan Mieczysław hm. (autor) 
1999; 1939-1945 
opracowanie 
Broszura pn. "Szare szeregi w Bydgoszczy" stanowi wyciąg tekstów z dwóch wydawnictw: 1. Szare Szeregi. Harcerze 
1939-1945, 2. Szare Szeregi na Pomorzu (1939-1945) wydane przez Fundację "Archiwum Pomorskie Armii Krajowej" 
(Toruń 1998) autorstwa Gąsiorowski Andrzej. W tresci zawarto opis powstania i rozwój drużyn harcerskich bydgoskich, a 
także opis akcji propagandowych prowadzonych przez drużyny bydgoskie. Następnie opisano rozwój organizacyjny i 
strukturę Chorągwi Pomorskiej Szarych Szeregów w latach 1940 - 1942 i tu wyróżniono: 
- ogólna charakterystykę Szarych Szeregów 
- kształcenie starszyzny 
- szkolenie wojskowe harcerzy bydgoskich 
- współpracę harcerzy bydgoskich z AK 
- inne formy działalności (pomoc jeńcom wojennym) 
- aresztowania w 1944 r. 
- przygotowanie w warszwie kadr na czas przełomu na Pomorzu. 
Na końcu opracowania zawarto biogramy: Jakubowskiego Maksymiliana, Porożyńskiego Benedykta, Porożyńskiego 
Czesława oraz Mrozińskiego Bernarda. W treści zamieszczono kopie zdjęć wraz z opisami. Na każdej stronie pod tekstem 
zawarto przypisy. 
  
MHAR/ZHL/69 
Chorągiew Kujawsko-Pomorska. Z dziejów Szarych Szeregów Bydgoszczy i Pomorza. Zbiór opracowań prasowych 
Komisja Historyczna Kujawsko - Pomorskiej Chorągwi w Bydgoszczy (wydawca), Hojan Mieczysław hm. (autor) 
1997; 1939-1945 
wycinek prasowy 
Zbiór kserokopii wycinków prasowych zszytych w broszurę. Są to opracowania publikowane w prasie bydgoskiej 
dotyczące działalności Szarych Szeregów w czasie II wojny światowej. W spisie treści opracowania wyróżniono 15  
pozycji: 
1. Bydgoskie "POLSKIE DROGI" - Jerzy Bartnicki (Gaz. Pom.) 
2. Gdy szumiał "Młody Las" - Jerzy Jaśkowiak (DW) 
3. Akcja Szarych Szeregów w Osowej Górze [cztery odcinki] - Jerzy Chmielewski (IKP) 
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4. Światło wśród okupacyjnej nocy [2 odc.] - J. Jaśkowiak (DW) 
5. Pamieci najmłodszych konspiratorów - Henryk Kulpiński (IKP) 
6. Bydgoscy podchorążowie czasu wojny - F. Ziętek (IKP) 
7. Z historii Szarych Szeregów na Pomorzu - J. Jaśkowiak (DW) 
8. Czas Walki - Bernard Mroziński (DW) 
9. Kryptonim "ALICJA" - (IKP) 
10. Lotnisko - Jerzy Jaśkowiak (tyg. POMORZE) 
11. Kryptonim "LOTNISKO" - B. Zakrzewski (IKP) 
12. Bydgoskie Druhny [6 odcinków] - Jerzy Jaśkowiak (DW) 
13. Gdy szumiał "Młody Las" [3 części] - Jerzy Jaśkowiak (Świat Młodych) 
14. Szare Szeregi w Inowrocławiu - Lucjan Dombek (Gaz. Pom.) 
15. Tragiczna wiosna w Brusach - Jerzy Jaśkowiak (DW) 
W treści opracowania znajdują sie kserokopie zdjęć. 
  
MHAR/ZHL/70 
Chorągiew Kujawsko-Pomorska. Przyjaciołom Chorągwi Bydgoskiej ZHP. Jubileusz 30-lecia Ruchu Przyjaciół 
Harcerstwa Edward i inni. 
Komenda Chorągwi w Bydgoszczy im. Mikołaja Kopernika (wydawca), Wojewódzka Rada Przyjaciół Harcerstwa 
(wydawca), Gętkowski Edward, hm. (współautor), Głodek Jan, hm. (współautor), Hojan Mieczysław hm. (współautor), 
Graczkowski Jan, hm (współautor), Grodzki Andrzej, hm (współautor), Kempka Dorota, hm (współautor), Kruszewski 
Kazimierz, hm (współautor), Karnowski Kazimierz, hm (współautor), Sobkowiak Urszula, hm (współautor), Sosińska 
Krystyna, hm (współautor), Lassota Witold (współautor) 
1988; 1959-1988 
opracowanie 
Broszurę wydano z okazji 30 lecia Ruchu Przyjaciół Harcerstwa. W spisie treści wyróżniono cztery rozdziały:  
1. O istocie Ruchu Przyjaciół Harcerstwa słów kilka 
2. 30 lat wspierania bydgoskiego harcerstwa 
3. Pomoc rad terenowych 
4. Rozmowy z przewodniczącymi Wojewódzkiej Rady Przyjaciół Harcerstwa w Bydgoszczy.  
W treści zamieszczono kopie - przedruk zdjęć. 
  
MHAR/ZHL/71 
Chorągiew Kujawsko-Pomorska. Dzieje „Błękitnej Czwórki Bydgoskiej” 4 BDH  
im. Jana Kilińskiego 
Komenda Hufca Bydgoszcz-miasto (wydawca), Komisja Historyczna Komendy Hufca ZHP Bydgoszcz-Miasto 
(wydawca), Michalski Leszek (autor) 
1989; 1919-1945 
opracowanie 
Broszura zwiera kalendarium historyczne 4 Bydgoskiej Drużyny Harcerskiej im. Jana Kilińskiego - "Błękitnej Czwórki" 
od 1919 do 1945 roku. Niniejsze opracowanie powstało na podstawie pozostałych po II wojnie światowej dokumentów z 
archiwum drużyny. Są to: kronika, księga rozkazów i protokołów, album zdjęć zdeponowane w Bibliotece Miejskiej w 
Bydgoszczy, a także relacje byłych członków drużyny oraz inne dokumenty wymienione w opracowaniu w części 
zatytuowanej "Od autora". W treści broszury znajdziemy przedrukowane kopie zdjęć, a także fragmenty kroniki (wraz ze 
stroną główną) np. dotyczące sztandaru oraz inne dokumenty m.in. zgłoszenia na zloty, do zawodów. W dalszej części 
zawarto listy drużynowych i listy członków drużyny oraz straty wojenne poniesione przez 4 Bydgoską Drużynę Harcerską 
im. Jana Kilińskiego. Na końcu opracowania zawarto w kolejności spisy: przypisów, wykaz fotografii i załącznikó oraz 
skorowidz nazwisk. 
  
MHAR/ZHL/72 
Chorągiew Kujawsko-Pomorska. Sztandary „Błękitnej Czwórki Bydgoskiej” – 4 Bydgoskiej Drużyny Harcerskiej  
im. Jana Kilińskiego 
Komenda Hufca Bydgoszcz-miasto (wydawca), Komisja Historyczna Komendy Hufca ZHP Bydgoszcz-Miasto 
(wydawca), Bogucki Andrzej (autor), Michalski Leszek (autor), Władyszewski Feliks (autor) 
1989; 1902-1945 
opracowanie 
W części pierwszej broszury zawarto krótki rys historyczny o 4 Bydgoskiej Drużynie Harcerskiej. Następnie zawarto 
przedruk przedruk zgłoszenia drużyny do zawodów o dyplom "Pierwszej Drużyny Rzeczypospolitej i nagrodę przechodnią 
"Sztandar Prezydenta Rzeczypospolitej". Następnie zamieszono fragment z opowiadania publikowanego w "Harcerzu", nr 
18-20 z 1926 r. opisujący zwycięstwo Czwartaków. Na kolejnych kartach zamiszczono opis wygranego sztandaru, a także 
informację o zrobieniu własnymi środkami i siłami własnego sztandaru i poświęceniu go. Następnie zamieszczono 
informację o losach sztandarów. Na końcu opracowania zawarto spis przypisów. 
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MHAR/ZHL/73 
Chorągiew Kujawsko-Pomorska. „Dwójczanki. Z dziejów 2-giej Bydgoskiej Drużyny Harcerek” 
Komisja Historyczna Kujawsko - Pomorskiej Chorągwi w Bydgoszczy (wydawca), Hojan Mieczysław hm. (autor) 
1998; 1919-1949; 1957-1960 
opracowanie 
Opracowanie pt. "Dwójczanki. Z dziejów 2 Bydgoskiej Drużyny Harcerskiej" powstało w oparciu o kroniki, materiały 
historyczne i pisemne wspomnienia dostarczone przez harcmistrzynię Reginę Zwierowicz. Opracowanie zawiera 
informacje o początkach działalności drużyny, latach okresu międzywojennego i II wojny światowej. Zawiera opis 
działalności drużyny po wojnie, reaktywacje w latach pięćdziesiątych oraz wspomnienia "Dwójczanek".  
  
MHAR/ZHL/74 
Szare Szeregi w Inowrocławiu 
Dombek Lucjan, Serwański Edward, 1 Liceum Ogólnokształącące im. Kasprowicza w Inowrocławiu Oddział 
Doskonalenia Nauczycieli Bydgosz 
1984; 1939-1945 
dokumentacja aktowa 
Szare Szeregi w Inowrocławiu na tle ruchu oporu w Wielkopolsce to bardzo obszerna publikacja, obrazująca walkę w 
kampanii wrześniowej oraz tworzenie konspiracyjnego harcerstwa, jego połączenie z Szarymi Szeregami, podejmowane 
działania, wiodących instruktorów i harcerzy oraz kilkadziesiąt not biograficznych tychże. Ponadto ogólny opis ruchu 
oporu w Wielkopolsce, od pierwszych grup konspiracyjnych do dużych organizacji ruchu oporu. 
  
MHAR/ZHL/75 
Chorągiew Kujawsko-Pomorska, Hufiec Strzelno, lista strat – fragmenty 
Adamczak Bernard 
1939-1945 
dokumentacja aktowa 
Chorągiew Kujawsko Pomorska, Hufiec Strzelno, lista strat - fragmenty, to opracowanie dotyczące biogramów harcerzy, 
uczestników ruchu oporu, którzy zostali zamordowani lub zginęli w akcjach w okresie okupacji. 
  
MHAR/ZHL/76 
Skauci-harcerze w walce o niepodległość Polski w latach 1914-1921, harcerstwo obszaru Chorągwi Toruńskiej, Echa 
harcerskich spraw 1944-1950 
Durczewski Jaromir hm 
ok. 1989; 1914-1950 
dokumentacja aktowa 
Skauci - harcerze wielkiego Pomorza w walce o Niepodległość Polski w latach 1914-1921, Echa harcerski spraw 1944-
1950, Harcerstwo ZHP obszaru Chorągwi Toruńskiej ujęcie historyczno - ideowe to trzy publikacje Jaromira 
Durczewskiego, pierwsza opisuje powstawanie pierwszych drużyna skautowych na terenach Pomorza oraz udział tych 
środowisk w walce o niepodległość. Druga publikacja obrazuje działania tzw. "drugiej konspiracji" tworzenie się grup 
oporu wobec władzy komunistycznej, jej terroru i działań związanych z podporządkowaniem harcerstwa ideologii 
komunistycznej. Trzeci tekst dotyczy szerszego spojrzenia na ideowe podstawy harcerstwa jego służbę wobec Ojczyzny - 
w odniesieniu do obszaru Chorągwi Toruńskiej, od czasu powstania ruchu harcerskiego, poprzez okupację i czasy PRL-u 
do przełomu 1989 roku. 
  
MHAR/ZHL/77 
XXXV lat Szczepu „R-15” w Toruniu 
Cieszyński Zbigniew 
1994; 1959-1994 
dokumentacja aktowa 
XXXV lat Szczepu "R-15" w Toruniu to publikacja autorstwa założyciela i komendanta Szczepu Zbigniewa 
Cieszyńskiego obrazująca powstanie i działalność szczepu, skupiającą się na głównej specjalności krótkofalarstwie. Autor 
opisuję działalność drużyn, Klubów specjalnościowych, sukcesy i dokonania Szczepu. 
  
MHAR/ZHL/78 
Dzieje harcerstwa włocławskiego lata 1911-1939 
Pomianowski Witold hm 
1981; 1911-1939 
dokumentacja aktowa, fotografia 
Dzieje harcerstwa Włocławskiego lata 1911 - 1939 autorstwa Witolda Pomianowskiego, to ciekawa publikacja, obrazująca 
powstanie ruchu harcerskiego we Włocławku, rozwój drużyn, sylwetki instruktorów i harcerzy, bazująca na kronikach 
drużyn, zwierająca zatem wiele szczegółów, opisów. Uzupełniona jest artykułem Komendanta Chorągwi ks. Antoniego 
Bagińskiego z 1922 o powstaniu harcerstwa we Włocławku. W ostatniej części autor przedstawia klimat ostatnich 
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miesięcy poprzedzających wojnę, udział harcerzy w kampanii wrześniowej i obronie Włocławka. 
  
MHAR/ZHL/79 
Udział włocławskich i kujawskich harcerzy w walce z okupantem niemieckim w latach 1939-1945 
Turczynowicz Adrian hm, Sidora Czesław hm, Krzysztofka Konrad hm, Sztemborowski Ryszard hm, Gołębiewski Antoni 
hm, Gołębiewska Skoczylas Ewa 
1986; 1939-1945 
dokumentacja aktowa 
Udział Włocławskich i Kujawskich harcerzy w walce z okupantem Niemieckim w latach 1939 - 1945 to pracowanie 
Antoniego Gołębiowskiego dokonane na podstawie wspomnień i zgromadzonych materiałów przez instruktorów 
Włocławskich, członków Szarych Szeregów. Publikacja zawiera wiele informacji dotyczących zarówno przygotowań do 
wojny w ramach Pogotowia Wojennego, relacje z walk obronnych we Włocławku oraz informacje o harcerzach - 
żołnierzach walczących w Kampanii Wrześniowej. W publikacji zawarto również relacje z okresu tworzenia się 
konspiracji harcerskiej oraz walki z okupantem niemieckim, w tym wiele nazwisk uczestników ruchu oporu, opis struktury 
organizacyjnej, relacje z akcji i podejmowanych działań. 
  
MHAR/ZHL/80 
Julian Marchlewski, bohater Włocławskiej Chorągwi ZHP 
Krajewski R. Mirosław 
1986; 1976 -1986 
Julian Marchlewski, bohater Włocławskiej Chorągwi ZHP, publikacja autorstwa Mirosława Krajewskiego, poświęcona 
życiu i działalności patrona  Chorągwi  Włocławskiej ZHP jak również działaniom jednostek Chorągwi związanych z 
patronem. 
  
MHAR/ZHL/81 
Opracowanie Chorągwi Lubelskiej Harcerek 1910-1939 
Pawłowska Helena 
1975; 1910-1939 
dokumentacja aktowa 
Opracowanie Chorągwi Lubelskiej Harcerek 1919 - 1939 autorstwa Heleny Pawłowskiej to dane do historii harcerstwa 
żeńskiego na Lubelszczyźnie opracowane na podstawie materiałów znajdujących się w Archiwum Akt Nowych oraz na 
podstawie opracowania złożonego przez dh Ewę Grodecką w Archiwum Głównej Kwatery ZHP. Materiały zawierają 
wiele cytatów z dokumentów archiwalnych, zestawień, raportów, listy członkiń Komendy Chorągwi oraz zestawienie 
Hufców Harcerek oraz drużynowych w 1935 roku. 
  
MHAR/ZHL/82 
Materiały do dziejów Chorągwi Lubelskiej 
Kuprianowicz Ludmiła, Jarębowski Kazimierz 
1989; 1912-1975 
dokumentacja aktowa 
Lubelszczyzna - kroki do syntezy to poprzedzone rysem historycznym zestawienia: kadry instruktorskiej, jednostek 
organizacyjnych - hufców, stanów liczbowych Lebelskiej Chorągwi Harcerek, Lubelskiej Chorągwi Harcerzy, Ula Zboże, 
Chorągwi Lubelskiej ZHP w latach 1911 - 1989, w tym także wykazy imienne harcmistrzów i podharcmistrzów do 1949 
roku a także krótkie notki biograficzne wybranych instruktorów. 
  
MHAR/ZHL/83 
Chorągiew Lubelska. Lista strat osobowych harcerstwa w latach 1939-1945. Zeszyt 1. Lubelszczyzna  
1990; 1939-1945 
Główna Kwatera ZHP (wydawca), Jarzembowski Kazimierz (autor) 
1990; 1939-1945 
opracowanie 
Lista uzupełniająca strat osobowych harcerzy na Lubelszczyźnie w latach 1939-1945. Opracowanie jest wynikiem 
ogólnozwiązkowej akcji uzupełniania listy strat osobowych harcerstwa. Na drugiej stronie opracowania zawarto apel 
Naczelnika ZHP o opracowywanie i nadsyłanie strat osobowych. W I-szej części "Zeszytu 1" zamieszczono listę 
uzupełniającą strat osobowych harcerstwa na Lubelszczyźniewraz z bibliografią. Zawarto listy strat z Hówców: Biała 
Podlaska, Biłgoraj, Chełm, Dęblin, Lublin-Miasto, Luków, Puławy, Radzyń Podlaski, Siedlce - Miasto i Powiat, 
Tomaszów Lubelski, Włodawa, Zamość. Do opracowania dołączono stronę z erratą - Błędy w druku, lista strat osobowych 
harcerstwa w latach 1939-1945, Zeszyt 1 - Lubelszczyzna, oprac. Kazimierz Jarzębowski. Na końcu opracowania zawarto 
uwagi do listy strat zamieszczonej w książce "Szare Szeregi. Harcerze 1939-1945", red. Jerzy Jastrzębski, PWN, 
Warszawa 1988. 
  
MHAR/ZHL/84 
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Z działalności lubelskich harcerek w okresie okupacji 
Kiewel Witkowska Stanisława 
1987; 1938-1945 
dokumentacja aktowa 
Z działalności Lubelskich harcerek w okresie okupacji to napisana przez Stanisławę Kiwel Witkowską i wydana przez 
ZHP Komendę Hufca Lublin Miasto publikacja poświęcona służbie harcerek w ramach Pogotowia Wojennego. W tekście 
informacje organizacji Pogotowia, kadrze instruktorskiej oraz poszczególnych obszarach służb w tym, łączności, służbie 
sanitarnej, opiece nad dziećmi, jeńcami i pomocy więźniom. 
  
MHAR/ZHL/85 
70-lecie harcerstwa w Puławach, zarys historyczny 1928-1939 
Towalski Ryszard 
1998; 1928-1939 
dokumentacja aktowa 
70-cio lecia harcerstwa w Puławach, zarys historyczny 1928-1939 to maszynopis autorstwa Ryszarda Towalskiego, o 
początkach i działalności we wskazanych latach harcerstwa męskiego w Puławach w tym szczególnie 1 Żeglarskiej 
Drużynie Harcerzy im. Pułaskiego. Tytułem jakby wstępu autor nakreślił ogólną sytuację polityczną w harcerstwie 
przełomu lat 20-tyc i 30-tych, oraz dane ilościowe  Chorągwi Lubelskiej w latach 1920 -1934. 
  
MHAR/ZHL/86 
Wici 3/90. ZHP w powiecie i mieście Gorzów Wielkopolski 1945-1949 
Karpyza Witold, Cieśla Wiesław 
1990; 1945 -1949 
dokumentacja aktowa 
W wydawnictwie Wici Chorągwi Zielonogórskiej nr 3/90 zamieszczono opracowanie Witolda Kapryzy dotyczące 
powstania drużyn i hufców ZHP w powiecie i mieście Gorzów Wielkopolski w latach 1945 - 1949. Publikacja została 
uzupełniona kalendarium oraz rysem biograficznym Zawiszy Czarnego autorstwa Wiesława Cieśli. 
  
MHAR/ZHL/87 
Początki harcerstwa w Lubniewicach 
Karpyza Witold 
1947-1949 
dokumentacja aktowa 
Początki harcerstwa w Lubniewicach, autorstwa Witolda Kapryzy uzupełnione wykazem najstarszych drużyn ZHP na 
terenie byłego powiatu Strzelce Krajeńskie to ciekawe opracowanie pokazujące powstawania pierwszych drużyn 
harcerskich na Ziemiach Odzyskanych w latach 1947 - 1949, oddaje atmosferę tamtych lat. Dodatkiem jest wykaz 
najstarszych drużyn ZHP na terenie byłego powiatu Strzelce Krajeńskie. 
  
MHAR/ZHL/88 
Harcerskie początki w Zielonej Górze 
Markowski Tadeusz, Maciejewski Włodzimierz, Cieśla Wiesław 
1990; 1945-1949 
dokumentacja aktowa 
"Wici" Kartki z Historii ZHP nr 2/90. ZHP CHorągiew Zielonogórska im. WOP Komisja Historyczna to publikacja 
poświęcona powstaniu i pierwszych latach działalności harcerskiej na terenie Zielonej Góry, budowaniu struktur Huców i 
Chorągwi. 
  
MHAR/ZHL/89/1-3 
Chorągiew Łódzka. Materiały do historii harcerek łódzkich. Historia Chorągwi Łódzkiej 1911-1939 
nieznany 
przed 1978; 1911-1939 
dokumentacja aktowa 
kompleksowe opracowanie łódzkiej Chorągwi harcerek. 
  
MHAR/ZHL/89/1 
Chorągiew Łódzka. Materiały do historii harcerek łódzkich. Historia Chorągwi Łódzkiej 1911-1939, cz. 1 
nieznany 
przed 1978; 1911-1939 
dokumentacja aktowa 
Szczegółowo opisana działalność i struktura harcerstwa łódzkiego w latach 1911-1939. Wartościowym uzupełnieniem jest 
kalendarium najważniejszych wydarzeń Chorągwi Łódzkiej jak i obszerne sylwetki wybranych instruktorek działających 
w opisywanym okresie: 
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Jadwiga Wocalewska Szletyńska, Zofia Wocalewska, Zofia Wilczyńska "Stryjna", Józefa Głowinkowska - Somorowska, 
Włodzisława Nakielska- Olbromska, Władysława Kenig-Olbromska, Melania Zaarówna, Maria Świderkówna - Kalińska, 
Helena Janaszczyk, Aniela Krzyżanowska Pudełkowa, Stefania Krasowska, Helena Salska, Felicja Bukowska, Jadwiga 
Kordowska Sikorska, Zofia Rozówna, Jadwiga Szymanowska, Janina Śmiałowicz, Lidia Lorentz, Olimpia Lebrech 
Szymczakowa, Janina Wanda Sidorska  
  
Część biogramów opracowały Władysława Matuszewska i irena Gembalska, Janina Podczaska - Zalewska 
  
MHAR/ZHL/89/2 
Chorągiew Łódzka. Materiały do historii harcerek łódzkich. Historia Chorągwi Łódzkiej 1911-1939, cz. 2 
nieznany 
przed 1978; 1911-1939 
dokumentacja aktowa 
Szczegółowo opisana działalność i struktura harcerstwa łódzkiego w latach 1911-1939. Wartościowym uzupełnieniem jest 
kalendarium najważniejszych wydarzeń Chorągwi Łódzkiej jak i obszerne sylwetki wybranych instruktorek działających 
w opisywanym okresie: 
Jadwiga Wocalewska Szletyńska, Zofia Wocalewska, Zofia Wilczyńska "Stryjna", Józefa Głowinkowska - Somorowska, 
Włodzisława Nakielska- Olbromska, Władysława Kenig-Olbromska, Melania Zaarówna, Maria Świderkówna - Kalińska, 
Helena Janaszczyk, Aniela Krzyżanowska Pudełkowa, Stefania Krasowska, Helena Salska, Felicja Bukowska, Jadwiga 
Kordowska Sikorska, Zofia Rozówna, Jadwiga Szymanowska, Janina Śmiałowicz, Lidia Lorentz, Olimpia Lebrech 
Szymczakowa, Janina Wanda Sidorska  
  
Część biogramów opracowały Władysława Matuszewska i irena Gembalska, Janina Podczaska - Zalewska 
  
MHAR/ZHL/89/3 
Chorągiew Łódzka. Materiały do historii harcerek łódzkich. Historia Chorągwi Łódzkiej 1911-1939, cz. 3 
nieznany 
przed 1978; 1911-1939 
dokumentacja aktowa 
Szczegółowo opisana działalność i struktura harcerstwa łódzkiego w latach 1911-1939. Wartościowym uzupełnieniem jest 
kalendarium najważniejszych wydarzeń Chorągwi Łódzkiej jak i obszerne sylwetki wybranych instruktorek działających 
w opisywanym okresie: 
Jadwiga Wocalewska Szletyńska, Zofia Wocalewska, Zofia Wilczyńska "Stryjna", Józefa Głowinkowska - Somorowska, 
Włodzisława Nakielska- Olbromska, Władysława Kenig-Olbromska, Melania Zaarówna, Maria Świderkówna - Kalińska, 
Helena Janaszczyk, Aniela Krzyżanowska Pudełkowa, Stefania Krasowska, Helena Salska, Felicja Bukowska, Jadwiga 
Kordowska Sikorska, Zofia Rozówna, Jadwiga Szymanowska, Janina Śmiałowicz, Lidia Lorentz, Olimpia Lebrech 
Szymczakowa, Janina Wanda Sidorska  
  
Część biogramów opracowały Władysława Matuszewska i irena Gembalska, Janina Podczaska - Zalewska 
  
MHAR/ZHL/90 
Chorągiew Łódzka. Ul „Kominy” – 35 lat Środowiska Szarych Szeregów 
Gembalska Irena, Grzelak Zugmunt, Jaśniewicz Zbigniew, Mędrzyk Jan, Skalska Zofia, Jędrzejewski Jerzy, Lewandowski 
Leon 
2000; 1939-1945, 1965-2000 
wydawnictwo 
Ul "Kominy" XXXV lat Środowiska Szarych Szeregów, to publikacja okolicznościowa, na którą składają sie wspomnienia 
harcerzy i harcerek z terenu Chorągwi łodzkiej z okresu z kampanii wrześniowej, okresu konspiracji oraz pobutu w obozie 
koncentracyjnym  Ravensbruck w latach 1939 - 1945. Ponadto w publikacji kalendarium wydarzeń Środowiska Szarych 
Szeregów w Łodzi w latach 1965-2000. 
  
MHAR/ZHL/91 
Konspiracyjne Harcerstwo Chorągwi Łódzkich 
Pawłowski Marek 
1984; 1939-1945 
wydawnictwo 
Konspiracyjne Harcerstwo Chorągwi Łódzkich 1939-1945 to publikacja autorstwa Marka Pawłowskiego o 
przygotowaniach do wojny, udziale w kampani wrześniowej oraz konspiracji harcerek i harcerzy z terenu Chorągwi 
Łódzkiej. Zawiera wiele ciekawych opisów podejmowanych działań, opisuje okres okupacji nie tyle pod względem 
chronologicznym co tematycznym. 
  
MHAR/ZHL/92 
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Chorągiew Łódzka. Szare Szeregi podziemnej Łodzi 
Patora Dominik 
1982; 1939-1945 
dokumentacja aktowa 
Szare Szeregi podziemnej Łodzi  1939-1945 to ciekawa publikacja, tym bardziej że w relacji komendanta konspiracyjnej 
Chorągwi Łódzkiej hm Dominika Patora. Wiele opisów działań, spotkań, wydarzeń wzbogaconych nazwiskami osób 
biorących w tym udział, ma tym ciekawszy charakter, że opisywane są przez ich bezpośredniego uczestnika w dodatku 
pełbniącego funkcję komendanta. 
  
MHAR/ZHL/93 
Chorągiew Łódzka. Zginęli na posterunkach służby harcerskiej w latach 1939-1945 z byłych Łódzkich Chorągwi Żeńskiej 
i Męskiej ZHP w przedwojennych granicach województwa łódzkiego 
praca zbiorowa 
1976; 1939-1945 
dokumentacja aktowa 
Zginęli na posterunkach Służby Harcerskiej w latach 1939-1945 z byłych Łódzkich Chorągwi Żeńskiej i Męskiej ZHP w 
przedwojennych granicach województwa Łódzkiego to opracowanie Zespołu Historycznego Środowiska Szarych 
Szeregów w Łodzi. Publikacja zawiera ogólny opis działalności harcerskiej w czasie kampanii wrześniowej 1939 oraz 
okupacji w tym działalności konspiracyjnej i na tej kanwie informacja o startach harcerskich obu Chorągwi. Dużą część 
publikacji zajmują krótkie notki biograficzne ustalonych harcerek i harcerzy, którzy zginęli lub zostali zamordowani w 
czasie II Wojny Światowej. 
  
MHAR/ZHL/94 
Chorągiew Łódzka. 25-lecie Harcerskiego Klubu Sportowego w Łodzi 
Bilecki Marian hm 
1988; 1923-1949 
dokumentacja aktowa 
25 Harcerski Klub Sportowy w Łodzi 1923-1948 to ciekawa publikacja autorstwa Mariana Bieleckiego, poświęcona 
powstaniu i rozwojowi sportu w harcerstwie, w tym szczególnie działności KHS w Łodzi. W tekście informacje o 
powstaniu klubu, rozwojowi poszczególnych dyscyplin sportowych, najlepszcyh wynikach i sukcesach z poszczególnych 
lat. 
  
MHAR/ZHL/95 
Chorągiew Łódzka. Fragmenty działalności harcerskiej w dzielnicy Łódź-Widzew 
Michalski Hieronim 
1974; 1939-1945 
dokumentacja aktowa 
Fragmenty działalności harcerskiej w dzielncy Łodź-Widzew w okresie wojny światowej 1939-1945. to zebrane przez 
Hieronima Michalskiegi wspomnienia kilkunastu harcerek i harcerzy mieszkańców dzielnicy Łodź-Widzew z ich 
harcerskiej służby w czasie Pogotowia Wojennego oraz działalności w konspiracji. W tekstach informacje m.in pomocy 
rannym,  akcjach sabotażowych, tajnym nauczaniu. 
  
MHAR/ZHL/96 
Chorągiew Łódzka. 11 Łódzka Drużyna Harcerzy 
Lewandowski Leon 
1945; 1939-1949 
dokumentacja aktowa 
Drużyna "Zawiszy" okupacyjna 11 Łódzka Drużyna Harcerzy im. J. Wiśniowieckiego, która działała w Łodzi a bedący w 
niej harcerze pracowali przmusowo w fabryce produkującej dla wojska, duża ich częśś została przewieziona do Niemiec, 
gdzie pracowali przymusowo w zakładach zbojeniowych. Od stycznia 1945 roku hacerze prowadzili kronikę, obrazującą 
ich codzenne życie, katorżniczą pracę i wzajemne relacje. Publikacja ta zawiera maszynopis tresci kroniki, ponadto 
kilkadziesiąt rozkazów wydawanych w drużynie w tym juz po wyzwoleniu z obozupracy przez wojska amerykańskie. W 
publikacji również kseropkopie listów harcerzy do domu i listy z domów oraz innych dokumentów i pamietk pisanych 
drużyny z okresu przebywania w Niemczech pozakończeniu wojny i informacje z punktów przejściowych długiej trasy 
powrotu do Ojczyzny 
  
MHAR/ZHL/97 
Chorągiew Łódzka, „Stalowa Trzynastka” im. gen. J. Bema 
Kasprzykowska Wanda, Fangrat Zdzisław, Szczepaniak Aleksander, Kierzkowski Roman 
1984; 1924-1984 
dokumentacja aktowa 
Stalowa trzynastka 1924 - 1984, to dzieje oraz kalendarium 13 Łódzkiej Drużyny Harcerzy im. Jóżefa Bema Łódź Bałuty. 
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Opisy urozmaicone rysunkami oraz kilkoma wspomnieniami z działalności drużyny ponadto życiorys bohatera oraz 
Romana Kierzkowskiego. 
  
MHAR/ZHL/98 
Chorągiew Łódzka. 60 lat 15 Łódzkiej Drużyny Harcerzy im. Andrzeja Małkowskiego – Szczep „Zielony Płomień” 
Broniewska Grażyna, Broniewski Jacek 
1980; 1920-1980 
dokumentacja aktowa 
15 ŁDH im. Andrzeja Małkowskiego Szczep "Zielony Płomień" 1920 - 1980 to okolicznościowa publikacja związana z 
60-cio leciem powstania drużyny, zawiera rys historyczny, informacje o bohaterze, kalendarium z działalności oraz 
klilkanaście wspomnień z róznych latach dzialaności drużyny. Do publikacji dołączono okolicznościowe zaproszenie na 
obchody 60-cio leciai kartę pocztową oraz pisma związane z ochodami w tym plan obchodów i karke z tekstami piosenek. 
  
MHAR/ZHL/99 
Chorągiew Łódzka. Wydanie specjalne jednodniówki na 55-lecie 15 Łódzkiej Drużyny Harcerzy im. A. Małkowskiego 
Broniewska Grażyna, Broniewski Jacek 
1975; 1920-1975 
dokumentacja aktowa 
15 ŁDH im. A.Małkowskiego 1920 - 1975 wydanie specjalne to okolicznościowe wydawnictwo na 55 rocznicę powstania 
drużyny, zawiera maszynopisy kilku wydarzeń drużyny zaczerpniete z zapisów w kronikach. 
  
MHAR/ZHL/100 
Chorągiew Łódzka. 60 lat 16 Łódzkiej Drużyny Harcerzy im. Kazimierza Pułaskiego 
Malec Jan 
1991; 1932-1992 
dokumentacja aktowa 
1932-1992 Sześćdziesiąt lat 16 Łódzkiej Drużyny Harcerzy  to zbiór kilku wspomnieś byłych ahrcerzy drużyny 
porzedzony rysem historycznym, uzupełniony kserokopiami zdjęć. 
  
MHAR/ZHL/101 
Chorągiew Łódzka. 18 lat 18 Łódzkiej Drużyny Harcerskiej „Wierchy” 
Szparaga Kobylańska Jadwiga, Królikowska Jadwiga, Kowalska Miecznikowska Hanna, Rolińska Jadwiga 
1975; 1957-1975 
dokumentacja aktowa 
1957 - 1975 18 lat 18 ŁDH im. Marii Porzezińskiej Hufca "Promienistych" to krótki rys historyczny wraz z dokładnym 
kalendarium drużyny, opisami brzędowosci, kserokopiami zdjęć, listami członków oraz wypisami znanych osób m.in 
Aleksandra Kamińskiego, Olgi Małkowskiej. 
  
MHAR/ZHL/102 
Chorągiew Łódzka. Drużyna z Grembachu, 36 Łódzka Drużyna Harcerzy 
Błaszczyk Leszek "Sulina" 
1989; 1938-1945 
dokumentacja aktowa 
Drużyna z Grembachu, to wspomnia z Widzewa młodego harcerza z okresu ukupacji o działalności konspiracyjnego 
zastępu, który z czasem dołączył do Szarych Szeregów. Autor opisuje atmosferę tych lat, działania, które podejmował ze 
swymi rówieśnikami . 
  
MHAR/ZHL/103 
Chorągiew Łódzka. Hufiec Męski ZHP w Pabianicach w latach 1912-1949 
Kraj Eugeniusz 
1987; 1912-1949 
dokumentacja aktowa 
Hufiec Męski ZHP w Pabianicach w latch 1912 - 1949 autorstwa Eugeniusza Kraja to bardzo ciekawa i publikacja 
obrazująca powstanie i rozwój harcerstwa męskiego w Pabianicach na tle sytuacji w harcerstwie i Polsce. Publikacja ta 
napisana jest niezwykle staranie, rzeczowo i skrupulatnie, pełna jest szczegółów dotyczących klimatu tego okresu i 
uzupełniona jest przypisami, wykazami drużyn, instruktorów i harcerzy oraz krótkimi notkami biograficznymi poległychi 
pomordowanych harcerzy. 
  
MHAR/ZHL/104 
Chorągiew Łódzka. Harcerki w walce z okupantem w Piotrkowie Trybunalskim 
Lipińska Maria, Bargieł Maria 
1984; 1939-1945 
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dokumentacja aktowa 
Harcerki w walce z okupantem 1939-1945 w Piotrkowie Trybunalskim to opowiedziana fragmentami wspomnień historia 
harcerskiej służby w okresie  II Wojny Światowej hacerek i instruktorek z Piotrkowa Trybunalskiego wraz z krótkimi 
notkami biograficznymi poległych harcerek. 
  
MHAR/ZHL/105 
Chorągiew Łódzka. Zarys działalności skierniewickich harcerzy 
Zwierzchowski Karol, Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic, Harcerski Krąg Seniorów w Skierniewicach, ZBOWiD w 
Skierniewicach 
1989; 1939-1945 
dokumentacja aktowa 
Zarys działalności Skierniewickich harcerzy w walce z hitleryzmem 1939 - 1945 opracowanych przez Karola 
Zwierzchowskiego to zbiór wspomnień i biografi harcerzy i harcerek skierniewickich z okresu okupacji, poszerzony o 
ogólne informacje o Szarych Szeregach oraz strukturze i obaszarach działań szaroszeregowych w Skierniewicach. 
  
MHAR/ZHL/106 
Chorągiew Łódzka. Lista strat harcerstwa. Hufiec Tomaszów Mazowiecki 
Woskowski Antoni, Konarzewski Zdzisław 
po 1989; 1939-1945 
dokumentacja aktowa, fotografia, akt erekcyjny 
Dokumenty dotyczące harcerstwa w Tomaszowie Mazowieckim w latach 1939-1945. Referat hm. Antoniego 
Woskowskiego pt. "Walka i martyrologia tomaszowskiego harcerstwa" w którym znajdziemy listę poległych podczas II 
Wojny Światowej 27 tomaszewskich harcerzy.  
Dokumenty związane z fundacją obelisku ku czci poległych harcerzy z Tomaszowa Mazowieckiego (zdjęcia, akt 
erekcyjny). 
  
MHAR/ZHL/107 
Chorągiew Łódzka. Harcerstwo Tomaszowa Mazowieckiego 
Woskowski Antoni opracowanie 
po 1970; 1912-1956 
dokumentacja aktowa 
Maszynopisy dotyczące historii harcerstwa w Tomaszowie Mazowieckim w latach 1912-1956. Opracowanie przybliża 
nam strukturę przedwojennego tomaszowskiego harcerstwa. W tekście opisana jest historia pierwszych drużyn 
skautowych męskich jak i żeńskich na tle sytuacji politycznej naszego kraju. Ciekawe informacje znajdziemy także na 
temat  żydowskich drużyn skautowych - odpowiednio III męskiej i I żeńskiej drużyny im. płk Berka Joselewicza oraz 
drużyny skautowej im. Bar-Kochby.  
W dalszej części opracowania informacje na temat działalności harcerzy w trakcie II wojny Światowej i organizacji 
harcerstwa po II Wojnie. 
  
MHAR/ZHL/108 
Chorągiew Łódzka. Harcerstwo w Tomaszowie Mazowieckim w latach 1911-1918 
Woskowski Antoni 
po 1970; 1911-1918 
dokumentacja aktowa 
Opracowanie dotyczące historii harcerstwa w Tomaszowie Mazowieckim w latach 1911-1918. Opis i dzieje pierwszych 
drużyn.Tekst przyotowany na 75 lecie harcerstwa w Tomaszowie Mazowieckim. 
  
MHAR/ZHL/109 
Chorągiew Mazowiecka. Sprawozdanie z akcji na stację kolejową Celestynów 
Kurkowski Mieczysław, "Mietek", Monasterska Teresa 
ok 1960; 1943 
relacja 
Sprawozdanie z przeiegu akcji pod Celestynowem  z 19/20 maja 1943 roku w relacji dowódcy akcji kpt. Mieczysława 
Kurkowskiego "Mietka". Z relacją komentarz Teresy Monasterskiej i odręczny list dot. publikacji materiałów. 
  
MHAR/ZHL/110/1-2 
Chorągiew Mazowiecka. Materiały i częściowe opracowanie 
Trojanowska Maria 
po 1969; 1916-1945 
dokumentacja aktowa 
  
MHAR/ZHL/110/1 
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Chorągiew Mazowiecka. Materiały i częściowe opracowanie 
Trojanowska Maria 
po 1969; 1916-1945 
dokumentacja aktowa 
Opracowanie Marii Trojanowskiej byłej komendantki Choragwi Mazowieckiej w latach 1937-39 dot. pierwszych drużyn 
na Mazowszu, struktury Chorągwi i jej działalności w latach 1913-1958. w opracowaniu pojawiaja sie min. informacje 
dot. zjazdu Łódzkiego z 1956 r, jednodniówka z obozu zimowego srodowiska Pruszków-Piastów 1924/25 . 
  
MHAR/ZHL/110/2 
Historia Chorągwi Mazowieckiej Harcerek od początku istnienia ZHP do 1945 
Trojanowska Maria 
1975; 1916-1945 
dokumentacja aktowa 
Historia Chorągwi Mazowieckiej harcerek od początków harcerstwa do 1945 r. autorstwa komendantki tejże chorągwi 
Marii Trojanowskiej. Życiorysy/wspomnienia 6 instruktorek + opis historii dwóhc druzyn z terenów Chorągwi. 
  
MHAR/ZHL/111 
Chorągiew Mazowiecka. Hufiec Błonie w okresie okupacji 1939-45 
Bełkowski Witold ps. Bej 
1980-1992; 1939-1945 
opracowanie, dokumentacja aktowa 
Dwa opracowania autorstwa Witolda Bełkowskiego ps. BEJ dotyczące organizacji Szarych Szeregów Hufca "ŁOM" - 
Błonie oraz Walki z okupantem niemieckim. W opracowaniach znajdują się informacje o charakterze organizacyjnym, 
historia powstania Hufca "Łom", stan kadrowy, szkolenie instruktorskie, organizacja, działalność Grup Szturmowych i 
zawiązanie 57 Plutonu GS: opis działalności udział akcjach bojowych, pracy radiostacji. Organizacja Bojowych Szkół i 
Zawiszy oraz Drużyny Harcerek. Indeks Nazwisk i Pseudonimów oraz lista poległych. Zawiera plany i fotografie.   
  
MHAR/ZHL/112 
Chorągiew Mazowiecka. Hufiec Błonie. Działalność patrolu harcerskiego w cukrowni Józefów k. Błonia 
Kucowski Antoni 
1985; 1943-1945 
dokumentacja aktowa 
Relacja z działalności Zawiszackiego patrolu na terenie Józefowa Cukrowni k/Błonia w latach 1943-1945. Zawiera 
informacje o kontaktach z Szarymi Szeregami z Milanówka i Błonia, dane osobowe członków, zadania patrolu: służby 
łącznikowej, kolportażu prasy podziemnej (Biuletynu Informacyjnego), szkoleń. 
  
MHAR/ZHL/113 
Chorągiew Mazowiecka. Hufiec Garwolin. Harcerskie biografie 
Winiarek Zbigniew, Komisja Historyczna Hufca Garwolin 
1983; 1920-1983 
dokumentacja aktowa 
Opracowanie autorstwa Zbigniewa Winiarka zawiera informacje o charakterze biograficznym o wybranych i zasłużonych 
harcerzy i instruktorów z rejonu Garwolina. W pracy uwzględniono: Bekierską Wandę, Chytrowski Czesław, Jaworski 
Marian, Mikulski Stanisław, Ornat Andrzej, Staniszewski Janusz, Żukowski Bogdan oraz informacje o Starszoharcerskim 
Korespondencyjnym Zastępie "Wików". 
  
MHAR/ZHL/114 
Chorągiew Mazowiecka. Hufiec Łowicz. Wrzesień 1939 – wspomnienia harcerzy i harcerek z Łowicza 
praca zbiorowa 
1989; 1939 
dokumentacja aktowa 
Opracowanie zawiera wspomnienia harcerzy i harcerek z Łowicza którzy brali udział w Wojnie Obronnej we Wrześniu 
1939 r. Broszura zawiera wspomnienia Kałkusiński Czesław, Perzyna Mieczysław, Wierzbicki Gabriel, Miecznikowski 
Jerzy, Ambroziak Józef. 
  
MHAR/ZHL/115 
Chorągiew Mazowiecka. Hufiec Łowicz. Łowickie harcerstwo po zakończeniu II wojny światowej 
Teleman Stanisław (autor) 
1997; 1945-1950 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
Opracowanie Stanisława Telemana dotyczące organizacji działań harcerstwa łowickiego w latach powojennych 1945-
1950. Opracowanie zawiera liczne informacje dotyczące kursów, obozów, biwaków i zimowisk harcerskich.  
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MHAR/ZHL/116 
Chorągiew Mazowiecka. Akcja uwolnienia więźniów w Łowiczu 8 marca 1945 r. Więzienne losy czterech aresztowanych  
Wolski Józef "Jurek" (autor) 
po 2000; 1945-1947 
opracowanie, wspomnienia 
Broszura opisuje losy kilku członków Szarych Szeregów aresztowanych po wkroczeniu Armii Czerwonej na tereny 
polskie. Wśród aresztowanych i osadzonych w więzieniu na ul. Kurkowej był phm. Zbigniew Feret ps. "Cyfra". On był 
powodem zbrojnej akcji opanowania i uwolnienia około 80 więźniów, w dużej mierze żołnierzy AK. Akcję przeprowadził 
10 osobowy oddział Szarych Szeregów. Akcja przeprowadzona została pomyślnie jednak w następnym dniu UB, policja i 
wojsko aresztowali bardzo wielu młodych ludzi i wśród nich strażnicy więzienni ropoznali czterech biorących udział w 
akcji uwolnienia. Losy włśnie tych czterech osób opisuje to opracowanie, są to: phm. Kazimierz Chmielewski ps "Gryf", 
Józef Wolski "Jurek", Wojciech Tomczyk "Kmicic" oraz Bohdan Józewicz ps. "Grom". Całe opracowanie to wspomnienia 
Józefa Wolskiego "Jurka". 
  
MHAR/ZHL/117 
Chorągiew Mazowiecka. Akcja „M” łowickich Szarych Szeregów 1942-1945 
Szymański Marian 
po 1990, 1942-1945 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
Opracowanie łowickiego harcerza Mariana Szymańskiego ps. Wędzidło na temat akcji "M" prowadzonej przez Ul 
Puszcza, Rój Łoza. Opracowanie dotyczy lat 1942-1945. Zawiera: rys historyczny Łowicza, ogólne informacje o akcji 
"M" i jej realizacji w Łowiczu oraz wiadomości dotyczące sportu w Łowiczu jako realizacji jednego z zadań akcji "M". 
  
MHAR/ZHL/118 
Chorągiew Mazowiecka. Szare Szeregi w Milanówku 
Hassa Marian, Waledziak Hanna 
1990; 1939-45 
dokumentacja aktowa 
Opracowanie Mariana Hassa ps. Orzeł dotyczące działalności Szarych Szeregów na terenie Milanówka ośrodek A.K 
"Mielizna" obwód "Bażant" i okolic. Opracowanie obejmuje: działalność ZHP przed wybuchem II WŚ, działalność 
harcerzy w konspiracji, powstanie i działalność tajnego nauczania, działalność wydawnicza, zawiera informacje źródłach 
opracowania. Kserokopie prasy wydawanej wydawanego na teren Milanówka. Informacji o harcerce Oli Rogowskiej 
założycielce zastępu i drużyny "Orlęta Lwowskie" oraz jej działalności na terenie Milanówka oraz Hanny 
Walendziak(Sokołowskiej) 
  
MHAR/ZHL/120 
Chorągiew Mazowiecka. Mławskie harcerstwo w latach 1913-1983 
Grywiński Tadeusz 
1984; 1913-1983 
dokumentacja aktowa 
Opracowanie autorstwa Tadeusza Grywińskiego opracowanie historii harcerstwa męskiego i żeńskiego w Mławie od 1913 
do 1983 r. W tekście znajdują się informacje o drużynach i ich drużynowych, działalności drużyn i hufca, głównych 
instruktorów i harcerzy. 
  
MHAR/ZHL/121 
Chorągiew Mazowiecka. Z dziejów harcerstwa płockiego. Wspomnienia Włodzimierza Olszewskiego 
"Krąg Instruktorski z Tumskiego Wzgórza" w Warszawie (wydawca), Olszewski Włodzimierz (autor), Chorągiew Płocka 
im. Władysława Broniewskiego (wydawca), Stanisławski Lech, hm (redaktor), Stanisławska Romana, hm (redaktor) 
1987; 1945-1949 
opracowanie, wspomnienia 
W broszurce zawarto wspomnienia napisane przez Włodzimierza Olszewskiego, ucznia "Jagiellonki, w latach 1945-1947 
członka 86 Męskiej Drużyny Harcerskiej im. Szymona Mohorta. Wspomnienia obejmuja lata 1945-1949 po wyzwoleniu 
spod niemieckiej okupacji. 
  
MHAR/ZHL/122 
Chorągiew Mazowiecka. Z dziejów harcerstwa w Płocku. Kalendarium. Zeszyt 1 
Budziło Weronika phm (redaktor), Gedroyc Cezary (redaktor), Stanisławska Romana, hm (redaktor), Starczewski 
Stanisław (redaktor), Zaborowski Maciej (redaktor), Wodzyński Ryszard, hm (autor) 
1984; 1945-1949 
dokumentacja aktowa 
Kalendarium historyczne harcerstwa w Płocku w latach 1945 - 1949 opracowane przez grono redakcyjne z Kręgu 
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Instruktorskiego "Z Tumskiego Wzgórza" oraz wspomnienia dotyczące tego samego okresu Komendanta  Hufca 
Męskiego ZHP w Płocku hm Ryszarda Wodzyńskiego, który został wybrany  na tę funkcję 25 stycznia 1945 roku i pełnil 
ją do 1949 roku. Wówczas został zobowiązany do oprzekazania akt Komendy Hufca (z lat 1916-1949) oraz sprzętu do 
zarządu ZMP. 
  
MHAR/ZHL/123 
Chorągiew Mazowiecka. Pierwszy rok działalności Hufca ZHP Płock w PRL 
Stanisławski Lech, hm (autor) 
1989; 1945-1946 
opracowanie 
W treści broszury zawarto mi. wspomnienia o drużynach harcerskich działających na terenie powiatu płockiego i Płocka 
po II wojnie światowej spisane przez harcerzy należących do tych drużyn. W dalszej części znajdujemy przedruki 
rozkazów, zaświadczeń, a także fragmenty okólników, fragmenty dziennika zastępowego. 
  
MHAR/ZHL/124 
Chorągiew Mazowiecka. Przyczynek do dziejów drużyny przy szkole im. Stanisława Małachowskiego w Płocku  
Chorągiew Płocka (wydawca), Gedroyc Cezary (autor), "Krąg Instruktorski z Tumskiego Wzgórza" w Warszawie 
(wydawca) 
1985; 1945-1950 
opracowanie 
W treści opracowania zawarto trzy pozycje: 
1. Nota biograficzna o autorze 
2. Phm Cezary Gedroyc: "Przyczynek do dzejów drużyny harcerskiej przy Gimnazjum i Liceum im. Marszałka Stanisława 
Małachowskiego w Płocku" 
3. Phm Cezary Gedroyc: "Szkic historii sztandaru drużyny harcerskiej przy Gimnazjum i Liceum im. Marszałka 
Stanisława Małachowskiego w Płock".  
  
Opracowanie w całości poświęcone 89 Mazowieckiej Męskiej Drużynie Harcerzy im. Tadeusza Kościuszki w Płocku i 
historii sztandaru drużyny. 
  
MHAR/ZHL/125 
Chorągiew Mazowiecka. Hufiec Płock - materiały luźne 
Matuszewski Jan hm (autor), Żelazowski Ładysław (autor) 
1910-1986; po1975 
dokumentacja aktowa 
3 rózne dokumenty: 
  
- zarys historii harcerstwa na terenie woj. płockiego z roku 1975.  
- dzieje krótkofalarstwa w Płocku w latach 1933-1945 - prawdopodbnie przedruki z "Notatek Płockich" 
- folder informacyjny o harcerskim zespole pieśni i tańca : Dzieci Płocka 
  
MHAR/ZHL/127 
Harcmistrz Mieczysław Cichecki 
nieznany 
1982; 1930-1961 
dokumentacja aktowa 
Biografa Mieczysława Cicheckiego harcerza i instruktora działającego na terenie Wołomina i okolic. w opracowaniu 
informację dotyczące przedwojennego wołomińskiego harcerstwa. 
  
MHAR/ZHL/128 
Chorągiew Mazowiecka. Hufiec Sochaczew. Harcerstwo w Sochaczewie 1929-1945 
Nowak Tomasz, phm 
1995-1997; 1929-1988 
dokumentacja aktowa 
Opracowanie przybliżające harcerstwo w Sochaczewie począwszy od jego powstania w około 1925 r do końca II Wojny 
Światowej.W rozdziale I omówione są początki harcerstwa w Sochaczewie i kluczowe postacie Panfil Ignacy oraz dwie 
postacie dzięki którym harcerstwo w Sochaczewie przeżywa swój rozkwit pierwszy Hufcowy Dębski Władysław, oraz 
prężnie działająca Retelewska Zofia komendantka hufca żeńskiego. Rozdział drugi to dokonania Sochaczewskich harcerzy 
i harcerek w walce z hitlerowskim okupantem w znacznej części są to wspomnienia Barbary Nowickiej, Część trzecia to 
odradzanie się harcerstwa w Sochaczewie i praca w trudnych powojennych czasach.Następnie pokrótce omówiona 
działalność Organizacji Harcerskiej Związku Młodzieży Polskiej i harcerstwo po 1959 do roku 1988. Praca zawiera 
przypisy oraz listę osób poległych podczas wojny. W teczce znajduje się atykuł tego samego autora jest on wcześniejszą 
uboższą wersją opracowania z 1996r i jego zakres tematyczny pokrywa się z powyższym ale nie obejmuje wydażeń po 
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1945 r. 
  
MHAR/ZHL/129 
Chorągiew Mazowiecka. Hufiec Sochaczew. Harcerstwo sochaczewskie 
Rozdżestwieński Paweł 
po1971; 1939-1971 
dokumentacja aktowa 
Zeszyt z notatkami/rękopisem opracowania o harcerstwie z terenów Sochaczewa. Zeszyt zaczyna się od listy poległych w 
czasie II Wojny Światowej, krótka informacja o Szarych Szeregach działających w regionie, odbitki fotograficzne z kliszy 
przechowywanej w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej, Informacje o charakterze biograficznym Panfila Ignacego, Dębska 
Zofia, Janas Hanna, Draber-Tadlewska Maria, Bugaj Jerzy, Piorun-Bugaj Maria. Krótki opis drużyn: 55 Mazowiecka DH 
[Drużyna Harcerzy], 1 Żeńska Drużyna im.E.Plater w Sochaczewie. Charakterystyka archiwaliów dot. harcerstwa w 
Sochaczewie w zasobach Archiwum Akt Nowych (z sygnaturami), bibliografia. 
  
MHAR/ZHL/130 
Chorągiew Mazowiecka. Oświadczenie w sprawie konspiracyjnej działalności w Węgrowie 
Waszkiewicz Leonard, Strupiechowski Marian, Wojciechowski Stanisław 
1990-1993; 1939-1943 
dokumentacja aktowa 
Oświadczenia dotyczące konspiracyjnej działalności Szarych Szeregów i Armii Krajowej na terenie Węgrowa. 
Oświadczenia złożyli: Strupiechowski Marian, Waszkiewicz Leonard, Wojciechowski. 
  
MHAR/ZHL/131 
Chorągiew Opolska. Harcerstwo na Opolszczyźnie 
Holona Eryk 
1992; 1945-1985 
dokumentacja aktowa 
Praca doktora Eryka Holony o harcerstwie na terenach Opolszczyzny w latach 1945-1985. Opracowanie obejmuje, krótką 
wzmiankę o przedwojennym harcerstwie na terenie Śląska Opolskiego, okres 1945-1949, Działalność Organizacji 
Harcerskiej Związku Młodzieży Polskiej, uwzględniając zmiany ideowo-wychowawcze oraz zmianę metodyki i formy 
pracy. Oraz okres działalności Chorągwi Opolskiej w latach 1957-1985 ze szczególnym uwzględnieniem tematyki 
struktury organizacyjnej i stanu po 1956 r., obsada kadrowa i formy kształcenia instruktorów, formy i kierunki pracy 
harcerstwa opolskiego, działalność ideowo wychowawcza, organizacji wypoczynku, turystyki, sportu i kultury. Zawiera 
liczne przypisy, aneksy, składy osobowe komendy chorągwi, bibliografie. Ponadto opis historii Ośrodka w Turawie i 
Kręgu Akademickiego przy Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu. 
  
MHAR/ZHL/132 
Chorągiew Opolska. Hufiec Opole. Wierni powstańczym tradycjom 
Komenda Chorągwi Opolskiej ZHP im. Bohaterów Powstań Śląskich (wydawca), Towarzystwo Przyjaciół Opola 
(wydawca), Grobelny Stefan (autor) 
1970; 1919-1921 
opracowanie 
Broszurke wydano z okazji przypadającej w 1971 roku 50 rocznicy plebiscytu i trzeciego powstania śląskiego. W treści 
zawarto list do instruktorów harcerskich dotyczący powstań śląskich. W opracowaniu zawarto także rordział pn. "Gawęda 
o powstaniach śląskich" zawierająca najważniejsze fakty z historii dotyczące lat 1919-1921 (powstań śląskich) kiedy to 
polska klasa robotnicza śląska i śląski chłop wystąpili zbrojnie przeciw niemieckim junkrom i kapitalistom upominając sie 
o prawo do własnej godności narodowej i do jedności państwowej w granicach polskiej Ojczyzny. W opracowaniu 
zawarto również "Apel poległych w 50 rocznicę plebiscytu i III powstania śląskiego", a także przykładowe formy 
uczczenia 50 rocznicy III powstania śląskiego oraz ważniejsze pozycje bibliograficze o powstaniach śląskich. Na końcu 
opracowania zawarto wybór śląskich pieśni powstańczych zaczerpniętych z opracowania Adolfa Dygacza "Śląskie pieśni 
powstańcze 1919-1921" oraz poezji powstańczej. 
  
MHAR/ZHL/133 
Chorągiew Opolska. Hufiec Opole Miasto. XX lat 41 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej im. Wł. Wagnera  
Malec Ewa (współautor), Malec Marek (współautor) 
1985; 1965-1985 
opracowanie 
Broszura powstała z okazji 20 lat pracy drużyny - 41 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej im. Władysława Wagnera. W terści 
zawarto informację o powstaniu, działalności Drużyny, o jej starania w celu powołania ośrodka wodnego, zakończone 
sukcesem - powstaniem Ośrodka Wodnego "BARKA". Opisano działalność Drużyny w latach 1965-1985 pod kątem 
sportu, turystyki, odbytych obozów i zimowisk, regat, spływów, udziału w festiwalach piosenki harcerskiej, budowy 
własnej jednostki pływającej "ZJAWA" z okazji 20-lecia istnienia. Na końcu opracowania zawarto wywiad z Marią 
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Wojnarowicz na temat harcerstwa oraz wykazy dyplomów, odznaczeń i wyróżnień jakie zdobyła Drużna. 
  
MHAR/ZHL/134 
Chorągiew Podkarpacka. Geneza harcerstwa rzeszowskiego. Teksty źródłowe z lat 1911-1914. Opracował Krzysztof 
Grzebyk 
Komenda Chorągwi Rzeszowskiej ZHP im. Generała Karola Świerczewskiego "Waltera" (wydawca), Grzebyk Krzysztof, 
hm (autor), Muzeum Okręgowe w Rzeszowie (wydawca) 
1987; 1911-1914 
opracowanie 
Opracowanie to wybór tekstów dotyczących skautingu. W opracowaniu przyjęto cenzurę czasową roku 1914, kiedy to na 
skutek wybuchu I wojny światowej działalność skautowa w Rzezspowie zamarła. Teksty w opracowaniu ułożono 
chronologicznie. Zachowano ogyginalną pisownię. Komentarz autorski został ograniczony do niezbędnego minimum. 
Część tekstów omawia skauting w szerszej perspektywie gdyż ukazując się w prasie rzeszowskiej obrazowały wzrastające 
zainteresowanie nowym ruchem. W końcowej części opracowania zawarto indeks nazwisk i miejscowości oraz 
bibliografie wykaz źródeł. Większość wybranych dokumentów znajduje się w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie. 
Opracowanie powstało w związku z 75-leciem powstania I drużyny skautowej w Rzeszowie. Na końcu opracowania na 
okładce przyklejono erratę. 
  
MHAR/ZHL/135 
Chorągiew Podkarpacka. Z historii i tradycji ruchu przyjaciół harcerstwa na Rzeszowszczyźnie. Wybór dokumentów 
Wojewódzka Rada Przyjaciół Harcerstwa (wydawca), Komenda Chorągwi Rzeszowskiej ZHP (wydawca), Grzebyk 
Krzysztof, hm (autor) 
1988; 1911-1988 
opracowanie 
Broszura została wydana w roku trzydziestolecia Ruchu Przyjaciół Harcerstwa (1958-1988) i poświęcona Ruchowi 
Przyjaciół Harcerstwa na rzeszowszczyźnie. W spisie treści zawarto sześć rozdziałów: 
1. Od autora 
2. Pomoc skautom (1911-14) 
3. KPH w okresie międzywojennym (1918-1939) 
4. Lata powojenne (1944-1948) 
5. RPH w trzydziestoleciu (1958-1988) 
6. Przewodniczący WRPH w Rzeszowie 
W treści zawarto fargmenty z listów, dokumentów, zaproszeń, stanowisk, konferencji sprawozdawczych, sprawozdań, 
pism, rozkazów, prasy. 
  
MHAR/ZHL/136 
Materiały do działalności harcerstwa w Kołaczycach 
Rączka Juliusz hm 
1987; 1945-1987 
dokumentacja aktowa 
Materiały do działalności harcerstwa w Kołaczycach, zebrane przez hm. Juliusza Rączkę stanowią zbiór wspomnień 
byłych harcerzy i harcerek, głównie zawartych w korespondencji z autorem. Materiały zawierają również kalendarium 
działalności drużyny w Kołaczycach w latach 1945 - 1949. Wśród korespondencji na uwagę zasługuję przesłana przez dh 
Mariana Miszczuka harcerskie czasopismo "Lilijka" wydawane w Kołaczycach a odnalezione w archiwach chorągwi 
Rzeszowskiej oraz korespondencja z Redakcją „Czuwajmy” Duszpasterstwa Harcerskiego w Krakowie. 
Kartki pocztowe wydane z okazji 40-Lecia harcerstwa w Kołaczycach, książeczki harcerskie wydane na Jedziniak 
Władysława i Jerzy Jedziniak, książka raportów II Zastępu "Wilków". 
  
MHAR/ZHL/137 
Chorągiew Podkarpacka. Harcerki i harcerze Szarych Szeregów w Krośnie i Korczynie 
Okólska-Krupska Daniela Janina 
1994; 1939-1945 
dokumentacja aktowa 
Wspomnienia Danieli Okólskiej-Krupskiej Komendantki Szarych Szeregów w Krośnie żołnierza AK. Relacja zaczyna się 
w 1939 roku i pracy w ramach pomocy sanitarnej w Pogotowia Harcerek i Polskim Czerwonym Krzyżu oraz 
zaczynającym się tajnym nauczaniu i przerzucaniu przez Słowacką Granicę uciekinierów, Rada Główna Opiekuńcza i 
pracę na rzecz najuboższych, szkolenie specjalistyczne pierwszej pomocy, współpraca autorki w Związku Walki Zbrojnej i 
Armii Krajowej, kolportaż prasy, przenoszenie wiadomości, działalność wywiadowcza. Informacje o Tacjanie Filipowicz 
osadzonej w Ravensbruck, działalność konspiracyjna. 
  
MHAR/ZHL/138 
Chorągiew Podkarpacka. Harcerstwo męskie w Przemyślu 
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Krakowski Stanisław 
1977; 1944-1949 
dokumentacja aktowa 
Opracowanie hm. Stanisława Krakowskiego dotyczące harcerstwa męskiego w Przemyślu w latach 1944 do 1949 r. 
Główną działalność jak i podział na rozdziały: Powstanie pierwszych drużyn w 1944 i 1945 r., Pierwszy okres pracy 
harcerskiej, akcja letnia 1946 r., organizacja nowych drużyn, praca harcerska pomoc repatriantom udział w Światowym 
Tygodniu Młodzieży, Dom harcerza w Przemyślu odbudowa i adaptacja budynku po zniszczeniach wojennych, Harcerska 
Służba Polsce 1948 r, zmiany programowe i struktury ZHP i zacieśnienie współpracy ze Związkiem Młodzieży Polskiej. 
W opracowaniu znajdują się informacje o poszczególnych jednostkach harcerskich i działaczy tego okresu, zawiera 
bibliografię, przypisy i kserokopie fotografii. 
  
MHAR/ZHL/139 
Chorągiew Podkarpacka. Z historii ropczyckiego harcerstwa 
Grzebyk Krzysztof, hm (autor) 
1987; 1911-1932 
opracowanie 
Opracowanie składa się z IV rozdziałów:  
I. Dzieci skautowe 
II. Harcerze z Gimnazjum 
III. Harcerski z Seminarium 
IV. Przyjaciele harcerstwa. 
Opracowanie opisuje początki harcerstwa w Ropczycach - powstanie pierwszych drużyn skautowych i ich działalność. 
Przedstawia międzywojenne dzieje ropczyckiego harcerstwa. Opisuje działalność Koła Przyjaciół Harcerstwa.  
  
MHAR/ZHL/140 
Chorągiew Podkarpacka. Historia harcerstwa żeńskiego w Tarnobrzegu 1913-1949 
Baran Adam (autor) 
1988; 1913-1949 
dokumentacja aktowa 
Opracowanie Adama Barana pod tytułem "Pod znakiem koniczynki (1913-1949)" jest krotką historią powstania i 
działalności żeńskich drużyn harcerek w Tarnobrzegu począwszy 1913 roku , kiedy to została powołana Pierwsza  
Drużyna Skautowa  przy męskiej CK Szkole Realnej i doprowadzona do 1949 roku. Harcerstwo żeńskie uzupelnione jest 
bardzo krótkimi informacvjami o działającym na tym terenie i w opisywanym okresie harcerstwie męskim. 1 Żeńska 
Drużyna Harcerek im. Elizy Orzeszkowej powstała w 1924 roku przy Prywatnym Seminarium Nauczycielskim Żeńskim w 
Tarnobrzegu. 
  
MHAR/ZHL/141 
Chorągiew Podkarpacka. Harcerski Krąg Morski im. gen. Mariusza Zaruskiego. Biuletyny 1993-2002. Protokoły 1993-
2001 
Harcerski Krąg Morski im. gen. Mariusza Zaruskiego (wydawca) 
1993-2002 
dokumentacja aktowa 
Komunikat HKM z 1993 r., protokoły  Sejmiku sprawozdawczo- wyborczego HKM z 2000 r. i Rady HKM z 2001 r., 
zaproszenie na cykl wystaw zorganizowanych w 2002 roku w Rzeszowie przez HKM im. gen. Mariusza Zaruskiego 
"Historia harcerstwa rzeszowskiego w fotografii i dokumentach". W teczce sa również 3 numery (5,16 i 20) "IBJ" 
Biuletynu Morskiego Kręgu Instruktorów im.gen. Mariusza Zaruskiego przy KCh ZHP w Rzeszowie. 
  
MHAR/ZHL/142 
Materiały do historii Warszawskiej Chorągwi Harcerek 1911-1944 
Zawadzka Anna opracowała część I i III, Gronostajska Jadwiga opracowała część II 
1977-1978; 1911-1944 
opracowanie 
Opracowanie w trzech tomach zawiera informacje o działalności Warszawskiej Chorągwi Harcerek w latach: 
tom I 1911-1920 : harcerstwo żeńskie w Warszawie, poczatki skautingu żeńskiego, Zjazd Walny Organizacji Skautowych 
z Kongresówki, Powstanie Związku Harcerstwa Polskiego. 
tom II 1921-1939 : opis dzialalności w okresach kolejnych komendatur, wykazy statystyczne, dane liczbowe - ilość 
harcerek, informacje na temat prac niektórych działów Choragwi, drużyny Choragwi Warszawskiej, 
tom III 1939-1944 : dzialalnośc i funkcjonowanie w okresie okupacji hitlerowskiej, charakterystyka warunków 
konspiracji, organizacja, kształcenie instruktorek, druzyny konspiracyjne, wykaz konspiracyjnych obozów.  
  
MHAR/ZHL/143/1-7 
Chorągiew Warszawska Harcerek  
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1939-1945. Dokumenty, relacje, wspomnienia, T. 1-7 
Zawadzka Zofia (redaktor) 
1975; 1939-1945 
dokumentacja aktowa 
  
MHAR/ZHL/143/1 
Chorągiew Warszawska Harcerek 
 1939-1945. Dokumenty, relacje, wspomnienia, T. 1 
Zawadzka Zofia (redaktor) 
1975; 1939-1945 
dokumentacja aktowa 
6 tomowe opracowanie historii Warszawksiej chorągwi harcerek. Opisana w publikacja działalność przypada na lata 1939-
1945 
  
MHAR/ZHL/143/2 
Chorągiew Warszawska Harcerek 
1939-1945. Dokumenty, relacje, wspomnienia, T. 2 
Zawadzka Zofia (redaktor) 
1975; 1939-1945 
dokumentacja aktowa 
  
MHAR/ZHL/143/3 
Chorągiew Warszawska Harcerek 
1939-1945. Dokumenty, relacje, wspomnienia, T. 3 
Zawadzka Zofia (redaktor) 
1975; 1939-1945 
dokumentacja aktowa 
  
MHAR/ZHL/143/4 
Chorągiew Warszawska Harcerek 
1939-1945. Dokumenty, relacje, wspomnienia, T. 4 
Zawadzka Zofia (redaktor) 
1975; 1939-1945 
dokumentacja aktowa 
  
MHAR/ZHL/143/5 
Chorągiew Warszawska Harcerek 
1939-1945. Dokumenty, relacje, wspomnienia, T. 5 
Zawadzka Zofia (redaktor) 
1975; 1939-1945 
dokumentacja aktowa 
  
MHAR/ZHL/143/6 
Chorągiew Warszawska Harcerek 
1939-1945. Dokumenty, relacje, wspomnienia, T. 6 
Zawadzka Zofia (redaktor) 
1975; 1939-1945 
dokumentacja aktowa 
  
MHAR/ZHL/143/7 
Chorągiew Warszawska Harcerek 1939-1945. Dokumenty, relacje, wspomnienia, T. 7 
Zawadzka Zofia (redaktor) 
1975; 1939-1945 
dokumentacja aktowa, indeks 
W opracowaniu wykaz dokumentów chorągwianych, indeks rzeczowy materiałów Chorągwi, indeks osób, a także 
charakterystyka Chorągwi i dokładny opis struktury Chorągwi z informacją o stanie liczbowym, a także z podziałem na 
ówcześnie zorganizowane Hufce: Stare Miasto, Wybrzeże Kościuszkowskie. Grzybów, Żoliborz, Wola, Śródmieście, 
Śródmieście II, Mokotów, Ochota, Praga, Praga II. 
  
MHAR/ZHL/144 
Chorągiew Warszawska Harcerek. Wybór materiałów źródłowych ze zbiorów Albiny Stępkowskiej 
Stępkowska Albina (autor), Lindner Jadwiga (autor), Duchniak Helena (z d. Stankiewicz) (autor) 
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1972; 1916-1939, 1946-1948 
dokumentacja aktowa 
Różnorodne materiały. Znajdują się tu sprawozdania, rozkazy, wykazy drużyn i instruktorek, opracowania oraz 
wspomnienia związane z działalnością Warszawskiej Chorągwi Żeńskiej z różnych lat, od 1916 począwszy do roku 1939 - 
czasu przygotowania do obronności kraju i niewiele informacji z lat 1946-1948.  Są to wyrywkowe a nie systematyczne 
dane. Również ich forma jest niejednolita, są tu odręczne brudnopisy, maszynopisy oraz kserokopie zarówno opracowań 
jak i fragmentów artykułów z czasopism harcerskich. W teczce są również informacje o dokumentach harcerskich 
znajdujących się w Archiwum Akt Nowych a także zrobione z nich wyciągi oraz kserokopia protokółu zebrania zespołu 
opracowującego publikację "Harcerki 1939-1945". 
  
MHAR/ZHL/145 
Chorągiew Warszawska Harcerek. Relacje, rękopisy 
Nekraszowa Natalia (autor), Piotrowska Anna, hm. (autor), Moszyńska Bronisława (autor), Szatkowski Jan (autor), Czajka 
Jadwiga (autor) 
po 1968; 1939-1945 
dokumentacja aktowa 
Materiały w teczce, to głównie opracowania i relacje  dotyczące działania harcerek na terenie Warszawy w okresie 
okupacji. Dotyczą one róznych form pracy. Slużby sanitarnej, łączności, pracy wychowawczej, opieki nad dziećmi. 
Stosunkowo dużo materiału poświęcono 13 WŻDH - N. Nekraszowej oraz uwagi i sprostowania w 1998 roku J. Czajki do 
informacji zamieszczonych o tej drużynie w publikacji "Harcerstwo żeńskie w warszawie w latach 1911-1949". W teczce 
jest koperta z 7 kartkami odbitek fotograficznych zawierających zakonspirowany spis organizacji harcerek wg drużyn i 
specjalności z 1943 r. a także relację Jana Szatkowskiego, chłopca, który w 1939 r. znalazł się bez opeki w Warszawie i 
zgłosił do Pogotowia Harcerek. 
  
MHAR/ZHL/146 
Chorągiew Warszawska Harcerek. Relacje dodatkowe 
Schuch-Nikiel Zofia (autor), Wiśniewska Halina (z d. Skarżyńska) (autor), Luśniak Jadwiga, hm (autor), Kalinowska 
Maria (autor), Baj Zofia (autor) 
po 1962; 1939-1945 
dokumentacja aktowa 
Relacje i wspomnienia harcerek z ich służby sanitarnej oraz działania macierzystych drużyn w okresie okupacji. Materiały 
zebrane w  tej teczce, z dopiskiem niewykorzystane, głównie dotyczą Warszawy ale są też, wprawdzie bardzo krótkie, 
relacja z Wilna i Hufca Krzemienieckiego.Najpewniej są to relacje zbierane do publikacji "Harcerstwo żeńskie w 
Warszawie w latach 1911-1949" lub "Harcerki 1939-1945". 
  
MHAR/ZHL/147 
Chorągiew Warszawska Harcerek. Harcerstwo żeńskie w Warszawie. Materiały luźne 
Zawadzka Anna (autor), Cabajowa Józefa (z d. Gniadkowska) (autor) 
po 1974; 1913-1947 
dokumentacja aktowa 
Materiały rękopiśmienne do historii i organizacji Chorągwi Żeńskiej Warszawskiej opracowywane przez Hankę Zawadzką 
na podstawie rozmów ze Stanisławą Laski, Jadwigą Gronostajską i Zofią Schuch-Nikiel. Zebrane informacje oraz 
kserokopie z czasopism harcerskich obejmują lata 1913 - 1947. Znajduje się w tych materiałach wspomnienie Józefy 
Gniadkowskiej-Cabajowej wydelegowanej przez Wydział Zagraniczny Głównej Kwatery Harcerek do Francji i jej tam 
pobytu w latach 1932-1935 a także ze Zlotu Skautów w Waszyngtonie w 1937 roku, w którym jako 1 z 9 polskich 
instruktorek brała udział. W teczce jest drukowana ulotka zlotowa wydana z okazji Zlotu Ogólnego Harcerek w 1928 roku.  
  
MHAR/ZHL/148 
Chorągiew Warszawska Harcerek. Relacje i wykazy do historii Warszawskiej Chorągwi Harcerek ze zbiorów Albiny 
Stępkowskiej 
Stępkowska Albina 
po 1960; 1909-1974 
protokół, materiały historyczne, wspomnienia, list 
Teczka zawiera różne materiały przekazane ze zbiorów Albiny Stępkowskiej: 
1. Protokołyi sprawozdania z zebrań Komisji b. Instruktorek harcerskich przy Instutucie Historii PAN (1974), 
2. Sprawozdanie z pracy Zespołu redakcyjnego publikacji "Harcerki 1939-1945". 
3. Materiały różne związane z działalnością Organizacji Harcerek w okresie okupacji hitlerowskiej. 
4. Harcerski kalendarzyk historyczny zawierający spis najwazniejszych wydarzeń w latach 1909-1914, 1914-1921, 1921-
1939. 
5. Spis materiałów do historii harcerek z Warszawy. 
6. Wspomnienia z harcerskie z okupacji, m.in. Eugenia Długoszewska, Irena Fabiszewska (17 WŻDH), oraz działalności 
warszawskich hufców (Praga, Mokotów, Śródmieście). 
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7. Wspomnienia z okresu okupacji i działalności w drużynach warszawskich. 
  
MHAR/ZHL/149/1-2 
Chorągiew Warszawska. Materiały do historii chorągwi 1921-1939 
Gronostajska Jadwiga, Grodecka Ewa 
1921-1939 
opracowanie, wspomnienia 
Teczka pierwsza zawiera: 
Zbiór luźnych dokumentów, uszeregowanych w tematyczne grupy: 
1.  Warszawska Chorągiew Harcerek w latach 1934-39 - szkic opracowania historii wraz z krótkimi opisami działań 
kolejnych Komendantek Chorągwi.  
2. Organizacja Komendy - ogólne informacje związane z działalnością komendy choragwi, organizacją wydarzeń, zmianą 
osób w komendzie, działalnością wydziałów. 
3. Szkolenie drużynowych - opisano działanie Komendy Chorągwii w zakresie szkoleń drużynowych w latach 1922-1939. 
W zbiór ten włączono także notatki na temat udziału Komendy w spotkanich miedzynarodowych, krótki opis 
wykonywanych przez drużyny albumów pamiatkowych (podpisanych jako "twórczość literacka"), a także informacja na 
temat lokalizacji siedziby Komendy Chorągwi. 
4. Gospodarka i finanse - podano tutaj informacje o rodzaju dochodów i środków finansowych otrzymywanych przez 
Komendę Chorągwi w latach 1929-1938 (niepełne). Są to krótkie informacje zawierające również kwoty wydawane na 
utrzymanie  m.in. lokalu i administracji oraz kwoty otrzymywanych środków finansowych z wyszczególnieniem ich 
źródła, np. "pogłówne" lub składki instruktorskie. 
5. Wychowanie fizyczne - informacje o zorganizowaniu wydziału wychowania fizycznego w Chorągwi oraz jego 
działaniach.  
6. Dużyny w Warszawskiej Choragwi Harcerek - rejestr oraz notatki na temat drużyn i ich drużynowych. Spis drużyn 
harcerskich zawiera lata 1921/22,1929/30, 1930/31, spis gromad zucowych lata 1930-1931. Podano tutaj także daty 
założenia niektórych drużyn (najwcześniejsza założona w 1913). Podano tutaj także spisy ilościowe członków Chorągwi, 
w tym ilośc harcerek z odpowiednim stopniem, po przyrzeczeniu lub przed, a także spis ilościowy zgodnie z 
charakterystyką wiekową (1932). 
7. Notatki o drużynach - krótkie zapiski o drużynach w formie notatki oraz otrzymane listy z notatkami o drużynach, 
adresowane do "Wiśki". 
8. Zuchy (ze zbioru Hanny Walter 2005) - spis gromad (wraz z datą ich założenia) oraz nazwiskami drużynowych (1931-
1936). Opracowanie historii ruchu zuchowego na terenie Chorągwi Warszawskiej - autor Stanisława Laski (?). 
Opracowanie zawiera opis z lat 1921-1939. Znajduje się tu także kserokopia artykułu z pisma "Skrzydła" z 1937 r, nr 5, s. 
9. 
9. Spis hufców Choragwi - informacje pochodzą z rozkazów wydanych przez Władysławę Martynowiczównę. Znajduje 
się tu także strona maszynopisu z inf. o Oranizacji Warszawskiej Chorągwi Harcerek w 1939 r. 
10. Zlot Wszechsłowiański w Pradze w 1931 r. - opis wyprawy Chorągwi Warszawskiej na zlot, wraz z 
wyszczególnieniem funkcji pełnionych przez poszczególne instruktorki, podział według grup, z wyszczególniem z imienia 
i nazwiska ich członków - uczestników zlotu i jego Komendą. 
11. Notatki dh. Heleny Gepnerówny /Śliworskej, Grażyńskiej/ dotyczące Chorągwi Warszawskiej, m. in. rozkaz z dn. 
14.04.1924 r., raport z lat 1922-1924, sprawozdanie kasowe z 1938 oaz projekt budżetu na rok 1939. 
12. Notatki dh. J. Gronostajskiej - różne notatki dot. Chorągwi Warszawskiej. 
13. Wspomnienia - Rękopis hm. Ireny Michalak (obserwacje), maszynopis Wandy Janiszewskiej - Dąbrowskiej(1915-
1918), maszynopis niepodpisany dot. 25 Drużyny Reginy Baczyńskiej od 1919r. 
14. Rękopisy dot. działalności drużyn w Chorągwi Warszawskiej w latach 1918-1930, w tym informacje przepisane z 
Wiadomości Urzędowych. 
15. Pierwsze ćwierćwiecze Harcerstwa Żeńskiego. Materiały do historii Ewa Grodecka. 
16. Kształcenie kadry - maszynopis z ogólnym opisem zadań związanych z przygotowaniem i wykształceniem kadry 
instruktorskiej. 
Teczka druga zawiera: 
Opracowanie (II część) Warszawskiej Chorągwi Harcerek w latach 1921-1939. 
Spis treści: 
Wstęp: Charakterystyka Warszawskiej Choragwi Harcerek 
Rozdział I: Opis działalności Choragwi w latach 1921-1939 w porządku chronologicznym. 
1. 1921-1922 - Komendantka Chorągwi Halina Francikowska, 
2. 1922-1924 - Komendantka Chorągwi Helena Gepnerówna, 
3. 1924-1926 - Komendantka Chorągwi Maria Skokowska - Rudolfowa i 1926-1927 - Janina Tworkowska, 
4. 1927-1931 - Komendantka Chorągwi Władysława Martynowiczówna, 
5. 1931-1931 - Komendantka Chorągwi Jadwiga Linderówna, 
6. Warszawska Chorągiew Harcerek w latach 1934-1939 - Marta Dobrzyńska, Halina Wernerówna, Jadwiga Gronostajska, 
Natalia Nekraszowa. 
Załączniki do rozdziału I: 
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Załącznik nr 1: Józefina Łapińska V Hufiec Warszawski 1919-1925, 
Załącznik nr 2: Fragmenty Wykazu Statystycznego Chorągwi Warszawskiej z dnia 20.06.1933 r., 
Załącznik nr 3: Fragment rozkazu Komendantki Chorągwi Heleny Gepnerówny z dnia 14.04.1924 r., 
Załącznik nr 4: Dane liczbowe dotyczące Chorągwi Warszawskiej w latach 1928 i 1929, 
Załącznik nr 5: Dane liczbowe o akcji letniej Chorągwi Warszawskiej w latach 1927-1929, 
Załącznik nr 6: Dane liczbowe dotyczące harcerek w Choragwi Warszawskiej w latach 1927-1929, 
Załącznik nr 7: Dane liczbowe dotyczące jednostek organizacyjnych w Choragwi Warszawskiej w latach 1934, 1935 i 
1938, 
Rozdział II: Szczegółowe informacje na temat niektórych działow pracy Chorągwi 
1. Kształcenie starszyzny, 
2. Zuchy (op. Stanisława Laski), 
3. Wychowanie fizyczne, 
4. Przysposobienie do obrony kraju (op. Irena Michalakówna), 
5. Referat zagraniczny - opieka nad drużynami polskimi we Francji (op. Helena Duchniakowa), 
6. Gospodarka finansowa, 
7. Udział Choragwi w Zlotach Narodowych, 
8. Udział Chorągwi w spotkaniach międzynarodowych, 
Załączniki do rozdziału II: 
Załącznik nr 1: Sprawozdanie kasowe Warszawskiej Chorągwi Harcerek za rok 1938 i projekt budżetu na rok 1939,  
Załącznik nr 2: Chorągiew Warszawska na Zlocie Skautów Słowiańskich w Pradze Czeskiej (op. Jadwiga Linder), 
Rozdział III: Drużyny Warszawskiej Chorągwi Harcerek w latach 1921-1939, 
Wstęp: 
Drużyny stanowiące trzon Chorągwi, 
Numery drużyn, 
Drużyny w środowiskach wymagających specjalnej troski, 
Specjalne zainteresowania drużyn, 
Praca społeczna drużyn, 
Baza materialna drużyn warszawskich, 
Akcja obozowa drużyn, 
Twórczość "pisana" drużyn, 
Załącznik do rozdziału III: 
Wykaz drużyn, które istniały w Chorągwi Warszawskiej w latach 1921-1939, 
Alfabetyczny spis nazwisk. 
  
MHAR/ZHL/149/1 
Chorągiew Warszawska. Materiały do historii chorągwi 1921-1939 
Gronostajska Jadwiga, Grodecka Ewa 
po 1970; 1916-1939 
opracowanie, wspomnienia, sprawozdanie, lista członków 
Teczka pierwsza zawiera: 
Zbiór luźnych dokumentów, uszeregowanych w tematyczne grupy: 
1.  Warszawska Chorągiew Harcerek w latach 1934-39 - szkic opracowania historii wraz z krótkimi opisami działań 
kolejnych Komendantek Chorągwi.  
2. Organizacja Komendy - ogólne informacje związane z działalnością komendy choragwi, organizacją wydarzeń, zmianą 
osób w komendzie, działalnością wydziałów. 
3. Szkolenie drużynowych - opisano działanie Komendy Chorągwii w zakresie szkoleń drużynowych w latach 1922-1939. 
W zbiór ten włączono także notatki na temat udziału Komendy w spotkanich miedzynarodowych, krótki opis 
wykonywanych przez drużyny albumów pamiatkowych (podpisanych jako "twórczość literacka"), a także informacja na 
temat lokalizacji siedziby Komendy Chorągwi. 
4. Gospodarka i finanse - podano tutaj informacje o rodzaju dochodów i środków finansowych otrzymywanych przez 
Komendę Chorągwi w latach 1929-1938 (niepełne). Są to krótkie informacje zawierające również kwoty wydawane na 
utrzymanie  m.in. lokalu i administracji oraz kwoty otrzymywanych środków finansowych z wyszczególnieniem ich 
źródła, np. "pogłówne" lub składki instruktorskie. 
5. Wychowanie fizyczne - informacje o zorganizowaniu wydziału wwychowania fizycznego w Chorągwi oraz jego 
działaniach.  
6. Dużyny w Warszawskiej Choragwi Harcerek - rejestr oraz notatki na temat drużyn i ich drużynowych. Spis drużyn 
harcerskich zawiera lata 1921/22,1929/30, 1930/31, spis gromad zucowych lata 1930-1931. Podano tutaj także daty 
założenia niektórych drużyn (najwcześniejsza założona w 1913). Podano tutaj także spisy ilościowe członków Chorągwi, 
w tym ilośc harcerek z odpowiednim stopniem, po przyrzeczeniu lub przed, a także spis ilościowy zgodnie z 
charakterystyką wiekową (1932). 
7. Notatki o drużynach - krótkie zapiski o drużynach w formie notatki oraz otrzymane listy z notatkami o drużynach, 
adresowane do "Wiśki". 
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8. Zuchy (ze zbioru Hanny Walter 2005) - spis gromad (wraz z datą ich założenia) oraz nazwiskami drużynowych (1931-
1936). Opracowanie historii ruchu zuchowego na terenie Chorągwi Warszawskiej - autor Stanisława Laski (?). 
Opracowanie zawiera opis z lat 1921-1939. Znajduje się tu także kserokopia artykułu z pisma "Skrzydła" z 1937 r, nr 5, s. 
9. 
9. Spis hufców Choragwi - informacje pochodzą z rozkazów wydanych przez Władysławę Martynowiczównę. Znajduje 
się tu także strona maszynopisu z inf. o Oranizacji Warszawskiej Chorągwi Harcerek w 1939 r.  
10. Zlot Wszechsłowiański w Pradze w 1931 r. - opis wyprawy Chorągwi Warszawskiej na zlot, wraz z 
wyszczególnieniem funkcji pełnionych przez poszczególne instruktorki, podział według grup, z wyszczególniem z imienia 
i nazwiska ich członków - uczestników zlotu i jego Komendą. 
11. Notatki dh. Heleny Gepnerówny /Śliworskej, Grażyńskiej/ dotyczące Chorągwi Warszawskiej, m. in. rozkaz z dn. 
14.04.1924 r., raport z lat 1922-1924, sprawozdanie kasowe z 1938 oaz projekt budżetu na rok 1939. 
12. Notatki dh. J. Gronostajskiej - różne notatki dot. Chorągwi Warszawskiej. 
13. Wspomnienia - Rękopis hm. Ireny Michalak (obserwacje), maszynopis Wandy Janiszewskiej - Dąbrowskiej(1915-
1918), maszynopis niepodpisany dot. 25 Drużyny Reginy Baczyńskiej od 1919r. 
14. Rękopisy dot. działalności drużyn w Chorągwi Warszawskiej w latach 1918-1930, w tym informacje przepisane z 
Wiadomości Urzędowych. 
15. Pierwsze ćwierćwiecze Harcerstwa Żeńskiego. Materiały do historii Ewa Grodecka. 
16. Kształcenie kadry - maszynopis z ogólnym opisem zadań związanych z przygotowaniem i wykształceniem kadry 
instruktorskiej. 
  
MHAR/ZHL/149/2 
Chorągiew Warszawska. Materiały do historii choragwi 1921-1939 
Gronostajska Jadwiga 
1978 ; 1916-1939 
opracowanie 
Opracowanie (II część) Warszawskiej Chorągwi Harcerek w latach 1921-1939. 
Spis treści: 
Wstęp: Charakterystyka Warszawskiej Choragwi Harcerek 
Rozdział I: Opis działalności Choragwi w latach 1921-1939 w porządku chronologicznym. 
1. 1921-1922 - Komendantka Chorągwi Halina Francikowska, 
2. 1922-194 - Komendantka Chorągwi Helena Gepnerówna, 
3. 1924-1926 - Komendantka Chorągwi Maria Skokowska - Rudolfowa i 1926-1927 - Janina Tworkowska, 
4. 1927-1931 - Komendantka Chorągwi Władysława Martynowiczówna, 
5. 1931-1931 - Komendantka Chorągwi Jadwiga Linderówna, 
6. Warszawska Chorągiew Harcerek w latach 1934-1939 - Marta Dobrzyńska, Halina Wernerówna, Jadwiga Gronostajska, 
Natalia Nekraszowa. 
Załączniki do rozdziału I: 
Załącznik nr 1: Józefina Łapińska V Hufiec Warszawski 1919-1925, 
Załącznik nr 2: Fragmenty Wykazu Statystycznego Chorągwi Warszawskiej z dnia 20.06.1933 r., 
Załącznik nr 3: Fragment rozkazu Komendantki Chorągwi Heleny Gepnerówny z dnia 14.04.1924 r., 
Załącznik nr 4: Dane liczbowe dotyczące Chorągwi Warszawskiej w latach 1928 i 1929, 
Załącznik nr 5: Dane liczbowe o akcji letniej Chorągwi Warszawskiej w latach 1927-1929, 
Załącznik nr 6: Dane liczbowe dotyczące harcerek w Choragwi Warszawskiej w latach 1927-1929, 
Załącznik nr 7: Dane liczbowe dotyczące jednostek organizacyjnych w Choragwi Warszawskiej w latach 1934, 1935 i 
1938, 
Rozdział II: Szczegółowe informacje na temat niektórych działow pracy Chorągwi 
1. Kształcenie starszyzny, 
2. Zuchy (op. Stanisława Laski), 
3. Wychowanie fizyczne, 
4. Przysposobienie do obrony kraju (op. Irena Michalakówna), 
5. Referat zagraniczny - opieka nad drużynami polskimi we Francji (op. Helena Duchniakowa), 
6. Gospodarka finansowa, 
7. Udział Choragwi w Zlotach Narodowych, 
8. Udział Chorągwi w spotkaniach międzynarodowych, 
Załączniki do rozdziału II: 
Załącznik nr 1: Sprawozdanie kasowe Warszawskiej Chorągwi Harcerek za rok 1938 i projekt budżetu na rok 1939, 
Załącznik nr 2: Chorągiew Warszawska na Zlocie Skautów Słowiańskich w Pradze Czeskiej (op. Jadwiga Linder),  
Rozdział III: Drużyny Warszawskiej Chorągwi Harcerek w latach 1921-1939, 
Wstęp: 
Drużyny stanowiące trzon Chorągwi, 
Numery drużyn, 
Drużyny w środowiskach wymagających specjalnej troski, 
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Specjalne zainteresowania drużyn, 
Praca społeczna drużyn, 
Baza materialna drużyn warszawskich, 
Akcja obozowa drużyn, 
Twórczość "pisana" drużyn, 
Załącznik do rozdziału III: 
Wykaz drużyn, które istniały w Chorągwi Warszawskiej w latach 1921-1939, 
Alfabetyczny spis nazwisk, 
  
MHAR/ZHL/150 
Chorągiew Warszawska. Materiały do historii chorągwi 1939-1944 
Zawadzka Anna 
1978-1986; 1939-1944 
opracowanie 
Opracowanie opisuje historię i działalność Warszawskiej Choragwi Harcerek w latach 1939-1945, w czasie okupacji 
hitlerowskiej.  
Spis treści: 
Rozdział I: Warszawska Chorągiew Harcerek we wrześniu 1939 r. 
Rozdział II: Konspiracyjna Warszawska Chorągiew Harcerek - kierowanie Chorągwią. 
1. Charakterystyka warunków harcerskiej pracy konspiracyjnej w Warszawie. 
2. Organizacja Chorągwi: komentantka, okregi, hufce, drużyny. 
3. Kształcenie instruktorek. 
4. Oddziaływanie Komendy Chorągwi na treść pracy drużyn (służby). 
5. Inne rodzaje działalności Komendy Chorągwi. 
Rozdział III: Drużyny konspiracyjne Warszawskiej Chorągwi Harcerek - organizacja i treść pracy 
1. Okres wcześniejszy 1939-1942 
2. Okres późniejszy 1942-1944 
Wykaz drużyn istniejących w Warszawskiej Chorągwi Harcerek w okresie okupacji niemieckiej. 
Wykaz konspiracyjnych obozów drużyn Choragwi Warszawskiej odbytych w okresie okupacji niemieckiej.  
Dołączono tutaj także sprawozdanie kierowniczki Internatu (mgr Marii Trojanowskiej) w lokalu przy ul. 6 sierpnia 16, w 
latach 1940-1945. 
  
MHAR/ZHL/151 
Chorągiew Warszawska. Notatki do historii okresu okupacji zebrane przez Halinę Walter 
Walter Halina, Stępkowska Albina 
1970-1990; 1939-1945 
korespondencja, materiały historyczne, lista członków, notatki, biogram 
Zbiór materiałow zawiera: 
1. Przebieg działań powstańczych w poszczególnych dzielnicach według Kirchmayera "Powstanie Warszawskie" KiW 
1969. Opis stanu wojskowego w poszczególnych dzielnicach Warszawy, wraz z opisem zadań w każdym rejonie, w 
okresie Powstania Warszawskiego, daty dzienne (Stare Miasto, powiat warszawski "Obroża", samodzielny rejon Okęcie, 
Wola, ), wyniki ogólne walk, 
2. Korespondencja różna - listy adresowane w większości do Haliny Walter, związane z działalnością drużyn w okresie 
okupacji hitlerowskiej. 
3.Gra zorganizowana przez Choragiew Warszawską dla dzieci ulicy ("Ogniwo" nr 1-2 z lutego 1954r.), uzupełnione przez 
Albinę Stępkowską. 
4. Przebieg działań powstańczych w poszczególnych dzielnicach według Kirchmayera "Powstanie Warszawskie" KiW 
1969 (przepisane ?), kopia wraz z naniesionymi ręcznie poprawkami według Kazimierza Mallinowskiego - "Żołnierze 
łączności walczącej Warszawy" PAX 1983. 
5. Uwagi Ireny Kisielnickiej o organizacji ZHP poza granicami. 
6. Uwagi Albiny Stępkowskiej (nie jest znane do czego autorka sie odnosi). 
7. Spis z krótkim biogramem dziewcząt z batalionów harcerskich, które zgineły w Powstaniu Warszawskim (brak 
pewności, czy były harcerkami). 
8. Notki biograficzne: Halina Izban, Ada Wodnicka, Alina Zofia Gralewska (ps. "Szarotka"), Maria Kępska, 
9. Opis 39 Warszawskiej Żeńskiej Drużyny Harcerskiej, autor J.S. 
10. Harcerskie drużyny żeńskie w internatach i domach dziecka dla dzieci Rodzin Wojskowych, prowadzonych przez 
PCK/RGU w czasie okupacji w Warszawie i okolicy - autor pwd. Maria Kmak (Kielce 1989). 
11. Chorągiew Warszawska - sprawozdanie z działalności, opis działania w okresie okupacji. 
12. Praca harcerek w Patronacie Opiekuńczym nad więźniami w latach 1939-1944 (z rozmowy z Haliną Iwazkiewicz-
Miachalkowską z Z. Kańską). 
13. Opis drużyn harcerskich Chorągwi Warszawskiej w okresie okupacji. 
14. Raport z działalności Hufca Wola w okresie okupacji (autorka Leonarda Walkiewicz). 
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15. Dzieje Staromiejskiego Szpitala Powstańczego nr 4 przy ul Miodowej 27. 
16. Życiorysy harcereki instruktorek. 
17. Drużyny istniejące w chwili wybuchu wojny, krótki opis. 
18. Wykaz materiałów przekazanych ze zbioru Albiny Stępkowskiej (owinięte w niego były fotografie - aktualnie 
wyłączone z teczki). 
  
MHAR/ZHL/152 
Chorągiew Warszawska. Luźne materiały dotyczące hufców i drużyn 1939-1944 
wielu 
po 1960; 1930-1983 
materiały historyczne, wspomnienia, list, lista członków 
Zbiór rożnych materiałów przekazanych od Anny Zawadzkiej: 
1. List od Elżbiety Łaniewskiej-Łukaszczyk "Czarna Elka". 
2. Wiersz "Polska Pieta" autorstwa Wandy Szlamińskiej. 
3. Wykaz harcerek należących w czasie okupacji do 14 "Złotej" Drużyny Harcerskiej. 
4. Lista dziewcząt rozstrzelanych 5.08.1944 r. w Szpitalu Św. Łazarza. 
5.Wykaz dziewcząt należących do Chorągwi Warszawskiej. 
6. Wspomnienia z pracy drużyn w okresie okupacji w Warszawie spisane przez harcerki na pamiątkę dla swojej 
drużynowej - Marii Werner (ps. Sowa). 
7. Opis kursów instruktorskich w okresie okupacji. 
8. Opis stworzenia drużyny "3" zielona w 1942 r. 
9. Przepisany tekst z kroniki zastępu Zarzewie 49 Warszawskiej Żeńskiej Drużyny Harcerskiej (wrzesień 1941-
październik 1942). 
10. Opis drużyn z hufców: Warszawa Śródmieście, Warszawa Mokotów, Warszawa Praga). 
11. Opis obozów i kursów dla drużynowych zorganizowanych przez drużynę z Chorągwi Warszawskiej. Informacje 
zawarte w liście napisanym przez Marię Lenartowicz. 
12. Informacje na temat miejsca przechowywania spisanej historii 16 Warszawskiej Drużyny Harcerek przy szkole Wandy 
Posselt-Szachtmajerowej w okresie 1933-1945. 
13. Ogólne opisy dziejów drużyn: 65 Drużyny Harcerskiej im. Marii Konopnickiej, 67 Żeńskiej Drużyny Harcerskiej, 40 
Warszawskiej Żeńskiej Drużyny Harcerskiej, 
20 Żeńskiej Drużyny Harcerskiej im. Zofii Kierzkowskiej, 12 Żeńskiej Drużyny Harcerskiej im. Faustyny Morzyckiej, 17 
Warszawskiej Żeńskiej Drużyny Harcerskiej,  22 Warszawskiej Żeńskiej Drużyny Harcerskiej. 
14. Oświadczenie Jadwigi Linder potwierdzeniem przynależności wymienionych w liście harcerek do tajnej drużyny 
harcerskiej działającej na terenie Ursusa oraz potwierdzenie ich uczestnictwa w Szarych Szeregach - Organizacji 
Harcerek. 
15. Wspomnienia harcerek z okresu okupacji i ich działalności harcerskiej. 
16. Dokumenty z Komisji Historycznych - Zaświadczenia PCK: Marii Bryner, Haliny Halweg, Krystyny Krysickiej. 
17. Informacje o działalności 13 Drużyny Harcerskiej spisane w liście przez Annę Szolc. 
18. Sprawozdanie z działalności 8 Żeńskiej Drużyny Harcerskiej im. Zofii Chrzanowskiej w Warszawie we wrześniu 
1939. 
  
MHAR/ZHL/153 
Chorągiew Warszawska. Notatki i wypisy do „Harcerstwa żeńskiego” w Warszawie. Kształcenie w Chorągwi 
Warszawskiej w latach 1945-1949 
Walter Halina 
po 1950; 1908-1994 
wspomnienia, notatki, biografia, lista członków 
Zbiór zeszytów i notatek związanych z kształceniem oraz notatki do "Harcerstwa żeńskiego". 
1. Zbiór opisujący kształcenie w Choragwi Warszawskiej w latach 1945/46 - 1947/48. 
2. Wypis z notatek Hanki Niemirzanki na temat "Młodego lasu". 
3. Wypisy z rozkazow Komendanta Chorągwi 1946-1949, związane z kształceniem. 
4. Ze wspomnień Haliny Walter związanych z kształceniem drużynowych i instruktorek oraz wypisy z komunikatów 
Komendy Chorągwi związane z kształceniem. 
5. Informacje na temat kształcenia według notatek Jadwigi Gronostajskiej. 
Relacje na temat kształcenia, wypisy z : relacji Jadzi Złowieckiej (?) na temat obozu w Starej Jabłonce lipiec 1946, z 
kroniki obozu kursu drużynowych "Ogniwa", z księgi pracy obozu kursu drużynowych "Kuźnica" Stara Jabłonka 1947, z 
relacji hm. jadwigi Gronostajskiej na temat szkolenie 1945/46, notatki ze spotkania "Młodego Lasu" w 1986 (opis 
szkolenia z 1945/46). 
6. Działalnośc Komendy Choragwi w dziedzinie kształcenia instruktorek oraz udział w akcjach kształceniowych Głównej 
Kwatery. 
7. Zeszyt z informacjami na temat kształcenia w Choragwi Warszawskiej w latach 1945-1949. 
8. Zeszyt z przepisanymi rozkazami i komunikatami Komendy Choragwi oraz rozkazami Rady Naczelnejz lat 1945-1949. 
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9. Notatki z opracowań 1911-1939-1944: wykaz nazwisk pierwszych instruktorek, wykaz instruktorek i instruktorek 
pracujących w Warszawie w latach 1911-1920. 
10. Skorowidz nazwisk harcerskich, z krótkim biogramem. 
11. Uwagi do Warszawskiej Chorągwi Harcerek od Marysi Kupczyńskiej. 
12. Zeszyt z różnymi notatkami, projektami krzyżówek, osiami czasu z informacjami z harcerskiej historii, przepisanymi 
fragmentami książkek. 
13. Biografia Wandy Skorupskiej z Wachnowskich (1908-1994), ps. "Marysia", "Wala". 
  
MHAR/ZHL/154 
Chorągiew Warszawska. Notatki o drużynach, notatki o gromadach zuchów 
Walter Halina 
po 1950; 1945-1949 
notatki, spis 
Zbiór pięciu zeszytów zawierajacy informacje na temat hufców w Warszawie oraz wiadomości na temat ruchu zuchowego 
na terenie Warszawy. 
1. Spis drużyn w poszczególnych hufcach: Grochów, Legionowo, Mokotów, Ochota, Ożarów, Piastów, Praga Południe, 
Praga Północ, Rembertów, Śródmieście, Śródmieście Dolne, Śródmieście Górne, Targówek, Wawer, Wawer - Otwock, 
Wilanów, Wola, Żoliborz. Podano także spis członków poszczególnych referatów zorganiowanych w Choragwi 
warszawskiej (lata 1945-48) 
2. Spis drużyn według podziału na hufce: Grochów, Legionowo, Mokotów, Ochota, Otwock, Ożarów, Piastów, Południe, 
Praga-całość, Praga, Praga Południe, Praga Północ, Rembertów, Śródmieście, Śródmieście Dolne, Śródmieście Górne, 
Targówek, Wawer-Otwock, Wawer, Wilanów, Wola, Żoliborz. Do zeszytu dolączone są luźne kartki, również z 
zapisanymi wiadomościami o hufcach. 
3. Organizacja pracy i obsada Komendy Warszawskiej Chorągwi Harcerek im. Druhny Jagi Falkowskiej w latach 1945-
1949. 
4. Hufiec zuchowy i gromady zuchowe. 1946-1948 - spis. 
5. Zuchy - dane z hufców. 
6. Spis 23 gromad zuchowych z podziałem na hufce, nazwa gromad oraz data rozkazu przydzielenia do hufca po 
rozwiązaniu hufca zuchowego. 
  
MHAR/ZHL/155 
Wykaz drużynowych i kandydatek na drużynowe Warszawskiej Chorągwi Harcerek z lat 1944-1950 
Walter Halina opracowanie 
1944-1950 
dokumentacja aktowa 
Alfabetyczny spis druzynowych i kandydatek na drużynowe warszawskiej chorągwi Harcerek z lat 1944- 1950. Bogaty 
wykaz nazwisk z podziałem na hufce działające ówczesnie w ramach Chorągwi. 
  
MHAR/ZHL/156 
Warszawskie harcerstwo 1956-1977 
Potocki Krzysztof 
1977; 1956-1977 
opracowanie 
Opracowanie dotyczy warszawskiego harcerstwa w latach 1956-1977. Autor opisuję  w jaki sposób harcerstwo 
odnajdywało się w ówczesnej sytuacji politycznej. Opisana jest działalność programowa chorągwi z informacjami 
dotyczącymi akcji letnich, wydawnictw harcerskich, czynów społecznych, przedsięwzięć o charakterze turystycznym i 
krajoznawczym. 
  
MHAR/ZHL/157 
Wspomnienia członków Batalionu "Zośka" 
Archiwum BAONU "Zośka" (aktotwórca) 
po 1945; 1944 
dokumentacja aktowa, wspomnienia 
W teczce znajdują się wspomnienia żołnierzy Batalionu Zośka: 
- Akcja na Siennej - relacja "Nity" jednego z uczestników akcji w której zlikwidowano kolaborujących z Niemcami 
mieszkańców ulicy Siennej w Warszawie - Akcja na miliony - relacja podchorążego "Markiza" z akcji zdobycia 
samochodu z pieniędzmi z banku emisyjnego. 
- "Jak to w konspiracji bywa" -  wspomnienie "Pytka" z rozpoznania przed akcją w Celestynowie. 
- Wspomnienia z akcji Wilanów. 
- Wspomnienia Wojtka Synona z akcji "Sonderwagen" w której to została zlikwidowana załoga specjalnego tramwaju. 
- Wyjątki z pamiętnika podporucznika "Czarta" przebicie do śródmieścia 
- Ostatni dzień na kirkucie - "Czart" wspomina walki na cmentarzach wolskich. 
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- Z pamiętnika podporucznika "Zagłoby". 
- Przez Kampinos na starówkę - wspomnienia "Leszczyca" jednego z członków "Felka" który wraz 4 żołnierzami i 3 
łączniczkami podejmuje próbę powrotu do oddziału. 
- fragment pisma "Polska Walcząca" nr 44 
- wspomnienie walk Batalionu "Zośka" na Woli 
- podporucznik "Zygmunt" - relacja kronikarska walk Batalionu od 10 sierpnia 1944. 
- "Bajka" - wspomnienia z walk na Czerniakowie. 
- Szlakiem "Zośki" wspomina Jerzy Rafaławski. 
  
MHAR/ZHL/158 
Szare Szeregi. Materiały różne 
Srocki Bolesław reszta autorów nieznana 
po 1969; 1942-1969 
dokumentacja aktowa, artykuł, list 
W materiałach znajdują się: 
- biogramy Bronisława Pietraszewicza "Bronek Lot", Stanisława Leopolda "Rafał", Andrzeja Romockiego "Morro".   
- artykuł Bolesława Srockiego "Twórczość literacka i rzeczywistość wojenna".  
- Listy do redakcji. Sprawa "Dymitra" - przedruk (?) artykułu z "Dzieje najnowsze", rocznik XVII - 1985,2 
- list Henryka Ostrowskiego do Bogdana Deczkowskiego z jego komentarzem (przedruk). Korespondencja dotyczy 
aresztowania Jana Bytnara "Rudego" i Henryka Ostrowskiego "Heńka" podczas którego rzekomo "Heniek" sypnął.  
  
MHAR/ZHL/159 
Krótki rys historyczny kompanii harcerskiej 
Fallenbuchl Zbigniew 
przed 1989; 1944 
dokumentacja aktowa 
Wspomnienie Zbigniewa Fallenbuchla o kompanii "harcerskiej" wchodzącej w skład Batalionu "Gustaw". Biogramy 
członków oddziału oraz informacją o jej działalności okraszona słabej jakości zdjęciami. 
  
MHAR/ZHL/160 
Powstanie Warszawskie, opracowania dotyczące brygady „Broda” i  batalionu „Zośka” 
Trepka Stanisław, Stak Konrad 
przed 2003; 1944 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
Siedem opracowań dotyczących walk Batalionu "Zośka" w Powstaniu Warszawskim.  
1."Zośka", a "Broda" - opracowanie, w którym autor wyjaśnia różnice między jednostkami, uszczegóławia i porządkuję 
nazewnictwo wojskowe dotyczące tych jednostek, a także przedstawia w jaki sposób te jednostki były zorganizowane.  
2. Kompleks "Telefunkena" - wspomnienia pierwszego dnia Powstania, który zastaje Batalion "Zośka" w fabryce 
"Telefunken" 
3. Natarcie na Gęsiówkę - opis natarcia i zdobycia kompleksu więziennego mieszczącego się w Koszarach Wołyńskich 
przy zbiegu ulic Gęsiej i Zamenhofa w Warszawie. 
4. Cywil w kraciastej marynarce - wspomnienie obrony powstańczej barykady u zbiegu ulic Żytniej i Okopowej. 
5. Opuszczanie twierdzy - wspomnienie walk na Woli w pierwszych dniach Powstania Warszawskiego.  
6.Obrona Getta - wspomnienie walk powstańczych toczonych na terenie warszawskiego getta. 
7. III zmiany nie będzie - relacja z walk z połowy września 1944 na Czerniakowie. 
  
MHAR/ZHL/161 
Pluton łączników batalionu „Gustaw” 
Świderski Jerzy 
1984; 1944-1945 
artykuł, wspomnienia 
Opracowanie składa się z kilku części/artykułów: 
1. Pamiętnik powstańca - wspomnienie Jerzego Świderskiego jego udziału w Powstaniu Warszawskim. Autor opisuje 
każdy dzień jego walki. 
2. Batalion "Gustaw" podczas ostatnich dni walk powstańczych na Starym Mieście 30 VIII - 2 IX 1944. - opis walk 
Batalionu na podstawie przekazów żołnierzy i dowódców. 
3. Najmłodsi żołnierze Powstania - historia powstania i walk Harcerskiego Plutonu Łączników Batalionu AK "Gustaw".  
4. Działania Plutonu Łączników batalionu "Gustaw" w Powstaniu Warszawskim 1944 r.  - relacja dowódcy Plutonu 
Witolda Piaseckiego ps. "Wiktor" 
5. Harcerstwo Polskie (Hufce Polskie) Druga Konspiracja Harcerska - wspomnienia Jerzego Świderskiego ps. "Lubicz" 
  
MHAR/ZHL/162 
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Chorągiew Warszawska. Przygotowanie harcerek do służby sanitarnej w drugiej wojnie światowej  
Namitkiewicz Zofia (autor), "Przegląd Lekarski" (wydawca) 
1976; 1939-1945 
dokumentacja aktowa, artykuł 
Artykuł pochodzi z "Przeglądu Lekarskiego" (1976, Tom 33, Nr 1). Opracowanie w całości dotyczny służby sanitarnej 
harcerek w czasie II wojny światowej. Zostało napisane w opraciu o terenowe instrukcje w sprawie szkolenia sanitarnego, 
zaopatrzenia, rozmieszczenia placówek sanitarnych, w opraciu o zaszyfrowane raporty, ogólne sprawozdania z pracy 
chorągwi, hufców, drużyn i indywidualne wspomnienia poszczgolnych harcerek.  
Artykuł opisuje służbę harcerek w czasie II wojny światowej ze szczególnym uwzględnienim Kampanii Wrześniowej i 
Powstania Warszawskiego. Przedstawia organizację szkoleń sanitarnych oraz działalność harcerek w konspiracji, a także 
rozprowadzenie w terenie przez Komendę Pogotowią Harcerek materiałów dotyczących służby sanitarnej np. 
"Ratownictwo i pielęgniarstwo praktyczne", "Pierwsza pomoc rannym i chorym". 
  
MHAR/ZHL/163 
Chorągiew Warszawska. Studentki medycyny w harcerskiej służbie sanitarnej 
Namitkiewicz Zofia (autor), "Przegląd Lekarski" (wydawca) 
1977; 1939-1945 
dokumentacja aktowa, artykuł 
Artykuł pochodzi z "Przeglądu Lekarskiego" (1977, tom 34, nr1). Opracowanie porusza tematykę harcerek - studentek 
medycyny biorących udział w harcerskiej służbie sanitarnej w czasie okupacji niemieckiej. W treści zamieszczono trzy 
życiorysy harcerek - studentek medycyny: Ewy Matuszewskiej "Mewy". Danuty Jaxa-Bykowskiej "Klary", Bińkowskiej 
Hanny "Łucja", "Joanna" ze szczególnym uwzględnieniem ich działalności w czasie Powstania Warszawskiego. 
  
MHAR/ZHL/164 
Chorągiew Warszawska. Opracowanie działań „Zawiszy” 
nieznany (autor) 
po 1970; 1943-1944 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
Opracowanie-wspomnienia harcerzy należących do 42 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej im. Żwirki i Wigury. 
Wspomnienia dotyczą okresu okupacji hitlerowskiej i przeprowadzanych w tamtym czasie akcji sabotażowych i 
wywiadowczych przez harcerzy. Na pierwszej stronie zawarto "Hymn Zawiszaków". W końcówce opracowania 
wspomniano o Hufcu Giermków Zawiszy. 
  
Opracowanie podzielono na części: 
1. Hymn Zawiszaków 
2. MD-200 - pierwszy zastęp 
3. Pierwsza akcja drużyny 
4. Jur i jego chłopcy 
5. Giermkowie Zawiszy 
6. Akcja Panama 
7. Defilada w Al. Ujzadowskich 
8. Nauka, nauka ... 
  
MHAR/ZHL/165 
Z dziejów harcerstwa w Warszawie: Folder z wystawy w Muzeum Woli „Szare Szeregi” – notatka historyczna; Broszura 
Kręgu Instruktorskiego „Zespół Bohater” 
Broniewski Stanisław 
1986; 1939-1986 
zaproszenie 
Materiał w teczce składa się z: 
1. 2 folderów/zaproszeń na wystawę w warszawskim muzeum Woli z okazji  75 - lecia harcerstwa w Warszawie. 
2.  Broszury wydanej przez Krąg Instruktorski „Zespół Bohater” z Hufca Warszawa-Mokotów z gawędą na temat pamięci 
"Szarych Szeregów" Stanisława Broniewskiego „Orszy” i wierszem Edwarda Nowaka.  
3. Notatki historycznej dotyczącej pracy okupacyjnego harcerstwa autorstwa Stanisława Broniewskiego ”Orszy”  
  
MHAR/ZHL/166 
Historia Hufca Grzybów 
Lepalczyk Irena, Hummel Anna, Piaszczyńska Stolarska Ewa, Łuczyńska Kolasińska Wiesława, Kozaczek Barbara, 
Stężewska Łucja Teresa, Krzywacka Teresa, Izert Szolgina Wanda 
1993; 1937-1944 
dokumentacja aktowa 
Hufiec Grzybów w Warszawie to opracowanie jego historii z lat 1937 - 1944 , w tym szczególnie pod kątem działalności 
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harcerek 14 Warszawskiej Żeńskiej Drużyny Harcerek "Biała" od 1937 oraz w okresie okupacji. Działalność w Radzie 
Głównej Opiekuńczej. Opracowanie zawiera wiele ciekawych i szczegółowych opisów działań podejmowanych przez 
harcerki, informacje o jednostkach organizacyjnych Hufca. W opracowaniu również życiorysy kilku z instruktorek.  
  
MHAR/ZHL/167 
Historia 19 drużyn Hufca Warszawa Mokotów 1913-1939 
Kochan Stanisław, Nicki Jan hm 
1986; 1913-1939 
dokumentacja aktowa, fotografia 
Historia 19 drużyn Hufca Warszawa Mokotów Rok 1913-1939 to zbiór informacji zebranych w Archiwum Akt  Nowych 
w Warszawie przez Stanisłąwa Kochan i Jana Nicki na temat 19 drużyn Hufca Warszawa Mokotów, są to głównie zdjęcia 
oraz wykazy mianowań drużynowych i przybocznych tych drużyn z okresu ich działalności. Dodatkowo w materiałach 
opracowanie dziejów 55 Warszawskiej Drużyny Harcerzy im. Joachima Lelewela. 
  
MHAR/ZHL/168 
Chorągiew Warszawska. Wojenny harcerski Mokotów 
Michałowski Marian "Jacek" (autor) 
po 1985; 1939-1945 
opracowanie, dokumentacja aktowa 
Opracowanie pt."Wojenny Harcerski Mokotów" zawiera lokalizacje miejsc zamieszkania harcerzy należących do Hufca 
Mokotów Górny. W opracowaniu do konkretnych akcji przeprowadzanych przez harcerzy dołączono konkretne miejsca - 
adresy na Mokotowie. Podobnie do konkretnych ulic na Mokotowie przyporządkowano miejsca zbiórek, spotkań, punktów 
sanitarnych, miejsca przechowywania archiwum Szarych Szeregów, tajnego nauczania, miejsca magazynu broni harcerzy. 
  
MHAR/ZHL/169 
Chorągiew Warszawska. Hufiec Praga. Relacje z Powstania Warszawskiego 
Chudziaszkowa Leokadia (autor), Dybowska-Falkowska Bożena (autor), Koński Henryk "Pelikan" (autor), Kapuścik 
Stefania (autor), Mączka Stanisława (autor), Grądzka Stanisława (autor), Dutkiewicz-Gajowniczek Alina (autor), Garlej-
Jakubczyk Irena (autor), Sobol Jadwiga (autor), Morawska Alina (autor), Piskorska Maria (autor) 
po 1967; 1939-1945 
dokumentacja aktowa, wspomnienia 
Na treść opracowania o Powstaniu Warszawskim składa się kilka dokumentów. Są to: 
1. Relacje o obronie Pragi zebrane w broszurę zszytą: 
- Leokadia Chudziaszkowa - Wspomnienie o ludnosci cywinej na Pradze 
- Bożena Falkowska-Dybowska - Wspomnienie o losach ludnosci Saskiej Kępy 
- Jadwiga Gronostajska - Relacje o harcerkach na Pradze 
- Henryk Koński "Pelikan" - Fragment wspomnienia z pracy "Zawiszy" na Pradze. 
- Stefania Kapuścik - relacja o zbrodniach popełnionych przez hitlerowców przy ul. Św. Wincentego 
- Stanisława Mączka - relacja o zbrodniach popełnionych przez hitlerowców przy ul. Targowej 
2. Stanisława Grądzka "Hufiec Praga. Powstanie Warszawskie 1-2 sierpień 1944 r.  (2 teksty - maszynopis, 1 rękopis) - na 
oststniej stronie zawarto literaturę przedmiotu.  
3. Notatka w sprawie działalności 13 Warszawskiej Żeńskiej Drużyny Harcerskiej we wrześniu 1939 r. i w czasie okupacji 
(kserokopia) - notatkę sporządziły Alina Dutkiewicz-Gajowniczek, Irena Garlej-Jakubczyk z uwzględnieniem relacji 
Natalii Nekraszowej. Poprawki na tekście wniosła Jadwiga Czajka. 
4. "Powstanie Warszawskie na Pradze w roku 1944" - w opracowaniu sanitariuszki Ak "Jadwigi" - Jadwigi Sobol (z d. 
Waliszewskiej). 
5. Wspomnienie Marii Piskorskiej o Powstaniu Warszawskim z dnia 28 kwitnia 1967 r. 
6. Alina Morawska - "Relacja ze służby w Powstaniu" 
7. Dokument (autor nieznany) - "Powstanie - udział harcerek w pracy" - dokument podzielony na dzielnice Warszawy - 
Ochota, Praga, Żoliborz, Wola. 
8. Dokument (podpis autora nieczytelny) - "Powstanie Praga". 
  
MHAR/ZHL/170 
Chorągiew Warszawska. Z dziejów harcerstwa na Pradze i Grochowie, cz. 1 
Nowik Grzegorz (autor), Zespół Historii i Dokumentacji Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego (wydawca)  
po 1970; 1915-1961 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
Opracowanie "z dziejów harcerstwa na Pradze i Grochowie, część I" w spisie treści zawiera: 
1. Zamiast wstępu 
2. Hufiec Praga 
3. Szare Szeregi na Pradze 
4. Hufiec Grochów 
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5. Grupy szturmowe na Grochowie 
6. Bojowe Szkoły na Grochowie 
7. Harcerstwo Juniorów - Zawisza na Grochowie 
8. Sztandar 
9. Powstanie Warszawskie 
Do opracowania dołączono aneksy: 
1. Aneks 1 - Hufcowi Pragi (1918-1947) 
2. Aneks 2 - Hufcowi Grochowa 
3. Aneks 3 - Skład Praskiego Hufca Harcerzy (1939) 
  
MHAR/ZHL/171 
Chorągiew Warszawska. Harcerstwo w Rembertowie. 41 i 45 Męska Drużyna Harcerzy w Rembertowie 
Sommer Konrad (autor), Nawrot Tadeusz "Marian" (autor) 
po 1999; 1939-1944 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
W opracowaniu rozróżnić można dokumenty: 
1. 41 i 45 Męska Drużyna Harcerska w Rembertowie - opracował Konrad Sommer. Dokument dotyczy czasu po ataku 
Niemiec na Rosję i żądania Stalina aby Polcy na tyłach armii niemieckiej prowadzili akcje sabotażowe utrudniające 
dostawy sprzętu wojskowego. 
2. Lista poległych żołnierzy oraz zamordowanych mieszkańców Rembertowa w czasie wojny, a także po wkroczeniu 
Armii Czerwonej - opracowanie Tadeusza Nawrota. 
3. List skierowany do Muzeum ZHP (ul. M. Konopnickiej 6) z prośbą o włączenie do Archiwum Muzeum opracowania na 
temat harcerstwa w Rembertowie.  
4. Opracowanie "Harcerstwo w Rmbertowie, obecnie dzielnica Warszawy w latach 1939-1944" - opracował Nawrot 
Tadeusz. W opracowaniu poruszono następiujące zagadnienia: przygotowań do wojny ZHP, Szare Szeregi w konpiracji, 
działalność wychowawcza, oświatowa, kulturalna, tajne nauczanie, działalność sabotażowa i wywiadowcza, działalność 
"Zawiszy", Drużyna "Bojowych Szkół" - lista członków, uzbrojenie i wyszkolenie oddziałów dywersyjnych, lista 
pseudonimów i rok urodzenia - żołnierzy plutonu "OS Dęby", polegli żołnierze AK z III Rejony, w tym z Hufca "Rąb-
Osa", mieszkańcy Rembertowa oraz innych miejscowości zamordowani w obozach, więzieniach radzieckich i 
niemieckich, drużyny w Rembertowie działające w ramach ośrodków Warszawskich, składy osobowe drużyn, 
aresztowanie i rozstrzelanie m.im "Zawiszkaów", współpraca rodzin. 
  
MHAR/ZHL/172 
Chorągiew Warszawska. Hufiec Ursus. Krąg Instruktorski im. Mieczysława Bema w Zakładach Mechanicznych „Ursus” 
Przybylski Wojciech (autor), Pokrzywa Edmund, hm (autor), Krąg Instruktorski im. hm. Mieczysława Bema przy 
Zakładach Mechanicznych "URSUS" (wydawca) 
1978; 1919-1976 
dokumentacja aktowa, kalendarium 
W treści zawarto biogram harcerski Pokrzywy Edmunda z uwzględnieniem drużyn harcerskich do którcy należał w 
różnych okresach życia a także obozy w których uczestniczył, kolejne awanse na stopnie w harcerstwie, działalność w 
czasie II wojny światowej oraz karierę zawodową. Poniżej w opracowaniu zamieszczono "Kalendarium Harcerstwa w 
Ursusie" poczynając od roku 1934, aż do 1976. Na końcu opracowania zamieszczono: "Wyróżnienia i odznaczenia ZHP 
Ursus". 
  
MHAR/ZHL/173 
Chorągiew Warszawska. Harcerki Hufca Wola 
Galińska Kazimiera (z d. Bajówna) (autor), Wiśniewska Halina (z d. Skarżyńska) (autor), Kołacz Ryszard (autor), Zbroja 
Jerzy (autor), Dusiewicz Włodzimierz (fotograf), Stępkowska Albina (autor), Łokietek-Borzęcka Wanda (autor), Laski 
Stanisława (autor) 
po 1994; 1939-1994 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
Na całość zgromadzonego materiału składa się: 
1.  Opracowanie autorstwa Kazimiery Galińskiej, Haliny Wiśniewskiej, Ryszarda Kołacza, Jerzego Zbroja, Włodzimierza 
Dusiewicza (zdjęcia). W opracowaniu zawarto relację Łokietek-Borzęckiej Wandy o Szpitala św. Łazarza na ul. 
Karolkowej gdzie Niemcy w czasie Powstania Warszawskiego rozstrzelali sanitariuszki, lekarzy, rannych, ocalała jako 
świadek tych mordów. W dalszej części opracowania zamieszczono krótkie biogramy sanitariuszek pracujących w 
Szpitalu św. Łazarza wraz ze zdjęciami. Zwłoki zamordowanych zostały złożone ne terenie szpitala, następnie 
ekshumowane, a w 1947 r. odbył się ich pogrzeb na Wojskowym Cmentarzu Powązkowskim (kwatera 26 B). W 1993 
roku zamieszczono tablicę pamiątkowa na miejscu szpitala św. Łazarza upamietniającą śmierć 11 sanitariuszek z Hufca 
Wola zamordowanych razem z personelem i rannymi w Powstaniu Warszawskim. W opracowaniu zamieszczono przedruk 
zdjęć sanitariuszek oraz zdjęcia z ekshumacji i pogrzebu na Powązkach. Zamieszczono również przedruk nekrologu i 
wzmianki w gazecie o pogrzebie harcerek zamordowanych przez Niemców w dniu 5 sierpnia 1944 r. na terenie szpitala 
św. Łazarza. 
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2. Wspomnienie Albiny Stępkowskiej o Adriannie Wodnickiej. Materiał ze zdjęciem dotyczący Adrianny Wodnickiej 
(100 Warszawska Żeńska Drużyna Harcerek im. Emilii Plater). 
3. Fragment obrazu Madonny z dzieciątkiem Jezus i osobą (żołnierzem, harcerzem) w chełmie - przedruk nieznanego 
autora. 
4. Biogram Zdzisławy Kempskiej napisany przez Wandę Łokietek-Borzęcką (ze zdjęciem). Należała do 100 WŻDH im. 
Emilii Plater 
5. Zdjęcie Janiny Sławińskiej z krótkim opisem. Należała do 100 WŻDH im. Emilii Plater 
6. Wspomnienie Stanisławy Laski o Zofii Gralewskiej, ze zdjęciem. Należała do 100WŻDH im. Emilii Plater.  
  
Z materiału wyłaczono 28 zdjęć do Archiwum Fotograficznego. 
  
MHAR/ZHL/174 
Chorągiew Warszawska. Relacja o harcerstwie w Wołominie 
Ryszkowski Stefan (autor) 
po 1945; 1918-1945 
dokumentacja aktowa, wspomnienia, fotografia 
Opracowanie pn. "Ze wspomnień minionych lat". Początkowo rekopis poświęcony jest wydarzeniom biograficznym 
autora, początkowemu okresowi życia, szkole (autor stał sie uczniem 1 klasy w 1925 roku - Szkoła Powszechna nr 1), 
następnie działalności w harcerstwie (która przewija się w całym tekście) - przynależność do 1 Wołomińskiej Męskiej 
Drużyny Harcerskiej im. Wł. Łokietka, dalej poruszono tematykę obozów oraz tematykę Międzynarodowego Zlotu w 
Spale, uroczystość 20-lecia harcerstwa w Wołominie w 1936 r., wspomnienia z kampanii wrześniowej i II Wojny 
Światowej, wspomnienia z konspiracyjnej działalności harcerskiej. 
Na stronie 1 wklejono 1 fotografie (wizerunek autora), na str. 16 wklejono 1 zdjęcie (na rewersie opis), na stronie 23 
wklejono dwa zdjęcia (na rewersie opisy) 
  
MHAR/ZHL/175 
Chorągiew Warszawska. Hufiec Żoliborz, notatki i książka pracy obozu 
nieznany, Hufiec Harcerek Warszawa - Żoliborz 
1948, po 1979; 1945-1949 
dokumentacja aktowa 
Materiały do histori Hufca Harcerek z Warszawskiego Żoliborza. Jednostka zawiera Kiążkę pracy obozu Hufca Żoliborz z 
1948 r. (oryginał) spis uczestniczek, plany dnia, rozkazy i opisy. Notatki z historią Hufca Warszawa Połódnie i Hufca 
Żoliborz informacje o jednostkach 8 Warszawska Żeńska Drużyna, 71 Warszawska Żeńska Drużyńa Harcerek "Gniazdo" 
4 Warszawska Drużyna Harcerek "Knieja", dh. Jadwidze Weiss. 
  
MHAR/ZHL/176 
Żoliborski pluton Szarych Szeregów 
Duchowski Tymoteusz (współautor), Augustyniak Romuald "Upiór" 
po 1970; 1939-1945 
dokumentacja aktowa 
Zeszyt historyczny wydany przez ZBoWID Warszawa - Żoliborz dotyczący historii a także udziału w Powstaniu 
Warszawskim 227 Harcerskiego plutonu. 
  
MHAR/ZHL/177 
Obóz wędrowny 1 WDH „Wagabunda” 
nieznany 
23.06.1970-1.07.1970 
dziennik 
Relacja z obozu wędrownego 1 WDH-y " Wagabunda" na Roztoczu, który odbył sie w dniach 23.06 - 1.07.1970 roku. 
  
MHAR/ZHL/178 
Chorągiew Warszawska. 1 Warszawska Drużyna Harcerska im. Romualda Traugutta. Historia. Wspomnienia  
Hahn Mieczysław (autor), Wernicki Czesław (autor), Konarzewski T. (autor), Dąbrowski Zygmunt (autor) 
po 1938; 1911-1971 
dokumentacja aktowa, wspomnienia, opracowanie, wycinek prasowy 
Zbiór dokumentów dotyczący 1 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej im. Romualda Traugutta "Czarnej Jedynki":  
1. "Historia 1 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej im. Romualda Traugutta "Czarnej Jedynki" 1911 - 1938" autorstwa 
Mieczysława Hahna. 
2. Opracowanie Czesława Wernickiego z dnia 3 października 1972 roku dotyczące historii i działalności 1 WDH im. 
Romualda Traugutta. 
3. Materiały "Dzień dzisiejszy "Czarnej Jedynki" - Jednodniówka komendy szczepu i  Warszawskiej Drużyny Harcerskiej 
im. Romualda Traugtta. 
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4. Opracowanie Konarzewskiego T. "Czarna Jedynka" 1911-1939 (zarys dziejów - część I) 
5. Wydrukowany skan zdjęcia opisany "Obóz 1 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej w Augustowie 1934 r. (nad Jeziorem 
Krechowieckim)". Obok adnotacja 11 od lewej Czesław Wernicki. 
6. Wycinek prasowy - Życie Warszawy - 14.11.1974 r. pt. "Harcerstwo w szkole średniej. Klucz do sukcesu". Na wycinku 
prasowym zdjęcie opisane "Warszawscy harcerze w czasie alertu na Zamojszczyźnie".  
7. Życiorys Zygmunta Dąbrowskiego. 
8. Kopia (1 strona) pisma "Walka" z 5 sierpnia 1944 r. nr 1 
  
MHAR/ZHL/179 
Chorągiew Warszawska. Materiały do historii 1 Warszawskiej Drużyny Harcerek im. Romualda Traugutta  
Chorągiew Warszawska (aktotwórca) 
1937-1947, 1970-1981; 1902-1981 
wspomnienia, opracowanie, relacja, gazeta, artykuł 
Materiały do historii 1. Warszawskiej Drużyny Harcerek: 
opracowanie pt.„Historia drużyny harcerskiej w szkole J. Kowalczykówny i J. Jawurkówny” dotyczące lat 1912-1944, 
losy  Drużyny Harcerek w czasach II wojny światowej i Powstania Warszawskiego spisane przez Hannę Czaracką-Kościa, 
relacje z powstania opracowane przez Halinę Nowak. Pamiętnik drużyny z lat 40tych, nekrologi Jolanty Krajewskiej-
Pietrzakowskiej, Jolanty Kasickiej, nekrologi i zdjęcia Celiny Lachowicz, notes z numerami telefonów należący do Zofii 
Zawadzkiej, wspomnienie o Izabeli Hołdernie. 
  
Osobno zgromadzone są pamiatki 1 WŻDH: kartki okolicznościowe, wiersze, artykuły, wspomnienia harcerek a czasów 
ich służby, notatki, rysunki, opracowanie o Antoninie Walickiej, historia 1WŻDH „Szara” opisująca powstanie drużyny, 
skład osobowy, przyrzeczenie, relacje z obozów, teksty piosenek i tekst I Księgi Jaszczurki 
  
W trzeciej części znajduja się relacje o pracy „Jedynek” w czasie II wojny światowej. Wypowiedziały się : Jolanta 
Wedecka, Zofia Zawadzka, Katarzyna Kujawska, Hanna Komierowska, Danuta Nieobalska, Halina Nowak.  
Jednostka zawiera zbiór fotografii dobrej jakości czasów przed i po wojnie. 
  
MHAR/ZHL/180 
Chorągiew Warszawska. Wspomnienia o 5 Warszawskiej Drużynie Harcerek przy gimnazjum i liceum im. Marii 
Konopnickiej 
Rozumowa-Łopalewska Łucja (autor), Koło Wychowanek Gimnazjum i Liceum im. Marii Konopnickiej w Warszawie 
(wydawca) 
1992; 1916-1944 
dokumentacja aktowa, opracowanie, wspomnienia 
Kserokopia pochodzi z większego opracowania pod nazwą "Św. Barbary 4, gimnazjum i liceum im. Marii Konopnickiej w 
Warszawie" Fragment dotyczący harcerstwa to strony 83-91. Opracowanie poświęcone powstałej przy gimnazjum i 
liceum im. Marii Konopnickiej w Warszawie 5 Warszawskiej Żeńskiej Drużynie Harcerek. Opracowanie opisuje dzieje 
powstania drużyny na przełomie lat 1934/35 oraz ich działalność w czasie II wojny światowej. Opracowanie zawiera 
wspomnienia harcerek z 5 WŻDH. 
  
MHAR/ZHL/181 
Chorągiew Warszawska. Historia sztandaru 7 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej im. gen. K. Kniaziewicza 
Ściborowski Tomasz, phm. (autor) 
po 1984; 1915-1984 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
Opracowanie zawiera informacje na temat historii sztandaru 7 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej im. Gen. Karola 
Kniaziewicza. Zawarto opis wyglądu sztandaru oraz dzieje przekazania sztandaru 37 Warszawskiej Drużynie Harcerskiej 
im. Szymona Mohorta. 
  
MHAR/ZHL/182 
Chorągiew Warszawska. 7 Lotnicza Warszawska Drużyna Harcerska im. kpt. Skarżyńskiego (146 Warszawska Drużyna 
Harcerska) 
nieznany (autor) 
po 1983; 1945-1948 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
Opracowanie zawiera historię 7 Lotniczej Warszawskiej Drużyny Harcerskiej im. kpt. Skarżyńskiego (146 Warszawska 
Drużyna Harcerska) w latach 1945-1948. "Siódemka"  był to numer przyjęty przez członków drużyny, natomiast w hufcu 
drużyna była zarejestrowana pod numerem 146. Na trzeciej stronie opracowania zawarto - Listę należących do 7 
Warszawskiej Drużyny Harcerskiej (146 WDH). Na czwartej (oststniej stronie zamieszczono wykaz źródeł.  
  
MHAR/ZHL/183 

 

 

  30.10.2016  System muzealny MONA, strona 44 z 205  



Muzeum Harcerstwa     

Inwentarz zbioru "Zespół wspomnień i historii lokalnych" 

Chorągiew Warszawska. Materiały do historii – 9 Warszawska Drużyna Harcerzy im. gen. Sowińskiego 
Przewalski Stefan, Głowiński Marian, Duszota Zbigniew, Fajst Jerzy 
1982; 1912-1982 
dokumentacja aktowa 
Materiały do historii, 9 Warszawskiej Drużyny Harcerzy im. gen. J.L Sowińskiego. Zawiera opracowanie historii drużyny 
1912-1982 (w formie broszurowej), okolicznościową jednodniówkę nr 1 z 1982 r., wycinki prasowe z tygodnika 
kolejarskiego „Sygnały”nr 15-16, cegiełki na ufundowanie tablic pamiątkowych z okazji 70-Lecia powstania drużyny,  
Maszynopisy i kserokopie z informacjami o patronie drużyny oraz jej historią wtym, wykazy drużynowych, i członków 
drużyny, raporty, dane statystyczne 
  
MHAR/ZHL/184 
Chorągiew Warszawska. Materiały o patronce 9 Warszawskiej Drużyny Harcerek Annie Dworzeckiej-Bohdanowicz. 
Pamiętnik Anny Dworzeckiej-Bohdanowicz z lat 1918-1919. Życiorys Anny Dworzeckiej-Bohdanowicz i Haliny 
Kosteckiej-Kwiatkowskiej 
Dworzecka-Bohdanowicz Anna (autor), Kwaskowska Stanisława (autor), Tyszyńska-Kownacka Danuta (autor), 
Dworzecka-Bohdanowicz Zofia (autor), Dworzecka-Bohdanowicz Jadwiga (autor) 
1918-1994 
dokumentacja aktowa, pamiętnik, opracowanie, wycinek prasowy 
W zbiorze dokumentów znajdują się: 
1. zdjęcie Anny Dworzeckiej-Bohdanowicz - ksero 
2. zdjęcie nieopisane - prawdopodobnie zdjęcie Haliny Kosteckiej-Kwiatkowskiej 
3. wspomnienia Pani Stasi [Stanisławy Kwaskowskiej] o Halusi [Halinie Kosteckiej-Kwiatkowskiej] 
4. Kartę bez adresata wystosowaną przez Panią Tyszyńską-Kownacką Danutę o chęci przesłania materiałów o H. 
Kosteckiej-Kwitkowskiej (9WŻDH) na wystawę. 
5. Życiorys Haliny Kosteckiej-Kwitkowskiej. 
6. Pismo z dnia 28 czerwca 1938 r. (oryginał) skierowane do Komendy Chorągwi Harcerek z informacjami o życiorysie 
Anny Dworzeckiej-Bohdanowicz. 
7. Życiorys Anny Dworzeckiej-Bohdanowiczówny patronki 9 Warszawskiej Żeńskiej Drużyny Harcerek spisany na 
podstawie relacji rodzinnych z dn. 5 lutego 1994 r. 
8. Pismo Pani Zofii i Jadwigi Dworzeckiej-Bohdanowicz skierowane do redaktora "Tygodnika Powszechnego" Jacka 
Trznadla z wspomnieniami o Józefie Dworzeckim-Bohdanowiczu. 
9. Odpowiedz Redaktora Jacka Trznadla z dnia 3 stycznia 1990 r. 
10. Wycinek prasowy z Gazety Stołecznej z wspomnieniem o Jadwidze Dworzeckiej-Bohdanowicz siostrze Anny 
Dworzeckiej-Bohdanowicz harcerce drużyny witebskiej. 
11. Pamietnik (orginał, rękopis) Anny Dworzeckiej-Bohdanowiczówny (póxniejszej patronki 9 Warszawskiej Żeńskiej 
Drużyny Harcerek). Pamietnik zaczyna sie w grudniu 1918 r. i kończy w 1919 r. Dotyczy pracy w harcerskiej drużynie 
żeńskiej w Witebsku. W 1921 r. po nadejściu wojsk bolszewickich do Witebska Anna Dworzecka-Bohdanowicz prowadzi 
konspiracyjny zastęp dziewcząt podporządkowany emisariuszom z tereny Polski i jako 21-letnia dziewczyna prowadząca 
ten zastęp zostaje rozstrzelana przyjmując na siebie całą winę. Bliższe dane odnośnie Anny znaleźć można w książce 
"Harcerze w boju" str. 334 oraz w artykule zamieszczonym w czasopiśmie "Czuwaj" z 1 stycznia 1996 r. str. 19 
("Nieznana patronka harcerskiej drużyny" - D. Kownacka) 
  
MHAR/ZHL/185 
Chorągiew Warszawska. 9. Warszawska Drużyna Harcerek. Relacje Danuty Tyszyńskiej-Kownackiej 
Tyszyńska-Kownacka Danuta (autor) 
po 1946; 1939-1960 
dokumentacja aktowa, relacja, opracowanie 
W treści opracowania zawarto informacje o powstaniu i działalnosci 9 Warszawskiej Żeńskiej Drużyny Harcerek "Burza" 
im . Anny Dworzeckiej-Bohdanowiczówny w szczególnosci o jej działalności w czasie II wojny światowej - opomocy 
osobom starszym, sprzątaniu cmentarzy, o pomocy sanitarnej i wysyłaniu paczek do obozów koncentarcyjnych, a także o 
udziale w Powstaniu Warszawskim. zgromadzony materiał zawiera dodatkowo opis działalności drużyny po II wojnie 
światowej, informacje o kurzie zastępowych nad Jeziorem Białych k. Augustowa w 1957 r., list okupacyjny Anny 
Westrich z 1947 roku oraz kartę obozową z 1946 r.  
  
W teczce zebrano materiały harcerskie przekazane do Archiwum Harcerskiego przez Drużynową powojenną 9 
Warszawskiej Żeńskiej Drużyny Harcerek - Danutę Kownacką-Tyszyńską. Do archiwum przekazano: 
1. Książkę inż. Władysława Nekrasza (otrzymana od siostry Patronki Drużyny) pt. "Harcerze w bojach" - obecnie książka 
znajduje się w Bibliotece Muzeum Harcerstwa. 
2. Pamietnik Annny Dworzeckiej-Bogdanowicz z Witebska, patronki 9 WŻDH oraz materiały związane z nią i jej rodziną 
(fotografie i materiały o Rodzinie Dworzeckich-Bogdanowiczów) - obecnie znajdują sie w ARCh/B 
3. Relacja Danuty Tyszyńskiej o okupacyjnej pracy 9 WŻDH-ek. 
4. Legitymacja (karta uczestnictwa z Kursu Drużynowego "Młody Las" 
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5. Album z zimowiska Hufca Stare Miasto prowadzonego przez Annę Zawadzką w Kazimierzu w 1959 r. - brak albumu w 
teczce 
6. Relacja Danuty Tyszyńskij (druż.) z działalności 9 WZDH w okresie powojennym 
7. Materiały dot. Kursu Zastępowych w 1957 r. nad Jeziorem Białym (Danuta Tyszyńska - druż.) 
8. Fotografie z ostatniego obozu sprzed 1939 r. 9 WŻDH-ek. - obecnie fotografie wyłączono do ikonografii. 
  
MHAR/ZHL/186 
Chorągiew Warszawska. 10 Warszawska Drużyna Harcerzy. Czasopismo drużyny „Dycha” 
Chojnacki Tadeusz, hm (autor) 
1990; 1947-1982 
dokumentacja aktowa, opracowanie, czasopismo 
Opracowanie zawiera: 
1. dołączone luźno zaproszenie byłych kombatantów 10 Lotniczej Warszawskiej Drużyny Harcerskiej na 13 października 
1972 roku.  
2. dołączone luźno dwa oryginalne czasopisma "Dycha" z 13.X.1972 r. - do jednego dołączono dwustronicowy dodatek 
specjalny z tą samą datą. 
3. dołączono również (oddzielnie zszyty) - "Komunikat. Numer okolicznościowy na 125-lecie Szkoły im. M. Konarskiego, 
październik 2010" 
4. materiał główny w postaci zszytego opracowania z dołączonymi (ksero) numerami ""Dychy" (nr 1. z 1 stycznia 1947 r.; 
nr 2/3 z 15 styczeń - 1 luty 1947 r.; nr 5/6 z 1-15 marzec 1947 r.; nr 7 z 1 kwietnia 1947 r.; nr 1/8 z 15 grudnia 1957 r.; nr 
2/9 z 15 stycznia 1958 r., nr 3/10 z 15 lutego 1958 r.; nr 4/11 z 1958 r.; numer nadzwyczajny plus dodatek z dnia 13 
października 1972 r; nr 1 z października 1981 r.; nr 2 z listopada 1981 r.; nr 3 z grudnia 1981 r.; nr 4 ze stycznia 1982 r.; 
nr 5 z lutego 1982 r.) 
W opracowaniu znajdziemy krótką historię powstania czasopisma 10 Lotniczej Warszawskiej Drużyny Harcerskiej - 
"Dycha". Informacje o patronie drużyny - Stefanie Batorym. Bibliografię odnośnie 10 LWDH. Informacje odnośnie 
tematyki jaka była poruszana w czasopiśmie "Dycha", a także o redaktorach czasopisma. 
  
MHAR/ZHL/187 
Chorągiew Warszawska. Harcerze z 10 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej w Powstaniu Warszawskim 
Harcerski Krąg Seniorów "Twierdza" (wydawca), 10 Warszawska Drużyna Harcerska (wydawca), Chojnacki Tadeusz, hm 
(autor) 
po 1984; 1944 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
Historia Rzemieślniczo-Robotniczej Drużyny Skautowej im. Marcina "Lelewela" Borelowskiego a od 1915 roku 10 
Warszawskiej Drużyny Harcerzy. Niniejsze opracowanie powstało z okazji 50 rocznicy Powstania Warszawskiego 1944 
roku i zostało wydane jako specjalny numer Komunikatu Wewnętrznego  Nr 93/94. Zawiera on m.in. powstańcze 
fragmenty biogramów ze Słownika Biograficznego 10 Warszawskiej Drużyny Harcerzy, przedruk rozkazu Dowódcy 
Armii Krajowej generała Tadeusza Komorowskiego ps. „Bór" z 1.VIII.1944 r., a także pełny tekst "Układu o zaprzestaniu 
działań wojennych w Warszawie" oraz "Powstańczą Kolędę" - tekst plus melodię. Na okładce odręczny tekst (ksero) phm 
Zenona Merlaka drużynowego 10 WDH w okresie XI.1935-VIII.1939 z dnia 21 lutego 1984 r. na temat harcerzy z 
10WDH. 
  
MHAR/ZHL/188 
Chorągiew Warszawska. 10 Warszawska Drużyna Harcerzy. Kronika. Kalendarium. Czasopismo 10 WDH 
Chojnacki Tadeusz, hm (autor) 
po 1985; 1945-1972 
dokumentacja aktowa, kronika, kalendarium 
Opracowanie Tadeusz Chojnackiego składające się z czterech części: 
1). 2 egzemplarze "Kroniki 10 Lotniczej Warszawskiej Drużyny Harcerzy im. Stefana Batorego (1945-1948)". 
2). 1 egzemplarz "Uzupełnienie kroniki i kalendarium 10 LWDH im. Stefana Batorego". 
3). 1 egzemplarz - "Kalendarium 10 LWDH im. Stefana Batorego".  
4). 1 egzemplarz - "O czasopiśmie 10 LWDH im. Stefana Batorego". 
  
Kronika zawiera materiały dotyczące tylko niektórych wydarzeń z życia drużyny. Zamieszczone w niej daty odpowiadają 
datom w oddzielnym szczegółowym kalendarium, które wraz z monografią o czasopiśmie drużyny stanowią próbę 
opisania w tej trylogii dziejów 10 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej w powojennym okresie.  
W materiałach zamieszczono kopie zdjęć, rozkazów, życiorysy patronów drużyny, niektóre artkułu ukazujące się w piśmie 
"Dycha". 
  
MHAR/ZHL/189 
Chorągiew Warszawska. 10 Warszawska Drużyna Harcerzy. Szkic historii 
Chojnacki Tadeusz, hm (autor) 
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2005; 1911-2005 
dokumentacja aktowa, kalendarium 
Opracowanie zawiera kalendarium w podziale na lata i miesiące z historii 10 Warszawskiej Drużyny Harcerzy działającej 
przy Zespole Szkół im. Michała Konarskiego. Opracowanie podzielono na okresy w historii 10 WDH: 
I. od XI.1911 do X.1944 
II. od IV.1945 do 1949 
III. od IV.1957 do 1979 
IV. od XI. 1985 do II.2005 
  
Na końcu dołączono listy: 
1. Poczet Drużynowych, szczepowych i komendantów okręgów 10 Warszawskiej Drużyny Harcerzy 
2. Patroni 10 Warszawskiej Drużyny Harcerzy 
3. Zasłużeni instruktorzy 10 Warszawskiej Drużyny Harcerzy 
4. Kapelani 10 Warszawskiej Drużyny Harcerzy 
5. Koło przyjaciół harcerstwa przy 10 Warszawskiej Drużynie Harcerskiej 
6. Szkolni opiekunowie 10 Warszawskiej Druzyny Harcerskiej. 
  
Na końcu opracowania zamieszczono wiersz "Bieg do wolności" oraz piosenki wraz z nutami: "Marsz Harcerzy-
Ochotników z 1920 r.", "Rotę Harcerską", "Modlitwę Harcerską", "Naszą dziesiątkę", "Byczą dziesiątkę".  
  
MHAR/ZHL/190 
10 Warszawska Drużyna Harcerek 
Wiśniewska Halina (z d. Skarżyńska) 
po 1980; 1927-1938 
dokumentacja aktowa 
Materiały do Historii 10 Warszawskiej Drużyny Harcerek, zawiera opracowani historii drużyny z okresu 1912-1949, oraz 
informacje o szkole Anieli Wareckiej w której działała drużyna.  
Zawiera oryginalny śpiewnik drużyny z lat 1945-1949?, informacje o obozach w tym szczególny z Jugosławii 1937 r z 
którego zachowała się dokumentacja fotograficzna, a także oryginale rysunki scenek obozowych. Wykaz kolejnych 
drużynowych i harcerek drużyny, Nekrolog Ireny Jańczak, Życiorys Zbuckiej Jadwigi, Opracowania historyczne 
dotyczące szkoły w której działała drużyna. 
  
MHAR/ZHL/191 
Chorągiew Warszawska. Opracowanie 14 Warszawskiej Drużyny Harcerek „Błękitnej czternastki” wraz z materiałami do 
historii drużyny 
Zawadzka Anna (redaktor) 
1933, 1986; 1921-1961 
dokumentacja aktowa 
Monografia 14 Warszawskiej Drużyny Harcerek im. Królowej Jadwigi tzw "Błękitnej czternastki" autorstwa Anny 
Zawadzkiej to szczegółowe opracowanie historii tej drużyny na przestrzeni 40 lat od 1921 do 1961 r. Autorka pisząc 
kolejne rozdziały opierała się na wspomnieniach własnych i innych harcerek i instruktorek m.in: Natalii Majewskiej-
Nekraszowej, Marii Osipow-Polakowskiej, Zofii Schuch-Nikiel, Janiny Straszewicz-Smólskiej, Urszuli Głowackiej-
Plenkiewicz, Anny Pyżykowskiej-Czerni, Glińska-Spalska Halina, Pawlak Irena, Baliszewska-Budrewicz Janina, Bartel-
Kornacka Teresa, Baranowska Teresa, Bogusławska Ewa, Moraczewska Anna i wiele innych. Całość podzielona jest na 
następujące rozdziały 1) obejmujący lata 1921-1939; 2)obejmujący okres 1939-1944; 3)lata powojenne do 1948; 4) po 
reaktywacji drużyny 1957 do 1961 r. Oddzielnie dołączony jest 'aneks" z fotografiami drużyny, oraz niekompletna 
jednodniówka drużyny "plecak czternastki". 
  
MHAR/ZHL/192 
Chorągiew Warszawska. Wojenne dzieje „Błękitnej Czternastki” 
Glińska-Sapalska Halina (autor), Pawlak Irena (autor) 
1985; 1939-1945 
dokumentacja aktowa, wspomnienia, fotografia 
Opracowanie dotyczy 14 Warszawskiej Żeńskiej Drużyny Harcerek "Błękitnej Czternastki", które aktywnie włączyły się 
do działań narzuconych ludności Warszawy w pierwszych dniach wojny. Niektóre starsze pracowały w porozumieniu z 
Komendą Pogotowia Harcerek, pełniąc służbę w wyznaczonych placówkach. Inne podejmowały każdą potrzebną pracę. 
Dziewczęta pracowały w Szpitalu Ujazdowskim, szpitalu na Kopernika i innych szpitalach, miały dyżury na dworcu 
Głównym i Wschodnim, organizowały pomoc uchodźcom, opiekowały się dziećmi i rannymi, przygotowywały i 
rozdawały posiłki, troszczyły sie o warunki noclegowe. Opracowanie to zawiera wspomnienia, przeżycia z czasów 
okupacji dziewcząt z "Błękitnej Czternastki". Na końcu opracowania zawarto: 
- Listę Błękitnej Czternastki WŻDH w okresie okupacji 1939-1944 
- Indeks osób i pseudonimów 
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- Fotografie - spis 
- Dokumenty - spis 
Na oststnich trzech stronach wklejono zdjącia.  
W spisie treści czytamy: 
1. Wstęp 
2. Krąg starszych dziewcząt 
-wspomina Hala Glińska 
3. Zastęp Tęczy 
- Wspomina Irka Pawlakówna 
- Wspomina Danka Gawdzikówna 
- Wspomina Baśka Skotnicka 
4. Rozwój Drużyny: 
- Wspomina Irka Pawlakówna 
- Wspomina Teresa Bartel 
- Wspomina Jadzia Jakóbowska 
- Wspomina Wanda Cieślińska 
5. Zbiórki Drużyny i Przyrzeczenia 
- Wspomina Irka Pawlakówna 
- Wspomina Hala Glińska 
6. Wycieczki i obozy: 
- Wspomina Irka Pawlakówna 
- Wspomina Teresa Bartel 
- Wspomina Hala Glińska 
- Wspomina Irka Pawlakówna 
- Wspomina Hala Adamczykówna 
- Wspomina Irka Pawlakówna 
7. Powstanie Warszawskie 
- Wspomina Hala Glińska 
- Wspomina Irka Pawlakówna 
- Wspomina Lilka Wereszczakówna 
- Wspomina Maryla Kwiczala 
- Wspomina Wisia Maziakówna 
- Wspomina Wanda Cieślińska 
- Wspomina Hala Pawlakówna 
- Wspomina Danka Kalińska 
- Wspomina Teresa Bartel 
- Wspomina Danka Gawdzikówna 
- Wspomina Ewa Rakowska 
- Wspomina Basia Wróblówna 
- Wspomina Ala Brześka 
8. Po Powstaniu  
- Wspomina Irka Pawlakówna 
9. Lista członków Błękitnej Czternastki 
  
MHAR/ZHL/193 
Chorągiew Warszawska. Dzieje 16 Warszawskiej Drużyny Harcerzy im. Zawiszy Czarnego 
Najbauer Lech (autor) 
2005; 1911-2005 
opracowanie 
Opracowanie - informator 16 WDH im. Zawiszy Czarnego zawiera opis historii drużyny, kalendarium dziejów drużyny, 
opis tradycji i zwyczajów oraz dorobek drużyny. Informator zawiera też wzmainkę o Zawiszakach, którzy zajmują ważne 
miejsce w tradycji Drużyny.  Do opracowania dołączony jest krótki życiorys Zygmunta Piaskowskiego i wycinki z gazet - 
nekrologi s.p. Z. Piaskowskiego, list. 
  
MHAR/ZHL/194 
Chorągiew Warszawska. 17 Warszawska Drużyna Harcerska im. gen. Jakuba Jasińskiego 
Pietrusiewicz Witold (redaktor) 
1998; 1914-1998 
opracowanie 
Opracowanie opisuje historię 17 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej od jej powstania do 1998 r. Przedstawia początki 
harcerstwa w Warszawie, dzieje drużyny w niepodległej Rzeczypospolitej i w okresie II wojny światowej, działalność 
drużyny w okresie PRL - w nowym-starym ZHP, powstanie Szczepu 17 Warszawskich Drużyn Harcerskich, dzialalność 
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KIHAM - Kręgów Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego i konspiracyjnego Ruchu Harcerskiego, 
powstanie drużyny młodszoharcerskiej. Opracowanie zawiera wspomnienia harcerskie, wykaz drużynowych i 
szczepowych 17 WDH, zestawienie obozów i zimowisk w latach 1915-1998. 
  
MHAR/ZHL/195 
Chorągiew Warszawska. 31 Warszawska Drużyna Harcerek, wraz z relacjami z powstania 
Gajewska Halina, Gadomska-Skolimowska Jadwiga, Remiszewska-Gadomska, Roguska-Paprocka Irena, Tarka Krystyna 
1995; 1933-1949 
dokumentacja aktowa 
Opracowanie historii 31 Warszawskiej Drużyny Harcerek z lat 1933-1949. Praca podzielona jest na następujące rozdziały 
Lata 1933-1939, Lata 1939-1944, Szkolenie sanitarne 1940-1944, Zakres i formy współpracy drużyny z "Patronatem", 
Powstanie, Po 1945 roku, Skład osobowy. Każdy z rozdziałów napisany jest na podstawie wspomnień poszczególnych 
harcerek współautorek pracowania: Brudzyńska Salomea, Gajewska Halina, Gadomska-Skolimowska Jadwiga, 
Remiszewska-Gadomska Jadwiga, Roguska Paprocka Irena, Tarka Krystyna. Opracowanie zawiera też wspomnienia z 
Powstania Warszawskiego następujących harcerek: Rusiecka-Kreowska Zofia, Bem -Dymecka Janina, Chmielińska 
Janina. Do relacji dołączone są plany poszczególnych natarć, rozkładu jednostek w Powstaniu Warszawskim. 
  
MHAR/ZHL/196 
Chorągiew Warszawska. 31 Warszawska Drużyna Harcerek. Wspomnienia z Powstania Warszawskiego 
Osińska Krystyna, dr hab. n. med. (autor), Turnau Jan (autor), Chmielińska Janina ps "Chmiel" (autor), Dymecka-Bem 
Janina (autor), Kreowska-Rusiecka Zofia (autor), Czermińska-Żelaźniewiczowa Halina ps. "Urszula" (autor) 
po 1986; 1944 
dokumentacja aktowa, wspomnienia 
Opracowanie zawiera relacje: 
1. Relacja dr hab. n. med. Krystyny Osińskiej dotyczącą działalności okupacyjnej 31 Warszawskiej Żeńskiej Drużyny 
Harcerek. W relacji znajduje się również kilka informacji o powstaniu drużyny. 
2. Opracowanie pt. "Harcerki z 31 Warszwskiej Żeńskiej Drużyny Harcerskiej w Powstaniu Warszawskim". W tekście 
znajdziemy biogramy harcerek, które działając jako sanitariuszki liniowe w zgrupowaniu AK Kapitana "Kryski" zginęły w 
czasie Powstania Warszawskiego. 
3. Broszura pt. "Dziesięciu sprawiedliwych. Wspomnienia okupacyjne. Zebrał i wstępem poprzedził Jan Turnau". W 
broszurze znajdujemy wspomnienia Haliny Czermińskiej-Żelaźniewiczowej ps. "Urszula" dotyczące Powstania 
Warszawskiego, a konkretnie sytuacji w Szpitalu Czerniakowskim, w którym autorka znajdowała się w czasie Powstania. 
3. Relacja Janiny Chmielińskiej ps. "Chmiel" - "Wspomnnienia z Powstania Warszawskiego". 
4. Opracowanie pt. "Udział w Powstaniu Warszawskim na Czerniakowie harcerek z 31 WŻDH - hufiec Śródmieście".  
5. Relacja Janiny Bem-Dymeckiej -"Wspomnienia z pobytu na Czerniakowie w czasie Powstania Warszawskiego w 
zgrupowaniu V Kapitana "Kryski". 
6. Relacja Zofii Rusieckiej-Kreowskiej - "Wspomnienia z Powstania Warszawskiego 1944 r.". 
  
MHAR/ZHL/197 
Historia 38 Warszawskiej Drużyny Harcerek im. Królowej Jadwigi 
Kołaczkowska Jezierska Bronisława, Michalak Irena hm, Laski Stanisława hm, Kędzierska Żołędziowska Maria, 
Farjaszewska Jadwiga 
po 1980; 1921-1939 
dokumentacja aktowa, fotografia 
Historia 38 Żeńskiej Warszawskiej Drużyny Harcerek im. Królowej Jadwigi z Waszawskiej Woli to zbiór opracowań 
dziejów drużyny dokonany przez jej funkcyjne, wzbogacone fotografiami oraz kalendarium. Informacje o obozach, 
podejmowanych działalniach, kursach oraz kadrze instruktorskiej z lat 1921 - 1939. 
  
MHAR/ZHL/198 
Chorągiew Warszawska. 39 Warszawska Drużyna Harcerek przy Gimnazjum Anny Wazówny. Materiały do historii 
drużyny 
Halweg Halina 
1990-1991; 1935-1944 
dokumentacja aktowa 
Opracowanie historii 39 Warszawskiej Żeńskiej Drużyny Harcerskiej działającej przy Gimnazjum Królewny Anny 
Wazówny, autorką opracowania jest Halina Halweg. Opracowanie podzielone jest na części: A Wspomnienia z 
działalności 1935-1945, przebieg służby sanitarnej, listy harcerek z czasu okupacji(niepełne), opowiadania, oświadczenia 
Lucyny Smykowej, relacja Krystyny Krysickiej-Smoliskiej, Patrol Sanitarny AK, Relacja z okresu Powstania 
Warszawskiego, List Hali Korzyńską. Część B z kopiami dokumentów (legitymacja, zaświadczenie, instrukcje, listy itp.) z 
okresu okupacji, wykaz publikacji .Cześci C ze Wspomnieniami łączniczek, wspomnienia ze Stalagu Oberlangen, 
komentarze i dokumentacja. 
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MHAR/ZHL/199 
Chorągiew Warszawska. Książka pracy zastępu „Turni” z 39 Warszawskiej Drużyny Harcerek 
39 Warszawska Drużyna Harcerek 
po 1999 [?]; 1938-1939 
dokumentacja aktowa 
Kserokopia książka pracy zastępu Turnie z 39 Warszawskiej Drużyny Harcerek, zawiera typowe informacje, spis członkiń 
zastępu, plany zbiórek, notatki z przebiegu zbiórek. Obejmuje lata 1938/1939. 
  
MHAR/ZHL/200 
Chorągiew Warszawska. 51 Warszawska Drużyna Harcerzy im. Hetmana Stefana Czarnieckiego 
Sas Władysław (autor) 
1980; 1924-1944 
opracowanie, dokumentacja aktowa 
Opracowanie zatytuowano: "Działalność konspiracyjna Harcerzy 51 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej im. Hetmana 
Stefana Czarnieckiego na Nowym Bródnie działających w okresie okupacji niemieckiej jako 2 Drużyna "Szarych 
Szeregów" - Hufca Praga. Opracowanie podzielono na części: 
1. Charakterystyka Drużyny 
2. Działalność przedwojenna 
3. Działalność w pierwszym miesiącu wojny 
4. Działalność konspiracyjna 
5. Akcja wywiadowcza 
- Akcje sabotażowe 
- Akcje bojowe 
6. Zakończenie 
7. Polegli za Ojczyznę 
 Na końcu zamieszczono listę członków konspiracyjnej 2 Drużyny Szarych Szeregów - Hufca Praga. 
  
MHAR/ZHL/201 
Chorągiew Warszawska. Relacja o 55 Warszawskiej Drużynie Harcerskiej im. marszałka F. Focha 
Krąkowski Bojan, hm (autor) 
1978; 1927-1939 
dokumentacja aktowa, relacja 
Opracowanie poświęcone 55 Warszwskiej Drużynie Harcerskiej im. marszałka F. Focha. Na pierwszych stronach 
zamieszczono komentarz - sprostowanie do błedów w książce Kazimierza Koźniewskiego pt. "Czerwone Harcerstwo". 55 
WDH działała w środowisku robotniczym i wywodziła sie z macierzystej 40 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej. 
Opracowanie zawiera historię wykształcenia sie 55 WHD z 40 WHD i historię działalności. W załączeniu opracowania 
znajduje sie spis członków 55 Warszawskiej Druzyny Harcerskiej z wyszczególnieniem absolwentów.  
  
MHAR/ZHL/202 
Chorągiew Warszawska. 70 Warszawska Drużyna Harcerska – książki pracy zastępów, książka biwaku, obozu 
70 Warszawska Drużyna Harcerska 
1970-1981 
dokumentacja aktowa 
Dokumentacja z obozów i biwaków 70 Warszawskiej Drużyny Harcerzy z lat 1970-1981. Książka Zastępu III z lat 1970 i 
1971; Książka Zastępu "Piklingów" z 1971r, Książka Obozu wędrownego z 1981, Obozu letniego w 1971 r. Książki 
prowadzone są w formie zeszytów, przeważnie zawierają notatki z przebiegu dnia pracy zastępu czy biwaku. Książka 
pracy Obozu wędrownego z 1971 zawiera dane organizacyjne, plan dnia, marszruty, rozkazy czy dane osobowe 
uczestników. Całość stanowi sześć zeszytów. 
  
MHAR/ZHL/203 
Chorągiew Śląska Harcerek 1922-1939 
Węglarzówna Emilia, hm 
po 1970; 1922-1939 
dokumentacja aktowa 
Obszerna monografia Śląskiej Chorągwi Harcerek, obejmująca lata 1922-1939. Autorka Emilia Węglarz bazuje na 
wspomnieniach harcerek i dokumentach źródłowych - prasie harcerskiej, rozkazach. Opracowanie podzielone jest na 
następujące rozdziały: 1)Początki ruchu harcerskiego na Śląsku obejmujące sytuacje polityczną na Śląsku, warunki życia, 
wcześniejsze związki zrzeszające młodzież, zręby harcerstwa; 2) Organizacja Chorągwi Żeńskiej, warunki w jakich 
powstawały hufce i drużyny, kształtowanie się starszyzny, Szkoła instruktorska na Buczu, kontakty Chorągwi z 
jednostkami w terenie, lokal Komendy Chorągwi w Katowicach, współpraca ze społeczeństwem, obozy i kolonie, 
Zloty:Zlot Harcerstwa w Katowicach, 1 Narodowy zlot w Świdrze, 2 Narodowy Zlot Harcerek w Wyszkowie, 
Jubileuszowy Zlot Chorągwi w Jęzorze, Zlot Starszyzny Harcerek w Kiełpinach, Zlot Narodowy w Spale; Drużyny 
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starszych dziewcząt-wędrowniczek. Zuchy: charakterystyka środowiska dziecięcego, pierwsze gromady zuchowe, 
Organizacja Wydziału Zuchów i kształcenie drużynowych, rola gromad zuchowych, zlot zuchów. 3) Kierunki 
wychowania harcerskiego; Statut, przyrzeczenie i prawo, wychowanie patriotyczne, społeczne, gospodarcze, 
specjalistyczne; Pogotowie Harcerek; pomoc drużynom polskim zagranicą. 4) Udział Chorągwi Śląskiej w dużych 
imprezach w tym o charakterze m. Narodowym: wycieczka do Anglii, "Na tropie" Zlot Skautów Słowińskich w Pradze, 
Światowa Konferencja Skautek na Buczu, Złaz starszo-harcerski na Huculszczyźnie. Zawiera ponad 360 stron relacje, 
wykazów służby i życiorysów harcerek i instruktorek. Ponadto indeks osób, liczne fotografie i bibliografię. 
  
MHAR/ZHL/204 
Chorągiew Śląska. Śląska Chorągiew Harcerek 
Węglarzówna Emilia, hm (współautor), Hutyrzanka A., phm (współautor), Kapiszewska M., hm (współautor), Kujawska 
W., hm (współautor), Mełechówna St., phm (współautor), Wierzbiańska J., hm (współautor), Żmijowa M., phm 
(współautor) 
1979; 1922-1939 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
Opracowanie poświecone w całości Śląskiej Chorągwi Harcerek w latach 1922-1939. Stanowi część większego 
opracowania o nazwie: "Związek Harcerstwa polskiego w latach 1921-1939". W spisie treści zawarto: 
1. Początki ruchu harcerskiego na Śląsku 
- wprowadzenie - sytuacja polityczna Śląska, warunki życia ludności polskiej 
- związki młodzieży początki ruchu harcerskiego 
2. Organizacja Chorągwi Żeńskiej 
- ukształtowanie się Śląskiej Chorągwi Harcerek 
- warunki w jaki powstawały drużyny i hufce w Chorągwi 
- kształcenie starszyzny 
- Bucze Harcerskie 
- Kontakty Komendy Chorągwi ze środowiskiem 
- Lokal Komendy Chorągwi w Katowicach 
- Kierownictwo Chorągwi 
- współpraca ze społeczeństwem 
- obozy i kolonie drużyn 
3. Zloty 
- Zlot Harcerstwa w Katowicach 
- Udział w I Narodowym Zlocie w Świdrze 
- II Narodowy Zlot Harcerek w Wyszkowie 
- Jubileuszowy Zlot Chorągwi w Jęzorze 
- Udział Chorągwi w Zlocie Starszyzny Harcerek w Kiełpinach 
- Narodowy Zlot Harcerstwa w Spale 
4. Drużyny starszych dziewcząt - wędrowniczek 
5. Zuchy 
- charakterystyka środowiska dziecięcego 
- pierwsze gromady zuchowe 
- Organizacja Wydziału Zuchów w KCh i kształcenie drużyn zuchów 
- wyjątki ze sprawozdania Komendy Chorągwi Śląskiej za rok 1938 dot. zuchów 
- zlot zuchów 
- rola jaką spełniły gromady zuchowe na Śląsku 
6. Główne kierunki wychowania harcerskiego 
- statut 
- Przyrzeczenie i prawo harcerskie 
- odznaki i mundur harcerski 
- wychowanie patriotyczne 
- wychowanie społeczne 
- wychowanie gospodarcze i specjalistyczne 
- pogotowie harcerek 
- pomoc drużynom polskim za granicą 
7. Udział Chorągwi Śląskiej w imprezach ogólnych Związku 
- wycieczka do Anglii 
- "Na Tropie" 
- Udział w Zlocie Skautów Słowiańskich w Pradze 
- Światowa Konferencja Skautek na Buczu 
- Złaz Starszo-harcerski na Huculszczyźnie 
8. Zakończenie 
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MHAR/ZHL/205 
Chorągiew Śląska. Materiały do historii Chorągwi Harcerek 
Fidler Maria Morawcowa (autor), Jezierska-Ryczak Maria (autor) 
1978; 1911-1945 
opracowanie, dokumentacja aktowa 
Opracowanie w całości dotyczy Chorągwi Śląskiej Harcerek. Na pierwszej stronie zawarto listę publikacji na podstawie 
których powstało opracowanie. Na drugiej stronie zamieszczono skorowidz w którym zamieszczono informacje o 
zawartości tekstu:  
1. Wstęp - Warunki powstania patriotycznego ruchu młodzieżowego na Śląsku 
a). Pierwsze drużyny harcerskie na Śląsku 
2. Organizowanie się władz harcerskich na Śląsku 
3. Akcja plebiscytowa 
4. Śląsk Cieszyński 
5. Trudności w pracy po plebiscycie na Górnym Śląsku i poza granicami 
6. Rozwój pracy w latach 1923-1924 
7. Ustalenie się Komendy Chorągwi Żeńskiej 1926 
8. Rozwój akcji kolonijnej 1924-29 
9. Ośrodek Harcerski na Buczu 1929-32 
10. Prace Chorągwi Śląskiej Harcerek 1929-1930 
11. X-lecie Harcerstwa na Śląsku 
12. Praca społeczna Chorągwi Śląskiej Harcerek (dane o ilości hufców) 
13. Stanica na Buczu 
14. Praca Chorągwi Harcerek w latach 1930-1933 
15. Zlot w Spale 
16. Pogotowie Harcerek 1938 r. 
17. Ocena pracy Chorągwi Śląskiej Harcerek 1938 
18. Kontakty i praca Chorągwi Śląskiej Harcerek na terenie Śląska Opolskiego 
19. Drużyny na Zaolziu i w Czechosłowacji 
20. Udział Chorągwi Śląskiej we władzach ZHP 
21. Pogotowie w 1939 r.  
22. Wybuch wojny 
23. Praca konspiracyjna w okresie konspiracji 
24. Lista strat 
25. Dane statystyczne za rok 1938 
26. Składy osobowe Komendy Chorągwi w latach 1924, 1928, 1931/34 
27. Mapka administracyjnego podziału z 1938 z zaznaczeniem województwa Katowickiego. 
28. Życiorys dh Zofii Tworkowskiej (oststniej Komendantki Chorągwi). 
  
MHAR/ZHL/206 
Zarys historii harcerstwa na Podbeskidziu. Sesja historyczna 
Komisja Historyczna Chorągwi Bielskiej ZHP (wydawca), Ceremuga Teresa, hm (współautor), Drygała Ludwik, hm 
(współautor), Libionka Aniela, hm (współautor), Pudłowa Aleksandra, hm (współautor), Spyra Kazimiera, hm 
(współautor) 
1991; 1911-1991 
opracowanie 
Opracowanie poświęcone historii harcerstwa na Podbeskidziu. Opracowanie podzielone zostało na rodziały:  
1. Zarys historii harcerstwa na Podbeskidziu (w rodziale tym zamieszczono m.in. informacje na temat skautingi, "Sokoła", 
pierwszych drużyn skautowych, przygotowań do I wojny światowej i udziału w niej, sytuacji po odzyskaniu 
niepodległości i udziału w powstaniach śląskich). Na końcu rozdziału autor (hm Ludwik Drygała) zamieścił przypisy.  
2. Harcerstwo w latach 1939-1945 (w rozdziale tym zamieszczono m.in. informacje o Pogotowiu Harcerskim, działaności 
harcerzy w czasie II wojny świtowej, Powstania Warszawskiego). Rozdział w opracowaniu hm Aleksandry Pudłowej.  
3. Harcerstwo na Podbeskidziu w latach 1945-1956. Na końcu rozdziału autor - hm Aniela Libionka - zamieścił przypisy. 
4. Harcerstwo Podbeskidzia w latach 1956-1975. Na końcu rozdziału autor - hm Spyra Kazimiera - zamieścił przypisy. 
5. Harcerstwo na Podbeskidziu w latach 1975-1990. Na końcu rozdziału autor - hm Teresa Ceremuga - zamieścił przypisy. 
  
Na ostatniej stronie opracowania zamieszczono spis treści. 
  
MHAR/ZHL/207 
Chorągiew Śląska. 75 lat Harcerstwa Śląskiego. Gawęda Krzysztofa Witkowskiego. Zarys dziejów Katowickiej Chorągwi 
ZHP 
Witkowski Krzysztof (autor) 
1995; 1920-1996 
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opracowanie 
Opracowanie stanowi zarys dziejów Chorągwi Katowickiej ZHP i wyróżniono w niej następujące rozdziały: 
1. Początki 
2. W wolnej Polsce 
3. ZHP w Niemczech 
4. Czas II wojny światowej 
5. Lata czterdzieste, powojenne 
6. Lata 1950-1956 
7. Po 1956 roku 
8. Dzień dzisiejszy 
9. Zapis dziejów 
Do opracowania dołączono kartę z życzeniami od Krzysztofa Witakowskiego (z odręcznym, nieczytelnym podpisem) z 
datą 9 stycznia 1996 r. oraz Kartę z "Harcerską Kolendą" na melodię Jezus Malusieńki oraz zamieszczonymi na niej 
życzeniami również z odręcznym podpisem i datą 9 stycznia 1996. Na jednej i drugiej karcie widnieje napis: "Komenda 
Chorągwi ZHP Opłatek Seniorów". 
  
MHAR/ZHL/208 
Chorągiew Śląska. Harcerki okręgu Bielsko-Biała w latach 1915-1945 
Bukowska Joanna (autor), Maga Genowefa (autor), Mrozek Wanda (autor), Wideł Aniela (autor), Pacut Zofia (autor), 
Wojcicka Krystyna (autor), Libionka Aniela, hm (redaktor), Hufiec Beskidzki ZHP w Bielsku-Białej (wydawca), Krąg 
Instruktorski "SENIORÓW" przy Beskidzkim Hufcu ZHP w Bielsku-Białej (wydawca) 
1984; 1915-1945 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
Opracowanie skałada się z siedmiu części. Są to: 
1. Wstęp 
2. Organizacja pierwszej drużyny skautek w Białej, Hufców Harcerek - w Białej Krakowskiej, Bielsku i Czechowicach-
Dziedzicach - do 1939 r. 
a). Hufiec Harcerek w Białej Krakowskiej 
b). Hufiec Harcerek w Bielsku 
c). Hufiec Harcerek w Czechowicach-Dziedzicach 
3. Założenia programowo-wychowawcze druzyn I Hufca. Metodyka pracy - kadra instruktorska. 
a). Działalność ideowo-wychowawcza 
b). Szkolenie kadry 
c). Kolonie - obozy harcerskie 
4. Słuzba Harcerek - Instruktorek w czasie okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945 
a). Pogotowie Harcerek 
b). Hufiec Harcerek w Białej Krakowskiej 
c). Hufiec Harcerek w Bielsku 
d). Hufiec Harcerek w Czechowicach-Dziedzicach 
e). Lata okupacji 
5. "Odeszły na wieczną wartę" 
a). Harcerki-Instruktorki 1939-1945 
6. Zakończenie 
7. Wykaz relacji, wspomnień i ankiet instruktorskich. 
  
Na końcu opracowania zamieszczono przypisy. 
  
MHAR/ZHL/209 
Chorągiew Śląska. Ruch żeński na Śląsku od 1920 r. 
Sołtys Jadwiga (autor), Węglarzówna Emilia, hm (autor), Siwpniówna Maria (autor), Tomczyńska Anna (autor), 
Opieńska-Blauth Janina (autor), Keniżanka Władysława (autor) 
po 1964; 1920-1945 
dokumentacja aktowa, opracowanie, list 
Na całość zgromadzonej dokumentacji składa się następujące dokumenty: 
1. Jadwiga Sołtysówna: "Wspomnienia z okresu plebiscytu i powstań śląskich", list Janiny Opieńskiej-Blauth. 
2. Maria Siwpniówna: "Charakterystyka pracy harcerskiej w Raciborzu, na terenie Katowic, w Załęży od 1922 r, w latach 
1920-1922". 
3. Emilia Węglarzówna "Spotkania z Wandą Jordanówną" 
4. Anna Tomczyńska "Wspomnienia o harcerkach śląskich" 
5. Wykaz personalny harcerek i harcerzy czynnych w plebiscycie górnośląskim". 
6. Janina Opieńska-Blauth "Wykaz instruktorek i instruktorów harcerskich podczas plebiscytu na Górnym Śląsku (1920-
1921)" 
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7. Władysława Keniżanka "O swojej pracy na Górnym Śląsku (1920-1921). Wykaz harcerek z Łodzi" 
8. Korespondencja Janiny Opieńskiej z harcerkami na Śląsku. 
9. Janina Opieńska "O harcerstwie w plebiscycie górnośląskim", artykuł z "Kwartalnika Opolskiego", list. 
  
MHAR/ZHL/210 
Chorągiew Śląska. Harcerze w III powstaniu śląskim 
Pionk Marian (autor) 
po 1980; 1921 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
Opracowanie poświęcone w całości III Powstaniu Śląskiemu, które miało miejsce z 2 na 3 maja 1921 r. W treści 
poruszono temat Harcerskiego Inspektoratu Górnego Śląska - założyciele, działacze, działalność. W treści zamieszczono 
przedruki fotografii. W treści opisano udział harcerstwa w III powstaniu śląskim. Wspomniano o piśmie "Harcerz Śląski".  
  
MHAR/ZHL/211 
Chorągiew Śląska. Hufiec Beskidzki w Bielsku-Białej w latach 1915-1986 
Libionka Aniela, hm (autor), Maga Genowefa (autor), Krzywoń Karol (autor), Hufiec Beskidzki ZHP w Bielsku-Białej 
(wydawca) 
1987; 1915-1986 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
Opracowanie zawiera omówienie rozwoju harcerstwa w Bielsku-Białej i okolicach od 1915 roku. W opracowaniu 
przedstawionu strukturę Hufca Baskidzkiego, jego działalność w okresie miedzywojennym, powstanie i działalność 
Pogotowia Harcerek w Bielsku-Białej, działania w czasie II Wojny Światowej zarówno te dotyczace pomocy sanitarnej, 
pomocy jeńcom wojennym i dzieciom, jak i te dotyczące konspiracyjnej działaności harcerstwa. W opracowaniu zawarto 
również lata powojenne w tym uwzgledniono zimowiska, zloty, zgrupowania, igrzyska, akcje w jakich brał udział Hufiec 
Beskidzki. Poruszono również tematykę sztandaru Hufca oraz orkiestry Dentej jaka powstała przy Hufcu. W treści 
opracowania znajdziemy przedruk zdjęć dokumentujących  działaność Hufca Beskidzkiego w Bielsku-Białej. 
  
MHAR/ZHL/212 
Chorągiew Śląska. Szkice z dziejów ZHP – drużyny harcerek okręgu Bielsko-Biała w latach 1915-1945 
Libionka Aniela, hm (redaktor), Bukowska Joanna (autor), Maga Genowefa (autor), Mrozek Wanda (autor), Wideł Aniela 
(autor), Pacut Zofia (autor), Wojcicka Krystyna (autor) 
1984; 1915-1945 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
Materiał w teczce składa sie z dwóch części: 
I. List Komendanta Hufca ZHP - Jerzego Handzlika do Zespołu Historycznego Kłównej Kwatery ZHP w Warszawie 
przekazujący opracowanie pt. "Szkice z dziejów ZHP - drużyny harcerek - okręgu Bielsko-Biała w latach 1915-1945".  
II. Opracowanie pt. "Szkice z dziejów ZHP - drużyny harcerek - okręgu Bielsko-Biała w latach 1915-1945" skaładające 
się z siedmiu części. Są to: 
1. Wstęp 
2. Organizacja pierwszej drużyny skautek w Białej, Hufców Harcerek - w Białej Krakowskiej, Bielsku i Czechowicach-
Dziedzicach - do 1939 r. 
a). Hufiec Harcerek w Białej Krakowskiej 
b). Hufiec Harcerek w Bielsku 
c). Hufiec Harcerek w Czechowicach-Dziedzicach 
3. Założenia programowo-wychowawcze druzyn I Hufca. Metodyka pracy - kadra instruktorska. 
a). Działalność ideowo-wychowawcza 
b). Szkolenie kadry 
c). Kolonie - obozy harcerskie 
4. Słuzba Harcerek - Instruktorek w czasie okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945 
a). Pogotowie Harcerek 
b). Hufiec Harcerek w Białej Krakowskiej 
c). Hufiec Harcerek w Bielsku 
d). Hufiec Harcerek w Czechowicach-Dziedzicach 
e). Lata okupacji 
5. "Odeszły na wieczną wartę" 
a). Harcerki-Instruktorki 1939-1945 
6. Zakończenie 
7. Wykaz relacji, wspomnień i ankiet instruktorskich. 
  
Na końcu opracowania zamieszczono przypisy. 
  
MHAR/ZHL/213 
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Chorągiew Śląska. Bielsko-Biała 
wielu 
po 1980; 1939-1945 
dokumentacja aktowa 
Relacje harcerek i harcerzy działających podczas okupacji w strukturach podziemnych na terenie Bielska Białej, Białej 
Krakowskiej, Czechowice Dziedzice. Baczyńska Elżbieta, Bem-Rzegocińska Adela, Fliger-Brodowicz Stanisława, Jurasz-
Plichoa Maria, Korczyńska Adela, Górecka Wanda, Kuśnierzewska-Kabatowa Irena, Kasprzykowska Wanda, Klisiowa-
Michalak Wiktoria, Libionka Aniela, Mrózek Wanda, Medwiedecka Kazimiera, Durzyńska Maria, Pacut Zoia, Sawicka 
Irena, Ślisz Karolina, Węglarz Emilia, Zielnikowa-Dylik Ernestyna, Zawada Łucja, Dudka Stanisław, Drożdż Józef, 
Jeleśniański Frańciszek, Jarek Władysław, Kawecki Jan, Kossowski Zbigniew, Kurek Tadeusz, Prokopek Władysław, 
Radoń Józef, Jurasz Antoni, Wolny Edward, Wyrwicz Bronisław. Wspomnienia dotyczą działalności w Pogotowiu 
Harcerek, przy pomocy dzieciom i sierotom, współpraca z Rada Główną Opiekuńczą, pomoc harcerzy dla więźniów w 
Oświęcimiu, działalność ruchu oporu w Oświęcimiu,dziłalność Domu dla Sierot "Corso" w Smolikowie, Działalość w 
Szarych Szeregach i Armii Krajowej. 
  
MHAR/ZHL/214 
Chorągiew Śląska. Hufiec Cieszyn. Spotkanie drużyny harcerek im. Łazarewiczówny. Wspomnienia ze zlotu w Spale 
Pawłowska-Sikora Władysława (autor) 
po 1984; 1933-1984 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
Na opracowanie składają się dwa dokumenty: 
1. "Spotkanie drużyny Harcerek im. Łazarewiczówny z roku 1937 Cieszyńskiego Hufca Harcerek po 47 latach" - 
dokument w pierwszej części odwołuje się do zorganizowanego spotkania drużyny 10 stycznia 1984 r. (opis). W kolejnej 
natomiast odwołuje się do historii powstania drużyny - Żeńskiej Drużyny Harcerskiej im. Łazarewiczówny w Cieszynie, 
autorka przytacza własne wspomnienia o drużynie, własne doświadczenia w harcerstwie, wspomnienia z obozu 
wędrownego Wisła-Zakopane w lipcu 1938 r. Autorka dołączyła jedno zdjęcie z tego obozu zdjęcie to wyłączono do 
Archiwum Fotograficzngo (na zdjęciu z tyłu adnotacja: "obóz wędrowny harcerek z Wisły do Zakopanego - Lipiec 1938 
r.). 
2. "Wspomnienia z Jubileuszowego Światowego Zlotu Harcerskiego w Spale 11.VII do 17.VII.1935 r. Uczestniczyła w 
nim Drużyna Cieszyńskiego Hufca Harcerek im. Emilii Plater przy Państwowym Seminarium Nauczycielskim z 
Drużynową Władysławą Pawłowską-Sikora". Dokument zawiera opis zlotu w Spale oczami autorki oraz jej wspomnienia. 
  
MHAR/ZHL/215 
Rys Historyczny 1 Drużyny Harcerzy w Bielsku im. Tadeusza Kościuszki. 
Góral Bolesław hm., Komisja Historyczna Chorągwi Bielskiej ZHP 
po1970 [?]; 1925-1945 
dokumentacja aktowa 
Rys historyczny 1 Drużyny Harcerzy w Bielsku, przy Państwowym Gimnazjum Polskim w Bielsku w latach 1925-1945. 
Opracowanie zawiera informacje o pracy drużyny m.in udział harcerzy w III Jamboree – Arrowe Park 1929 r, udział 
drużyny na Zlocie w Spale w 1935 r., obchody 10 lecia drużyny, powstanie Koła Przyjaciół Harcerstwa. Temat 
działalności we Wrześniu 1939 i Szarych Szeregach jest potraktowany bardzo lakonicznie. Praca zawiera informacje 
personalne o wyróżniających się harcerzach i instruktorach więcej uwagi autor poświęca Stefanowi Sułkowskiemu i 
Zygmuntowi Lubertowiczowi, na końcu znajduję się informacja o członkach drużyny którzy polegli w trakcie okupacji. 
  
MHAR/ZHL/216 
Chorągiew Śląska. Harcerstwo na terenie Dąbrowy Górniczej w latach 1908-1939 
Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego im. Aleksandra Zawadzkiego w Dąbrowie Górniczej (wydawca), Komisja 
Historyczna Hufca Dąbrowa Górnicza (autor) 
1986; 1908-1939 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
W spisie treści opracowania zawarto: 
1. Wstęp 
2. Dąbrowskie Koło Wycieczkowe 
3. Historia Hufca Harcerzy 
4. Historia Hufca Harcerek 
5. Koła Przyjaciół Harcerstwa 
6. Kalendarium. 
  
W kalendarium zawartu (w podziale na lata) najważniejsze wydarzenia z lat 1908-1939. Na końcu zamieszczono przypisy. 
W rozdziałach 3 i 4 zamieszcono histrię powstania i jednostki organizacyjne Hufca Harcerzy i Hufca Harcerek oraz zakres 
terytorialny ich działania. W treści zamieszczono również informacje o obozach, kursach, zawodach sportowych w 
których brali udział harcerze i harcerki. W treści informacje o powstaniu i działalności Dąbrowskiego Koła  
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Wycieczkowego i Koła Przyjaciół Harcerstwa. 
  
MHAR/ZHL/217 
Chorągiew Śląska. Hufiec Dąbrowa Górnicza. Pielgrzymka do Lwowa z udziałem harcerzy ZHP 
Kalaga Kazimierz (autor) 
2000 
dokumentacja aktowa 
Opis Pielgrzymki do Lwowa z udziałem harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego spisane przez Kazimierza Kalagę w 
ramach Komisji Historycznej Hufca ZHP w Dąbrowie Górniczej. opracowanie zawiera informacje o przebiegu 
pielgrzymki, wizyty i noclegu w Brzuchowicach odwiedziń na cmentarzach Łyczakowskim i Orląt Lwowskich, oraz 
informacji o przekazaniu Katedrze Lwowskiej plakiety pamiątkowej z okazji 85-Lecia Harcerstwa w Dąbrowie Górniczej. 
  
MHAR/ZHL/218 
Chorągiew Śląska. Hufiec Dąbrowa Górnicza. „Harcerskiej Służbie” 
Kalaga Kazimierz (autor), Starościak Włodzimierz (redaktor) 
1998; 1990-1945 
dokumentacja aktowa 
Opracowanie zawiera 56 not biograficznych harcerzy i harcerek z Dąbrowy Górniczej i okolic poległych za ojczyznę 
podczas 2 Wojny Światowej: Bernasik Wincenty, Buchta Antoni, Czmiel Edmund, Domański Bolesław Jan, Dzioboń 
Juliusz, Gajkiewicz Edward, Gawęda Marian, Grudziński Zdzisław, Gwiazda Franciszek, Haładusz Władysław, Jaksa-
Bykowski Czesław, Kaca Stanisław, Kierzkowski Kazimierz, Kocyba Franciszek, Korn Edward, Kościuczuk 
Włodzimierz, Kowalczewski Stefan, Machura Zdzisław, Maciejewski Wiesław, Maik Mikołaj, Mamełko Tadeusz, 
Malarski Stanisław, Michniewicz Edmund, Mierzanowska Barbara, Mierzanowski Adam, Myśliwiec Zbigniew Stanisław, 
Niedzielski Stanisław, Nowak Ryszard, Nowak Stanisław Adam, Nowak Zdzisław, Nowakowski Władysław, Ociepka 
Lucjan, Okularczyk Henryk, Okularczyk Michał Jan, Okularczyk Radosław, Piasecki Kazimierz, Piotrowski Ksawery, 
Płaczek Zdzisława, Puz Eugeniusz, Reroń Piotr, Skrzywanek Jerzy, Sokół Bogdan, Sroka Kazimierz, Stawski Zbigniew, 
Tajer Jerzy, Tolko-Porzecki Maciej, Trzęsiewicki Henryk, Wątrobiński Roman, Winkiel Zdzisław, Wodecki Tadeusz, 
Woźniakiewicz Henryk, Zygmunt Halina, Żabicki Kazimierz, Żabicki Stefan, Żelaskiewicz Janusz. 
  
MHAR/ZHL/219 
Chorągiew Śląska. Hufiec Dąbrowa Górnicza. Uroczystości rocznicowe przeprowadzenia Akcji „Koppe” 
Kalaga Kazimierz (autor) 
1998,2001,2005; 1944 
dokumentacja aktowa 
Opracowania napisane przez dh Kazimierza Kalagę z okazji obchodów rocznicy Akcji Koppe. 
Jednostka zawiera trzy takie opracowania z lat 1998, 2001, 2005. Każde z nich zawiera opis przebiegu uroczystości, plan, 
wspomnienia o biorących udział w akcji bojowej, pieśni powstańcze i patriotyczne, wykaz wiadomości prasowych o 
uroczystości, kserokopie zdjęć. 
  
MHAR/ZHL/220 
Chorągiew Śląska. Hufiec Jawor. Zarys historii, cz. 1 
Musiał Włodzimierz (autor), Komisja Historyczna Hufca Jawor im. Bohaterów Rewolucji Październikowej (wydawca) 
1986; 1945-1956 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
Opracowanie powstało z okazji 40-lecia powołania do życia Dolnośląskiej Chorągwi Harcerzy w opraciu o kronikę 7 
DDH z lat 1945-1947 oraz relacji ustnych lub pisemnych byłych hufcowych lub drużynowych. Ideą opracowania było 
pokazanie rzetelnie historii organizowania harcerstwa w Jaworze w różnorodnych formach organizacyjnych, poczynając 
od 1945 r. To dzieje pokolenia które przybyło na te tereny po 1945 r. by tworzyć socjalistyczną rzeczywistość. W 
opracowaniu zamieszczono dzieje formowania się Hufca Jawor oraz jego działalność w latach 1945-1956. 
  
MHAR/ZHL/221 
Chorągiew Śląska. 25 lat 32 Sanitarnej Drużyny Instruktorskiej i Studenckiego Kręgu Instruktorskiego ZHP przy Śląskiej 
Akademii Medycznej 
Śląska Akademia Medyczna im. Ludwika Waryńskiego w Katowicach (wydawca), Komenda Chorągwi Katowickiej ZHP 
im. Bohaterów Pracy Socjalistycznej (wydawca), Karczewska Krystyna (autor), Obuchowicz Anna (autor), Wesoły 
Mirosława (autor), Bajtlik-Malinowska Bogumiła (autor), Petelenz Michał (autor) 
1983; 1958-1983 
dokumentacja aktowa, opracowanie, wspomnienia 
Materiały powstały w oparciu o wspomnienia kolejnych komendantów Kręgu, książki pracy, kroniki i sprawozdania 
obozowe. Spis treści opracowania składa się z dziesięciu rozdziałów: 
1. Przedmowa 
2. O Studenckim Kręgu Instruktorskim mówię... - w rozdziale tym zawarto listy gratulacyjne z okazji 20 i 25-lecia 
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działalności Studenckiego Kręgu Instruktorskiego 
3. Opiekunowie harcerskiego ruchu instruktorskiego na Uczelni - w rozdziale tym wymieniono opiekunów Studenckiego 
Kręgu Instruktorskiego przy Śląskiej Akademii Medycznej z uwzględnienim lat zajmowania stanowiska. 
4. Nasi wieloletni przyjaciele - jako przyjaciół wymieniono Władze Śląskiej Akademii Medycznej, Głównej Kwatery 
ZHP, Komendy Chorągwi ZHP w Katowicach 
5. Z kart historii SKI ZHP Śląskiej Akademii Medycznej 
a). Kolejni Komendanci Kęgu 
b). Ważniejsze daty w historii kręgu 
c). Odznaczenia i nagrody SKI ZHP 
d). Liczbowe podsumowania 25 lat pracy 
6. Rys działalności śródrocznej 32 Sanitarnej Drużyny Instruktorskiej i SKI ZHP 
7. Nasze letnie obozy 
a). Działalność społeczno-naukowa 
b). Dziecięce obozy zdrowotne 
8. Obozowe prace naukowe członków SKI ZHP Śląskiej Akademii Medycznej wygłoszone na Sesjach Uczelnianych STN 
Śląskiej Akademii Medycznej 
9. Wspomnienia, wspomnienia... - w rozdziale tym zawarto wspomnienia członków kręgu o wielu aspektach jego 
działalności. 
10. Wykaz nazwisk wyróżniających sie członków 32 Sanitarnej Drużyny Instruktorskiej i SKI ZHP. - wykaz podzielono 
według lat. 
  
MHAR/ZHL/222 
Chorągiew Śląska. Geneza i powstanie katowickiego harcerstwa. Jadwiga i Miłosz Sołtysowie, cz. 1 – do 1921 r., cz. 2 – 
od 1921 
Czylok Tadeusz (autor), Komisja Historyczna Hufca ZHP w Katowicach (wydawca), Komenda Hufca ZHP w Katowicach 
(wydawca) 
1990; 1865-1986 
dokumentacja aktowa, opracowanie, życiorys 
Opracowanie poświęcone opisowi życia i działalności Jadwigi i Miłosza Sołtysów na tle wydarzeń historycznych - I wojna 
światowa, plebiscyt na Górnym Śląsku, powstania śląskie, II wojna światowa i okres po wyzwoleniu w Polsce Ludowej. 
Opracowanie podzielone na dwie części. Pierwsza obejmuje lata 1865 (data urodzenia ojca Miłosza - Joachima Sołtysa) do 
1921 roku. Druga obejmuje lata od 1921 do 1986 roku. W pierwszej części zawarto informacje biograficzne o rodzicach (I 
rozdział) i rodzeństwie Miłosza (II rozdział). Następnie zamieszczono informację o początkowych latach życia, nauce i 
działalności w czasie I wojny światowej Miłosza Sołtysa (III Rozdział). W kolejnej części (Rozdział IV) zamieszczono 
informację o matce Jadwigi (przyszłej żony Miłosza Sołtysa) i informacje o samej Jadwidze. Ślub wzieli w 1920 roku 
(Rozdział V) i razem udali się na Śląsk do pracy plebiscytowej. Tutaj 30 lipca 1920 roku powstał Inspektorat Harcerski 
Okręgu Górnego Śląska w którym sołtysowie zostali pierwszymi komendantami (Rozdział VI). W kolejnej części 
(Rozdział VII) autor opisuje działalność Sołtysów w czasie plebiscytu i powstań śląskich. Na końcu pierwszej części 
opracowania zamieszczono przypisy, źródła i erratę. Druga część opracowania (broszura II) rozpoczyna się czasem w 
niepodległej Polsce (Rozdział I), kiedy to Miłosz Sołtys zostaje nauczycielem w różnyc szkołach warszawskich, rodzą się 
jego dzieci - syn Stanisław i córka Anna, następnie przeprowadzają się do Katowic. W tej części mowa już o 
przygotowaniach do II wojny światowej. Kolejna część opracowania (Rozdział II) poświęcono synowi Miłosza Sołtysa - 
Stanisławowi. Następny rozdział III poświęcono życiu rodziny Sołtysów w czasie II wojny światowej, w której wyniku 
śmierc ponisł Miłosz Sołtys i jego syn Stanisław. Kolejny rozdział IV to już powojenne losy Jadwigi Sołtys. Na końcu 
zamieszczono przypisy, indeks nazwisk i źródła. Zarówno w I jaki II broszurze zawarto przedruki zdjęć z życia i 
działalności Sołtysów. 
  
MHAR/ZHL/223 
Chorągiew Śląska. Geneza i powstanie katowickiego harcerstwa. Inspektor harcerski Jan Przybyła 
Czylok Tadeusz (autor), Komenda Hufca ZHP w Katowicach (wydawca), Komisja Historyczna Hufca ZHP w Katowicach 
(wydawca) 
1991; 1884-1942 
dokumentacja aktowa, życiorys 
Opracowanie poświęcone w całości harcerskiemu inspektorowi Górnośląskiego Okręgu ZHP - Janu Przybyle. Na początku 
opracowania zamieszczono spis zdjęć zamieszczonych w broszurce, erratę oraz spis treści. W spisie treści zawarto 
dziewięć rozdziałów: 
1. Wprowadzenie 
2. Rodzina - ojciec Jana - Teodor miał niewielkie gospodarstwo rolne w dzisiejszej dzielnicy Gliwic - Sierakowicach. 
Matka - Karolina pochodziła z sośnicowickiej rodziny Franoszów. Mieli oni piecioro dzieci - najstarszym był Jan 
urodzony 18 października 1884 roku. Szkołę podstawową ukończył w Sierakowicach. Później rodzina przeniosła się do 
Zabrza gdzie ojciec Jana pracował w hucie.Jan już we wczesnej młodości angażował się w działaność narodową i 
społeczną w "Eleusis". W dalszej części autor opisuje losy braci Jana Przybyły. 
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3. Na "obczyźnie" - w wieku 18 lat znalazł się Jan w 1903 roku w Krakowie a poźniej we Lwowie. Studia ukończył w 
1909 roku i pracował w Galicyjskim Towarzystwie Gospodarczym we Lwowie. 
4. Czas walki - to losy Jana Przybyły w czasie powstań śląskich i plebiscytu. 
5. W odrodzonej Polsce - cza okresu międzywojennego 
6. Zemsta wroga - czas II wojny światowej, losy wojenne Jana, jego żony Marii i synów Zbigniewa i Janusza. 
7. Przypisy 
8. Indeks nazwisk 
  
Jan Przybyła zginął w obozie koncentracyjnym w Auschwitz 11 sierpnia 1942 roku. 
9. Wykaz źródeł. 
W treści opracowania przedruki zdjęć. 
  
MHAR/ZHL/224 
Chorągiew Śląska. Hufiec Katowice. Harcerski pomnik ku czci harcerek i harcerzy poległych w latach 1939-1945. 
Kampania programowa Chorągwi Katowickiej 
Komenda Chorągwi Katowickiej ZHP im. Bohaterów Pracy Socjalistycznej (wydawca), Komisja Historyczna Katowickiej 
Komendy Chorągwi ZHP (autor) 
1981 
dokumentacja aktowa 
Broszurka wydana w związku z Kampanią Katowickiej Chorągwi im. Bohaterów Pracy Socjalistycznej ogłoszną w 
związku z budową 'Pomnika ku czci harcerek i harcerzy Chorągwi Śląskiej poległych w latach 1939-1945". Broszura w 
swej treści  (wstępie napisanym przez Niederlińskiego Wojciecha, hm - Przewodniczącego Komisji Historycznej 
Katowickiej Komendy Chorągw ZHP) nawołuje do podjęcia zadań kampanii "Harcerski Pmnik" wyznaczając cele i 
zadania harcerzom do realizacji.  
Cele: 
- gromadzić materiały historyczne, dokumenty, fotografie, pamiątki obrazujące dzieje czynu harcerskiego w latach II 
wojny światowej  
- poznać historię walk harcerzy swojego regionu, Śląska i Zagłębia w latach  
1939-1945 
- udział w budowie pomnika ku czci harcerek i harcerzy Chorągwi Śląskiej poległych w latach 1939-1945. 
  
MHAR/ZHL/225 
Chorągiew Śląska. Fundacja Nagród i Wyróżnień im. Bohaterów Wieży Spadochronowej. Korespondencja 
Mitręga Jan dr. h.c. 
2002-2004 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
Zbiór dokumentów- korespodencji: 
1. list na papierze firmowym Fundacji Nagród i Wyróżnień im. Bohaterów Wieży Spadochronowej wysłany przez Prezesa 
tej Fundacji Pana dr. h.c. Mitręgę Jana do  Redaktora Naczelnego "Dziennika Zachodniego" Pana Romualda Orzeł z lipca 
2004 r. List dotyczy sytuacji panującej na Śląsku a także krytycznych uwag pod adresem artykułu P. Michała Smolarza 
"Smutne 750 lecie Bytomia". 
2. List na papierze firmowym Fundacji Nagród i Wyróżnień im. Bohaterów Wieży Spadochronowej z 30 września 2004 r. 
wysłany przez Prezesa tej Fundacji Pana dr. h.c. Mitręgę Jana do Naczelnego Redaktora Miesięcznika "Śląsk" P. Tadeusza 
Kijonka. List zawiera pochwały pod adresem Hufca ZHP Katowice i jego zasług. Na końcu listu informacja o załączniku: 
"O wierności i bohaterstwie michałowickich i siemianowickich harcerzy"- załącznika w dokumentacji brak. 
2. List na papierze firmowym Fundacji Nagród i Wyróżnień im. Bohaterów Wieży Spadochronowej z listopada 2002 r. 
wysłany przez Prezesa tej Fundacji Pana dr. h.c. Mitręgę Jana do Prezydenta RP, dotyczący sytuacji górnictwa na Śląsku. 
3. Wycinek prasowy z artykułem "Starzykowie i ojce" dotyczącym sytuacji na Śląsku. 
  
MHAR/ZHL/226 
Chorągiew Śląska. Hufiec Myszków. Zarys działalności harcerskiej na ziemi myszkowskiej w latach 1922-1975 
Wojtycza Janusz (autor), Cupiał Dariusz (autor) 
1999; 1922-1975 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
Broszurka pt. " Zarys działalności harcerskiej na ziemi myszkowskiej w latach 1922-1975". opisuje dzieje tej organizacji 
na przestrzeni pięćdziesięciu lat. Powstała na podstawie kronik drużyn, archiwaliów znajdujących się w rękach 
prywatnych, dokumentów dotyczących działalności hufca w archiwum Komendy Chorągwi ZHP w Katowicach, kroniki 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Myszkowie. Na końcu broszurki zawarto spis treści złożony ze Wstepu i 6 rozdziałów: 
1. Początki harcerstwa na ziemi myszkowskiej (1922-1939). 
2. Odtwarzanie struktur harcerstwa po wojnie (1945-1949) 
3. Działalność harcerska w ramach ZMP w latach 1950-1956 
4. Harcerstwo w powiecie myszkowskim w latach 1956-1970 
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5. Działalność hufca w latach 1970-1975 i zmiany administracyjne 
6. Sylwetki komendantów Hufca Myszków. 
Na końcu opracowania zawarto Przypisy. W treści broszury znajdują sie przedruki zdjęć z różnych okresów działalności 
Hufca Myszków. 
  
MHAR/ZHL/227 
Chorągiew Śląska. Hufiec Ruda Śląska. Związek Harcerstwa Polskiego na terenie miasta Ruda Śląska, cz.1 1920-1939 
Komisja Historyczna Hufca Ruda Śląska 
1983; 1920-1939 
dokumentacja aktowa 
To pierwsza część opracowanie historii harcerstwa na terenie miasta Ruda Śląska w latach 1920-1970, przygotowane w 
1983 roku przez Komisję Historyczną przy Hufcu Ruda Śląska. część pierwsza obejmuje lata 1920-1939 i skupia się na 
następujących problemach, wybrane zagadnienia dotyczące miasta Ruda Śląska, Zarys harcerstwa w latach Powstań 
Śląskich i plebiscytu, układ hufców w latach 1923-39, praca drużyn harcerzy i harcerek w latach 1923-39, rozwój drużyn, 
informacje o innych środowiskach, wnioski i uwagi o harcerstwie przedwojennym. 
  
MHAR/ZHL/228 
Chorągiew Śląska. Hufiec Rybnik. Początki harcerstwa na ziemi rybnickiej 
Kaczmarczyk Walenty, hm (autor), Komisja Historyczna Hufca im. Harcmistrza Józefa Pukowca w Rybniku (wydawca) 
1986; 1920-1923 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
Broszura pt. "Z dziejów harcerstwa na ziemi rybnickiej. Gawęda 1" obejmuje lata 1920-1923. Zawiera historię powstania 
drużyn harcerskich na ziemi rybnickiej. Zawiera również opis działalności drużyn w czasie powstań śląskich, w czasie 
plebiscytu 20 marca 1921 r. Zawiera definicję skautingu. Na końcu opracowania zawarto spis wykorzystanej do 
opracowania bibliografii i materiałów. 
  
MHAR/ZHL/229 
Chorągiew Śląska. Hufiec Rybnik. 60-lecie pracy hufca 
nieznany (autor) 
1983; 1923-1983 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
Broszura wydana z okazji 60-lecia pracy Hufca ZHP w Rybniku. Na pierwszych dwóch stronach zawarto ramowo historię 
Hufca Rybnik. Na kolejnych zamieszczono program Kampani Hufca Rybnik pn. "Szlakiem zielonych lat". Na końcu 
zmieszczono Terminarz Kampanii oraz wzory (niewypełnione) meldunków: 
- Meldunek drużyny (szczepu) o przystapieniu do kampanii 
- Meldunek o zakończeniu realizacji kampanii. 
  
MHAR/ZHL/230 
Chorągiew Śląska. Hufiec Rybnik. Harcerstwo na ziemi rybnickiej 
Kaczmarczyk Walenty, hm (autor) 
po 1986; 1911-1945 
dokumentacja aktowa 
Opracowanie złożone z dwóch części: 
1. Początki harcerstwa na ziemi rybnickiej - w tej części autor opisuje początki skautingu na ziemi polskiej, powstanie 
Związku Harcerstwa Polskiego na Śląsku, akcje plebiscytową na Śląsku, powstanie pierwszej drużyny harcerskiej w 
okresie plebiscytu w Knurowie - I Męska Drużyna im. Henryka Dąbrowskiego oraz I Drużyny Żeńskiej im. Królowej 
Jadwigi, powstanie I Drużyny Męskiej im. Adama Mickiewicza w Rybniku, wybuch trzech powstań śląskich, plebiscyt, 
autor podaje skład hufca Rybnik. Na końcu opracowania autor zamieszcza przypisy, bibliografie i materiały.  
2. Z dziejów harcerstwa na ziemi rybnickiej w czasie II wojny światowej - w części tej autor zawarł najpierw ogólny opis 
czasów II wojny światowej, wspomniał o Pogotowiu Harcerek oraz konspiracyjnej działalności harcerskiej. W dalszej 
części autor pragnie ukazać oblicze rybnickiego harcerstwa czasu wojny. Zmagania i losy harcerzy, którzy nadal "pełnili 
służbę" w swojej drużynie, jak i tych, którzy zostali powołani do służby obywatelskiej w szeregach wojska czy 
samoobrony; również tych, którzy już "wyrośli" z szeregów harcerstwa, a z chwilą kiedy zaistniała potrzeba stanęli do 
walki wierni złożonemu kiedyś Przyrzeczeniu. Autor pragnie szczególnie pokazać różnorodne formy walki z okupantem 
posiłkując sie następującym planem: zmagania z działalnością irredenty niemieckiej przed 1 września, pogotowie 
harcerskie, ratowanie bibliotek i majątku harcerskiego, zderzenie z hitlerowską rzeczywistością, udział w kampanii 
wrześniowej, pierwsze formy walki z okupantem, ucieczki do wojska polskiego, organizacje podziemne (Polska 
Organizacja Powstańcza, Polska Tajna Organizacja Powstańcza, siatka wywiadowcza "August", ZWZ AK), bohaterskie 
rodziny chwałowickich harcerzy i zkończenie. Na końcu autor zamieścił bibliografię. 
  
MHAR/ZHL/231 
Chorągiew Śląska. Hufiec Siemianowice Śląskie. Lista strat 
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Wilk Maria (autor) 
2004; 1939-1945 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
Opracowanie pt. "O wierności i bohaterstwie michałowickich i siemianowickich harcerzy". Opracowanie zawiera podział 
na dwie części. W pierwszej części opracowania zawiera listę ofiar - harcerzy, II wojny światowej z Michałowic, 
Siemianowic, Bytowa i okolic. Lista zawiera krótkie życiorysy każdej z ofiar. 
Druga część opracowania została zatytułowana "Dziewięciu dzielnych z Siemianowic". Zawiera nazwiska 9 osób - 
młodych Ślązaków stawiających sobie za cel odzyskanie wolności. Ich działalność była różnorodna: zbierali informacje o 
wyróżniających się sadyzmem Niemcach, rozpowszechniali podziemna prasę, gromadzili materiały wybuchowe, 
wynoszone z kopalni przez zaufanych górników, lonty strzałowe i zapalniki. Ich nazwska nie figurują na listach strat 
Śląska. Przy każdym nazwisku umieszczono krótki biogram. 
  
MHAR/ZHL/232 
Chorągiew Warmińsko-Mazurska. Hufiec Ełk w latach 1945-1949 
Bauer Jerzy (autor) 
1987; 1945-1949 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
Opracowanie pt. "Związek Harcerstwa Polskiego na Ziemi Ełckiej w latach 1945-1949" składa sie z następujących części: 
- Od autora 
Rozdział I - Warunki powstania ruchu harcerskiego na Ziemi Ełckiej - autor zaznacza, że organizacja harcerska na ziemi 
ełckiej powstała dopiero po II wojnie światowej i była na tych terenach organizacją pionierską.  
Rozdział II - Powstanie i rozwój męskiego hufca ZHP na Ziemi Ełckiej - zawiera biogram Leszka Kuklińskiego inicjatora 
i współorganizatora harcerstwa w Ełku i na ziemi ełckiej, opisuje powstanie pierwszych drużyn harcerskich i hufca Ełk.  
Rozdział III - Organizacja i działalność hufca ZHP w Ełku i powiecie - w treści wymieniono wszystkie drużyny (wraz z 
drużynowymi) ełckiego hufca jakie istniały do grudnia 1947 r. 
Rozdział IV - Stosunek władz i społeczeństwa do ZHP 
- Posłowie 
W załączeniu znajdują się kserokopie zdjęć i kserokopie oryginalnych dokumentów dotyczące działalności Hufca Ełk.  
  
MHAR/ZHL/233 
Chorągiew Warmińsko-Mazurska. Harcerstwo żeńskie 1945-1948 
Garwolińska-Błaszczykowa Krystyna, phm (autor), Kleczyńska-Mycke Irena (autor) 
po 2003; 1945-1948 
dokumentacja aktowa, relacja 
Opracowanie złożone z trzech relacji: 
1. "O żeńskim harcerstwie na Warmii i Mazurach w latach 1945-1948" - relacja Krystyny Garwolińskiej-Błaszykowej. 
Autorka wspomina początki harcerstwa na Warmii i Mazurach, wspomina, że inicjatorką powstania żeńskiego harcerstwa 
na Warmii i Mazurach była hm Maria Osipow-Polakowa (1913-2000), ona utworzyła 68 Warszawską Żeńską Drużynę 
Harcerek, po wojnie dała ogłoszenie w gazecie olsztyńskiej w latach 1945/46 aby się zgłaszały harcerki - zaczęła się 
kształtować Mazurska Chorągiew Harcerek. Autorka wspomina Pogotowie Harcerek, a także przedstwia organizacje 
Hufca Olsztyńskiego, wspomina powstanie i życie Stanicy Harcerskiej. 
2. "To miało trwać tylko 10 dni" - relacja Ireny Kleczyńskiej-Mycke - wspomnienia dotyczą okresu powojennego, autorka 
wyjeżdża do Olsztyna (na prośbę Marii Osipow) gdzie tworzy się Mazurska Chorągiew Harcerek. Wspomina o pierwszym 
sztandarze Hufca Olsztyn. 
3. Relacja nieznanego autorstwa - opis początków pracy "Warmia i Mazury". W tekście wiele nazwisk związanych z akcją 
"Mazury". 
  
MHAR/ZHL/234 
Chorągiew Warmińsko-Mazurska. Materiały do historii chorągwi 
Urbanowicz-Woyke Halina (autor), Garwolińska-Błaszczykowa Krystyna, phm (autor) 
po 1998; 1947-1957 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
Na całość zgromadzonych materiałów składają się dokumenty:  
1. Krystyna Garwolińska: Wykaz hufców i instruktorek Mazurskiej Chorągwi Harcerek; 1947/48 
2. Halina Urbanowicz - Woyke: Wspomnienia, Moja Przygoda harcerska, Komenda Mazurskiej Chorągwi Harcerek 
3. Szkolenie drużynowych w Mazurskiej Chorągwi Harcerek 1947/8-1948/9 
4. Zwolnienie Haliny Urbanowicz z funkcji Komendantki Chorągwi 
5. Protokół przekazania Chorągwi i I rozkaz nowego Komendanta Warmińsko-Mazurskiej Chorągwi Harcerskiej 
6. Odradzanie Harcerstwa na Mazurach. 
  
MHAR/ZHL/236 
Chorągiew  Wielkopolska. Wielkopolska Chorągiew Harcerek 
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Piotrowska-Szulczewska Danuta 
1982-1983; 1909-1939 
opracowanie, mapa, spis 
Opracowanie zawiera historię działania Wielkopolskiej Chorągwi Harcerek w latach 1912-1939. 
Spis treści: 
I Słowo wprowadzające 
II Zarys ogolnej sytuacji na terenie zaboru pruskiego w końcu XIX wieku i na poczatku XX. 
III Początki powstania skautingu w czasach zaboru. 
IV Tworzenie się i działalnośc poszczególnych drużyn. 
V Początki Polski Niepodległej 1919-1922. Powstanie Wielkopolskie. 
VI Kroniki poszczególnych lat 1923-139. 
VII Zestawienia w formie spisów i tabel 
1. Wykaz hufców w 1933 r. 
2. Spis imienny harcmistrzyń, podharcmistrzyń i działaczek harcerskich w latach 1929-1935. 
3. Spis pierwszych drużynowych, w latach późniejszych instruktorek, członkiń Komendy Chorągwi, hufcowych przez 
wszystkie lata. 
4.Ostatni spis instruktorek z 1938 r. 
5. Wykazy hufców z lat 1937, 1938. 
6. Zuchy - według wieku, gwiazdek i sprawności 1936. 
7. Wykaz sprawności harcerskich 1936. 
8. Sporty uprawiane przez harcerki 1936. 
9. Ogólny stan lczbowy Chorągwi 1936. 
10. Drużyny według wieku i stopni 1936. 
11. Harcerki według zawodów 1936. 
12. Sprawozdania z kursów, obozów, kolonii za lata 1930-1935 (z 1937). 
13. komendantki Choragwi, przyboczne, przewodniczący z.o. w latach 1920-1939. 
14. Sekretariat i biblioteka Chorągwi. 
15. Krzyże i książeczki służbowe. 
16. Stan liczbowy w latach 1930-1935. 
VIII Mapki 
1. Rozmieszczenie drużyn w zaborze pruskim i w pierwszych latach niepodległości. 
2. Drużyny na terenie województwa poznańskiego w 1932. 
3. Druzyny w 1938 r. i po zmianie granic województwa. 
  
MHAR/ZHL/237 
Chorągiew Wielkopolska Harcerek  
1912-1939 
Piotrowska-Szulczewska Danuta 
1992; 1912-1939 
opracowanie 
Opracowanie poświęcone jest historii i działalności Wielkopolskiej Chorągwi Harcerek w latach 1912-1939. 
Spis treści: 
Słowo wstępne, 
Część pierwsza - Wielkopolska Chorągiew Harcerek 1912-1939 
    Pogląd ogólny, 
Część druga - Wielkopolska Chorągew Harcerek 1912-1939 
    Materiały - Wydarzenia - Działalność, 
Układ materiału, 
Początki skautingu żeńskiego w Wielkopolsce, 
Działalnośc drużyn skaute w Wielkopolsce w latach 1912-1918, 
Harcerki u początku Polski niepodległej - lata 1919-1922, 
Stan i formy działalności w latach 1920-1922, 
Wielkopolska Choragiew Harcerek. Kronika lat 1923-1939. 
Indeks nazw geograficznych, 
Indeks nazwisk, 
Mapy, 
Opracowanie zawiera kilka ilustracji.An 
  
MHAR/ZHL/238 
Chorągiew Wielkopolska. Materiały do historii harcerek 
wielu 
1949-1987; 1945-1949 
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notatki, wycinek prasowy, sprawozdanie, rozkaz 
Materiały do historii harcerek w Chorągwi Wielkopolskiej: 
1. Rozkaz Chorągwi wielkopolskiej Harcerek w Poznaniu z 16.09.1946 r. 
2. List skierowany przez Komendantkę Chorągwi hm. Marię Fiedlerównę do harcerki z 3.09.1948 r. 
3. Rozkaz l. 4 Komendantki Obozów Kształceniowych hm. Marii Fiedlerówny. 
4. Sprawozdanie Komendantki Wielkopolskiej Chorągwi Harcerek w dniu 17.03.1949 r. 
5. Opracowane hasła do encyklopedii "Wielkopolska Chorągiew Harcerek w latach 1945-1949" przez hm. Stefanię 
Kaszubową i phm. Wandę Sedlaczek w 1987 r. wraz z mapą/ 
6. Spis wazniejszych obozów szkoleniowych organizowanych przez Wielkopolską Komendę Harcerek w latach 1945-
1949. 
7. Ankieta członkow Komendy Chorągwi ZHP w latach 1945-1949 wypełniona przez Marię Fiedler. 
8. Ksero wycinków z "Głosu Wielkopolskiego" na temat wydarzeń harcerskich. 
9. Przepisane fragmenty ogłoszeń i artykułow z gazet (maszynopis) na temat działalności harcerek w Wielkopolsce.  
  
MHAR/ZHL/239 
Chorągiew Wielkopolska. Materiały dotyczące początków harcerstwa w Poznaniu 
nieznany 
od 1945; 1918-1945 
materiały historyczne 
Zbiór różnych materiałów do historii harcerstwa w Poznaniu: 
1. Wizytówka do właściciela Zespołu Pałacowo - Parkowego w Gładyszach - Zenona Marzyńskiego. 
2. Protokół na ćwika, 
3.Protokoł próby na stopień ćwika (szeroki), 
4. Zapis prawa harcerskiego z 1945 r. 
5. Opis powstania i działalności Drużyny Harcerskiej im. Józefa Poniatowskiego w Poznaniu w latach 1919-1921 r. - dar 
Zenona Marzyńskiego. 
  
MHAR/ZHL/240 
Chorągiew Wielkopolska. Jeszcze w sprawie „Ula Przemysław” 
Wiza Józef (autor) 
1987; 1939-1945 
dokumentacja aktowa, wspomnienia 
Autor opisuje życie mieszkańców Poznania po wkroczeniu Niemców w 1939 r. Panował tam ostry terror paraliżujący 
życie codzienne. Wspomina rozbicie władz harcerskich po wypadkach wrześniowych i oraz trudne warunki działalności 
konspiracyjnej. 
  
MHAR/ZHL/241 
Chorągiew Wielkopolska. Sprawozdanie z wystawy 75 lat Harcerstwa Polskiego w Klubie Krąg w Poznaniu 
nieznany 
1986-1987 
sprawozdanie 
Sprawozdanie z przygotowań i Pokazu Zbiorów Filatelistycznych i Hobbystycznych "75 lat Harcerstwa Poslkiego", który 
odbył się w dniach od 11 do 19 października 1986 roku w Osiedlowym Klubie "Krąg" w Poznaniu.  
Spis treści: 
1. Okres przygotowawczy. 
2. Realizacja techniczna. 
3. Uroczystość otwarcia. 
4. Ekspozycja. 
5. Imprezy towarzyszące. 
6. Kroniki. 
7. Informacja i propaganda. 
8. Koszty. 
9. Ocena pokazu. 
do sprawozdania załączono: 
1. Katalog 
2. Zaproszenie na otwarcie pokazu. 
3. Zaproszenie do zwiedznia pokazu. 
4. Plakat z zaproszeniem na pokaz z informacjami o harmonogramie. 
5. Kopie wycinków prasowych. 
6. Ksero 8 fotografii. 
  
MHAR/ZHL/242 
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Chorągiew Wielkopolska. 25-lecie 1 Żeńskiej Drużyny Harcerek im. Emilii Plater w Poznaniu 1912-1937 
Jakubowska Janina (z Łakińskich) (autor), Domańska Bożena (z Tucholskich) (autor), Kicińska Halina (autor) 
1937; 1912-1937 
dokumentacja aktowa, opracowanie, wspomnienia 
Opracowanie zostało wydane jako "Jednodniówka" i miało za zadanie utrwalenie wspomnień harcerek z 1 Żeńskiej 
Druzyny Harcerek im. Emilii Plater w Poznaniu. Początkowe strony to historia drużyny w następującej kolejności:  
1. Okres od założenia do 1918 roku w opracowaniu Janiny Jakubowskiej (z Łakińskich) 
2. Okres od 1919 do 1928 r. w opracowaniu Bożeny Domańskiej (z Tucholskich) 
3. Okres od 1928 r. do chwili obecnej (czyli 1937 r.) w opracowaniu Haliny Kicińskiej 
Kolejne strony opracowania to wspomnienia członkiń drużyny nadesłane do redakcji (14 osób). Następnie zamieszczono 
Statut "Towarzystawa Emilii Plater" - tajnej organizacji oświatowej, założonej w listopadzie 1913 r. przy 1 Żeńskiej 
Drużynie Harcerek im. Emilii Plater, a istniejącej do roku 1919. Na kolejnych stronach umieszczono wspomnienia 
pośmiertne o członkiniach drużyny (6 osób). Na końcu zawarto "Spis członkiń 1 Żeńskiej Drużyny Harcerek im. Emilii 
Plater 1912-1918". 
  
MHAR/ZHL/243 
Chorągiew Wielkopolska. Poznańska Błękitna Czternastka im. Stanisława Żółkiewskiego 
Łaszewski Kazimierz 
1992-1995; 1919-1939 
opracowanie, kronika 
Opracowanie historii Błękitnej 14 Drużyny Harcerzy (lub Poznańskiej Drużyny "Błękitna czternastka") im. Stanisława 
Żołkiewskiego w latach 1919-1939. Inne nazwy drużyny : Poznańska Drużyna Harcerzy im. majora Waleriana 
Łukasińskiego (od 20 kwietnia 1919 do 1923). 
Spis treści: 
Część I - co każdy Czternastak o skautingu - harcerstwie wiedzieć powinien 
1. Bi-Pi - Baden Powell, 
2. Andrzej i Olga z Drahonowskich Małkowscy, 
3. Wszystko, co nasze ... Kozielewski, 
4. Przyrzeczenie i prawo harcerskie. 
5. Lilijka harcerska - O N C 
6. Czuwaj! 
7. Krzyż hacerski i jego autor 
8. Ks. Kazimierz Lutosławski 
9. Nowe nazewnictwo. 
10. Citius - altius - fortius 
11. Książeczka służbowa. 
Część II - co każdy CZternastak o swojej drużynie wiedziec powinien 
1. Sztandar drużyny (pierwszy), 
2. Hymn drużyny, 
3. Początki gimnazjum i drużyny, 
4. Rok pracy harcerskiej 1921-1922 
5. Rok 1922/23 
6. Zbrodnia i kara 
7. Rok 1923/24 i Zlot w Warszawie 
8. Jak to ja na ... obozie ładnie 
9. Rok 1924/25 
10. Rok 1925/26 
11. Rok 1926/27 
12. Nie chwal dnia przed wieczorem. 
13. Rok 1927/28 
14. Takie były zabawy 
15. Rok 1928/29 
16. Brat nasz ogień 
17. Rok 1929/30 
18. O pieśni nasza! 
19. Rok 1930/31 
20. Półrocze 1932 (drużynowym Manthey) 
21. Rok 1931/32 
22. Rok 1932/33 
23. Rok 1933/34 
24. Dzienne rozkazy Polak ... 
25. Rok 1934/35 
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26. Rok 1935/36 
27. Ogłaszam alarm... 
28. Rok 1926/37 
29. Pro hibernis 
30. Rok 1937/38 
31. Pieśń i wiara przewodniczy 
32. Rok 1938/39 
33. Spis osób (kryterium dostępności) 
34. Lista instruktorów i drużynowych 
35. Obozy i Zloty 
36. Rodzeństwo w czternastce 
37. Stanisław Żółkiewski - żywot, bibliografia 
38. Żółkiew - w historii i dzisiaj. 
Dodatkowymi elementami, nie dopietymi do poracowania są: 
1. Ksero artykułu z gazety o o. Stanisław Dobecki 
2. Nekrologi o. Dobeckiego - ksero z gazety (Gazeta Wyborcza) 
  
MHAR/ZHL/244 
Chorągiew Wielkopolska. 16 Poznańska Drużyna Harcerzy im. Józefa Bema 
Kowalczyk Bogusław, hm (autor) 
po 1984; 1939-1945 
dokumentacja aktowa, wycinek prasowy 
Treść złożona z kilku elementów: 
1. broszura pt. "Harcerskiego Kręgu Szesnastaków "BEMAK", Numer 1" - poświecona działalności harcerzy na ziemi 
wielkopolskiej, Szarym Szeregom, Pogotowiu Harcerzy, opisowi pierwszych dni kampanii wrześniowej w Wielkopolsce, 
informacje o działalności konspiracyjnej w Poznaniu - kryptonim "Ul Przemysław", informacje o organizacjach ruchu 
oporu w Poznaniu i Wielkopolsce, informacje o udziale Wielkopolan w ruchu oporu w innych stronach polskiej ziemi. W 
treści opracowania można znaleźć przedruki rozkazów oraz wiele wskazówek bibliograficznych.  
2. Zaproszenie z okazji 70-lecia 16 Poznańskiej Drużyny Harcerskiej im. Generała Józefa Bema przy Liceum im. Ignacego 
Jana Paderewskiego (w treści program). 
3. Artykuł z "Głosu Wielkopolskiego" z 19 maja 1992 r. "O konspiracji w Wielkopolsce". 
4. Klepsydra z "Głosu Wielkopolskiego" z 4/5 kwietnia 1992 r. informująca o śmierci Tadeusza Grotowskiego.  
5. Artykuł z "Głosu Wielkopolskiego" z 10 lutego 1992 r. pt. "Wykruszają się AK-owskie szeregi".  
6. Klepsydra z "Głosu Wielkopolskiego" z 4 lutego 1992 r. informująca o śmierci Mgr. Jerzego Schmidta.  
7. Ksero z pierwszej i ostatniej strony książki Tadeusza Sobolewicza "Wytrzymałem więc jestem" z życiorysem autora.  
8. Ksero stron 109 i 121 z książki Tadeusza Sobolewicza "Wytrzymałem więc jestem" wydanej przez Wydawnictwo 
Państwowego Muzeum w Oświęcimiu w 1991 oraz fotografia autora po wyzwoleniu. 
9. Artykuł z "Głosu Wielkopolskiego" z 6 lutego 1991 r. pt. "z drukarnia przez wartę. Wspominki C. Parysaka z czasów 
okupacji autorstwa Zdzisława Kandziora. 
10. Artykuł w piśmie "Motywy" nr 25 z 20.06.1984 r. pt. "Piąty Kasztelański", autorstwa Bogusława Kowalczyka. 
11. Artykuł w piśmie "Nurt" nr 7/76 pt. "Za harcerstwo i Polskę" autorstwa Bogusława Kowalczyka. 
12. Zaproszenie na dziesiąte - jubileuszowe spotkanie noworoczne szesnastackie w Poznaniu. W treści program. 
  
MHAR/ZHL/245 
Chorągiew Wielkopolska. Z historii harcerstwa morskiego w Polsce. Dzieje poznańskich drużyn żeglarskich. Opracował 
Ludwik Hermel. 
Hermel Ludwik (autor) 
1976; 1918-1975 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
Opracowanie złożone z kilku dokumentów: 
1. List z 13 grudnia 1976 r. skierowany do Ludwika Hermela od Towarzystwa Przyjaciół Centralnego Muzeum Morskiego 
w Gdańsku z odmową wydania pracy pt. "Historia harcerstwa morskiego w Polsce" z powodu zbyt dużej objętości.  
2. List z dnia 23 stycznia 1980 r. do Ludwika Hermela od Kierownika Redakcji Literatury Harceskiej - P. Marii 
Stępińskiej o odmowie wydania (gdyż praca stanowi tylko fragment historii druzyn żeglarskich). 
3. List z dnia 8 lutego 1978 r. skierowany do Wydawnictwa Harcerskiego od Józefa Michałowskiego zawierający uwagi 
do pracy Ludwika Hermela. 
4. Praca Ludwika Hermela pt. "Historia harcerstwa morskiego w Polsce". Na początku opracowania zawarto bibliografię, 
wykaz zdjęć do pracy, dane dotyczące życia autora oraz:  
1. Posłowie autora 
2. Wstęp 
3. Start I Harcerskiej Drużyny Morskiej 
4. Kurs Instruktorski w Redłowie 
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5. Przygotowanie na jamboree w Danii 
6. Materiał faktograficzny dotyczacy powstania i działalności I Drużyny "Wilków Morskich" w Poznaniu - wyprawa na 
jamboree do Danii 
7. Materiał faktograficzny dotyczacy powstania i działalności II Drużyny Morskiej im. Komandora Floriana Hłaski 
8. Opracowanie na temat "Powstanie harcerstwa żeglarskiego Wielkopolski na tle ogólnego rozwoju ruchu żeglarskiego w 
Polsce". 
9. Przemówienie gen. broni Józefa Hallera na uroczystości dziesięciolecia II Drużyny Morskiej w Poznaniu.  
10. Artykuł Eugeniusza Kwiatkowskiego. 
11. Przedruki artykułów z "Głosu Wielkopolskiego", "Gazety Zachodniej" dotyczace historii harcerstwa morskiego.  
12. Skutki działań wojennych - reaktywowanie Drużyny "Wilków Morskich". 
13. Powstanie "Harcerskiego Klubu Żeglarskiego" w Kiekrzu. 
W treści życiorys Hłasko Floriana. 
  
MHAR/ZHL/246 
Chorągiew Zachodnio-Pomorska. Harcerstwo na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1960. Sesja historyczna ZHP 
w Szczecinie w dniach 11-13 kwietnia 1986 r. 
Ebert Jerzy, hm. (autor), Zaniewska Irena, hm. (autor), Zawartko Maciej, hm. (autor), Gabrysiak Stanisław, hm. (autor), 
Runowicz Edmund, hm. (autor), Miller Jerzy (autor), Pęziński Zdzisław (autor), Wosiński Ryszard, hm. PL (autor), 
Czywczyński Marian, hm. (autor), Kretek Jan, hm. (autor), Wodzyński Ryszard, hm (autor), Czerwiński Błażej (autor), 
Mazurkiewicz Tadeusz, hm. PL (autor), Kuczkowski Jan, hm. PL (autor), Kuszyński Stefan, hm. (autor), Serwański 
Edward prof. dr hab. (autor), Komisja Historyczna Chorągwi Zachodnio-Pomorskiej ZHP im. Budowniczych Polski 
Ludowej (wydawca) 
1987; 1945-1960 
dokumentacja aktowa, opracowanie, fotografia 
Materiały pt. „Harcerstwo na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1960. Sesja historyczna ZHP w Szczecinie w dniach 11-
13 kwietnia 1986 roku”. W spisie treści zawarto:  
1. Słowo wstępne – hm. PL Jerzy Ebert 
2. Wystąpienie w dniu otwarcia sesji  
3. Referaty: 
- Harcerstwo Chorągwi Zachodnio-Pomorskiej. Harcerki w latach 1945-1948. Opracowała mgr Irena Zaniewska hm. PL 
- Harcerstwo Chorągwi Zachodnio-Pomorskiej w latach 1945-48 (Harcerze). Opracował Hm. PL Maciej Zawartko. 
- Harcerze Ziemi Szczecińskiej w latach 1950-60. Opracował Hm. PL Stanisław Gabrysiak. 
4. Głosy w dyskusji: Runowicz Edmund, hm.; Miller Jerzy, hm. PL; Pęziński Zdzisław, mgr; Wosiński Ryszard, hm. PL; 
Czywczyński Marian, hm. PL; Kretek Jan, hm.; Wodzyński Ryszard, hm. PL; Czerwiński Błażej; Mazurkiewicz Tadeusz, 
hm. PL; Kuczkowski Jan, hm. PL; Kuszyński Stefan, hm.;  
5. Uchwały sesji 
-Scenariusz Apelu harcerskiego podsumowującego realizację zadań Odznaki Chorągwianej Ziemi Szczecińskiej – 
12.04.1986 r. 
- Porządek dzienny sesji historycznej – 11-13.04.1986 
- Wyciąg z protokołu 
- Wniosek ze spotkania uczestników Instruktorskiej Sesji Historycznej w Szczecinie w dniach 11-13 kwietnia 1986 r. 
- Prośba Komisji Historycznej Zachodnio-Pomorskiej Chorągwi ZHP w Szczecinie o zamieszczenie na łamach Tygodnika 
„Motywy” wezwania.  
- Uchwała dotycząca Sesji Historycznej  
6. Wykaz uczestników (kserokopia) 
7. Założenia programowe 
8. Pisma gratulacyjne (Komenda Suwalskiej Chorągwi im. mjr Henryka Dobrzańskiego-Hubala; Rzeszowska Komenda 
Chorągwi im. gen. K. Świerczewskiego-Waltera – Przewodniczący Krzysztof Grzebek; Przewodniczący Komisji 
Historycznej Hufca Brzeziny – Zbigniew Walter, hm. PL; [nazwisko nieczytelne], hm. Tarnów).  
Problematyce udziału młodzieży harcerskiej w zasiedleniu i zagospodarowaniu Pomorza Zachodniego poświęca się wiele 
uwagi, przy czym zainteresowania te obejmują także sfery aktywności ruchu w drużynach zuchowych i harcerskich w 
miastach i na wsi. Wychodząc naprzeciw tym zainteresowaniom i potrzebom Komenda Chorągwi Zachodnio-Pomorskiej 
ZHP wspólnie z Komisją Historyczną i Kręgiem Instruktorskim Seniorów oraz przy poparciu i udziale Wojewódzkiej 
Rady Przyjaciół Harcerstwa oraz Zespołu Historycznego Głównej Kwatery ZHP zorganizowały Instruktorską Sesję 
Historyczną z okazji 40-lecia I Ogólnopolskiego Zlotu Młodzieży w Szczecinie pod hasłem „Trzymamy straż nad Odrą” i 
75-lecia Harcerstwa Polskiego. 
  
MHAR/ZHL/247 
Chorągiew Wielkopolska. Edmund Naganowski i Władysław Kołomłocki a początki harcerstwa polskiego na ziemi 
gostyńskiej 
Gostyńskie Towarzystwo Kulturalne (wydawca), Komenda Hufca ZHP im. gen. Franciszka Jóźwiaka "Witolda" w 
Gostyniu (wydawca), Glura Franciszek, hm (autor) 
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1984; 1903-1939 
dokumentacja aktowa, opracowanie, biografia 
Na drugiej stronie opracowania zawarto źródła na których oparta jest broszura. Broszura ukazała sięz okazji 70-lecia ruchu 
harcerskiego na ziemi gostyńskiej i w swojej treści przedstawia osoby, które odegrały zanczącą rolę w okresie 
powstawania harcerstwa na ziemiach polskich i były jednocześnie związane z regionem gostyńskim. W treści 
przedstawiono sylwetki Edmunda Naganowskiego i Władysława Kołomłockiego. W treści przedruki zdjęć z wizerunkami 
E. Naganowskiego i W. Kołomłockiego oraz przedruki dokumentów. 
  
MHAR/ZHL/248 
Chorągiew Wielkopolska. Fragmenty historii harcerstwa gnieźnieńskiego 
Aleksy Ildefons hm. (autor), Harcerski Krąg Seniorów "Lech" Gniezno (wydawca) 
2005; 1913-2003 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
W opracowaniu zawarto 21 rozdziałów w następującej kolejności: 
1. Początki skautingu w Gnieźnie 1913-17. 
2. Skauci w Powstaniu Wielkopolskim 1918-19. 
3. Harcerki gnieźnieńskie 1918-39. 
4. Hufiec Harcerzy - Gniezno 1918-39. 
5. Tajne Harcerstwo "Szare Szeregi" 1939-45. 
6. Wiersz H. Nowakowskiego "Szare Szeregi". 
7. Harcerstwo gnieźnieńskie w latach 1945-49. Hufiec męski, żeński i koedukacyjny. 
8. Hufiec ZHP w latach 1956-1989. 
9. Wykaz imienny instruktorów (fragmenty) lata 1916-39, 1945-49, 1956-89, 1999, 2003. 
10. Wykaz hufcowych Hufców ZHP Gniezno 1916-2003. 
11. Hufiec harcerek i harcerzy w liczbach. 
12. Wykaz poległych harcerzy w latach 1918-1945. 
13. Harcerski Pomnik Pamięci - Gniezno. 
14. Harcerskie miejsca pamieci - Gniezno. 
15. Zloty skautowe i harcerskie w latach 1914-39. 
16. Sport w harcerstwie 1913-60. 
17. Żeglarstwo i sporty wodne 1928-50. 
18. Turystyka w harcerstwie 1913-49. 
19. Kultura w harcerstwie 1913-60. 
20. Wykaz fotografii harcerskiej o tematyce sportowej przekazany do Komisji Historycznej Komendy Chorągwi ZHP w 
Poznaniu na płycie CD. 
21. Pisma Komisji Historycznej w Poznaniu.  
W treści opracowania przedruki zdjęć. 
  
MHAR/ZHL/249 
Chorągiew Wielkopolska. Harcerstwo gnieźnieńskie w wojnie obronnej i okupacji 
Aleksy Ildefons hm. (autor) 
1988; 1939-1945 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
Opracowanie złożone z dwóch części: 
1. pierwsza zatytułowana - "Harcerstwo gnieźnieńskie w wojnie obronnej i okupacji. Wypis z fragmentów historii 
Harcerstwa Ziemi Gnieźnieńskiej, wydanie II rok 1988 - autor - Aleksy Ildefons hm., str. 125-145". Część ta została 
podzielona na podtytuły: 
- 1 września 1939 roku - piątek - wojna - w tej części autor opisuje wkroczenie wojsk niemieckich do Polski i udział 
harcerzy w obronie kraju. 
- Zaczątki konspiracji w środowisku harcerskim Hufca ZHP Gniezno - tu autor pisze o wkroczeniu Niemców do Gniezna 
11 września 1939 r. oraz działalności harcerstwa w konspiracji. Wymienia drużyny harcerzy działające w tym czasie. 
- A co na temat "Gnieźnieńskich Szarych Szeregów" pisały osoby nie związane ze środowiskiem harcerskim?  
- Imienny wykaz 12 aresztowanych przez "Gestapo" działaczy Szarych Szeregów" (nie obejmuje całości strat 
poniesionych przez Szare Szeregi Gniezno). 
2. Życiorysy szczególnie zasłużonych harcerzy dla rozwoju Tajnego Harcerstwa Ziemi Gnieźnieńskiej. Tutaj wymieniono: 
Ludwik Gruszka, hm (1903-1943); phm. Walerian Pawlak; Tadeusz Banach. Na końcu opracowania zamieszczono 
wojenną listę strat i kilka informacji o akcji zbierania dokumentów i mienia harcerskiego. W treści dokumentu przy 
życiorysach zamieszczono naklejone na stronę przedruki zdjęć. 
  
MHAR/ZHL/250 
Chorągiew Wielkopolska. 70 lat harcerstwa ziemi gnieźnieńskiej 
Aleksy Ildefons hm. (autor), Komenda Hufca ZHP Gniezno (wydawca) 
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1983; 1912-1972 
dokumentacja aktowa, kalendarium 
Opracowanie pt. "70 lat (1913-1983) harcerstwa ziemi gnieźnieńskiej" zostało ułożone w formie kalendarium w podziale 
na lata i miesiące. Opis harcerstwa gnieźnieńskiego z lat 1913-1943 był możliwy dzieki materiałom przechowywanym 
przez aktywnego działacza tajnego harcerstwa gnieźnieńskiego phm Czesława Promińskiego. Okres lat 1945-1950 oraz 
1956-1959 opisano na podstawie dostępnych kronik drużyn oraz notatek osobistych. Na 3 stronie opracowania odbito 
historyczne pieczątki eksponowane na wystawie 70 lecia ZHP Gniezno w dniach 12-23.XII.1983 r. Dalej zamieszczono 
opis historii harcerstwa gnieźnieńskiego od 1912 roku - 1972 - zloty, obozy, wędrówki, biegi, obchody świąt, dużo miejsca 
poswięcono czasom II wojny światowej i udziale w niej harcerstwa gnieźnieńskiego, opisano czasy powojenne i 1000-
lecie Gniezna. 
  
MHAR/ZHL/251 
Chorągiew Wielkopolska. Drużyna harcerzy im. Henryka Sienkiewicza w Gnieźnie 
Aleksy Ildefons hm. (autor) 
2005; 1916-1986 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
Opracowanie pt. "Historia Drużyny Harcerskiej im. Henryka Siemkiewicza; Gniezno 1916-1986". Na pierwszej stronie 
odbito historyczne pieczątki, w podpisie umieszczając lata ich użytkowania. Początki działalności drużyny przypadają na 
czasy I wojny światowej - okres wzmożonej działalności konspiracyjnej. Autor wspomina o pierwszych powstałych 
drużynach oraz powstaniu wielkopolskim, przypomina wydarzenia z życia i działalności drużyn Hufca Gniezno ze 
szczególnym uwzględnienim 3 Drużyny Harcerzy im. H. Sienkiewicza w Gnieźnie - kolonie, wycieczki, opłatek drużyn, 
zbiórki, udział w świętach, zawody strzeleckie. Z treści opracowania dowiemy się również o osobach piestujących funkcje 
drużynowych a także o składzie Hufca Gniezno w poszczególnych okresach. Autor pisze również o konspiracji po 1939 r., 
okupacji niemieckiej, akcji żniwnej latem 1945 roku, uroczystościach żałobnych związanych z pogrzebem 
pomordowanych w czasie okupacji, informacje o sztandarach wraz ze zdjęciami. 
W teści opracowania autor zawarł przedruki i oryginały zdjęć. 
  
MHAR/ZHL/252 
Kronika ziemi gostyńskiej ZHP 
Gura Franciszek, Rolnik Jan 
1981; 1913-1975 
dokumentacja aktowa 
Kronika zawiera informacje o rozwoju harcerstwa na ziemi Gostyńskiej od początków skautingu na Ziemiach Polskich do 
roku 1975. Praca podzielona jest na następujące rozdziały: 1) Nasz rodowód; 2) Początki skautingu polskiego; 3) Skauting 
Gostyński w latach 1913-1918; 4) Harcerze gostyńscy w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919; 5) Ruch harcerski w II 
Rzeczypospolitej; 6) Działalność Hufca Gostyń w okresie międzywojennym; 7) Harcerstwo Gostyńskie w latach II Wojny 
Światowej; 8) Narodziny demokratycznego Związku Harcerstwa Polskiego; 9) Organizacja Harcerska Związku Młodzieży 
Polskiej; 10) Związek harcerstwa Polskiego na Ziemi Gostyńskiej w latach 1957-1975; 11) Harcerstwo gostyńskie w 
nowych granicach administracyjnych. Rozdziały 1 do 7 maja charakter opisowy, następne 8 do 11 maja formę 
kalendarium. Opracowanie zawiera informacje o jednostkach harcerskich, dane statystyczne, personalia czołowych 
instruktorów i harcerzy, przypisy i bibliografię. 
  
MHAR/ZHL/253 
Chorągiew Wielkopolska. Losy wojenne i lista strat harcerstwa kaliskiego 
Maciejewski Jan (autor), Komenda Hufca ZHP w Kaliszu (wydawca) 
1989; 1939-1945 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
Opracowanie rozpoczyna data 4 września 1939 roku kiedy do Kalisza wkraczają wojska hitlerowskie. Tutaj opis 
działalności harcerskiej po wkroczeniu wojsk niemieckiech. Następnie w opracowaniu zamieszczono podrozdziały: 
- Uratowanie sztandarów harcerskich 
- Kopiowanie map strategicznych, podrabianie stempli 
- Grupa harcerska przy ZWZ - AK 
- Lista harcerzy kaliskich, którzy zgineli w czasie II wojny światowej  
- Lista harcerzy kaliskich, którzy przeżyli II wojnę światową 
Obie listy zawierają nie tylko same imiona i nazwiska, ale także krótkie biogramy. 
Na końcu opracowania wpisano źródło: Jan Maciejewski "Z dziejów harcerstwa kaliskiego 1911/12 - 1939", opracowanie 
z epilogu. 
Broszura wydana z okazji 50 rocznicy najazdu hitlerowskiego na Polskę. 
  
MHAR/ZHL/254 
Chorągiew Wielkopolska. Pogotowie wojenne harcerstwa kaliskiego 
Maciejewski Jan (autor), Komenda Hufca ZHP w Kaliszu (wydawca) 
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1989; 1939 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
Opracowanie pt. "Pogotowie wojenne Harcerstwa Kaliskiego 1939", podzielono na podrozdziały: 
- Przygotowanie w zakresie obroność kraju 
- Założenia szczegółowe Pogotowia Harcerskiego 
- Rozkaz Przewodniczącego ZHP - Dr Michała Grażyńskiego w sprawie Pożyczki Lotniczej 
- Subskrypcja Pożyczki Obrony Przeciwlotniczej Hufca Kaliskiego 
- Wiosenne Zawody Strzelecko-Łucznicze Hufca Kaliskiego 
- Szkolenie członków Pogotowia Harcerskiego 
- Obchody "Dni Morza" 
- W obliczu zbliżającej się wojny. 
  
Na końcu opracowania zawarto źródło: Jan Maciejewski "Z dziejów harcerstwa kaliskiego 1911/12 - 1939". 
  
MHAR/ZHL/255 
Chorągiew Wielkopolska. Harcerze kępińscy 1918-1939 
Niechciał Czesław (autor), Towarzystwo Miłośników Ziemi Kępińskiej (wydawca), Komenda Hufca ZHP w Kępnie 
(wydawca) 
1992; 1911-1939 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
W opracowaniu na poczatku przypomniano początki skautingu w Polsce oraz początki skautingu na ziemi wielkopolskiej, 
gdzie w 1912 roku powstaje piewrwszy zastęp skautowy, a w 1920 roku powstaje chorągiew poznańska. Następnie autor 
omawia dzieje harcerstwa na ziemi kępińskiej, które datuje na 1918 rok. Powstaje 1 Drużyna Harcerzy im. Tadeusza 
Kościuszki w Kępnie z drużynowym Bolesławem Tycem oraz 2 Drużyna Harcerzy im. Ks. Józefa Poniatowskiego w 
Kępnie. Następnie autor opisuje dzieje drużyn i zamieszcza zdjęcia i dokumenty ich dotyczące. Opisuje powstanie Koła 
Przyjaciół Harcerstwa w Kępnie. Następnie autor opisuje działalność rozrastającego się Hufca Harcerskiego w Kępnie, 
podaje najważniejsze wydarzenia z życia hufca, obozy, zloty (w układzie kalendarium). W treści zdjęcia sztandaru Hufca 
Kępno oraz zdjęcia ze zlotów, obozów. W treści informacje o liczebności hufca z różnych okresów. Na końcu 
opracowania zamieszczono dwie listy: 
1. Drużynowi Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Kępnie 1918-1939. 
2. Lista harcerzy kępińskich poległych, rozstrzelanych i zaginionych w latach 1939-1945. - w rozdziele autor oprócz imion 
i nazwisk dołączył krótkie biogramy. 
  
MHAR/ZHL/256 
Chorągiew Wielkopolska. Dzieje harcerstwa ziemi kórnickiej. 4 Drużyna Harcerzy ZHP im. ks. Józefa Poniatowskiego 
Komórka Historyczna 4 Drużyny Harcerskiej im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Kórniku (autor), Kowalik Bronisław 
(redaktor) 
1988; 1899-1988 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
Zgodnie z zaleceniem Kwatery Głównej ZHP z dnia 7 marca 1957 roku o powołaniu Harcerskich Służb Informacyjnych i 
prowadzeniu kronik oraz zbieraniu materiałów do Historii Harcerstwa Polskiego utworzono przy 4 Drużynie Harcerskiej 
im. Ks. Józefa Poniatowskiego Komórkę Historyczną, która w latach 1979-1988 poszukiwała śladów działalności drużyn 
harcerskich Kórnika i okolic. Efektem tych prac jest ta właśnie broszura. W dalszej części zamieszczono rozwój skautingu 
w ujęciu kronikarskim (w podziale na lata) zaczynając od 1899 roku do 1916 roku. Następnie omówiono w kolejności lata 
1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918-1919 odwołując się do działalności skautowej-harcerskiej w tych latach, podano 
składy drużyny w poszczególnych latach, jej działalność, tekst przyrzeczenia skautowego, opis sztandaru, działalność w 
czasie I wojny światowej, powstanie wielkopolskie 27.12.1918 r. W dalszej części zamieszczono: 
- wykaz osobowy skautów i harcerzy 1 Drużyny Skautowej - Harcerskiej im. księcia Józefa Poniatowskiego w Kórniku w 
latach 1913-1919 w podziale na Skautów i Harcerzy, 
- Drużynowi - kierownicy drużyny skautowej - harcerskiej im. ks. J. Poniatowskiego w Kórniku lat 1913-1919. 
- Skauci drużyny skautowej im. ksiecia Józefa Poniatowskiego w Kórniku - Polegli na Polu Chwały w latach 1914-1919, 
- Opisówka 
- Zakończenie 
Na końcu opracowania zawarto: 
- przedruk zdjęcia pomnika poświęconego skautom i harcerzom kórnickim. 
- przedruk kartki wydanej nakładem drużyn skautowych wielkopolski, drukarni - M. Putiatyckiego w Poznaniu w 
październiku 1917 r. 
- informację, iż broszura została przekazana Redakcji "Harcerstwa" w marcu 1989 r. Z opracowania wyłączono 1 luźne 
zdjęcie do Archiwum Fotograficznego. 
  
MHAR/ZHL/257 
Chorągiew Wielkopolska. 70 lat harcerstwa w Krotoszynie 
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Komenda Hufca ZHP Krotoszyn im. Powstańców Wielkopolskich (wydawca), Matuszak Jacek, hm (autor) 
po 1989; 1918-1988 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
Na drugiej stronie opracowania zamieszczono program obchodów w dniu 07.01.1989 r. (bieg skautowy) oraz 21.01.2016 
r. (złaz drużyn; odsłonięcie krzyży na grobach zmarłych innstruktorów; wręczenie nowego sztandaru Hufca im. 
Powstańców Wielkopolskich; odsłonięcie tablicy pamiatkowej z okazji 70-lecia powstania harcerstwa na ziemi 
krotoszyńskiej; uroczysta wieczornica harcerska). Treść opracowania podzielono na rozdziały: 
1. Druchy-Druchowie - w rozdziale wspomnienie o tworzeniu harcerstwa na ziemi krotoszyńskiej 
2. Słowo wstępne - podsumowanie 70-ciu lat istnienia harcerstwa w Krotoszynie 
3. z kart historii - wspomnienia odrodzenia harcerstwa po I wojnie światowej, powstnie pierwszej drużyny w 1918 r., 
organizacja i działalność hufca Krotoszyn, lista komendantów Hufca Krotoszyn. 
4. Po 70-ciu latach - ujęcie liczbowe i organizacja hufca w 1988 r.  
5. Słowa piosenki wraz z nutami: "Gdy szedłem raz od warty". 
  
MHAR/ZHL/258 
Chorągiew Wielkopolska. Akt erekcyjny pomnika ku czci harcerzy poległych w latach 1939-1945 w Lesznie 
Strojna-Sternal Eugenia (autor), Rękoś Feliks (autor) 
2002 
dokumentacja aktowa, fotografia, akt erekcyjny 
Materiał złożony z trzech kart: 
1. Akt erekcyjny pomnika ku czci harcerzy poległych w latach 1939-1945. Pomnik posadowiono w październiku 2002 
roku w 90 rocznicę powołania Zwiazku Harcerstwa Polskiego na Ziemi Wielkopolskij z inicjatywy Harcerskiego Kręgu 
Seniorów, działającego przy Komendzie Hufca ZHP w Lesznie. W treści historia budowy pomnika. Poniżej wymieniono 
członków Komitetu Budowy Pomnika oraz Przedsiebiorstwa i instytucje wspierające dzieło. 
2. Karta dwustronnie zapisana zawierająca opis pomnika - ustuwanie, napisy, opis całości pomnika, fakty historyczne 
związane z pomnikiem, inicjator budowy, autor projektu, fundator, data odsloniecia, opiekun miejsca, inne informacje.  
3. Naklejone na kartę zdjęcie pomnika. 
  
MHAR/ZHL/259 
Chorągiew Wielkopolska. 80-ta rocznica harcerstwa w Mogilnie. Kronika 1917-1997 
Mazurkiewicz Henryk, hm (autor), Wenglewicz Aleksander (autor) 
po 1998; 1917-1997 
dokumentacja aktowa, opracowanie, dodatek prasowy, kronika 
Opracowanie złożone z dwóch części: 
1. List napisany przez harcmistrza Henryka Mazurkiewicza (Przewodniczącego Hufcowej Komisji Historycznej) 
skierowany do Wydziału Seniorów i Historii GK ZHP, Warszawa z dnia 14 czerwca 2000 r. z informacją o przesłaniu 
materiałów związnych z 80-leciem istnienia harcerstwa w Mogilnie. 
2. Opracowanie stanowiące dodatek prasowy do "Rozmaitości Mogielnickich". W treści zawarto kronikę z lat 1917-1939, 
informacje o powstaniu 1 Męskiej Drużyny Harcerzy im. Ks. Piotra Wawrzyniaka i jej członków z lat 1917-1939 (w treści 
przedruki zdjęć), informacje o patronie drużyny - ks. Piotrze Wawrzyniaku (w treści przedruk fotografii), informacje o 
członkach drużyny z 1945 r. oraz wykaz obozów harcerskich z lat 1945-1950 i od 1957-1996, przedruki zdjęć z obozów, 
przedruki zdjęć zatytułowane "Zuchy i Harcerki", artykuł na temat 2 Męskiej Drużyny Harcerzy im. T. Kościuszki w 
Mogilnie, informacje o patronie - T. Kościuszko, przedruki zdjęć z życia drużyny, informacje o Przyrzeczeniu Harcerskim 
z dnia 29 kwietnia 1958 roku, informacje biograficzne na temat niektórych członków drużyny, nazwiska osób zmarłych 
należących do drużyny. 
  
MHAR/ZHL/260 
Chorągiew Wielkopolska. 70 lat harcerstwa ostrzeszowskiego, cz. 1 – okres 1912-1949 
Więcek Henryk, hm (autor) 
po 1980; 1912-1949 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
Na treść zgromadzonych dokumentów składa się: 
1. List skierowany do Zespołu Historycznego GK ZHP przez hm Mariana Miszczuka z informacją o walorach pracy hm 
Henryka Więcka "70 lat harcerstwa ostrzeszowskiego. Część I - okres od 1912 do 1949 r." (2 egzemplarze) 
2. List skierowany do Zespołu Historycznego GK ZHP przez hm Mariana Miszczuka z notatką służbową odnośnie 
celowości wydania pracy hm Henryka Więcka "70 lat harcerstwa ostrzeszowskiego. Część I - okres od 1912 do 1949 r." 
3. List skierowany do Zespołu Historycznego GK ZHP przez hm Jadwigę Kamińską - Zastępcę Komendanta Chorągwi z 
prośbą o dokonanie recencji pracy hm Henryka Więcka "70 lat harcerstwa ostrzeszowskiego. Część I - okres od 1912 do 
1949 r." do końca lutego 1984 r. 
4. Opracowanie hm Henryka Więcka pt. "70 lat harcerstwa ostrzeszowskiego. Część I - okres od 1912 do 1949 r." 
Opracowanie złożone z następujących rozdziałów: 
I. Tak to się zaczęło - autor opisuje poczatki skautingu na ziemiach polskich oraz w Poznaniu i Wielkopolsce przed 
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pierwszą wojną światową i powstanie drużyny już w czasie wojny za sprawą Witolda Modrzejewskiego wraz z opisem 
liczebności i działalności. 
II. Nikt im iść nie kazał - to opis końca I wojny światowej i opis udziału Ostrzeszowian w  walkach o Wielkopolskę, 
Pomorze, Prusy Wschodnie i Śląsk, wybuch Powstania Wielkopolskiego i udział w nim harcerzy. 
III. Po zerwaniu kajdan - autor opisuje koniec powstania i poczatki nowej organizacji, tworzenie wojska polskiego, 
działalność drużyny ostrzeszowskiej  - obozy. Autor pisze o odsłonieciu pomnika poległych Powstańców Wielkopolskich 
na cmentarzu w Ostrzeszowie 07.06.1925 r. 
IV. Na dobrym tropie - powstanie druzyny im. T. Kosciuszki przy Seminarium Nauczycielskim w Ostrzeszowie - 
działalność, rozwój innych drużyn na terenie Ostrzeszowa. 
V. W tył zwrot - ale na krótko - likwidacja powiatu ostrzeszowskiego spowodowała zmiany w harcerstwie, druhowie 
przerwali pracę i działaność w harcerstwie, nastąpił spadek aktywności drużyn harcerskich w Ostrzeszowie.  
VI. Kurs "Na słońce" - "Tak trzymać" - wzrost aktywności harcerstwa, rozwój wędrownictwa pieszego i rowerowego, 
obozy, udział w biegach harcerskich, prowadzenie kroniki. 
VII. Czarne chmury - wybuch II wojny światowej 
VIII. Wrzesień 1939 roku - udział harcerzy w działaniach wojennych, w treści rozdziału wymieniono nazwiska harcerzy 
biorących udział w działaniach wojennych, również tych którzy polegli. 
IX. Miasto za drutami - po wkroczeniu Niemiec miasto Ostrzeszów zamieniono w gigantyczny obóz jeniecki i więzienie. 
W rozdziale poruszono temat działań harcerskich i niesionej przez nich pomocy.  
X. W konspiracji - konspiracyjna działalność harcerska 
XI. W tak zwanej Generalnej Guberni - rozdział poświęcony Ostrzeszowiakom w Generalnej Guberni, którzy znaleźli się 
tam z różnych powodów m.in. wysiedleń w kwietniu 1939 roku, ich działalność konspiracyjna na nowym terenie. 
XII. Na poniewierce i poniżeniu w Rzeszy - opis pracy wykonywanej przez mieszkańców Ostrzeszowa wywiezionych na 
roboty na terenie Rzeszy m.in. do Saksonii, opis miejsca i pracy do której został wywieziony autor Henryk Więcek, 
działalność harcerska po wkroczeniu wojsk alianckich. 
XIII. Na "Einsatzu" - udział harcerstwa w kopaniu rowów przeciwczołgowych między wisłą i Odrą po podejściu wojs 
rosyjskich na prawy brzeg Wisły w 1944 roku.  
XIV. Na wschodzie i zachodzie - informacje o Polakach walczących na różnych frontach w Europie w tym o harcerzach 
ostrzeszowskich wymienieni w tekście z imienia i nazwiska. 
XV. Kolumbowie - autor nazywa tak harcerzy urodzonych w latach 1921-1925. Harcerzy  tych wymienia z imienia i 
nazwiska wraz z krótkim biogramem. 
XVI. Odeszli na wieczna wartę - lista hercerzy ostrzeszowskich zamordowanych w czasie II wojny światowej wraz z 
krótkimi biogramami.  
XVII. Odrodzenie - wyzwolenie miasta Ostrzeszowa, powstanie pierwszej powojennej drużyny, działalność powojenna i 
reaktywowanie drużyn według stanu z roku 1939. Drużyny męskie należały do hufca kępińskiego, a drużyny żeńskie 
należały do hufca w Ostrowie Wielkopolskim. Tu autor wspomina o działalności drużyn po wojnie, o otwarciu "Domu 
Harcerza". 
XVIII. Harcerska eksplozja - rozwój drużyn harcerskich na przełomie 1945/46 roku. 
XIX. Harcerska Służba Polsce - program mający na celu prace dla Ojczyzny jako główny środek wychowawczy w 
harcerstwie. Na końcu rozdziału wymieniono wszystkie drużyny należące do Hufca Harcerzy Ostrzeszów 
XX. Cios poniżej pasa - z poczatkiem 1949 roku drużyny harcerzy i harcerek z Ostrzeszowa zostały włączone do Hufca w 
Kępnie 
XXI. xxx - słowo od autora 
XXII. Źródła i literatura 
XXIII. Relacje zebrane przez autora - relacje i wspomnienia harcerskie 
  
MHAR/ZHL/261 
Chorągiew Wileńska. Zarys dziejów Chorągwi Wileńskiej Harcerzy 
Wasilewski Antoni (autor) 
1981; 1912-1939 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
Opracowaniu zawarto nastepujące elementy: 
Część I. 
Od autora  
Rozdział I. Pod zaborem i okupacją 
Rozdział II. W walce o niepodległość ojczyzny 
Rozdział III. Pierwsze lata po wojnie 1920 r. 
Rozdział IV. Okres kryzysu 
Rozdział V. Początek odrodzenia. Lata 1923-1924 
Rozdział VI. Krzepnięcie podstaw dalszego rozwoju 
Rozdział VII. Chorągiew wileńska pod rozpiętymi żaglami 
Rozdział VIII. Początek trzeciego dziesięcilecia 
Rozdział IX. Na tropach starszych harcerzy 
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Rozdział X. Rok jubileuszowy 
Rozdział XI. Pod hasłem "Idźmy w głąb". 
Część II. 
-Członkowie Zarządu Oddziału (Okręgu) Wileńskiego ZHP 
-Komendanci i członkowie komendy wileńskiej Chorągwi Harcerzy 
-Hufce i Hufcowi wileńskiej Chorągwi Harcerzy 
-Wykaz drużyn i drużynowych  
-Indeks nazwisk 
-źródła i przypisy  
  
W treści wklejono zdjęcia wraz z podpisami obrazujące rozwój i działalność harcerstwa chorągwi wileńskiej. W treści 
znajdziemy wykazy drużyn chorągwi wileńskiej z różnych okresów. 
  
MHAR/ZHL/262 
Chorągiew Wileńska Harcerzy 
Wasilewski Antoni (autor) 
1981; 1912-1939 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
Opracowanie podzielono na następujące części: 
Część I. 
Od autora  
Rozdział I. Pod zaborem i okupacją 
Rozdział II. W walce o niepodległość ojczyzny 
Rozdział III. Pierwsze lata po wojnie 1920 r. 
Rozdział IV. Okres kryzysu 
Rozdział V. Początek odrodzenia. Lata 1923-1924 
Rozdział VI. Krzepnięcie podstaw dalszego rozwoju 
Rozdział VII. Chorągiew wileńska pod rozpiętymi żaglami 
Rozdział VIII. Początek trzeciego dziesięcilecia 
Rozdział IX. Na tropach starszych harcerzy 
Rozdział X. Rok jubileuszowy 
Rozdział XI. Pod hasłem "Idźmy w głąb". 
Część II. 
-Członkowie Zarządu Oddziału (Okręgu) Wileńskiego ZHP 
-Komendanci i członkowie komendy wileńskiej Chorągwi Harcerzy 
-Hufce i Hufcowi wileńskiej Chorągwi Harcerzy 
-Wykaz drużyn i drużynowych  
-Indeks nazwisk 
-źródła i przypisy  
  
W treści znajdują się przedruki zdjęć wraz z podpisami obrazującymi rozwój i działalność harcerstwa chorągwi wileńskiej. 
W treści znajdziemy wykazy drużyn chorągwi wileńskiej z różnych okresów. 
  
MHAR/ZHL/263 
Materiały do historii Chorągwi Wileńskiej Harcerek 
Steckiewicz Maria, Polakiewicz Maria 
po 1960; 1911-1939 
dokumentacja aktowa 
Materiały do historii Wileńskiej Chorągwi Harcerek zostały podzielone na dwie części lata 1912-1939 oraz część druga 
obejmująca swym zakresem  okres okupacji. Wszystkie opisują działalność harcerek Wileńszczyzny podkreślając 
działalność na rzecz społeczeństwa. Każda z części zawiera wykaz imion i nazwisk występujących w tekście oraz 
biogramy następujących instruktorek i harcerek. Jadwiga Dudziec, Maryna Grzesiak z domu. Bobrowicz; Wanda 
Maleszewska z domu Falkowska,Ludwika Gorżałkówna. 
  
MHAR/ZHL/264 
Relacje harcerek Chorągwi Wileńskiej 
Komisja Historyczna przy GK ZHP 
po 1960; 1911-1939 
dokumentacja aktowa 
Wspomnienia dotyczące żeńskiego harcerstwa w Wilnie z okresu 1913-1939. Swoimi relacjami podzieliły się następujące 
druhny: Stukiewicz Maria? Katarzyna Murawska, Sadkowska D.; Pociejewska Irena; Polakiewicz Maria.; Lenartowicz 
Maria; Krasicka A; Bochdziewiczówna; Janina Szaykowska; Piotrowicz Katarzyna.; Skalska Teresa; Terpiłocka  

 

 

  30.10.2016  System muzealny MONA, strona 71 z 205  



Muzeum Harcerstwa     

Inwentarz zbioru "Zespół wspomnień i historii lokalnych" 

Wiktoria?; Wierzbicka - Szczerska Zofia; Łukasiewicz Helena; Rybałko Aldona; Gojżewska Weronika, Świedzińska - 
Okullicz Irena, Dziewulska - Łosicowa Aniela; Nowicka Jadwiga, Lenartowicz Maria; Dzieduszko Anna; Stypułkowska 
Róża; Terpiłowska Wiktoria;  Marcinkiewicz Janina; Nieciejowska Zofia; Śnieżko Zofia; Rutkowska; Godlewska Helena; 
Kukowicz Wanda; Piper Helena; Krasicka Aleksandra; Ciszewska - Wusatkowska Hanna; Kubicka Irena; 
Stankiewiczówna - Gapikowa Krystyna; Sokołowska-Rutkowska Irena, Tubielewicz B?, Piotrowicz Janina; Lauren - 
Bogurodowicz Maria; Perzanowska-Muzolfowa Władysława; Śliżen Danuta, Jureczko Teofili; Prewsz – Kwintowa Irena; 
Łukasiewicz H. 
  
MHAR/ZHL/265 
Chorągiew Wileńska. Błękitna Jedynka Żeglarska im. Romualda Traugutta w Wilnie 
Stupkiewicz Stanisław (autor) 
1982; 1912-1939 
opracowanie 
Opracowanie przedstawia działalność Błękitnej Jedynki Żeglarskiej od jej powstania aż do wybuchu II wojny światowej. 
Opisuje również dzieje harcerstwa wileńskiego w okresie 1912-1923, czyli zanim powstała BJŻ. Autor szczególnie dużo 
uwagi poświęca działalności żeglarskiej drużyny (obozy żeglarski, zloty). Opisuje zmiany w kierownictwie drużyny, w 
organizacji pracy. Przedstawia powstanie Kierownictwa Harerskich Drużyn Żeglarskich przy Głównej Kwaterze ZHP i 
rozwój harcerskich drużyn żeglarskich. 
  
MHAR/ZHL/266 
Chorągiew Wileńska. Kronika 4 Drużyny Harcerzy im. ks. Józefa Poniatowskiego oraz spotkania byłych członków 
drużyny (1975-1980) 
Kasprowicz Piotr (autor) 
1978-1980; 1925-1980 
dokumentacja aktowa, kronika, fotografia 
Kronika poświęcona 4 Wileńskiej Drużynie Harcerzy im. Ks. Józefa Poniatowskiego z lat 1925-1980. Kronika została 
odtworzona w latach 1978-1980 przez harcmistrza Piotra Kasprowicza. Na pierwszych stronach kroniki zamieszczono 
tekst Drużynowego 4 Wileńskiej Drużyny Harcerzy Antoniego Jerzego Głębockiego pt. "Cześć ich pamięci" zawierający 
nazwiska członków drużyny poległych w czasie wojny oraz podziękowanie za pomoc Kołu Przyjaciół Harcerzy, a także 
jego wspomnienia odnośnie drużyny. Nastepnie zamieszczono opracowanie dotyczące patrona drużyny Ks. Józefa 
Poniatowskiego napisane przez Gwidona Jakubowskiego "Gwizdek" oraz zdjęcie ksiecia wraz z opisem jego pomnika w 
Warszawie. Następnie umieszczono informację o drużynowym 4 Wileńskiej Drużyny Harcerzy - Antonim Głębockim 
wraz ze zdjęciami. Na kolejnych kartach zamieszczono historie drużyny w podziale na lata - zaczynając na 1925 roku 
(kiedy to drużyna powstała 04.11.1925 r) a kończąc na 1939 roku. Poszczególne lata pracy drużyny opatrzono w kronice 
zdjęciami z odbytych przez drużynę zbiórek, obozów, zlotów, wycieczek, wędrówek, zajęć z terenoznawstwa, treningów 
strzeleckich, nauki jazdy konnej. W treści opisy defilad, obchodów, świąt, rocznic, w których drużyna brała udział. Opis 
powstania gromady zuchów (zdjęcia). W treści zdjęcia proporca drużyny. Na kolejnych stronach zamieszczono: członków 
Starszoharcerskiego Kręgu "Synowie Puszczy", członków 4 Wileńskiej Drużyny Harcerzy w latach 1936-1939, mapy 
Wilna i okolic. Z kroniki wydzielono część nazwaną "Po latach". Tutaj zamieszczono korespondencję członków drużyny, 
informacje o pierwszym zjeździe w Wałczu w 1973 r., informacje  o drugim zjeździe w Wałczu w 1975 roku. Na końcu 
znalazły się: informacje o Kole Przyjaciół Harcerzy, wspomnienia z Wilna oraz słowa piosenek harcerskich. Terść bogato 
ilustrowana zdjęciami. 
  
MHAR/ZHL/267 
Chorągiew Wileńska. Hufiec Harcerzy w Lidzie 
Michniewicz Ryszard (autor) 
lata 80-te; 1920-1939 
opracowanie 
Opracowanie przedstwia historię harcerstwa lidzkiego w latach 1920-1939, uwzglęnia najważniejsze wydarzenia w 
dziejach hufca - udział w zlotach, akcji letniej, obozach, kursach, zmiany dotyczące stanu drużyn, komendantów hufca i 
drużynowych, wykaz instruktorów hufca i jednostek harcerskich. 
  
MHAR/ZHL/268 
Wspomnienia Polaków z Litwy Kowieńskiej 
Dowgird Jerzy (autor) 
lata 90-te; 1939-1945 
opracowanie 
Opracownie opisuje działalność harcerstw polskiego na Litwie Kowieńskiej w okresie II wojny światowej, w tym w 
ramach AK. Przedstawia też stosunki polsko-litewskie i stosunek obu  rządów do mniejszości narodowych: polskiej i 
litewskiej. Zawiera wspomnienia harcerzy z tamtych lat, wykaz drużyn oraz niektórych ich członków.  
  
MHAR/ZHL/269 
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Chorągiew Wileńska. Materiały do dziejów Czarnej Trzynastki. Inwentarz akt przekazanych do Muzeum Okręgu AK 
„Wiano” w Łodzi 
Marszałek Eugeniusz (autor) 
1936-1997 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
Na treść opracowania składaja sie nastepujące dokumenty: 
1. List Eugeniusza Marszałka skierowany do Zwiazku Harcerstwa Polskiego w Warszawie z informacją o przesłaniu w 
załączeniu dokumentów nieznanych dokumentujących działalność Czarnej Trzynastki Wileńskiej (1 strona). 
2. Kserokopię dokumentu przekazania do zbiorów Muzeum Okręgu AK "Wiano" w Łodzi orginalnej dokumentacji (spis 
1-17) Czarnej Trzynastki Wileńskiej Drużyny Harcerzy im. Zawiszy Czarnego (drużyna ta nie odtworzyła się 
organizacyjnie po 1945 roku w PRL po przymusowym opuszczeniu lub też wywiezieniu niektórych członków). W treści 
wskazówki co do przechowywania i udostępniania dokumentacji (2 strony). 
3. Protokół ze zlotu Czarnej Trzynastki w dniu 18.04.1997 rok.  
4. Kartka z Wycieczki Związku Harcerstwa Polskiego do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (25.06 - 30.09.1936 
r.). Na karcie znajduje się trasa wycieczki rozrysowana na mapie, zdjęcie drużyny - pod zdjęciem wydrukowano skład 
drużyny, adresat - Czarna Trzynastka Wileńska Drużyna Harcerzy (4 strony). Na stemplu pocztowym widnieje rok 1936.  
  
MHAR/ZHL/270 
Związek Harcerstwa Polskiego na Wołyniu. Chorągiew żeńska i męska 1918-1939, T. 1, cz. 2 
Nekraszowa Natalia (autor), Filippoto Władysław (autor), Lisowski Witold (autor), Bonkowicz-Sittauer Maria (autor) 
1978; 1918-1939 
opracowanie, fotografia, biogram 
Opracowanie z 1978 roku zawiera informacje na temat organizacji i działalności ZHP na Wołyniu- Chorągwi Żeńskiej i 
Męskiej i zawiera historię powstawania tekstów prawa.  
Opisuje charakter pracy harcerskiej na Wołyniu w latach 1918-1939, relację Natalii Nekraszowej z obozu instruktorskiego 
Chorągwi Wołyńskiej  (kurs drużynowych w Smołodówce 07.1927), z obozu starszyzny Wołynia w tej samej 
miejscowości i roku, zestawienia i statystyki działalności Zarządu Oddziału (Okręgu) oraz Żeńskiej i Męskiej Chorągwi 
Wołyńskich w okresie 1918-1938 opracowanych przez W. Filippoto. W. Klisowski opracował w 1975 roku dane 
dotyczące starszego harcerstwa na Wołyniu w latach 1934-1939, obszerną a listę działaczy harcerskich hufców we 
Włodzimierzu Wołyńskim 1916-1939 w tym: wspomnienie o Jadwidze Falkoskiej i jej życiorys napisany przez Marię 
Bonkowicz-Sittauer, życiorys Janiny Mąkiewicz, Marii Skorupskiej – Daszkiewicz, oraz listę harcerek i harcerzy ze 
środowiska wołyńskiego (dubieńskiego,  kostopolskiego, krzemienieckiego, kowelskiego, łuckiego, równieńskiego, 
sarneńskiego, włodzimierskiego, zdołbunowskiego) którzy zginęli podczas II wojny światowej lub później. 
  
MHAR/ZHL/271 
Chorągiew Wołyńska. Materiały luźne, w tym dowód zwolnienia z obozu hm. Władysława Goszczyńskiego, ostatniego 
komendanta Chorągwi Wołyńskiej (17.10.1944) 
Orłowski Stanisław, hm (autor), Piątkowski Józef (autor), Skorupska Wanda, hm (autor), Nekraszowa Natalia (autor), 
Stipal Stefania (autor), Bystrzycki Edmund, hm (autor) 
po 1944; 1918-1978 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
W tecze zgromadzono nastepujące materiały: 
1. Dowód zwolnienia z obozu hm Władysława Goszczyńskiego - oststniego Komendanta Chorągwi Wołyńskiej 
(17.10.1944 r.) 
2. Kserokopię artykułu który ukazał się w "Ognisku harcerskim" - organie starszyzny harcerskiej (nr 4 z 1984 roku) pt. 
"Drużyna-szczep im. Tadeusza Kościuszki, Chorągiew Wołyńska" napisanego przez hm Stanisława Orłowskiego. 
3. Uwagi Józefa Piątkowskiego (z dnia 26.04.1979 r.) do części pierwszej opracowania pt. "Związek Harcerstwa Polskiego 
na Wołyniu - Chorągiew Żeńska i Męska 1918-1939, T. I, Cz. I".  
4. Biogram Hm Anny Turkówny napisany przez Stefanię Stipal. 
5. Notatka Wandy Skorupińskiej z zebrania (z dnia 10 maja 1972 roku) w sprawie opracowania pamiętników dotyczących 
harcerstwa byłej Chorągwi ZHP na Wołyniu w latach 1914-1939. 
6. Uwagi o "Kowlu" spisane przez hm Edmunda Bystrzyckiego. 
7. Zbiór pism przewodnich skierowanych przez zespoły harcerek i harcerzy do Głównej Kwatrery Związku Harcerstwa 
Polskiego, Komisja Historyczna Głównej Kwatery ZHP w Warszawie przekazujące materiały dotyczace harcerstwa (10 
sztuk). 
8. Koperta "Materiały do historii Organizacji Harcerek 1909-1939-1945". 
  
MHAR/ZHL/272 
Chorągiew Wołyńska. Hufce w Horochowie i Ostrogu 1918-1939 
Wachnowska-Skorupska Wanda (autor) 
po 1986; 1918-1939 
opracowanie 
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Fragmenty dziejów miasta i powiatu Horochów; Charakterystyka środowiska harcerskiego w Horochowie; Życiorys dh. 
hm. Janiny Kotońskiej - komendantku Hufca Harcerek w Horochowie; Relacja dh. hm. Wandy Skorupskiej; plansze ze 
zdjęciami; Dzieje miasta Ostroga; Drużyny harcerskie żenskie, Druzyny Harcerskie męskie lata 1918-1922 i 1922-1939; 
Charakter pracy; Udział harcerzy ostrogowskich w wojnie polsko-niemieckiej; Historia ZHP - Wołyń - Ostróg - dane 
wyciagnięte z Państwowego Archiwum. 
  
MHAR/ZHL/273/1-2 
Chorągiew Wołyńska. Hufce żeński i męski w Kowlu 
opracowanie zbiorowe 
1977; 1919-1944 
opracowanie 
/1 Opracowanie zawiera rys historyczny miasta, opis krajobrazu Kowla. Opisuje dzialalność harcerską hufca w Kowlu w 
okresie międzywojennym. Opracowanie zawiera listę harcerek i harcerzy, którzy brali udział w walce z okupantem i 
przeżyli II wojne światową oraz tych którzy oddali życie za Ojczyznę. 
  
/2 Opracowanie stanowi zbiór relacji i wspomnień z działalności harcerskiej w Kowlu w latach 1919-1939. Opisuje ważne 
wydarzenia w życiu hufca w Kowlu tj. kursy, opłatek hufca, konferencje, obozy, zloty, harcerskie spotkania. Opracowanie 
zawiera również życiorysy wybranych harcerzy, opis ich harcerskiej drogi. 
  
MHAR/ZHL/273/1 
Chorągiew Wołyńska. Hufce żeński i męski w Kowlu 
opracowanie zbiorowe 
1977; 1919-1944 
opracowanie 
Opracowanie zawiera rys historyczny miasta, opis krajobrazu Kowla. Opisuje dzialalność harcerską hufca w Kowlu w 
okresie międzywojennym. Opracowanie zawiera listę harcerek i harcerzy, którzy brali udział w walce z okupantem i 
przeżyli II wojne światową oraz tych którzy oddali życie za Ojczyznę. 
  
MHAR/ZHL/273/2 
Chorągiew Wołyńska. Hufiec żeński i męski w Kowlu 
opracowanie zbiorowe 
1977; 1919-1939 
opracowanie 
Opracowanie stanowi zbiór relacji i wspomnień z działalności harcerskiej w Kowlu w latach 1919-1939. Opisuje ważne 
wydarzenia w życiu hufca w Kowlu tj. kursy, opłatek hufca, konferencje, obozy, zloty, harcerskie spotkania. Opracowanie 
zawiera również życiorysy wybranych harcerzy, opis ich harcerskiej drogi. 
  
MHAR/ZHL/274 
Chorągiew Wołyńska. Harcerstwo polskie w Łucku 
Zawilski Apoloniusz (autor), Zaleski Paweł wstęp 
1976; 1918-1939 
opracowanie 
Opracowanie składa sie z dwóch cześci. Pierwsza część opisuje harcerstwo łuckie w okresie dwudzistolecia 
międzywojennego. Druga część to relacje łuckich harcerzy. Do opracownia dołączona jest recenzja hm. Wandy 
Wachnowskiej-Skorupskiej. Opracowanie zawiera ponad 50 zdjęć archiwalnych dokumentujących ważne harcerskie 
wydarzenia. 
  
MHAR/ZHL/275 
Chorągiew Wołyńska. Hufiec Równe – żeński i męski 
Wnukowski Zygmunt tekst opracowany na podst. materiałów i wspomnień wielu osób (autor) 
lata 70; 1918-1939 
opracowanie 
Opracowanie stanowi "kronikę" Hufca Równieńskiego z lat 1918-1939. Powstało w zwiazku z opracowaniem materiałów 
o dzialalności Komendy Chorągwi Wołyńskiej w latach międzywojennych. Opracowanie zawiera opis dziejów miasta 
Wołynia; ogolne wiadomości o równieńskim harcerstwie i opis dzialalności harcerstwa w Równem w latach 1918-1939 
(Hufca Żeńskiego i Hufca Męskiego w Równem); zloty, obozy, kursy i odprawy; stosunek harcestwa polskiego do innych 
narodowości; stosunek spoleczeństwa i władz do Związku Harcerstwa Polskiego; opis dzialalności starszoharcerskiej na 
Wołyniu, a szczególnie w Równem w latach 1925-1933 i 1934-1939; wykaz harcersek i harcerzy z Hufca Równieńskiego 
zamordowanych bądź  zaginionych w okresie II wojny światowej oraz zmarłych po 1939 r. Załączniki do opracowania 
stanowią wspomnienia dha W. Hołubeckiego, dha Z. Wnukowskiego, dhny J. Świrskiej, H. Lepieszkiewicz-Orskiej, dha 
T. Kostmanowicza, dha P. Kaltenberga, dha T. Lewackiego, dhny E. Głuchowickiej-Dowgielewicz, wspomnienia 
biwakowe pt. "Podchody", wspomnienia z Kursu Drużynowych w Smołodówce. 
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MHAR/ZHL/276 
Chorągiew Wołyńska. Harcerstwo polskie ziemi sarneńskiej 
Dąbkowski Henryk (autor) 
1977; 1918-1939 
opracowanie 
Dane o powiecie sarneńskim; Harcerstwo Sarneńskie w okresie przynależności do Chorągwi Poleskich, do Kresowej 
Chorągwi Harcerzy i do harcerstwa wołyńskiego; Obozy harcerskie; Przyjaciele harcerstwa; "Polski los" harcerek i 
harcerzy sarneńskich; Dane statystyczne za lata 1936-1938 "Harcerki"; Dane statystyczne za lata 1937-1938 "Harcerze"; 
Wspomnienia harcerskie - Paweł Zaleski; Sprawa przeniesienia powiatu / hufca Sarneńskiego z chorągwi Poleskiej do 
Wołyńskiej - odpisy z dokumentów w Archiwum Akt Nowych; Wiadomości Urzędowe Naczelnictwa Związku 
Harcerstwa Polskiego 1923 r. 
  
MHAR/ZHL/277 
Chorągiew Wołyńska. Hufiec męski i żeński we Włodzimierzu Wołyńskim 
Wachnowska-Skorupska Wanda opracowała 
po 1970; 1916-1939 
opracowanie 
Opracowanie „ZHP Chorągiew Wołyńska, hufce żeński i męski we Włodzimierzu Wołyńskim w latach 1916-1939” 
przygotowane zostało przez hm. Wandę Wachnowską – Skorupską. Współpracowali z nią: Henryka Holc-Rotbart, 
Jadwiga Pietras-Serafin, Wiktor Pawłowski oraz Józef Serafin. Tom zawiera mapę powiatu włodzimierskiego i herb 
Włodzimierza, opisuje fragmenty dziejów miasta, początki ruchu harcerskiego z lat 1916-1929 i rozwój harcerstwa w 
latach 1930-1939. Dokładnie przygląda się działaniom we wrześniu 1939 roku i załącza listę harcerek i harcerzy poległych 
w czasie II wojny światowej. Załączono relacje świadków wydarzeń oraz bibliografię zagadnienia. Opracowanie zawiera 
bogaty materiał fotograficzny dobrej jakości. 
  
MHAR/ZHL/278 
Chorągiew Wołyńska. Hufiec Harcerzy w Zdołbunowie. Hufiec Harcerek 
Bąk Stanisław (autor) 
lata 80-te; 1918-1939 
opracowanie 
Opracowanie zawiera opis pracy harcerskiej w Hufcu w Zdołbunowie. Zawiera rys historyczny - od poczatków harcerstwa 
w Zdołbunowie do początku II wojny światowej. Opracowanie oparte zostało na dokumentach z Archiwum Akt Nowych 
w Warszawie oraz relacjach harcerzy. Opracowanie zawiera liczne zdjęcia dokumentujące harcerska pracę - udział w 
obozach, zlotach, wyprawach, uroczytościach. Autor zawarł rownież swoje wspomnienia dotyczące jego drogi harcerskiej 
oraz wspomnienia druhny Sabiny Małachowskiej-Gawlińskiej i phm. Bronisławy Malinowskiej. 
  
MHAR/ZHL/279 
Rys historii harcerstwa, cz. 1 – 1910-1939, cz. 2 – 1945-1981 
Rybski Bogusław (autor) 
1984; 1910-1939; 1945-1981 
opracowanie 
Na opracowanie składją się dwie broszury pt. "Rys historii harcerstwa". Pierwsza obejmuje lata 1910-1939, druga lata 
1945-1981. W opracowaniu poruszono najważniejsze kwestie z historii harcerstwa i podzielono je na kilka zagadnień: 
1. Geneza harcerstwa - tutaj poruszono temat początków skautingu na ziemiach polskich. 
2. Harcerstwo. Organizacja narodowa i niepodległościowa w okresie zaborów (1909-1918). 
3. Harcerstwo w okresie międzywojennym (1918-1939) 
4. ZHP w czasie II wojny światowej 
- Pogotowie Harcerskie 
- ZHP w konspiracji 
- ZHP na emigracji 
5. Harcerstwo w Polsce Ludowej 
- Organizacja Harcerska Związku Młodzieży Polskiej 
6. ZHP w latach 1956-1981 
  
MHAR/ZHL/280 
Kartki z historii Związku Harcerstwa Polskiego. 
Krąg Instruktorski im. "Harcerska Brać" (autor), Komenda Hufca ZHP w Tarnowie im. Gen. Józefa Bema (wydawca)  
1981; 1880-1948 
opracowanie 
Pozycja zawiera historię harcerstwa w Polsce w podziale na lata poczynając od 1910 roku do 1948 roku oraz historię 
skautingu w latach 1880 - 1941. Na ostatniej stronie zawarto spis tresci w podziale na osiem rozdziałów: 
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1. Wstęp 
2. Historia ZHP 1910-1948 
3. ZHP w czasie wojny 1939-1945 
- organizacja 
- wydawnictwa 
- udział w Powstaniu Warszawskim 
- straty 
4. Czego uczy nas wojenna historia harcerstwa? 
5. Historia harcerstwa po II wojnie światowej 1945-1948. 
- Rok 1948 
6. Życiorys A. Małkowskiego 
7. Historia scautingu 1880-1941 
8. Bibliografia  
W bibliografii zawarto siedem pozycji druków zwartych i siedem czasopism. 
  
MHAR/ZHL/281 
Wybrane daty z kalendarium dziejów Związku Harcerstwa Polskiego 1918-1939 
Główna Kwatera ZHP (wydawca), Matuszczak H., hm. (autor) 
1981; 1918-1945 
opracowanie, dokumentacja aktowa 
Opracowanie zawiera kalendarium najważniejszych wydarzeń harcerstwa od listopada 1918 roku do 30 sierpnia 1939 
roku. Przy każdej dacie (każdym wydarzeniu) podano miejscowość (polską lub zagraniczną) lub kraj. Skrótowo 
zamieszczono również najważniejsze wydarzenia z czasów II wojny światowej. 
  
MHAR/ZHL/282 
Sokolstwo – Skauting – Harcerstwo. Geneza powstania w latach 1909-1911 
Bogucki Andrzej 
po 1992; 1909-1911 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
Sokolstwo - Skauting - Harcerstwo. Geneza powstania w latach 1909-1911.  
dokument zawiera historię sokolstwa, skautingu z uwzględnieniem podziału na zabory, z uwzględnieniem ich powstania w 
środowiskach emigracyjnych.  
Zawiera najważniejsze daty i fakty z historii sokolstwa od momentu jego powstania (1862) do 1991 roku. Dokument 
zawiera rozwój skautingu i sokolnictwa  i pokazuje w jaki sposób wyłonił się z nich Związek Harcerstwa Polskiego.  
  
MHAR/ZHL/283 
Miejsce ZHP w Polskim Ruchu Młodzieżowym. Opracował Adam Massalski 
Massalski Adam, prof. 
po 1971; 1911-1975 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
Na treść dokumentu składają się: 
- wstęp 
- prehistoria ruchu młodzieżowego w Polsce 
- geneza powstania ZHP oraz założenia ideowe i rozwój organizacji w latach 1911-1918 
- harcerstwo w okresie miedzywojennym 
- inne organizacje i związki młodzieżowe w postępowym obliczu w latach 1918 -1939 
- harcerstwo w latach okupacji 
- ZHP w latach 1945-1949 
- organizacja Harcerska w ramach ZMP 1959-1956 
- Związek Harcerstwa Polskiego po roku 1956 
- miejsce ZHP w Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej. 
  
MHAR/ZHL/284 
Pierwsza i druga wyprawa do USA. Relacje i wycinki z prasy 
nieznany 
1936-1937, 1939, 1977-1980 
dokumentacja aktowa, wycinek prasowy, list 
Dokumenty dotyczące pierwszej i drugiej wyprawy do USA. Zawarto informacje prasowe (wycinki prasowe) z gazet:  
"Dziennik Jedności", "Naród Polski", "Zgoda", "Dziennik dla wszystkich", "Dziennik Chicagoski", "Dziennik 
Związkowy". Wycinki prasowe zawierają opisy wyprawy, miejsc które odwiedzili harcerze, opisy wydarzeń z ich 
udziałem. Informacje odnoście kursu skautingu przeprowadzonego wśród Polonii przez instruktorów z Polski. Zbiór 
dokumentów zawiera również - Biuletym nr 3 do uczestników i uczestniczek harcerskich wypraw instruktorskich do USA 
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w 1936 r. i 1937 r. dotyczący spotkania uczestników wypraw; Biuletym nr 2 do uczestników i uczestniczek harcerskich 
wypraw instruktorskich do USA w 1936 r. i 1937 r. dotyczący opracowania ogólnej relacji z przebiegu wypraw; a także 
listy z póżniejwszych lat (1980, 1977) odwołujące się do wypraw; wspomnienie o Janinie Szymańskiej z "Tygodnika 
Powszechnego". 
  
MHAR/ZHL/285 
Harcerskie Ochotnicze Drużyny Robocze. Wspomnienia. Wspomnienia z pracy w HODR w latach 1935-1936 Bronisława 
Króla 
Kasprowicz Piotr, Król Bronisław 
po 1984; 1934-1936 
dokumentacja aktowa, wspomnienia, fotografia 
Dokumenty poświęcone Harcerskim Ochotniczym Drużynom Roboczym. Zawierają m.in. wspomnienia Bronisława Króla 
oraz Piotra Kasprowicza odnosnie jego osobistego udziału w pracach organizowanych przez HODR. W dokumentach 
zawarto karty z podklejonymi zdjęciami na których przedstawiono uczestników m.in. przy pracy w czasie odpoczynku.  
W treści dokumentów znajdują się informacje odnośnie przygotowań do zlotu harcerek i harcerzy w Spale.  
  
MHAR/ZHL/286 
„Opinia szczegółowa o pracy zbiorowej pod redakcją Olgierda Fietkiewicza pt. Leksykon Harcerstwa” 
Kiewicz Adam, hm. (autor) 
1981; 1909-1981 
dokumentacja aktowa, recenzja 
Dokument sporządzony przez Adama Kiewicza (ul. Kazimierska 27 m.2; 51-657 Wrocław) z dnia 12 kwietnia 1981 r. Jest 
to recenzja - "Opinia szczegółowa o pracy zbiorowej pod redakcją Olgierda Fietkiewicza p.t. "Leksykon Harcerstwa". W 
recenzji zawarto propozycję poprawek do już istniejących haseł a także propozycję dodania niektórych pozycji.  
  
MHAR/ZHL/287 
Recenzja pracy Kazimierza Koźniewskiego „I zawsze krzyż oksydowany. 75 lat harcerstwa polskiego”  
Fietkiewicz Olgierd (współautor), Miszczuk Marian (współautor) 
po 1961; 1909-1983 
dokumentacja aktowa, recenzja 
Dokument zawiera recenzję pracy Kazimierza Koźniewskiego napisaną przez Olgierda Fietkiewicza i Mariana Miszczuka. 
Recenzja o charakterze krytycznym wytykająca wiele błędów recenzowanej pracy pt. "I zawsze krzyż oksydowany... 75 
lat harcerstwa polskiego." W recenzji odnajdujemy pozycje bibliograficze na temat harcerstwa z różnych lat. Zakresem 
czasowym recenzja obejmuje lata od 1909 do 1983 roku. Recenzja odnosi się nie tylko do wyżej wymienionej pracy 
Koźmińskiego, ale także porównuję ją do innych pozycji bibliograficznych powstałych wcześniej. 
  
MHAR/ZHL/288 
Harcerska Bibliografia Lotnicza 
Glass Andrzej (autor) 
1983 
dokumentacja aktowa, bibliografia 
Opracowanie pt. "Harcerska bibliografia lotnicza. Załącznik do Dziejów Harcerskich Skrzydeł". Opracowanie zostało 
podzielone na części: 
1. Bibliografia harcerskich wydawnictw lotniczych 
a). Czasopisma (9 pozycji w wykazie) 
b). Książki (druki zwarte) (64 pozycje w wykazie) 
2. Wykaz źródeł do "Dziejów Harcerskich Skrzydeł" (152 pozycje w wykazie) 
  
MHAR/ZHL/289 
Pogotowie harcerek w czasie II wojny światowej. Relacje i częściowe opracowania 
Pogotowie Harcerek 
po 1970; 1939-1945 
dokumentacja aktowa, relacja, opracowanie 
Dokumenty dotyczące Pogotowia Harcerskiego pod okupacją niemiecką w latach 1939-1945. Opracowanie z powodu 
braku Archiwum Komendy Pogotowia Harcerek powstało na podstawie kopii instrukcji, programów szkoleniowych, 
rozkazów wysyłanych w teren. W opracowaniu niniejszym odnajdziemy informacje odnośnie Pogotwia Harcerek w 
Chorągwiach: Lubelskiej, Kieleckiej, Łódzkiej, Śląskiej, Krakowskiej, Warszawskiej. Dokumenty zawierają równiez 
informacje o kształceniu starszyzny, działalmosci zespołów harcerskich w tym o pomocniczej służbie wojskowej oraz 
służbie cywilnej w ramach której udzielano pomocy: jeńcom wojennym, więźniom politycznym, uwięzionym w obozach 
koncentracyjnych, wysiedlonym i uchodźcom. W treści znajdziemy również informacje odnośnie ratowania dzieci, akcji 
"ziem powracających" oraz drużynie "Murów" w obozie koncentarcyjnym w Ravensbruck. 
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MHAR/ZHL/290 
Wspomnienia o Polskiej Ludowej Akcji Niepodległościowej 
Koźniewski Kazimierz, hm (autor) 
po 1957; 1931-1945 
dokumentacja aktowa, wspomnienia 
Opracowanie pt. "Wspomnienie o PLAN-ie" autorstwa Kazimierza Koźniewskiego w całości zostało poświecone 
organizacji o nawie Polska Ludowa Organizacja Niepodległościowa w skrócie "PLAN". Założenia PLAN-u wyraźnie 
mówiły o Polsce ludowej, socjalistycznej, o upaństwowoeiniu przemysłu, reformie rolnej, gospodarce planowej. 
Kazimierz Kożniewski był jednym z założycieli PLAN-u. PLAN początkowo nie miał nic wspólnego z harcerstwem. 
Powstał po klęśce wrześniowej a jego pierwszym komendantem został Jerzy Drewnowski. Wydział bojowy PLAN-u 
gromadził broń i przygotowywał zamachy. W końcowej części tekstu wspomniano o aresztowaniach na przełomie 
11939/40 roku. W treści brak (z oryginalnego numerowania) strony numer 4. 
  
MHAR/ZHL/291 
„Młodzież” – podziemne pismo z lat okupacji 
Lepalczyk Irena (autor), Kąkol Kazimierz (autor) 
po 1992; 1939-1945 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
Fakt istnienia w latach okupacji hitlerowskiej podziemnego czasopisma noszacego tytuł "Młodzież" nie jest odnotowany w 
opracowaniach bibliograficznych tej problematyki. W szczególności tytuł ten nie figuruje w fundamentalnym dziele 
Stanisławy Lewandowskiej pt. "Polska konspiracyjna prasa informacyjno-polityczna 1939-1945" (Warszawa 1982, s. 446, 
wyd. Czytelnik). Próby po latach odtworzenia dziejów pisma są trudne. Kompletnych roczników pisma które ukazywało 
się w latach 1940, 1941, 1942, 1943 niestety brak. W opraciu o 26 numerów tego pisma i pamieć żyjących jeszcze 
członków zespołu zaangażowanych w jego redagowanie, kolportowanie, wydwanie powstało niniejsze opracowanie. Na 
pierwszej stronie zamieszczono spis rozdziałaów: 
1. Rodowód "Młodzieży". 
2. Dane biograficzno-statystyczne 
3. "Młodzież" - po co? i dla kogo? 
4. Kto? i jak? - zasady i organizacja działalności 
5. Obok pisma, w związku z pismem 
6. Publicystyczne fronty natarcia 
7. Ludzie "Młodzieży" 
  
Koncepcja pisma zakładała periodyczne wydawnictwo mające za zadanie wskazywać drogę w rzeczywistości 
okupacyjnej, ostrzegać przed zagrożeniami, przygotowywać do zadań w niepodległej Polsce. Pismo stawiało przed sobą 
cele samokształceniowo-wychowawcze oraz oddziaływanie na postawę młodzieży, wobec zagadnień stawianych przez 
życie. Dwie podstawowe postacie inicjujące tę działalność to Natalia Nekraszowa i Wiktoria Klimaszewska. Młodzież 
ukazywała sie w zasadzie w odstępach 3 tygodni od września 1940 do do lata 1944, z przerwą od września 1942 do 
grudnia 1942 r. spowodowaną aresztowaniami. Pismo wydawano dwoma technikami powielaną (od wrzesnia 1940 do 22 
marca 1941 r.) i drukowaną (od 26 kwietnia 1941 r. do lata 1944 r.). "Młodzież" powielana - wyszło 7 numerów w 1940 r. 
i 4 w 1941r. Na końcu opracowania wymieniono ludzi współpracujących z pismem w zespołach: "Inicjatorów'", 
"Drukarzy" oraz kręgu współpracowników, kolporterów, czytelników. 
  
MHAR/ZHL/292 
Harcerze w walkach o niepodległość i granice Polski 1914-1921. Zarys problematyki 
Katafiasz Tomasz, hm (autor) 
po 1997; 1914-1921 
dokumentacja aktowa, korespondencja, opracowanie 
Całość opracowania można podzielić na kilka części: 
1. Pierwsza część to referat pt. "Harcerze w walkach o niepodległość i granice Polski 1914-1921. Zarys problematyki (z 
uwzględnieniem środowiska łowickiego)". W całym tekście omówiono problematykę udziału harcerstwa w ważniejszych 
walkach. Autor rozpoczął od rozwoju na ziemich polskich skautingu tuż przed wybuchem I wojny światowej, a następnie 
omówieniu udziału harcerstwa w I wojnie światowej (m.in. w szeregach I Kompanii Kadrowej, I Brygady Legionów w 
Małopolsce). Instruktorzy i działacze harcerscy tworzyli trzon Ligi Wojennej Walki Czynnej w Kijowie. Należeli też do 
wielu oddziałów rozsianych na świecie np. we Francji - wielu harcerzy trafiło do "Armii Błękitnej" gen. J. Hallera; na 
Syberię gdzie w 1918 r. do 5. Dywizji Strzelców Polskich (Syberyjskich) wstąpiło 150 harcerzy. Autor wspomina o 
walkach w obronie Lwowa (1-21 listopada 1918 r.), a także o udziale harcerstwa w akcji plebiscytowej na Górnym Śląsku 
oraz działalności wojskowej harcerstwa na Śląsku Cieszyńskim, a także wojnie polsko-bolszewickiej. Autor odwołuje się 
również do udziału w walkach, harcerstwa łowickiego. Wspomina również o odznaczeniach harcerzy w uznaniu ich zasług 
w walkach niepodległościowych w latach 1914-1921. 
Do refaratu dołączono załącznik 1 - "Lista strat harcerstwa łowickiego (1919-1920)", a także przypisy. 
2. Zaproszenie Komendanta Środkowopomorskiej Chorągwi ZHP (hm Jerzego Barbarowicza) oraz Wojewody Słupskiego 
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(Jerzego Kuzyniaka) na konferencję "Biografistyka harcerska niepodległościowego czynu orężnego 1914-1921" oraz 
wystawę "Harcerze w walkach o niepodległość" z dnia 3 października 1998 r. Na tą właśnie konferencję został 
przygotowany referat z pozycji 1.  
3. koperta zaadresowana do druha hm. Ryszarda Pacławskiego - Naczelnika ZHP 
4. Materiały dotyczące organizacji wyżej wymienionej konferencji - ankaieta uczestniaka, list do uczestników zachęcający 
do wzięcia udziału w konferencji, warunki uczestnictwa, wstępny preliminarz, koszty. 
5. Pismo skierowane do hm Pawła Zarębskiego (Kwatera Główna ZHP) z prośbą o zaproponowanie przygotowania 
referatu na ww. konferencję druhowi T. Katafiaszowi. Podpisano Prof. nadz. dr hab. Bogusław Polak (Komisja 
Historyczna Chorągwi Środkowopomorskiej). 
6. Pismo skierowane do hm. Ryszarda Pacławskiego (Naczelnika ZHP) z informacją o braku możliwości udziału w wyżej 
wspomnianej konferencji. Podpisano hm. Leonidas Kliszewicz. 
  
MHAR/ZHL/293 
Konkurs „Arsenał Pamięci” 
XXIX Liceum Ogólnokształcąse im. hm Janka Bytnara "Rudego" (organizator), 44 Łódzka Drużyna Harcerska "Człapy" 
(Hufiec ZHP Łódź-Śródmieście) (organizator) 
po 2002; 2003-2004 
dokumentacja aktowa, materiały programowe 
Dokument złożony z kilku części. Składa się na niego: 
1. Pismo skierowane przez Ks. Stefana Wysockiego - Przewodniczącego Rady Naczelnej Stowarzyszenia Szarych 
Szeregów do Kuratorów Oświaty, Dyrektorów, nauczycieli języka polskiego i historii, druhen, druhów i drużynowych 
zachęcające do wziecia udziału w konkursie "Arsenał Pamięci" (1 strona). 
2. Opracowanie zawierające przypomnienie poprzednich edycji konkursu i wskazanie zadań i celów konkursu nastepnej 
edycji czyli "Arsenału Pamięci" (2 strony). 
3. Zaproszenie fromatu B5 dla uczniów szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w konkursie (4 strony) 
4. List otwarty harcmistrza Jakubca Krzysztofa dotyczący konkursu (4 strony). 
5. Tabela "Zgłoszenia do udziału w konkursie "Arsenał Pamięci" edycja 2003/2004" - (4 strony). 
5. Mapa - "Geografia "Arsenału Pamieci" - edycja 2003/2004" (1 strona) 
6. Preliminarz kosztów organizacji podsumowania VI edycji konkursu "Arsenał Pamięci" w dniach 18-19 marca 2004 r. w 
Łodzi. (1 strona).  
 W treści wiadomości o poprzednich edycjach konkursu - "Arsenał Braterstwa" (i edycja), "Arsenał Służby" (2 edycja), 
"Arsenał Pamięci" (3 edycja), "Arsenał Pamięci" (4 edycja) - wszystkie kolejne edycje noszą nazwę "Arsenału Pamięci", a 
konkurs ma charakter ogólnopolski od 2001 r. 
  
MHAR/ZHL/294 
Harcerze w walce o niepodległość Polski 1939-1989. II konspiracja harcerska na terenie Warszawy i woj. warszawskiego. 
Hufiec Biała Podlaska w latach 1939-1941 
Jakubowski Ryszard (autor), Krajowe Studium Polski Podziemnej (wydawca) 
2002; 1939-1956 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
Przedmiotem opracowania sa niepodległościowe organizacje harcerskie na podstawie akt sądowych, relacji harcerek i 
harcerzy represjonowanych, oraz publikacji książkowych i prasowych.  
Opracowanie podzieleone na dwie części:  
1. II Konspiracja Harcerska na terenie Warszawy i Województwa Warszawskiego w latach 1944-1956.  
a). Harcerstwo polskie (Hufce polskie). 
b). II Konspiracja Harcerzy z Batalionu "Zośka". 
c). Związek Młodzieży Polskiej (Oddział Szarych Szeregów Krzysztofa). 
d). Konspiracyjna drużyna ZHP 
e). Konspiracyjna drużyna "Osy" 
f). Harcerze Armii Krajowej. 
g). Waszyngton. 
h). 21 Konspiracyjna Drużyna Harcerska 
i). Harcerska Organizacja Podziemna - Iskra 
j). Garstka 
k). Organizacja niepodległościowa "Skorpion" 
l). Młodzieżowy ruch oporu - "Komitet wyzwoleńczy" 
ł). Harcerska Organizacja Propagandowa 
m). Harcerski Ruch Oporu 
n). Krajowy Ośrodek "Kraj" 
o). Zarzewie 
p). Podziemna Organizacja ZHP "Orlęta" 
r). Ruch Oporu Młodzieży Harcerskiej - Młodzieżowy Ruch Oporu 
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s). Podziemna Organizacja Harcerska "Wolność i Niepodległość" 
t). Tajne Harcerstwo Polski - "Komitet" 
u). Harcerska Zbrojna Służba Ojczyźnie 
w). Koło Zbrojnych Harcerzy 
ż). Harcerki i Harcerze zamordowani przez UBP na Mazowszu w latach 1944-1956. 
2. ZHP na Lubelszczyźnie. Hufiec Szarych Szeregów w Białej Podlaskiej. 
a). Organizacja i działalność Hufca w Białej Podlaskiej 1939-1941. 
b). Harcerskie plutony 
c). Organizacja i działalność harcerek 1940-1943 
d). Hufiec Szarych Szeregów podległy Komendzie Chorągwi Mazowieckiej kryptonim "Puszcza" 1942-1944 
- Drużyna "Rysia" 
- Odrodzenie hufca i jego rozwój. 
- Organizacja i działalność odrodzonego hufca Szarych Szeregów. 
- Szkolenie specjalnościowe harcerzy. 
- Harcerska Poczta Leśna. 
- Wywiad. 
- Akcja "N".  
- Udział harcerzy w akcjach AK na terenie miasta i walka w oddziałach partyzanckich. 
Na końcu opracowania zamieszczono przypisy i bibliografię. 
  
MHAR/ZHL/295 
Ildefons Aleksy: Fragmenty harcerskiej służby 1945-2005 w Hufcu Gniezno 
Aleksy Ildefons hm. (autor) 
2003; 1945-2005 
dokumentacja aktowa, wspomnienia, dokumentacja działalności 
Opracowanie pt. "W harcerskiej służbie 1945-2005" to wspomnienia autora dotyczace harcerstwa w Gnieźnie. W treści 
zamieszczono przedruki (kserokopie) róznych dokumentów przez które wyłaniają się fakty z harcerskiej działalności 
autora. W opracowaniu znajdujemy legitymacje harcerskie autora, kopie dokumentów o kolejnych stopniach awansu w 
harcerstwie, informacje o materiałach przekazanych do różnych instytucji, przedruki fotografii, opis konspiracji w latach 
1951-1956, dyplomy uznania, wyróżnienia, dyplomy dotyczace przyznanych odznaczeń autorowi, protokoły z posiedzeń 
Komisji Histroycznej Komendy Hufca ZHP Gniezno, materiały dotyczące obchodów 70-lecia harcerstwa gnieźnieńskiego, 
materiały dotyczące budowy pomnika harcerzy gnieźnieńskich, pomordowanych i poległych za Ojczyznę, wycinki 
prasowe, bibliografię z różnego okresu dotycząca harcerstwa, materiały dotyczące akcji Harcerskich Miejsc Pamięci, 
informacja o materiałach przekazanych do Muzeum Harcerstwa, opis Harcerskiego Pomnika Pamięci w Gnieźnie, 
kwerenda archiwalna Gniezno. 
  
MHAR/ZHL/296 
Antoni Czubak: Akcja żniwna 1945 
Czubak Antoni (autor), Miller Jerzy (redaktor), Gliński Zdzisław (redaktor) 
2003; 1945 
dokumentacja aktowa, wspomnienia 
W treścia autor opisuje koniec II wojny światowej, wkroczenie Sowietów do Polski i wyprawę (własną z kolegami - 
harcerzami) na Ziemie Odzyskane, aby po drodze pomóc w akcji żniwnej. Na wyprawę wyruszyli pociągiem 1 lipca 1945 
roku, ośmiu chłopców w wieku od 15 do 17 lat: Zbyszek Batorski, Antoni Czubak, Zdzisław Gliński, Jerzy Miller, 
Sławomir Rogowski, Andrzej Rudzki, Tadeusz Wasilewski i druch Tyborowski. W treści przedruk zdjęcia z Cytadeli 
Poznańskiej - zdjęcie niewyraźne. Dalej znajdują sie wspomnienia z podróży oraz pobytu w Rypinie i akcji żniwnej. 
  
MHAR/ZHL/297 
Biografia i twórczość Teresy Dębowskiej 
Dębowska Teresa (autor) 
po 1947; 1926-1947 
dokumentacja aktowa, życiorys, wiersz 
W całości materiałów zawarto: 
1. rękopis życiorysu Teresy Dąbrowskiej 
2. maszynopis życiorysu Teresy Dąbrowskiej 
3. twórczość Teresy Dąbrowskiej - wiersze i inne opracowania niektóre nawiazuja do II wojny światowej.  
4. dołączono luźne karty odnośnie Hufca Warszawa Praga. 
  
MHAR/ZHL/298 
Michał Doyniak. Harcerska gawęda Sybiraka 
Doyniak Michał (autor) 
1990; 1935-1956 
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dokumentacja aktowa, wspomnienia 
Opracowanie zawiera wspomnienia autora - Michała Doyniaka z lat 1935-1956. Opracowanie podzielone na części: 
1. Przygoda harcerska - rozdział zawiera wspomnienia od momentu wstąpienia przez autora w szeregi harcerstwa w 1935 
r. Autor wspomina swoje miejsce zamieszkania - Brześć nad Bugiem, lata nauki szkolnej gdy autor wstąpił do harcerstwa, 
wspomina obozy harcerskie, rok 1939 - wybuch wojny. 
2. Harcerska Służba Polsce - tu autor wspomina napływające z frontu wieści, wkroczenie wojsk rosyjskich do Polski, 
ucieczkę z miejsca zamieszkania, harcerską działalność w konspiracji, wysiedlenia ludności, nocne odwiedziny i 
przeszukanie domu autora przez enkawudzistów (w tym czasie autor miał 17 lat). 
3. Śledztwo - kolejne przesłuchania autora przez NKWD, pobicia i dni spędzone w wieziennej celi. W treści zamieszczono 
przedruk aktu oskarżenia. 
4. Wyrok - zawiera przebieg rozprawy i przedruk wyroku. 
5. Żegnaj Ojczyzno - autor wspomina, iż prosto z więzienia wywieziono go w głąb Związku Radzieckiego do Workuty i 
dalej wspomina wędrówkę przez Ural oraz pracę w obozie. 
6. Wojna przychodzi po mnie - wspomnienia ze zwolnienia z obozu i skierowania do karnej jednostki wojskowej, 
wspomnienia ze zniszczonego obozu na Majdanku. 
7. Posłowie. 
8. Wieść z oststniej chwili. 
  
MHAR/ZHL/299 
Wspomnienia obozowe 1931-1938. Życiorys Jerzego Ferstena 
Fersten Andrzej, hm (autor) 
po 1980; 1931-1938 
dokumentacja aktowa, wspomnienia 
Opracowanie stanowią wspomnienia obozowe autora z lat 1931-1938. Wspomnienia ułożono według lat odbycia obozów. 
Są to wspomnienia z obozów 16 Poznańskiej Drużyny Harcerskiej im. gen. Józefa Bema: 
1. 1931 rok - kolonia zucho-gimnastyczna w Jordanowie (Podhale). Na końcu opracowania dotyczacego obozu w 
Jordanowie dołączono list Tadeusz Pawlińskiego do Andrzeja Ferstena z 6 sierpnia 1983 roku. 
2. 1932 rok - obóz w Lipuszu koło Kościerzyny (Pomorze). Na końcu opracowania dotyczacego obozu w Lipuszu 
dołączono list Tadeusz Pawlińskiego do Andrzeja Ferstena oraz list zwrotny Andrzeja Ferstena do Tadeusza Pawlińskiego.  
3. 1933 rok - obóz w Godollo (IV Jamboree - Węgry). W treści list Andrzeja Ferstena do Tadusza Pawlińskiego. 
4. 1935 rok - III Międzynarodowy Zlot Harcerstwa w Spale, obóz w Zagańsku. 
5. 1936 rok - obóz w Bercach (Wileńszczyzna). 
6. 1937 rok - obóz w Łężeczkach-Sierakowie (Wielkopolska); V Jamboree w Holandii; wyprawa ZHP do Belgii, Francji, 
Niemiec. 
7. 1938 r. - obóz w Bereżcach (Wołyń). 
8. Życiorys Ojca - skauta, harcerza, instruktora, działacza ZHP (szkic). 
  
W treści opracowania wpleciona korespondencja Andrzeja Ferstena związana z tematem obozów.  
W opracowaniu znajduje sie jeden przedruk ryciny z Węgier z Godollo. 
  
MHAR/ZHL/300 
Józef Jankowski. Wspomnienia harcerskie 
Jankowski Józef (autor) 
1989; 1815-1972 
dokumentacja aktowa, wspomnienia 
Opracowanie podzielono na kilka części: 
1. Z początków Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzisku Wielkopolskim. - W rozdziale tym przedwstawiono historię 
Grodziska i jego umiejscowienie w czasie rozbiorów, a także informacje na temat utworzenia Ochotniczej Straży Pożarnej 
(pożarów wtedy było dużo - w pamięci autora w szczególnosci utkwił pożar w dniu 6 lipca 1917 r. - ul. św. Bernarda - 
pożar stajni handlarza Wojciechowskiego), informacje biograficzne z życia autora, wybuch I wojny światowej i w jej 
czasie zetknięcie się autora ze skautingiem (na pogrzebie jednego ze Skautów Grodziskich - Feliksa Jarantowskiego). 
Autor zamieszcza informacje o drużynie skautowej (której patronem był Tadeusz Kościuszko) z Grodziska - jej skład. 
2. Jestem Skautem - tu autor wspomina własne wstąpienie do drużyny, na wstępie wymieniając w 11 punktach co składało 
sie na umundurowanie skauta. Autor opisuje koniec I wojny światowej i opisuje powstałą po wojnie Radę Robotniczo-
Żołnierską (podaje skład). 
3. Powstanie Wielkopolskie - relacja autora na temat wybuchu powstania wielkopolskiego w Poznaniu, o czym informacja 
do Grodziska dotarła 27 grudnia 1918 r. Mieszkańcy Grodziska mieli za zadanie obsadzić dworzec w Opalenicy by nie 
przejechał transport Niemców do Poznania. W dalszej części autor opisuje przebieg powstania. 
4. Moje funkcje w harcerstwie 
5. Spała - udział drużyny w Międzynarodowym Zlocie w Spale. 
6. Harcówka.    
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Do opracowania dołączono list z 14 listopada 1989 r. informujący o zwrocie maszynopisu. 
  
MHAR/ZHL/301 
Jan Kępiński. Własne wspomnienia harcerskie i wojenne 
Kępiński Jan (autor) 
1985; 1919-1977 
dokumentacja aktowa, wspomnienia, życiorys 
Opracowanie złożone z kilku elementów: 
1. List Jana Kępińskiego (rękopis) do dr Andrzeja Ferstena (11 stron) - autor opisuje swoja działalność w harcerstwie do 
1939 roku, bowiem jak sam zaznacza po maturze stracił kontakt z harcerstwem i nigdy, ani w czasie wojny, ani po niej nie 
działał w ramach ZHP. 
2. Życiorys w punktach Jana Kępińskiego (maszynopis) - autor opisuje (w formie kroniki w podziale na lata, niekiedy 
miesiące i dni czy pory roku) swój życiorys od 1919 do 1977. (6 stron) 
3. Autor dołączył artykuły z tygodnika "Radio i telewizja" z 1970 roku w których poruszona jest działalność 
krótkofalowców, artykuł z Gazety Ludowej pt. "Łączność "Trójkąt" - Mikołajczyk nawiązana", artykuł z 1924 r. z 
Biuletynu Informacyjnego, artykuł z 1942 z pisma "Ku zwycięstwu" (7 stron). 
4. Bibliografia (2 strony). 
5. List Andrzeja Ferstena do Jana Kępińskiego z 24 grudnia 1984 roku (3 strony). 
6. List Jana Kępińskiego do Andrzeja Ferstena z 13 listopada 1985 roku (7 stron) zawierający fakty bibliogarficzne z życia 
autora i jego rodziny. 
  
MHAR/ZHL/302 
Wspomnienia księdza prałata Antoniego Kitlińskiego – proboszcza parafii św. Barbary w Warszawie 
Kitliński Antoni ks. (autor) 
1981; 1939-1945 
dokumentacja aktowa, wspomnienia 
Opracowanie poświęcone pracy duszpasterskiej księży w czasie II wojny światowej. W tym czasie wikariuszem 
generalnym w Warszawie był ks. Stefan Kowalczyk ps. "Biblia" i pełnił funkcję notariusza Kurii Polowej przy Kościele 
Garnizonowym w Warszawie. Do pracy duszpasterskiej powołał on: ks. prałata Stefana Piotrowskiego, Ks. profesora Jana 
Salamuchę oraz ks. prefekta Antoniego Kitlińskiego. Podzielił również Warszawę w zakresie pracy duszpasterskiej na trzy 
rejony: Warszawa Południe, Warszawa Północ i Warszawa Praga. Nadzór tego ostatniego rejonu powierzył Ks. 
Antoniemu Kitlińskiemu. Ks. S. Kowalczyk organizował szkolenia dla księży dotyczace sposobu zachowania się w czasie 
aresztowania, przesłuchania w czasie śledztwa. W treści opracowania wymieniono miejsca spotkań. Autor wspomina 
poświęcenie sztandaru drużyny harcerskiej im. gen. Władysława Sikorskiego działającej na Pradze a następnie własny 
udział w odbieraniu przysięgi harcerskiej od około 150 osób (w różnych miejscach i czasie). Całość wspomnień Ks. 
Antoniego Kilińskiego ma w tle Powstanie Warszawskie, które autor wspomina w szczególności w odniesieniu do 
dzielnicy Praga. Dużą część wspomnień zajmuje opis kościoła św. Floriana w którym autor wraz z grupą około 200 osób 
cywili spędził pierwsze dni powstania. Wspomina również wkroczenie wojsk radzieckich do Warszawy. Na końcu 
opracowania (na jednej stronie) zamieszczono przedruki fotografii osób (8 księży i 1 kobieta-łączniczka). 
  
MHAR/ZHL/303 
Życiorys harcmistrza Wacława Korejwo oraz kopie dokumentów 
Korejwo Zbigniew (autor) 
po 1960; 1913-1959 
dokumentacja aktowa, życiorys 
Opracowanie złożone z kilku dokumentów (dokumenty w teczce ułożono w kolejności spisu): 
1. Życiorys Harcmistrza Korejwo spisany przez jego syna Zbigniewa Korejwo obejmujący lata od urodzenia 16 wrzesnia 
1913 r. do śmierci w 22 grudnia 1959 r. (2 strony) 
2. Ksero książeczki służbowej harcerskiej (4 strony) wystawionej na nazwisko Korejwo Wacław. Ksero obejmuje okładki, 
pierwszą stronę ze zdjęciem, drugą stronę z danymi osobowymi, str. 6,7 ksiązeczki z datami ważności książeczki - 1 wpis, 
str. 8,9 z przydziałem służbowym - 1 wpis, str. 18,19 z pełnionymi funkcjami - 1 wpis. 
3. Zaproszenie Polskiego Więźniów Politycznych w Ostródzie wystawione dla Związku Harcerzy Polskich w Ostródzie na 
poświęcenie sztandaru w dniu 18 kwietnia 1948 r. (w treści program imprezy) - 1 strona. 
4. Zaproszenie Związku Harcerstwa Polskiego, Zarząd Okregu w Olsztynie  dla Władysława Korejwo na spotkanie w Sali 
Balowej Teatru i. St. Jaracza w dniu 8 lutego 1948 roku. 
5. Dwa zaproszenia na jednej kartce (1 strona): 
- Hufiec Harcerzy w Iławie zaprasza W. Korejwo na poswiecenie Domu Harcerskiego w dniu 19 październiak 1947 roku. 
W treści program. 
- Hufiec Harcerzy i Harcerek zaprasza W. Korejwo na pświęcenie Domu Harcerskiego w dniu 12 października 1947 r. W 
treści program. 
6. Kserokopia książeczki służbowej (2 strony) wystwionej na nazwisko Zofia Grochowska - okładka, 2 strona ze zdjęciem, 
3 strona z danymi osobowymi, str. 4 i 5 z ważnościa książeczki - 1 wpis. 
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7. Kserokopia zaświadczenie (1 strona) z 14 lipca 1947 r. wydane przez ZHP informujące, że Korejwo Wacław dostał 
Brązowy Krzyż Harcerskiego Odznaczenia Honorowego Za Zasługę. 
8. Kserokopia zaproszenia (2 strony) Koła Przyjaciół Harcerstwa w Ostródzie dla W. Korejwo na uroczyste poświęcenie 
sztandaru w dniu 25 kwietnia 1948 r. W treści program. 
9. Kserokopia zaproszenia (2 strony) ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska dla W. Korejwo na zjazd instruktorów 
harcerskich w dniu 16 grudnia 1956 r. 
10. Kserokopia zaproszenia (2 strony) Koła Przyjaciół Harcerstwa przy szkole nr 3 w Ostródzie dla W. Korejwo na 
uroczyste wręczenie sztandaru dla 7 Drużyny Harcerzy im. "Zdobywców Monte Cassino" w dniu 18 maja 1958 r. W treści 
program. 
11. Informacja o przesłaniu do Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego spisów drużyn podpisana przez W. Korejwo  (1 
strona). 
  
Z dokumentacji wyłączono zdjęcia  - 36 sztuk do Archiwum Fotograficznego. 
  
MHAR/ZHL/304 
Życiorys Anieli Libionki. „Całym życiem pełnić służbę” 
Szydłowski A. Wojciech, hm (autor) 
1992; 1913-1991 
dokumentacja aktowa, życiorys 
Opracowanie o charkterze biograficzno-historycznym poświecone w całości hm Anieli Libionce. Ramy czasowe 
opracowania wyznacza data urodzenia Anieli Libionki w 1913 r. a kończy rok 1991 kiedy była ona Zastępca Komendanta 
II Zlotu Chorągwi Bielskiej ZHP. 
Treść opracowania autor podzielił na następujące rozdziały: 
1. Strona tytułowa. 
2. Od autora. 
3. Tło historyczne 
4. Trudny początek. Lata 1913-1933. 
5. Okres Buczański. Lata 1933-1939. 
6. "I będziem szli przez Polske Szrymi Szeregami...". Lata 1939-1945. 
7. Buczańskie sanatorium. Lata 1945-1949. 
8. Harcerska przerwa. Lata 1949-1956. 
9. Znowu "Związek...". Lata 1956-1960. 
10. Historia najnowsza. Lata 1960 - 1992 
11. Zakończeni. Spis treści. 
Do opracowania dołaczono list od hm, Wojciecha A. Szydłowskiego skierowany do Jury konkursu "Harcerska Nagroda 
Myśli Twórczej" z prośba o przyjęcie opracowania do konkusu w dziedzinie II - opracowanie historyczne, kategoria 
"Historia harcerstwa - opracowanie biograficzne". 
  
MHAR/ZHL/305 
Życiorys Władysława Łęgowskiego 
Niemotko Waldemar (autor) 
po 1950; 1880-1941 
dokumentacja aktowa, życiorys 
Opracowanie poświęcone Ks. Władysławowi Łęgowskiemu, synowi Ziemi Pomorskiej. Urodzony 27 września 1880 r., 
działacz pedagogiczny, harcmistrz, dużo czasu poświęca na biwaki i obozy, uczestnik jubileuszowego zlotu w Spale w 
1935 r., więzień obozu Sztuthof. Zmarł w tym właśnie obozie 2 stycznia 1941 r. 
W opracowaniu zamieszczono zdjęcie ks. Władysława Łęgowskiego w obecności kobiety. 
  
MHAR/ZHL/306 
Wspomnienia harcerskie ze szczególnym uwzględnieniem Historii Harcerstwa Polskiego w Berlinie.  
Nowak Antoni, hm 
przed 1979; 1912-1939 
dokumentacja aktowa, wspomnienia 
Autor opisuje historię harcerstwa polskiego w Berlinie na podstawie własnych doświadczeń i wspomnień. Opracowanie 
obejmuje lata od powstania polskiej organizacji skautowej na terenie Niemiec w 1912 roku , aż do rozwiązania jej przez 
rząd III Rzeszy w 1939 roku. 
  
W publikacji znajdziemy informację na temat pierwszych drużyn w Niemczech: Drużyna Skautowa im. Karola 
Marcinkowskiego, Gromada Skautowa Berlin - Wschód , I Drużyna Skautowa/Harcerska im. Zawiszy Czarnego. 
  
MHAR/ZHL/307 
Harcerze w Murnau 
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Paczkowski Bolesław (autor) 
1996; 1939-1945 
dokumentacja aktowa, wspomnienia 
Treść wspomnień Bolesława Paczkowskiego ukazała sie jako arykuł w "Kombatancie" nr 8/96. W treści autor wspomina 
Kampanię Wrześniową 1939 r., a także oflag VII A w Murnau w Bawarii na terenach Niemiec w którym przebywał w 
czasie II wojny światowej. W obozie tym było około 2000 osób. Autor wspomina życie w obozie m.in. utworzenie klubu 
sportowego ITAKA przez harcerzy, utworzenie krągu harcerskiego, odbywały się zbiórki, śpiewano piosenki harcerskie, 
wzajemnie podtrzymywano się na duchu. W obozie tym przebywali instruktorzy-członkowie Komendy Głównej ZHP - 
Tadeusz Borowiecki, hm; Oskar Żawrocki, hm; Polkowski, hm; Wądołkowski, hm. ppłk. Obóz został oswobodzony przez 
3 Armie amerykańska 26 kwietnia 1945 r. Następnie autor opisuje organizację działalności, pomoc Polakon 
oswobodzonym z obozów na terenie Niemiec. W treści zamieszczono dwa przedruki zdjęć ze zbiorów Mariana Bazana. 
  
MHAR/ZHL/308 
Życiorys sióstr Poncyliusz. Wiersze Zuli Malkiewicz 
Paszkowicz Maryla, Malkiewicz Zula nie ma pewności co do odpowiedniej formy imienia i nazwiska 
przed 1983; 1917-1983 
wspomnienia, wiersz, fotografia, folder 
Tomiki wierszy Zuli Malkiewicz: "Zagubione ścieżki", "Na skrzyżowaniu", "Gwiazdy samotne", "Szary Tramwaj", 
"Słoneczne łzy", "Kolorowe żagle", "Za srebrną mgłą", "Droga do wolności", "Kalendarz wygnańca", Tchnienie 
Schwarcwaldu", "Pożegnanie", 3 wiersze w kopercie z dedykacją.  
Życiorys Jadwigi, Janiny i Wandy Poncyliusz. 6 zdjęć z Humania z 1969 roku. 
2 Foldery Parku Zofiówka w Humaniu (w j. rosyjskim). 
  
MHAR/ZHL/309 
Wspomnienia Starego Harcerza z lat  
1939-1945 
Praski Zygmunt (autor) 
po 1980; 1939-1945 
dokumentacja aktowa, wspomnienia 
Na pierwszych kartach opracowania autor zamieszcza własne wspomnienia z kampanii wrzesniowej i II wojny światowej, 
następnie zamieszcza tekst "Rota Przysiegi Żołnierzy ZWZ-AK" oraz "Modlitwa harcerska - Żołnierzy Szarych Szeregów 
1939-1945". Następnie autor wspomina utworzenie na przełomie listopada i grudnia 1939 r. przez Dr medycyny 
Rogackiego Kpt. WP w Jarosławiu Polskiej Organizacji Niepodległościowej (okazało się że Dr Rogucki współpracował z 
Niemcami i za jego sprawą zostało aresztowanych i wysłanych do obozów koncentarcyjnych 50 Polaków). Autor 
wspomina pierwsze akcje wojskowe z marca 1940 r. z Przemyśla kiedy to wykolejono pociąg z żywnością dla Niemców.  
Następnie autor zamieszcza w kolejności rozdziały: 
1. "Lipowica" - rozdział poświęcony wspomnieniom autora na temat powstałej na terenie Przemyśla w 1942 r, organizacji 
złożonej z młodych harcerzy i harcerek zorganizowanej przez braci Kostków i braci Łabów. W treści podano skład grupy, 
jej strukturę. 
2. Harcerstwo żeńskie w okupowanym Przemyślu (1939-1944) - w treści zawarto informacje o formach pomocy 
niesionych przez harcerki czyli: odżywianie jeńców polskich, pomoc uciekinierom, pomoc w łączności, sanitarna, a także 
w pracy konspiracyjnej. W treści nazwiska najbardziej wyróżniających się harcerek.  
3. 7 Drużyna Harcerska - w rozdziale zawarto informacje o członkach drużyny, działalności. Drużyna ta istniała przed 
1939 r. i nazywała się 7 Drużyną Harcerską im. ks. Jana Bosko przy klasztorze oo. Salezjanów w Przemyślu. 
4. "Natalka" - historia spadochroniarki rosyjskiej, którą polacy wykradli ze szpitala i uratowali przed Gestapo.  
5. Sprawa Tadeusza Płachty - byłego Komendanta "Strzelca" w Przemyślu - byłego członka ZWZ.  
6. Moje spotkanie z Ludowym Wojskiem Polskim w 1944 r. - historia wkroczenia Armii Czerwonej do Przemyśla i 
Ludowego Wojska Polskiego. 
7. Wykaz imienny żołnierzy AK internowanych w obozie jeńców w Przemyślu na Bakończycach.  
8. Odpis ulotki kolportowanej w 1945 r. - "Do żołnierzy byłej Armii Krajowej". 
9. Członkowie Szarych Szeregów w Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej na terenie Ziemi Przemyskiej w latach 
1939-1944. 
10. Lista poległych żołnierzy Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej w latach 1939-1944 z miasta oraz powiatu 
przemyskiego. 
11. Żołnierze Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej zmarli lub zginęli tragicznie w czasie działań wojennych w latach 
1939-1944. 
12. Lista poległych, zaginionych i zmarłych harcerzy i członków harcerskiego klubu sportowego "Czuwaj" w Przemyślu - 
1939-1945. 
13. List do płk Juchniwicza. 
14. List do młodego człowieka - na temat wartości sztandaru 
15. Wykaz pseudonimów i nazwisk żołnierzy ZWZ AK wymienionych we wspomnieniach autora.  
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W tekście zamieszczono cytaty m.in. gen. Władysława Sikorskiego, a także liczne przedruki meldunków, zarządzeń.  
  
MHAR/ZHL/310 
Wspomnienia z Syberii Katarzyny Prociuk 
Prociuk Jerzy, Prociuk Katarzyna 
2003; 1940-1945 
pamiętnik, wspomnienia 
Pamiętnik Katarzyny Prociuk zesłanej wraz z dwoma synami na Syberię w 1940 roku. W pamiętniku autorka opisuje życie 
codzienne zesłańców. Treść wzbogacona o rodzaj "gwary" ludzi tam żyjących. 
  
MHAR/ZHL/311 
Gerwazy Stypa: Gawędy harcerskie 
Stypa Gerwazy (autor) 
1978; 1945-1947 
dokumentacja aktowa 
Zbiór 22 gawęd harcerskich dh Gerwazego Stypy dot wychowania harcerskiego, wychowania obywatelskiego itd.  
  
MHAR/ZHL/312 
Relacje członków Stowarzyszenia Szarych Szeregów 
Sztyk Julian, Szczęsny Tadeusz, Szymkiewicz Czesław, Zalewski Zygmunt, Wiśniewska Maria, Zaliwski Tadeusz 
po 1970; 1939-1945 
relacja 
6 relacji/wspomnień członków Stowarzyszenia Szarych Szeregów, w których opisują swoją historię działanośc harcerską 
ale przede wszystkim działanośc i walkę podczas okupacji. Oryginały relacji znajdują się w archiwum Stowarzyszenia 
Szarych Szeregów. 
  
MHAR/ZHL/313 
Wspomnienia harcerskie na 75-lecie Związku Harcerstwa Polskiego 
Topór Franciszek (autor) 
1983; 1913-1945 
dokumentacja aktowa, wspomnienia 
Opracowanie powstało z okazji przypadającego w 1985 roku 75-lecia Związku Harcerstwa Polskiego. W spisie treści autor 
zawarł 23 rozdziały. Są to: 
1. Wstęp 
2. Wspomnienia z 1913 r. - w rozdziale autor wspomina swoje dzieciństwo przypadające na okres przed i w trakcie I 
wojny światowej oraz wspomina pierwsze organizacje skautów w Zkopanem. 
3. Wstąpienie do Z.H.P. (Niektóre wspomnienia na 75-lecie ZHP) - tu autor wspomina własne wstąpienie do drużyny 
harcerskiej im. Kazimierza Puławskiego w Nowym Targu.  
4. Wspomnienia z pierwszych lat miedzywojennego harcerstwa (Jak papierosowe dymiki przyćmiły moje harcerstwo). Tu 
autor wspomina harcerstwo w okresie międzywojennym m.in. własne przejście do Drużyny im. Józefa Hallera (palenie 
papierosów w szkole za co autor został wydalony z drużyny). 
5. Obóz letni w Sieniawie (pow. Nowy Targ; 2-23 lipca 1926 r.). 
6. Ze wspomnień w międzywojennym ZHP. Próba zdobycia sprawności leśnego człowieka. 
7. Refleksje na powyższy temat. 
8. Praktyczne wskazania na temat tej sprawności. 
9. Przejście do straszego harcerstwa. 
10. Działalność w Zakopanem. 
11. Kolejowa drużyna harcerska w Chabówce 
12. Zlot Z.H.P. w Spale 1935 r. 
13. II-ga wojna światowa 
14. Karpacka Brygada i Harcerstwo (Wspomnienia z życia żołnierskiego i także harcerskiego podczas II wojny światowej 
na Środkowym Wschodzie 1940-1946). 
15. Szkoły Junackie na Środkowym Wschodzie, Bash-shit, Palestyna (Wspomnienia ze Szkół Junackich na Środkowym 
Wschodzie).  
16. c.d. Szkoły Junackie, Quastina (Szkoły Junackie w Palestynie - obóz w Quastinie od 19.X.1942 r.) 
17. IV Junacka Szkoła Mechaniczna w Sarafand (Safarad - stała angielska baza wybudowana przed II wojną światową). 
18. IV J.S.M., wakacje w Sannin, Liban 
19. IV J.S.M., wakacje w Cedrach, Liban 
20. V Junacka Szkoła Mechaniczna, Beit-Nabala 
21. Kurs harcerski w Nazarecie i wycieczka na Górę Tabor 
22. Końcowe prace w Szkołach Junackich  
23. Mapki Libanu 
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MHAR/ZHL/314 
Wspomnienia z 8 Warszawskiej Drużyny Harcerek „Puszcza” 
Walter Halina 
po 1970; 1936-1938 
dokumentacja aktowa 
Historia, wspomnienia związane z działalnością 8WDH "Puszcza" im. Marii z Billewiczów Piłsudskiej z Hufca Żoliborza 
  
MHAR/ZHL/315 
Wspomnienia Mścisława Wróblewskiego „Piórem i wiosłem” 
Mścisław Wróblewski (autor) 
po 1970; 1918-1939 
wspomnienia, opracowanie 
Wspomnienia Mścisława Wróblewskiego pt. „Piórem i wiosłem. Ballada o chłopcach minionych lat. 39. Warszawska 
Żeglarska Drużyna Harcerska, 1918-1939.” Autor przypomina ideę harcerstwa, i wcielanie jej w życie prze 39tkę, i 
przedstawia historię drużyny od momentu jej powołania przy Bursie nr 6 Rady Głównej Opiekuńczej  przy ul. 
Grzybowskiej 43. Opisuje życie w bursie, wycieczki, zabawy, zawody, skład i liczebność drużyny (dokładny spis z 
3.03.1934 r, lat szkolnych 34/35, 36/37), obszary działań, zebrania, wiersze napisane przez członków, przedstawia 
fragmenty kronik, zastępy, działalność wychowawczą, przygody morskie, udział w walkach majowych w 1926,  wyprawę 
z Gdyni do Chicago w 1938, notatki z okresu wojny: udział w kampanii wrześniowej, spis osób z drużyny wchodzących w 
skład AK, życiorysy: Witolda Bublewskiego, Franciszka Cywińskiego, Władysława Czarneckiego, Józefa Jangnikela (?) 
Stanisława Łopateckiego, Leona Matuszewskiego, Jana Michalskiego, Stanisława Michalskiego, Józefa Michałowskiego, 
Stefana Farynowa (?), (?) Pietkiewicza, (?), (?). 
  
MHAR/ZHL/316 
ZHP na Wołyniu. Chorągiew Harcerek i Harcerzy 1918-1939 
Nekraszowa Natalia na podstawie jej opracowania z 1975 r. 
1997; 1918-1939 
dokumentacja aktowa 
Opracowanie Natalii Nekraszowej z roku 1975 wydane w 1997 roku. W publikacji tej znajdziemy informację dot. 
wołyńskiej chorągwi Harcerek i Harcerzy a także informację o małżeństwie Nekraszów. 
  
MHAR/ZHL/317 
Szare Szeregi, Drużyna „Zawiszy” – okupacyjna 11 Łódzka Drużyna Harcerzy im. ks. Jeremiego Wiśniowieckiego 
Lewandowski Leon 
po 1979; 1939-1945 
dokumentacja aktowa, kronika 
Materiały dotyczące historii ponad 60-cio osobowej grupy młodzieży łódzkiej zorganizowanej w czasie okupacji 
hitlerowskiej w drużynę "Zawiszy" w ramach konspiracyjnej organizacji harcerskiej "Szare Szeregi" w Łodzi. Drużyna 
nosiła numer 11 i imię księcia Jeremiego Wiśniowieckiego. W opracowaniu znajdziemy także przedruki dokumentów 
takich jak rozkazy, sprawozdania, oraz wycinki z gazet z czasów powojennych dotyczących drużyny.  
  
MHAR/ZHL/318 
Chorągiew Stołeczna. Hufiec Mokotów. Jednodniówka Komendy Szczepu 1 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej im. 
Romualda Traugutta wydana z okazji 60-lecia drużyny 8.05.1971 
Kijowski-Patyk Janusz (autor), Sobolewska Ewa (autor), Romanis Mariusz (autor), Kulesza Anna (autor), Kijowski Jerzy 
(autor), Maimski Piotr (autor), Ciesielski Sławomir (autor) 
po 1971; 1957-1973 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
Materiały złożone z kilku elementów: 
1. Dzień dzisiejszy "Czarnej jedynki". Jednodniwka Komendy Szczepu 1 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej im. 
Romualda Traugutta wydna z okazji 60-lecia Drużyny (8 maja 1971 r.). Od 12 stycznia 1971 r. istnieje przy Liceum 
Reytana Szczep 1 Warszawskiej Drużyny Harcerzy, a w jego skład wchodzi 5 drużyn i jedna drużyna zaprzyjaźniona przy 
XLII Liceum im. M. Konopnickiej na Mokotowie. Drużyny te nosza nazwy: "Kameleon", "Mortales", "Wiking", "Kubuś 
Puchatek", "Wagabunda", "[nazwa nieczytelna]". Opismom tych drużyn poświęcono kolejne artykuły w Jednodnióce.  
2. Program obchodów 60-lecia istnienia 1 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej im. Romualda Traugutt "Czarnej Jedynki" 
3. Jednodniówka Harcerska z dnia 25 kwietnia 1981 roku.  
4. Ankieta na temat harcerstwa. 
5. Zaproszenie na zlot "Czarnej Jedynki" w dniach 25-26 sierpnia 1986 rok. 
  
MHAR/ZHL/319 
Chorągiew Warszawska. Hufiec Mokotów. Szczep 66 Warszawskich Drużyn Harcerskich „Białych”. Harcerska akcja  
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„Warmia i Mazury” 
Cabaj Józefa (z d.Gniadkowska) (autor) 
po 1970; 1952-1977 
dokumentacja aktowa, opracowanie, wycinek prasowy, fotografia 
Opracowanie zawiera opis akcji Szkoły T.P.D.  nr 16 w Warszawie (wcześniej 191 Szkoła Podstawowa) i działającej przy 
niej 66 Warszawskiej Drużyny Harcerrskiej skierowanej na współpracę ze szkołami mazurskimi w ramach akcji "Warmia 
i Mazury". Akcję rozpoczęto od wymiany listów miedzy dziećmi mazurskimi, a warszawskimi, później miały miejsce 
wzajemne odwiedziny, następnie współne kolonie w Mikołajkach. Do tekstu opracowania włączono kserokopie 
odręcznych podziękowań szkole w Warszawie przez szkołę w Ukcie za współpracę, za serdeczne przyjęcie podczas 
odwiedzin, a także kserokopie z "Małego Ekspressika" dodatku "Ekspressu Wieczornego" z listopada 1953 roku 
zawierającu artykuł o zbudowaniu przez uczniów warszawskiej T.P.D nr 16 bojera, a także z maja 1954 r. zawierający 
artykuł o planowanej przez 18 chłopców szkoły T.P.D nr 16 w Warszawie wyprawy rowerowej na Mazury oraz z września 
1954 r. o wyruszeniu wyprawy z Warszawy na Mazury. Treść opracowania podzielono na konkretne daty i 
przyporządkowano do nich wydarzenia (obozy, zimowiska) związane z akcją "Warmia i Mazury". W opracowaniu 
znalazły się dokumenty (wycimi prasowe, list z Muzeum w Kętrzynie do Wydziału Oświaty w Warszawie, list Prezydium 
Powiatowej Rady Narodowej w Mrągowie do Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej, Wydział Oświaty) w sprawie 
organizacji wystawy. W treści opracowania znajdują się zdjęcia 66 Drużyny Harcerskiej "Białych" przy T.P.D. nr 19 w 
Warszawie działających w ramach akcji "Warmia i Mazury", a także artykuły prasowe np. z Głosu Olsztyńskiego z 1963 r. 
dotyczace szczególnej więzi łączącej Szkoły na mazurach z T.P.D. nr 19 w Warszawie. 26 listopada 1977 r. drużyna 
harcerska przy szkole T.P.D. nr 19 w Warszawie nosiła nazwę: 66 Warszawska Wodna Drużyna Harcerska "Mazury".  
Na końcu zamieszczono wyjątek z książki Karola Małłka "Polskie są Mazury". We współpracy największe zasługi mieli 
nauczycielka Józefa Cabaj (z d. Gniadkowska) oraz harcmistrz Władysław Czarnecki. 
W treści opracowania zamieszczono zdjęcia, przyklejone do stron. 
  
MHAR/ZHL/320 
Chorągiew Krakowska, Hufiec Rożnów. Dokumenty dotyczące Bohdana Skoniecznego 
Wolański Arkadiusz (aktotwórca) 
po 1993; 1957-1993 
notatki, zaproszenie, rozkaz, czasopismo, sprawozdanie, opracowanie, wykaz, zawiadomienie, komunikat 
Jednostka jest zbiorem dokumentów dotyczących Bohdana Skoniecznego – Hufiec Rożnów, Chorągiew Krakowska. 
Zawiera fotografie (w tym ze zjazdu seniorów w Rożnowie w 1993 r.), rysunki sznurów funkcyjnych, listę członków 113 
Drużyny Harcerzy w Rożnowie (1958?), różne notatki z 1957 roku dotyczące harcerstwa, śpiewnik harcerski, notatki z 
dziedziny nawigacji, „Vademecum ćwika”, rozkazy, wykazy, karty prób, zawiadomienia, komunikaty organizacyjne, 
sprawozdania, prośby, słowa piosenek, zaproszenia, wyjaśnienie akcji ZON (Z odpadków-namioty), a także obszerne 
sprawozdanie pt. „Materiały Eksperymentu Sądeckiego” Komendy Hufca Nowy Sącz ze stycznia 1959 mającej na celu 
aktywizację miejscowych, niewykorzystanych dotychczas rezerw ekonomicznych i społecznych dla podniesienia rozwoju 
ekonomicznego terenu. Materiał zawiera opis rozpoznania możliwości oraz przedstawia i podsumowuje działania. Oprócz 
tego w jednostce znajduje się egzemplarz czasopisma „Drużyna” 31.12.1958 (nr 24/143) i Biuletyn Wydziału 
Harcerskiego Komendy Chorągwi nr 4 „Akcja letnia 1958”. 
  
MHAR/ZHL/321 
Kronika 4 Poznańskiego Hufca Harcerzy im. Władysława Jagiełły 
Ryżyński Andrzej (autor) 
po 1990; 1945-1946 
dokumentacja aktowa, kronika 
Opracowanie pn. "Kronika 4-tego Poznańskiego Hufca Harcerzy im. Władysława Jagiełły z okresu od lutego 1945 do 
kwietnia 1946 roku". 4 Poznanńska Drużyna Harcerska im. W. Jagiełły powstała jeszcze w czasie zaborów, po 
zakończeniu II wojny światowej zaczęła się odradzać nadal przy Szkole im. Konarskiego, do tego stopnia że pod koniec 
kwietnia 1945 roku stanęła przed problemem przekształcenia w Hufiec. Wykształciło sie sześć nowych drużyn które 
obrały barwy: Czarną, Błękitną, Pomarańczową, Białą, Zieloną i Biało-Czerwoną. Do hufca dołączyły również: 15 
Poznańska Drużyna Haracerska przy Gimnazjum i Liceum Marii Magdaleny i 21 Poznańska Drużyna Harcerska z 
Gimnazjum i Liceum im. Jana Kantego. Następnie autor opisuje obchody dnia św. Jerzego, obchody dnia 1 Maja, obchody 
dnia 3 Maja, wycieczki drużynowe, budowę ołtarza polowego z okazji Bożego Ciała, akcję żniwną w Powiecie Żnin, 
dożynki, święto umarłych i poległych, akcję choinkową, nowy sztandar drużyny, kurs zimowy w Krośnie nad Odrą, zlot w 
Szczecinie. Na końcu opracowania zamieszczono przedruki zdjęć (np. z wedrówki w Ossowej Górze, z wyjazdu na akcję 
żniwną do Żnina) i grafiki (np. z I Ogólnopolskiego Zlotu w Szczecinie). 
  
MHAR/ZHL/322 
Bitwa partyzancka w Bronisławach (powiat sochaczewski). Relacja anonimowa 
nieznany (autor) 
po 1970; 1944 
dokumentacja aktowa, opracowanie 

 

 

  30.10.2016  System muzealny MONA, strona 87 z 205  



Muzeum Harcerstwa     

Inwentarz zbioru "Zespół wspomnień i historii lokalnych" 

Opracowanie poświecone bitwie partyzanckiej w Bronisławach pod Sochczewem w dn. 04.04.1944 r. i bohaterskiej walce 
22 żołnierzy. Autor ujmuje całość opracowania w forme kronikarską by bitwa w Bronisławach przetrwała wieki w pamięci 
potomnych. Część opracowania poświęcona jest rodzinie Makarewiczów uciekających przed Niemcami. Następnie autor 
opisuje działania przed bitwą i w czasie walk i udział w nich Zygmunta Makarewicza. Na koniec zamieszcza listę 
poległych 20 Żołnierzy Ruchu Oporu. Po bitwie zwłoki partyzantów zakopnano w rowie, a po wojnie ekshumowano i 
pochowano na cmentarzu wojskowym w Trojanowie koło Sochaczewa. Na miejscu bitwy postawiono pomnik.  
  
MHAR/ZHL/323 
Relacja o drużynie założonej w Turobinie w województwie lubelskim 
Wilczopolski Ryszard (autor) 
2002; 1939-1945 
dokumentacja aktowa, list, relacja 
Materiał złożony z dwóch części: 
1. List Ryszarda Wilczopolskiego (94-036 Łódź, ul. Wioślarska 20/22 m. 105) do Głównej Kwatery Muzeum Harcerstwa, 
Redakcja "Czuwaj", hm. Adam Czetwertyński, ul. Konopnickiej 6, Warszawa z informacją o przesłaniu egzemplarza 
wspomnień i prośbą o opinię. U góry listu oręczna adnotacja: Podziękowaliśmy w "Czuwaj" 4 IX 2002 i przekazujemy do 
Muzeum Harcerstwa. 
2. Relacja o drużynie założonej w Turobinie w województwie lubelskim w opracowaniu Ryszarda Wilczopolskiego. W 
początkowych słowach autor powraca wspomnieniami do początku II wojny światowej i obrony mostu na Bugu przed 
zniszczeniem, następnie opisuje położenie geograficzne miejscowości Turobin, wspomina wywózki Żydów z tej 
miejscowości, własną ucieczkę wraz z rodzina z Brześcia nad Bugiem do Turobina w obawie przed wywózkami. 
Następnie autor wspomina utworzoną przez siebie drużynę harcerską i problemy z tym związane. Autor załącza listę 
druchów wraz z miejscami pobytu i oznacza ich na przedruku zdjęcia. 
W treści zamieszczono dwa przedruki zdjęć z człnkami drużyny. 
  
MHAR/ZHL/324 
Tadeusza Wesołowskiego, powstańca wielkopolskiego – żywot własny. Relacja w „Expressie Poznańskim” 
Huchwajda Monika (redaktor), Wesołowski Tadeusz, hm (autor) 
1999; 1910-1919 
dokumentacja aktowa, wycinek prasowy, relacja 
Materiał stanowi artykuł z Expressu Poznańskiego z 13 września 1999 r. pt. "Tadeusza Wesołowskiego, Powstańca 
Wielkopolskiego - żywot własny. Z pola walki do szkoły". Artykuł zawiera wspomnienia Harcmistrza Tadeusza 
Wesołowskiego. Autor wspomina pracę jako kinotechnik, wstąpienie do skautów, odwiedziny Ignacego Jana 
Paderewskiego w Poznaniu 26 grudnia 1918 r. - ochrona Paderewskiego przez delegację skautów w której był autor, 
wybuch powstania Wielkopolskiego (którego bezpośrednim powodem miała być wizyta Paderewskiego w Poznaniu), 
udział autora w Powstaniu Wielkopolskim, walka w 15 Pułku Ułanów Poznańskich i odniesione rany. W treści artykułu 
zamieszczono zdjęcia. 
  
MHAR/ZHL/325 
Wspomnienia harcerskie z Augustowa, Suwałk, Sejn, Drohiczyna. Ocalić od zapomnienia – Białostocka Chorągiew 
Harcerska 
Rusewicz Kazimierz (autor) 
po 1980; 1927-1939 
dokumentacja aktowa, wspomnienia 
Autor opisuje własne odczucia i wspomnienia związne z harcerstwem. Ze wspomnień wyłanniają się fakty biograficzne z 
życia autora - Rusewicza Kazimierza. Wspomina on najpierw drużynę harcerską utworzoną przy 7 klasowej szkole 
powszechnej w Augustowie oraz drużynę pozaszkolną która utworzona została z młodzieży która ukończyła szkołę. 
Następnie autor wspomina własne przeniesienie sie do Drohiczyna gdzie autor wstąpił do nowo zawiązanej drużyny 
harcerskiej im. Ks. Bp. Zygmunta Łazińskiego. Autor wspomina udział własnej drużyny w zjeździe w Spale, utworzenie II 
drużyny żeglarskiej, orkiestrę harcerską, zlot Białostockiej Chorągwi Harcerskiej w Grandziczach koło Grodna.  
  
MHAR/ZHL/327 
Kronika VI Żeńskiej Drużyny Harcerek im. Anieli Tułodzieckiej przy Gimnazjum i Liceum im. Dąbrówki w Poznaniu 
Budzińska-Kozłowska Iza (autor), Pigoń Aniela (autor), Piotrowska-Szulczewska Danuta (redaktor), Ristow-Domke 
Maria (autor), Brzezińska Zdzisława (autor), Budzyńska Anna (autor), Sujecka Aleksandra (autor) 
po 1997; 1922-1997 
dokumentacja aktowa, kronika 
Kronika zawiera dzieje VI Żeńskiej Drużyny Harcerek im. Anieli Tułodzieckiej przy Gimnazjum i Liceum im. Dąbrówki 
w Poznaniu. Obejmuje ona lata 1922-1997 - czyli 75 lat. W tym czasie miały miejsce liczne wydarzenia historyczne 
mające wpływ na życie całego narodu a więc także całego harcerstwa polskiego i pojedynczych drużyn. Przemiany te są 
również widoczne na przykładzie VI Żeńskiej Drużyny Harcerek im. Anieli Tułodzieckiej przy Gimnazjum i Liceum im. 
Dąbrówki w Poznaniu. Dzieje te można podzielić na następujące okresy: 
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1. od powstania drużyny (w październiku 1922 r.) do wybuchu II wojny światowej 
2. okres II wojny światowej 
3. okres powojenny - lata 1945-1949 
4. lata 1949-1982 - brak wiadomości o istnieniu drużyny (krótki okres pracy odnowionej druzyny - lata 1956-1960) 
5. lata 1982-1997 - powstała zmieniona postać "Szóstki" (Zielonej) jako "szczepu" koedukacyjnego. 
  
MHAR/ZHL/328 
Szkic historii 1 Lwowskiej Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki 
(1911-1939) 
Komenda Chorągwi Dolnośląskiej ZHP (wydawca), Zakrzewski Marek (redaktor) 
1993; 1911-1939 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
Opracowanie poświęcone historii I Lwowskiej Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki w latach 1911-1939. Autor 
zawarł 10 rozdziałów: 
1. Wstęp 
2. Lwów w latach powstania harcerstwa - rozdział poświęcony sytuacji panującej we Lwowie przed I wojną światową, 
zawiera infromacje demograficzne. 
3. Narodziny drużyny - rozdział zawiera informacje o założeniu drużyny i odwołuje się w tym zakresie do cytatów z 
"Pamietnika", w dalszej części autor opisuje początki działalności i rozwój drużyny do momentu I wojny światowej  
4. Czas wojenny - rozdział poświęcony działalności drużyny w czasie I wojny światowej 
5. Lata pokoju - rozdział poświęcony organizacji drużyny (zmianom w drużynie) w okresie międzywojennym 
6. Rok 1939 - rozdział ten opisuje czas II wojny światowej 
7. Historia epigonów 
8. Nieco statystyki i zakończenie 
9. Wykaz członków Kręgu - wykaz zawiera członków od 1911 roku i odwołuje się również do uczestników pierwszego 
spotkania seniorów I Lwowskiej we Wrocławiu w 1976 r.  
10. Fotografie drużyny - przedruki fotografii z różnego okresu. Na zdjęciach m.in. sztandar, karty "Pamiętnika" I 
Lwowskiej Drużyny Harcerskiej, zdjęcia grupowe, zdjęcia pocztu sztandarowego i wiele innych.  
  
MHAR/ZHL/329 
Z Powstania Warszawskiego do obozu w Zeithain 
Kujawski Zygmunt (autor) 
1971; 1944-1945 
dokumentacja aktowa, wspomnienia 
Autror-lekarz opisuje własne wspomnienia które mają początek w momencie zakończenia Powstania Warszawskiego. 
Wtedy to Niemcy wysyłają dwa transporty (pociągi) z rannymi, lekarzami, pięlęgniarkani (trasą Łódź-Ostrów 
Wielkopolska-Głogów-Stalag IVB-Zeithain) do Niemiec do międzynarodowego szpitala jenieckiego. Tu autor wspomina 
warunki obozowe, racje żywnościowe, organizację sal operacyjnych, powstanie teatru obozowego, wizytacje obozu przez 
Międzynarodowy Czerwony Krzyż z Genewy, paczki żywnościowe z kraju, urodziny dzieci w obozie w tym także syna 
autora, wiadomości z frontu i wreszcie opuszczenie obozu. Autor powrócił do Polski do Kielc.  
  
Wspomnienia Zygmunta Kujawskiego ukazały się w: Przeglądzie Lekarskim, Rok XXVII, Seria II, Nr 1, 1971, str. 118. 
  
MHAR/ZHL/330 
Junactwo 1912-1917 
Miszczuk Marian (autor) 
po 1970; 1912-1917 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
W treści opracowania autor porusza najpierw temat różnic w rozwoju skautingu na wsi i w mieście, przypomina pismo 
"Drużyna" jako pismo które pomogło wzbudzić rozwój organizacji wiejskich, przypomina postać Adama Chętnika jako 
wydawcy pisma. Autor przywołuje postać Plewińskiego Stefana i jego działalność nacelowaną na zjednoczenie organizacji 
młodzieżowych - tu m.in. o wspołpracy z Drużynami Bartoszowymi (plus opis działlności i powstania Drużyn 
Bartoszowych). Autor przypomina, iż pierwsze wzmianki o junactwie ukazuja sie w "Drużynie" Adama Chętnika, jednak 
główną rolę w tworzeniu i rozwoju drużyn junackich odegrał Stefan Plewiński. W dalszej części tekstu opisano rozwój 
junactwa, wymieniono pierwsze powstałe drużyny junackie, opisano warunki przyjć do drużyn junackich, znaczenie 
"Drużyny" dla rozwoju junactwa, działalność w czasie I wojny światowej. Hymnem drużyn junackich była "Rota". 
Na końcu opracowania zamieszczono dwa aneksy:  
1. - Przyrzeczenie junackie - wymieniono w 2 punktach 
- Prawa junackie - wymieniono w 14 punktach 
2. Deklaracja programowa junactwa. 
  
MHAR/ZHL/331 
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Wykaz męskich drużyn harcerskich Chorągwi Warszawskiej 
nieznany (autor) 
po 1970; 1935-1939 
dokumentacja aktowa, wykaz 
Dokumentacja składa się z: 
1. Wykazu organizacyjnego przydziału drużyn do hufców - Chorągwi Warszawskiej w latach 1939-1939 (1 strona). W 
dokumencie tym zaznaczono iż całość dokumentacji znajdije sie w Archiwum Akt Nowych pod nr 2383-2390/1; Raporty 
Drużyn pod nr. AAN 2395-24 14-2431. 
2. Wykaz męskich drużyn harcerskich Chorągwi Warszawskiej stan 1935 r. (3 strony). (Sygnatura z Archiwum Akt 
Nowych 2411). 
3. Wykaz zawartości teczki 45 z Archiwum Akt Nowych. 
4. Kopie map Warszawy z 1935 r. (5 stron). 
  
MHAR/ZHL/332 
Z dziejów harcerstwa tarnobrzeskiego 1912-1949 
Baran Adam (autor) 
1989; 1912-1949 
dokumentacja aktowa 
Materiał złożony z dwóch części: 
1. List z dnia 3 listopada 1989 r. od Adama Franciszka Barana do organizatorów konkursu "Harcerska Nagroda Myśli 
Twórczej", GK ZHP Warszawa z prośbą oprzyjęcie pracy pt. "Z dziejów harcerstwa tarnobrzeskiego (1912-1949)" do 
konkursu w dziedzinie pracy historycznej. 
2. Praca pt. "Z dziejów harcerstwa tarnobrzeskiego (1912-1949)". Autor podzielił prace na kilka rozdziałów 
a). Wstęp 
b). Tarnobrzeski skauting (1912-1920) - w rozdziale autor prezentuje początki skautingu na ziemi tarnobrzeskiej, 
przedstawia strukturę zastępów i ich charaktarystykę, wykaz ilościowy, a także sytuację w czasie I wojny światowej.  
c). W dwudziestoleciu międzywojennym (1922-1939) - w rozdziale autor opisuje dzieje I Drużyny Harcerzy im. Henryka 
Dąbrowskiego i jej organizację w różnych okresach, dzieje I Żeńskiej Drużyny Harcerek im. Elizy Orzeszkowej (zmiany 
numeracji i nazwy), opisuje również działalność jednej i drugiej drużyny, wspomina o Kole Przyjaciół Harcerstwa i jej 
działalności. Autor na końcu prezentuje całościowo schemat organizacyjny Hufca Harcerzy w Tarnobrzegu oraz 
kronikarski zapis prac i zdarzeń z życia Hufca i drużyn. 
d). Okres okupacji (1939-1945) - autor dokładnie opisuje pierwsze osiem dni II wojny światowej, później opisuje 
najważniejsze wydarzenia z poszczególnych miesięcy odnoszące się do Tarnobrzegu i harcerstwa. 
e). Lata powojenne (1945-1949) - autor opisuje w rozdziale straty poniesione w czasie II wojny światowej oraz 
organizację harcerstwa po wojnie 
f). Harcerskie życiorysy 
- Józef Wojnas 
- Ignacy Połonka 
- Władysław Jasiński 
- Eugeniusz Dąbrowski 
- Gerwazy Stypa  
- Irena Gaj-Flisowa 
- Rozalia Bigaś-Kalusowa 
g). Aneksy 
- Aneks 1 - Lista strat osobowych harcerstwa tarnobrzeskiego w latach 1939-1945. 
Autor zamieścił w tym aneksie listę wraz z krótkimi biogramami. 
- Aneks 2 - Harcerski życiorys Hieronima Dekutowskiego "Zapory". 
h). Indeks osób 
i). Źródła (przypisy) 
Na końcu opracowania autor zamieścił listę własnych publikacji. 
  
MHAR/ZHL/333 
Notatnik instruktora ZHP o szczepie przy Ambasadzie PRL w Pradze w Czechosłowacji 
Miller Jerzy 
1980; 1978-1980 
dokumentacja aktowa 
Notatnik instruktora ZHP, to skrupulatnie prowadzony przez Jerzego Millera dziennik działalności drużyn a później 
szczepu przy ambasadzie PRL w Pradze w Czechosłowacji w latach 1976 - 1980. Materiały te zebrane w dwóch tomach 
zawierają m.in. plany zbiórek, uroczystości okolicznościowych, głównie związanych z socjalistycznymi rocznicami, 
zarówno polskimi, czechosłowackimi jak i radzieckimi, charakterystyki instruktorów, korespondencję m.in. z jednostkami 
harcerskimi w Polsce w tym GK ZHP. Zawiera kserokopie zdjęć z wydarzeń mających miejsce w Ambasadzie związanych 
z organizacjami młodzieżowymi. Ciekawostką jest język raportów, przesiąknięty ówczesną propagandą socjalistyczną.  
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MHAR/ZHL/334 
Antoni Nowak: Wspomnienia berlińskie. Historia harcerstwa polskiego w Berlinie 
Nowak Antoni, hm (autor) 
1975; 1912-1921 
dokumentacja aktowa, fotografia, opracowanie 
Materiał składa się z dwóch części: 
1. List Antoniego Nowaka skierowany do Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego, Komisji Historycznej 
przekazujący w załączeniu pracę p.t. "Wspomnienia berlińskie - Historia Harcerstwo Polskiego w Berlinie 1912-1921".  
2. Opracowanie pt. "Wspomnienia berlińskie - Historia Harcerstwo Polskiego w Berlinie 1912-1921". To wspomnienia 
autora dotyczące Berlina. Do Berlina właśnie wyemigrowali rodzice autora jeszcze przed jego urodzeniem, podobnie jak 
wielu innych Polaków, z powodu wzmagającego się ucisku ekonomicznego i germanizacyjnego w Wielkopolsce po 
wojnie prusko-francuskiej (1870-1871). W tekście kilka informacji biograficznych o rodzicach i rodzeństwie autora, 
informacje o Karolu Głowackim - organizatorze i kierowniku oddziału młodzieży skautowej przy Towarzystwie 
Gimnastycznym "Sokół" - Berlin I, kilka słów o Polskiej Reprezentacyjnej Drużynie Skautowej udającej się na zlot do 
Anglii. Autor opisuje w dalszej cześci działalność drużyn powstających w Berlinie w tym powstanie I Drużyny Skautowej 
im. Zawiszy Czarnego w Berlinie której organizatorem i pierwszym drużynowym był sam autor - Antoni Nowak. Autor 
opisuje sytuację w Berlinie po przegranej przez Niemcy I wojnie światowej, wspomina o I wystawie Skautowej w Berlinie 
w lutym 1920 roku, wspomina o plebiscycie na Górnym Śląsku w 1921 roku. Po wygranej wojnie reemigracja do kraju 
(Polski) zaczęła rosnąć, autor również przeniósł sie do Polski do Poznania zdając kierownictwo drużyny Józefowi 
Kwietniewskiemu, w Poznaniu wstąpił do 5 Drużyny Harcerzy im. Ks. Józefa Poniatowskiego. Na końcu autor zamieścił: 
- Spis fotografii i odbitek kserograficznych 
- Sprostowanie niezgodności w opisach skautingu (harcerstwa) polskiego w Berlinie za lata 1912-1921. 
- Źródła 
- Relacje  
Treść bogato ilustrowana zdjęciami. 
  
MHAR/ZHL/335 
Wspomnienie z pracy harcerskiej w Niemczech 
Przedpełski Kazimierz 
po 1960; 1945-1946 
dokumentacja aktowa 
Wspomnienia Kazimierza Przedpełskiego z obozu pracy przymusowej w Hanowerze i obozu w Depholz gdzie zbierani 
byli Polacy już po kapitulacji Niemiec. W tym ostatnim obozie założono Hufiec Harcerski. W materiałach autor wymienia 
kilka nazwisk założycieli hufca i organizatorów pracy harcerskiej, kserokopie fotografi i dokumentów z opisywanego 
okresu. Zawartośc jednostki stanowią też luźne materiały dotyczące harcerstwa które zaczyna działać po kapitulacji 
Niemiec. 
  
MHAR/ZHL/336 
Informator Muzeum Historii Fotografii w Krakowie. Scenariusz wystawy „Harcerstwo Polskie 1911-1945” 
Muzeum Historii Fotografii w Krakowie im. prof. Władysława Bogackiego (wydawca), Krakowskie Towarzystwo 
Fotograficzne (wydawca) 
1980; 1911-1945 
dokumentacja aktowa, informator, scenariusz 
Materiały złożone z dwóch części: 
1. Informator wydany dla nadsyłających zdjęcia i albumy dokumentujące działalność na dokumentalno-historyczną 
objazdową wystawę fotograficzną pt. "Harcerstwo polskie okresu 1911-1945". Wystawa jest organizowana przez Muzeum 
Historii Fotografii im. prof. Władysława Bogackiego, (posiadacza kolekcji zdjęć dokumentujących działalność harcerstwa 
polskiego w latach 1911-1945) w związku z przypadającą w 1981 roku 70 rocznica powstania ruchu harcerskiego w 
Polsce. W treści informatora zawarto informacje o celu przedsięwzięcia, komitecie wystawy (przedstawiony w całości z 
imion i nazwisk), twórcy wystawy, formie przekazywania zdjęć, ich opisywaniu, terminie nadsyłania zdjęć. 
2. Scenariusz dokumentalno-historycznej wystawy fotograficznej organizowanej z okazji 70-lecia harcerstwa w Polsce pt. 
"Harcerstwo Polskie okresu 1911-1945". W treści zawarto w układzie punktowym kolejność ułożenia zdjęć według 
wydarzeń historycznych, tematycznie, w układzie terenowym oraz w układzie udziału personalnego. 
  
MHAR/ZHL/337 
Historia 2 Warszawskiej Drużyny Harcerzy im. Tadeusza Reytana 
Bereszko Jan (autor) 
1958; 1911-1945 
dokumentacja aktowa, wycinek prasowy 
Materiał pt. "Reytaniacy" ukazał się prawdopodobnie w dwóch pismach: "Arkady" w 1958 roku oraz w "Życiu Szkoły" z 
1 czerwca 1958 r. Artykuł poświęcony II Warszawskiej Drużynie Harcerzy imienia Tadeusza Reytana. Autor opisuje 
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dzieje powstania drużyny, działalność w konspiracji, w czasie I wojny światowej, w czasie plebiscytu na Śląsku, 
działalność w okresie międzywojennym (obozy letnie i zimowe, udział w zlotach w Siekierkach, Poznaniu, Spale, wizyty 
zagraniczne np. Anglii), działalność w czasie II wojny światowej i okupacji hitlerowskiej. 
  
W treści zdjęcie II WDH z obozu w Augustowie oraz zdjęcie pt. "Grupa żołnierzy z kompanii harcerskiej "Gustaw" 
(pluton łączniczek i sanitariuszek) po przejściu kanałami ze Starego Miasta". 
  
MHAR/ZHL/338 
Książeczka służbowa drużynowego 27 Warszawskiej Drużyny Harcerzy im. Sz. Konarskiego – Stefana Bogusława Glocha 
Związek Harcerstwa Polskiego (wydawca) 
po 1950; 1938-1939 
dokumentacja aktowa, książeczka harcerska 
Książeczka służbowa harcerska L. 39406/2488 pochodząca z nakładu Związku Harcerstwa Polskiego z 1935 r. 
wystawiona na Stefana Bogusława Gloch'a.  
książeczka wydana 1 lutego 1939 r. W książeczce wpisano przydział do 27 Warszawskiej Drużyny Harcerzy im. Sz. 
Konarskiego, wpisano próbę organizacyjną na stopień "Młodzik", wypełniono sprawoności, zdobyte odznaki sportowe, 
kolonie, obozy. Na końcu wpisano wykaz służby. W książeczce zmieszczono również w pięciu punktach instrukcję do 
książeczki. 
  
Do książeczki dołączono krótką notkę biograficzną. Z materiałow wyłączono zdjęcie. 
  
MHAR/ZHL/339 
75-lecie harcerstwa w Gdyni; pomnik Gdyńskich Harcerzy poległych w latach 1939-1945 
Glapiak Sylwester (aktotwórca) 
1928-2003 
opracowanie, artykuł, gazeta 
Jednostka dotyczy 75-lecia obchodów działalności Hufca w Gdyni (od 1928 roku). Zawiera: egzemplarz „Kuriera 
Gdyńskiego” z 10.02.2006 roku, umieszczony w „Dzienniku Bałtyckim” apel o dzielenie się materiałami do historii 
Hufca, korespondencję dotyczącą finansowania wydawnictwa pt. „75-lecie Harcerstwa w Gdyni”, plany obchodów 
jubileuszu harcerstwa w Gdyni, szereg artykułów dokumentujących pomysł przeniesieni pomnika Gdyńskich Harcerzy 
poległych w 1939-1945 roku z powodu planowanej obok budowy, opracowanie pt. „Powrót do przeszłości. ZHP Szare 
szeregi THH Gdynia. Reportaż wystawy pt. Bohaterski wskrzesić czas” autorstwa Henryka Antoniewicza oraz pismo „Nie 
zginęli- są wśród nas” wydane przez Radę Kręgu Instruktorów – Seniorów „Strażnica” przy Komendzie Hufca w Gdyni 
przedstawiające sylwetki zamordowanych w czasie II wojny światowej: Benedykta Porożyńskiego, Alfreda Dyducha, 
Jadwigi Roteckiej-Szewczukowej, Lucjana Cylkowskiego 
  
MHAR/ZHL/340/1-2 
Tradycja „Czarnej Trzynastki” Wileńskiej 
13 Wileńska Drużyna Harcerska im. Zawiszy Czarnego 
1921-2004 
dokumentacja aktowa 
Kserokopie kronik, albumów, oraz wycinków prasowych dotyczących działalności 13 Wileńskiej Drużyny Harcerskiej im. 
Zawiszy Czarnego. 
1)Kserokopie:  Album Czarnej Trzynastki głównie złożony z powojennych zdjęć i korespondencji między rozproszonymi 
po świecie harcerzami „trzynastki” do 1971 r., Pamiętnik Czarnej trzynastki z lat trzydziestych, zawiera informacje o 
drużynie, fotografie, opisy. Historia czarnej trzynastki 1921-1928 zawiera materiały do historii drużyny zawiera opis 
działalności Wileńskiej „Trzynastki”, fotografie, mapki.; Kroniki 1935-1936, jednodniowa oddziału wileńskiego ZHP 
„Straż nad Wilją” z 1929 r. 
  
2)Luźne materiały zawierające informacje o działalności Czarnej Trzynastki Wileńskiej oraz zespole zachowania 
historycznej pamięci o tej drużynie. Zawiera głównie wycinki prasowe dotyczące Czarnej Trzynastki, opracowania i 
zarysy historii dotyczący drużyny i jej założyciela hm. Józefa Grzesiaka. 
  
MHAR/ZHL/340/1 
Tradycja „Czarnej Trzynastki” Wileńskiej, cz. 2 
13 Wileńska Drużyna Harcerska im. Zawiszy Czarnego 
1921-1971 
dokumentacja aktowa 
Kserokopie:  Album Czarnej Trzynastki głównie złożony z powojennych zdjęć i korespondencji między rozproszonymi po 
świecie harcerzami „trzynastki” do 1971 r., Pamiętnik Czarnej trzynastki z lat trzydziestych, zawiera informacje o 
drużynie, fotografie, opisy. Historia czarnej trzynastki 1921-1928 zawiera materiały do historii drużyny zawiera opis 
działalności Wileńskiej „Trzynastki”, fotografie, mapki.; Kroniki 1935-1936, jednodniowa oddziału wileńskiego ZHP 
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„Straż nad Wilją” z 1929 r. 
  
MHAR/ZHL/340/2 
Tradycja „Czarnej Trzynastki” Wileńskiej, cz. 2 
13 Wileńska Drużyna Harcerska im. Zawiszy Czarnego 
1921-2004 
dokumentacja aktowa 
Luźne materiały zawierające informacje o działalności Czarnej Trzynastki Wileńskiej oraz zespole zachowania 
historycznej pamięci o tej drużynie. Zawiera głównie wycinki prasowe dotyczące Czarnej Trzynastki, opracowania i 
zarysy historii dotyczący drużyny i jej założyciela hm. Józefa Grzesiaka. 
  
MHAR/ZHL/341 
Bohdan Szermer. Fragmenty wspomnień obejmujące okres działalności w Szarych Szeregach i w ZHP w Gdańsku w 
latach 1942-1947 
Szermer Bohdan (autor) 
po 1980; 1942-1947 
dokumentacja aktowa, wspomnienia 
Opracowanie pt. "Fragmenty wspomnień obejmujące okres działalności w Szarych Szeregach i w Z.H.P. w Gdańsku w 
latach 1942-1947" to fragmenty wspomnień autora Bohdana Szermera. Wspomnienia obejmuja głównie okres II wojny 
światowej i mają miejsce w Warszawie i Gdańsku. Autor wspomina naukę języka angielskiego, wstąpienie i działalność w 
konspiracji, szkolenia i zajęcia wojskowe, łapnkę której cudem uniknął, kursy wielkiej dywersji obejmujące wiedzę o 
materiałach wybuchowych, sprzęcie minerskim i specjalnym oraz taktykę dywersyjną. Dalej autor wspomina wybuch 
Powstania Warszawskiego, jego przebieg i zakończenie, a następnie swój marsz ulicami Warszawy opisując jej straty. 
Autor wspomina czasy pobytu w Gdańsku i działalność w harcerstwie po zakończeniu II wojny światowej, a także próby 
dokończenia nauki przerwanej przed wojną. 
  
MHAR/ZHL/342 
Chorągiew Wielkopolska. Dzieje harcerstwa ziemi rawickiej 
Durczewski Jaromir hm (autor) 
1989; 1911-1945 
dokumentacja aktowa, opracowanie, fotografia 
Materiał zgromadzony w teczce dzieli się na trzy części: 
1. "Dzieje harcerstwa Ziemi Rawickiej. Część 1. "Piastowy my rój", 1989". - całość materiału w tej części autor poprzedził 
wstępem. Na pierwszych stronach opracowania autor opisuje początki skutingu (harcerstwa) na ziemi wielkopolskiej, 
pisze o Towarzystwie Tomasza Zana. Autor stwierdza, iż harcerstwo na ziemi wielkopolskiej rozwijało się rownież w 
czasie I wojny światowej, mimo zakazu. Tereny samej ziemi rawskiej to tereny silnie okupowane. Po zakończeniu działań 
wojennych cała ziemi rawicka wraca do macierzy, oragnizuje się szkolnictwo, a razem z nim harcerstwo. Autor pisze o 
początkach rozwoju harcerstwa męskiego i żeńskiego. W 1922 roku działają w Rawiczu trzy drużyny: 1 Rawicka Żeńska 
Drużyna Harcerek im. Klementyny Hoffmanowej-Tańskiej; 1 Rawicka Drużyna Harcerzy im. Tadeusza Kościuszki; 2 
Rawicka Drużyna Harcerzy im. Zawiszy Czarnego i wtedy to zaczyna działalność Komenda Hufca Harcerskiego w 
Rawiczu. Autor opisuje powstawanie kolejnych drużyn i ich losy w okresie międzywojennym, a także Koło Przyjaciół 
Harcerstwa w Rawiczu. Autor opisuje Harcerskie Drużyny Robotnicze, opisuje obozy harcerskie, przygotowania do zlotu 
w Spale i sam zlot. Pierwsza część opracowania kończy się na 1939 roku. Na końcu autor dodał przypisy.  
2. "Dzieje harcerstwa Ziemi Rawickiej. Część 2. "I będziem iść przez Polskę Szarymi Szeregami", 1989". - całość części 
drugiej poprzedzona wstępem. ZHP działalność konspiracyjną rozpoczął w 1939 (27 września), wtedy to powstały 
konspiracyjne władze Szarych Szeregów w Warszawie. Rawicz jako środowisko kospiracyjne jest notowane już w 1940 
roku. Rawicz kryptonim "Przyjma". Autor opisuje (z uwzględnieniem ziemi rawskiej) organizację konspiracji w całym 
kraju w czasie II wojny światowej, opisuje przygotowania do wojny, kursy przygotowujace do konkretnego działania na 
wypadek wojny, Pogotowie Harcerek, walki w jakich brali udział harcerze rawiccy. Autor opisuje organizację harcerstwa 
na ziemi rawickiej w czasie II wojny światowej. Na końcu tej części opracowania autor zamieścił przypisy, listę harcerzy, 
którzy zginęli w czasie II wojny światowej z ziemi rawickiej 
3. Na końcu materiałów autor na 15 stronach zamieścił zdjęcia obrazujące działaność Hufca Rawicz w różnym okresie.  
  
MHAR/ZHL/343 
Chorągiew Wielkopolska. Szare Szeregi w Szubinie 1939-1945 – wspomnienia 
Erdmann Zenon, hm (autor), Komisja Historyczna Komendy Hufca ZHP w Szubinie (wydawca) 
1992; 1939-1945 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
Opracowanie wydano z okazji 80-lecia harcerstwa w Polsce i 75-lecia harcerstwa w Szubinie i na Pałukach. Opracowanie 
niniejsze stanowi wspomnienia autora odnośnie działalności harcerzy z Szubin. W opracowaniu autor opisuje działalność i 
losy harcerzy szubińskiego hufca w okresie okupacji hitlerowskiej od końca 1939 roku do początku 1945 roku. Opisuje 
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więc działaność w harcerskiej konspiracji w okresie drugiej wojny światowej. Działaność harcerzy szubińskich stanowiła 
pewną odrębność w harcerskiej konspiracji lat okupacji, bowiem przystąpili oni do niej samodzielnie, przyjmując 
początkowo kryptonim "Kościuszkowcy" od patrona drużyny Tadeusza Kościuszki. Działali odmiennie od innych grup 
harcerskiej konspiracji w kraju, w zasadzie według własnych planów i zamierzeń. Autor upamiętnia również losy i 
działalność harcerzy szubińskich, których wojna rzuciła w różne strony Polski, Niemiec i Europy, a z którymi w okresie 
okupacji utrzymywano kontakty korespondencyjne.  
W treści autor wspomina o kronice i sztandarze 1 Drużyny Harcerzy im. Tadeusza Kościuszki. Wspomina o prowadzonej 
przez harcerzy propagandzie antyniemieckiej i antyhitlerowskiej. Na końcu opracowania autor zmieścił karty z 
przedrukami zdjęć, którym nadał wspólny tytuł "Szare Szeregi w Szubinie 1939-1945". 
Na końcu opracowania autor zamieścił przypisy. 
  
MHAR/ZHL/344 
Chorągiew Wielkopolska. Z kart historii harcerstwa w Szubinie i na ziemi szubińskiej 
Erdmann Zenon, hm (autor), Kujawsko Pałuckie Towarzystwo Kulturalne w Szubinie (wydawca), Koło Miłośników 
Szubina (wydawca), Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Dom Harcerza" w Szubinie (wydawca), Izba Pamięci Narodowej 
(wydawca) 
1980; 1916-1975 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
Opracowanie złożone z dwóch dokumentów: 
1. List Zenona Edmanna do Głównej Kwatery ZHP, Zespółu Historycznego z dnia 27 stycznia 1981 roku, który w 
związku z apelem umieszczonym w numerze 4 "Motywów" z dnia 25 styczeń 1981 rok przesyła w załączeniu 1 
egzemplarz opracowania pt.: "Z kart historii harcerstwa w Szubinie i na ziemi szubińskiej". 
2. Oprcaowanie pt. "Z kart historii harcerstwa w Szubinie i na ziemi szubińskiej". Autor pisze o początkach skautingu na 
Ziemi Szumskiej, o powstaniu w 1916 r. pierwszej drużyny - 1 Drużyny Skautowej im. Adama Mickiewicza w Szumnie. 
Autor pisze o Powstaniu Wielkopolskim i o organizacji harcerstwa po jego wygraniu. W okresie międzywojennym 
następuje duży rozwój harcerstwa w Szumnie. Dalej autor opisuje lata II wojny światowej - okupacji niemieckiej i 
działalność oraz organizacje harcerstwa w tym czasie. Po wyzwoleniu harcerze ziemi szubińskiej biorą udział w 
organizowaniu nowego życia w mieście. Na dalszych katach opracowania autor pisze o rozwoju Hufca Szubin w okresie 
powojennym aż do 1975 roku. 
  
MHAR/ZHL/345 
Chorągiew Wielkopolska. Bibliografia harcerstwa śremskiego 1912-1982 
Gulczewska Krystyna (autor), Podsiadły Adam (autor), Komisja Historyczna Hufca ZHP Śrem (wydawca) 
1982; 1912-1982 
dokumentacja aktowa, bibliografia, opracowanie 
Opracowanie pt. "Bibliografia Harcerstwa Śremskiego (1912-1982)" zostało poprzedzone spisem treści obrazującym 
zawartość: 
I. Centralne akcje programowe  
II. Dział programowo-organizacyjny 
III. Dział propagandowo-informacyjny 
IV. Obozownictwo 
V. Przyczynki do historii hufca, szczepów, drużyn 
1. Hufiec 
2. 1 Drużyna harcerska im. Przemysława 
3. 2 Drużyna harcerska im. Tadeusza Rejtana 
4. 3 Drużyna harcerska im. Adama Mickiewicza 
5. Drużyna harcerska im. Henryka Sienkiewicza 
6. Drużyny harcerskie im. Emilii Plater 
7. Drużyna harcerska im. Marii Konopnickiej 
8. Szczep starszoharcerski im. Stanisława Chudoby 
9. Harcerski Klub Łączności 
VI. Ruch Przyjaciół Harcerstwa 
VII. Materiały archiwalne 
1. Okólniki, rozkazy, uchwały, plany, zadania 
2. Protokóły i sprawozdania 
3. Informacje 
4. Regulaminy 
5. Inne 
6. Kroniki 
Opracowanie powstało z okazji 70-lecia harcerstwa śremskiego. 
  
MHAR/ZHL/346 
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Chorągiew Wielkopolska. Hufiec Wągrowiec. Wybór tekstów źródłowych. Wykaz hufcowych z lat 1928-1981 
Piechowiak Bogdan (autor) 
1986; 1928-1981 
dokumentacja aktowa, wykaz, opracowanie, zaproszenie 
Dokumenty w teczce złożone z czterech elementów: 
1. Rozkazy - wybór tekstów żródłowych z lat 1945-1949: 
- 1945 - rozkazy nr 1, 3. 
- 1946 - rozkazy nr 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, okólnik 4 
- 1947 - rozkazy nr 1, 3, 1, 2 
- 1948 - rozkaz nr 1 
- 1949 - rozkaz nr 1 
2. Wykaz hufcowych Hufca Wągrowiec z lat 1928-1981. 
3. Zaproszenie na Krajowe Spotkanie Byłych Więźniów Obozu Koncentracyjnego w Dachau.  
4. Karta ze zdjęciem i życiorysem drużynowego 5 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej im. Króla Władysława IV. - Feliksa 
Tylmana. (5 egzemplarzy) 
  
MHAR/ZHL/347 
Chorągiew Wielkopolska. 5 Harcerska Drużyna Żeglarska im. Władysława IV w Wągrowcu 
Piechowiak Bogdan (autor), Zespół Historyczny Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego (wydawca)  
1983; 1930-1959 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
Celem opracowania jest omówienie działalności V Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej im. Króla Władysława IV. Praca 
składa się z trzech rozdziałów, które obejmują okres lat 1930-1959. Rozdział pierwszy omawia powstanie drużyny i jej 
rozwój. Rozdział drugi przedstawia konspiracyjną działalność w latach hitlerowskiej okupacji. Reaktywowanie 
działalności i jej rozwój w latach 1945-1950 zawarte są w rozdziale trzecim. Opracowanie powstało na bazie źródeł i 
materiałów m.in.: materiał źródłowy (4 teczki) z lat 1933-1939 znajdujące się w posiadaniu byłego drużynowego - 
Wiktora Matyczyńskiego.; kronika drużyny, relacje byłych członków - autor przeprowadził 16 wywiadów i spisał 6 
wspomnień; materiały z archiwum Chorągwi Poznańskiej ZHP. Do opracowania dołączono: 
a). Wykaz drużynowych 5 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej w okresie od 1933-1950 roku. 
b). Alfabetyczny wykaz członków 5 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej w Wągrowcu w latach 1933-1950 
c). Bibliografia 
Na końcu zamieszczono jako aneksy przedruki różnych dokumentów w tym: 
- wykaz harcerskich drużyn żeglarskich i zastępów żeglarskich zarejestrowanych w  Kierownictwie Harcerskich Drużyn 
Żeglarskich. 
  
MHAR/ZHL/349 
Chorągiew Zachodnio-Pomorska. Fragmenty wspomnień harcerzy Hufca Szczecinek 
Dziurdź Henryk (autor) 
1983; 1934-1949 
dokumentacja aktowa, opracowanie, fotografia 
Materiał w teczce składa się z dwóch części: 
1. List z dnia 30 marca 1993 r. Komendanta Hufca ZHP w Szczecinku - Zofii Gdańskiej do Głównej Kwatery ZHP w 
Warszawie informujący o przesłaniu w załączeniu opracowania Henryka Dziurdzia pt. "Fragmenty wspomnień z działania 
Harcerzy Hufca Szczecinek w latach 1945-1949". 
2. Opracowania Henryka Dziurdzia pt. "Fragmenty wspomnień z działania Harcerzy Hufca Szczecinek w latach 1945-
1949". Na pierwszej stronie opracowania naklejono naklejkę z napisem "Czuwaj" w kolorze zielono-czrnym. Opracowanie 
podzielone na części: 
a). Pirewsza część zatytułowana została "Krótkie relacje o początkach mojej służby harcerskiej do roku 1944" - w której 
autor omawia własną działalność w harcerstwie obejmując okres od 1934 do 1943 r. 
b). Druga część to "Fragmenty wspomnień z notatnika hm Henryka Dziurdzia - Zarys organizacji ZHP na ziemiach 
odzyskanych w latach 1945-1948 ze szczególnym uwzględnieniem organizacji Hufca Szczecinek." W części tej 
wyszczególniono podpunkty: 
- kadra instruktorska i jej patriotyczna postawa, 
- organizacja drużyn harcerskich i hufca 
- zadania programowe hufca i drużyn - realizacja tych zadań 
- efekty pracy harcerskiej tamtych lat.  
W tej części autor przedstawia powstałe drużyny harcerskie i liczebność harcerstwa w powiecie Szczecinek, wspomina o 
obozach, I Zlocie Zachodnio-Pomorskiej Chorągwi Harcerzy i Harcerek w Koszalinie w dniach 8-9.09.1945 r., o 
Harcerskiej Służbie Polsce powołanej do życia w 1947 roku (w treści założenia programowo-organizacyjne tej organizacji, 
pracę i obowiązki uczestnika akcji letniej HSP, pracę i obowiązki członków Komendy Obozów HSP, Ekwipunek 
uczestnika Akcji Letniej HSP). 
c). Trzecia część nosi tytuł : "Jak powstało pierwsze Koło Przyjaciół Harcerstwa w Szczecinku". 
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d). "Relacja z obozu Hufca Harcerzy w Szczecinku zorganizowanego w 1946 roku w Klauszewie (obecnie Kluczewo)". 
e). "Wspomnienia z obozu harcerskiego w Bińczu w 1947 roku zorganizowanego przez Komendę Hufca Harcerzy w 
Szczecinku". 
f). Obóz pod hasłem: "Harcerska Służba Polsce" - wspomnienia z obozu harcerskiego w Niechorzu w roku 1948". 
g). "Przełożeni - wodzowie i instruktorzy ZHP, od których uczyłem sie pracy harcerskiej" 
h). Na zakończenie opracowania autor zamieścił 11 kart ze zdjęciami z różnych sytuacji z działalności Hufca Szczecinek 
m.in. I Zlotu Choragwi Zachodnio-Pomorskiej w Koszalinie z 1945 roku, defilady 1-majowej, zlotu w Szczecinie, zdjęcia 
Orkiestry Harcerskiej - choragwi poznańskiej. 
  
MHAR/ZHL/350 
Chorągiew Zachodnio-Pomorska. „Witaj Majowa Jutrzenko”. Manifestacja w święto 3 Maja w Szczecinku 
Potoka Włodzimierz, hm (autor) 
1996; 1946 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
W pierwszych zadaniach opracowania autor opisuje pieśń pt. "Witaj Majowa Jutrzenko". Słowa właśnie tej pieśni 
rozlegały sie w dniu 3 maja 1946 roku na ulicach Szczecinka i stały sie wyrazem protestu przeciw postępującej 
sowietyzacji oraz przejawem woli obrony suwerenności i niedawno odzyskanej przez Polskę niepodległości. Autor 
wspomina harcerzy maszerujących na defiladzie w Wilnie i moment w którym sam wstąpił do harcerstwa. W maju 1946 
roku ludzie nie orientowali się jeszcze co się dzieje za murami Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i przepełnionych 
więzień znajdujących się w rękach polskich renegatów działających pod nadzorem swych doświadczonych, znanych z 
okrucieństwa i dokonywania masowych mordów radzieckich doradców spod znaku NKWD. Nie znano jeszcze grozy 
stanu wojennego, pałujących oddziałów ZOMO ani skrytobójczej działalności "nieznnych" sprawców. Autor wspomina 
dzień, w którym doszło w Szczecinku do spontanicznego patriotycznego zrywu, którego inicjatorami byli członkowie 
Zarządu Powiatowego, cieszący się wielkim autorytetem PSL: Julian Chodoruk, Bronisław Kopacz i Antoni Lewański. 
Nastepnie zutor opisuje związku harcerstwa z PSL, który w tym czasie cieszył się poważnym poparciem młodzieży 
harcerskiej. Następnie autor opisuje przygotowania do świąt majowych - 1-go maja, 3-go maja i 9-go maja, kurendę 
dyrektora Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego - p. Zygmunta Rzepeckiego skierowaną do uczniów, autor wspomina 
o drużynach harcerskich biorących udział w uroczystościach: 1 Męska Drużyna Żeglarska im. Zawiszy Czarnego; 2 Męska 
Drużyna im. Tadeusza Kościuszki; 3 Męska Drużyna im. Henryka Dąbrowskiego oraz opisuje przebieg całego marszu, 
który próbowali zakłócić działacze PPR, wymienia grupy zorganizowane biorące udział w marszu. Z treści dokumentu 
można wywnioskować jaką trasą (jakimi ulicami szli manifestujący). Manifestacja 3-majowa przeszła do historii miasta 
jako protest społeczeństwa przeciwko sowietyzacji kraju i gwałceniu swobód demokratycznych. 7-go maja rozpoczęto 
pierwsze aresztowania uczestników manifestacji. Na końcu opracowania zamieszczono mapę marszu razem z legendą oraz 
bibliografię. W treści opracowania przedruki zdjęć kolorowe i czarno-białe. 
  
MHAR/ZHL/351 
Chorągiew Lwowska Harcerek 
Stipal Stefania (autor) 
1976; 1911-1945 
dokumentacja aktowa, opracowanie, wspomnienia 
Opracowanie poprzedzone spisem źródeł z których korzystała autorka. Następnie zamieszczono spis rozdziałów:  
1. Charakterystyka Chorągwi - w rozdziale autorka podejmuje kwestie położenia geograficznego oraz ukształtowania 
demograficznego i wynikających z tego problemów, a także podejmuje temat zamożności społeczeństwa i gospodarki.  
2. Dynamika rozwoju - opis rozwoju żeńskich drużyn harcerskich po pierwszej wojnie światowej, praca harcerek w latach 
1918-1920 w czasie obrony Lwowa przed Ukraińcami i Sowietami, powstanie w 1920 Lwowskiej Chorągwi Harcerek i jej 
stam na 1927 rok. Praca harcerek w dwudziestoleciu międzywojennym. 
3. Przemiany organizacyjne - rozdział obejmuje powstanie chorągwi, zasięg terytorialny działania, pierwsze Komendantki 
Chorągwi; kursy, szkolenia, w których uczestniczyły harcerki  
4. Kontakt z władzami szkolnymi - w poczatkach skautinugu często inicjatorami pracy skautowej byli nauczyciele. 
5. Program pracy - program parcy Chorągwi był zależyny często od sytuacji kraju. 
6. Obozy, kursy, odprawy - w rozdziale wymieniono (w tabeli) obozy szkoleniowe Choragwi Lwowskiej w latach 1921 - 
1939; zmieszczono dodatkowe relację M. Krynickiej o niektórych obozach. 
7. Praca Wydziału zuchów Komendy Chorągwi Lwowskiej (1930-1938) - relacja Marty Gąsiorowskiej-Kleszczyńskiej 
8. Wydział Zagraniczny Lwowskiej Komendy Harcerek 
- relacja Dr Wandy Tomaszewskiej, która w latach 1938-39 prowadziła Wydział Zagraniczny przy Komendzie Chorągwi 
Harcerek we Lwowie. Wydział złożony był z 10 harcerek z doświadczeniem harcerskim, które podjęły pracę w obszarach: 
pogłębianie znajomości życia skautowego przez czytanie pism skautowych w obcych językach, nawiązanie kontaktu z 
Polonią zagraniczną, opiekowanie sie grupami skautek zagranicznych; w treści wymieniono skład zastępu. Dalej Autorka 
porusza temat obozu reprezentacyjnego polskich harcerek na Polanie Redłowskiej pod Gdynią (z okazji przyjazdu do 
Polski - Baden Powella z żoną Lady Baden Powell), w którym brały udział harcerki Chorągwi Lwowskiej oraz 
Konferencji Miedzynarodowej na Buczu w 1932 roku 
- relacja Dr. Janiny Winowskiej, członka Wydziału Zagranicznego Chorągwi Lwowskiej pt. "O moje pracy w Wydziale 
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Polskiego Harcerstwa Zagranicznego - pobieżne wspomnienia z obozu w Strawczewach". 
9. Służba w terenie - rozdział poswięcony w większości słuzbie w czasie wojny. Harcerki pomagały w zakładach dla 
starców, w szpitalach, organizacjach kobiecych pomagającym legionistom, żołnierzom polskim, ale także biednym, 
starym, chorym i dzieciom. W rozdziale poswiecono odrębny podpunkt na omówienie "Przygotowań do wojny" czyli 
wyrobienia gotowości na wypadek wojny - Pogotowie Harcerek. 
10. Dane statystyczne - w rozdziale wyróżniono dwie części: 
- Chorągiew Lwowska 
- Skład Komendy chorągwi Lwowskiej 
- organizacja i ewidencja 
- Spis środowisk Choragwi Lwowskie 1932 r. 
- Koło Przyjaciół Harcerstwa 1932 r. 
- Statystyka hufców i drużyn Lwowskiej Choragwi Harcerek 
- Spis instruktorek z 1938 r. 
11. Historia Hufca Harcerek w Jarosławiu - opis historii hufca od momentu powstania pierwszej drużyny w 1911 roku - 1 
Drużyna harcerzy im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Jarosławiu do 1944 roku. 
12. Hufiec Przemyśl - historia hufca na podstawie wspomnień i relacji Marii Mudryk - Krynickiej. Wspomnienia dotycza 
lat 1911-1920. W rozdziale wyróżniono w każdym roku poczynajac od 1936 do 1939 sprawy organizacyjne, programowe i 
prace społeczno wychowawcze na podsatwie relacji Janiny Dryś. 
13. Hufiec Łańcut 
14. Harcerstwo żeńskie w Brzozowie 
15. Praca harcerek w Sanoku 
16. Teren i hufiec Stryj 
17. Hufiec Stanisławów w treści rozdziału organizacja hufca harcerek w latach 1935/39, skład komendy hufca i obsada 
drużyn, przygotowania do wojny, okupacja. 
18. Z historii hufca Kołomyjskiego 
19. Hufiec i teren Tarnopol - w treści rozdziału wykaz imienny harcerek hufca żeńskiego Tarnopol oraz poezje harcerzy 
tarnopolskich 
20. Złoczów, Tarnopol 
21. Drużyny Lwowskie 
22. Sylwetki. 
Do opracowania dodatkowo dołaczono: 
1. Lwów 1939-27.VI.1941 i 27.VII.1944-15.VI.1945 
2. Obrona Lwowa 1918/19 i 1920.  
  
W materiałach w teczce oprócz powyższego opracowania znajduja sie również: 
1. 3 świadectwa ukończenia szkoły 
2. Okolicznosci aresztownia i śmierci Jagniewskiej Kazimiery 
3. korespondencja Stefanii Stipal 
4. mapa kuratorjum okregu szkolnego lwowskiego 
5. Materiał pt. "Powojenna praca w ZHP". 
6. Materiał pt. "Służba Lwowskiej Chorągwi Harcerek w latach 1939-1945" 
7. Materiał pt. "Kontakt Pogotowia Harcerek Chorągwi Lwowskiej z A.K. 
8. Materiał pt. "Służba Lwowskiej Chorągwi Harcerek w latach 1939-1945" - wspomnienia. 
9. Materiał pt. "2 Żeńska Drużyna Harcerska im. Walerego Łukasińskiego we Lwowie". 
10. Ogólne informacje o Choragwi Lwowskiej 
11. Wspomnienia Stefanii Stipal pt. "42 lata harcerskiej służby". 
  
MHAR/ZHL/352 
Chorągiew Lwowska Harcerek. Udział harcerek Chorągwi Lwowskiej w walce z okupantem w latach 1939-1945 
Stipal Stefania (autor) 
po 1980; 1939-1945 
dokumentacja aktowa, opracowanie, relacja 
Opracowanie pt. "Udział harcerek Chorągwi Lwowskiej w walce z okupantem w latach 11.1939-1945 na podstawie 
zebranych materiałów". Opracowanie złożone z kilku części: 
- Pierwsza część opracowania nosi tytuł "Służba Lwowskiej Chorągwi Harcerek w 11.1939 - 1945" i poświęcony został 
opisowi przygotowań do II wojny światowej, które rozpoczęto w 1938 roku, początkowi wojny i bombardowaniom 
Lwowa, moment poddania Lwowa i sytuację po wejściu wojsk radzieckich, życie codzienne, gromadzenie broni i środków 
opatrunkowych i aptecznych, naukę w szkołach, organizację podziemia, powstawanie tajnych organizacji, aresztowania 
inteligencji i powiązanej z nią młodzieży oraz sąd, wyroki i wywózki. Autorka w szczególności wspomina wywózki 
mające miejsce z 13 na 14 kwietnia 1940 roku, kiedy to zgromadzono duże ilości samochodów, a żołnierze chodzili od 
domu do domu i zabierali ludzi według listy. Większość osób ze Lwowa wywieziono do Kazachstanu.  
Autorka wspomina moment wkroczenia Niemców do Lwowa 29 czerwca 1941 roku oraz śmierć w tym samym dniu  
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Komendantki Lwowskiej Chorągwi Harcerek Marii Bojanówny. W treści autorka zamieściła w formie listy informacje o 
członkach Męskiej Chorągwi Harcerzy. Dalej zamieściła relację o pracy harcerskiej Zofii Konopelskiej-Skałkowej. 
- Druga część nosi tytuł "Tajne Nauczanie w b. Okręgu Szkolnym Lwowskim w oczach uczniów i nauczycieli". W 
rodziale tym autorka opisuje organizacje tajnego nauczania i zamieszcza oceny nauczycieli i uczniów na jego temat. 
- Trzecia część to "Relacje z czasów wojny Hufca Tarnopol" - tu autorka opisuje przygotowania do II wojny światowej i 
jej wybuch, wkroczenie wojsk radzieckich do Tarnopola i zamieszcza relację na ten temat Marii Skulskiej-Machalskiej, 
Leontyny Sidorowicz-Skrzypek. 
- Czwarta część to "Relacja Hm, Wandy Tomaszewskiej - Lwów. Czasy okupacji hitlerowskiej" 
- Piąta część to "Relacja Hm. Zofii Paleolog". Relacja na temat Lwowa.  
- Szósta część to "Relacje Hm, Dr Janiny Winowskiej - W więzieniu niemieckim na Łąckiego 4.VII - 15.VIII.1941 r. 
- Siódma część to "Wspomnienia hm, Kazimiery Wicińskiej" 
- Ósma część to "Relacje hm, mgr, Anny Mazurek z Ravensbruck". 
- Dziewiąta część to: "Relacje Hufca Sanok" - tutaj autorka zmieściła relację: hm, Jadwigi Zalewskiej - "Wspomnienia z 
lat okupacji", Lisowskiej Marii - "Praca harcerska w czasie okupacji - wspomnienia". 
- Dziesiąta część: tu autorka zmieszcza listę ofiar harcerek w czasie okupacji oraz wykaz nauczycieli, którzy podczas 
okupacji pracowali w Sanoku w Tajnym Nauczaniu w grupie J. Zalewskiej. 
- W jedenastej części autorka zamieszcza relację na temat Polskiej Szkoły Gospodarczej w Sanoku autorstwa: Janiny 
Karłowskiej-Bartnickiej, Kazimiery Wicińskiej, Zofii Żeńczak, Jadwigi Rogowskiej i Teresy Gościńskiej oraz 
wspomnienia o Wandzie Czekańskiej-Czwartackiej. 
- Dwunasta część to: "Hufiec Stanisławów" i relacje Anny Sadowskiej-Masełkowskiej, Janiny Winowskiej. 
- Trzynasta część to "Relacje hufca Przemyśl" - tu zamieszczono relację Janiny Dryś, Heleny Ergiatowskiej-Pelczar. 
- Czternasta część to "Relacje Hufca Jarosław - Zarys Historii Hufca Harcerek w Jarosławiu za czas 1939-1944" - Maria 
Popkiewicz 
  
MHAR/ZHL/353 
Chorągiew Lwowska. Materiały luźne dotyczące lat 1939-1945 
Dec Mieczysław "Dziryt" (autor), Prus Edward Prof. Dr Hab. (autor), Kurowski Józef (autor), Kwiatkowski Józef (autor), 
Drechster Tadeusz (autor) 
po 1977; 1939-1945 
dokumentacja aktowa, opracowanie, mapa 
Opracowanie złożone z luźnych materiałów: 
1. Mapa Kuratorium Okręgu Szkolenego Lwowskiego - województwa: lwowskie, stanisławowskie, tarnopolskie (1 
strona). 
2. Ogóle opracowanie pod kątem historycznym na temat harcerstwa (poczatki skautingu we Lwowie), Lwowa (3 strony).  
3. Rozrysowanie graficznie - Szare Szeregi Chorągiew Lwowska (ul "Lew"), Hufiec Tarnopol "Rój Tarnina" (do marca 
1944 r.) Szczep Załoźce "Tama" ze szczególnym uwzględnieniem "Rodziny" Załoźce - Drużyny Bojowej Tajnej 
Organizacji Harcerskiej "Staw" im. płk. Lisa-Kuli (1 strona). 
4. Dokument z dnia 6 października 1993 r. - "Zweryfikowana lista (niepełna) członków męskiej "rodziny" - Drużyny 
Bojowej Tajnej Organizacji Harcerskiej "Szare Szeregi" w Załoźcach: "rój" Tarnopol ("Tarnina"), "ul" Lwów ("Lew") - (3 
strony).  
5. Lista członków Samodzielnego Zastępu Szturmowego "Most" w Reniowie należącego do Drużyny Bojowej Tajnej 
Organizacji Harcerskiej "Szare Szeregi" w Załoźcach podległej placówce AK "Staw", hufiec "Rój" Tarnopol, chorągiew 
"Ul", "Lew" Lwów (2 strony).  
6. Lista członków konspiracyjnej drużyny harcerskiej imienia Orląt Lwowskich uczestniczących w samoobronie wsi 
Milno (Bukowina i Kamionka) oraz Gontowy w latach 1943-1945. Szczep Załoźce-"Staw", Hufiec Tarnopol-Rój, 
Chorągiew Lwów (Ul Lew). Przed wojną młodzież ta należała do organizacji młodzieżowej "Orlęta" oraz ZHP (5 stron).  
7. Krótki opis - powstanie i działalność Konspiracyjnej Organizacji Harcerskiej im. "Orląt Lwowskich" w Milnie - 
Bukowina i Kamionka oraz we wsi Gontowa w latach 1943-1945. Szczep Załoźce-"Staw", Hufiec Tarnopol-Rój, 
Chorągiew Lwów (Ul Lew) - (7 stron). 
8. Tekst pt. "Obrona Lwowa - 1918" - (1 strona) 
9. Plan miasta Lwowa. - (1 strona) 
10. Ksero odezwy Naczelnego Dowódcy Białoruskiego Frontu Michała Kowalowa do "Rzołnierzy Armii Polskiej" (3 
odbitki - 3 sztuki). 
11. Wspomnienia Pawła Tyrała - podzielone na trzy części: "Lotnicze Przysposobienie Wojskowe LPW - 2 w Ligocie 
Dolnej"; "Pobyt w OSL w Dęblinie"; "Płk pil. prof. dr hab. Paweł Tyrała"- życiorys (6 stron). 
12. Teksty pt. "Kurtymowa Góra" (2 egzemplarze) oraz "Wieczór na kwaterze" (1 egzemplarz) - (3 strony). 
13. Tekst phm Tadeusza Drechslera pt. "Ślub porucznika Czekańskiego) - (2 strony) 
14. Tekst "Szare dni" (2 strony) 
15. Tekst phm Tadeusza Drechslera (3 strony) 
16. Tekst pt. Geneza Powstania Ochotniczej Kompanii Harcerskiej we Lwowie. (3 strony). 
17. Wykaz Harcerzy Kompanii Harcerskiej "Obrony Lwowa" w 1939 r. dowodzonej przez Hm. Por. Zbigniewa 
Czekańskiego. 
18. 2 strony dotyczące działaności harcerzy lwowskich 
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19. Wykaz członków ZHP Kręgu Obrońców Lwowa 1939 plus dodatkowo nuty i piosenki (8 stron). 
  
MHAR/ZHL/354 
Chorągiew Lwowska. Wspomnienia harcerzy obrońców Lwowa, T. 2 
Cały Feliks (autor), Komenda Chorągwi Dolnośląskiej ZHP (wydawca) 
1993; 1939-1992 
dokumentacja aktowa, wspomnienia 
Opracowanie poświęcone harcerzom - "Obrońcom Lwowa". Autor przypomina, że harcerze lwowscy już w 1914 roku 
zasilali Legion Wschodni, a gdy nasyąpiło odrodzenie państwa w 1918 roku w obronie Lwowa walczyło ich wielu - z 
samej drużyny (do której należał autor) 1 Lwowskiej Drużyny im. Tadeusza Kościuszki zginęło pięciu. I znowu autor 
wspomina obronę Lwowa przed bolszewikami w 1920 roku. Również w 1939 roku kiedy wybuchła II wojna światowa 
nikt się od tej służby nie uchylał. Gdy przyszła kapitulacja część ludzi wywieziono na Syberię i do Kazachstanu, część 
wywędrowała przez Rumunię i Węgry po to by spotykać sie na różnych frontach II wojny światowej. Ci co pozostali we 
Lwowie działali w konspiracji, Armii Krajowej. Te i inne aspekty zostały poruszone we wspomneniach harcerzy - 
"Obrońców Lwowa" zamieszczonych w opracowaniu. Opracowanie złożone z czterech rozdziałów:  
I.  
1. Wstęp - Marek Zakrzewski 
2. Uwagi koordynatora - Feliks Cały 
II. Wspomnienia pośmiertne 
3. O hm Adamie Czyżewskim - Felicja Czyżewska 
4. O Zbigniewie Koniewiczu - Irena Koniewicz 
5. O Mieczysławie Ładosiu - Leszek Sawicki 
6. O Kazimierzu Sachanku - Józef Pichler 
7. O Romanie Winklerze - Marek Zakrzewski 
8. O Władysławie i Zbigniewie Toporowskich - Zbigniew Nowicki 
III. Wspomnienia  
9. Diakun Mieczysław 
10. Fabiś Kazimierz 
11. Jaworski Zygmunt 
12. Krzaklewski Stanisław 
13. Masior Jerzy 
14. Ostrowski Adolf 
15. Ożegalski Józef 
16. Pichler Józef  
17. Ratymirski Kazimierz 
18. Sługocki Zygmunt 
19. Staniewicz Ludwik 
20. Stipal Stefania  
21. Tarkowski Zdzisław  
22. Tomaszewska Wanda 
23. Tyniów Kazimierz 
24. Wiącek Kazimierz 
25. Wojciechowski Edmund 
26. Zakrzewski Marek 
IV. Ilustracje - w rozdziale zawarto spis ilustracji od numeru 27 do 43. 
  
W opracowaniu zamieszczono przedruki zdjęć i dokumentów. 
  
MHAR/ZHL/355 
Chorągiew Lwowska. 1 Lwowska Drużyna Harcerzy 
Palester Roman (autor), Towarzystwo Przyjaciół Książki - Oddział Śląski (wydawca), Chrząstowski Roman (autor) 
po 1986; 1986-1988 
dokumentacja aktowa, list, opracowanie 
W teczce zawarto następujące materiały:  
1. Broszura wydana przez Towarzystwo Przyjaciół Książki - Oddział Śląski - pt. "75 lat Związku Harcerstwa Polskiego". 
W broszurze mowa o początkach skautingu na ziemiach polskich (pierwsze drużyny skautowe we Lwowie w 1911 r.) oraz 
latach I i II wojny światowej (4 strony). 
2. List Romana Palestera z 19 sierpnia 1988 roku (Paryż) infromujący o braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu 
Kręgu Seniorów 1 Lwowskiej Drużyny Harcerzy (1 strona). 
3. Luźne karty z imionami i nazwiskami, czasami funkcjami prawdopodobnie członków 1 Lwowskiej Drużyny Harcerzy 
(7 stron). 
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MHAR/ZHL/356 
Chorągiew Lwowska.  4 Lwowska Drużyna Harcerzy. Jednodniówka 
Komitet Obchodu Jubileuszu 25-cio lecia 4 Lwowskiej Drużyny Harcerzy (wydawca), Krechowski Stanisław (autor), 
Charysz Józef (autor), Kupiec Hieronim (autor), Zarzycki Witold (autor), Usarz Franciszek M. Kpt. (autor), Hibl Stanisław 
Kazimierz, hm (autor), Baternay Andrzej (autor) 
po 1989; 1911-1936 
dokumentacja aktowa, jednodniówka, opracowanie 
Opracowanie (kserokopia) do jednodniówka wydana w 25-cio letni jubileusz powstania 4 Lwowskiej Drużyny Harcerzy. 
Składa się z kilku artykułów: 
1. Andrzej Baternay (Pierwszy drużynowy 4 Lwowska Drużyna Harcerzy) - "Harcerstwo" - artykuł poświęcony 
początkom skautingu i wpływie harcerstwa na organizację czasu młodzieży. 
2. Stanisław Kazimierz Hibl (Harcmistrz Z.H.P.) - "Dwadzieściapięć lat" - artykuł ogólny o harcerstwie. 
3. Józef Charysz - "Szkice i dokumenty do historii drużyny" - informacje o historii, składzie i działalności 4 Lwowskiej 
Drużynie Harcerzy im. Kazimierza Pułaskiego ze szczególnym uwzględnienim lat 1911, 1912, 1913, 1914.  
4. Kpt. Franciszek M. Usarz - Czwarta Lwowska w okresie wojennym 1914-1920" - opis działalności drużyny w czasie I 
wojny światowej. 
5. Witold Zarzycki - "Gawęda o bramie" - opis zabawy harcerskiej 
6. Kupiec Hieronim (obecny drużynowy w 1936 r.) - "Od najmłodszych czwartaków (z okazji przyrzeczenia w dniu święta 
drużyny)" - opis przyrzeczenia harcerskiego. 
7. Józef Charysz - "Nasza odznaka" - opis odznaki 4 Lwowskiej Drużyny Harcerzy im. Kazimierza Pułaskiego. 
8. Stanisław Krechowski - "Napad na obóz" - opis podejścia obozu harcerskiego. 
Na końcu opracowania reklamy. 
W treści opracowania przedruki zdjęć. 
  
MHAR/ZHL/357 
Chorągiew Lwowska. Relacja o likwidacji członków Lwowskiej Chorągwi Harcerzy w czasie II wojny światowej 
Szymak Józef (autor), Komisja Historyczna Hufca ZHP Opole-miasto im. gen. A. Zawadzkiego (wydawca) 
1989; 1939-1945 
dokumentacja aktowa, relacja 
Opracowanie poświęcone relacji o likwidacji członków Lwowskiej Komendy Harcerzy we Lwowie w czasie II wojny 
światowej. Pierwsza część oprcowania została napisana w formie opowieści autora o rozmowie przeprowadzonej z nim 
przez enkawudzistę. Później autor pisze o bombardowaniu Lwowa przez Luftwaffe, wycofaniu się administracji 
radzieckiej i likwidacji więzienia (w którym przetrzymywano również harcerzy) zanim wkroczyli Niemcy. Następnie autor 
przedstawia sytuację po wkroczeniu Niemców. W tekście autor wymienia członków harcerstwa, którzy poniesli śmierć lub 
zaginęli we Lwowie w czasie II wojny światowej. 
  
MHAR/ZHL/358 
Hufiec Brzeżany 
Rusiński Zbigniew 
1996; 1911-1996 
dokumentacja aktowa 
Trzytomowe opracowanie "Hufiec Brzeżany 1911 - 1939", to zbiór wspomnień, relacji, fragmentów artykułów prasowych 
"Głosu Brzeżańskiego" poświęcony harcerstwu w Brzeżanach i powiecie Brzeżanowskim, miasteczku na Kresach 
Wschodnich, w województwie Lwowskim. Opracowanie zawiera kserokopie wielu fotografii, z załączonymi opisami 
wydarzeń i osób, które przedstawiają. W publikacji również relacje z okresu wykraczającego poza rok 1939, dotyczą one 
losów harcerzy, poszukiwań sztandaru oraz spotkań m.in. we Wrocławiu byłych harcerzy tego Hufca aż do 1996 roku. W 
publikacji relacja ze spotkania harcerzy z Brzeżan z Marszałkiem Śmigłym Rydzem,  który był harcerzem w tej drużynie 
w latach swej młodości. 
  
MHAR/ZHL/359 
Chorągiew Lwowska. Hufiec Brzeżany. Szare Szeregi Brzeżan 
Rusiński Zbigniew (autor) 
1992; 1939-1944 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
Opracowanie złożone z czterech części (rozdziałów): 
1. Materiał pt. "Szare Szeregi Związek Harcerstwa Polskiego na terenie Brzeżan w latach 1939-1944". W treści autor 
opisuje przygotowania harcerzy w całym karju do wojny. Chorągiew Lwowska Harcerzy do sierpnia w swych rozkazach 
nie ogłosiła "Wojennego Pogotowia Harcerskiego", co było sprzeczne z zarządzeniem Naczelnika Harcerzy, uważając, że 
teren Chorągwi nie będzie zagrożony działaniem wojennym. Dopiero w połowie sierpnia rozpoczęto przygotowania. 
Harcerki z obszaru brzeżańskiego szkoliły sie pod kontem udzielania pierwszej pomocy, zbierały wśród ludności 
optarunki, bandaże i znosiły do szpitali. Starsze harerki zajmowały się uciekinierami, służba "dla dziecka", opieka nad 
chorymi, oraz rannymi żołnierzami. Inny udział harcerek i harcerzy w pogotowiu wojennym w Brzeżanach nie był 
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możliwy ze względu na grasujące bandy nacjonalistów ukraińskich. Autor opisuje początki skautingu w Brzeżanach i 
pierwsze powstające drużyny harcerskie. Opisuje sztandary pierwszych drużyn męskich, wybuch II wojny światowej, 
działalność konspiracyjną harcerzy, dzieje Choragwi Lwowskiej w czasie II wojny światowej, obchody dnia 11 listopada 
1941 roku. Autor wymienia w tekście Komendantów Obszaru Wschodniego Szarych Szeregów i Wizytatorów Głównej 
Kwatery w latach 1939-1944. Opisuje getto żydowskie w Brzeżanach w którym istnialo harcerstwo pod nazwą "Haceir". 
2. Przypisy 
3. Materiał w postaci przedruków zdjęć, dokumentów, wycinków prasowych obrazujących dziaalność Hufca Brzeżany.  
4. Zestawienie zdjęć i dokumentów. 
  
MHAR/ZHL/360 
Chorągiew Lwowska. Minikalendarium z dziejów harcerstwa w Drohobyczu 
Orczykowski Marian, Dominik (autor) 
1989; 1911-1944 
dokumentacja aktowa, opracowanie, kalendarium 
Opracowanie pt. "Minikalendarium z Dziejów Harcerstwa w Drohobyczu 1911-1944". Opracowanie w formie 
kalendarium, zawierające wstęp w którym autor nawołuje do zbierania materiałów o harcerstwie w Drohobyczu. Całość 
została podzielaona datami rocznymi zaczynając od 1911 roku a kończąc na 1944 roku. W treści autor opisuje powstanie i 
rozwój harcerstwa męskiego i żeńskiego w Drohobyczu, wybuch I wojny światowej i II wojny światowej oraz lata okresu 
międzywojennego. W treści wymieniono powstające w różnym czasie drużyny, drużynowych oraz liczebność drużyn.  
  
MHAR/ZHL/361 
Chorągiew Poleska. Materiały dotyczące historii chorągwi 
"Skrzydła" (pismo) (wydawca), "Wiadomości Urzędowe" (wydawca), Pawłowski Stanisław (autor), Langiewicz Stanisław 
(autor) 
1934, po 1990; 1919-1940 
dokumentacja aktowa, wycinek prasowy, opracowanie, mapa 
Materiały w teczce złożone z (materiał w teczce ułożony według poniższego wyliczenia): 
1.  Materiał o historii Komendy Chorągwi Poleskiej – kalendarium spisane odręcznie (3 strony). 
2. Materiał (ksero) prawdopodobnie z encyklopedii zawierający wyjaśnione hasła: „Poleska Chorągiew Harcerek”, 
„Poleska Chorągiew Harcerzy”, „Wigry”, „Wilczęta”, „Wileńska Chorągiew Harcerek” (2 strony). 
3. Kserokopie wycinków prasowych z „Naczelnictwo Związku Harcerstwa Polskiego. Wiadomości Urzędowe”, nr 1-2, 3 z 
stycznia, lutego i marca 1926 roku” zawierające rozkazy Naczelnictwa Związku Harcerstwa Polskiego z 1926 roku; nr 4-5 
z 1931 roku zawierający rozkazy Naczelnictwa Związku Harcerstwa Polskiego z Marca-Kwietnia 1931 roku oraz nr 9 z 
1938 roku zawierający rozkazy Naczelnictwa Związku Harcerstwa Polskiego z listopada 1938 roku (5 stron).  
4. Kserokopie (wycinki prasowe) Rozkazów Naczelnictwa i Głównych Kwater, które ukazały się w „Wiadomościach 
Urzędowych”: Rozkaz Naczelnictwa Związku Harcerstwa Polskiego z dnia 23 marca 1932 r. oraz Rozkaz Naczelniczki 
Głównej Kwatery Żeńskiej z dnia 10 marca 1932 r. (1 strona). 
5. Kserokopie (wycinki prasowe), które ukazały się w „Wiadomościach Urzędowych. Organizacja Harcerek”, nr 5: 
Rozkaz Naczelniczki Harcerek z dnia 27 kwietnia 1939 r.; Rozkaz Naczelniczki Harcerek z dnia 8 maja 1939 r.; nr 2: 
Rozkaz Naczelniczki Harcerek z dnia 15 stycznia 1936 r.; Sprawności dla starszych dziewcząt; nr 6: Rozkaz Naczelniczki 
Harcerek z dnia 5 czerwca 1936 r.; nr 3: Rozkaz Naczelniczki Harcerek z dnia 14 marca 1938 r.; nr 9: Rozkaz 
Naczelniczki Harcerek z dnia 28 października 1938 r. (7 strony). 
6. Kserokopie wycinków prasowych z „Naczelnictwo Związku Harcerstwa Polskiego. Wiadomości Urzędowe”, nr 7 z 
lipca 1937 roku” zawierające rozkaz Naczelnictwa Związku Harcerstwa Polskiego z 10 czerwca 1937 roku (2 strony).  
7. Kserokopie (wycinki prasowe), które ukazały się w „Wiadomościach Urzędowych. Organizacja Harcerek”, nr 11: 
Rozkaz Naczelniczki Harcerek z dnia 6 grudnia 1937 r. (2 strony). 
8. Kserokopia z Książki (lub jej rozdziału) pt. „Jubileuszowy Zlot Harcerstwa Polskiego” – w treści zadania Chorągwi 
Poleskiej na zlocie w Spale (2 strony).  
9. Kserokopia sprawozdania Naczelnej Rady Harcerskiej z 1935 r. (2 strony).  
10. Kserokopia pisma „Skrzydła” nr 1 z 1932 roku i nr 3 z 1932 roku. W nr 1 artykuł „Odprawa Chorągwi Poleskiej”, w nr 
3 artykuł „Pierwszy zjazd opiekunek w Chorągwi Poleskiej” (3 strony).  
11.  Kserokopie „Wiadomości Urzędowych” z 1930, 1931 roku zawierające artykuły dotyczące stanu liczebnego 
Harcerstwa Żeńskiego, harcerki według wieku i rodzaju drużyn, akcja obozowa harcerek 1930 rok – stan liczbowy (3 
strony). 
12. Kserokopie „Wiadomości Urzędowych” Nr 4 z 1932 roku zawierające artykuły dotyczące stanu liczebnego 
Organizacji Harcerek wg. Rodzajów drużyn, zrzeszeń, gromad; drużynowe wg. zawodów; informacje statystyczne z 
udziału w zlocie skautów i skautek słowiańskich w Pradze (4 strony). 
13. Sprawozdanie (kserokopia) Naczelnej Rady Harcerskiej z 1933 r. (4 strony).  
14. Sprawozdanie (kserokopia) Naczelnej Rady Harcerskiej z 1934 r. (8 stron).  
15. Sprawozdanie (kserokopia) Naczelnej Rady Harcerskiej z 1936 r. (2 strony). 
16.  Sprawozdanie (kserokopia) Związku Harcerstwa Polskiego z 1938 r. (8 stron). 
17. Kserokopia pisma „Skrzydła” nr 1 z 1938 r., nr 3 z 1938 r., nr 9 z 1938 roku, nr 18 z 1938 roku. W nr 1 artykuł 
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„Zimowy kurs drużynowych Chorągwi Poleskiej w Kościelisku, w nr 3 z 1938 roku artykuł „Chorągiew Poleska”, w nr 9 
artykuł „Polesie”, w nr 18 artykuł „Kursy usprawnienia Organizacyjnego” (4 strony).  
18. Wspomnienia harcmistrza z pracy w Chorągwi Poleskiej (nazwisko nieczytelne) – (1 strona). 
19. Oryginał z 1934 roku - Mapa Geologiczna Polesia wykonana przez Stanisława Pawłowskiego (język francuski) – (1 
strona). 
20. Oryginał z 1934 roku - Mapa Geologiczna Polesia wykonana przez Stanisława Langiewicza (język francuski) – (1 
strona). 
  
MHAR/ZHL/362 
Chorągiew Poleska. Materiały do opracowania historii Chorągwi Poleskiej w latach 1915-1939 
Zgorzelska Maria (autor), Ratajczak Alina (autor) 
po 1960; 1915-1939 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
Materiały w teczce składają się z: 
1. Pokwitowanie wystawione przez Marię Głowińską (Sekretarza Komisji Historycznej) odbioru materiałów dotyczących 
historii Chorągwi Poleskiej do 1939 r. przekazanych przez p. Zgorzelską Marię. 
2. Proponowany plan opracowania historii Chorągwi.  
3. Wyliczenie drużyn męskich i żeńskich Chorągwi Poleskiej. 
4. Historia Okręgu Polesko-Podlaskiego 1918-1919. 
5. Historia drużyn Okręgu Polesko-Podlaskiego: 
- 1 Podlaska Męska Drużyna Harcerzy im. Romualda Traugutta w Siedlcach 
- 3 Żeńska Drużyna Harcerek w Siedlcach 
- 4 Męska Drużyna Harcerzy im. Stefana Czarnieckiego w Siedlcach 
- 3 Męska Drużyna Harcerzy im. J. Piłsudskiego w Siedlcach 
- 5 Męska Drużyna im. J. Kilińskiego w Siedlcach 
- 1 Męska Drużyna Harcerzy im. Ks. J. Poniatowskiego w Białej Podlaskiej 
- 2 Żeńska Drużyna Zuchów w Siedlcach 
- 1 Wołkowyska Męska Drużyna Harcerzy im. Tadeusza Kościuszki 
- Drużyna Żeńska w Wołkowysku 
- 1 Męska Drużyna Harcerzy im. Tadeusza Kościuszki w Sokołowie 
- 2 Męska Drużyna Harcerzy im. ks. Józefa Poniatowskiego w Sokołowie 
- 1 Żeńska Drużyna Harcerek w Brześciu nad Bugiem 
6. Historia Drużyn Terespolskich 
7. Historia Drużyny Harcerskiej w Drohiczynie 
8. Historia 1 Drużyny Chotyłowskiej 
9. Historia 1 Pużańskiej Drużyny im. Tadeusza Kościuszki 
10. Historia 2 Męskiej Drużyny im. Stanisława Czarnieckiego w Łukowie 
11. Historia drużyn w Siedlcach, Łukowie, Radzyniu: 
- Drużyna skautowa im. Emilii Plater (później 2 Siedlecka) 
- 3 Żeńska Drużyna im. Królowej Jadwigi 
- 4 Żeńska Drużyna Harcerek im. Emilii Plater w Łukowie 
- 3 Drużyna im. M. Konopnickiej w Łukowie  
12. Alina Ratajczakowa – „Próba opracowania zestawień źródeł” – w treści sygnatury z Archiwum Akt Nowych, pod 
którymi znajdują się materiały dotyczące Chorągwi Poleskiej. 
  
MHAR/ZHL/363 
Chorągie Poleska, relacje harcerek 
Komisja Historyczna przy GK ZHP 
po 1980; 1921-1945 
dokumentacja aktowa 
Opracowanie zawiera wspomnienia harcerek i instruktorek Chorągwi Poleskiej ZHP. Wspomnienia dotyczą lat 1921-1944, 
zawierają min: wykaz jednostek harcerskich w chorągwi. Autorkami są: Kopycińska Maria, Stypułkowska Róża, 
Zakrzewska Seweryna. 
  
MHAR/ZHL/364 
Chorągiew Poleska. Kalendarium wydarzeń w Chorągwi Poleskiej 
Chorągiew Poleska 
po 1960; 1915-1922 
dokumentacja aktowa 
Kalendarium Chorągwi Poleskiej Harcerzy i Harcerek z lat 1915-1922. Kalendarium zostało odtworzone na podstawie 
raportów i korespondencji. 
  

 

 

  30.10.2016  System muzealny MONA, strona 102 z 205  



Muzeum Harcerstwa     

Inwentarz zbioru "Zespół wspomnień i historii lokalnych" 

MHAR/ZHL/365 
Chorągiew Poleska. Materiały do z lat 1911-1918 
Chorągiew Poleska 
po 1960; 1911-1918 
dokumentacja aktowa 
Materiały do historii Chorągwi Poleskiej z lat 1911-1918. Jednostka zawiera odpisy raportów, rozkazów i korespondencji 
komendy chorągwi Poleskiej. Materiały zawierają dane statystyczne środowiskach, dane do historii drużyn, obsady 
dryzynowych i hufcowych, mianowania na funkcje i stopnie, wykazy członków drużyn i poszczególnych hufców. 
  
MHAR/ZHL/366 
Chorągiew Poleska. Materiały do historii 1919 r. 
Chorągiew Poleska 
po 1960; 1919 
dokumentacja aktowa 
Materiały do historii Chorągwi Poleskiej. Jednostka zawiera odpisy raportów, rozkazów i korespondencji komendy 
chorągwi Poleskiej. Materiały zawierają dane statystyczne środowiskach, wykaz jednostek harcerskich, dane personale, 
mianowania na funkcje i stopnie, wykazy członków drużyn i poszczególnych hufców. 
  
MHAR/ZHL/367 
Chorągiew Poleska. Materiały z lat  
1920-1921 
Chorągiew Poleska 
po 1960; 1920-1921 
dokumentacja aktowa 
Odpisy raportów Chorągwi Poleskiej z lat 1920-1921. Poszczególne raporty i ich wykaz – odpis z Chorągwianej księgi 
raportów?. Raporty są bardzo zróżnicowane od czysto informacyjnych, do statystycznych, różnych jednostek harcerskich z 
terenu Polski. Niektóre są związane z naporem Wojsk Bolszewickich na Ziemie Rzeczpospolitej. 
  
MHAR/ZHL/368 
Chorągiew Poleska. Materiały z lat  
1926-1939 
Chorągiew Poleska 
1926-1939 
dokumentacja aktowa 
Materiały do historii Chorągwi Poleskiej z lat 1926-1939. Jednostka zawiera odpisy raportów, rozkazów i planów pracy 
chorągwi. Materiały zawierają dane statystyczne środowiskach, wykaz jednostek harcerskich, dane personale, mianowania 
na funkcje i stopnie, wykazy członków drużyn i poszczególnych hufców. 
  
MHAR/ZHL/369 
Chorągiew Poleska. Materiały statystyczne 
Chorągiew Poleska 
po 1960; 1920-1939 
dokumentacja aktowa 
Materiały statystyczne do historii Chorągwi Poleskiej do 1939 r. , zawiera odpisy raportów jednostek harcerskich i 
harcerek  z okręgów Chorągwi. 
  
MHAR/ZHL/370 
Chorągiew Poleska. Kwerendy w czasopismach 
Komisja Historyczna przy GK ZHP 
po 1960; 1915-1939 
dokumentacja aktowa 
Jednostka archiwalna, zawiera wyniki kwerendy pod kontem Chorągwi Poleskiej  przeprowadzonej w przedwojennej 
prasie. Kwerendę przeprowadzono w prasie harcerskiej: Skrzydła, Skaut, Harcmistrz, Harcerz, Roczniku Harcerskim.  
  
MHAR/ZHL/371 
Chorągiew Poleska. Kwerendy w archiwach 
Komisja Historyczna przy GK ZHP 
po 1960; 1915-1939 
dokumentacja aktowa 
Jednostka zawiera wyniki kwerendy przeprowadzonej pod kątem materiałów do historii Chorągwi Poleskiej. Kwerendę 
przeprowadzono Archiwum Akt Nowych, wykazy zawierają sygnatury i krótki opis jednostki archiwalnej. 
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MHAR/ZHL/372 
Chorągiew Poleska. Materiały z lat  
1922-1925 
Chorągiew Poleska 
1922-1925 
dokumentacja aktowa 
Materiały do historii Chorągwi Poleskiej. Jednostka zawiera odpisy raportów, rozkazów i korespondencji komendy 
chorągwi Poleskiej. Materiały zawierają dane statystyczne środowiskach, wykaz jednostek harcerskich, dane personale, 
mianowania na funkcje i stopnie, wykazy członków drużyn i poszczególnych ośrodków. 
  
MHAR/ZHL/373 
Chorągiew Mazowiecka. Przyczynek do dziejów drużyny przy szkole im. Stanisława Małachowskiego w Płocku  
Gedroyc Cezary (autor), "Krąg Instruktorski z Tumskiego Wzgórza" w Warszawie (wydawca), Chorągiew Płocka 
(wydawca) 
1985; 1915-1982 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
Opracowanie podzielone na trzy części: 
1. Nota biograficzna o autorze - Cezary Gedroyc 
2. Phm Cezary Gedroyc - "Przyczynek do dziejów drużyny harcerskiej przy Gimnazjum i Liceum im. Marszałka 
Stanisława Małachowskiego w Płocku" 
3. Phm Cezary Gedroyc - "Szkic historii sztandaru drużyny harcerskiej przy Gimnazjum i Liceum im. Marszałka 
Stanisława Małachowskiego w Płocku". 
  
Opracowanie w całości poświęcone 89 Mazowieckiej Męskiej Drużynie Harcerzy im. Tadeusza Kościuszki w Płocku i 
historii sztandaru drużyny. 
  
MHAR/ZHL/374 
3 Łódzka Drużyna Harcerzy im. Romualda Traugutta w latach 1945-1948 
Rachowski Jerzy (autor) 
1994; 1945-1948 
dokumentacja aktowa, wspomnienia 
Materiał w teczce składa się z: 
1. Opracowanie pt. "Z 3 Łódzką Drużyną Harcerzy im. Romualda Traugutta przy 1 Gimnazjum i Liceum im. Mikołaja 
Kopernika w Łodzi w latach 1945-1948 - wspomnienia zastępowego". W treści zamieszczono przedruki zdjęć dotyczące 
działalności 3 Łódzkiej Drużyny Harcerzy im. Romualda Traugutta autorstwa Janusza Witkowskiego i Jerzego 
Rachowskiego. W treści zdjęcie autora. Autor wspomina powstanie drużyny, działalność, zloty, obozy harcerskie, zbiórki, 
Jubileuszowy Zlot Chorągwi Łódzkiej w 1947. Całość materiału zobrazowana przedrukami zdjęć z podpisami. 
2. List Jerzego Rachowskiego skierowany do I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Łodzi z informacją o 
przekazaniu na rzecz szkoły pamiątek z okresu szkolnego z lat 1945-1950 wymienionych w liście.  
3. Wykaz pozostałych pamiątek związanych z 3 Łódzką Drużyną Harcerzy, przekazanych w dniu 28 czerwca 2006 r. 
Łukszaowi Ulańskiemu, zajmującemu się historią 3 ŁDH. 
  
MHAR/ZHL/375 
Komplety tajnego nauczania prowadzone przez harcerki na terenie Łodzi w okresie okupacji hitlerowskiej 
Miskiałojc Jolanta (autor) 
1973; 1939-1945 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
Autorka pisze, iż podjęła się napisania tej pracy z zamiarem odszukania harcerek, które podczas okupacji organizowały 
komplety tajnego nauczania dla dzieci polskich na terenie Łodzi. W 1945 roku stawiły się w szkołach dzieci przygotowane 
do kontynuowania nauki we wszystkich klasach pionu podstawowego i średniego. a stosunkowo mało nauczycieli 
ujawniło swą działalność. Musiało być jeszcze wiele wiecej osób, które systematycznie przez ponad 4 lata 
przygotowywały dzieci do "startu" w wyzwolonym kraju. Autorka napisała pracę na podstawie relacji żyjących do dziś 
dnia nauczycieli. Tylko o nieżyjącej Czesławie Nikiel i Walerii Kaiser autorka zaczerpnęła wiadomości z materiałów 
dotyczacych tajnego nauczania znajdujących sie w archiwum Okręgowej Komisji Historycznej przy Zarządzie Okręgu 
ZBOWiD w Łodzi. autorka szukała głównie harcerek z 4 Łódzkiej Drużyny Harcerek przy Seminarium Nauczycielskim 
im. A. Szycówny w Łodzi, gdyż mając odpowiednie wykształcenie mogły prowadzić tajne nauczanie.  
Autorka wspomina w tekście moment wejścia wojsk niemieckich do Łodzi - 9 września 1939 roku, aresztowania 
inteligencji w dniu 11 listopada, prowadzenie akcji germanizacyjnej, likwidację prasy polskiej, likwidacje szkolnictwa, 
Pogotowie Harcerek. Autorka w treści wymienia absolwentki Seminarium Nauczycielskiego im. A. Szycówny, które 
prowadziły komplety tajnego nauczania. Były one harcerkami i pracowały w 4 Żeńskiej Drużynie Harcerek im. m. 
Konopnickiej. Autorka opisuje powstawanie kompletów tajnego nauczania, przebieg, rodzaje i miejsca zajęć w ramach 
kompletów tajnego nauczania, aresztowania nauczycielek. Na końcu opracowania autorka zamieszcza osiągnięcia uczniów  
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z tajnych kompletów po wyzwoleniu, bibliografię i przypisy. 
  
MHAR/ZHL/376 
Dzieje Wileńskiej Chorągwi Harcerzy 1912-1939 (szkic) 
Wasilewski Antoni ps. "Profesor", hm (autor) 
1980; 1912-1939 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
Opracowanie o charakterze statystycznym - odnajdziemy w nim zestawienia drużyn w różnym okresie z uwzględnieniem 
miejscowości w jakich działały, składu i liczebności. Opracowanie złożone z rozdziałów: 
I. Przed zaborem i okupacją; W rozdziale poruszono tematykę początków skautingu i I wojny światowej. 
II. W walce o niepodległość; W rozdziale poruszono tematykę zakończenia I wojny światowej i rozwoju harcerstwa 
żeńskiego i męskiego. 
III. Pierwsze lata po wojnie 1920 roku (fragmenty); 
IV. Okres kryzysu (fragmenty); 
V. Poczatek odrodzenia. Lata 1923-1924 (fragmenty); 
VI. Krzepienie postaw dalszego rozwoju; 
VII. Pod "pełnymi żaglami"; 
VIII. Trzecie dziesięciolecie; 
IX. Na tropach starszych harcerzy; 
X. Rok Jubileuszowy; W rozdziale mowa o Jubileuszowym Zlocie Chorągwi Wileńskiej z okazji 25 - lecia istnienia w 
Wilnie w 1937 roku. 
XI. Start do drugiego 25-lecia; 
XII. Rok 1939; 
XIII. Członkowie Zarządu/Oddziału/Okręgu Wileńskiego ZHP; W rozdziale uwzględniono lata 1921-1938. 
XIV. Komendanci i Członkowie Wileńskiej Chorągwi Harcerzy; W rozdziale uwzględniono lata 1921-1937. 
XV. Hufce i hufcowi Wileńskiej Chorągwi Harcerzy; W wykazie zamieszczono hufce w porządku alfabetycznym wg 
miejscowości działania.  
XVI. Wykaz drużyn i drużynowych; W wykazie zamieszczono alfabetycznie wykaz drużyn w podziale na miejscowości, 
w których działały.  
XVII. Posłowie; 
XVIII. Reminiscencje; 
  
MHAR/ZHL/377 
Historia Hufca Szczuczyn 
Gajdowski Leon, Gajdowska Teresa 
niedatowane; 1924-1939 
dokumentacja aktowa 
Opracowanie historii męskiego i żeńskiego Hufca Szczucin. Zawiera informacje o początkach skautingu i harcerstwa na 
terenie Ziem polskich, omówienie okoliczności założenia pierwszych drużyn i hufca, szczegółową historię Hufca, 
informacje o drużynach i innych jednostkach organizacyjnych, życiorysy ważnych dla środowiska instruktorów/rek, 
harcerek i harcerzy. Wykaz osób harcerzy i harcerek poległych w walkach I WŚ i Wrześniu 1939 r oraz w czasie okupacji. 
  
MHAR/ZHL/378 
Borelowjacy, przyczynek do początków skautingu na terenie Warszawy 
Chojnacki Tadeusz, hm 
1996; 1911-1996 
dokumentacja aktowa 
Opracowanie opisuje historie powstania Rzemieślniczo-Robotniczej Drużyny Skautowej im. Marcina „Lelewela” 
Borelowskiego, oraz jej kontynuatorki 10 Warszawskiej Drużyny Skautów. W rozdziale I autor omawia ogólne warunki 
gospodarczo-historyczne zaboru rosyjskiego w jakich założono pierwszy zastęp skautowy. W rozdziale drugim omawiane 
są fakty ważne dla początków skautingu polskiego ze specjalnym uwzględnieniem Regulaminu Drużyn Skautowych 
Związku Polskich Gimnastycznych Towarzystw Sokolich z 1912 r., jako podstawę formalnoprawną działalności drużyn. 
Rozdział III traktuje o siedzibie drużyny, budynku oświatowego Muzeum Przemysłu i Rolnictwa. Rozdział IV, to historia 
samej drużyny i losy współczesne niektórych jej członków. 
  
MHAR/ZHL/379 
Moje harcerstwo – wspomnienia Danuty Maciejowskiej 
Maciejowska Danuta 
2001; 1934-1945 
dokumentacja aktowa 
Moje harcerstwo to wspomnienia Danuty Maciejowskiej, dotyczące działalności harcerskiej w okresie przedwojennym 
oraz w działalności konspiracyjna w okresie okupacji. We wspomnieniach wiele miejsca zajmuje opis tragicznych losów  
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jej koleżanek z drużyny i działalności w ruchu oporu 
  
MHAR/ZHL/380 
Materiały do historii – 5 Warszawska Drużyna Harcerzy przy Gimnazjum  
im. J. Lelewela 
Kuropatwińska Zdzisława, Kuropatwiński Stanisław 
1996; 1930-1945 
dokumentacja aktowa, fotografia 
Materiały do historii 5 WDH zebrane przez Stanisława Kuropatwińskiego i jego żonę Zdzisławę, to zarówno kalendarium, 
opis dziejów jak i biografie czy krótkie informacje o jej harcerzach, w tym szczególnie poległych i zamordowanych. W 
,materiałach znajduję się również korespondencja dotycząca pomordowanych w KL Auschwitz.  
  
MHAR/ZHL/381 
Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące 5 Warszawskiej Drużyny Harcerzy, Chorągwi Warszawskiej Harcerzy 
i Głównej Kwatery Harcerzy 
Kuropatwińska Zdzisława darczyńca 
1981; 1913-1939 
dokumentacja aktowa 
Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące 5 WDH, Warszawskiej Chorągwi Harcerzy i Głównej Kwatery Harcerzy 
to kserokopie dokumentów głównie dotyczących obozów 5 WDH - raporty, meldunki itp. W materiałach też projekty 
komentarza do Prawa Harcerskiego KIMB-u, Kręgu Św., Jerzego oraz Wydziału Starszoharcerskiego Głównej Kwatery 
Harcerzy. Ponadto dokumenty dotyczące Zlotu Warszawskiej Chorągwi Harcerzy w Pomiechówku w 1937 oraz narady 
Komendantów Chorągwi. 
  
MHAR/ZHL/382 
Tadeusz i Wiesław Dąbrowscy – życiorys, dokumenty i pamiątki, wspomnienia, fragmenty opracowań i książek 
Kuropatwiński Stanisław, Maciejowska Danuta, Markiewicz Władysław, Domańska Regina, Wanat Leon, Sehn Jan 
1980 
dokumentacja aktowa, fotografia 
Opracowanie - Tadeusz i Wiesław Dąbrowscy zawiera życiorys, kserokopie dokumentów i pamiątkek, jak również 
wspomnienia dotyczące Tadeusza i Wiesława Dąbrowskich oraz fragmenty opracowań i książek, w których zawarte są o 
nich informacje. 
  
MHAR/ZHL/383 
Teatr z pieśni w układzie plastycznym 
Mieczejewska Jadwiga 
1933 
scenariusz 
Teatr z pieśni w układzie filastycznym to opis różnych form inscenizacji z wykorzystaniem pieśni ludowych oraz tańca. 
Jest to własne opracowanie autorki lub też forma własnoręcznych skryptów z innych opracowań na potrzeby nauki.  
  
MHAR/ZHL/384 
Książeczka zastępu „Kobry”, 5 Warszawska Drużyna Harcerzy im. J. Lelewela 
Szmańczuk Mieczysław 
1939; 1938-1939 
dokumentacja aktowa 
Częściowo zapisana książeczka zastępu "Kobry" 5 WDH, z roku 1938/1939 z ewidencją członków zastępu, składkami, 
informacjami o zbiórkach i współzawodnictwie. Przy jednym z harcerzy , w okresie późniejszym dopisano jego 
pseudonim oraz miejsce i datę śmierci jak również na papierowej oprawce informacja o zastępowym, jego pseudonim oraz 
miejsce i data śmierci. 
  
MHAR/ZHL/385 
Dane o harcerzach – 5 Warszawska Drużyna Harcerzy im. J. Lelewela 
Kuropatwiński Stanisław, Drzewowski Adam, Foltyński Zbigniew, Horban Irena, Chmurowa Zofia 
1911 - 1999 
dokumentacja aktowa, fotografia 
Dane o harcerzach 5 WDH, to zbiór różnych dokumentów, życiorysów, notek biograficznych i korespondencji 
dotyczących ośmiu harcerzy tej drużyny, jak również fragment jednej Przeglądu Pruszkowskiego z opublikowanym w nim 
życiorysem Ostrowskiego Juliusza. 
  
MHAR/ZHL/387 
Korespondencja z członkami – 5 Warszawska Drużyna Harcerzy im. J. Lelewela. Pamiątki z KL Buchenwald i KL 
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Auschwitz 
Kuropatwiński Stanisław, Kuropatwińska Hanna 
2001; 1920-2001 
dokumentacja aktowa, fotografia 
Korespondencja pomiędzy członkami 5 WDH z okresu 2000 - 2001, wraz z przesłanymi w listach pamiątkami z okresu 
wojny w postaci trzech Werkmarke z KL Buchenwald, kwitami z KL Auschwitz, oraz przedwojennym zaproszeniem Koła 
Przyjaciół Harcerstwa 5 WDH. 
  
MHAR/ZHL/388 
Harcerstwo na Białostocczyźnie. „Hufiec Białostocki ZHP – Jedna z wielu instruktorek ZHP”, „Sokolski Hufiec – dh 
Witold Korejwo”, „Odrodzenie  ZHP na Białostocczyźnie w latach 1944-1956” 
Szyszko Czesław 
2005-2007; 1911-1956 
dokumentacja aktowa 
Trzy niewielkie publikacje autorstwa dh Czesława Szyszko, pierwsza to Hufiec Białostocki ZHP - Jedna z wielu 
instruktorek ZHP poświęcona jest dh. Adeli Tofiło, druga to Sokolski Hufiec - dh. Witold Korejwo i zawiera jego życiorys 
i trzecia publikacja Odrodzenie się ZHP na Białostocczyźnie w latach 1944 -1956, opisuje działania instruktorów 
harcerskich jednostek we wskazanym okresie i związanych z reaktywacją po wojnie, likwidacją przez władze PRL oraz 
odrodzeniem w 1956 roku. 
  
MHAR/ZHL/389 
Materiały dotyczące warszawskiej „Czarnej Jedynki” 
Cieśliński Sławomir, Kijowski Janusz, Naimski Piotr, Kijowski Jerzy, Kulesza Anna, Sobolewska Ewa, Romanis Mariusz 
1972; 1911-1972 
dokumentacja aktowa 
Materiały dotyczące "Czarnej Jedynki" to dwie publikacje, pierwsza "Dzień dzisiejszy Czarnej Jedynki z 1971 roku druga 
to regulamin stopni Szczepu  "Czarnej Jedynki" z 1972 roku, a także rysunek z jednego z obozu oraz potwierdzenie 
złożenia Przyrzeczenia. 
  
MHAR/ZHL/390 
Czterdziestolecie 16 Łódzkiej Drużyny Harcerzy 
Kierczuk Marian, Fangrat Zdzisław, Krymarys Zygmunt, Klonowicz Zdzisław, Gajek Stanisław 
1975; 1932-1975 
dokumentacja aktowa 
Czterdziestolecie 16 Łódzkiej Drużyny Harcerzy to opracowanie dziejów drużyny autorstwa kliku jej instruktorów, 
uzupełnione kalendarium życiorysem drugiego patrona Franka Prożka drużyny oraz wspomnieniami z jednego z obozów. 
  
MHAR/ZHL/392 
Błękitna Jedynka Żeglarska - 1 Wileńska Drużyna Harcerzy im. Romualda Traugutta 
Jędrzejkiewicz Z 
niedatowane; 1923-1939 
dokumentacja aktowa 
Błękitna Jedynka Żeglarska - to wspomnienia o specjalności żeglarskiej jaką miała 1 Wileńska Drużyna Harcerzy im. 
Romualda Traugutta. W tekście Z. Jędrzejczyka informacje o szkoleniach, obozach żeglarskich i udziale w zlotach w tym 
Zlotach Narodowych. 
  
MHAR/ZHL/393 
Błękitna Jedynka Żeglarska – 1 Drużyna Harcerska im. Romualda Traugutta w Wilnie. Spotkanie powojenne 
Stupkiewicz Stanisław, Zdrojewski Jarosław 
1989, 1998 
dokumentacja aktowa 
Błękitna Jedynka Żeglarska 1 Drużyna Harcerska im. Romualda Traugutta w Wilnie to opracowanie nawiązujące 
częściowo do dziejów drużyny, lecz w znacznym stopniu zawierające informacje o losach jej harcerzy po 1939 oraz 
podejmowanych działaniach nawiązania powtórnych kontaktów. W tym m.in informacje o spotkaniach powojennych 
byłych harcerzy Błękitnej Jedynki m.in w 1972, 1989, 1997, 1998.  Materiał zawiera również informacje o liście strat 
drużyny . W materiałach list do Prezydenta RP Lecha Wałęsy w sprawie uroczystości pod Monte Cassino w 1994 roku  
  
MHAR/ZHL/394 
Materiały dotyczące harcerstwa w zbiorach Muzeum miasta Gdynia 
Małszycki Dariusz 
1997 
dokumentacja aktowa 
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Materiały dotyczące harcerstwa w zbiorach Muzeum Miasta Gdynia w postaci kwerendy dotyczącej zbiorów jak również 
wykaz literatury poświęconej harcerstwu w zbiorach Muzeum. 
  
MHAR/ZHL/395 
Działalność Wileńskiej Chorągwi Harcerzy Szare Szeregi, Ul „Brama – Las” 1939-1945 
Bolesław Pietrszkiewicz 
1999; 1939-1945 
dokumentacja aktowa 
Działalność Wileńskiej Chorągwi Harcerzy 'Szare Szeregi" Ul Brama - Ul Las 1939-1945 to opracowanie Komendanta 
tejże Chorągwi dotyczące okresu różnych okupacji - litewskiej, niemieckiej i radzieckiej oraz konspiracyjnej działalności 
harcerskiej na terenie Wileńszczyzny w tym czasie. Zawiera wiele cennych informacji dotyczących struktury, zakresu i 
podejmowanych działań oraz osób w tym uczestniczących. 
  
MHAR/ZHL/396 
Materiały do historii Chorągwi Wileńskiej – życiorysy 
Rymszewicz Jan, Wojtkiewicz Bohdan, Dąbrowski Leszek Teodozy, Izdeberski Włodzimierz, Nienartowicz Antoni  
1984 
dokumentacja aktowa, fotografia 
Materiały do historii Chorągwi Wileńskiej w postaci życiorysów, krótkich informacji uzupełniających, zaświadczeń, 
nekrologów z gazet dotyczących harcerzy Chorągwi Wileńskiej. Na uwagę zasługuje list z Bohdana Wojtkiewicza z 1919 
opisującego walki z bolszewikami. 
  
MHAR/ZHL/397 
Materiały do dziejów Chorągwi Wileńskiej, w tym Wileńska Kronika Kolejowa 
Puciata Paweł Mateusz, Pietraszkiewicz Bolesław, Głuszek Zygmnut 
1992; 1911-1939 
dokumentacja aktowa 
Materiały do dziejów Chorągwi Wileńskiej są to różne dokumenty w tym między innymi opis pełnionej funkcji przez 
Komendanta Chorągwi Pawła Puciaty, kopia mianowania na po Komendanta Chorągwi Bolesława Pietraszkiewicza oraz 
skarga na odebranie przez skautów litewskich Stanicy Harcerskiej w Wilnie. Ponadto ślubowanie na Ostrej Bramie w 
1992. W śród dokumentów kopia wydawnictwa Wileńska Kronika Kolejowa 1908 - 1933. 
  
MHAR/ZHL/398 
Zarys dziejów Wileńskiej Chorągwi Harcerzy 
Wasilewski Antoni 
1981; 1911-1939 
dokumentacja aktowa 
Zarys dziejów Wileńskiej Chorągwi Harcerzy z lat 1911 -1939 autorstwa Antoniego Wasilewskiego to ciekawa 
publikacja, zawierająca wiele szczegółowych informacji dotyczących zarówno powstawania harcerstwa na terenie 
Wileńszczyzny, rozwoju drużyn i struktur harcerskich, opis podejmowanych działań na szczeblu Chorągwi jak również 
ciekawych aktywności poszczególnych drużyn. Zawiera informacje na  temat Komendantów Chorągwi Hufców i ich 
Hufcowych. W tekście wiele kopi fotografii wraz z opisami. Dodatkiem do publikacji są uwagi Bolesława 
Pietraszkiewicza, jednego z komendantów Wileńskiej Chorągwi Harcerzy. 
  
MHAR/ZHL/399 
Zlot Chorągwi Wileńskich Harcerek i Harcerzy 
nieznany (autor) 
po 1960; 1912-1937 
dokumentacja aktowa, opracowanie, fotografia 
Materiały w teczce składają się z: 
1. Materiał pt. "wytrwałym zwyciestwo" ogólnie opisujący harcerzy (1 strona). 
2. Przemówienie Komendanta Chorągwi w czasie otwarcia Jubileuszowego Zlotu z okazji 25-lecia Chorągwi Wileńskiej w 
1937 r.; książka obozowa, Parton i Protektorowie ZHP; hasło jubileuszowe "Idziemy w głąb"; władze, organizacja i 
członkowie; Przyrzeczenie Harcerskie i Prawo Harcerskie (7 stron);  
3. Przemówienie Komendantki Wileńskiej Chorągwi Harcerek - M. Steckiewiczówny na Jubileuszowym Zlocie z okazji 
25-lecia Chorągwi Wileńskiej w 1937 roku (1 strona); 
4. 6 kart ze zdjęciami (oryginały) i przedrukami zdjęć z Wilna (6 stron). 
  
MHAR/ZHL/400 
Harcerstwo toruńskie w latach 1917-1939. Rocznik Toruński nr 13, s. 121-144 
Jankowski Jan (autor) 
po 1973; 1917-1939 
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dokumentacja aktowa 
Opracowanie złożone z rozdziałów: 
I. Skauting toruński w okresie niewoli (1917-1920). 
II. Rozwój i działalność harcerstwa męskiego w niepodległej Polsce 
III. Harcerstwo żeńskie w okresie międzywojennym. 
  
Autor w treści opracowania opisuje działalność harcerstwa męskiego i żeńskiego w dwudziestoleciu międzywojennym, a 
także przemiany nazw i zmiany drużyn w Toruniu (w tym zmiany numeracji).  
W treści znajdują się przedruki zdjęć i dokumentów. 
Artykuł prawdopodobnie pochodzi z "Rocznika Toruńskiego", nr 13, s. 121-144. 
  
MHAR/ZHL/401 
Chorągiew Gdańska. Materiały do dziejów harcerstwa gdańskiego 
Rusiniak Witold Lech (autor), Wasilewski Antoni (autor), Kwiatkowski Eugeniusz (autor), Bublewski Witold (autor), 
Liczmański Alf (autor), Ostrowska Maria, phm (autor) 
po 1960; 1910-1980 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
Opracowanie złożone z kilku dokumentów: 
1. Witold Lech Rusiniak - "Związek Harcerstwa Polskiego w Gdańsku" - (19 stron). Opracowanie dotyczy lat 1910-1980. 
W treści autor porusza temat powstania pierwszych drużyn męskich i żeńskich, rozwój Hufca Męskiego i Żeńskiego w 
poszczególnych okresach, działalność harcerską w czasie II wojny światowej, powrót Gdańska do Macierzy, wymienia i 
opisuje konspiracyjne organizacje harcerskie działające w kraju i Gdańsku. Następnie autor opisuje lata powojenne.  
2. Rozkaz Komendantki Chorągwi Harcerek L.1 z dnia 10 stycznia 1935 roku w sprawie powowłania Chorągwi Harcerek 
w Gdańsku z obszarem działania na terenie całego Wolnego Miasta Gdańska. W dokumencie wyróżniono trzy hufce, a w 
każdym hufcu wypisano należące do niego drużyny. Dalej zamieszczono Rozkaz Komendanta Harcerzy L.1 z dnia 20 
lutego 1935 roku, w którym wyróżniono hufce i należące do nich drużyny (3 strony) 
3. Kserokopia z pisma "Zewie" nr 1, zawierająca przedruki powyższych rozkazów (1 strona). 
4. Opracowanie pt. "IV Drużyna Żeńska im. Emilii Plater w Gdańsku" - (1 strona) 
5. Opracowanie pt. "Namiestnik Zuchowy - Harcmistrz Jan Ożdżyński - (2 strony) 
6. Przemówienie Eugeniusza Kwiatkowskiego (2 strony).  
7. Sprawoadanie z działalności Tymczasowego Zarządu Okręgu Harcerstwa Polskiego w Gdańsku (2 strony).  
8. Hymn gdańskich harcerzy (1 strona). 
9. Antoni Wasilewski - "Wspominamy-rozważamy" - (4 strony). 
10. Antoni Wasilewski - "O epidemii zwanej harcerstwem. Przemówienie wygłoszone na organizacyjnym zebraniu Koła 
Przyjaciół Harcerstwa przy Kręgu Starszoharcerskim w Akademii Medycznej w Gdańsku w obecności rektora, profesorów 
i pracowników naukowych -(2 strony). 
  
MHAR/ZHL/402 
Akta procesu o zniesławienie Armii Krajowej Okręgu Wileńsko-Nowogródzkiego 
wielu 
po 1980; 1944 
dokumentacja aktowa 
Akta procesu o zniesławienie Armii Krajowej Okręgu Wileńsko – Nowogródzkiego. 
Materiały ze sprawy sądowej przeciwko Jackowi Wilamowskiemu autorowi artykułów „Misja Chrystiansena” w Ekspresie 
Wieczornym – Kulisy nr 46 z 1987 r., oraz „Druga Odsłona” w Przeglądzie Tygodniowym nr.1 z 1987 r.. W 
wymienionych artykułach prasowych autor co najniej sugeruję iż płk. Aleksander Krzyżanowski ps. Wilk – komendant 
okręgu Wileńsko – Nowogródzkiego Armii Krajowej, oraz kpt. Gracjan Fróg ps. Szczerbiec dowódca III Brygady AK w 
okręgu Wileńskim dopuścili się współpracy z Niemcami. W materiałach znajdują się zeznania świadków i pozwanego 
oraz wycinki prasowe z artykułami i przeprosiny autora po przegranej sprawie. 
  
MHAR/ZHL/403 
Wilno, 3 Wileńska Brygada Armii Krajowej „Szczerbiec” 
nieznany 
po 1990; 1937-1945 
wycinek prasowy 
Krótki zarys historii o 3 Wileńskiej Brygadzie AK Szczerbiec i Harcerstwie Wileńskim. Informacje o obchodach 
ślubowania harcerz i harcerek choragwi Wileńskiej i Nowogródzkiej. 
  
MHAR/ZHL/404 
Przyczynki do historii harcerstwa w Gdańsku 
Hrabowska Haria, hm, Rusiniak Witold Lech (współautor), Czyżewski Łucjan, Horodecki Krzysztof 
po 1980; 1911-1980 
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dokumentacja aktowa 
Przyczynki do historii Harcerstwa w Gdańsku. Jednostka zawiera następujące artykuły dotyczące zarówno historii 
harcerstwa ogólnie, jak skupione na tematyce Gdańska.  
-Horodecki Krzysztof – historia harcerstwa i jego rola w wychowaniu młodzieży polskiej. Początki harcerstwa do 1945 
roku.  
-Czyżewski Łucjan – oo historii harcerstwa Gdańskiego 1918-1945.  
-kserokopie Sprawozdania z organizacji Tygodnia Harcerstwa Gdańskiego 1938 r. 
-Rozwój harcerstwa Tczewskiego 1921-1970 
-Witold Lech Rusiniak – O odnowie harcerstwa 1956-59.; dwa artykuły o Historii Harcerstwa w Gdańsku 1910-1980. 
-Tysarczyk Stanisław – Działalność harcerstwa i koła przyjaciół harcerstwa w Nowym Porcie w okresie 
Międzywojennym. 
 -Hrabowska Maria  - Odnowa Harcerstwa. 
  
MHAR/ZHL/405 
Przyczynek do historii harcerstwa – Gdańsk. ZHP w Niemczech w latach 1945-1948. Harcerki i harcerze w walkach 
o niepodległość 1914-1921. Materiały różne 
Koński Henryk (autor), Szczęsny Tadeusz (autor), Wojno Aleksander (autor), Harcerski Informator Historyczny 
(wydawca), Katafiasz Tomasz, hm (autor), Związek Legionistów Polskich (wydawca), Związek Harcerstwa Polskiego 
(wydawca), Muzeum Czynu Niepodległościowego w Krakowie (autor), Komisja Historyczna Chorągwi Gdańskiej (autor), 
Wasilewski Antoni (autor), Szymański Kazimierz (autor), Ostrowska Maria, phm (autor), Liczmański Alf (autor), 
Bublewski Witold (autor), Kwiatkowski Eugeniusz (autor), Czyżewski Łucjan (autor), Rybka Stanisław (autor), 
Węgrzynowicz Remigiusz (autor), Strycharczyk Konrad (autor) 
1935, 1957, po 1973; 1945-1948, 1914-1921, 1911-1986 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
Materiały w teczce złożone z: 
1. Harcerski Informator Historyczny z 1986 roku, nr 3. W biuletynie tym znalazły się artykuły: 
- Henryk Koński – Hufiec „Ojczyzna” w amerykańskiej strefie okupacyjnej Niemiec w latach 1945-1948. 
- Tadeusz Szczęsny „Pilot” – Wspomnienia drużynowego. 
- Aleksander Wojno – Harcerstwo polskie w południowych Niemczech 1945-1946. 
2. Ciąg dalszy relacji na str. 7-12 z Harcerskiego Informatora Historycznego Nr 3, lipiec-wrzesień 1985 autorstwa hm 
Henryka Końskiego. Do tego dołączono mapę pn. „ZHP na terenie Niemiec i Austrii 1945-47”. 
3. Tekst „Skauci i harcerze w walkach o niepodległość 1914-1921” hm. Tomasza Katafiasza wydany przez Związek 
Legionistów Polskich, Związek Harcerstwa Polskiego oraz Muzeum Czynu Niepodległościowego w Krakowie. 
4. Pismo skierowane do Członków i Sympatyków Związku Legionistów Polskich Okręgu Północnego z zaproszeniem na 
Okręgowe Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Okręgu Północnego Związku Legionistów Polskich oraz informacją 
o zmianie konta. 
5. Tekst mgr Marii Wiśniewskiej – pt. „O „Kartach z historii i tradycji Związek Harcerstwa Polskiego” Jerzego Matejki” – 
recenzja książki. 
6. List z dnia 10 lipca 1973 roku [podpis nieczytelny] z podziękowaniem za przesłanie materiału odnośnie recenzji książki 
„O „Kartach z historii i tradycji Związek Harcerstwa Polskiego” Jerzego Matejki”. 
7. List otwarty Komisji Historycznej Chorągwi Gdańskiej z września 1992 roku z prośbą o przekazanie lub udostępnienie 
posiadanych materiałów dotyczących harcerstwa (2 egzemplarze).  
8. Tekst Antoniego Wasilewskiego pt. „Wspominamy-rozważamy” – wspomnienia własne o harcerstwie. 
9. Hymn gdańskich harcerzy autorstwa Kazimierza Szymańskiego. 
10. Tekst Witolda Lecha Rusiniaka pt. „Myśmy tu byli…” – opisujący dzieje harcerstwa w Gdańsku. Na końcu 
opracowania zamieszczono literaturę.  
11. Rozkaz Marii Ostrowskiej - Komendantki Gdańskiej Chorągwi Harcerek z 1935 roku powołujący do życia Chorągiew 
Harcerek w Gdańsku z podziałem na Hufce: Gdański, Gimnazjalny, Nowy Port. W treści rozkazu wymieniono drużyny 
wchodzące w skład poszczególnych hufców.   
12. Rozkaz Liczmańskiego Alfa – Komendanta Chorągwi Harcerzy ustalający podział na cztery hufce – w treści 
wymieniono drużyny wchodzące w skład każdego hufca. 
13. Opracowanie pt. „IV Drużyna Żeńska im. Emilii Plater w Gdańsku”. 
14. Sprawozdanie z działalności Tymczasowego Zarządu Okręgu Harcerstwa Polskiego w Gdańsku – Sopot z dnia 31 
grudnia 1946 r.; autor Wiceprzewodniczący Zarządu Okręgu Gdańskiego – hm. Witold Bublewski.  
15. Kwiatkowski Eugeniusz – Przemówienie na Zjeździe mającym na celu zapoznanie się z dotychczasową działalnością 
władz tymczasowych i wybranie władz stałych Zarządu Okręgu Gdańskiego.  
16. Witold Bublewski „Garczyn 1932” – Fragmenty wspomnień z Międzynarodowego Zlotu Skautów Wodnych w 
Garczynie w 1932 roku.  
17. „O epidemii zwanej harcerstwem” – Przemówienie wygłoszone na organizacyjnym zebraniu Koła Przyjaciół 
Harcerstwa przy Kręgu Starszoharcerskim w Akademii Medycznej w Gdańsku. (Gdański 1957; Antoni Wasilewski).  
18. Łucjan Czyżewski – „Namiestnik zuchowy – Harcmistrz Jan Ożdżyński” – opracowanie życiorysu. 
19. „Hymn do Bałtyku” – Hymn Chorągwi Gdańskiej – autor Stanisław Rybka. 
20. Wspomnienia Konrada Strycharczyka na temat harcerstwa. 
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21. Wspomnienia Remigiusza Węgrzynowicza na temat harcerstwa. 
  
MHAR/ZHL/406 
Monografia Kręgu Seniorów „Lech” – Gniezno 
Aleksy Ildefons hm. (autor) 
2006, 2008; 1981-2007 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
Materiały w teczce złożone z dwóch opracowań: 
1. Działalność Harcerskiego Kręgu Seniorów "Lech" w latach 1981-2006 oraz działającej w kręgu powołanej w roku 1988 
Komisji Historycznej Hufca ZHP Gniezno - autorstwa Aleksy Ildefons. W pierwszej części opracowania autor zawarł 
kalendarium (w podziale na dni, miesiące i lata) działalności Kręgu Seniorów "Lech" w latach 1981-2006. Część ta została 
zilustrowana zdjęciami (przedruki i oryginały), kartami okolicznościowymi. Następnie autor zamieścił listę osób zmarłych 
w latach 1981-2006 należących do Kręgu. W następnej kolejności autor zamieścił listę własnych wydwnictw oraz listę 
instytucji do których zostały przekazane.  
2. Krótki zarys działalności w latach 1981-2007 Harcerskiego Kręgu Seniorów im. Lech - Gniezno - autorstwa Aleksy 
Ildefons. Opracowanie jest streszczeniem opracowania powyższego. 
  
MHAR/ZHL/407 
Wystawa „70 lat harcerstwa polskiego”  – Sala morska Ratusza Głównomiejskiego w Gdańsku (scenariusz). Wycinek 
prasowy z „Kuriera Gdyńskiego” z 1993 r. z artykułem o wystawie dorobku harcerskiego w 1939 r. 
Cieślawski Piotr, hm. (autor) 
po 1981; 1920-1981 
dokumentacja aktowa, scenariusz, wycinek prasowy 
Materiał zgromadzony w teczce składa się z dwóch części: 
1. Wycinek prasowy z „Kuriera Gdyńskiego” z 12.12.1993 roku opisujący wystawę dorobku harcerskiego w Domu 
Kolejarza w marcu 1939 r. W treści artykułu przedruki zdjęć. Do materiału dołączono ksero powyższego wycinka oraz 
ksero zdjęcia, na którym widnieje napis: „Trzymamy straż nad morzem”.  
2. Opracowanie-scenariusz pt. „Informacje do eksponatów harcerstwa Wolnego Miasta Gdańska 1920-1981 ujęte w 10-ciu 
tematach”.  
Tematy: 
- Harcerstwo Wolnego Miasta Gdańska 1920-1981 (Teren działalności Chorągwi ZHP Wolnego Miasta Gdańska – 
struktura organizacyjna) 
- Metody i programy pracy 
- Odrębność warunków politycznych terenu – wychowanie patriotyczne – warunki pracy – specyfika i atmosfera 
- Udział harcerek i harcerzy na obozach i koloniach wypoczynkowych oraz wycieczkach 
- Obozy szkoleniowe 
- Udział harcerek i harcerzy na zlotach i zjazdach organizowanych przez gdańskie i inne Chorągwie (Zloty krajowe, zloty 
międzynarodowe) 
- Udział harcerek i harcerzy na różnych kursach 
- Żeglarstwo 
- Kampania wrześniowa 
- Krąg harcerzy i działaczy byłych Chorągwi Gdańskich. 
Wystawa została zorganizowana w Sali Morskiej Ratusza Głównomiejskiego pt. „70 lat harcerstwa polskiego”. Otwarcia 
dokonano w dniu 11 października 1981 roku. Wystawę zorganizował Krąg Seniorów przy Chorągwi Gdańskiej. 
  
MHAR/ZHL/408 
Harcerstwo w Gdańsku 1945-1995. 
Pykosz Zofia, Bonin Nadziei (współautor), Krzymińska Felicja (współautor) 
1995; 1945-1995 
dokumentacja aktowa 
- Opracowanie o Gdańskiej Chorągwi ZHP w latach 1945-1995. Podzielone na tematycznie na : najważniejsze 
wydarzenia, wychowanie patriotyczne, wychowanie morskie, praca dla środowiska, kształcenie kadry, obozownictwo-
technika-sport, wychowanie artystyczne. 
- opracowanie dotyczące historii harcerek w gdańsku w latach 1945-1950, organizacja pierwszych drużyn po II WŚ, zasięg 
działalności Hufca harcerek, dane statystyczne, obsada komendy, obozy, biwaki prace harcerską do 1950 roku.  
- materiały dotyczące 25 lecia 29 Gdańskiej Drużyny Harcerek im. Szarych Szeregów obchodzonego 1982 r. wspomnienia 
harcerek i instruktorek z „29”, fotografie, rozkaz okolicznościowy, kilka fotografii. 
  
MHAR/ZHL/409 
Tajny Hufiec Harcerzy w Gdyni i Akcja „B-2” 
Cieślawski Piotr, hm. (autor), Komisja Historyczna Chorągwi Gdańskiej (wydawca), "Wiadomości Gdyńskie 
[Ogólnopolskie Pismo Społeczno-Kulturalne] (wydawca), Szczepańska Barbara, hm. (autor), Pacławski Ryszard, hm 
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(wydawca), Tanaś Zygmunt ps. "Przebiegły Ryś" (autor), Antoniewicz Henryk (autor), Związek Nauczycielstwa Polskiego 
Zarząd Oddziału w Gdyni (wydawca), Szymański Henryk (autor), Walicka Barbara (z d. Gwiazda) (autor) 
1965, 1985, 1989, 1998, 2002; 1939-1945 
Materiał zgromadzony w teczce składa się z: 
1. Opracowanie Piotra Cieślawskiego pt. „Pamięć nie może wygasnąć. Hufiec Szarych Szeregów w Gdyni”. Część II.  
2. Artykuł Piotra Cieślawskiego pt. „Pamiętajmy. Gdyńscy harcerze w obronie Gdyni – wrzesień 1939”. Artykuł ukazał 
się w „Wiadomościach Gdyńskich”, Nr 9 (22), wrzesień 1998. 
3. Kserokopia zaproszenia skierowanego do hm. Piotra Cieślawskiego na seminarium instruktorskie – 40-lecie Zjazdu 
Łódzkiego w dniu 7 grudnia 1996 roku w Łodzi.  
4. Opracowanie Zygmunta Tanasia pt. „Związek Harcerstwa Polskiego w Gdyni w latach 1939-1945. Tajny Hufiec 
Harcerzy i akcja „B2”. W treści skład 1 Drużyny THH, 2 Drużyny THH, 3 Drużyny THH-Gdynia im. gen. Wł. 
Sikorskiego. 
5. Protokół (kserokopia) przyznania stopnia II wywiadowcy Benonowi Zangowskiemu podpisany przez Zygmunta 
Tanasia. 
6. Opracowanie pt. „Akcja B-2”. W treści opis akcji „B-2” przeprowadzonej przez Tajny Hufiec Harcerzy w Gdyni, a 
także krótka informacja biograficzna o Por. Joachimie Joachimczyku ps. „Joachim”, Komendancie wojskowym THH, 
inicjatorze akcji pod kryptonimem „B-2”. W treści opracowania przedruki zdjęć, mapa (2 sztuki, jedna w powiększeniu) 
oraz lista uczestników akcji „B-2” (2 sztuki, jedna w powiększeniu). 
7. Apel Zygmunta Tanasia z dnia 25 sierpnia 1990 roku skierowany do Pani Prezydent Gdyni o postawieniu na miejscu 
usuniętego pomnika tzw. „wdzięczności radzieckiej” – pomnik upamiętniającego Obrońców Niepodległej.  
8. Tekst Zygmunta Tanasia „O historyczną prawdę” poświęcony działalności Tajnego Hufca Harcerzy w Gdyni. 
9. Artykuł Zygmunta Tanasia pt. „Akcja „B-2”. Wkład Tajnego Hufca Harcerzy w wyzwolenie Gdyni”. Artykuł ukazał się 
w piśmie „Na Przełaj” nr 8 z 21.II.1965 r. 
10. Artykuł w „Dzienniku Bałtyckim” z dnia 20.11.1989 roku pt. „Poświęcenie pomnika Harcerzy w Gdyni”.  
11. Wykaz uczestników akcji „B-2” wg monografii dr Zygmunta Tanasia. 
12. Artykuł Zygmunta Tanasia pt. „Lilijki dla druhów z Tajnego Hufca Harcerzy w Gdyni” w treści lista odznaczonych.  
13. Wycinek prasowy z 2002 roku z artykułem – „Helena Gwiazdowa z d. Pratzer” autorstwa Barbary Walickiej z d. 
Gwiazda. 
14. Opracowanie (kserokopia) Piotra Cieślawskiego i Henryka Antoniewicza pt. „Wrzesień 1939-1990. Gdyńscy Harcerze 
– Ochotnicy w walce na kępie oksywskiej”. W treści informacje o: phm. Marianie Kruszyńskim, hm. Bolesławie 
Polkowskim, Alfredzie Dyduchu, Zbigniewie Hermel, Mieczysławie Peliwo, hm. Lucjanie Cylkowskim, Feliksie 
Kaźmierczaku, phm. Włodzimierzu Jacewiczu, Czesławie Szlachcikowskim, Zygmuncie Lubiewskim, Tadeuszu 
Marciniaku, Feliksie Małeckim, Adolfie Gibała, phm. Henryku Królu, Marianie Wagnerze.  
15. Opracowanie (kserokopia) pt. „Działalność Tajnego Hufca Harcerzy – Gdynia w latach 1939-1945”. W treści lista 
poległych w czasie II wojny światowej, opis działalności THH, opis Akcji „B-2”, lista uczestników akcji. 
  
MHAR/ZHL/410 
„Czarna Trzynastka” Wileńska. Apel w sprawie renowacji sztandaru drużyny (1998). Dyplom in blanco 13 Wileńskiej 
Drużyny Harcerzy im. Zawiszy Czarnego 
Wasilewski Antoni (autor), Wiśniewska Jadwiga, hm. (autor), Ambrożewicz W. mgr inż. (autor), Marzecki H. mgr inż. 
(autor) 
po 1983; 1921-1998 
dokumentacja aktowa, wycinek prasowy, opracowanie, dyplom 
Materiał zgromadzony w teczce składa się z pięciu elementów:  
1. Opracowanie autorstwa Antoniego Wasilewskiego pt. „Czarna Trzynastka”. Opracowanie zawiera informacje o 
powstaniu drużyny i jej działalności, uczestnictwie w zlotach (Zlot Narodowy w Warszawie, Zlot Narodowy w Poznaniu, 
zlot w Pradze, Wilnie, Narodowy Zlot w Spale w 1935 roku), jamboree (w Anglii, Holandii), obozach (stałych i 
wędrownych), o obchodach i rocznicach drużynowych (5-lecie istnienia drużyny, 10-lecie istnienia drużyny, 15-lecie 
działalności drużyny, 500 –lecie śmierci patrona – Zawiszy Czarnego), działalność drużyny w okresie przed II wojną 
światową i w czasie wojny i powojenne dzieje drużyny. Na końcu zamieszczono informacje o sztandarze drużyny.  
2. Wycinek prasowy z 2011 roku z „Gazety Wyborczej” z nekrologiem Jana Sochańskiego. 
3. Apel w sprawie renowacji sztandaru 13 Wileńskiej Drużyny Harcerskiej im. Zawiszy Czarnego (1998). 
4. Hm. Jadwiga Wiśniewska – „Władysław Korkuć – Życiorys” 
5. Dyplom in blanco 13 Wileńskiej Drużyny Harcerskiej im. Zawiszy Czarnego. 
  
MHAR/ZHL/411 
Zakład w Laskach w 1939 r. Wspomnienia z wojny polsko-niemieckiej 
Chęciński Antoni (autor) 
po 1970; 1939 
dokumentacja aktowa, wspomnienia 
Opracowanie podzielone na dwie części: 
1. Wspomnienia z wojny Polsko-Niemieckiej 1.IX.1939 r. autorstwa Antoniego Chęcińskiego. Wspomnienia dotyczą 
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miejscowości Laski pod Warszawą i działań podczas II wojny światowej, właściwie w pierwszych jej dniach. Autor 
prezentuje opowieść jednej z sióstr mieszkającej w Laskach. Opisuje ucieczkę ludności cywilnej już 4 września 1939 r. i 
pozostanie kilku rodzin robotniczych oraz 10 sióstr z s. Katarzyną na czele. Siostry udzielały pomocy uciekinierom, 
opatrywały rannych i chorych. Opisuje działalnia w Laskach w dniach 19-20.IX.1939 r., walki polsko-niemieckie, 
wspomina żołnierzy polskich, rewizje niemieckie. Całość relacji opiera się na na pierwszym miesiącu wojny, a w relacji 
autor często podaje co działo się konkretnego dnia. W osobnym podpunkcie pt. "Historia szpitala w Laskach" autor 
przedstawia powstanie szpitala i jego działalność. Opisuje losy rannych po kilka dni leżących w lasach, na polu walk i 
czekających na pomoc.  
2. Odpowiedź (dopełnienie) Siostry Katarzyny - Dr Zofii Stemler. 
  
MHAR/ZHL/412 
Zlot Młodzieży Polskiej, Wrocław 1983 r. 
Związek Młodzieży Polskiej 
1983 
dokumentacja aktowa 
Materiały promocyjne i tzw. ”wyprawka delegata” na Zlot Młodzieży Polskiej który w roku 1983 odbył się we Wrocławiu. 
  
MHAR/ZHL/413 
Rys historyczny Hufca ZHP Gdańsk-Śródmieście im. Alfa Liczmańskiego do roku 1982 
Bonin Nadzieżda (autor), Radys Bogdan, hm. (wydawca), Jankowiak Zbigniew, pwd (wydawca) 
po 1986; 1920-1986 
dokumentacja aktowa, opracowanie, kalendarium 
Opracowanie podzielone na dwie części: 
1. „Rys historyczny Hufca ZHP im. Alfa Liczmańskiego Gdańsk-Śródmieście do roku 1982”. Rys podzielono na 
następujące rozdziały: 
a). Harcerstwo Gdańskie przed rokiem 1956 
b). Ruch odnowy harcerstwa na terenie Gdańska od 1956 r. do połączenia Hufców w 1960 roku. 
c). Działalność Hufca Gdańsk-Śródmieście do roku 1982 
d). Spis materiałów źródłowych, literatura. 
2. „Ważniejsze wydarzenia w pracy Hufca Gdańsk-Śródmieście w latach 1957-1986”. Niniejsza część stanowi 
kalendarium działalności Hufca Gdańsk-Śródmieście z lat 1957-1986. 
  
MHAR/ZHL/414 
Relacja Ryszarda Wilczopolskiego o drużynie założonej w Turobinie w powiecie Krasnystaw  
Wilczopolski Ryszard (autor) 
2002; 1939-1945 
dokumentacja aktowa, list, relacja 
Materiał złożony z trzech części: 
1. Relacja o drużynie założonej w Turobinie w województwie lubelskim w opracowaniu Ryszarda Wilczopolskiego. W 
początkowych słowach autor powraca wspomnieniami do początku II wojny światowej i obrony mostu na Bugu przed 
zniszczeniem, następnie opisuje położenie geograficzne miejscowości Turobin, wspomina wywózki Żydów z tej 
miejscowości, własną ucieczkę wraz z rodzina z Brześcia nad Bugiem do Turobina w obawie przed wywózkami. 
Następnie autor wspomina utworzoną przez siebie drużynę harcerską i problemy z tym związane. Autor załącza listę 
druchów wraz z miejscami pobytu i oznacza ich na przedruku zdjęcia. 
W treści zamieszczono dwa przedruki zdjęć z człnkami drużyny. 
2. List Ryszarda Wilczopolskiego (94-036 Łódź, ul. Wioślarska 20/22 m. 105) do Stowarzyszenia Szarych Szeregów, 
Zarząd Główny (ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa) z informacją o przesłaniu 1 egzemplarza wspomnień o założeniu 
drużyny w Turobinie. 
3. List Ryszarda Wilczopolskiego (94-036 Łódź, ul. Wioślarska 20/22 m. 105) do Juliana Borkowskiego Kierownika 
Archiwum Stowarzyszenia Szarych Szeregów przy Archiwum Państwowym m.st. Warszawy (ul. Krzywe Koło 7, 00-270 
Warszawa) ze zgodą na przesłanie wspomnień o drużynie w Turobinie do Muzeum Harcerstwa oraz informacją, iż w 
kawartalniku "Turobiński Dominik" Nr 26 z marca - kwietnia 2007 r. został umieszczony na str. 15-17 ciekawy materiał o 
druhach z tamtego okresu. 
  
MHAR/ZHL/415 
Materiały do historii Hufca w Gostyninie 
Ciszewski Jerzy, Komisja Historyczna Hufca Gostynin 
po 1970;1915-1980 
dokumentacja aktowa 
Materiały dotyczące historii harcerstwa w Gostyninie: 
- broszura wydana przez Chorągwie Mazowiecką i Krąg Instruktorski „Z Tumskiego Wzgórza” w 2001 roku. Zawiera 
informacje biograficzną o autorze Jerzym Ciszewskim, historię harcerstwa na terenie Gostynina, w tekście kserokopie 
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fotografii, informacje o jednostkach harcerskich, obsadzie komendzie hufca 1945-1945, udziale Gostyńskiego harcerstwa 
w Zlocie w Spale 1935 r. W opracowaniu broszurowym brak informacji z czasów 1939-1944. 
- rękopis wspomnień harcerskich  J. Ciszewskiego obejmujące lata 1915-1945 
- Dzieje Harcerstwa Gostyńskiego 1915-1975, z 1984 r. opracowane przez Komisje Historyczną Hufca ZHP Gostynin., 
oraz maszynopis wersji skróconej. 
-materiały do opracowania: wykaz obozów 1930-1980, wycinki prasowe, zarys dziejów gimnazjum w Gostyninie do roku 
1940 autorstwa Barbary Konarskiej-Pabiniak (artykuł prasowy) 
  
MHAR/ZHL/417 
Materiały do historii Hufca Harcerek Warszawa Praga 
Komisja Historyczna przy GK ZHP 
po 1970; 1915-1949 
dokumentacja aktowa 
Materiały do historii harcerek w Hufcu Warszawa – Praga. 
Wspomnienia dh Jadwigi Czajki z Kursu drużynowych „Źródła” 1946/47, którego komendantka była dh. Jiruska Maria.  
Opracowanie Grzegorza Nowika, Z dziejów harcerstwa na Pradze i Grochowie 1915-1944. 
Życiorys Jadwigi Krulikowskiej (z domu Roguskiej) i Jadwigi Gronostajskiej – o harcerkach Praskich w trakcie Powstania 
Warszawskiego, z krytyką/polemiką autorki/autora jednostki archiwalnej. 
Notatki odręczne dotyczące drużyn harcerek na Warszawskiej Pradze i Grochowie, zawierają imiona i nazwiska 
drużynowych? I nazwę szkół w których działały. 
  
MHAR/ZHL/418 
Materiały różne dotyczące tradycji II Rzeczypospolitej 
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Krakowie Zarząd Oddziału Krakowskiego 
(wydawca), Bilikiewicz Marek (autor), Towarzystwo Pamieci Józefa Piłsudskiego - Oddział Gdańsk (wydawca), Związek 
Legionistów Polskich (wydawca), Związek Harcerstwa Polskiego (wydawca), Bazylika Mariacka w Gdańsku (wydawca), 
Katafiasz Tomasz, hm (autor), Migdał Stefan, płk (autor) 
1992, 1993, 2002; 1911-1999 
dokumentacja aktowa, mapa, opracowanie, biografia 
Materiały w teczce stanowią: 
1. Opracowanie pt. „10-lecie Oddziału Krakowskiego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-
Wschodnich 1989-1999”. W treści historia powstania i działalności Towarzystwa. Opis inicjatywy ratowania 
popadających w ruinę zabytkowych obiektów Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie. Opis powstania Towarzystwa 
Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej we Lwowie.  
2. Plan Lwowa [niedatowany, kserokopia] – 2 egzemplarze. 
3. Opracowanie pt. „Instytut Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku – zarys historii”. Opracowanie podzielona na dwie 
części: 
- Obchody Imienin Józefa Piłsudskiego w Gdyni 19.III.1993 r. 
- Instytut Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku – zarys historii. 
4. Opracowanie Tomasza Katafiasza, hm. pt. „Wybitni instruktorzy i działacze harcerscy z lat 1911-1939 – współtwórcy 
Niepodległej Rzeczypospolitej”. Opracowanie jest formą słownika do wystawy fotograficznej zorganizowanej w celu 
uczczenia 90-letniej historii polskiego ruchu skautowego i harcerstwa. Opracowanie podzielone na: wprowadzenie; 
sylwetki; noty biograficzne.  
5. Zaproszenie wystosowane przez Związek Legionów Polskich na Wybrzeżu w dniu 24 maja 1992 r. z zaproszeniem na 
zebranie. Poniżej zamieszczono przedruk informacji z Książki Władysława Baranowskiego „Rozmowy z Piłsudskim”. 
Warszawa 1990. 
6. „Apel w sprawie pamiątek po Marszałku Polski Edwardzie Śmigłym-Rydzu” z dnia 18 marca 1992 r. 
  
MHAR/ZHL/419 
Materiały do historii Chorągwi Warszawskiej Harcerek z lat 1945-1949 
Walter Halina, Chorągiew Warszawska Harcerek 
po 1970; 1945-1949 
dokumentacja aktowa 
Materiały do historii Warszawskiej Chorągwi Harcerek z lat 1945-1949: 
- kołonotatnik z odpisami z kwerendy przeprowadzonej w Archiwum Akt Nowych, i Archiwum Głównej Kwatery ZHP, 
oraz prasie harcerskiej. 
- fragmenty materiałów programowowych i metodycznych, spis akcji letnich, kursów, i większych wyjazdów wraz z 
komendantami, pojedyncze okólniki Naczelnictwa ZHP z lat 1948-1449, zapiski z organizacji Harcerskiej Służby Polsce 
(odtwarzane),  
Historia powstania i działania Drużyny Inspektorek Specjalności. 
Dokumenty magazynowe (niekompletne) z lat 1948-149 
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MHAR/ZHL/420 
Materiały do historii ruchu zuchowego Chorągwi Warszawskiej 
Walter Halina 
1920-1949 
dokumentacja aktowa 
Materiały zawierają krótkie kalendarium kształtowania się ruchu Zuchowego w Polsce i Chorągwi Warszawskiej.  
- kalendarium pracy zuchowej w Polsce 1919-1939 
- kalendarium pracy z zuchami w Chorągwi Warszawskiej Harcerek autorstwa Jadwigi Zwolakowskiej pierwszej 
komendantki referatu zuchowego Chorągwi Warszawskiej. 
- informacje o następujących jednostkach: 13 Gromada Zuchów „Pszczółki”, 16 Gromady Zuchów „Dobre Duszki”, 21 
Gromada Zuchów „Słoneczna”. 
- życiorysy instruktorek Badzian Teresa, Pawłowskiej Danuty, Zagrobskiej Marii, Zwolakowskiej Jadwigi. 
  
MHAR/ZHL/421 
Wspomnienia Anna Żylicz-Hołły pt. „Moje Powstanie” 
Żylicz-Hołły Anna (autor) 
1994; 1944 
dokumentacja aktowa, wspomnienia 
Opracowanie pt. „Moje Powstanie” to wspomnienia autorki – Anny Żylicz-Hołły z Powstania Warszawskiego i okresu po 
Powstaniu. Autorka – Anny Żylicz-Hołły ps. „Katrina” jako „Peżetka” (Pomoc Żołnierzowi – PŻ), była w czasie 
Powstania Warszawskiego 1944 roku w Kompanii Ochrony Sztabu Obszaru Warszawskiego AK „Koszta” i znajduje się w 
wykazie imiennym żołnierzy „Koszty”. Autorka zamieszkuje obecnie w Kanadzie jednak nadal odwiedza przyjaciół w 
Polsce i dla nich to spisała owe wspomnienia. Wspomnienia te cechuje jasność wypowiedzi i spostrzeżeń, swobodny, 
ładny styl opowiadania. Wspomnienia zawierają elementy życiorysu autorki. Autorka opisuje początki własnej 
działalności w konspiracji, opisuje z własnej perspektywy Powstanie Warszawskie, które spędziła w rejonie ul. 
Świętokrzyskiej, walki i ogrom cierpień. Następnie autorka opisuje obozy niemieckie, do których trafiła po Powstaniu 
Warszawskim, czyli Zeithain oraz Molsdorf oraz wyzwolenie obozów przez Amerykanów i odzyskanie wolności. 
  
MHAR/ZHL/422/1-15 
Chorągiew Warszawska Harcerek. Historia żeńskich drużyn harcerskich w Warszawie 
Walter Halina (autor), wielu 
Po 1975; 1911-1949 
dokumentacja aktowa 
W zespole akt liczącym 15 teczek znajdują sie krótkie historie żeńskich drużyn Chorągwi Warszawskiej: 1, 2, 3 , 5, 6,7, 8, 
9,10,11,12,13,16,17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 38, 38A, 39, 40, 41, 42,44, 45, 49, 50, 51, 52, 56, 59, 61, 63, 
64, 65, 67, 99, 168.  Zespół zawiera także relacje z działań harcerek tych drużyn w okresie II wojny śwatowej  wraz z 
oświadczeniami o działalności w Szarych Szeregach i potwierdzeniami tejże przez swiadków oraz kartotekę instruktorek 
wyżej wymieniionych drużyn. Zespół zawiera również notki biograficzne i informacje bibliograficzne o opracowaniach 
dotyczących tych drużyn. 
  
MHAR/ZHL/422/1 
Chorągiew Warszawska Harcerek. Historia 8 Warszawskich Drużyn Harcerek. 8 Warszawska Drużyna Harcerek im. 
Wandy Malczewskiej, 8 Warszawska Drużyna Harcerek im. Zofii Chrzanowskiej „Górska”,  8 Warszawska Drużyna 
Harcerek im. Zofii Chrzanowskiej „Puszcza”, 8 Warszawska Drużyna Harcerek im. Zofii Chrzanowskiej „Słoneczna” 
Walter Halina (autor), Cabaj Józefa (z d.Gniadkowska) (autor), Schweiger Marta (z d.Wrzosek) (autor) 
po 1975; 1921-1944 
dokumentacja aktowa 
Materiały opisujące historię 4 warszawskich drużyn. Pierwsza 8 Warszawska Żeńska Drużyna Harcerek założona została 
w 1921 roku przy Seminarium Nauczycielskim. Początkowo patronką tej Drużyny była Zofia Chrzanowska, a od 1923 
roku Wanda Malczewska. Po zamknięciu Seminarium drużyna przestała istnieć, ale wkrótce odrodziła się w założonym w 
1935 roku Żeńskim Gimnazjum i Liceum im. A. Piłsudskiej w Warszawie na Żoliborzu. Drużynową została Marta 
Wrzoskówna, uczennica Seminarium i harcerka drużyny działajacej przy Seminarium. Żoliborskie ósemki przyjęły imię 
Zofii Chrzanowskiej. Pierwsza z nich 8 WŻDH "Górska"powstała w 1935 roku. W kolejnych latach powstały jeszcze dwie 
drużyny "Puszcza" i "Słoneczna". Ich historię z lat 1935 -1944 przedstawiają drużynowe: Halina Walter, Marta Wrzosek 
(Schweiger) i Józefa Gniadkowska (Cabaj). Relacja "Puszczy" doprowadzona do roku 1937/8. 
Na ostatniej stronie zbioru jest krótka notatka o obozach 14 WŻDH. 
  
MHAR/ZHL/422/2 
Chorągiew Warszawska Harcerek. Historia drużyn. 9 Warszawska Drużyna Harcerek im. Anny Dworzeckiej-
Bogdanowicz, 10 Warszawska Drużyna Harcerek im. Józefa Sułkowskiego, 11 Warszawska  Drużyna Harcerek im. 
Zawiszy Czarnego, 12 Warszawska Drużyna Harcerek im. Faustyny Morzyckiej, 16 Warszawska Drużyna Harcerek im. 
Leopolda Lisa-Kuli, 17 Warszawska Drużyna Harcerek im. Szymona Konarskiego. 
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Wiśniewska Halina (z d. Skarżyńska) (autor), Turczynowicz Anna (z d.Stępkowska) (autor), Telakowska Krystyna (z 
d.Kryńska) (autor) 
po 1970; 1914-1944 
dokumentacja aktowa 
Krótkie historie wymienionych w tytule pięciu warszawskich drużyn harcerek odtworzone na podstawie wspomnień i 
relacji, głównie drużynowych. Obejmują okres od powstania drużyn do działania w konspiracji i Powstaniu Warszawskim. 
  
MHAR/ZHL/422/3 
Chorągiew Warszawska Harcerek. Historia drużyn. 1 Warszawska Drużyna Harcerek „Pomarańczowa”, 2 Warszawska 
Drużyna Harcerek im. Tadeusza Kościuszki, 3 Warszawska Drużyna Harcerek im. Emilii Plater, 5 Warszawska Drużyna 
Harcerek, 6 Warszawska Drużyna Harcerek im. Królowej Jadwigi 
Walter Halina (autor), Dziedzic Zofia (z d. Wachnicka) (autor), Lubowidzka Hanna (z d. Mirecka) (autor) 
po 1977; 1912-1948 
dokumentacja aktowa 
Historie pięciu żeńskich drużyn warszawskich  (1 WŻDH, 2 WŻDH im. Tadeusza Kościuszki, 3 WŻDH im. Emilii Plater; 
5 WŻDH, 6 WŻDH im.Królowej Jadwigi) odtworzone na podstawie wspomnień harcerek działających w tych drużynach. 
Historia 1 WŻDH zawężona głównie do drużyny "Pomarańczowej, która działała w okresie okupacji. W 1943 roku 1 
WŻDH im. Tadeusza Kościuszki podzieliła się bowiem na 3 drużyny: "Zieloną", "Błękiitną" i "Pomarańczową". 
  
MHAR/ZHL/422/4 
Chorągiew Warszawska Harcerek. Historia 7 Warszawskiej Drużyny Harcerek im. Stanisława Konarskiego 
Jarzyńska Wacława (z d. Otulak) (autor), Grądzka Stanisława (autor) 
po 1976; 1914-1949 
dokumentacja aktowa 
Historia 7 Warszawskiej Żeńskiej Drużyny Harcerek im. Stanisława Konarskiego opisana przez harcerki tej drużyny w 
latach siedemdziesiątych na podstawie ustnych relacji oraz uzupełniona w 1994 r. m.in. informacjami z rozdziału "Nasza 
drużyna harcerska" autorstwa Jadwigi Gronostajskiej (przybocznej i drużynowej w latach dwudziestych) znajdującego się 
w publikacji Wandy Dzierzbickiej "Dzieje jednej szkoły.1908-1949". Drużyna została założona w 1914 r. przy 
Seminarium Nauczycielskim im. Elizy Orzeszkowej w Warszawie. W 1937 Seminarium zostało przekształcone w Liceum 
Pedagogiczne, które działało do 1949 roku, w którym tozostało zlikwidowane. Liceum w czasie okupacji prowadziło 
komplety. Drużyna istniała w latach 1914-1939, w okresie okupacji się rozproszyła a po wojnie działała w latach 1945-
1949. 
  
MHAR/ZHL/422/5 
Chorągiew Warszawska Harcerek. Historia 18 Warszawskiej Drużyny Harcerek im. Zawiszy Czarnego 
Foland Krystyna (autor), Szwankowska Hanna (autor) 
1977; 1923-1945 
dokumentacja aktowa 
Krótka historia 18 Warszawskiej Żeńskiej Drużyny Harcerek im. Zawiszy Czarnego, która działała w latch 1923-1935 a 
także powstałego przy Drużynie Kręgu Starszoharcerskiego "Wilcze Gniazdo" istniejącego w latach 1930-1945. Z 
działalności tego Kręgu powstał w połowie lat trzydziestych Hufiec na Mokotowie o tej samej nazwie. W Hufcu poza 
Kręgiem i 18 WŻDH działały jeszcze następujące drużyny żeńskie: 31 WŻDH, 49 WŻDH, 64 WŻDH oraz 
Przygotowawcza (w Państwowymn Liceum Handlowym) oraz 3 Gromady Zuchowe. W tym zespole jest głównie historia 
18 WŻDH. 
  
MHAR/ZHL/422/6 
Chorągiew Warszawska Harcerek. Historia drużyn. 19 Warszawska Drużyna Harcerek im. Emilii Plater, 20 Warszawska 
Drużyna Harcerek im. Zofii Kierzkowskiej, 21 Warszawska Drużyna Harcerek im. Jadwigi Jankowskiej, 25 Warszawska 
Drużyna Harcerek im. Klaudyny Potockiej, 26 Warszawska Drużyna Harcerek im. Emilii Szczanieckiej, 27 Warszawska 
Drużyna Harcerek im. Królowej Jadwigi, 30 Warszawska Drużyna Harcerek im. Narcyzy Żmichowskiej, 31 Warszawska 
Drużyna Harcerek im. Andrzeja Małkowskiego, 32 Warszawska Drużyna Harcerek im. Marii Piłsudskiej, 33 Warszawska 
Drużyna Harcerek im. Elizy Orzeszkowej 
Krukowska Jadwiga (z d. Roguska). (autor), Sewerin Anna (autor), Kwiecińska Krystyna (autor), Galińska Kazimiera (z d. 
Bajówna) (autor), Lindner Jadwiga (autor), Duchniak Helena (z d. Stankiewicz) (autor), Kamieniecka-Grycko Wanda 
(autor), Paprocka Irena (z d.Roguska) (autor) 
Po 1974; 1919-1946 
dokumentacja aktowa 
Krótkie historie żeńskich drużyn warszawskich: 19 WŻDH, 20 WŻDH, 21 WŻDH, 25 WŻDH, 26 WŹDH, 31 WZDH, 32 
WŻDH i 33 WŻDH. Historia 21 WŻDH jest wzbogacona o: 1) wspomnienia uczestniczki pierwszego letniego obozu 
drużyny, 2) relację o przewożeniu broni na szkolenie w okresie okupacji przez jedną z druhen o ps. Lidia i jej losach w 
czasie Powstania, 3) listę członkiń drużyny zawierającą 45 nazwisk.O drużynach 27 i 30 są jedynie krótkie wzmianki. Na 
38 s. zbioru wśród innych, różnych zapisków ołówkiem jest wymieniona drużyna o numerze 24. 
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MHAR/ZHL/422/7 
Chorągiew Warszawska Harcerek. Historia drużyn. 38 i 38 A Warszawska Drużyna Harcerek im. Królowej Jadwigi, 39 
Warszawska Drużyna Harcerek „Ognisko”, 40 Warszawska Drużyna Harcerek im. Narcyzy Żmichowskiej, 42 
Warszawska Drużyna Harcerek im. Powstańców 1863 r. 
Michalak Irena, hm (autor), Farjaszewska Jadwiga, hm (autor), Halweg Halina (autor), Duchniak Helena (z d. 
Stankiewicz) (autor), Wojewódzka Anna (autor), Wyleżyńska Lidia (z d. Konarska) (autor), Krzyżańska Izabella (z d. 
Baruch) (autor) 
po 1990; 1921-1946 
dokumentacja aktowa 
Opracowane napisane na podstawie wspomnień historii kilku żeńskich drużyn działających w Warszawie przed 1939 
rokiem oraz ich losy w okresie okupacji. Są to 38 i powstała przy niej 38A WŻDH im. Królowej Jadwigi, 39 WŻDH 
utwiorzona  w Gimnazjum i Liceum im. Królewny Anny Wazówny, 40 WŻDH im. Narcyzy Żmichowskiej oraz założona 
w Szkole Rodziny Wojskowej na Żoliborzu 42 WŻDH im. Powstańców 1863 roku. Dokumenty tej ostatniej drużyny są 
wzbogacone dziennikiem harcerki (anonimowym), zwierającym wspomnienia z letnich obozów harcerskich z lat 1936 i 
1937. W teczce znajduje się również kilkuzdaniowa notatka Marii Zurn "Ryśki" dotycząca 41 WŻDH. 
  
MHAR/ZHL/422/8 
Chorągiew Warszawska Harcerek. Historia drużyn. 44 Warszawska Żeńska Drużyna Harcerek im. Anieli Szycówny, 44 
Warszawska Żeńska Drużyna Harcerek „Żywioły”, Drużyna kandydatek na instruktorki „Bór”  
Walter Halina (autor), Michalak Irena, hm (autor), Dębowska Maria "Maryna" (autor) 
Po 1975; 1931-1944 
dokumentacja aktowa 
Materiały z informacjami o dwóch 44 żeńskich drużynach warszawskich. Pierwsza - założona w 1931 r. działała do 1939, 
była drużyną nauczycielek i nosiła imię Anieli Szycówny a drużynową była hm Irena Michalak. Druga 44 "Żywioły" 
założona została przez Halinę Walter w 1941 roku i działała do końca Powstania Warszawskiego.  Halina Walter 
równocześnie była przyboczną Danuty Jaxa-Bykowskiej w drużynie Kandydatek na Instruktorki "Bór", stąd w teczce 
znajdują się również materiały z obozu tej drużyny w Białej Chacie koło Starej Miłosnej z roku 1942 - m.in.rysunki Anny 
Kołakowskiej, listy jej siostry Marii z Powstania Warszawskiego. W zbiorze znajdują się również życiorysy i ankiety 
osobowe wypełniane w 1992 roku przez kilka byłych harcerek 44 WŻDH "Żywioły". 
  
MHAR/ZHL/422/9 
Chorągiew Warszawska Harcerek. Historia drużyn. 45 Warszawska Drużyna Harcerek im. Emilii Plater, 50 Warszawska 
Drużyna Harcerek im. Emilii Plater, 52 Warszawska Drużyna Harcerek im. Klaudyny Potockiej, 56 Warszawska Drużyna 
Harcerek, 59 Warszawska Drużyna Harcerek, 61 Warszawska Drużyna Harcerek im. Marii Skłodowskiej-Curie, 63 
Warszawska Drużyna Harcerek im. Józefy Joteykówny, 64 Warszawska Drużyna Harcerek im. Henryki Pustowójtówny, 
65 Warszawska Drużyna Harcerek im. Marii Konopnickiej, 67 Warszawska Drużyna Harcerek  
Raczyńska Halina (autor), Mazurek Eugenia (z d. Nowocień) (autor), Kubalska Maria (z d. Kosiewska) (autor), Halweg 
Halina (autor), Zgutko Helena (autor), Laski Stanisława (autor), Gałecka Krystyna (autor), Terlecka Danuta (autor), 
Lewańska-Kaniowska Izabela (autor), Bednarz Zofia (autor) 
Po 1975; 1925-1949 
dokumentacja aktowa 
Krótkie kistorie warszawskich drużyn żeńskich (45 WŻDH im. Emilii Plater, 50 WŻDH im. Emilii Plater, 52 WŻDH im. 
Klaudyny Potockiej, 56 WŻDH; 59 WŻDH, 61 WŻDH im. Marii Skłodowskiej-Curie, 63 WŻDH im. Józefy Joteykówny, 
64 WŻDH im. Henryki Pustowójtówny, 65 WŻDH im. Marii Konopnickiej, 67 WŻDH) spisane na podstawie relacji oraz 
wspomnień najczęściej drużynowych lub przybocznych wyżej wymienionych drużyn. 7 harcerek 50 WŻDH wypelniło 
ankiety dotyczące ich służby i działania w Powstaniu Warszawskim. O drużynach 56 i 59  WŻDH są tylko bardzo krótkie 
wzmianki. 
  
MHAR/ZHL/422/10 
horągiew Warszawska Harcerek. Historia drużyn. 49 Warszawska Drużyna Harcerek im. Jadwigi Tejszerskiej, 51 
Warszawska Drużyna Harcerek, 99 Warszawska Drużyna Harcerek „Lotnicza” 
Cybulska Krystyna (z d. Zych) (autor), Książek Waldemar (autor) 
Po 1978; 1931-1947 
dokumentacja aktowa 
Bardzo skrótowo odtworzona historia trzech żeńskich drużyn warszawskich. Macierzystą drużyną była 49 WŻDH, z której 
powstawały kolejno 51 WŻDH i 99 WŻDH. Głównie zawiera relacje dotyczące okresu okupacji i Powstania 
Warszawskiego oraz ankiety osobowe wypelnione przez 10 harcerek-informacje doprowadzone do 1947r.  W aktach 
znajdują się kserokopie 2 przepustek wystawionych w 1944 r. dla Łucji Góreckiej. Przy 49 WŻDH powstała w lipcu 1941 
r. męska -1 Warszawska Drużyna Harcerska im. Romualda Traugutta. W teczce znajduje sie kserokopia relacji o 
powstaniu i działaniu tej drużyny autorstwa Waldemara Książka. 
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MHAR/ZHL/422/11 
Chorągiew Warszawska Harcerek. Hufiec Wilanów. Historia 168 Warszawskiej Drużyny Harcerek im. Jadwigi 
Kowalczykówny 
Walter Halina (autor), Szymańczyk Zofia (autor), Zagalska Jadwiga (autor) 
1989; 1945-1948 
dokumentacja aktowa 
Krótka historia 168 WŻDH opracowana przez Halinę Walter na podstawie (znajdujących się również w teczce) 
wspomnień bylych harcerek tej drużyny: Zofii Szymańczyk i Jadwigi Zagalskiej oraz karty informacyjnej drużynowej - 
Bożenny Kolisko. Drużyna działała w latach 1946-48 przy Prywatnym Gimnazjum Krawieckim na ul. Teresińskiej 9. 
Bożenna Kolisko po rozwiązaniu Drużyny 168 prowadziła w latach 1949-50 nierejestrowaną drużynę niewidomych 
harcerek w Zakładzie dla Ociemniałych w Laskach pod Warszawą. W dokumentacji jest kserokopia książeczki służbowej 
sekretarki 168 drużyny - Krystyny Pyzel. 
  
MHAR/ZHL/422/12 
Chorągiew Warszawska Harcerek. Materiały do historii drużyn harcerek i drużyn zuchowych 1911-1949. Egzemplarze 
robocze 
Zawadzka Anna (redaktor) 
1977; 1921-1949 
dokumentacja aktowa 
Materiały robocze, rękopiśmienne oraz maszynopisy. Na lużnych kartach zebrane dane o drużynach żeńskich w Chorągwi 
Warszawskiej, począwszy od  1921 roku po 1949 r. Materiał podzielony jest na trzy okresy: 1) 1921-1939;  2) czas 
okupacji niemieckiej; 3) lata 1945-1949. W materiałach są trzy wersje "Spisu drużyn warszawskich na podstawie raportu 
komendantki Jadwigi Lindnerówny za rok 1930/31" - róznią się uzupełnieniami. W teczce jest też korespondencja  do 
Hanki Zawadzkiej kilku harcerek zbierających materiały. Informacje o drużynach zuchowych zebrane w zeszycie.  
  
MHAR/ZHL/422/13 
Chorągiew Warszawska Harcerek. Drużyny żoliborskie 
Walter Halina (autor) 
1975; 1914-1959 
dokumentacja aktowa 
Na lużnych kartach przedstawiona nie tyle regularna historia co fragmentaryczne informacje o żeńskich drużynach 
harcerek Nr 4, 8, 33, 42, 44 oraz Drużynie przyszłych instruktorek "Bór" działających na Żoliborzu. Na podstawie 
wspomnień, głównie własnych, H. Walter spisuje informacje o funkcyjnych harcerkach tych drużyn, o odbytych letnich 
obozach a także podejmuje próbę odtworzenia składu drużyn lub zastępów w/wym. drużyn. Informacje o dzxiałalności 
nielicznych harcerek, zwłaszcza funkcyjnych doprowadzone aż do roku 1959. 
  
MHAR/ZHL/422/14 
Chorągiew Warszawska Harcerek. Drużyny w latach 1946-1948 
Walter Halina (autor) 
po 1988; 1946-1948 
dokumentacja aktowa 
Zebrany w 1993 roku na podstawie zachowanych Rozkazów i Komunikatów Komendy Warszawskiej Chorągwi Harcerek 
wykaz drużyn za lata 1946- 1948. Każda drużyna opisana na oddzielnej karcie. Zbiorcza informacja o liczbie drużyn na 
kartce naklejonej na fragment teczki. Poza wykazem drużyn zebrane w 1988 roku (na podstawie relacji)  również 
informacje o hufcach, należących do nich drużynach oraz o funkcyjnych. Relacja z hufca 'Śródmieście" nie ograniczona 
tylko do lat 1946-48, ale opisuje dość szczegółowo okres Powstania Warszawskiego. 
  
MHAR/ZHL/422/15 
Chorągiew Warszawska Harcerek. Karty instruktorek 
Walter Halina (autor) 
po 1976; 1925-1950 
dokumentacja aktowa 
Dokumentacja zawiera cztery spisy nazwisk funkcyjnych harcerek Warszawskiej Chorągwi Harcerek. Są to: 1) -  lista 
instruktorek harcmistrzyń, mianowanych w latach 1925 - 1949,(teoretycznie), bo są na niej również instruktorki o stopniu 
phm.;  2) - drużynowe (również p.o.) i kandydatki na drużynowe w latach 1944-1950. Ten wykaz jest niepełny. W teczce 
znajdują się tylko nazwiska rozpoczynające się od litery Ł do R, podzielone na części o tytułach: cz.IV  Ł-M i  cz.V  N-R.;  
3) - uczestniczki obozu " Kurs dla drużynowych" w Pile nad Czarną.;  4) - lista wezwanych w 1947 roku (styczeń, luty, 
marzec, kwiecień) na biegi, odbywające się w tych terminach, na sprawność "opiekunki dzieci". Wiele nazwisk 
instruktorek występuje w więcej niż jednym wykazie. 
  
MHAR/ZHL/423 
Materiały do historii harcerstwa w Elblągu. Hufiec Elbląski. Jubileusz 60-lecia 
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Oliwiecki Michał (autor), Orczykowski Eugeniusz (autor), Orczykowski Stanisław (autor), Lewandowicz Zygmunt 
(autor), Przybysz Zbigniew (autor) 
po 2001; 1945-2006 
dokumentacja aktowa 
Materiały z lat 1945-1949 oraz wspomnienia z lat późniejszych dotyczących tego okresu a także materiały związane z 
obchodami 60 lecia harcerstwa w Elblągu w 2006 roku. Z lat 1945-1949 są dokumenty, kserokopie dokumentów, 
harcerska gazetka z wklejonymi, oryginalnymi zdjęciam, Książka pracy drużyny oraz Książka jednego z zastepów. 
Materiały te poza ogólnohufcowymi dotyczą Szkoły Podstawowej nr 3 im. T. Kościuszki oraz drużyn, z którymi związani 
byli autorzy wspomnień. Były to 20 Poznańska Drużyna Harcerzy im. gen. J. Sowińskiego i początkowo VI 
(przemianowana później na 103) Drużyna Harcerzy im. A. Małkowskiego w Elblągu. Z obchodów 60 - lecia Hufca jest 
zaproszenie i program obchodów, kserokopie wycinków prasowych z lokalnych gazet oraz egzemplarz gazety 
okolicznościowej Hufca z listopada 2006 r. "Azymut 60". Jest równiez korespondencja autorów wspomnień z autorem 
opracowania. 
  
MHAR/ZHL/424 
Konkurs na wspomnienia. „Harcerstwo na Kresach II Rzeczypospolitej” 
Awgul Bronisław (autor), Balwirczak Bolesław (autor), Bazgier Jerzy (autor), Dietz Wiktor (autor), Harajda Helena 
(autor), Sidorowicz-Skrzypek Leontyna (autor), Sojowa-Dec Stanisława (autor), Sławski Adam (autor), Szyrwiński Antoni 
(autor), Wiśniewska Janina (autor) 
1996; 1921-1939 
dokumentacja aktowa 
Wspomnienia  nadesłane na Konkurs "Harcerstwo na Kresach II Rzeczypospolitej" ogłoszony w 1996 roku przez 
Naczelnika ZHP hm. Ryszarda Pacławskiego. Teczka zawiera  9 prac (1 nagrodzona i 8 wyróżnionych) o różnej objętości 
- od kilku do ponad stu stron. Jedna z prac jest oprawionym wydrukiem komputerowym o objętości 117 s. Do relacji  
dołączone bywają kserokopie  zdjęć, pamiętników czy publikacji. Prace oceniał Wydział Historii i Dokumentacji GK 
ZHP. Z listy  nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie wspomnień (jest w teczce) wynika, że nagrody otrzymali autorzy 
5 prac a 11 prac zostało wyróżnionych. W teczce znajdują się również informacja o konkursie oraz listy autorów prac do  
Naczelnika ZHP. 
  
MHAR/ZHL/425 
horągiew Kielecka. Hufiec Zbigniewowo-Pińczów. Sprawozdanie Zjazdu Koleżeńskiego Stowarzyszenia Szarych 
Szeregów, Koła Środowiskowego członków byłego Hufca Zbigniewowo-Pińczów w dniu 1.07.1993 
Białkiewicz Feliks (autor), Sobczyk Zbigniew (autor) 
1993; 1939-1945 
dokumentacja aktowa 
Sprawozdanie ze Zjazdu Koleżeńskiego Stowarzyszenia Szarych Szeregów, Koła Środowiskowego Członków byłego 
Hufca Zbigniewowo- Pińczów w Pińczowie w dniu 1 lipca 1993 r. Dołączone są również wygloszone wówczas referaty 
przedstawiające działalność harcerstwa Pińczowskiego w latach 1939-1945. 
  
MHAR/ZHL/426 
Chorągiew Warszawska Żeńska. 13 Warszawska Żeńska Drużyna Harcerek. Służba harcerska w okresie okupacji. 
Czajka Jadwiga (autor) 
po 1975; 1939-1945 
dokumentacja aktowa 
Opis działalności 13 Warszawskiej Żeńskiej Drużyny Harcerek w okresie II wojny światowej oraz służby harcerek tej 
drużyny w omawianym okresie. 
  
MHAR/ZHL/427 
Chorągiew Mazowiecka Harcerek 
1913-1939 oraz Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego 1956-58 
Trojanowska Maria (autor) 
1975; 1921-1939, 1956-1958 
dokumentacja aktowa 
Dwuczęściowe opracowanie M. Trojanowskiej historii Mazowieckiej Chorągwi Harcerek. Cz.1 - to lata 1913-1939. 
Autorka zbierała materiały do pracy rozsyłając w latach 1973 i 1974 ankietę do byłych instruktorek tej Chorągwi. 
Wykorzystała też opracowanie E. Grodeckiej "Pierwsze ćwierćwiecze harcerstwa żeńskiego" (z tej pracy przedrukowane 
fragmenty - stanowią aneksy do niniejszego opracowania) oraz dokumenty znajdujące się w Archiwum Akt Nowych. 
Mazowiecka Chorągiew Harcerek powstała w 1925 roku, ale pierwsze drużyny juz w 1913 roku, stąd taka jest data 
początkowa opracowania.W części pracy dotyczącej lat przedwojennych jest zamieszczona informacja (ale bardzo 
skrótowa) o działaniach i słuzbie harcerek w okresie okupacji. Cz.1 Opracowania została przekazana do zbiorów BN, w 
teczce znajduje się pokwitowaniie otrzymania tej pracy przez Zakład Rękopisów BN. Cz.2 obejmuje okres od 
pażdziernika 1956 r.- od Zjazdu Łódzkiego ZHP do końca 1958. Do opracowania tego okresu M. Trojanowska korzystała  
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z konsultacji Heleny Pawłowskiej i Barbary Prandeckiej. W obu częściach pracy są imienne wykazy instruktorów 
pracujących w Chorągwi w omawianym okresie. 
  
MHAR/ZHL/428 
Harcerska służba w okresie okupacji na terenie Starego Sącza 
Godfreyow Barbara, hm (autor), Szczepaniec Bronisława, hm (autor) 
1994; 1927-1986 
dokumentacja aktowa 
Praca przedstawia organizację i rozwój ZHP ( zarówno drużyn żeńskich jak i męskich) w Starym Sączu w latach 1927 - 
1939. Większość publikacji poświęcona jest działaniom harcerek i harcerzy tego Hufca w okresie okupacji hitlerowskiej. 
Opis oraz wykaz podejmowanych służb został uzupełniony kilkunastona krótkimi biogramami uczestników tych 
wydarzeń, przedstawiając również losy powojenne tych, którzy przeżyli. 
  
MHAR/ZHL/429 
Chorągiew Warszawska. Hufiec Ursus-Włochy. Kurs zastępowych 40 i 58 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 17 - Warszawa Włochy (autor) 
po 1992 
dokumentacja aktowa, plan 
Materiał dotyczący "Planu pracy kursu zastępowych "Z" organizowanego przez 58 Warszawską Drużynę Harcerską oraz 
40 Warszawską Drużynę Hacerską im. phm M. Bema. Kurs przeznaczony dla harcerek i harcerzy z tych drużyn oparty na 
zasadach Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego. Celem kursu jest wykształcenie harcerzy w stopniu wystarczającym do 
prowadzenia zastępu harcerskiego. Kurs obejmował będzie około 30 osób z obu drużyn. Drużyna kursowa zostanie 
podzielona na 5-6 zastępów. Zastępowymi zostaną harcerki i harcerze mający już pewne doświadczenie w pracy w 
zastępie. W treści określono wymagania stawiane uczestnikom kursu, lekturę obowiązkową, plan pracy zastępu oraz 
tematykę zajęć. 
  
MHAR/ZHL/430 
Harcerstwo w Łęczycy w latach 1913-1945 
Pisarkiewicz Mirosław (autor) 
po 2004, 1913-1945 
dokumentacja aktowa 
Krótki opis powstania skautingu a później harcerstwa w Łęczycy. Pierwszy zastęp skautów powstał w 1913 r. przy Szkole 
Realnej im. Adama Mickiewicza. Wkrótce z zastępu uformowała się drużyna, która za patrona obrała ks.Józefa  
Poniatowskiego.W 1914 r. powstała już kolejna, skupiająca młodzież rzemieślniczą im.Tadeusza Reytana. Żeńska drużyna 
konspiracyjna im. Emilii Plater powstała w 1916 r. w prywatnej Pensji Żeńskiej Sabiny Olszewskiej.Pozostała część 
opracowania to głównie historia harcerstwa (zarówno męskiego jak i żeńskiego) do 1939 roku. Lata wojny są opisane b. 
skrótowo a autor zwraca uwagę na to, iż lata okupacji wymagaja głębszych badań. Tekst jest uzupelniony wybraną 
literaturą. 
  
MHAR/ZHL/431 
O działalności poczt harcerskich 
Uliński Tadeusz (autor) 
2007; 1914-2006 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
Na wtępie opracowania autor zaznacza, iż działalność pocztowa wśród harcerzy na przestrzeni czasu istnienia harcerstwa 
bardzo różnie się układała. Przeważnie potrzeba chwili powodowała zebranie zespołu i podejmowanie odpowiedniego 
zadania. Natężenie tej działalności było różne w różnym czasie. Poczty harcerskie nie prowadziły specjalnej dokumentacji 
archiwalnej lub tylko w śladowym zakresie. Trudno więc po tylu latach odtworzyć zakres ich działania. W związku z tym 
w broszurze tej szczególny nacisk położono na okazanie najdawniejszej działalności pocztowej harcerzy i emitowane 
przez nich niektóre wydawnictwa, a także przez inne wydawnictwa podejmujące tę tematykę. Umieszczono też notatki z 
działalności poszczególnych Zlotów Poczt Harcerskich i składu wybranego na nich Naczelnictwa Poczt Harcerskich oraz 
informacje o ważniejszych zlotach centralnych. Po drugiej wojnie światowej poczty zaczęły również powstawać 
samorzutnie, jednak z czasem zostało zorganizowane Naczelnictwo Poczt Harcerskich, działające przy Głównej Kwaterze 
ZHP. Na końcu umieszczony został wykaz wszystkich poczt harcerskich.  
W spisie treści autor zamieścił:  
1. Harcerska Poczta Narodowa w Małopolsce 1914 r. 
2. Tajna Poczta Skautowa w Łodzi 1914-1915. 
3. Poczta Harcerska w Warszawie w 1915 r.  
4. Zastep Poczty Polowej Starachowice 1916 r. 
5. Skautowe znaczki w Kijowie 1917 r. 
6. Znaczki wydane we Lwowie 1918-1920. 
7. Okres miedzywojenny 1920-1939. 
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8. Harcerska Poczta PCK - Kraków 1939 r. 
9. Harcerska Poczta Leśna 1943 r. 
10. Harcerska Poczta Powstania Warszawskiego 1944 r. 
11. Harcerski Urząd Pocztowy Lubeka 1 w 1945 r.  
12. Okres powojenny 1945-1965 
13. Okres 1966-1980 
14. Okres od 1986 
15. Podsumowanie 
16. Wykaz poczt harcerskich 
  
MHAR/ZHL/432 
Mogiły harcerskie na wrocławskich cmentarzach 
Ulińska Krystyna (autor) 
2008 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
Opracowanie pt. "Mogiły harcerskie na wrocławskich cmentarzach". W treści zawarto mapki cmentarzy wrocławskich na 
których pochowano harcerzy wraz z tabelą z imionami i nazwiskami, datami urodzenia i śmierci harcerzy oraz 
przyporządkowaniem do miejsca pochówku. W treści zamieszczono również przedruki zdjęć nagrobków niektórych 
harcerzy. 
  
MHAR/ZHL/433 
Drużyna reprezentacyjna Polski na III Wszechbrytyjskim Zlocie Skautowym w 1913 r. 
Chojnacki Tadeusz, hm (autor) 
2008; 1913 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
Opracowanie poświęcone III Skautowemu Zlotowi Wszechbrytyjskiemu, który miał miejsce w 1913 roku. Opracowanie 
podzielono na rozdziały; 
1. Wprowadzenie - w rozdziale tym autor wyjaśnia przyczyny powstania niniejszego opracowania. 
2. Przygotowanie - autor opisuje w rozdziale przygotowania do zlotu mającego się odbyć w dniach od 2 do 8 lipca 1913 
roku w mieście Birmingham w Anglii. W Zlocie tym uczestniczyły delegacje 16 narodowości, a wśród nich Drużyna 
Reprezentacyjna Polski. Autor opisuje obóz przygotowawczy w krakowskim parku Jordana - stan drużyny. Drużyna zaraz 
po 4 dniowym obozie wyjechała 29 czerwca na zlot.    
3. Uczestniczenie - w rozdziale autor dosyć szczegółowo opisuje uczestnictwo polskiej Drużyny w zlocie, miejsce zlotu, 
organizację, program dnia.  
4. Podsumowanie 
5. Załączniki - w załącznikach zamieszczono przedruki zdjęć oraz nuty. 
6. Bibliografia 
7. Spis treści 
  
MHAR/ZHL/434 
Harcerze Wolnego Miasta Gdańska 
Komisja Redakcyjna Kręgu Harcerzy b. Wolnego Miasta Gdańska (autor), Krąg Harcerzy Wolnego Miasta Gdańska 
(wydawca) 
1981; 1912-1979 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
Opracowanie pt. "Harcerze Wolnego Miasta Gdańska" zostało wydane z okazji III Złazu Harcerzy Wolnego Miasta 
Gdańska w dniach 10-11 października 1989 roku jako materiały szkoleniowe dla drużyn Gdańskiej Chorągwi ZHP im. 
Bohaterów Ziemi Gdańskiej. W spisie treści zawarto: 
I. Do harcerzy byłego Wolnego Miasta Gdańska  
II. Hymn Gdańskich Harcerzy - słowa Kazimierza Szymańskiego 
III. Ważniejsze wydarzenia z dziejów harcerstwa w wolnym mieście Gdańsku. - w rozdziale tym zawarto wydarzenia w 
układzie kalendarium począwszy od roku 1912 aż do 1945 roku. 
IV. Materiały źródłowe: 
- Rozkaz - druga zwrotka wiersza Jana Kasprowicza "Rozkaz". 
- Moje harcerskie lata 
- Nowe metody germanizacji dzieci polskich w Gdańsku 
- Międzynarodowe sukcesy gdańskich harcerzy morskich 
- Prezydent Policji Gdańskiej usprawiedliwia zbytnią gorliwość urzędnika policji 
- "Zewie" nr 5, str. 4 
- Gryps 
- Pierwszy wrzesień 1939 roku 
- Lata wojny 
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V. Krąg harcerzy byłego Wolnego Miasta Gdańska 
W treści opracowania zawarto przedruki fotografii. 
  
MHAR/ZHL/435 
Materiały historyczne na Zlot 50-lecia Szarych Szeregów 
Broniewski Stanisław (autor), Piątkowski Józef (autor), Dembski Władysław (autor), Dembska Zofia ps. "Wanda" (autor), 
Dymny Jerzy (autor), Komisja Środowiskowa Szarych Szeregów (wydawca) 
1989-1990; 1939-1989 
dokumentacja aktowa, wspomnienia 
Opracowanie - wspomnienia złożone z rozdziałów: 
1. Stanisław Broniewski - "Nasza rocznica" 
2. Józef Piątkowski - "Zrzeszenie Akademickich Kręgów Starszoharcerskich w Warszawie "Kuźnica" (1938-1947)". 
3. Władysław Dembski - "Konspiracja w powiatch Sochaczew-Łowicz" 
4. Zofia Dembska ps. "Wanda" - "Matka" 
5. Kontakty Lwowskich Szarych Szeregów z gettem. 
6. Dymny Jerzy - "Szare Szeregi Ziemi Cieszyńskiej" 
7. Na półkach księgarskich. 
  
Opracowanie zawiera wspomnienia wydane na 50-lecie Szarych Szeregów. Autorzy podkreslają, że w każdym okresie 
pracy Szarych Szeregów na Śląsku harcerki i harcerze wykazywali się wybitną postwą patriotyczną, ogromnym 
poswięceniem dla "sprawy" oraz przykładem zdyscyplinowania. Cechami niezmiernie ważnymi w warunkach 
konspiracyjnych. Od poczatku rekrutowani byli do ZWZ i AK na wszystkich szczeblach, nie raz tworząc struktury 
trzonowe organizacji podziemnych.  
Harcerki i harcerze często też padali od kul plutonów egzekucyjnych, ginęli pod gilotyną, czy na szubienicy. W 
katowniach gestapo torturowani byli do utraty przytomności, wytrzymując cierpienia z godnościa bohaterów. Niezliczone 
ich groby są rozsiane po górach, dolinach i wszystkich zkątkach naszego kraju. Tylko z regionu Podbeskidzia walka z 
okupantem pochłonęła przeszło 400 harcerskich ofiar. 
  
MHAR/ZHL/436 
Szare Szeregi na Ochocie na tle organizacji Chorągwi Warszawskiej w latach 
1939-1944. Biuletyn 
Mirowski Stefan (autor) 
1970; 1939-1944 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
W Biuletynie Wewnętrznym Oddziału ZBOWiD Warszawa-Ochota na stronie 6 ukazał się artykuł Stefana Mirowskiego 
pt. "Szare Szeregi na Ochocie na tle organizaji Chorągwi Warszawskiej w latach 1939-1944". Opracowanie dotyczy tylko 
strony organizacyjnej Szarych Szeregów na Ochocie. Choragiew Warszawska Szarych Szeregów jako bezpośredni 
kontynuator przedwojennej Warszawskiej Chorągwi Harcerzy zachowała w Warszawie po Kampanii Wrześniowej 
ciagłość pracy harcerskiej, przeszedłszy do konspiracji pod kryptonimem "Ul Wisła". Szare szeregi używały 
następujących kryptonimów organizacyjnych: "Pasieka" - kwatera glówna, "Ul" - choragiew, "Rój" - hufiec, "Rodzina" - 
drużyna, "Pszczoła" - zastęp. Autor w dalszej części opisuje kolejne reorganizacje "Ula Wisła", aż do Powstania 
Warszawskiego. W ramach reorganizacji "Ula Wisła" (Choragwi Warszawskiej) od dnia 15 marca 1944 roku Warszawskie 
Szare Szeregi zostają zorganizowane w sześć okręgów -  "Bloków". Jednym z takich okręgów zostaje Ochota, której 
kryptonim brzmi "Blok Prochownia". Komendantem "Prochowni" zostaje hm Stefan Mirowski, używający w tej funkcji 
pseudonimu "Rokita". "Prochownia" istniała do dnia wybuchu Powstania Warszawskiego. Integralną częścią opracowania 
jest 8 aneksów. Trzy z nich to rozkazy komendanta "Prochowni", zamieszczone w całości według zachowanych odpisów. 
Cztery następne są schematami organizacyjnymi Chorągwi Warszawskiej Szarych Szeregów ilustrującymi kolejne 
reorganizacje. Aneksem ostatnim jest schemat organizacyjny bloku "Prochownia". 
  
MHAR/ZHL/437 
Harcerki w Milanówku 1939-1945 
Dzierżanowska Halina (autor) 
po 1970; 1939-1946 
dokumentacja aktowa, opracowanie, fotografia 
Materiał zgromadzony w teczce składa sie z: 
1. Opracowania pt. "Krótki rys historyczny pracy harcerek w Milanówku podczas okupacji hitlerowskiej" autorstwa 
Haliny Dzierżanowskiej (2 strony). Przed wojną w Milanówku istniały dwie drużyny - jedna przy Szkole Powszechnej na 
Grudowie, druga przy Gimnazjum.  Autorka opisuje początki II wojny światowej, pracę harcerek polegającą na pomocy 
rannym, pomocy jeńcom zgromadzonym w obozie w Chrzanowie, ale także kontynuacje nauki na tajnych kompletach. W 
treści akutorka wymienia w punktach na czym polegała ich praca. 
2. Zbióru dokumentów: Rozkaz L1 - do "Młodego Lasu"; Program zbiórki alarmowej w wigilię Święta Żołnierza; 4 
raporty ze zbiórek alarmowych; 1 raport z przebiegu zbiórki alarmowej grupy IV (5 stron). 

 

 

  30.10.2016  System muzealny MONA, strona 122 z 205  



Muzeum Harcerstwa     

Inwentarz zbioru "Zespół wspomnień i historii lokalnych" 

3. Kserokopia listu skierowanego przez członkinie "Młodego Lasu" (- tajnej organizacji harcerek w Żyrardowie w latach 
okupacji 1939-1945) do Generała Sikorskiego w dniu Świeta Żołnierza Polskiego (napisany po śmierci Generała). Pod 
listem podpisy - pseudonimy członkiń "Młodego Lasu" (1 strona). 
4. Członkinie "Młodego Lasu" - tajnej organizacji harcerek w Żyrardowie w latach okupacji 1939-1945 - na 7 karatch 
zamieszczono (wklejono) kopie zdjęć wraz z podpisami - imię, nazwisko, pseudonim, funkcja (7 stron). 
5. "Młody Las" - na jednej stronie zamieszczono (wklejono) kopie zdjęć grupowych wraz z podpisami m.in. z pracy 
harcerskiej "Młodego Lasu" po wojnie (biwak w Radziejowicach - maj 1946 r.) - (1 strona). 
6. 1 karta ze zdjęciami oryginalnymi z 1942 roku dotyczące Przyrzeczenia Harcerskiego zastępu "Skowronków" (1 
strona). 
  
MHAR/ZHL/438 
Szare Szeregi w Milanówku 1939-1945 
Hassa Marian ps. "Orzeł" (autor) 
1990; 1939-1945 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
Opracowanie pt. "Szare szeregi w ośrodku A.K. "Mielizna" - Milanówek, Obwodu "Bażant" w latach 1939-1945". 
Opracowanie jest próbą syntezy działalności Szarych Szeregów w ośrodku A.K. "Mielizna" - Milanówek, a od 1 stycznia 
1944 roku Hufca "Milion". Autor podjął próbę usystematyzowania w czasie, działań i zdarzeń dla pokazania całościowego 
czynu jaki był spontanicznie podejmowany przez ówczesną młodzież związaną z Milanówkiem. W spisie treści 
niniejszego opracowania autor zawarł: 
I. Charakterystyka ośrodka 
II. Działaność ZHP w okresie poprzedzającym wybuch wojny 
III. Działalność harcerzy w konspiracji 
1. Powstanie i początek działalności I-go NURTU 1939-1942 
2. Powstanie i działalność tajnego nauczania 
3. Powstanie i działalność II-go Nurtu 1942-1945. Scalenie nurtów. 
IV. Informacja dotycząca działalności wydwniczej ośrodka "Matecznik", Milion - Milanówek w okresie X. 1944 r. - I. 
1945 r. 
V. Załączniki 
1. Gazetka "Zawiszak" (nr 1,2,3) 
2. Gazetka "Drużyna M-100" 
3. Gazetka "Agricola" - jednodniówka stron 8 
4. Rozkaz: Matecznik "Z" R.L.S.  
VI. Materiały do opracowania: "Szare szeregi w Ośrodku AK - "Mielizna" - Milanówek" (Wykaz). 
  
MHAR/ZHL/439 
Z dziejów harcerstwa częstochowskiego 
Klajn Krystyna (autor) 
1984; 1912-1939 
dokumentacja aktowa, wycinek prasowy 
Materiały w teczce zlożone z dwóch elementów: 
1. Kserokopia wycinka prasowego (pochodzący prawdopodobnie z tygodnika "Niedziela" z 1984 roku, nr 44, s. 6.) pt. "Z 
dziejów harcerstwa częstochowskiego". Artykuł rozpoczyna informacja o powstaniu pierwszej drużyny harcerskiej w 1912 
r. założonej przez Kazimierza Buslera. Drużynowym został Adam Fidziański, a drużyna przyjęła imię Waleriana 
Łukasińskiego. Drużyna prowadziła działalność ściśle harcerską - nauka terenoznawstwa, ratownictwa, ćwiczenia w 
obozownictwie, sygnalizację, tropienie, ale także wojskową - strzelanie i musztra, wkrótce podjęła się też działalności 
oświatowej. W ślad za ta drużyną zaczęły powstawać kolejne, zaczęło sie też rozwijać harcerstwo żeńskie. W dalszej 
części artykułu autorka opisuje działalność harcerstwa w Częstochowie podczas I Wojny Światowej i w latach okresu 
międzywojennego.  
2. Wycinek z gazety z danymi teleadresowymi "Niedzieli Łódzkiej" dodatku do Tygodnika katolickiego "Niedziela". 
  
MHAR/ZHL/440 
Sprawozdanie z otwarcia Stanicy Harcerskiej we Lwowie 
nieznany (autor) 
2007 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
Opracowanie pt. "Stanica Harcerska we Lwowie". Jest to sprawozdanie z otwarcia Stanicy Harcerskiej we Lwowie. 
Otwarcie miało miejsce 12 maja 2007 roku przy ul. Kulparkowej 22 we Lwowie w piętrowym domu wyremontownym i 
urządzonym ze środków Senatu RP. W sparwozdaniu autor wymienia ważniejsze osobistości biorace udział w 
uroczystościach. W programie uroczystości: 
- Msza Świeta w Kościele Św. Marii Magdaleny, w której uczestniczyli harcerze z całej Ukrainy wraz ze sztandarami. 
Oprawa muzyczna mszy przygotowana była przez harcerzy. 
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- uroczysty apel  
- odśpiewanie "Hymnu Harcerskiego" 
- przecięcie wstęgi przed Stanicą przez Marszałka Senatu Ryszarda Legutko i Konsula Generalnego Wiesława 
Osuchowskiego 
- przemówienia 
- wystawa kilkunastu plansz fotografii przedwojennego Lwowa. Fotografie wg informacji Konsulatu Generalnego RP we 
Lwowie zostały znalezione przy ul. Nekrasowa 64 (dawna ul. Pijarów), gdzie mieszkał jeden z drużynowych harcerstwa - 
Zbigniew Dydowicz. Tylko on został zidentyfikowany na tych zdjęciach. Znaleziono stos przedwojennych harcerskich 
dokumentów i 300 negatywów zdjęć Lwowa przedwojennego i z czasów okupacji (1943-1944). Negatywy były w bardzo 
złym satnie. 
  
MHAR/ZHL/441 
Relacja o Organizacji Małego Sabotażu „Wawer” w Warszawie 1940-1944 
Bartoszewski Władysław (autor) 
po 1942; 1940-1944 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
Materiał w teczce złożony z: 
1. Artykułu Władysława Bartoszewskiego pt. "Organizacja Małego Sabotażu "Wawer" w Warszawie (1940-1944)" 
pochodzącego z książki pt. "Najnowsze dzieje Polski, 1939-1945, t. X, 1966". Artykuł podzielony na części: 
- pierwsze przejawy Akcji Małego Sabotażu w Warszawie 
- powstanie Organizacji Małego Sabotażu "Wawer" 
- struktura i kierownictwo organizacji 
- Rozwój organizacji 
- Metody pracy 
- Niektóre akcje "Wawra" 
- Działania organizacji od grudnia 1940 do lipca 1944 r.  
- Powiązania "Wawra" z innymi organizacjami podziemia 
- Kampania wawerska 
- Straty organizacji - zagrożenia i aresztowania 
2. Relacja Teresy Rylskiej ps. "Trembicka" - "Mały Sabotaż "Wawer". W treści nekrolog "Teresy Ścibor-Rylskiej". 
3. Podziekowanie skierowane do Druhny Marii Straszewskiej za udział w przygotowaniu wystawy pt. "Wawer - Mały 
Sabotaż".  
4. Zaproszenie skierowane do Druhny Marii Straszewskiej na otwarcie wystawy pt. "Wawer - Mały Sabotaż".  
5. Sprawozdanie "Filharmonii" za listopad 1942 roku.  W sparwozdaniu o aresztowaniach z dnia 3 listopada - podano 
osoby aresztowane, zmiany organizacyjne i personalne spowodowane aresztowaniami, prace wykonane w związku z 
aresztowaniami. 
  
MHAR/ZHL/442 
Relacja ks. Piotra Sasina o harcerzach na Syberii 
Sasin Piotr, ks. (autor) 
1994; 1947-1990 
dokumentacja aktowa, list, relacja 
Dokumenty w teczce złożone z dwóch elementów: 
1. Kopety zaaderesowanej do Wydziału Historii i Dokumentacji Głównej Kwatery ZHP (dla komisarza wystawy p. Piotra 
Zarębskiego), ul. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa. Nadawca: ks. Piotr Sasin SI, ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa. 
2. Listu ks. Piotra Sasina SI skierowanego do Wydziału Historii i Dokumentacji Głównej Kwatery ZHP (dla komisarza 
wystawy p. Piotra Zarębskiego). Autor listu przytacza relację ks. Kazimierza Świątka więźnia obozu w Workucie na 
Syberii, gdzie spotkał harcerzy i harcerki z Powstania Warszawskiego, którzy wymarli w tym obozie na gruźlicę (około 
250 osób). 
  
MHAR/ZHL/443 
Zarys monografii Hufca Warszawa-Praga-Północ 
Hufiec ZHP Warszawa Praga Północ Izba Pamięci i Tradycji (wydawca), Jozenas Wit, hm (autor) 
2008; 1911-2008 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
Materiały w teczce złożone z dwóch części: 
1. Opracowanie "Zarys monografii Hufca Warszawa-Praga Północ". Opracowanie to jest rozwinięciem rozdziału „Co się 
działo w harcerstwie i hufcach praskich” wydawnictwa „Harcerstwo na Pradze Północ, Bródnie, Targówku i Białołęce” z 
2005 roku. „Zarys monografii…„ ma formę chronologicznego przeglądu wydarzeń. Opracowanie odznacza się dużą 
szczegółowością – zamieszczono detaliczne statystyki, listy odznaczonych, daty mianowań i odwołań z funkcji, 
szczegółowo wyliczono składy komend, komisji i rad, kwot zebranych przez poszczególne szczepy czy osoby finałach 
Wielkiej Orkiestry. Istotna częścią monografii Hufca Warszawa Praga Północ jest pokazanie „wodzów” i sztandarów  
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hufca z okresu powojennego oraz pokazanie stanu organizacyjnego hufca i jego liczebności w procesie historycznego 
rozwoju. W opracowaniu zamieszczono podtytuł „Wydarzenia w Hufcach Praskich” – jest to kalendarium działalności 
hufca z lat 1911-2008. Na końcu tej części opracowania zamieszczono literaturę oraz indeks osób wymienionych w 
tekście.    
Do opracowania dołączono załączniki: 
a). Komendanci hufców praskich (Bródno, Targówek, Praga Centralna, Praga Nowa, Praga Północ) 
b). Sztandary Hufca Warszawa Praga Północ oraz drużyn i szczepów praskich. 
c).  Wykaz jednostek organizacyjnych hufca w latach: 1985, 1996, 1997, 1999, 2004, 2006, 2008 (w tym nazwiska 
drużynowych i komendantów szczepów). 
d). Trochę statystyki 
e). Rozkazy komendanta hufca Targówek phm. Zbigniewa Dobrowolskiego i p.o. komendantki hufca pwd. Wandy 
Junowicz – od nru 1/58-59 do 6/58-59 
f). Niektóre rozkazy komendanta hufca Praga Nowa phm. Jana Pośpiecha. 
W treści opracowania znajdują się przedruki zdjęć.  
2. Zeszyt Historyczny nr 8 Hufca ZHP Warszawa Praga Północ: 
a). Wspomnienie o śp. hm. Aleksandrze Solińskim 
b). Kronika 21 Warszawskiej Żeńskiej Drużyny Harcerskiej z 1931 roku 
c). Spotkanie kadry Szczepu 26 im. Batalionu Harcerskiego "Zośka" w Izbie Pamieci i Tradycji  
d). Napisali o Nas... 
  
MHAR/ZHL/444 
Druga konspiracja, organizacje: „Podziemne Wojsko Polskie im. J. Piłsudskiego”, „Wolność i Sprawiedliwość”, 
Podziemne Harcerstwo Polskie „Zawisza” 
Tomczyk Tadeusz 
po 1995; 1948 
dokumentacja aktowa 
Autorem jest Tomczyk Tadeusz były żołnierz WiS-u. Jednostka archiwalna zawiera informacje o drugiej konspiracji, 
procesie i straceniu Stanisława Sali dowódcy antykomunistycznej organizacji  „Podziemnego Wojska Polskiego im. J. 
Piłsudskiego” oraz jej bezpośredniej kontynuatorki „Wolność i Sprawiedliwość”. Zawiera też informacje o samym 
autorze, oraz o organizacji Podziemne Harcerstwo Polskie „Zawisza” oraz o jeszcze jednej grupie z terenów powiatu 
Radzymińskiego. Materiały zawierają m.in. kserokopie akt sprawy, wyroków, książeczek służbowych ZHP, 
korespondencji. 
  
MHAR/ZHL/445 
Pogotowie Harcerskie Chorągwi Pomorskiej ZHP 
Durczewski Jaromir 
po 1990; 1920-1939 
dokumentacja aktowa 
W opracowaniu przedstawiona jest problematyka Pogotowia Harcerskiego od samego początku którego autor upatruje w 
początkach harcerstwa i państwowego patronatu nad nim. Omówione są akty prawne powołujące pogotowie harcerek i 
harcerzy, opisane struktury, działalność pogotowia harcerskiego na pomorzu we wrześniu 1939 r. na przykładzie 
następujących ośrodków: Gdynia, Wejherowo, Tczew, Chojnice, Starogard, Tuchola, Bydgoszcz, Inowrocław, świecie, 
Wąbrzeźno, Chełmża, Chełmno, Grudziądz, Lubawa, Brodnica, Lipno, włocławek, Toruń. Przejście do konspiracji i 
współpraca z ZWZ AK i innymi organizacjami Gryfem Pomorskim i Kaszubskim, Batalionami Chłopskimi, org. 
„Grunwald”, Polska Armią Powstania. 
  
MHAR/ZHL/446 
Służba Harcerek i Harcerzy Podbeskidzia 1911-1995 
Ceremuga Teresa, hm, Komisja Historyczna Chorągwi Bielskiej ZHP 
1995; 1911-1995 
dokumentacja aktowa 
Służba Harcerek i Harcerzy Podbeskidzia autorstwa Teresy Ceremugi i Komisji Historycznej Chorągwi Bielskiej. 
Opracowanie to kalendarium rozwoju skautingu i harcerstwa na terenie Podbeskidzia obejmujące lata 1911-1995. Dzieli 
się na podrozdziały  Rozwój Skautingu, Udział Skautów w I Wojnie  Światowej, Udział w Powstaniach Śląskich, Rozwój 
harcerstwa na Podbeskidziu do roku 1939, Szkoła Instruktorska na Buczu, Aleksander Kamiński na Śląsku Cieszyńskim, 
Harcerski Uniwersytet Ludowy Józefa Kreta , Lata 1939-1945, Lata 1945-1956, Lata 1956-1975, Lata 1975-1995.  
Opracowanie zawiera informacje o pracy głównych ośrodków na terenie chorągwi są to głównie Wadowice, Oświęcim, 
Żywiec, Cieszyn, Biała Krakowska i Bielsko, Czechowice Dziedzice. W każdym z rozdziałów zawarte są najistotniejsze 
informacje o drużynach, hufcach czy środowiskach harcerskich, wymienione są też informacje o najistotniejszych 
działaczach. 
  
MHAR/ZHL/447 
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Rys historyczny Przemyskiej Komendy Hufca Harcerzy 1913-1950 
Krakowski Stanisław, Komisja Historyczna Hufca ZHP Ziemi Przemyskiej 
po 1980; 1913-1950 
dokumentacja aktowa 
Wykaz obsad komendy Hufca Harcerzy w Przemyślu od pierwszych drużyn skautowych 1913 r przez dwudziestolecie 
międzywojenne do roku 1950. Opracowanie nie obejmuje okresu okupacji zawiera natomiast krótką wzmiankę o losach 
wojennych komendantów hufca. Zawiera też informacje o Domu Harcerza w Przemyślu. 
  
MHAR/ZHL/448 
Kronika 75 lat dziejów 16 Warszawskiej Drużyny Harcerzy im. Zawiszy Czarnego 
Bogusławski Wojciech 
1984-1985; 1911-1985 
dokumentacja aktowa 
Kronika 75 lecia działalności 16 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej,przy Szkole Realnej a następnie gimnazjum im. 
Stefana Staszica. Opracowanie oparto w dużej mierze na dokumentach źródłowych które znajdują się w zasobie archiwum 
Akt Nowych, wspomnieniach harcerzy a także prasą harcerską. Kronika zawiera wykaz instruktorów, opis działalności 
drużyny. Do kroniki załączone są opisy Bohdana Pniewskiego architekta, który był harcerzem i drużynowym 16 WDH.  
  
MHAR/ZHL/449 
U źródeł białostockiego harcerstwa 1913-1918 i 1944-1945 
Dworakowski Jan (autor) 
po 1955; 1913-1918, 1944-1945 
dokumentacja aktowa 
Opracowanie dziejów Białostockiego harcerstwa autorstwa Jana Dworakowskiego, obejmujące dwa okresy 1913-1918 i 
1944-1945.. Część pierwsza zawiera liczne informacje o pierwszych drużynach jeszcze skautowych i ich pracy w zaborze. 
Część druga o odradzaniu się harcerstwa po drugiej Wojnie Światowej. Rozdziały zawierają informacje o jednostkach 
harcerskich i ważniejszych działaczach.  Każda część oddzielnie zawiera przypisy, przy archiwaliach z Archiwum Akt 
Nowych i Archiwum Państwowego w Białymstoku zawarte są sygnatury zespołów. 
  
MHAR/ZHL/450 
Chorągiew Warszawska. Hufiec Ochota. Święto Hufca, Rajd Raszyński, nadanie sztandaru 
Lipiński Bronisław 
po 1970; 1959-1970 
dokumentacja aktowa 
Informacja o zrodzeniu się tradycyjnych dla Hufca Ochota,  Rajdów Raszyńskich – Święta Hufca Warszawa Ochota. 
Informacje o wręczeniu pierwszego sztandaru w 1959 r., uzyskaniu przez Hufiec Patrona Cypriana Godebskiego w roku 
1970 oraz nowego sztandaru. 
  
MHAR/ZHL/451 
Hufiec Ochota. 3 Warszawska Drużyna Harcerek Szczepu „Słoneczniki” 
Hufiec ZHP Warszawa Ochota 
po 2000, 1956-1969 
dokumentacja aktowa 
Materiały do historii 3 Warszawskiej Drużyny harcerek – Szczepu „Słoneczniki”. 
„Krótka historia” zawiera informacje o drużynowych drużyn Harcerskich i gromad zuchowych a także kalendarium 
obozów, zimowisk i innych imprez okolicznościowych. 
  
MHAR/ZHL/452 
Praca konspiracyjna kobiet w obwodzie AK Końskie 
Sadowska Henryka 
po 1970; 1939-1944 
dokumentacja aktowa 
Informacje o konspiracyjnej pracy kobiet na terenie obwodu AK Końskie. Praca oparta była w dużej mierze o nauczycieli i 
harcerki, przy lokalnych strukturach Związku Walki Zbrojnej, Armii Krajowej z której wydzielona zostaje samodzielny 
referat Wojskowej Służby Kobiet. Opracowanie zawiera informacje o obsadzie komendy obwodu i ich zmianach, 
współpracy z oddziałem majora Henryka Dobrzański ps. Hubal i innym oddziałami partyzanckimi oraz Batalionami 
Chłopskimi. 
Kobiety niosły pomoc więźniom, dzieciom, sierotom organizując dla nich pomoc i nauczanie, współpracowały z Radą 
Główną Opiekuńczą, i Tajna Organizacją Nauczycielską.  Pełniły służbę łączniczek , medyczną i gospodarczą, a także 
jako żołnierze w oddziałach partyzanckich,  W tekście oprócz składów komend obwodu, wymienione są dane personalne 
wyróżniających się uczestniczek ruchu oporu. 
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MHAR/ZHL/453 
Praca Pogotowia Harcerek w Siedlcach 
Jachowiak Wiesława 
po 1960; 1939-1945 
dokumentacja aktowa 
Sprawozdanie z działalności Pogotowia Harcerek w mieście Siedlcach. Autorką relacji jest jego Komendantka  Wiesława 
Jachowiak(z domu Lodwich) i obejmuje lata 1939 do 1945 r. 
Zawiera Informacje o działalności Pogotowia Harcerek oraz Szarych Szeregów głównie na terenie Siedlec ale i Warszawy 
(gdzie autorka studiowała i należała do Akademickiego kręgu „Kuźnica”), wydawania i kolportażu pisma Zew i Biuletynu 
Informacyjnego, pomocy niesionej dzieciom i młodzieży w świetlicy, praca w szpitalu, współpraca z Polskim Czerwonym 
Krzyżem i Radą Głowna Opiekuńczą. 
  
MHAR/ZHL/454 
Działalność harcerska rodziny Piskorskich 
Piskorski Andrzej, Piskorski Krzysztof 
ok. 2009; 1927-1948 
dokumentacja aktowa 
Jednostka zawiera opracowanie działalności harcerskiej Bolesława Piskorskiego, działacza harcerskiego osoby zasłużonej 
dla Stężycy (woj. Lubelskie). Autorami są synowie Bolesława Andrzej i Krzysztof Piskorski. Jednostka zawiera bardzo 
dużo skanów zdjęć, zaświadczeń, książeczek służbowych, i innych materiałów dokumentujących działalność harcerską 
druha Bolesława. W treści zawarte są też informacje odnośnie harcerstwa w Stężycy. Zawiera cd-rom. 
  
MHAR/ZHL/455 
Materiały do dziejów Pogotowia Harcerek 
Piotrowska Anna, hm. (autor), Jasiukowicz Maria (autor) 
po 1968; 1939-1945 
dokumentacja aktowa 
Sprawozdanie Referentki Sanitarnej Komendy Pogotowia Harcerek w czasie II wojny światowej. Schemat Sanitariatu 
Okręgu Warszawskiego . Wspomnienia z Powstania Warszawskiego i sluzby sanitarnej w tym okresie a także szkolenie w 
zakresie sanitarnym. 
  
MHAR/ZHL/456 
Kilka wspomnień o Szarych Szeregach na terenie Hufca Mińsk Mazowiecki 
Lissowski Mirosław 
po 1999; 1939-1945 
dokumentacja aktowa 
Materiały dotyczące akcji bojowych Armii Krajowej, likwidacje szefa Gestapo w Mińsku Mazowieckim oraz Akcje w 
Porębach Leśnych. 
  
MHAR/ZHL/457 
Drużyny pożarnicze w Tomaszowie Mazowieckim 
Konarzewski Zdzisław 
1995; 1945-1984 
dokumentacja aktowa 
Informacje o działalności na terenie Tomaszowa Mazowieckiego Harcerskich Drużyn Pożarniczych. Pierwsza z nich 
działająca w latach 1945 do 1949 to 12 harcerska Drużyna Pożarnicza działająca przy Ochotniczej Straży Pożarnej. Jej 
pierwszym drużynowym był dh. Lawerski Józef. W 1949 drużyna uległa rozwiązaniu. w 1960 następuje reaktywacja 12 
Harcerskiej Drużyny Pożarniczej, jej drużynowym zostaje Kapiec Mieczysław wychowanek drużyny z lat 1945-1949. 
Drużyna działa bardzo prężnie rozrastając się do Szczepu. 
  
MHAR/ZHL/458/1-3 
Warszawska Chorągiew Harcerek 1939-1945. Dokumenty, relacje, wspomnienia cz. 1-3 
Zawadzka Zofia (redaktor) 
1975; 1939-1945 
dokumentacja aktowa 
  
MHAR/ZHL/458/1 
Warszawska Chorągiew Harcerek 
1939-1945. Dokumenty, relacje, wspomnienia, cz. 1 
Zawadzka Zofia (redaktor) 
1975; 1939-1945 
dokumentacja aktowa 
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W cz. I opracowanie dotyczy służby warszawskich harcerek w przeddzień wybuchu II Wojny Światowej, w czasie 
okupacji, a także podczas walk Powstania Warszawskiego. 
  
MHAR/ZHL/458/2 
Warszawska Chorągiew Harcerek 
1 939-1945. Dokumenty, relacje, wspomnienia, cz. 2 
Zawadzka Zofia (redaktor) 
1975; 1939-1945 
dokumentacja aktowa 
Relacje z działalności harcerek podczas II Wojny Światowej z podziałem na poszczególne hufce warszawskie: Hufiec 
Wola, Hufiec Żoliborz, Hufiec Grzybów, Hufiec Wybrzeże Kościuszkowskie, Hufiec Stare Miasto.  
  
MHAR/ZHL/458/3 
Warszawska Chorągiew Harcerek  
1939-1945. Dokumenty, relacje, wspomnienia, cz. 3 
Zawadzka Zofia (redaktor) 
1975; 1939-1945 
dokumentacja aktowa 
Relacje z działalności harcerek podczas II Wojny Światowej z podziałem na poszczególne hufce warszawskie: Hufiec 
Praga I, II, Hufiec Mokotów, Hufiec Mokotów, Hufiec Śródmieście I i II, 
  
MHAR/ZHL/459/1-6 
Z dziejów Związku Harcerstwa Polskiego na Lubelszczyźnie w latach 1911-1986: T. 1, cz. 1-8, T. 2, cz.1-4, recenzja. 
Kucha Ryszard (redaktor), Jarzembowski Kazimierz (redaktor) 
1988; 1911-1986 
dokumentacja aktowa 
Dwa tomy historii ZHP na Lubelszczyżnie opracowane w 1988 r. za lata 1911 - 1986 pod redakcją naukową Ryszarda 
Kuchy i Kazimierza Jarzembowskiego zatytułowane "Mam szczera wolę". Całość składa się z opracowań historycznych 
oraz wspomnień  kilkunastu autorów. Tom I składa się z 8 części a tom 2 z 4. 
  
MHAR/ZHL/459/1 
Z dziejów Związku Harcerstwa Polskiego na Lubelszczyźnie w latach 1911-1986 – recenzje 
Fietkiewicz Olgierd (autor), Massalski Adam, prof. (autor) 
po 1987 
dokumentacja aktowa 
Recenzje Olgierda Fietkiewicza i Adama Massalskiego  (bardzo obszerne) poświęcone opracowaniu "Z dziejów Związku 
Harcerstwa Polskiego na Lubelszczyźnie w latach 1911-1986" . Opracowanie zostało przygotowane pod redakcją 
naukową Ryszarda Kuchy i Kazimierza Jarzembowskiego. Niektóre części zostały opublikowane w czasopismach 
harcerskich lub wydane jako odrębne książki. 
  
MHAR/ZHL/459/2 
Z dziejów Związku Harcerstwa Polskiego na Lubelszczyźnie w latach 1911-1986, 
T. 1, cz. 1 
Lewandowski Jan (autor) 
1988; 1911-1986 
dokumentacja aktowa 
Część 1 tomu 1 - to opracowanie autorstwa Jana Lewandowskiego zatytułowane "Na początku drogi". Autor opisuje 
historię skautingu i początki harcerstwa na Lubelszczyxnie w latach 1911- 1918. Podział chronologiczny dzieli ten okres 
na dwa rozdziały: pierwszy to lata 1911-1914 a drugi to harcerstwo w latach pierwszej wojny światowej. 
  
MHAR/ZHL/459/3 
Z dziejów Związku Harcerstwa Polskiego na Lubelszczyźnie w latach 1911-1986,T. 1, cz. 2 „W służbie bogu i ojczyźnie” 
Winiarz Adam (autor) 
1988; 1911-1986 
dokumentacja aktowa 
Druga część tomu 1-go zatytułowaną "W służbie bogu i ojczyźnie". Napisana przez Adama Winiarza przedstawia historię 
ZHP na Lubelszczyźnie w latach 1918-1939. Jest to zarówno historia harcerstwa żeńskiego jak i męskiego. Odrębny 
rozdział poświęcony jest Ruchowi Przyjaciól Harcerstwa. Praca ta zostala opublikowana przez Wydawnictwo UMCS w 
1994 roku. 
  
MHAR/ZHL/459/4 
Z dziejów Związku Harcerstwa Polskiego na Lubelszczyźnie w latach 1911-1986, 

 

 

  30.10.2016  System muzealny MONA, strona 128 z 205  



Muzeum Harcerstwa     

Inwentarz zbioru "Zespół wspomnień i historii lokalnych" 

T. 1, cz. 4-8 
Horoch Emil (autor), Raczek Halina (autor), Gruba Jadwiga (autor), Daczka Kazimierz (autor), Kuprianowicz Ludmiła 
(autor), Kucha Ryszard (autor), Dąbski Jan (autor), Kozyra Waldemar (autor) 
1988; 1911-1986 
dokumentacja aktowa 
Teczka zawiera cztery części o numerach 4, 5, 7 i 8 kończące tom 1. Brak części 6 : K. Jarzembowskiego "Harcerskie 
żagle". Ta część została opublikowana w czasopiśmie "Harcerstwo" R.1993 nr 1-2. Pozostałe, znajdujące się w teczce to: 
cz. 4: E. Horoch, W. Kozyra i H. Raczek "Drogi przebudowy"; cz.5:J. Gruba "Odbudowa i rozwój Związku";  cz.7: K. 
Daczka "Wraz z pieśnią" i cz.8: L.Kuprianowicz, R.Kucha i J.Dąbski  "Harcerstwo Lubelszczyzny w latach 1976-1986". 
  
MHAR/ZHL/459/5 
Z dziejów Związku Harcerstwa Polskiego na Lubelszczyźnie w latach 1911-1986,  
T. 2, cz. 1 
Klimaszewski Stanisław (autor), Iwaniec Małgorzata (autor), Towalski Ryszard (autor), Stawecki Marian A. (autor), 
Garlicki Tadeusz (autor), Stopa Kazimierz (autor), Szcześniewski J. H. (autor), Kasprzyk Stanisław (autor) 
1988; 1911-1986 
dokumentacja aktowa 
Tom 2 pracy zbiorowej - cz.1 "Harcerskim Piórem". Ta część zawiera wspomnienia 8 autorów o działalności drużyn z 
Lublina lub hufców regionu lubelskiego. M.in. Dęblina, Puław, Tomaszowa, Zamościa. 
  
MHAR/ZHL/459/6 
Z dziejów Związku Harcerstwa Polskiego na Lubelszczyźnie w latach 1911-1986, T. 2, cz. 3-4 
Matysiak Zofia (autor), Jarzembowski Kazimierz (autor), Saran Jan (autor), Kowalska Alina (autor), Wawrzycka Ewa 
(autor), Wójcik Maria (autor), Klimaszewski Stanisław (autor), Stopa Kazimierz (autor), Kucha Ryszard 
1988; 1911-1986 
dokumentacja aktowa 
Tom 2- ostatnie dwie części opracowania. Są to wspomnienia 6 autorów w cz.3 pt. "W latach pokoju" oraz  5 biogramów 
(Tadeusz E. Kozłowski, Tadeusz Lewacki, Maria Świtalska, Mikołaj Tałanda i Maria Walciszewska) w cz.4 "Harcerskie 
życiorysy". Praca zakończona bibliografią zebraną przez Ryszrda Kuchę. 
  
MHAR/ZHL/460 
Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego. Historia Szczepu Drużyn Przyparafialnych w Mławie 
Borkowska Joanna (autor), Opaliński Mariusz (autor), Stachera Katarzyna (autor) 
1994-1996 
dokumentacja aktowa 
Opracowana przez troje druhów historia Szczepu drużyn środowiskowych powstałych i działających przy parafiach w 
Mławie. Pierwsza drużyna wodna, koedukacyjna powstała w 1994 roku przy parafii Św. Trójcy. Po roku udało się na 
poddaszu budynku na plebanii zbudować harcówkę a dwóch latach Szczep liczył już 8 drużyn. Dwie z nich powstały 
również przy parafiach ale nie w samej Mławie a w pobliskich miejscowościach Szydłowie i Dzieżgowie. Inicjatorem 
założenia drużyny przy parafii był ks. prefekt Roman Jankowski i on też została Kapelanem Hufca Mława. 
  
MHAR/ZHL/461 
Chorągiew Warszawska. Szczep 423 Drużyn Harcerskich i Zuchowych im. A. Kamińskiego „Dąbrowa” – 20-lecie 
Glapiak Sylwester (aktotwórca), Szczep "Dąbrowa" (autor) 
2014; 1984-2004 
moneta, śpiewnik 
W jednostce znajdują się  książeczka z piosenkami wydana na 20-lecie szczepu „Dąbrowa” należącego do Chorągwi 
Warszawskiej, koperta z żetonem okolicznościowym wybitym z tej samej okazji oraz rymowanki obozowe wydane w 
lipcu 2014 roku. 
  
MHAR/ZHL/462 
„Praski Sokół” – pismo Hufca Warszawa-Praga-Północ, rok 1991-1992 
Jozenas Wit, hm (aktotwórca) 
1991-1992 
czasopismo 
Dokument jest Zbiorem pism wydawanych przez Wydawnictwo Hufca ZHP Warszawa Praga Północ z lat 1991-1992. 
Ukazało się 17 numenów, brak numeru 8.  Pismo zawiera informacje bieżącej działalności hufca i jego drużyn i szczepów 
jak również informacje o historii harcerstwa na Pradze, działalności Chorągwi Stołecznej ZHP, wywiady, piosenki oraz 
porady metodyczne. 
  
MHAR/ZHL/463 
Hufiec Warszawa-Praga-Północ, Zeszyt Historyczny nr 1-10 
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Jozenas Wit, hm (aktotwórca) 
2005-2009 
czasopismo 
Dokument jest Zbiorem „Zeszytów Historycznych” wydawanych przez Wydawnictwo Hufca ZHP Warszawa Praga 
Północ z lat 2005-2009 (10 numerów). Pismo zawiera informacje o dziejach praskiego harcerstwa, symbolach harcerskich, 
historii, przybliża sylwetki ważnych osób, publikuje ich wspomnienia, omawia pocztę harcerska, księgozbiór izby, plany 
pracy itd. 
  
MHAR/ZHL/464 
Wileńska Chorągiew Szarych Szeregów 
Straszewska Maria (autor) 
po 1970; 1939-1945 
opracowanie, notatki 
Jednostka składa się z dwóch dokumentów: pierwszy jest zbiorem uwag dotyczących dowodzenia w harcerstwie, drugi 
historią Szarych Szeregów na terenie Chorągwi Wileńskiej. Autorka omawia z nim również działalność Związku 
Bojowników Niepodległości i „Czarnej Trzynastki”. 
  
MHAR/ZHL/465 
Materiały organizacyjne Hufca Żoliborz 
Ożarowska Krystyna (aktotwórca), Hufiec Warszawa Żoliborz (aktotwórca) 
1945-1949 
ulotka informacyjna, notatki, opracowanie, zaproszenie, formularz 
Informacje na temat działalności i organizacji Hufca Żoliborz w latach 1945-1949. Przedstawia stan organizacyjny drużyn 
i hufca, rozkazy, życiorysy, daty zbiórek, sprawozdania z pracy, daty obozów oraz późniejsze wspomnienia harcerek.  
Oprócz tego w teczce znajdują się:  opracowanie n/t 33 warszawskiej Żeńskiej Drużyny Harcerskiej „Entuzjastki”, 
książeczka pt. „Andrzej Małkowski 1888-1919” oraz druga pt. „Krystyna Niżyńska. Krysia Zakurzona”. 
  
MHAR/ZHL/466 
Materiały do historii drużyn Hufca Żoliborz 
Ożarowska Krystyna (aktotwórca), Hufiec Warszawa Żoliborz (aktotwórca) 
1940-1949 
opracowanie, notatki 
Informacje na temat działalności i organizacji drużyn hufca Żoliborz nr 4, 8, 33, 42, 44, 50 w latach 1945-1949. W 
dokumentach wymienione są m.in:  4 Warszawska Żeńska Drużyna Harcerek "Knieja", 8 Warszawska Żeńska Drużyna 
Harcerek "Słoneczna", Drużyna Kandydatek na Instruktorki "Bór", 8 Warszawska Żeńska Drużyna Harcerek "Górska", 8 
Warszawska Żeńska Drużyna Harcerek "Puszcza", 33 warszawska Żeńska Drużyna Harcerska "Gwiazdy", Warszawska 
Żeńska Drużyna Harcerek "Równiny", 33 Warszawska Żeńska Drużyna Harcerska "Entuzjastki", 42 Warszawska Żeńska 
Drużyna Harcerek im. Powstańców 1863 roku, 44 Warszawska Żeńska Drużyna Harcerek "Żywioły".  
Dokumenty wymieniają skład osobowy, kształtowanie, historię i działania drużyn. 
  
MHAR/ZHL/467 
Materiały do historii Hufca Żyrardów dot. Betlejemskiego Światła Pokoju 
Hufiec Żyrardów (aktotwórca) 
2000; 1995-2000 
kronika 
W jednostce znajdują się wyciągi z Kroniki Hufca ZHP Żyrardów z lat 1995-2000 dotyczące Betlejemskiego Światła 
Pokoju. 
  
MHAR/ZHL/468 
Materiały do początków harcerstwa. „Jamboree w Holandii”, „Harcerze w bojach” 
Konopacki Eugeniusz (autor), Kwiatkowski Tadeusz (autor), Nekrasz Władysław (autor) 
niedatowane; 1914-1937 
opracowanie 
Jednostka zawiera dwie książki poruszające tematy z początków ruchu harcerskiego w Polsce. 
Pierwsza nosi tytuł „Harcerze w bojach. Przyczynek do udziału młodzieży polskiej w walkach o niepodległość ojczyzny w 
latach 1914-1921”. Omawia miejsca walk, działalność w legionach, w I korpusie wschodnim, pocztę harcerską w 
Małopolsce, udział w obronie Lwowa, Przemyśla, działalność harcerzy jarosławskich, udział w walkach z Niemcami i 
Austriakami i na Rusi, w Wielkopolsce 1912-1919 oraz wraz z 2 .dywizją piechoty Legionów.  
Druga publikacja dotyczy udziału i przebiegu 5. Jamboree w Holandii w roku 1937. Autor publikuje program polskiej 
wyprawy na Jamboree, dane statystyczne, skład osobowy oraz opisuje relacje z całej wyprawy. Zaczyna od przygotowań, 
wspomina spotkanie z grupą węgierską, wygląd i działanie obozów oraz przebieg samego Jamboree, w tym polski pokaz. 
Opisuje spotkania z rodakami, wycieczki po Holandii, zamknięcie zlotu oraz przejazd polskiej grupy do Francji, Belgii i  
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Niemiec. 
  
MHAR/ZHL/469 
Najstarszy znany artykuł o harcerstwie 
nieznany (autor) 
po 1970; 1909-1910 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
Opracowanie pt. "Najstarszy, znany artykuł o Harcerstwie" poświęcone zostało rozważaniom na temat, w jakim piśmie i 
kiedy ukazał się najwcześniejszy artykuł o harcerstwie. Autor zastanawia się czy szukając głębiej i staranniej nie udałoby 
sie odnaleźć jeszcze starszego artykułu niż artykuł który ukazał się w piśmie "Swiat" (warszawski), nr 40 z dnia 2 
października 1909 roku pt. "Na drodze do stałej armii". 
  
MHAR/ZHL/470 
Zarys historii Grupy Wykonawczej „Pasieki” Szarych Szeregów 
Urbas Maria ps. "Bronka" (autor), Mroczkowska Maria ps. "Magda" (współautor), Mizikowska Anna ps. "Grażka" 
(współautor), Szubert Maria ps. "Horpyna" (współautor) 
po 1980; 1940-1944 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
Na początku opracowania autor pisze o powstaniu we wrześniu 1940 roku starszoharcerskiego zastępu żeńskiego 
współpracującego z harcerzami z 54 Warszawskiej Drużyny Harcerzy im. Króla Władysława Jagiełły. Zastępową zostaje 
Romana Łukaszewska Ps. „Ewa”. Obok zastępu powstaje zastęp młodszych dziewcząt prowadzony przez Romana 
Łukaszewska Ps. „Ewa”. Zastęp uczestniczy w akcjach małego sabotażu „WAWER”. W 1941 roku zastęp uczestniczy w 
szkoleniu sanitarnym, kurs obchodzenia się z bronią, kurs terenoznawstwa, kursy motorowe, praktykach w szpitalach. 
Organizowane jest kółko teatralne w 1941 roku, powstają skrzynki dla przekazywania poczty i rozdziału prasy. Odbywają 
się zbiórki, kominki i spotkania szkoleniowe. W kolejnych latach zwiększa się liczebność dziewcząt, powstają nowe 
zastępy. Autor opisuje działalność zastępu i aresztowania członków zastępu. W 1943 roku Niemcy pacyfikują 
Zamojszczyznę i masowo wywożą polskie dzieci do Niemiec. Transporty idą przez Warszawę a zadaniem drużyny jest 
odebranie jak największej liczby dzieci z transportu. Harcerki pracują przy kolportażu prasy, jako łączniczki. Autor 
opisuje tortury na Pawiaku członkiń drużyny złapanych na przenoszeniu prasy konspiracyjnej. Od 1944 r. harcerkom z 
drużyny przybywa nowe zadanie – dostarczanie zapomóg pieniężnych rodzinom osób straconych na ulicznych 
egzekucjach. Na końcu opracowania autor wspomina o rozbiciu drużyny w czasie Powstania Warszawskiego. 
  
MHAR/ZHL/471 
Harcerskie Kluby Sportowe Drugiej Rzeczypospolitej (1919-1939) 
Zaborniak Andrzej (autor) 
1989; 1908-1939 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
Opracowanie rozpoczyna opis początków skautingu i jego dalszego rozwoju, któremu sprzyjały w Polsce programy 
działających wcześniej młodzieżowych organizacji takich jak: „Sokół”, tajny „Związek Młodzieży Narodowej, 
„Zarzewie”, „Eleusis”, Związek Walki Czynnej. W programie każdej z nich znajdowały się elementy działania skierowane 
na rozwój fizyczny. W 1911 roku pojawiają się w łonie TG „Sokół” pierwsze drużyny skautowe męskie i żeńskie. 
Harcerskie kluby sportowe z wyspecjalizowanym programem sportowym powstają w polskiej rzeczywistości dopiero w 
1918 r. Członkowie drużyn harcerskich uczestniczyli w zajęciach sportowych wszystkich klubów sportowych Drugiej 
Rzeczypospolitej. Tam gdzie środowisko harcerskie było na tyle silne organizacyjnie powoływane były Harcerskie Kluby 
Sportowe. Dalej w treści autor wymienia uchwały podjęte na VII Walnym Zjeździe ZHP (23-24 kwietnia 1927 r.) 
dotyczące Harcerskich Klubów Sportowych. Podjęto m.in. uchwałę o współpracy ZHP z czynnikami wojskowymi –
Państwowym Urzędem Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego. W treści tabela z najlepszymi wynikami 
lekkoatletycznymi harcerzy z 1924 r. W treści wymieniono Harcerskie Kluby Sportowe działające w okresie 
dwudziestolecia międzywojennego i ich osiągnięcia. Harcerski sport w latach 1918 stanowił znaczną pozycję w 
ogólnopolskim dorobku sportowym. Na końcu opracowania zamieszczono przedruki 12 zdjęć. 
  
MHAR/ZHL/472 
Rozwój i działalność żeglarstwa wodnego wśród młodzieży szkolonej w Przemyślu na przykładzie VI Przemyskiej 
Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej im. Jana z Kolna oraz XIV Przemyskiej Harcerskiej Drużyny Wodnej im. Edwarda Heila 
Świder Paweł (współautor), Żukrowski Mateusz (współautor) 
po 2004; 1911-2004 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
Opracowanie pt. „Rozwój i działalność żeglarstwa wodnego wśród młodzieży szkolonej w Przemyślu na przykładzie XIV 
Przemyskiej Harcerskiej Drużyny Wodnej im. Edwarda Heila”. Autor opisuje w nim początki działalności żeglarskiej w 
Przemyślu. Pieczę nad działalnością żeglarską od momentu jego powstania trzymał Edward Heil. On to w 1927 roku 
stworzył samodzielna drużynę żeglarską, która otrzymała numer VI oraz imię Jana z Kolna. Drużyna ta była jedną z 
pierwszych harcerskich drużyn żeglarskich powstałych w Polsce. Drużyna ta wsławiła się budowa własnego sprzętu  
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wodnego, na którym jej członkowie odbyli wiele wspaniałych wypraw m.in. Sanem do Gdańska. Największym wyczynem 
tej drużyny była wyprawa Prutem i Dunajem nad Morze Czarne w 1928 r. Drużyna wybudowała tez własną przystań. W 
treści wymieniono kolejnych drużynowych tej drużyny. Druga wojna światowa przerwała działalność tej drużyny, którzy 
czynnie brali udział w walce zbrojnej i konspiracyjnej. Po wojnie reaktywowano działalność drużyny jednak nie osiągnęła 
już wcześniejszej świetności i ostatecznie zakończyła swa działalność około 1960 roku. Dopiero w 1973 r. w jej miejsce 
powstała XIV Przemyska Harcerska Drużyna Wodna im. Edwarda Heila. Dalej autor opisuje działalność drużyny. 
  
MHAR/ZHL/474 
Materiały do dziejów konspiracji harcerskiej w Brusach (woj. gdańskie) 
Rolbiecki Witold, hm. (autor), Frymark Rajmund (autor), Dziekan Stefan (autor), Rożek Antoni (autor) 
1940-1941, 1972-1974; 1910-1945 
dokumentacja aktowa, opracowanie, list 
Materiały w teczce złożone z następujących dokumentów: 
1. Opracowanie (prawdopodobnie przemówienie) pt. „Okolicznościowe wspomnienia Szarych Szeregów” napisane przez 
Harcmistrza Witolda Rolbieckiego. Wspomnienia poświęcone konspiracyjnej działalności harcerskiej oraz pobytom i 
ciężkiej pracy w obozach hitlerowskich. W treści autor wspomina o listach pisanych z obozów, więzień do rodziny. Tu za 
przykład podaje list Stefana Dziekana do matki z 10 stycznia 1941 roku oraz list Antoniego Rożka z 7 lipca 1940 roku. 
2. Ksero listu Stefana Dziekana do matki z wiezienia w Gdańsku z 10 stycznia 1941 roku w języku niemieckim.  
3. List Stefana Dziekana do matki z wiezienia w Gdańsku z 10 stycznia 1941 roku w tłumaczeniu na język polski.  
4. Ksero listu Antoniego Rożka z 7 lipca 1940 roku do domu napisany w języku niemieckim. 
5. Ksero wycinka prasowego z Gazety Pomorskiej z dn. 25-26.05.1974 rok dotyczącego początków działalności 
konspiracyjnej tajnej drużyny harcerskiej w Brusach.  
6. List Witolda Rolbieckiego skierowany do Redakcji ZHP „Horyzonty” dotyczący działalności konspiracyjnej harcerzy w 
Brusach w czasie II wojny światowej. Autor wspomina o Międzynarodowym Zlocie Skautów Wodnych w Garczynie 
k/Kościerzyny w 1933r. 
  
MHAR/ZHL/475 
Luźne materiały do dziejów harcerstwa 
Sobczyk Zbigiew 
1995 
dokumentacja aktowa 
Luźne materiały do dziejów harcerstwa, to krótki życiorys Roberta Baden Powella oraz liczne kseropokie wybranych 
fragmentów dwóch książek: Wacława Błażejewskiego "Z dziejów harcerstwa 1910 - 1939" dotyczące Zjazdów ZHP i 
życiorysów oraz Barbary Wachowicz "Druhno Oleńku, druhu Andrzeju" dotyczące bohaterów ksiązki.  
  
MHAR/ZHL/476 
Konspiracyjna działalność harcerstwa na Ziemi Pińczowskiej w latach 1939-1951 
Białkiewicz Feliks, Sobczyk Zbigiew 
2007; 1939-1951 
dokumentacja aktowa 
Konspiracyjna działalność harcerstwa na Ziemi Pińczowskiej w latach 1939 - 1951 autorstwa Feliksa Białkiewicza i 
Zbigniewa Sobczyka to całościowe opracowanie działań harcerskich w tym okresie, tym bardziej ciekawe że spisane przez 
uczestników tych wydarzeń, pełne opisów podejmowanych działań, wykazem uczestników tych wydarzeń uzupełnione 
kserokopiami dokumentów i fotografiami. Publikacja zawiera również opisy działań harcerskich w tzw. drugiej 
konspiracji, czyli oporu wobec władzy komunistycznej do 1951 roku. 
  
MHAR/ZHL/477/1-2 
Konspiracyjna działalność hufca Szarych Szeregów w Pińczowie w okresie II wojny światowej – materiały 
Sobczyk Zbigniew (aktotwórca), Sobczyk Zbigniew (autor), Białkiewicz Feliks (autor) 
1939-1951 
ulotka informacyjna, opracowanie, fotografia 
1/ Jednostka zawiera materiały dokumentujące konspiracyjną działalności hufca Szarych Szeregów w Pińczowie 
(Zbigniewowie Pińczowie) w okresie II wojny światowej. 
Zawiera napisane przez Feliksa Białkiewicza i Zbigniewa Sobczyka opracowanie pt. „Konspiracyjna działalność 
wydawnicza Hufca szarych Szeregów w Pińczowie w okresie Drugiej Wojny Światowej”, w którym autorzy omawiają 
kolejno: organizację działalności wydawniczej, rodzaje, tytuły, zawartość i redaktorów prasy i wydawnictw starając się je 
równocześnie ocenić. Osobna znajduje się zbiór zdjęć redaktorów pism oraz członków konspiracji harcerskiej na Ziemi 
Pińczowskiej. Z lat 1939-1951 
2/ 
Do teczki dołączono (całe lub we fragmentach) niektóre wymienione w pracy wydawnictwa broszurowe (jednodniówki) 
Roju Szarych Szeregów o tytułach „Walki w miejscowościach”, „Polska walczy”, „Opowiadania lotnicze”oraz „W 
służbie” z roku 1944,  oraz odbitki prasy konspiracyjnej ze Zbigniewowa -Pińczowa: „Czuwaj” (dwutygodnik, organ 
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Kręgu Starszoharcerskiego), „W Roju” (organ hufca Szarych Szeregów), „Myśli Młodych” (kontynuacja „W Roju”), 
„Głos Młodych” (pismo stronnictwa ludowego), „Dywersant” (zeszyty szkoleniowe dla drużyn Grup Szturmowych), 
„Bojowiec” (Zeszyty szkoleniowe dla drużyn Bojowe Szkoły),”Na Czasie”, „Żołnierz Polski” (kontynuacja tygodnika „Na 
Czasie”), „Informator radiowy” (dziennik informacyjny), „Informator Wewnętrzny Roju szarych Szeregów w 
Zbigniewowie”, „Żródło”, „Dęby”, „Drogowskaz”, 'Pismo Młodych”, „Brzask”, „Bądź gotów”, „Dziś i Jutro”, 
„Młodzież”, „Wzlot”, „”Hejnał”. 
  
MHAR/ZHL/477/1 
Konspiracyjna działalność hufca Szarych Szeregów w Pińczowie w okresie II wojny światowej – materiały 
Sobczyk Zbigniew (aktotwórca), Sobczyk Zbigniew (autor), Białkiewicz Feliks (autor) 
po 1970; 1939-1951 
ulotka informacyjna, opracowanie, fotografia 
Jednostka zawiera materiały dokumentujące konspiracyjną działalności hufca Szarych Szeregów w Pińczowie 
(Zbigniewowie Pińczowie) w okresie II wojny światowej. 
Zawiera napisane przez Feliksa Białkiewicza i Zbigniewa Sobczyka opracowanie pt. „Konspiracyjna działalność 
wydawnicza Hufca szarych Szeregów w Pińczowie w okresie Drugiej Wojny Światowej”, w którym autorzy omawiają 
kolejno: organizację działalności wydawniczej, rodzaje, tytuły, zawartość i redaktorów prasy i wydawnictw starając się je 
równocześnie ocenić. Osobna znajduje się zbiór zdjęć redaktorów pism oraz członków konspiracji harcerskiej na Ziemi 
Pińczowskiej. Z lat 1939-1951 
  
Do teczki dołączono (całe lub we fragmentach) niektóre wymienione w pracy wydawnictwa broszurowe (jednodniówki) 
Roju Szarych Szeregów o tytułach „Walki w miejscowościach”, „Polska walczy”, „Opowiadania lotnicze”oraz „W 
służbie” z roku 1944,  oraz odbitki prasy konspiracyjnej ze Zbigniewowa -Pińczowa: „Czuwaj” (dwutygodnik, organ 
Kręgu Starszoharcerskiego), „W Roju” (organ hufca Szarych Szeregów), „Myśli Młodych” (kontynuacja „W Roju”), 
„Głos Młodych” (pismo stronnictwa ludowego), „Dywersant” (zeszyty szkoleniowe dla drużyn Grup Szturmowych), 
„Bojowiec” (Zeszyty szkoleniowe dla drużyn Bojowe Szkoły),”Na Czasie”, „Żołnierz Polski” (kontynuacja tygodnika „Na 
Czasie”), „Informator radiowy” (dziennik informacyjny), „Informator Wewnętrzny Roju szarych Szeregów w 
Zbigniewowie”, „Żródło”, „Dęby”, „Drogowskaz”, 'Pismo Młodych”, „Brzask”, „Bądź gotów”, „Dziś i Jutro”, 
„Młodzież”, „Wzlot”, „”Hejnał”. 
  
MHAR/ZHL/477/2 
Konspiracyjna działalność hufca Szarych Szeregów w Pińczowie w okresie II wojny światowej – materiały 
Sobczyk Zbigniew (aktotwórca), Sobczyk Zbigniew (autor), Białkiewicz Feliks (autor) 
1939-1951 
ulotka informacyjna, opracowanie, fotografia 
Jednostka zawiera materiały dokumentujące konspiracyjną działalności hufca Szarych Szeregów w Pińczowie 
(Zbigniewowie Pińczowie) w okresie II wojny światowej. 
Zawiera napisane przez Feliksa Białkiewicza i Zbigniewa Sobczyka opracowanie pt. „Konspiracyjna działalność 
wydawnicza Hufca szarych Szeregów w Pińczowie w okresie Drugiej Wojny Światowej”, w którym autorzy omawiają 
kolejno: organizację działalności wydawniczej, rodzaje, tytuły, zawartość i redaktorów prasy i wydawnictw starając się je 
równocześnie ocenić. Osobna znajduje się zbiór zdjęć redaktorów pism oraz członków konspiracji harcerskiej na Ziemi 
Pińczowskiej. Z lat 1939-1951 
  
Do teczki dołączono (całe lub we fragmentach) niektóre wymienione w pracy wydawnictwa broszurowe (jednodniówki) 
Roju Szarych Szeregów o tytułach „Walki w miejscowościach”, „Polska walczy”, „Opowiadania lotnicze”oraz „W 
służbie” z roku 1944,  oraz odbitki prasy konspiracyjnej ze Zbigniewowa -Pińczowa: „Czuwaj” (dwutygodnik, organ 
Kręgu Starszoharcerskiego), „W Roju” (organ hufca Szarych Szeregów), „Myśli Młodych” (kontynuacja „W Roju”), 
„Głos Młodych” (pismo stronnictwa ludowego), „Dywersant” (zeszyty szkoleniowe dla drużyn Grup Szturmowych), 
„Bojowiec” (Zeszyty szkoleniowe dla drużyn Bojowe Szkoły),”Na Czasie”, „Żołnierz Polski” (kontynuacja tygodnika „Na 
Czasie”), „Informator radiowy” (dziennik informacyjny), „Informator Wewnętrzny Roju szarych Szeregów w 
Zbigniewowie”, „Żródło”, „Dęby”, „Drogowskaz”, 'Pismo Młodych”, „Brzask”, „Bądź gotów”, „Dziś i Jutro”, 
„Młodzież”, „Wzlot”, „”Hejnał”. 
  
MHAR/ZHL/478 
Jamboree w Holandii. 
Konopacki Eugeniusz (autor), Kwiatkowski Tadeusz (autor) 
1937 
dokumentacja aktowa 
Jest to kserokopia wydawnictwa "Jamboree w Holandii" opisującego  przygotowania do wyjazdu i udział polskich 
harcerzy w V Jamboree  w Vogelenzang w Holandii w 1937 roku. Publikacja opracowana przez E. Konopackiego i T. 
Kwiatkowskiego wzbogacona ilustracjami Tadeusza Bukowskiego została wydana w 1938 roku.  
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MHAR/ZHL/479 
Materiały ogólne do historii drugiej konspiracji 
Glapiak Sylwester (aktotwórca) 
niedatowane; 1944-1956 
informator, notatki, artykuł, gazeta, dokument 
Jednostka zawiera: informacje ogólne na temat II konspiracji harcerskiej z terenów Polski, odezwę polskiego skautingu 
podziemnego, opracowanie dot. działalności Zawiszackiego roju Ziem Zachodnich w II konspiracji, pisma Stowarzyszenia 
Szarych Szeregów, informator o nielegalnych antypaństwowych organizacjach w Polsce Ludowej, list o powstrzymanie 
młodzieży od konspiracji, artykuł o harcerskiej konspiracji w Polsce Ludowej, wspomnienia Tadeusza Klukowskiego , 
wykaz organizacji i członków II konspiracji harcerskiej, oświadczenie Seweryna Bielińskiego o działalności w II 
konspiracji oraz dokumenty, akta, zaświadczenia innych członków, komunikaty i rozkazy, wyroki sądowe z lat 
konspiracji, informacje i listy członków P.O.ZHP „Orlęta”oraz relację z ostatniego rozkazu komendant Armii Krajowej 
gen. „Niedźwiadka” Okulickiego. 
  
MHAR/ZHL/480 
Kompania Szare Szeregi; fragmenty opracowania 
Gajdowski Leon (autor) 
po 1980; 1940-1944 
opracowanie 
Jednostka zawiera fragmenty opracowania Leona Gajdowskiego „Ostoi” dot. Szarych Szeregów, których był członkiem i 
ich współpracy z Armia Krajową. Są tam informacje dot. działań przed i w czasie powstania warszawskiego, członków 
organizacji, treści rozkazów, listy odznaczeń itd. Nie jest to pełny tekst, ale zaznaczono, że oryginał znajduje się w 
Archiwum M. St. Warszawy (przy ul. Krzywe Koło 7). 
  
MHAR/ZHL/481 
Jan Wojciech Kiwerski „Oliwa” 
Sieradzki Stanisław (redaktor) 
1990; 1939-1990 
opracowanie 
Opracowanie na temat ppłk. Jana Wojciecha Kiwerskiego "Oliwy". Informacje o jego życiorysie i działalności wojskowej, 
w tym działalności w Armii Krajowej. Broszury na temat 27 Wołyńskiej Dywizji AK. Artykuły prasowe na temat 
Kiwerskiego i okoliczności jego smierci. Wpływ Kiwerskiego "Oliwy" na Grupy Szturmowe Szarych Szeregów.  
  
MHAR/ZHL/482 
Zgrupowanie „Radosław”. Wspomnienia, sztandary 
Sieradzki Stanisław (redaktor) 
1999; 1944-1999 
opracowanie 
Wspomnienia na temat postaci płk. Jana Mazurkiewicza "Radosława" i Zgrupowania AK "Radosław"; Zapis dyskusji na 
temat oceny działań "Radosława" podczas okupacji i Powstania i kontrowersje z nim związane; upamiętnienie płk. 
Mazurkiewicza i Zgrupowania "Radosław" po zakończeniu wojny; Informacje o sztandarach poszczególnych oddziałów 
wchodzących w skład Zgrupowania. 
  
MHAR/ZHL/483 
Wspomnienia żołnierzy Batalionu "Zośka" 
Muzeum Powstania Warszawskiego (wydawca) 
2006; 1944 
opracowanie 
Wspomnienia bylych członków Batalionu "Zośka" - zapis wywiadów z Archiwum Historii Mówionej Muzeum Powstania 
Warszawskiego. 
  
MHAR/ZHL/484 
Materiały do opracowania historii Hufca ZHP Warszawa-Mokotów im. Szarych Szeregów 
Ruch "Zrozumieć Polskę" (aktotwórca) 
1997; 1956-1997 
opracowanie 
Kalendarium dzialania Hufca ZHP Warszawa Mokotów im. Szarych Szeregów w latach 1960-1997, oraz działających w 
latach 1956-1960 Hufca Wilanów, w latach 1956-1957 Hufca Mokotów, w latach 1957-1960 Hufca Mokotów Wschód i 
Mokotów Zachód oraz po połączeniu tych trzech hufców w 1960 roku - Hufca Warszawa Mokotów. 
  
MHAR/ZHL/485 
Serbołużyczanie 
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Sieradzki Stanisław 
1999; 1957 - 1999 
dokumentacja aktowa, wydawnictwo 
Zbiór dokumentów, wydawnictw dotyczących kultury Serbołużyczan, map folderów oraz koresopndencji Stanisława 
Sieradzkiego w języku polskim, niemieckim i serbołużyckim. Część dokumentacji dotyczy wymiany międzynarodowej 
Hufca w Sulejówku z Serbołużycką szkołą w Ralbitz. 
  
MHAR/ZHL/486 
Artykuły, wspomnienia, relacje z czasów okupacji 
Sieradzki Stanisław, Nowocień Józef, Wyganowska Anna ps. "Ania", Pernal Marek, Saski Józef, Bartnicki Witold, 
Deczkowski Juliusz Bogdan (autor), Huskowski T. ps "Tadeusz", Szermer Bohdan 
1992; 1911-1992 
dokumentacja aktowa 
Artykuły, wspomnienia, relacje, z okupacji, to zbiór wskazanych dokumentów pochodzących z archiwum Stanisława 
Sieradzkiego "Śwista", dotyczących okresu okupacji, głównie działalności harcerzy Grup Szturmowych związanych z 
batalionem Zośka, w tym również relacje z Powstania Warszawskiego. Doddatkowo materiały plutonu grup Szturmowych 
z Ochoty. W materiałach również korespondencja z okresu powojennego z b. harcerzami baonu Zośka oraz program 
obchodów Światowego Zjazdu Kombatantów Polskich z 1992r. 
  
MHAR/ZHL/487 
O tradycji i Kursach Wigierskich. Rola Kursów Wigierskich w przedwojennym harcerstwie polskim 
Weschsler Henryk (autor), Awin Arkadiusz (autor) 
1948, po 1990; 1906-1939 
dokumentacja aktowa, opracowanie, wycinek prasowy 
Materiał w teczce złożony z: 
1. Wizytówka Arkadiusza Awina z numerem konta bankowego i adresem. 
2. Wizytówka Arkadiusza Awina z adresem, miejscem pracy itd. 
3. Opracowanie Arkadiusza Awina pt. „Rola kursów wigierskich w przedwojennym harcerstwie polskim” – w historii 
harcerstwa występują wydarzenia, zjawiska, o których się nie mówi, są one znane lecz wiedza o nich pochodzi z 
opowiadań, ustnych przekazów, a nie z opracowań czy publikacji popartych faktami. Takim zjawiskiem są kursy 
podharcmistrzowskie nad jeziorem Wigry. Autor pisze, że nie ukazała się żadna publikacja na ten temat (oprócz Henryka 
Weschslera pt. „O tradycji i kursach wigierskich”) przedstawiająca w sposób wiarygodny i udokumentowany sprawę 
kursów wigierskich, mówiąca w równym stopniu o ludziach, kursach czy stylu wigierskim. Przedwojenne harcerstwo 
polskie jest nie tylko związane z „Wigrami” lecz zawdzięcza kursom nad Wigrami: 
- wprowadzenie do obrzędowości i obozownictwa stylu puszczańskiego, 
- podniesienie i wyrobienie renomy stopniom i sprawnościom harcerskim, 
- opracowanie i umiejętne wdrożenie własnego (autorskiego) programu szkoleniowego podharcmistrzów; 
- stworzenie silnego i spójnego środowiska instruktorskiego w Chorągwi Warszawskiej. 
Na końcu zamieszczono „Zestawienie komendantów kursów Wigierskich”.  
4. Artykuł Henryka Weschslera pt. „O tradycji i kursach wigierskich”, który ukazał się w „Harcerstwie” nr 1/11/1948 z 
Londynu.  
5. Wycinek prasowy z „Tygodnika…” z 26 lutego 1986 roku, informujący o ukazaniu się książki Wacława 
Błażejewskiego: „Z dziejów harcerstwa polskiego (1910-1939)”. 
  
MHAR/ZHL/488 
Materiały do historii harcerstwa poza granicami kraju (referaty) 
Zarembski Paweł (redaktor) 
1990; 1918-1990 
opracowanie 
Referaty na temat historii harcerstwa na emigracji - w Rosji (na Syberii) w latach 1918-1921 oraz na Węgrzech, w 
Rumunii, we Francji i na Bliskim Wschodzie podczas II wojny światowej. Dodatkowo list z 1990 r. od wiceminister 
edukacji Anny Radziwiłł do sekretarza generalnego WOSM Jacquesa Moreillon na temat ewentualnego udziału 
przedstawicieli polskiego harcerstwa w 32 Światowej Konferencji Skautowej. 
  
MHAR/ZHL/489 
Pamiętnik z Piotrogrodu 
nieznany 
1916-1917 
pamiętnik 
Pamiętnik ciotki Andrzeja Jaczewskiego pisany w Piotrogradzie (Sankt Petersburg) z lat 1916-1917. Opis życia 
codziennego. Ciekawy obraz czasów Rosji przedrewolucyjnej. 
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MHAR/ZHL/490 
Harcerska Wyprawa Wysokogórska w Andy 1984-1985 
Taternicki Klub Harcerzy Hufca Kraków-Krowodrza (aktotwórca) 
1985; 1984-1985 
opracowanie 
Opracowanie na temat Harcerskiej Wyprawy Wysokogórskiej w Andy w latach 1984/85, zorganizowanej przez Taternicki 
Klub Harcerzy z Hufca Kraków Krowodrza . Informacje na temat wyprawy i zdobytych szczytów, wspomnienia 
uczestników. 
  
MHAR/ZHL/491 
Projekt Pierwszej Śląskiej Harcerskiej Wyprawy Dookoła Świata 
Kadra Instruktorska Ośrodka Wodnego w Poraju (autor), Mitręga Zbigniew, hm. (autor) 
2002; 1918-2002 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
Opracowanie poświęcone założeniom programowo-organizacyjnym Pierwszej Śląskiej Harcerskiej Wyprawy Dookoła 
Świata. Opracowanie złożone z następujących rozdziałów: 
I. Słowo wstępne - w którym autor wspomina o historii najstarszych rejsów od roku 1918. 
II. Wyprawa Władysława Wagnera na jachcie „ZJAWA”. Historia rejsu rozpoczętego 8 lipca 1932 roku. W treści trasa 
rejsu.  
III. Założenia organizacyjne – propozycja co do jachtu, obsady personalnej, terminu wyprawy. 
IV. Jacht – opis jachtu „WENEDA”, który miałby służyć do rejsu. 
V. Zabezpieczenie finansowe imprezy. 
VI. Planowane koszty wyprawy w tym szczególnie koszt przygotowania jachtu 
- remont kapitalny jachtu „WENEDA” 
- wyposażenie jachtu 
- inne koszty 
VII. Trasa wyprawy podzielona na etapy. Trasa zobrazowana mapami 
VIII. Zakończenie 
IX. Wykaz osób, firm i instytucji, z którymi należy nawiązać kontakt oraz współpracę. 
  
MHAR/ZHL/492 
Zarys historii harcerstwa w Gdyni 
nieznany (autor) 
po 1990; 1920-1956 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
Autor pisze, iż w 1920 roku Gdynia była jeszcze małą wioską, dopiero budowa portu otworzyła drogę do rozwoju Gdyni 
w wielkie miasto. Wraz z rozwojem miasta i osiedlaniem sie przybyszy z Polski w Gdyni powstało harcerstwo. Od 
poczatku istnienia gdyńskie drużyny należały do Chorągwi Pomorskich. W 1929 roku na Pomorzu działały 34 drużyny 
harcerek, należące do hufca w Wejherowie. Na czele hufca stała Romualda Królikowska. Dalej autor pisze o rozwoju 
Pomorskiej Chorągwi Harcerek i wykształceniu się w 1933 roku Hufca Morskiego w Gdyni, na którego czele stała Aniela 
Pałęcka. W hufcu działało 6 drużyn i jedna gromada zuchowa. Następnie autor opisuje rozwój i przemiany Hufca 
Morskiego Harcerek i Harcerzy w Gdyni. Następnie pisze o Pogotowiu Harcerskim przed II wojna światową, o 
działaniach harcerzy w czasie wojny, o konspiracji, o rozwoju harcerstwa po wojnie aż do 1956 roku. 
  
MHAR/ZHL/493 
Dzieje harcerstwa gdańskiego od zarania do września 1939 r. 
Wilimberg Stanisław (autor) 
po 1990; 1912-1939 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
Opracowanie pt. „Dzieje Harcerstwa Gdańskiego od zarania do września 1939 r.” składa się z czterech rozdziałów: 
1. Słowo wstępne – w rozdziale tym autor zamieścił informację o historii tworzenia się harcerstwa gdańskiego. Harcerze 
gdańscy nie mając żadnych wzorców pracy harcerstwa krajowego, przejmowali formy zewnętrzne skautingu typu 
niemieckiego i angielskiego. Autor pisze, iż w początkowej fazie harcerstwo gdańskie rozwijało się powoli. Szybsze 
tempo rozwoju wiązało się z powstawaniem szkół z polskim językiem nauczania. Autor pisze o powstaniu w 1927 roku 
pierwszego Koła Przyjaciół Harcerstwa. 
2. Dzieje harcerstwa gdańskiego od zarania do września 1939 roku. Niniejszy rozdział został spisany w formie 
kalendarium od 1912 roku do wybuchu II wojny światowej. W rozdziale opisano powstawanie i rozwój drużyn 
harcerskich.  
3. Sylwetki niektórych Harcerzy Wolnego Miasta Gdańska: 
a). Hm. Alf Liczmański – Komendant Chorągwi Harcerzy w Gdańsku, w latach 1935-1939. 
b). Hm. Marian Pelczar – kierownik referatu prasy, propagandy i zagranicznego. Komendant Chorągwi Harcerzy w 
Gdańsku. 
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c). Hm. Jan Ożdżyński – członek Komendy Chorągwi Harcerzy w Gdańsku, od 1939 r. Komendant V Hufca, namiestnik 
zuchowy 
d). Pwd. Norbert Wenta – harcerz Wolnego Miasta Gdańska 
e). Hm. Konrad Majewski - harcerz Wolnego Miasta Gdańska 
f). Hm. Henryk Dannemann – członek Kręgu Harcerzy Wolnego Miasta Gdańska 
g). Hm. Jan Pettke – Komendant Kręgu Harcerzy Wolnego Miasta Gdańska. 
4. Bibliografia 
  
MHAR/ZHL/494 
Krakowskie harcerki na Jubileuszowym Zlocie w Spale w 1935 r. 
Wojtycza Janusz (autor), "Rocznik Krakowski" (wydawca) 
1999-2000; 1921-1936 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
Opracowanie powstało z okazji 65 rocznicy najsławniejszego zlotu międzynarodowego harcerstwa – Jubileuszowego 
Zlotu Harcerstwa Polskiego w Spale w 1935 roku. Autor pisze, iż zloty są piękną tradycją harcerską, a pierwszy taki zlot 
to Zlot Harcerstwa Lwowskiego organizowany przez Chorągiew Lwowską w 1921 roku z okazji dziesiątej rocznicy 
powstania tam drużyn skautowych. W treści autor wymienia kolejno ważniejsze zloty harcerskie: I Zlot Narodowy w 
Warszawie (03-09.07.1924 r.); II Ogólnopolski Zlot Harcerek w Rybienku koło Wyszkowa (05-20.07.1928 r.); II Zlot 
Narodowy w Poznaniu (14-23.07.1929 r.). W przeciwieństwie do poprzednich Jubileuszowy Zlot Harcerstwa w Spale 
organizowany był z okazji 25-lecia istnienia harcerstwa i przewidywał udział zarówno harcerzy, jak i harcerek. W 
specjalnych komunikatach podano wymagania w stosunku do drużyn biorących udział w zlocie. Komendantką zlotu 
harcerek została Helena Śliwowska. Następnie autor opisuje sam zlot, który otworzył Prezydent RP – Ignacy Mościcki i 
udział w nim Krakowskiej Chorągwi Harcerek. W treści zamieszczono przedruki zdjęć związanych ze Zlotem w Spale.  
Opracowanie pochodzi z: Rocznika Krakowskiego, t. LXV-LXVI, 1999-2000. Na końcu opracowania zawarto skrót w 
języku angielskim. 
  
MHAR/ZHL/495 
Chorągiew Lubelska. 15 lat Szczepu im. Szarych Szeregów przy Szkole Podstawowej nr 2 w Puławach  
Szczep im. Szarych Szeregów w Puławach (wydawca) 
1983; 1968-1983 
dokumentacja aktowa, opracowanie, informator 
Opracowanie pt. „15 lat Szczepu im. Szarych Szeregów przy Szkole Podstawowej nr 2 w Puławach” składa się z 
następujących rozdziałów: 
1. Nasz bohater, patronem szkoły – w rozdziale opis wyboru na patrona szkoły Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. 
2. W hołdzie powstańcom i ofiarom wojny – w treści autor wspomina uroczystości na Powązkach z okazji 35 rocznicy 
Powstania Warszawskiego, a także oddanie hołdu poległym na cmentarzu w Palmirach (udział w marszu patrolowym w 
Palmirach); udział Szczepu w rajdzie „Palmiry”; udział Szczepu w Zlocie harcerzy w Rogoźnicy na trenie obozu Gross-
Rozen w 1981 roku. 
3. Spotkania, kontakty, więzi – w treści autor wspomina najważniejsze uroczystości, w których uczestniczył Szczep z lat 
1979 – 1982 m.in. przyjęcie uczestników Powstania Warszawskiego, uczestników Harcerskiego Batalionu „Wigry”; 
spotkanie z Naczelnikiem „Szarych Szeregów” Stanisławem Broniewskim.  
4. Nasze wędrówki, zabawy i radości – m.in. opis rajdu w Rąblowej, obozy wędrowne, szlaki. 
6. Nasze szeregi – informacje z lat 1981/82 o Szczepie im. Szarych Szeregów przy Szkole Podstawowej nr 2 w Puławach. 
  
MHAR/ZHL/496 
55 lat harcerstwa chełmskiego. [w:] Ziemia Chełmska – Jednodniówka, s. 12-13, 1969 r. 
Okoń Longin J. (autor), Ziemia Chełmska - Jednodniówka (1969 r.) (wydawca) 
1969; 1914-1969 
dokumentacja aktowa, artykuł 
Opracowanie to artykuł pt. „55 lat harcerstwa chełmskiego”, który ukazał się w Jednodniówce – Ziemia Chełmska we 
Wrześniu 1969 roku. W artykule autor pisze o początkach harcerstwa w powiecie chełmskim jeszcze za czasów caratu w 
1914 roku. Już wtedy działały półjawnie drużyny harcerskie i wydawały własne pismo „Gość”. Po wyzwoleniu kraju w 
1918 roku ZHP zaczęło legalnie rozwijać swoją działalność zaczęły powstawać drużyny przy szkołach. Nastąpił rozwój 
zarówno harcerstwa męskiego jak i żeńskiego. W latach 1937-1939 harcerstwo chełmskie obejmowało swym zasięgiem 
25% młodzieży uczącej się. Harcerstwo w Chełmie działało również w czasie II wojny światowej . Na terenie Chełma 
Szare Szeregi stworzył Marian Pilarski ps. „Maryśka”. Harcerstwo chełmskie rozwijało się również po wojnie obchodząc 
w 1969 roku 55 lat swojego istnienia. 
  
MHAR/ZHL/497 
Władysław Szefler ps. „Wład” – wspomnienia z lat okupacji niemieckiej 
1939-1945. Hufiec Rembertów, Otwock 
Szefler Władysław ps. "Wład" (autor) 
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1984; 1939-1944 
dokumentacja aktowa, wspomnienia 
Opracowanie to wspomnienia z lat okupacji spisane przez Władysława Szeflera ps. „Wład” – b. komendant Szarych 
Szeregów Hufca ROMB-OSA (Rembertów-Otwock). Wspomnienia stanowią tylko fragment informacji o wydarzeniach i 
ich bohaterach spisane na podstawie pamięci i materiałów dokumentalnych. W treści wspomnienia autora o wybuchu II 
wojny światowej, działalności konspiracyjnej w Szarych Szeregach, działalności grup szturmowych, informacje o warcie, 
postoju, maszerowaniu, przewidywaniu pogody, noclegi, pierwsza pomoc, terenoznawstwo. Autor przytacza relacje z akcji 
niektórych członków Szarych Szeregów będące w jego posiadaniu przybliżając odległe czasy okupacji – Robert Kiełsznia 
ps. „Felek”, Henryk Szpringer ps. „Ryszard”, Jerzy Tarnowski ps. „Michał”, Tadeusz Saczuk ps. „Wiktor”, Mieczysław 
Szczepański „Wiesiek”, Jerzy Duda ps. „Antek”. Na końcu zamieszczono podrozdziały – „Drużyny harcerskie Szarych 
Szeregów i ich składy osobowe w hufcu Romb-Osa działające w okresie okupacji niemieckiej” oraz „Listę członków 
Szarych Szeregów działających w hufcu Romb-Osa w okresie okupacji niemieckiej”, „Lista poległych uczestników 
Szarych Szeregów w walce z wrogiem”. W treści opracowania wklejono oryginały zdjęć. Zamieszczono „Szkic 
Rembertowa z przydziałem dla drużyn”.    
Do opracowania dołączono załączniki: 
1. Pasieka SS Naczelnik – wykaz rozkazów i wytycznych 
2. Ul Puszcza – wykaz rozkazów, instrukcja, list okólny 
3. Hufiec Romb/Osa – wykaz rozkazów, instrukcji, szkiców, zdjęcia. 
  
MHAR/ZHL/498 
Chorągiew Wołyńska. Hufiec Harcerek we Włodzimierzu Wołyńskim. Relacja o działalności Wandy Zienkiewicz. 27 
Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej 
Armatyńska Zofia (autor) 
po 1980; 1922-1944 
dokumentacja aktowa, relacja 
Materiał zgromadzony w teczce można podzielić na cztery części: 
1. Zdjęcie Wandy Zienkiewicz z podpisem: „Dh. Drużynowa Wanda Zienkiewicz, Hufiec Harcerek we Włodzimierzu, 
Chorągiew Wołyńska. Żołnierz 27 wołyńskiej Dywizji Piechoty A.K., pseudo: „Kalina”. Sanitariuszka II Baonu, 
rozstrzelana w kwietniu 1944 r. przez wojska hitlerowskie, w lasach wołyńskich. 
2. Dokument zatytułowany „Ankieta”. Podpisany przez Zofię Armatyńską z domu Zienkiewicz (siostrę Wandy 
Zienkiewicz) zamieszkałą Gdańsk-Brzeźno. Ankieta zawiera fakty biograficzne i z działalności Wandy Zienkiewicz. 
3. Życiorys Wandy Zienkiewicz spisany z wywiadu z rodziną z siostra Wandy, harcerką z Hufca Włodzimierskiego – 
Zofią Armatyńską oraz z wywiadu z byłą uczennicą i harcerką z gimnazjum w Maciejowie Jadwigą Harasimowiczową z 
domu Bazgier zamieszkałą we Wrocławiu (ul Powstańców Śląskich). 
4. Rękopis pt. „Wanda Zienkiewicz” zawierający życiorys. 
  
MHAR/ZHL/499 
Piotr Chodorowski. Wspomnienia 
Chodorowski Piotr 
1986; 1913-1986 
wspomnienia 
Autor opisuje wspomnienia ze swojego życia. Dzieciństwo spędził we wsi na Kresach. Jako młody chłopak obserwował 
trudny czas wojny, relacje między ludnością polską i ukraińską, a potem wywózkę i życie w głębi Związku Radzieckiego. 
Piotr Chodorowski trafił potem do polskiej armii i walczył na zachodzie osiedlając się w latach 80 w Wielkiej Brytanii. 
Jego opowieści przybliżają czytelnikowi życie codzienne i skomplikowaną sytuację polskich rodzin z Kresów w czasach 
przed i po II Wojnie Światowej. 
  
MHAR/ZHL/500 
Początki, sukcesy, tłumienie i opór czechosłowackiego skautingu w świetle znaczków poczty skautowej 
Miltner Milos (autor) 
1995; 1918-1990 
opracowanie 
Opracowanie Milosa Miltnera dotyczące historii powstawania ruchu skautowego na terenie Czechosłowacji. Zawiera 
liczne druki ulotne, znaczki skautingowe, telegramy i fotografie ilustrujące niezwykle ciekawe poczatki skautingu. 
  
MHAR/ZHL/501 
Matecznik 1947 - kurs podharcmistrzowski 
Tyniec Tadeusz (autor) 
28.07-09.08.1947 
dziennik 
Dziennik z kursu podharcmistrzowskiego, prowadzony przez Tadeusza Tyńca od 28.07.do 09.08.1947 roku. Kurs 
zorganizowała Choragiew Morska z Gdańska w miejscowości Nowa Wioska pow. Kwidzyn. Kurs otrzymał nazwę 
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"Matecznik". Autor szczegółowo opisuje życie obozowe, w tym swojego zastępu "Jeleni" począwszy od apeli, słuzby w 
kuchni, zajęć teoretycznych, sprawnościowych po prace społeczne, wieczorne ogniska i końcowy egzamin instruktorski.  
  
MHAR/ZHL/502 
Polski Związek Wolności. Zarys genezy, organizacji i działalności 
Czekalski Czesław Pietrusza Józef 
1990; 1939-1944 
monografia 
Zarys genezy,organizacji i działalności założonego w Warszawie w listopadzie 1939 roku Polskiego Związku Wolności. 
Monografia zawiera sześć obszernych rozdziałów, bibliografię oraz aneksy z notami biograficznymi i wykazami żołnierzy 
PZW uczestniczacych w Powstaniu Warszawskim oraz poległych w czasie II wojny światowej. Autorzy wykorzystali poza 
dostępnymi publikacjami na ten temat przede wszystkim relacje członków tej konspiracyjnej organizacji. Egzeplarz 
opatrzono w czarno-białe kserokopie odbitek fotografii głównych postaci publikacji. 
  
MHAR/ZHL/503 
Harcerskie konspiracje po 1945 r. 
nieznany 
po 1945; 1944-1956 
opracowanie 
Opracowanie stanowi zarys działalności nielegalnych organizacji harcerskich w latach 1944-1956. Nieznani bliżej autorzy 
w przygotowywanym wydawnictwie wskazuja na potrzebę ujawnienia prawdy o historii Harcerstwa w powojennej Polsce. 
Opracowanie dedykują pamięci hm. Józefa Grzesiaka-harcerza, żołnierza, więżnia Workuty, niezłomnego w walce o 
niepodległą Polskę. Poza wskazaniem cennych żródeł archiwalnych (MSW) skąd pochodzą informacje na omawiany 
temat, autorzy przedstawiają historię wybranych konspiracyjnych organizacji harcerskich. 
  
MHAR/ZHL/504 
Stawialiśmy opór. Dwanaście lat harcerskiej konspiracji niepodległościowej 1940-1951 
Umiński Józef "Jeremi" (autor) 
1994; 1940-1951 
opracowanie 
Skrót obszerniejszego (200 stron) opracowania Józefa Umińskiego dotyczący harcerskiej działalności niepodległościowej 
w Mielcu w latach 1940-1951. Założona w kwietniu 1940 r. przez autora organizacja - Związek Przyszłych Polskich 
Żołnierzy przyjęła formę zastępu harcerskiego. Na przełomie lat 1942/1943 została podporządkowana Szarym Szeregom, 
a wiosną 1944 przekształcona w Drużynę Harcerską im. ks. Jeremiego Wiśniowieckiego w Mielcu. Podejmowała akcje 
dywersyjne przeciwko Niemcom oraz czynne działania antykomunistyczne po 1945 roku. Podjęcie przez członków 
drużyny studiów w Krakowie rozszerzyło w latach 1948-1951 obszar działalności zbrojnej i propagandowej. Nieudana 
akcja dywersyjna W Warszawie, zastrzelenie Romka Stachiewicza nasiliło represje służb bezpieczeństwa. Fala aresztowań 
w listopadzie 1951 r. zakończyła się pokazowym procesem i wyrokiem dożywotniego więzienia dla Umińskiego. Pozostali 
otrzymali karę więzienia od 4 do 12 lat, wczesniej odzyskując wolność po Pażdzierniku 1956 roku. Jako ostatni - w 
grudniu 1957 - na tzw. warunkowe zwolnienie wyszedł Józef Umiński. 
  
MHAR/ZHL/505 
Szkwał. Dzieje 38 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej w Szczecinie 1965-1990 
Szymański Władysław autor 
1994; 1965-1990 
opracowanie 
Opracowanie w formie opowiadania zawierające liczne materiały dodatkowe: fotografie, mapy, wycinki prasowe i druki. 
Autor odtwarza dzieje 38 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej w Szczecinie począwszy od prezentacji listy jej członków po 
ostatnie lata działalności drużyny. Opisuje barwnym językiem zajęcia teoretyczne, lekcje nauki terminów żeglarskich, 
poznawanie budowy jachtu i pierwsze wyprawy na obozy żeglarskie. Osobiste wątki dotyczą miejsca i roli harcerstwa po 
1990 roku. 
  
MHAR/ZHL/506 
Związek Harcerstwa Polskiego 1944-1950. Wybór dokumentów 
Kwiek Julian (autor) 
1986; 1944-1950 
opracowanie 
Prezentacja, w układzie chronologicznym, 76. reprezentatywnych dokumentów archiwalnych odzwierciedlających 
działalność Związku Harcerstwa Polskiego w latach 1944-1950. Opracowanie w szerokim zakresie dokumentuje nie tylko 
służbę harcerską ale także przemiany ideowe i polityczne w Polsce. Materiały archiwalne wytworzone przez instytucje i 
organizacje nieharcerskie świadczą o roli jaką wywierały na ZHP, informują również jak oceniano ruch harcerski. 
Najcenniejsze dokumenty to protokoły z posiedzeń Tymczasowej Naczelnej Rady Harcerskiej i Naczelnictwa z lat  
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1945-1946 oraz rozkazy i sprawozdania naczelnych władz harcerskich. 
  
MHAR/ZHL/507/1-7 
Sesja naukowa „Harcerstwo w walce o niepodległość 1914-1921” 
Katafiasz Tomasz, hm, Wojtycza Janusz, Lis Michał, Dąbrowski Stanisław Jan, Patelski Mariusz 
1998; 1914-1921 
referat 
Materiały z sesji naukowej zatytułowanej "Harcerstwo w walce o niepodległość 1914-1921", która odbyła się 3 listopada 
1998 roku w Muzeum Niepodległości w Warszawie. Zbiór zawiera siedem referatów autorów: Tomasza Katafiasza 
"Harcerstwo Pomorskie w obliczu zagrożenia niemieckiego i bolszewickiego 1919-1920", Stanisława Jana Dąbrowskiego 
"Harcerze niepodległości z harcerskim krzyżem na piersi", Michała Lisa "Specyfika Śląska harcerskich dróg do 
niepodległości", Janusza Wojtycza "Wkład skautów Galicji i Śląska Cieszyńskiego w proces przejmowania władzy z rąk 
Austriaków i obronie ziem polskich w latach 1918-1919", "Harcerstwo Galicji i Śląska Cieszyńskiego w walce o 
niepodległość w latach 1914-1916", kolejny referat tego autora "Harcerstwo Galicji i Śląska Cieszyńskiego w walce o 
niepodległość w latach 1914-1916" oraz Mariusza Patelskiego "Harcerze w walkach o Lwów - listopad 1918". 
  
MHAR/ZHL/507/1 
Harcerstwo Pomorskie w obliczu zagrożenia niemieckiego i bolszewickiego 1919-1920 
Katafiasz Tomasz, hm 
1998; 1919-1920 
referat 
Referat dotyczy udziału harcerstwa Pomorskiego w walce o niepodległość. Autor omawia rodzący sie na Pomorzu ruch 
skautowy, walkę z zagrożeniem niemieckim, udział harcerzy w Powstaniu Wielkopolskim oraz wojnie polsko-
bolszewickiej 1920 roku.Temat prezentowany na szczegółowo i wnikliwie przedstawionym tle historyczno-politycznym. 
  
MHAR/ZHL/507/2 
Żołnierze niepodległości z harcerskim krzyżem na piersi 
Dąbrowski Stanisław Jan 
1998; 1911-1920 
referat 
Autor omawia genezę skautingu i harcerstwa skupiając uwagę na zaczątkach tych organizacji rozwijających się na 
Lubelszczyżnie. Temat przedstawiony w referacie obejmuje cezurę czasową od 1911 po rok 1920. Walkę harcerstwa 
lubelskiego o odzyskanie niepodległości poznajemy na tle rodzącego się ruchu skautowego pod zaborami, poprzez udział 
harcerzy w I wojnie światowej po walkę z bolszewikami w 1920 roku. 
  
MHAR/ZHL/507/3 
Specyfika śląska harcerskich dróg do niepodległości 
Lis Michał 
1998; 1913-1939 
referat 
Zarys udziału harcerstwa śląskiego w walkach powstańczych 1919-1921. Autor omawia działalność organizacji 
harcerskich na terenie Górnego Śląska i Śląska Opolskiego szczególną uwagę skupiając na okresie trzech powstań 
śląskich. Charakteryzuje m.in. dwa ośrodki koordynujące udział harcerzy w przygotowaniach plebiscytowych: utworzony 
przez Naczelnictwo ZHP Wydział Plebiscytowy i Sekcję Harcerską w Polskim Komisariacie Plebiscytowym  w Bytomiu. 
Podaje dane liczebne drużyn na terenach plebiscytowych oraz nazwiska czołowych działaczy - instruktorów i harcerzy - 
uczestników walk o niepodległość. 
  
MHAR/ZHL/507/4 
Wkład skautów Galicji i Śląska Cieszyńskiego w proces przejmowania władzy z rąk Austriaków i obronie ziem polskich 
w latach 1918-1919 
Wojtycza Janusz 
1998; 1918-1919 
referat 
Opis procesu przejmowania władzy z rąk Austriaków w latach 1918-1919, w którym uczestniczyli skauci Galicji i Śląska 
Cieszyńskiego. Autor omawia akcje prowadzone m.in. w Krakowie, Jarosławiu, Przemyślu, Samborze i Tarnowie. 
Szczególną uwagę poświęca harcerzom walczącym o Lwów. Udział skautów i harcerzy dotyczy nie tylko walki zbrojnej 
lecz także działalności opiekuńczej, służby intendenckiej, sanitarnej, łącznikowej oraz wywiadowczej. 
  
MHAR/ZHL/507/5 
Harcerstwo Galicji i Śląska Cieszyńskiego w walce o Niepodległość w latach 1914-1916 
Wojtycza Janusz 

 

 

  30.10.2016  System muzealny MONA, strona 140 z 205  



Muzeum Harcerstwa     

Inwentarz zbioru "Zespół wspomnień i historii lokalnych" 

1998; 1914-1916 
referat 
Opis udziału Harcerstwa Galicji i Śląska Cieszyńskiego w walce o odzyskanie niepodległości w latach 1914-1916. Autor 
omawia zarówno samodzielne akcje podejmowane przez skautów i harcerzy w walce o niepodległość jak i organizowane 
w ramach przynależności do organizacji paramilitarnych oraz Legionów Polskich. Podaje liczne przykłady inicjatyw np.: 
organizację "Poczty Narodowej", służba wywiadowcza w Legionach, działalność intendencką i ogromny zasięg 
organizowanej służby opiekuńczo-sanitarnej. 
  
MHAR/ZHL/507/6 
MHAR/ZHL/507/5 
Harcerstwo Galicji i Śląska Cieszyńskiego w walce o niepodległość w latach 
 1914-1916 
Wojtycza Janusz 
1998; 1914-1916 
referat 
Autor przedstawia sytuację harcerstwa Galicji i Śląska Cieszyńskiego w przededniu wybuchu I wojny światowej. Opisuje 
istniejące w Galicji cztery niechętne sobie ośrodki pracy skautowej: Andrzej Małkowski działający na terenie Zakopanego, 
sympatyzujacy z ruchem strzeleckim Józefa Piłsudskieego, Czerwoni Skauci działający przy Związku Strzeleckim w 
Krakowie, Zarzewiacy oraz Związkowe Naczelnictwo Skautowe we Lwowie reprezentujące ideologię narodowej 
demokracji. Referat zawiera bogata bibliografię. 
  
MHAR/ZHL/507/7 
Harcerze w walkach o Lwów – listopad 1918 
Patelski Mariusz autor 
1998; 1918 
referat 
Udział skautów i harcerzy w walkach o Lwów w listopadzie 1918 roku. Na tle wydarzeń politycznych Europy autor 
przedstawia sytuację w ruchu skautowym Lwowa. Poznajemy kulisy konfliktów i zawieranych porozumień pomiędzy 
przywódcami organizacji walczących o niepodległość. Referat zawiera dokładne informacje o liczbie drużyn biorących 
udział w obronie Lwowa oraz losach uczestników walk. 
  
MHAR/ZHL/508 
Loretto i Puszcza Kamieniecka w latach okupacji 
Widlicki Mirosław 
2004; 1939-1945 
opracowanie 
Działalność Armii Krajowej w Puszczy Kamienieckiej opisana przez Mirosława Widlickiego, syna jednego z bohaterów 
prezentowanego opracowania - Jana Widlickiego ps.Orski. Zarys historii oparty zarówno na dostępnej bibliografii jak 
przede wszystkim relacjach ustnych uczestników walk podziemia. Obejmuje opis akcji sabotażowo-dywersyjnych, 
większych akcji bojowych, zrzutów broni oraz cichociemnych. Ukazana rola Sióstr Loretanek z Loretto n/Liwcem, które 
zorganizowały w klasztorze salę operacyjną, w której asystując przy operacjach ratowały życie żołnierzom walczacego 
podziemia. 
  
MHAR/ZHL/509 
Jubileuszowa Księga Drużyn, konkurs „Motywów” 
"Harcerstwo" Redakcja Miesięcznika ZHP 
1982; 1911-1982 
sprawozdanie rys historyczny 
Na ogłoszony w pażdzierniku 1981 roku - przez organ ZHP "Motywy"-  konkurs Jubileuszowej Księgi Drużyn nadesłano 
materiały dokumentujące historię skautingu i harcerstwa polskiego.Nadesłały je: 16 Poznańska Drużyna Harcerska im. 
gen. Józefa Bema, 9 Warszawska Drużyna Harcerzy "REDUTA" im. gen. J.L. Sowińskiego, 10 Warszawska Drużyna 
Harcerzy im. Piotra Pomiana, Drużyna Harcerska przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego w 
Tomaszowie Mazowieckim, 1 Drużyna Harcerska im. Przemysława w Śremie, 10 Krakowska Drużyna Harcerska "Dzieci 
Słońca" im. Andrzeja Małkowskiego, 26 Poznańska Drużyna Harcerska im. Henryka Sienkiewicza, 10 Poznańska 
Drużyna Harcerska im Leszka Białego, 3 Drużyna Harcerska im. Jana Kilińskiego w Pabianicach. Zgłoszenie w konkursie 
zadeklerowały także Komenda Krakowskiej Chorągwi im. Tadeusza Kościuszki oraz Komenda Chorągwi Gorzowskiej.  
  
MHAR/ZHL/510 
Kronika Zachodnio-Pomorskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego z lat 1956-1968 
Sławiński Marian (współautor) 
1967-1971; 1956-1968 
kronika 
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Kronika Zachodnio-Pomorskiej Choragwi ZHP obejmuje cezurę czasową lata 1956-1968. Materiały do niej zebrał i 
kronikę opracował w latach 1967-1971 hm Marian Sławiński.Prezentuje, w układzie chronologicznym, odpisy 
najważniejszych materiałów archiwalnych dokumentujących historię Choragwi Zachodnio-Pomorskiej. Zawiera opis 
faktów i wydarzeń, jest także cennym żródłem danych personalnych i statystycznych dotyczących dziejów Chorągwi.  
  
MHAR/ZHL/511 
Organizacja Małego Sabotażu „Wawer” 
Stowarzyszenie Szarych Szeregów (wydawca) 
2010; 1939-1944 
opracowanie 
Zarys historii Organizacji Małego Sabotażu "Wawer" wydany w 70. rocznicę jej powstania przez Stowarzyszenie Szarych 
Szeregów Oddział Warszawski. Zawiera poza ogólną informacją dotyczącą zakresu i charakteru działalności organizacji 
bardzo dokładny Kalendarz "Wawra" prowadzony od 26 pażdziernika 1939 do kwietnia 1944 roku. Materiały zawieraja 
także artykuły Krysyna Szelińskiej " Organizacja Małego Sabotażu "Wawer oraz Magdaleny Chadaj "Utrwalanie historii.  
  
MHAR/ZHL/512 
Książka i prasa w Powstaniu Warszawskim. Sesje Varsavianistyczne, z. 14 
Nowoszewski Roman (redaktor) 
2005; 1944 
opracowanie 
Dokument jest zbiorem 3 artykułów na temat książki i prasy w Powstaniu Warszawskim wydanym w ramach Sesji 
Varsavianistycznej przez biblioteki warszawskie w 2005 roku: 
-Straszewska M., Powstańczy „Biuletyn Informacyjny” 
- Bartoszewski W., Rola prasy i wydawnictw w Powstaniu Warszawskim 
-Kunert A. K., Prasa źródłem niedocenianym, 
  
MHAR/ZHL/513 
Żoliborski Hufiec BS Szarych Szeregów, cz. 1 
Duchowski Tymoteusz (autor) 
2009; 1939-1944 
opracowanie 
Jednostka jest pierwszą częścią opracowania na temat żoliborskiego hufca BS Szarych Szeregów  Bloku „Cytadela”, „Ula 
Wisła” 227 plutonu AK napisanego w 2009 roku przez Tymoteusza Duchowskiego ps. „Motylek”. Autor opisuje genezę 
powstania harcerskiego plutonu 227 AK, wymienia skład osobowy hufca BS „Chrobry,  działania „Ula Wisły”, składa 
batalionu „Zośka”. Zamieszczono również treść rozkazów z 10943 roku. 
  
MHAR/ZHL/514 
Wspomnienie z okresu II wojny światowej o W. i J. Filipiakach, mieszkańcach Zakroczymia (Ostrzykowizna) k. Modlina 
w woj. mazowieckim 
Bednarek Konrad (autor), Bednarek-Lewińska Krystyna (autor) 
po 2005; 1939-1946 
ulotka informacyjna, opracowanie, fotografia, mapa 
Dokument jest zapisem wspomnień rodzeństwa: Krystyny Bednarek-Lewińskiej i Konrada Bednarka z okresu II wojny 
światowej o Weronice i Janie Filipiakach, mieszkańcach Zakroczymia (Ostrzykowizna) k. Modlina w woj. mazowieckim 
spisanych w 1999 r. Dotyczą czasów Powstania Warszawskiego, niebezpiecznej ucieczki z Warszawy, okrutnych 
wydarzeń tego czasu, gościny w domu p. Filipiaków w Zakroczymiu i zbrodni popełnionych tam przez hitlerowców, 
przejazdu do Jędrzejowa i powrotu do Warszawy oraz dalszej historii rodziny Filipiaków. Do opracowania dołączono 
mapy okolic. 
  
MHAR/ZHL/515 
Pokochać Sielce w cieniu Łazienek, czyli jak sieleckie wróble łazienkowskich wron broniły – wspomnienie J. Kasprzaka 
Kasprzak Jerzy (autor) 
2011; 1934-1945 
wspomnienia, gazeta, zaproszenie 
Publikacja Jerzego Kasprzaka ps. „Albatros”  pt. „Pokochać Sielce w cieniu Łazienek czyli jak sieleckie wróble 
łazienkowskich wron broniły. Opowieść prawdziwa przedwojenno-wojenna.” Autor opisuję historię swojej dzielnicy w 
czasach 1934-1945 uwzględniając powstanie warszawskie. 
  
MHAR/ZHL/516 
Harcerstwo w Starachowicach w latach II wojny światowej 
Lewiński Zygmunt (autor) 
1974; 1939-1945 
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opracowanie 
Jednostka zawiera opracowanie hm. Zygmunta Lewińskiego z 1974 roku pt. „Harcerstwo w Starachowicach w latach II 
wojny światowej”. Autor opisuje pierwsze dni wojny, skład osobowy Komendy Obrony Starachowic, działalność 
konspiracyjną, działalność Szarych Szeregów w latach 1940-1941, wymienia uczestników, którzy zginęli w obozach. 
  
MHAR/ZHL/517 
Materiały do historii Hufca Mokotów 
Wiśniewska Halina (z d. Skarżyńska) (aktotwórca) 
1939-2008 
ulotka informacyjna, opracowanie, zaproszenie, sprawozdanie, notatki, dokument służbowy, gazeta 
W jednostce zebrane są materiały dotyczące historii hufca Mokotów: 
- historia hufca z lat 1939-1942 
- konspekt historii hufca autorstwa H. Wiśniewskiej 
-pismo „Arsenalik” z 25.03.2006, Był taki rajd” oprac. M. Wałęza w1995 r.,  
-Sprawozdanie z działalności Hufca za lata 1997-1999 (osobno Koncepcja Pracy Hufca na lata 1999-2003 wg A. 
Starskiego i wizja pracy hufca na 4 lata oprac przez J. Różyckiego), 1999-2003, 2003-2005, 2003-2007, 
- dokumenty potwierdzające nadanie hufcowi im. Szarych Szeregów w 1967 r. 
- materiały dotyczące obchodów 10-lecia nadania hufcowi im. Szarych Szeregów z 1977 r 
- materiały dotyczące obchodów 15-lecia nadania hufcowi im. Szarych Szeregów z 1982 r 
- materiały dotyczące obchodów 20-lecia nadania hufcowi im. Szarych Szeregów z 1987 r. 
- materiały dotyczące obchodów 30-lecia nadania hufcowi im. Szarych Szeregów z 1997 r. 
- omówienie wyników ankiety z okazji 50. rocznicy Akcji pod Arsenałem 
- zaproszenie na film pt. Akcja pod Arsenałem 
- dokumenty ze zlotu najstarszych drużyn i zlotu drużyn im. szarych szeregów 
- materiały ze zjazdów hufca 23.10.1999, 2005 i 2007. 
- komunikat nr 2/2008 „My, Seniorzy, nosimy Plakietkę Hufca warszawa Mokotów” z 12.2008 
  
MHAR/ZHL/518 
Wspomnienia Wandy Miller. Zastęp „Sarenki”, Koszalin 
Miller Wanda (autor) 
1947-1958 
wspomnienia 
Zeszyt zawiera fragmenty wspomnień Wandy Miller należącej do zastępu „Sarenki” dotyczące harcerstwa z lat 1947-1958 
ułożonych chronologicznie. Autorka opisuje zdobywanie kolejnych stopni, pracę zawodową, udział w obozach i kursach 
oraz pracę w Referacie Zuchowym Chorągwii Koszalińskiej. Wspomnienia spisane dość lakoniczne. 
  
MHAR/ZHL/519 
Materiały różne do historii harcerstwa 
Wiśniewska Halina (z d. Skarżyńska) (aktotwórca) 
1936-2010 
opracowanie, sprawozdanie, artykuł, list, odezwa, rozkaz, gawęda, komunikat, uchwała, statut, gazeta 
Zbiór materiałów do historii harcerstwa zebrane przez Halinę Wiśniewską obejmujące w większości lata 80te i 90te 20. 
wieku. Wśród nich uchwały i załączniki do nich, listy otwarte, uchwały z rożnych lat, stanowiska, komunikaty ( w tym 
sekretariaty prymasa Polski oraz Krajowego Duszpasterstwa Harcerek i Harcerzy z 1991), odezwy, rozkazy, instrukcje, 
regulaminy, z ważniejszych: 
- Monitor Polski z 20.04.1936 r 
- statut ZHP z 1981 r. 
- artykuły o powstaniu i różnicach między ZHP a ZHR, m.in.: „Czuwaj z Panem Bogiem”, „harcerskie sporty o pana 
Boga” 1995, „harce z harcerzami”, 1994, „Nowy ruch w ZHP” 1989, itd.  
- sprawozdanie z działalności hufca ZHP Mokotów za okres 10.1990-11.1991 
-podsumowanie po zjeździe ZHP w Bydgoszczy z 1991 r.   
-ocena polskiego harcerstwa z 1992 r,  
- wspomnienia ze zjazdu hufca z 1993 r, 
-korespondencję między Stanisławem Broniewskim a Stefanem Mirowskim z 1993 r, list od członka Rady Ministrów 
Aleksandra Halla 
-egzemplarze czasopism „Droga”1990 , „Czuwaj” 1981,1989, „Bratnie Słowo” 1981, „Rzeka” 1990, 1989,  
- wspomnienia Haliny Wiśniewskiej i wynotowane przez nią cytaty Al. Kamińskiego 
-opracowanie Piotra Borysa pt. „W drodze do skautingu” z 1995 r., Dominique Bernard pt. „Ruch harcerski w Polsce” z 
1991,  
- sprawozdanie zarządu głównego za lata 2006-2010 
  
MHAR/ZHL/520 
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Chorągiew Lwowska. Szkoła i drużyny harcerskie w Śniatynie: historia drużyn i sprawozdania Gimnazjum 1927/28 
i 1932/33 
Malicka Maria (aktotwórca) 
ok. 2000; 1926-1939 
opracowanie, sprawozdanie 
Jednostka dotyczy szkoły i  drużyn harcerskich w Śniatynie (Chorągiew Lwowska). Znajduje się w niej spisana historia 
harcerstwa z lat 1926-1939 oraz Sprawozdania państwowego Gimnazjum im. Fr. Karpińskiego w Śniatynie za rok szkolny 
1927/28 i 1932/33, w których są spisy nauczycieli, uczniów, podręczników, obiektów w pracowniach, frekwencja 
uczniów, wymieniono stosowane formy nauki, statystyki egzaminów dojrzałości, organizacje uczniowskie (w tym 
harcerstwo), dokształcanie nauczycieli i ważniejsze wydarzenia z życia szkoły. 
  
MHAR/ZHL/521 
Hufiec Kożuchów z siedzibą w Nowej Soli 
Weinert Emilia 
1945-1949 
kronika, wspomnienia 
Na materiały w teczce składają się: 
- wspomnienia hufcowej Emilii Wejnert - przybyłej do Nowej Soli w 1945 instruktorki, która wspomina w jaki sposób 
organizowała hufiec harcerek, aż do roku 1949 kiedy to przestała pełnić funkcję ze względów politycznych. 
- kroniki z obozu w Boguszowie z 1947 roku w Mszanie Dolnej z 1948 roku, które barwnie pokazują życie codzienne 
harcerek na ówczesnym obozie. 
  
- protokół przekazania drużyny z 1949 roku. 
- 3 nekrologi (wycinki z gazet) dh Pawła Ambrożewicza z 31.XII.2009 roku. 
  
MHAR/ZHL/522 
3 Warszawska Drużyna Harcerek – dokumenty 
Szczep 3 Warszawskich Drużyn Harcerskich "Słoneczniki" (aktotwórca) 
1959-1960 
dokumentacja aktowa, rozkaz 
Materiały w tym rokazy, podsumowanie Akcji Letniej Hufca Filtry. Dokumenty 3 Warszawskiej Drużyny Harcerek w 
tym: kierunki rozwoju (plan pracy), rozkazy, notatki. 
  
MHAR/ZHL/523 
Szczep „Słoneczniki”. 3 Warszawska Drużyna Harcerek, korespondencja i notatki hm. Wandy Skorupskiej 
Skorupska Wanda, hm (autor) 
1958-1977 
korespondencja, notatki 
Jednostka zawiera korespondencję i notatki prowadzone przez Wandę Skorupską, drużynową Szczepu „Słoneczniki” 
należącego do 3. Warszawskiej Żeńskiej Drużyny Harcerek, w tym m.in.: telegramy, listy, opisy, zalecenia, zaproszenia, 
kartki pocztowe, wpisy do kronik. 
  
MHAR/ZHL/524 
Szczep „Słoneczniki”. Książka pracy 3 Warszawskiej Drużyny Harcerek, drużynowa hm. Wanda Skorupska 
Szczep "Słoneczniki" (autor) 
1960-1961 
książka pracy 
  
MHAR/ZHL/525 
Szczep „Słoneczniki”. Notatki instruktorskie hm. Wandy Skorupskiej 
Skorupska Wanda, hm (autor) 
1958-1960 
notatki 
Notatki  hm. Wandy Skorupskiej – drużynowej Szczepu „Słoneczniki” Warszawskiej Drużyny Harcerek. Zawiera: notatki 
z przygotowania i przebiegu obozów, z rad szczepu, zbiórek, listę dopuszczonych do przyrzeczenia na apelu, wyniki 
konkursów, listy żywności, rozliczenie z wyjazdu kwatermistrzowskiego, obozów, opis zadania węzłowego, projekt święta 
szczepu, rozkazy. 
  
MHAR/ZHL/526 
Książka pracy obozu 3 Warszawskiej Drużyny Harcerek w Kondycji, 153 Warszawska Drużyna Harcerzy, 228 
Warszawska Drużyna Harcerek 
Szczep "Słoneczniki" (autor) 
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29.07.1965-24.08.1965 
książka pracy obozu harcerskiego 
Książka pracy obozu harcerskiego w kondycji (29.07.1965-24.08.1965) 3., 153. i 228. Warszawskiej Drużyny Harcerek z 
komendantką Małgorzatą Wappo zawiera: skład osobowy komendy, listę uczestniczek, program obozu, punktację, 
ustalenia regulaminowe, dziennik zajęć, rozkazy dzienne i raport obozowy i ocenę władz harcerskich. 
  
MHAR/ZHL/527 
Szczep „Słoneczniki”. Książka pracy obozu żeńskiego Ośrodka Filtry Hufca Ochota nad jez. Dłużek, pow. Szczytno 
Szczep "Słoneczniki" (autor) 
29.07-24.08.1966 
książka pracy obozu harcerskiego 
Książka pracy obozu żeńskiego Ośrodka Filtry Hufca Ochota nad jez. Dłużek pow. Szczytno zawiera: skład osobowy 
komendy, listę uczestniczek, program pracy obozu, ramowy rozkład dnia, dziennik zajęć, rozkazy dzienne, punktację. 
  
MHAR/ZHL/528 
Szczep „Słoneczniki”. Książka pracy obozu 3 i 153 Warszawskiej Drużyny Harcerek 
Szczep "Słoneczniki" (autor) 
27.07-22.08.1967 
książka pracy 
Szczep "Słoneczniki". Książka pracy obozu 3 i 153 Warszawskich Drużyny Harcerek w Karczmiskach zawiera:  skład 
osobowy komendy, listę uczestników, program obozu, ramowy rozkład dnia,  ustalenia regulaminowe, dziennik zajęć, 
rozkazy dzienne. 
  
MHAR/ZHL/529 
Kroniki Szczepu „Słoneczników” 
Szczep 3 Warszawskich Drużyn Harcerskich "Słoneczniki" (aktotwórca) 
2011; 1963-1965 
kronika 
1. Kronika obozu "Kubusia Puchatka" z sierpnia 1964 - Męcikał -Dybrzk; opisy kolejnych dni. 
2. Kronika zimowiska w Bakończycach 1964/1965. opisy kolejnych dni. 
3. Kronika obozu w Kondycji z sierpnia 1965, opisy kolejnych dni. 
4. Opis jednodniowej wycieczki do Szymanowa z 6.IV.1963. 
  
MHAR/ZHL/530 
Dziennik obozowy Szczepu „Słoneczników” 
Szczep 3 Warszawskich Drużyn Harcerskich "Słoneczniki" (aktotwórca) 
2011; 1958-1959 
kronika 
3 karty ze skanami dziennika i 3 kolejne z przepisaną treścią. dziennik obozowy Szczepu "Słoneczików" z  1958 i 1959 
roku. Pisany w dniach: 28.VIII.1958, 7.I.1959, 20.I.1959, 14 I 1959, 23.II.1959. 
  
MHAR/ZHL/531 
Kronika Kręgu Seniorów i Starszyzny Harcerskiej im. Jana Kucharskiego, Warszawa-Ursus 
Krąg Seniorów i Starszyzny Harcerskiej Warszawa-Ursus (aktotwórca) 
2011; 1986-2011 
kronika 
Kronika 25-lecia Kręgu Seniorów i Starszyzny działającego przy Hufcu Warszawa Ursus z lat 1986-2011. Komendantem 
Kręgu był wtedy hm. Zdzisław Łojszczyk. Kronika obejmuje: wstęp, opis powstania i początkowej działalności Kręgu, 
spis komendantów oraz opis celów i działań. Do części opisowej załączono zdjęcia z harcerskich wydarzeń i uroczystości.  
Uzupełnienie jednostki stanowi Ankieta-Relacja autorstwa hm. Tomasza Strzembosza z 1999 r. dotycząca Wiesława 
Łazowskiego (ur. 22.02.1930) i jego działalności w drugiej konspiracji  w latach 1945-1948. 
  
MHAR/ZHL/532 
O programowej współpracy 10 Lotniczej Warszawskiej Drużyny Harcerzy im. Stefana Batorego z 2 Warszawską Drużyną 
Harcerek im. Tadeusza Kościuszki 
Chojnacki Tadeusz, hm 
2009; 1946-1948 
opis współpracy 
Dokument dostarcza informacji o współpracy 10. Lotniczej Warszawskiej Drużyny im. Stefana Batorego z 2. Warszawską 
Żeńska Drużyną Harcerską  im. Tadeusza Kościuszki w latach 1946-1948. Materiał pochodzi z archiwum 10. LWDH, 
stanowi uzupełnienie do książki p.t. "Pomarańczowa Dwójka". Na końcu indeks nazwisk i pseudonimów harcerskich osób 
występujących w tekście oraz nota o autorze. 
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MHAR/ZHL/533 
Pakoscy skauci 1915-1916 
Witkowski Leon (autor) 
ok. 1972; 1915-1919 
opracowanie 
Kronika działalności skautów pakoskich z lat 1915-1919 spisana przez Leona Witkowskiego, Harcmistrza Polski 
Ludowej. Drużyna utworzona została 10.09.1915 roku. Dokument wymienia władze, członków w początkach działalności 
oraz w roku 1916, opisy i cele ćwiczeń, przeszkody ze strony służb zaboru pruskiego w dalszych latach. Rozwiązanie i 
reaktywację drużyn. 
  
MHAR/ZHL/534 
Chorągiew Śląska. Hufiec Dąbrowa Górnicza. Uroczystości rocznicowe przeprowadzenia Akcji „Koppe” 
Kalaga Kazimierz (autor) 
1998, 2001-2009; 1944 
dokumentacja aktowa 
Opracowania napisane przez dh Kazimierza Kalagę z okazji obchodów rocznicy Akcji Koppe.  
Jednostka zawiera trzy takie opracowania z lat 1998, 2001, 2005. Każde z nich zawiera opis przebiegu uroczystości, plan, 
wspomnienia o biorących udział w akcji bojowej, pieśni powstańcze i patriotyczne, wykaz wiadomości prasowych o 
uroczystości, kserokopie zdjęć. 
  
MHAR/ZHL/535 
„Opalowych Wspomnień Czar”. Działalność artystyczna w Hufcu Radomsko. Kronika festiwalu „Opal”  
Szczep 3 Warszawskich Drużyn Harcerskich "Słoneczniki" (aktotwórca) 
2010; 1985-2010 
kronika 
Dokument podsumowuje działalność artystyczną Hufca Radomsko; festiwalu "Opal" i jego kolejnych stylizacji. Tłumaczy 
nazwę festiwalu i przybliża postać patronki-druhny Rosi; załączono regulaminy konkursów oraz listy laureatów. Treść 
poprzeplatana jest zdjęciami z różnych edycji, skanami zdjęć druków ulotnych, festiwalowych plakietek, dyplomów, 
medali. 
  
MHAR/ZHL/536 
Zarys monografii Hufca Warszawa-Praga-Północ. Opracowanie biogramów harcerzy pochowanych na cmentarzach 
warszawskich 
Hufiec ZHP Warszawa Praga Północ Izba Pamięci i Tradycji (wydawca), Jozenas Wit, hm (autor), Skrońska Danuta, hm 
(autor) 
2008; 1911-2008 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
Materiały w teczce złożone z trzech części: 
1. Opracowanie "Zarys monografii Hufca Warszawa-Praga Północ". Opracowanie to jest rozwinięciem rozdziału „Co się 
działo w harcerstwie i hufcach praskich” wydawnictwa „Harcerstwo na Pradze Północ, Bródnie, Targówku i Białołęce” z 
2005 roku. „Zarys monografii…„ ma formę chronologicznego przeglądu wydarzeń. Opracowanie odznacza się dużą 
szczegółowością – zamieszczono detaliczne statystyki, listy odznaczonych, daty mianowań i odwołań z funkcji, 
szczegółowo wyliczono składy komend, komisji i rad, kwot zebranych przez poszczególne szczepy czy osoby finałach 
Wielkiej Orkiestry. Istotną częścią monografii Hufca Warszawa Praga Północ jest pokazanie „wodzów” i sztandarów 
hufca z okresu powojennego oraz pokazanie stanu organizacyjnego hufca i jego liczebności w procesie historycznego 
rozwoju. W opracowaniu zamieszczono podtytuł „Wydarzenia w Hufcach Praskich” – jest to kalendarium działalności 
hufca z lat 1911-2008. Na końcu tej części opracowania zamieszczono literaturę oraz indeks osób wymienionych w 
tekście.    
Do opracowania dołączono załączniki: 
a). Komendanci hufców praskich (Bródno, Targówek, Praga Centralna, Praga Nowa, Praga Północ) 
b). Sztandary Hufca Warszawa Praga Północ oraz drużyn i szczepów praskich. 
c).  Wykaz jednostek organizacyjnych hufca w latach: 1985, 1996, 1997, 1999, 2004, 2006, 2008 (w tym nazwiska 
drużynowych i komendantów szczepów). 
d). Trochę statystyki 
e). Rozkazy komendanta hufca Targówek phm. Zbigniewa Dobrowolskiego i p.o. komendantki hufca pwd. Wandy 
Junowicz – od nru 1/58-59 do 6/58-59 
f). Niektóre rozkazy komendanta hufca Praga Nowa phm. Jana Pośpiecha. 
W treści opracowania znajdują się przedruki zdjęć.  
2. Opracowanie pt. "Odeszli na wieczną wartę (wersja II poprawiona i uzupełniona)”. W opracowaniu zamieszczono, w 
podziale na cmentarze [Cmentarz Bródnowski; Cmentarz Północny w Warszawie (Wólka Węglowa)] biogramy harcerzy, 
którzy na nich spoczywają. W treści opracowania znajdują się przedruki zdjęć.  
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3. Opracowanie pt. "Odeszli na wieczną wartę”. W opracowaniu zamieszczono, w podziale na cmentarze [Cmentarz 
Bródnowski; Cmentarz Północny w Warszawie (wólka węglowa)] biogramy harcerzy, którzy na nich spoczywają. W treści 
opracowania znajdują się przedruki zdjęć. 
  
MHAR/ZHL/537 
Obóz Hufca Harcerek Łódź-Bałuty 1949. Materiały programowe 
Hufiec Harcerek Łódź-Bałuty (aktotwórca) 
1945-1949 
notatki 
Jednostka zawiera: plan wsi Kraszków, prace domowe, opisy ćwiczeń, obserwacja wsi Kraszków i nauka gwary, kurs 
pierwszej pomocy, bieg na stopień I, karta choroby, spisy drzew, plik informacji o Kurpiach i wsi Kotfin. Na osobnej, 
nowej karcie znajduje się wykaz obiektów w teczce. 
  
MHAR/ZHL/538 
Ruch Przyjaciół Harcerstwa w Mińsku Mazowieckim 
Hufiec Mińsk Mazowiecki (aktotwórca) 
2010 
ulotka informacyjna, wizytówka, płyta CD 
W skład jednostki wchodzą materiały dotyczące działalności Hufca Mińsk Mazowiecki: wizytówka Biura 
Rekonstrukcyjno-Technologicznego Zabytkowej Inżynierii Pojazdowej; płyta CD z artykułami na 100-lecie harcerstwa 
polskiego; ulotka informacyjna dot. Ruchu Przyjaciół harcerstwa; informacja o pierwszym Sejmiku Ruchu Przyjaciół 
Harcerstwa; informacja o zlocie seniorów harcerskich; informacja o Operacji Sprzątania Doliny Świdra i Jego Dopływów. 
  
MHAR/ZHL/539 
31 Krąg Starszoharcerski „Tatry” 
Grodecki Jerzy 
2004; 1950-2004 
kronika, artykuł 
Kronika Kręgu Starszego Harcerstwa "Tatry" z Toronto. W treści opisano organizację Kręgu, służbę harcerską, działalność 
patriotyczną, społeczna, polonijną. Przedstawiono sylwetki członków. W treści wiele, dobrej jakości skanowanych zdjęć. 
Dołączono spisy, listy, regulaminy, programy. Na osobnych kartach notatki z 25-lecia Kręgu, Sprawozdanie Drużyny 
Instruktorek, artykuł dot. 50-lecia Kręgu. 
  
MHAR/ZHL/540 
Historia kamiennej tablicy Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego 1982-1983 
1982-1983 
kronika 
Dokument opisuje historię powstania i dalsze losy kamiennej tablicy przyrzeczenia i prawa harcerskiego zawieszonej 
pierwotnie w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Na osobnych kartach znajdują się noty o 
harcmistrzu Aleksandrze Kamińskim oraz harcmistrzyni Jadwidze Falkowskiej. 
  
MHAR/ZHL/541 
Zenon Kochanowski – wspomnienia harcerskie 
Kochanowski Zenon (autor) 
po 1980; 1918-1980 
dokumentacja aktowa, wspomnienia 
Na poczatku opracowania autor zamieszcza fragment z wiersza "Lato leśnych ludzi" autorstwa M. Rodziewiczówny. 
Autor spisuje wspomnienia by utrwalić młodemu pokoleniu harcerskiemu obraz życia w przeszłości - przed wojną, w 
czasie okupacji i życia powojennego. Autor wspomina okres miedzywojenny, wspomina nieprzemijające atrybuty 
harcerskie - krzyż, prawo i przyrzeczenie. Wspomina o wadze patriotycznego i moralno-ideowego wychowania 
młodzieży. Wspomina również o wycieczkach, biwakach, o poznawaniu przyrody, o życiu obozowym, wspomina o 
gromadzie zuchów "Puchacze" przy 2 Poznańskiej Drużynie Harcerskiej. Wreszcie wraca do bolesnych wspomnień z II 
wojny światowej i pisze o harcerstwie po odzyskaniu niepodległości. 
  
MHAR/ZHL/542 
Sprawa o te ludzkie, polskie i harcerskie integracje. Refleksje o zlocie w Zegrzu 
Homplewicz Janusz prof. dr hab. (autor) 
1995 
dokumentacja aktowa, refleksja 
Opracowanie pt. "Sprawa o te ludzkie, polskie i harcerskie integracje. Refleksje pozlotowe". Autor prezentuje swoje 
refleksje na temat zlotu, który odbył się w Zegrzu. Z treści dokumentu wynika, iż autor jest za połączeniem ZHP i ZHR. 
Swoja wizję prezentuje za pomocą przenośni dwóch płynących żaglowców połączonych Orłem Białym. Okręty jednak nie 
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dopłynęły i tu zaznacza się wyraźna róznica między ZHP i ZHR. W dalszej części opracowania autor pisze o integracji. 
  
MHAR/ZHL/543 
Informacja o Tajnym Hufcu Harcerzy Płock, Gostynin. Udział harcerzy w obronie Płocka 1920 r.  
Wojtkiewicz Stanisław Strumph (autor), "Młody Obywatel" - miesięcznik (wydawca), "Dzień Legionowski" - 
jednodniówka (wydawca) 
1935; 1914-1945 
dokumentacja aktowa, wycinek prasowy 
Materiał zgromadzony w teczce to: 
1. Wycinek prasowy pt. „Udział Harcerzy w obronie Płocka 1920 r.” – Jednodniówka „Dnia Legionowskiego” – (1 strona 
A3) – w wycinku zamieszczono głównie nazwiska harcerzy i uczniów poległych w obronie Płocka. W treści zamieszczono 
zdjęcia oraz mapę szlaku bojowego (głównych uderzeń armii bolszewickiej) na Warszawę i Płock.  
2. Wycinek prasowy pt. „Najmłodsi Żołnierze Marszałka” pochodzący z miesięcznika „Młody Obywatel”, Nr 9 
(Specjalny), 1935 r., str. 20-26 – (2 strony A3). Wycinek poświęcony tworzeniu Legionów Polskich przez Marszałka 
Józefa Piłsudskiego. W treści autor opisuje zasługi najmłodszych harcerzy w walkach m.in. przy obronie Lwowa, Wilna, 
w walkach na Górnym Śląsku, na odcinku warszawskim w 1920 roku. Autor opisuje ich poświęcenie i chęć do walki, 
działania oraz głęboki patriotyzm jakim się odznaczali. Autor pisze, iż w latach 1914-1921 zginęło samych harcerzy i 
harcerek 584 osoby.  Treść wycinka prasowego bogato ilustrowana zdjęciami m.in. zdjęcie z dekoracji przez Naczelnego 
Wodza Marszałka Józefa Piłsudskiego 11-letniego Tadeusza Jeziorowskiego krzyżem walecznych za obronę Płocka. 
3. Materiał zatytułowany „Tajny Hufiec Harcerzy Płock” oraz „Szare Szeregi – Tajny Hufiec Harcerzy Gostynin” (1 
strona A3). W materiale zamieszczono na całej stronie A3 zdjęcia harcerzy należących do Tajnych Hufców Harcerzy w 
Płocku i Gostyninie. Pod zdjęciami zamieszczono imię nazwisko, pseudonim, pełnioną funkcję, czasami przynależność do 
drużyny lub hufca oraz lata życia. 
  
MHAR/ZHL/544 
Nadanie imienia Harcerskiej Poczty Polowej Powstania Warszawskiego (Skwer przy al. Armii Krajowej) 
Marowski Andrzej (autor), Społeczny Komitet Upamiętnienia Harcerskiej Poczty Polowej Powstania Warszawskiego 
(autor) 
2011; 2008-2011 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
Materiały w teczce złożone z trzech części: 
1. Płyta CD ze zdjęciami dotyczącymi nadania imienia Harcerskiej Poczty Polowej Powstania Warszawskiego. 
2. List skierowany do Druhny Katarzyny Traczyk, Dyrektora Muzeum Harcerstwa od Andrzeja Marowskiego 
przedstawiciela Społecznego Komitetu Upamiętnienia Harcerskiej Poczty Polowej Powstania Warszawskiego z informacja 
o przekazaniu najważniejszych dokumentów odnośnie podjętej inicjatywy i płyty CD ze zdjęciami. 
3. Opracowanie pt. „Upamiętnienie Harcerskiej Poczty Polowej Powstania Warszawskiego”. Skrócona historia inicjatywy 
społecznej o nadanie terenom zielonym w osiedlu Ruda położonym w dzielnicy Warszawa –Bielany imienia: „Park 
Harcerskiej Poczty Polowej Powstania Warszawskiego”. W treści opracowania znajdziemy skład Społecznego Komitetu i 
nazwiska osób biorących udział w inicjatywie, apel o nadanie imienia, protokół z akcji zbierania poparcia, uchwały i 
pisma władz dzielnicy, plany i szkice parku, informacje o Harcerskiej Poczcie Polowej Powstania Warszawskiego, 
opracowanie z dnia 7 maja 2011 roku z przebiegu uroczystości nadania imienia parkowi i odsłonięcia pamiątkowej tablicy. 
W treści opracowania przedruki zdjęć. 
  
MHAR/ZHL/545 
Wspomnienia Piotra Borowicza ps. „Struś” z listopada 1941 r. Raport roczny (2008) Harcerskiej Fundacji 
„Pomarańczarnia” 
Borowicz Piotr ps. "Struś" (autor), Bentkowski Piotr (autor), Chaczyńska Edyta (grafik), Mantorska Magdalena (redaktor) 
1978, 2009; 1941, 2009 
dokumentacja aktowa, opracowanie, wspomnienia 
Materiał zgromadzony w teczce składa się z dwóch części: 
1. „Wspomnienia Piotra Borowicza ps. „Struś”. Wspomnienia poświęcone pamięci drużynowego z czasów konspiracji 
Andrzeja Makólskiego ps. „Mały Jędrek” oraz kolegów z drużyny, którzy zginęli w czasie wojny. Wspomnienia dotyczy 
listopada 1941 roku. Do opracowania dołączono czarną kartę, na której naklejono 6 zdjęć. Zdjęcia bez opisu. 
2. Raport roczny 2008 Harcerskiej Fundacji „Pomarańczarnia”. Opracowanie poświęcone powstałej w 2005 roku 
organizacji pożytku publicznego, jej działalności i osiągnięciach. W opracowaniu znajdują się przedruki zdjęć.  
  
MHAR/ZHL/546 
W rocznicę śmierci Józefa Suskiego. Sprostowanie zarzutów podważających wiarygodność harcerskiej działalności 
konspiracyjnej w publikacjach Mariana Grześczyka 
Dymała Jerzy (współautor), Szczepaniak Henryk (współautor), Szymendera Zygmunt (współautor) 
1996; 1939-1940 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
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Opracowanie napisane w rocznicę śmierci Józefa Suskiego dotyczy sprostowania zarzutów podważających wiarygodność 
harcerskiej działalności konspiracyjnej w publikacjach Mariana Grześczyka. Niespodziewana śmierć Józefa Suskiego 
przekreśliła mu możliwość wyjaśnienia i udokumentowania swej konspiracyjnej działalności dotyczącej wysadzenia toru 
kolejowego w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 28.03.1940 r. Zadania tego podjęli się autorzy niniejszego opracowania w 
związku z szeregiem publikacji Mariana Grześczyka, w których autor autorytatywnie stwierdza, że akacja ta nie była 
dziełem dywersji, lecz prowokacją ze strony Niemców. Autorzy przedstawiają w treści dowody na udział Józefa Suskiego 
w szkoleniu dywersyjnym oraz na prawdziwość wysadzenia toru kolejowego w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 
28.03.1940 r. Do opracowania dołączono: 
1. Piśmiennictwo – Działalność harcerzy w czasie okupacji 1939-1945 w Ostrowie Wielkopolskim. Analiza 
dotychczasowych publikacji. (w opracowaniu Mariana Grześczyka). 
2. Aneks I. Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego (Instytut Naukowo-Badawczy) – Opinia w sprawie 
wysadzenia toru kolejowego w Ostrowie Wielkopolskim 28.03.1940 r. 
3. Aneks II. Oświadczenia uczestników Harcerskiego Pogotowia Wojennego przy 60 pp w Ostrowie Wielkopolskim. 
Wrzesień 1939 r. (Augustyniak Stanisław, Czemplik Tadeusz, Dymała Jerzy, Horyza Władysław, Kaczmarek Edward, 
Kubicki Stanisław, Leśniak Mieczysław, Rainert Tadeusz, Rybak Henryk, Sternal Leon, Suski Józef, Szymendera 
Zygmunt, Wasilewski Kazimierz). 
  
MHAR/ZHL/547 
2 Drużyna Harcerzy im. Władysława Sikorskiego w Rabce 
"Przebudzenie" - pismo kościelne (wydawca) 
po 2001; 1910-2001 
dokumentacja aktowa, wspomnienia 
W teczce zgromadzono następujące materiały: 
1. Zaproszenie do wspólnego uczestnictwa we Mszy Świętej w dniu 8 września 2001 roku w Kościele parafialnym p.w. 
św. Teresy w Rabce Zdroju oraz spotkaniu z okazji 56 lat istnienia 2 Drużyny Harcerzy im. Władysława Sikorskiego w 
Rabce oraz 5 rocznicy śmierci ks. Józefa Hojoła. 
2. Materiał zatytułowany „Słowo Boże na pogrzebie śp. Ks. Kanonika Józefa Hojoła w dniu 22 lipca 1996 roku w kościele 
parafialnym we Frydrychowicach” wydany w piśmie kościelnym „Przebudzenie” nr 8-9, 1996 rok. W materiale tym 
zawarto życiorys ks. Józefa Hojoła. 
3. Wizerunek Ks. Józefa Hojoła wraz z latami życia (1910-1996). 
  
MHAR/ZHL/548 
Relacje wojenne z lat 1945-1960 - Anin, Wołomin, Mińsk Mazowiecki. Biografie – Mieczysław Cichecki, Stanisław 
Lange, Jerzy Hellman 
Nowosielski Zbigniew (autor), Soćko Andrzej (autor), Drewnowski Jacek (współautor), Drewnowska Ewa (współautor), 
Komenda Hufca ZHP w Wołominie (wydawca), Radecki Władysław (autor), Cichecki Józef (autor), Studziński Gustaw 
(autor), Gregorkiewicz Antoni (autor), Żurkowski Tadeusz (autor) 
1938, 1939, po 1967; 1919-1998 
dokumentacja aktowa, biografia, opracowanie 
W teczce zgromadzono następujące materiały: 
1. Apel: „Apel do wszystkich, którym los naszej ojczyzny nie jest obojętny!” wydany przez Komendę Hufca „Mazowsze” 
w Mińsku Mazowieckim (Zbigniew Nowosielski, Andrzej Soćko).  
2. Apel do Kolegów Kombatantów wystosowany przez Zbigniewa Nowosielskiego z prośbą o przekazanie lub 
udostępnienie do skanowania posiadanych materiałów dotyczących harcerstwa. 
3. Biografia Jerzego Hellmana – harcerza i lekarza napisana przez Ewę i Jacka Drewnowskich. Uwagi do tego 
opracowania spisane przez Stefana Romanowskiego. Tekst Jacka Drewnowskiego pt. „Harcerstwo w Aninie od 1957 do 
1961 roku”. 
4.  Broszura wydana przez Hufiec ZHP Wołomin w 1982 roku z Biografią Harcmistrza Mieczysława Cicheckiego. W 
treści broszury przedruki zdjęć. 
5. Odpis wydany przez Związek Bojowników o Wolność i Demokrację. Zarząd Okręgu Warszawa dotyczący legitymacji 
Cicheckiego Mieczysława. 
6. Biografia ze zdjęciem Cicheckiego Mieczysława spisana przez Radeckiego Władysława. 
7. Akt mianowania na porucznika rezerwy wystawiony przez Prezydenta RP w 1938 roku (kserokopia) na nazwisko 
Cichecki Mieczysław Józef . 
8. List Burmistrza Wołomina J. Cicheckiego do Mieczysława Cicheckiego, hm. z podziękowaniem za współpracę w 
ramach ZHP. 
9. Oświadczenie świadka Studzińskiego Gustawa w sprawie Cicheckiego Mieczysława. 
10. Oświadczenie świadka Gregorkiewicza Antoniego w sprawie Cicheckiego Mieczysława. 
11. Tekst z dnia 18 grudnia 1981 r. pt. „Zasłużony działacz harcerski i instruktor oraz społecznik, wybitny współtwórca 
harcerstwa wołomińskiego – hm. Stanisław Lange (1898-1960) – biografia – 2 egzemplarze. 
12. Pismo z dnia 18 lipca 1989 roku Radeckiego Władysława hm. z prośbą o przyznanie „Harcerskiego Krzyża Zasługi z 
Mieczami” oraz stopni harcmistrzów – Radeckiemu Władysławowi i Tadeuszowi Bogackiemu. 
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13. Materiały różne zgromadzone przez Tadeusza Żurkowskiego, które opracował podczas pobytu w Domu Opieki św. 
Franciszka (Willa „Pawłówka”; Królikarnia; Bodzio-historia prawdziwa; pamiątkowa kolumna z orłem na Mokotowie; 
odnalezienie w Łazienkach miejsca obozowiska księcia Kazimierza Sprawiedliwego z roku 1194 – 2 egzemplarze; 
Początek powstania Zamku Królewskiego w Warszawie). 
  
MHAR/ZHL/549 
Relacja o pracy harcerzy w Otwocku w latach 1939-1949 
Kozownicki Jan (autor), Szarek Waldemar (autor) 
2001; 1939-1949 
dokumentacja aktowa, relacja 
Autor prezentuje własne wspomnienia związane z harcerstwem, do którego wstąpił w Otwocku z początkiem roku 1939 
do drużyny przy Szkole Powszechnej przy ul. Moniuszki. Po wybuchu II wojny światowej stracił kontakt z harcerstwem 
aż do 1942 roku, kiedy to nawiązał kontakt z konspiracyjna organizacja harcerską "Szare Szeregi" w okręgu „Sosna” w 
Otwocku, przybierając pseudonim Lisowczyk. W dalszej części tekstu autor pisze o własnej działalności konspiracyjnej (w 
dowodzonej przez siebie grupie), która polegała na: odbiorze tajnej korespondencji i meldunków z terenu i dalszy przerzut 
tych materiałów na terenie Otwocka i na linii Otwock-Warszawa; „wypożyczanie” zakazanej literatury, wydawnictw 
szkoleniowych i instrukcji harcerskich; awaryjny przerzut broni i amunicji na trasie Wawer-Otwock-Celestynów; 
kolportaż prasy podziemnej; odbiór na stacji, pilotowanie i ubezpieczanie na terenie Otwocka odwiedzin inspekcyjnych 
kierownictwa Szarych Szeregów. Po zakończeniu wojny autor został aresztowany w maju 1945 r. przez Urząd 
Bezpieczeństwa i osadzony w X pawilonie wiezienia mokotowskiego na ul. Rakowieckiej. Zwolniono go w listopadzie 
1945 r. W lutym 1946 roku autor wyjeżdża z ojcem do Bojanowa, powiat Rawicz gdzie wstępuje do 6 Drużyny Harcerzy 
im. Bolesława Chrobrego w Bojanowie, w której obejmuje funkcje kronikarza. Na terenie Bojanowa utworzono jeszcze 15 
Drużynę Skautową im. Tadeusza Rejtana. Czynna pracę harcerska autora przerywa pobór do wojska w 1949 roku.  
Do relacji dołączono uzupełnienie autorstwa Waldemara Szarka. 
  
MHAR/ZHL/550 
Hufiec ZHP Pruszków. Informacja o szczepie drużyn harcerskich i zuchowych przy szkole nr 2 w Pruszkowie 
Besiński E. (autor), Kowalczyk Zdzisław, hm (autor), Kowalska Hanna, hm (autor) 
po 1969; 1968-2003 
dokumentacja aktowa, wycinek prasowy, dyplom, podziękowanie 
W teczce zgromadzono następujące materiały: 
1. Wycinek prasowy pt. „W I rocznicę (24.10.1994 – 24.10.1995) powstania Szczepu ZHP przy Szkole nr 2 w Pruszkowie 
na osiedlu Staszica” – artykuł o osiągnięciach Szczepu w ciągu roku działalności. 
2. Dwa wycinki prasowe pt. „1500 harcerzy przebywało na obozach” oraz artykuł hm. Zdzisława Kowalczyka pt. 
„Harcerze przygotowują się do akcji letniej”. Oba artykuły poświęcone akcji letniej – organizacji obozów stałych i 
wędrownych.  
3. Podziękowanie od hm. Hanny Kowalskiej Komendantki Hufca ZHP Sierpc skierowane do hm. Zdzisława Kowalczyka 
– Komendanta podobozu w Słupi. 
4. Podziękowanie z dnia 18 sierpnia 1995 r. od Rodziców i dzieci biorących udział w obozie w Okartowie k/Orzysza 
skierowane do Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 2 w Pruszkowie, a w szczególności do Komendanta Zbigniewa 
Kowalczyka oraz Oboźnego Leonarda Ołowni. Pod tekstem podpisy. 
5. Podziękowanie kadry obozu w Okartowie z dnia 09.08.1991 r. skierowane do Zdzisława Kowalczyka.  
6. Dyplom dla hm. Zdzisława Kowalczyka – Poręba Wielka – 22-30.04.2003 r. Na odwrocie podpisy uczestników. 
7. Rysunek. 
  
MHAR/ZHL/551 
Materiały do historii Hufca Warszawa-Praga-Północ 
Hufiec Warszawa Praga Północ (aktotwórca) 
1907-2004 
książka pracy 
Jednostka jest zbiorem dokumentów do historii Hufca Warszawa Praga-Północ. Zawiera artykuły i notatki na temat historii 
hufca, historię z lat 1907-2004, historię 17. Warszawskiej Drużyny Harcerskiej i Gromady Zuchowej z lat 1911-1918 
zdjęcia z obozów i personalne, spis władz od 1931 do 2004, statystyki, katalog drużyn i szczepów, listę plakietek hufca 
wraz ze zdjęciami, zespół map, spis bohaterów drużyn, wspomnienie o Aleksandrze Solińskim, Macieju Kolke informację 
o Kręgu Starszoharcerskim „Kuźnica”, wspomnienia Jerzego Bańkowskiego z 26. WDH, wspomnienia o Zdzisławie 
Domaradzkim, historię szczepów nr. 51, 72, 140, 205, 260, 273, 285,  fragment „Biuletynu Historycznego” Chorągwi 
Stołecznej z 02.1983, „Stolicy” z 13.04.1986 oraz egzemplarzy „Drużyny” 1980 r. i „Skauta” 1993. 
  
MHAR/ZHL/552 
Materiały do historii harcerstwa bydgoskiego 
Janke Teodora 
po 1956; 1919-1949 
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opracowanie 
Materiały na temat historii harcerstwa w Bydgoszczy, w tym działalności bydgoskich harcerek podczas II wojny 
światowej. Tajne nauczanie podczas II wojny światowej na terenie Bydgoszczy. Artykuły prasowe na tematy związane 
pośrednio z harcerstwem: o Domu Opieki Społecznej Caritas i szkoły specjalnej w Kadłubie k. strzelec Opolskich, 
prowadzonym przez zakonnice, byłą instruktorkę harcerską hm. Zofię Moroz oraz o działającej tam drużynie 
Nieprzetartego Szlaku prowadzonej przez hm. Marię Kosiorek-Semeńczuk; o nauce języków obcych w ramach 
Bydgoskiej Akcji Nauczania Języków Obcych (BANJO). Wspomnienia o dh. Walerii Felchnerowskiej i wiersze jej 
autorstwa. Wspomnienia o bydgoskich instruktorkach: Elżbiecie Smółko, Marii Burskiej, Wandzie Dziembowskiej-
Barciszewskiej, Zofii Tuszyńskiej, Agnieszce Kosobrudzkiej-Świerczkowskiej, Czesławie Marii Zamojskiej, Marii 
Zielonackiej, Zofii Kopeć, Janinie Następniakównie, Marii Mundryk-Krynickiej, Leokadii Pacho, Joannie Depkównie-
Huberowej, Zofii Kamza, Annie Nowotnej, Marii Pajorównie, Zofii Waszakównie-Dobrowolskiej, Krystynie Nagajównie-
Zengteler. 
  
MHAR/ZHL/553 
Okręgowy Komitet Odrodzenia ZHP w Bydgoszczy 
Janke Teodora spuścizna 
1989-1991 
dokumentacja aktowa 
Dokumenty związane z Okręgowym Komitetem Odrodzenia ZHP w Bydgoszczy. Znajdują się tu oficjalne, pisma, listy 
informacje związane z udziałem harcerzy w pielgrzymce Jana Pawła II w 1991 roku i Zlocie Jubileuszowym na 80 lecie 
harcerstwa w Częstochowie. Korespondencja min. Stanisława Broniewskiego "Orszy" czy Teodory Janke z Bydgoszczy. 
Przełomowy okres dla harcerstwa w Polsce, kiedy to tworzył się ZHR czy obradowano nad nową redakcją prawa i 
przyrzeczenia harcerskiego. 
  
MHAR/ZHL/554 
Notatka o rozbiciu więzienia w Jaśle 1943 
Magura-Witkowska Maria (autor) 
2008; 1943-1944 
opracowanie 
Kserokopia notatki (wykonanej techniką naklejania na kartkę zdjęć i wycinków maszynopisu) na temat akcji uwolnienia z 
więzienia w Jaśle więźniów, w tym aresztowanych żołnierzy Armii Krajowej, w nocy z 5 na 6 sierpnia 1943 r. Opis 
późniejszych działań gestapo, aresztowania i zamordowania uczestników akcji. 
  
MHAR/ZHL/555 
Zadania grunwaldzkie 2005/2006, 7 Drużyna Harcerska „Dragon” im. 1 Dywizji Pancernej, Hufiec Międzychód  
7 Drużyna Harcerska "Dragon" (aktotwórca) 
2006; 2005-2006 
opracowanie 
Wydrukowany opis działań 7 Drużyny Harcerskiej "Dragoni" im. 1 Dywizji Pancernej z Hufca Międzychód, w tym 
realizacji zadań grunwaldzkich w roku 2005/2006. 
  
MHAR/ZHL/556 
Relacja o internacie dla chłopców przy ul. Czarnieckiego 49 
Rościszewski Paweł (autor) 
2010; 1941-1944 
opracowanie 
Wspomnienia Pawła Rościszewskiego na temat internatu dla chłopców w Warszawie przy ul. Czarnieckiego 49 na 
Żoliborzu, działającego w latach 1941-1944. Działanie internatu, sytuacja mieszkających tam chłopców, wspomnienie o 
kierowniczce hm. Jadwidze Luśniak i zastępczyni kierowniczki hm. Marii Skrzyszewskiej. Wydruki zdjęć 
przedstawiających życie w internacie i jego mieszkańców. 
  
MHAR/ZHL/557 
Materiały do historii 10 Warszawskiej Drużyny Harcerzy 
Chojnacki Tadeusz, hm 
1986; 1911-1986 
opracowanie 
Opracowanie na temat historii środowiska 10 Warszawskich Drużyn Harcerskich, w tym 10 WDH przy Technikum 
Mechanicznym im. Konarskiego, 10 Lotniczej Warszawskiej Drużyny Harcerzy oraz Harcerskiego Kręgu Seniorów 
"Twierdza" zrzeszającego dawnych harcerzy z "10". 
  
MHAR/ZHL/558 
Materiały do historii Kręgu Seniorów „Twierdza” 
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Harcerski Krąg Seniorów "Twierdza" (aktotwórca) 
1984-2005 
opracowanie 
Materiały wydawane przez Harcerski Krąg Seniorów "Twierdza", w tym kolejne numery gazetki kręgu "Dycha". 
Informacje o działalności kręgu. Programy działania kręgu. Pamiątki po udziale kręgu w zlotach seniorów i innych 
imprezach dla harcerskich seniorów. 
  
MHAR/ZHL/559 
Konkurs „Szukamy śladów wojny” 
Borodzik Andrzej (aktotwórca) 
2009; 1939-1945 
opracowanie 
Prace konkursowe z konkursu "Szukamy śladów wojny" zorganizowanego w 2009 r. przez Radę Porozumienia o 
Współpracy Organizacji Harcerskich i Kombatanckich (przewodniczący rady porozumienia hm. Feliks Borodzik, 
przewodniczący jury konkursu hm. Andrzej Borodzik). Wśród prac: historia Juliana Trauba, więźnia obozu Auschwitz; 
opracowanie na temat wojennych tajemnic miasta Kamienna Góra; wspomnienia na temat obrony Katowic w 1939 r. i 
późniejszej okupacji hitlerowskiej na tym terenie; konspiracja na terenie Urzędowa; Żydzi z terenu Urzędowa i ich 
zagłada. 
  
MHAR/ZHL/560 
Ocena ZHP 1945-1970 przez Harcerską Komisję Historyczną w Londynie 
Harcerska Komisja Historyczna ZHP w Londynie 
1971; 1945-1970 
opracowanie 
Kserokopia z Harcerskich Zeszytów Historycznych, zawiera jedynie fragment oceny Harcerstwa w Polsce w okresie 1945-
1970. Z powodu braku wszystkch stron z oceny, kserokopia jest niekompletna. Brakuje czterech ostatnich rozdziałów. 
  
MHAR/ZHL/561 
Dzień Wawerski w Muzeum Niepodległości – materiały 
Zarembski Paweł autor kilku listów, wielu, Duchowski Tymoteusz autor kominukaty Oddziału warszawskiego Stow. 
Szarych Szereg 
2000-2001 
list, zaproszenie, komunikat, kalendarium, plan obchodów 60 rocznicy utworzenia "Wawer" 
Zbiór różnych materiałów dotyczących obchodów 60 rocznicy utworzenia Organizacji Małego Sabotażu "Wawer", w tym:  
1. Wstępny plan obchodów, 
2. Lista osób, do których wysłano zaproszenia, 
3. Propozycje dotyczące programu obchodow - do rozważenia. 
4. Listy od hm. Pawła Zarembskiego do: Drektora Muzeum Niepodległości w Warszawie, Dyrektora Archiwum Wytwórni 
Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie, Dyrektora Warszawskiego Ośrodka Telewizyjnego,  
5. Kalendarz "Wawra" opracowany przez Tymoteusza Duchowskiego, 
6. Odręcznie narysowany schemat organizacji "Wawer" wraz z rozpiską członków opracowała Krystyna Szelińska, 
7. Dwa egzemplarze terminarza uroczystości wraz z odręcznymi adnotacjami. 
8. Dwa egzemplarze Komunikatu nr 2/2000 Oddziału warszawskiego Stowarzyszenia Szarych  Szeregów z odręcznymi 
adnotacjami. 
  
MHAR/ZHL/562 
„Nie wszyscy, ale dojdziemy”. Polskie Siły Zbrojne w Rosji 1941-1942 
Trojanowska Wanda (autor) 
1955 ; 1941-1942 
opracowanie 
Teczka zawiera I częśc opracowania historii Polskich Sił Zbrojnych 1941-1942. 
Spis rozdziałow: 
1. Polskie Siły Zbrojne na terenie ZSRR, 
2. Historia organizacji pomociczej służby kobiet w ZSRR w ramach Polskich Sił Zbrojnych, 
3. Zakwaterowanie, 
4. Umundurowanie, 
5. Wyżywnienie, 
6. Sanitarjat i nasze straty, 
7. Świetliczarstwo, 
8. Łączność, 
9. Służba administracyjna, 
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10. Dzieci i młodzierz w Polsskich Siłach zbrojnych w Rosji, 
11. Lista zmarłych junaczek, 
12. Teatr, 
13. Wyszkolenie, 
14. pomocnicza Służba Kobietw Rosji w świetle rozkazów. 
  
MHAR/ZHL/563 
Harcerki przemyskie – materiały 
wielu, Bury Joanna autorka opracowania "Harcerki Przemyskie" 
1926-2003 
materiały biograficzne 
Teczka zawiera materiały związane z życiem i działalnośćią Jadwigi Konopki- Więcek. Zbiór materiałow zawiera: 
1. Opracowanie "Harcerki przemyskie" autorstwa Jaoanny Bury, 
2. Wyjątek ze wspomnień Jadwigi Więcek. 
3. informację do pamiątek z gabloty z wystawy "90 lat Harcerstwa Krosieńskiego". 
4. Nekrolog Jadwigi Więcek. 
5. Kserokopie artykułow i nekrologow z gazet dot. Jadwigi Więcek. 
6. Poświadczenie przyznania stopnia harcmistrza dh. Jadwidze Więcek. 
7. Poświadczenie mianowania Jadwigi Więcek na stopień podporucznika Wojska Polskiego. Wraz z zaproszeniem na 
uroczystośc mianowania. 
8. Kserokopię książeczki harcerskiej dh. Jadwigi. 
9. Kserokopię legitymacji srebrnego krzyża zasługi dla ZHP i rozety - miecze do krzyża zasługi dla ZHP. 
10. Dyplom odbudowy Warszawy. 
11. Kserokopię ze Słownika Biograficznego Związku Nauczycielstwa Polskiego z artykułem biograficznym na temat dh 
Jadwigi. 
  
MHAR/ZHL/564 
Wychowanie religijne młodzieży harcerskiej 
Potocki Andrzej (autor) 
2012 [?]; 1912-2003 
opracowanie 
Opracowanie "Wychowanie religijne młodzieży harcerskiej", podizał na części: 
I Historia, teraźniejszość, przyszłość 
   Wprowadzenie 
   1. Poszukiwanie religijnej tożsamości harcerstwa, 
     1.1. Związek Harcerstwa Polskiego 
     1.2. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej 
     1.3. Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" 
   2. Duszpasterstwo harcerek i harcerzy 
     2.1. Tradycje 
     2.2. Nowe pomysły i budowanie struktur 
     2.3. Formy pracy duszpasterskiej 
Oczekiwania i perspektywy 
  
MHAR/ZHL/565 
Relacja o drużynie harcerskiej we Władywostoku 
Ajewski Eugeniusz 
po 1980; 1917-1918 
opracowanie, artykuł 
Opracowanie poświęcone jest historii 1 Harcerskiej Drużyny Morskiej (na Dalekim Wchodzie) we Władywostoku im. 
Tadeusza Kościuszki. Oprócz artukułow pościęconych historii drużyny znajdują się też informacje o jej członkach, a takze 
fragment z opracowania (nieznany tytuł) z informacjami o drużynie. 
  
MHAR/ZHL/566 
Historia 264 Warszawskiej Drużyny Harcerzy – kronika 
Truchanowicz Tadeusz (autor), Skalski Wojciech (współautor) 
po 1985; 1920-1985 
kronika, opracowanie 
Kronika 246 Warszawskiej Drużyny Harcerzy im. Tadeusza Kościuszki. Kserokopia kroniki z całą zawartością.  
  
MHAR/ZHL/567 
Historia Hufca Piaseczno im. Bohaterów Pokoju 
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opracowanie zbiorowe 
1987; 1956-1986 
opracowanie 
Historia Hufca Piaseczno im. Bohaterów Pokoju w latach 1956-1986. 
Spis treści: 
1. Wstęp 
2. Powstanie Hufca ZHP Piaseczno 
3. O działalności Hufca 
4. Najważniejsze wydarzenia 
5. Komendanci Hufca, komendy, rady 
6. Obozy 
7. Kształcenie instruktorskie 
8. Bohater Hufca 
9. Święto Hufca 
10. Spis instruktorów 
11. Spis drużyn 
12. Zakończenie 
  
MHAR/ZHL/569 
Od zastępu i drużyny do kręgu starszoharcerskiego w Przemyślu 1909-1992 
Kurek Julian (autor) 
2001; 1909-1992 
historiografia 
Dokument opisuje historię tworzenia się kręgów starszoharcerskich, ich kształtowanie i rozwój. Zawiera spisy harcerzy i 
harcerek z różnych lat. W treści zeskanowane zdjęcia, dokumenty oraz bibliografia zagadnienia.  
  
MHAR/ZHL/570 
Z dziejów harcerstwa dąbrowskiego. Wystawa czasowa w Muzeum Miejskim "Sztygarka". 
Kosakowskia Jadwiga, Rybak Arkadiusz 
2003; 26.04.2002-31.10.2002 
opracowanie 
Dokument to opracowanie będące jednocześnie relacją z wystawy czasowej (z 2002 roku) omawiającej dzieje harcerstwa 
dąbrowskiego. Zawiera kalendarium, omawia najważniejsze sylwetki i wydarzenia  z życia harcerskiego. Do opracowania 
dołączono bogaty materiał ilustracyjny. 
  
MHAR/ZHL/571 
Obozy Hufca Warszawa-Praga-Południe 1958-1974 
Truchanowicz Tadeusz 
1974; 1958-1974 
historiografia, kronika 
Dokument jest kroniką obozów Hufca Praga Południe. Zawiera spis wydarzeń, osób i najważniejszych faktów z życia 
harcerskiego. Treść podzielono na dwie części: 1. i 2. dotyczy lat 1958-1969, część 3., która ma dopiero powstać,  ma 
odnosić się do lat 1970-1972. Autorem opracowania jest Tadeusz Truchanowicz. 
  
MHAR/ZHL/572 
Zapis działalności Akademickiego Kręgu Harcerskiego „Wodnik” na Politechnice Gdańskiej w latach 1945-1950 
Truchanowicz Tadeusz 
ok. 1990; 1945-1950 
historiografia, kronika 
Dokument jest kroniką działalności mającego siedzibę na Politechnice Gdańskiej Akademickiego Kręgu Harcerskiego 
"Wodnik". Obejmuje lata: 1945-1950, spisał ją, po około 40 latach, Tadeusz Keller. Opisuje historię utworzenia Kręgu, 
wymienia powołane zespoły, zaangażowane osoby, opisuje działalność żeglarską, zgrupowanie z 1946 roku oraz stałe 
czynności Kręgu. 
  
MHAR/ZHL/573 
Zlot harcerski z okazji przyjazdu do Gdyni Baden-Powella w 1933 r. Odsłonięcie tablicy ku jego czci 
nieznany 
do ok. 2004; 1933 
historiografia, kronika, biuletyn, artykuł 
Teczka stanowi zespół informacji o twórcy idei scoutingu - Baden Powell'u oraz zlocie harcerskim zorganizowanym z 
okazji jego przybycia do Gdyni w 1933 roku. Są to noty encyklopedyczne oraz rtykuły z gazet z róznych lat opisujacych 
różne aspekty tego zlotu. W materiałach znajduje sie duża ilość przekserwoanych zdjęć. 
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MHAR/ZHL/574 
Sprawozdanie Komendy Międzynarodowego Zlotu Skautów Wodnych w Polsce, Garczyn – Pomorze 6-21.08.1932 r. 
nieznany 
ok. 2000; 1932 
historiografia, kronika 
Dokument jest sprawozdaniem Komendy Międzynarodowej Zlotu Skautów Wodnych w Polsce (Garczyn-Pomorze) 
dotyczącym zlotu, który odbył się w dniach 6-21.08.1932 i spisanym 23.10.1932. Opisano w nim: prace przygotowawcze, 
przebieg zlotu, prace wykonane przez szefostwo i komitety oraz likwidację zlotu. Dołączono sprawozdanie szefa 
finansów, spis drużyn, które uczestniczyły w zlocie, spis szczególnie pomocnych osób spoza komendy, wyniki konkursów 
oraz zestawienia wydatków. 
  
MHAR/ZHL/575 
Patriotyczna manifestacja „Trzymamy straż nad Odrą – rzeką pokoju”, seminarium „Młodzież w walce o pokój”, 
instruktorska sesja historyczna Szczecin 11-13.04.1986, 23-24.06.1986 
Glapiak Sylwester (aktotwórca) 
1986 
artykuł, broszura, pocztówka 
Jednostka zawiera karty okolicznościowe z pieczęciami oraz zdjęcia odnoszące się do Instruktorskiej Sesji Historycznej 
p.t. "Harcerska Straż nad Odrą Rzeką Pokoju", która odbyła się w Szczecinie w 1986 roku. Zawiera również niektóre 
wydania dzienników "Głos Szczeciński" i "Kurier Szczeciński" z opisem i relacjami odbywającego się równolegle 
3dniowego zlotu młodzieży pod hasłem "Trzymamy straż nad Odrą- rzeką pokoju", który odbył się w 40-lecie mającego 
miejsce w 1946 roku zlotu pod hasłem "Trzymamy straż nad Odrą". Zawiera również informator o Pomniku Czynu 
Polaków. 
  
MHAR/ZHL/576 
Jubileuszowy Zlot Harcerstwa na 70-lecie, Kraków 18-20.09.1981 
Glapiak Sylwester 
1981; 1911-1981 
ulotka informacyjna, artykuł, notatki 
Jednostka zawiera zestaw informacji dotyczący Jubileuszowego Zlotu Harcerstwa w Krakowie w dniach 18-20.09.1981 
upamiętniającego 70 lat powstania harcerstwa na ziemiach polskich. 
  
MHAR/ZHL/577 
Krąg Seniorów Instruktorów „Korzenie” w Gdańsku. Różne materiały 
Glapiak Sylwester (aktotwórca) 
1981-2011 
ulotka informacyjna, notatki, kalendarz, fotografia 
Jednostka zawiera zestaw informacji dotyczący uczestnictwa przedstawicieli Kręgu Seniorów instruktorów „Korzenie” z 
Gdańska (Chorągwi Gdańskiej) w różnych uroczystościach (np. w manifestacji społeczeństwa ziemi Starogardzkiej), 
przekazywaniu dokumentów, wypełnionych kwestionariuszach  i ankietach, wirtualnym muzeum harcerstwa pomorskiego, 
wystawach związanych i niezwiązanych z działalnością harcerska oraz szereg informacji  o wydarzeniach w regionie. 
Omówiony jest również przebieg i wyniki spotkania przedstawicieli Komisji Historycznych Komend Chorągwi w 
Śródborowie, program narady Komisji Historycznej Polski Północnej, czy lista osób uczestnicząca w spotkaniu w ratuszu 
Staromiejskim w Gdański w dniu 02.03.1979. W teczce znajduje się również kalendarz strażacki z 1989 roku. 
  
MHAR/ZHL/578 
75 lat Hufca ZHP w Lesznie. Komendantki i komendanci Hufców ZHP w latach 1920-1995 
Rękoś Feliks (autor) 
1994-1995; 1920-1995 
historiografia, opracowanie 
Jednostka stanowi spis Komendantów i Komendantek Hufców ZHP w Lesznie z lat 1920-1995.  Zawiera listy osób wraz z 
datami urzędowania oraz ich biografie. 
  
MHAR/ZHL/579 
Materiały z 70-lecia harcerstwa kościańskiego 1912-1982 
Glapiak Sylwester (aktotwórca) 
1982 
ulotka informacyjna, notatki, naszywka, fotografia, pocztówka, broszura, informator, gazeta 
Jednostka zawiera broszurę z obchodów 70-lecia harcerstwa Kościańskiego, informator dot. harcerstwa kościańskiego z lat 
1912-1982, broszurę na temat pomnika harcerzy w Kościanie oraz szereg wzmianek, artykułów, biografię oraz zdjęcia hm. 
Floriana Marciniaka. Oprócz tego w teczce znajdują się potwierdzenia wpłat, informacja dot. Szarych Szeregów, artykuły 
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na temat zlotu harcerstwa wielkopolskiego. 
  
MHAR/ZHL/580 
Wspomnienia Henryka Końskiego, instruktora „Zawiszy” w Warszawie 
Koński Henryk (autor), Glapiak Sylwester (aktotwórca) 
2012; 1939-1944 
wspomnienia 
Dokument jest zapisem wspomnień hm. Henryka Końskiego- harcerza od 1935 roku, członka Szarych Szeregów, 
instruktora pionu „Zawisza”. Dotyczy lat 1939-1944. 
  
MHAR/ZHL/581 
Historia Morskiego Hufca i Środowiska Harcerek w Gdyni w latach 1928-1939 
Polkowska Zofia (autor), Glapiak Sylwester (aktotwórca) 
1928-1939 
opracowanie 
W dokumencie Zofia Polkowska spisała dzieje Morskiego Hufca i środowiska harcerek w Gdyni w latach 1928-1939. 
Omawia kolejno: charakterystykę miasta, powstawanie drużyn i hufca, skład osobowy zespołu instruktorskiego, 
ważniejsze wydarzenia z życia hufca i drużyn, udział instruktorek w pracy w chorągwi oraz współpracę z harcerstwem 
męskim. 
  
MHAR/ZHL/582 
Dzieje harcerstwa żeńskiego w Gimnazjum Polskim w b. Wolnym Mieście Gdańsku w latach 1922-1939 
Glapiak Sylwester (aktotwórca), Zaleska Jadwiga (autor) 
1973; 1922-1939 
opracowanie 
Dokument przedstawia dzieje harcerstwa żeńskiego w Gimnazjum Polskim w b. Wolnym Mieście Gdańsku w latach 1922-
1939. Opracowanie przygotowała w 1973 Jadwiga Zaleska. Autorka omawia kolejno: początki harcerstwa żeńskiego, 
powstanie 1. Drużyny Harcerek im. Królowej Jadwigi, wymienia liczbę i nazwiska uczennic, kierowniczek oraz opiekunek 
organizacji, omawia założenia wychowawcze i wyniki działalności. Wspomina o utrudnieniach ze strony hitlerowców. Na 
końcu znajdują się wypowiedzi byłych członkiń organizacji oraz spis literatury przedmiotu. 
  
MHAR/ZHL/583 
Gimnazjum Polskie w Gdańsku – relacja Zygmunta Tanasia 
Glapiak Sylwester (aktotwórca), Tanaś Zygmunt ps. "Przebiegły Ryś" (autor) 
ok 1980; 1936-1946 
opracowanie 
Dokument, którego autorem jest Zygmunt Tanaś, jest zapisem wspomnień z Gimnazjum Polskiego  w Gdańsku. W treści 
wymienione jest przedwojenne grono pedagogiczne oraz zasłużeni w późniejszych walkach uczniowie Gimnazjum.  
  
MHAR/ZHL/584 
Dokumenty dotyczące działań i historii 41 Warszawskiego Szczepu Harcerskiego im. gen. Sikorskiego 
Froelich Irena (aktotwórca), Froelich Lech (aktotwórca) 
1939-1945 
notatki, naklejka, obrazek święty, opracowanie 
Jednostka jest zbiorem dokumentów dotyczących działań i historii 41. Warszawskiego Szczepu Harcerskiego im. gen. 
Władysława Sikorskiego („Sikorszczaków”) zebranym przez Irenę i Lecha Froelichów. Wymieniony jest pełen skład 
osobowy szczepu oraz listy zasłużonych/ poległych „Zawiszaków”. Przedstawiono schemat organizacyjny warszawskiej 
„Zawiszy” („HJ”) i jej stan liczbowy w latach 1942-1944 . Osobno omówione zostały próby scalenia ruchu harcerskiego w 
czasie wojny oraz historia Zastępu „Srok” („Gniazda Srok”) przygotowana przez Jerzego Oleszczuka. 
  
MHAR/ZHL/585 
Zarys rozwoju ruchu harcerskiego w rejonie niżańskim (Nisko, Rozwadów, Rudnik, Ulanów, Stalowa Wola) 
nieznany (autor) 
po 1975; 1918-1939 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
Rejon niżański to północny cypel Puszczy Sandomierskiej w widłach Wisły i Sanu, który obejmuje cztery większe osiedla 
miejskie: Nisko, Rozwadów, Rudnik, Ulanów, Stalowa Wola. Ludność tych terenów żyła z rolnictwa, a ośrodkami 
oświaty i kultury były w małych miasteczkach szkoły podstawowe, a w wioskach czteroklasowe szkoły wiejskie. Przełom 
dokonał się na tych terenach po otwarciu szkoły średniej - gimnazjum im. Stefana Czarnieckiego, które przetrwało I wojna 
światową. Po odzyskaniu niepodległości w gimnazjum tym zaczęły powstawać pierwsze drużyny harcerzy i harcerek. 
Pierwsza powstała (w 1921 r.) na tych terenach drużyna harcerek to 1 Drużyna Harcerek im. Emilii Plater w Nisku. Była 
ona drużyna matka dla innych drużyn powstających na tym obszarze. Drużynową została Henryka Braun. Dalej autor 
pisze 
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o rozwoju drużyn na tym terenie, o ich pracy, udziale w zlotach np. Jubileuszowym Zlocie w Spale w 1935 roku. Później 
pisze o obchodach 15-lecia istnienia 1 Męskiej Drużynie Harcerzy im. Stefana Czarnieckiego w Nisku. Wspomina Kole 
Przyjaciół Harcerstwa. W treści odnaleźć można drużynowe 1 Drużyny Harcerek im. Emilii Plater w Nisku. W 
szczególności autor wspomina o działalności Zofii Brydak. 
  
MHAR/ZHL/586 
Zeszyt Historyczny Hufca Warszawa-Praga-Północ, nr 6-13 
Hufiec Warszawa Praga Północ (aktotwórca) 
2010; 1931-2010 
czasopismo, opracowanie 
Jednostka jest zbiorem 8 numerów (nr 6-13) Zeszytów Historycznych wydawanych przez Hufiec Warszawa Praga Północ 
w lat 2008-2010. czasopisma zawierają artykuły związane z historią harcerstwa: wspomnienia, opracowania, fragmenty 
kronik oraz bieżącymi wydarzeniami: plany pracy, programy zgrupowań, relacje z mediów, działanie wydawnictwa.  
  
MHAR/ZHL/587 
Historia i tradycje 2 Przemyskiej Drużyny Harcerskiej im. Kazimierza Pułaskiego 
Krakowski Stanisław (autor) 
1984, 1911-1944 
broszura 
Broszura podzielona na trzy części, wzbogacona fotografiami z epoki. Pierwsza część  „Powstanie i działalność drużyny 
do 1939 r.” podaje informacje o początkach skautingu w Przemyślu, następnie opisuje kształtowanie się, reorganizacje i 
działalność 2 Drużyny Skautowej  im. K. Pułaskiego a następnie  Drużyny Harcerskiej. W miarę zachowanych informacji 
autorzy podają, drużynowych, skład drużyny, wydawnictwa i program pracy. Druga część: „Lata II wojny światowej” 
opisuje zaangażowanie członków drużyny w kampanie wrześniową 1939 r. Ostatnią część stanowią krótkie biogramy 
zasłużonych harcerzy i instruktorów 2 Drużyny Harcerzy. 
  
MHAR/ZHL/588 
Obóz dla dzieci przy ul. Przemysłowej w Łodzi – Polen-Jugendverwahrlager der Sicherheitspolizei in Litzmannstadt 
Krakowski Stanisław (autor) 
po 1965; 1942-1945 
broszura 
Opracowanie dotyczące utworzenia i funkcjonowania i życia codziennego dzieci  w Obozie prewencyjnym (izolacyjnego) 
dla młodych Polaków Policji Bezpieczeństwa w Łodzi (Polen-Jugendverwahrlager der Sicherheitspolizei in 
Litzmannstadt). Obóz przeznaczony był dla dzieci i młodzieży polskiej w wieku od 6 do 16 roku życia. 
  
MHAR/ZHL/589 
Borelowiacy: Przyczynek do początku skautingu na terenie Warszawy 
Chojnacki Tadeusz, hm (autor) 
1996; 1911-1939 
opracowanie 
Opracowanie powstania i działalności Rzemieślniczo-Robotniczej Drużyny Skautowej im. Marcina „Lelewela” 
Borelowskiego, w późniejszych latach 10 Warszawskiej. W pierwszych częściach opracowanie uwzględnia warunki 
ogólne w jakich powstawały pierwsze zastępu skautowe, najważniejsze wydarzenia związane z narodzinami i organizacją 
skautingu na ziemiach polskich z naciskiem na Regulamin Drużyn Skautowych Związku Polskich Gimnastycznych 
Towarzystw Sokolich. Pozostałe część opisują historię siedziby drużyny i szkoły przy której działała oraz okoliczności 
zorganizowania pierwszego zastępu oraz działalności i rozwoju drużyny. 
  
MHAR/ZHL/590 
Zarys historii Kręgu Instruktorskiego „Z Tumskiego Wzgórza”, narodziny i kształtowanie się kręgu 
Zaborowski Maciej 
2005; 1975-1984 
opracowanie 
Opracowanie opisuje historię powstania i utworzenia Kręgu Instruktorskiego „Z Tumskiego Wzgórza”. W tekście kopie 
fotografii, rozkazów i list obecności. 
  
MHAR/ZHL/591 
Wspomnienia kombatantów-radiowców: Bohdana Rogali-Kosteckiego „Droga wiodła przez... Syberię” i Zbigniewa 
Rawicza-Roesslera „Z księgi czterech piór” 
Rawicz-Roessler Zbigniew, Rogala-Kostecki Bohdan (autor) 
2001; 1939-1945 
wspomnienia 
Spisane po latach wspomnienia z okresu II wojny światowej. 
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Bohdan Rogala-Kostecki  opisuje swoje wspomnienia z domu rodzinnego, wybuch II wojny światowej i zesłanie na 
Syberię. Dalsza część poświęcona jest przeżyciom z Zesłania. 
Zbigniew Rawicza-Roessler wspomina  Polski objęta okupacją Hitlerowską w latach 1942-1945. Opisuje swój udział w 
Powstaniu Warszawskim. Wspomnienia wzbogacił własnymi opiniami i poglądami dotyczącymi wybuchu powstania, jego 
przebiegu i panujących nastrojów. 
  
MHAR/ZHL/592 
Chorągiew Lwowska. Harcerstwo w Stryju i Stanisławowie 
Towarzystwo Miłośników Lwowa 
lata 90-te; 1912-1939 
artykuł 
Biuletyny Towarzystwa  Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich „Strzecha Stryjska” nr 2 z 1991 r i nr 21 
z 1998 r.  z artykułami poświęconymi historii harcerstwa stryjskiego.  
Jan Niedziejowski „Fragmenty z przynależności mojej do harcerstwa” – narodziny skautingu w stryju i I wojna światowa; 
Krystyna Roszek-Masiak „Początki Skautingu Żeńskiego w Stryju” ;  Piotr Denega „Historia Sztandaru Hufca Harcerek ze 
Stryja; „Przekazanie Sztandaru Harcerskiego na Jasną Górę”;  Leszek Wierzejski „Sztandar Harcerzy Stanisławowskich”; 
Henryk Hordt „Harcerstwo w Stryju w latach 1917-1925”; Stanisław Tomanek „Związek Harcerstwa Polskiego” – 
harcerze w legionach Komenda Hufca Harcerzy w Stryju, obozy letnie Hufca Harcerzy 1937-1939. 
  
MHAR/ZHL/593 
Hufiec ZHP Garwolin „Orłów” 1913-2013 
Winiarek Zbigniew (autor) 
2013 
prezentacja multimedialna wydruk 
Prezentacja Hufca ZHP Garwolin: pochodzenie nazwy, komenda Hufca wybrana w 2012 r., działalność wychowawcza: 
klub wodny i ratowniczy oraz organizowane przedsięwzięcia cykliczne, 100-lecie harcerstwa garwolińskiego w 
fotografiach, sponsorzy hufca, plany na przyszłość. 
  
MHAR/ZHL/594 
„Był taki Hufiec” – Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego Warszawa Saska Kępa 
Romanowski Stefan, hm. (autor) 
2013; 1957-1961 
opracowanie 
Historię Hufca ZHP Warszawa Saska Kępa spisał jego Komendant. Opracowanie obejmuje: Narodziny Hufca, opisy 
letnich i zimowych akcji obozowych, opis kolejnych lat działalności z uwzględnieniem celów pracy i kalendarium imprez, 
informacje o kolejno powstających drużynach. W 1961 r. Hufiec wcielono do Hufca Warszawa Praga Południe. 
Opracowanie wzbogacone fotografiami i rysunkami. 
  
MHAR/ZHL/595 
Harcerstwo Zagłębiowskie: Krąg Seniorów „Zagłębiacy” w Sosnowcu, Ośrodek Harcerski w Łękawie 
Mierzejewski Bogdan (autor), Mierzejewski Aleksander 
2006; 1990-2006 
opracowanie 
Dokumentacja związana z działalnością Kręgu Seniorów ZHP „Zagłębiacy” w Sosnowcu. Materiały dotyczące Aleksandra 
Mierzejewskiego, kserokopie artykułów o harcerstwie zagłębiowskim, materiały z 17 Złazu Łękowiaków, Kopia aktu 
erekcyjnego z sadzenia w 2004 r. drzew ku pamięci zasłużonych instruktorów. Załączony biuletyn z 11 Złazu 
Łękowiaków zawiera kalendarium 10 letniej działalności Kręgu Seniorów „Zagłębiacy”. 
  
MHAR/ZHL/596 
Drużyna Reprezentacyjna Polski na III Wszechbrytyjskim Zlocie Skautowym w 1913 r. 
Chojnacki Tadeusz, hm (autor) 
2008; 1913 
opracowanie 
Opracowanie zawiera informacje na temat: okoliczności zaproszenia Polaków na zlot, zlotu przygotowawczego dla 
reprezentacji zorganizowanego w parku Jordanowskim w Krakowie oraz składu reprezentacji. W dalszych częściach autor 
opisuje miejsce organizacji obozu, program dnia i przebieg zlotu. W załącznikach zamieszczono wizerunki zachowanych 
fotografii oraz nuty do „Under Fredoms Flag”. Na końcu umieszczono bibliografię. 
  
MHAR/ZHL/597 
Opracowania dotyczące Polskiego Państwa Podziemnego i podziemia antykomunistycznego 
wielu (autor) 
po 2000; 1939-1954 
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artykuł, opracowanie 
Opracowania dotyczące Polskiego Państwa Podziemnego obejmujące tematykę: mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, 
Agresja Sowiecka na Polskę, Akcję pod Arsenałem, Obrona Zamojszczyzny, Operacja „Wachlarz”, Powstanie w Getcie 
Warszawskim, Zamach na Kutscherę, Walki o Wilno 1944, Operacja Burza we Lwowie i na Wołyniu, Powstanie 
Warszawskie. 
Wybrane tematy związane Podziemiem antykomunistycznym: Proces Szesnastu, Operacja „Cezary”, Kościół jako wróg 
Ludu, Walka Władzy z PSL, Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość. 
  
MHAR/ZHL/598 
Hufiec Piastów w latach 1945-1948 
nieznany (autor) 
1989; 1945-1948 
opracowanie 
Historia Hufca ZHP Piastów odtworzona przez jedną z jego członkiń na podstawie wspomnień, posiadanych fotografii i 
dokumentów. Zebrane informacje dotyczą: działalności hufca w latach 1945-1948, obozów dla drużynowych „Ogniwa” w 
Świetlinie i „Pole” w Starej Jabłonce, letnich i zimowych obozów Hufca, pracy 5 Gromady Zuchowej i pracy 
poszczególnych drużyn: 114, 139, 145, 160, 141, 143, 134, 140, 144, 149. Do materiałów dołączono akt erekcyjny 
wmurowania tablicy pamiątkowej w Kościele Parafialnym Matki Boskiej Częstochowskiej w Piastowie poświęconej m. 
in. zmarłym w czasie okupacji członkom drużyn piastowskich. 
  
MHAR/ZHL/599 
Szkic do historii harcerstwa w Toruniu w latach 1945-1950 
Welker Lesław J, hm (autor) 
po 2000; 1945-1950 
opracowanie 
Szkic jest próbą odtworzenia harcerstwa toruńskiego po zakończeniu II wojny światowej. Autor opisuje reaktywację 
hufca, poszczególnych drużyn oraz program pracy harcerskiego środowiska. Praca oparta na relacjach, publikacjach 
prasowych z epoki, dokumentach zachowanych w Archiwum Państwowym. Tekst wzbogacają fotografie.  
  
MHAR/ZHL/600 
Zarys monografii Hufca Warszawa-Praga-Północ 
Izba Pamięci i Tradycji Hufca ZHP Warszawa Praga Północ (aktotwórca) 
2008; 1911-2008 
opracowanie 
Historia Hufca ZHP Warszawa Praga Północ i hufców które działały wcześniej na obecnym terenie tego hufca: 
przedwojennych hufców harcerzy i harcerek, hufca Praga sprzed 1949, hufców Praga Centralna, Praga Nowa, Targówek i 
Bródno działających od 1957 do 1961. Informacje o działalności hufców, informacje o drużynach w poszczególnych 
hufcach, wykaz komendantów hufców, niektóre rozkazy komendantów hufców, zdjęcia sztandarów hufców. 
  
MHAR/ZHL/601 
10-letni jubileusz drużyny harcerskiej w Opolu, 1934 r. 
Drużyna Harcerska w Opolu (autor) 
1924-1934 
opracowanie 
Jednostka jest opracowaniem z okazji 10-letniego jubileuszu Drużyny Harcerskiej w Opolu w roku 1934. Zawiera odezwę 
z okazji 10-lecia. Wyciąg z kroniki Drużyny Opolskiej, spis kierowników Drużyny z całego okresu istnienia, notatki z 
życia Grudzickiej Gromady Zuchów, omówienie roli harcerstwa w funkcjonowaniu społeczeństwa, informacje (również 
statystyczne) o ZHP w Niemczech oraz opowieść o matce, która przekonała się, że harcerstwo jest dobre dla jej córki. 
  
MHAR/ZHL/602 
„Suwalskie drużyny harcerskie ZHP w latach 1918-1967. Album dziesięciolecia pracy Komisji Historycznej Komendy 
Hufca ZHP Suwałki” 
Tutak Stefan Józef (autor) 
2004; 1918-1967 
opracowanie 
Opracowanie Stefana Tutaka z 2004 roku jest wynikiem 10 lat pracy Komisji Historycznej Hufca Suwałki i dotyczy 
suwalskich drużyn harcerskich w latach 1918-1967. Autor przedstawia bohatera Hufca Suwałki dh. Tadeusza 
Lutostańskiego, wymienia skład Komisji Historycznej, jej program i założenia, dokumenty i rozkazy z lat 1918-1928, 
odnotowuje fakt wyprawy nad Morze Czarne w 1928, zlotów w 1929 i 1930, kurs drużynowych w 1935, wycieczkę do 
USA w 1936. Wymienia niektórych instruktorów i harcerzy z 1937, 1939, 1947, załącza poezję suwalskich harcerzy, 
informację o harcerstwie w mediach oraz Harcerskiego Kręgu Seniora. Reprodukuje sztandary z lat 1947 i 1963 i 
umieszcza wspomnienie o Lechu Ziółku. 
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MHAR/ZHL/603/1-2 
Suwalskie drużyny harcerskie w latach 1918-1997. 
Tutak Stefan Józef (autor) 
2006; 1918-1997 
opracowanie, album 
Opracowanie historii suwalskich drużyn harcerskich: 
I SPIS TREŚCI 
II BOHATER HUFCA ZHP SUWAŁKI 
III POWOŁANIE KOMISJI HISTORYCZNEJ HUFCA 
IV PIERWSZE DZIESIĘCIOLECIE 1918-1927 
1. Początki ZHP w Polsce 
2. Początki ruchu harcerskiego na Suwalszczyźnie 
3. Wierny idei harcerskiej 
4. Formy współpracy między drużynami 
5. Ostatni zapis kronikarza 4 Męskiej Druzyny Harcerzy w Suwałkach 
6. Mobilizująca forma wędrówki 
7. Formy pielęgnowania harcerskiej przyjaźni 
8. Uczestnicy obozu 
9. Drogi czytelniku 
10. Ważniejsze budynki suwalskich ulic 
11. Organizacja drużyny 
12. Obóz 7 Męskiej Drużyny Harcerzy 
13. Ewenementy kronikarskich zapisów 
14. Wspomnienia z lat szkolnych 
V DRUGIE DZIESIĘCIOLECIE 1928-1937 
1. Harcerska rodzina Bartoszewiczów 
2. 4 Męska Drużyna Harcerzy w Suwałkach 
3. Ze wspomnień Aleksandry Deptuły 
4. Wybrane informacje 
5. Fragment listu 
6. Wyprawa wodna 
7. Z życia 4 Męskiej Drużyny Harcerzy, ciąg dalszy 
8. Szczęśliwy zbieg okoliczności 
9. Zjazd starszyzny 
10. Obozy szkoleniowe 
11. Praca suwalskich drużyn (fragmenty) 
12. Wakacje nad Wigrami 
13. Harcerstwo w Sejnach 1936 
14. Instruktorzy, harcerki, harcerze hufców suwalskich 
15. Z ostatniej kroniki 4 Męskiej Drużyny Harcerzy 
16. Z albumu dh Czesława Zawadeckiego 
17. Jeleniewska drużyna harcerska 
VI TRZECIE DZIESIĘCIOLECIE 1938-1947 
1. Kadra drużyn hufca męskiego 
2. Hufce, ich komendanci oraz inni funkcyjni 
3. Suwalscy harcerze w walce o wolność ojczyzny na szystkich frontach świata 
4. Działalność Związku Harcerstwa Polskiego w Suwałkach 
5. Kserokopie dokumentów wydanych przez Komendy Hufców ZHP w Suwałkach 
6. Drużyny żeńskie ZHP w Suwałkach 
7. Drużyny męskie ZHP 
8. Z rodzinnego albumu Misiewiczów 1944-1948 
VII CZWARTE DZIESIĘCIOLECIE 1948-1957 
1. Święto Pracy 
2. Z pamiętnika wzięte 
3. Organizacja harcerska 
4. Organizacja Harcerska Polski Ludowej 
5. Reaktywowanie ZHP 
6. Udział Hufca ZHP na uroczystościach państwowych 
7. Szkolenie zastępowych na szczeblu chorągwi i hufca 
8. Pierwsze obozy hufca suwalskiego po rekatywowaniu ZHP 
9. Szkolenie kadry etatowej 
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10. Kolejne zachowane rozkazy hufca 
VIII PIĄTE DZIESIĘCIOLECIE 1958-1967 
1. Zachowane dokumenty Hufca 
2. Akcje szkoleniowe na szczeblu GKH 
3. Skład Komendy Hufca Suwałki 1959 
4. Święto pracy 
5. Szkolenie kadry LWD 
6. Obóz szkoleniowy zastępowych Giby 1959 
7. Rozkazy hufca lata 1959-1960 
8. uroczystości, dokumenty, szkolenia lata 1960-1961 
9. Zlot Choragwi Białostockiej 
10. Szkolenie Kadry Nieobozowej Akcji Letniej 
11. Koncentracja Hufca 
12. Lato Wielskich Drużyn 
13. Rozśpiewane Drużyny 
14. Przedruk rozkazów 
15. Święto Pracy rok 1961 
16. Zimowsiska, narady, konferencje 
17. Dni Oświaty Książki i Prasy 
18. Szkolenie Kadry oraz grupowych LWD 
19. Przedruk czytelnych fragmentów rozkazów 
20. Działalność hufca na rzecz środowiska 
21. Z kroniki hufca ZHP Suwałki 
22. Wieści harcerskie zebrane z lat 1918-1967 
23. Z harcerskiej domowej biblioteczki 
24. Poezja Suwalskich harcerzy 
25. Sztandary i proporczyki jednostek organizacyjnych Hufców 
26. Suwalskich ZHP 
27. Media o nas 
IX DZIESIĘĆ LAT PRACY KOMISJI HISTORYCZNEJ HUFCA ZHP 1988-1997 
1. Komisja Historyczna o sobie 
2. Udział Komisji Historycznej w złazach, zlotach, konferencjach i innych spotkaniach 
3. 80-lecie ZHP w Suwałkach 
4. Śladami harcerskiej przyjaźni 
5. Wybrane wzory zaproszeń i życzeń 
6. Wybrane listy od przyjaciół harcerzy 
7. Harcerskie życiorysy 
8. Instruktorzy Komisji Historycznej Hufca ZHP w Suwałkach lata 1988-2006 
X PODZIEKOWANIA 
XI ZAKOŃCZENIE 
XII BIBLIOGRAFIA 
XIII OBJAŚNIENIA 
XIV SKOROWIDZ NAZW OSOBOWYCH 
XV SPIS TREŚCI 
  
MHAR/ZHL/603/1 
Suwalskie drużyny harcerskie w latach 1918-1997 
Tutak Stefan Józef (autor) 
2006; 1918-1997 
opracowanie, album 
Opracowanie historii suwalskich drużyn harcerskich: 
I SPIS TREŚCI 
II BOHATER HUFCA ZHP SUWAŁKI 
III POWOŁANIE KOMISJI HISTORYCZNEJ HUFCA 
IV PIERWSZE DZIESIĘCIOLECIE 1918-1927 
1. Początki ZHP w Polsce 
2. Początki ruchu harcerskiego na Suwalszczyźnie 
3. Wierny idei harcerskiej 
4. Formy współpracy między drużynami 
5. Ostatni zapis kronikarza 4 Męskiej Druzyny Harcerzy w Suwałkach 
6. Mobilizująca forma wędrówki 
7. Formy pielęgnowania harcerskiej przyjaźni 
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8. Uczestnicy obozu 
9. Drogi czytelniku 
10. Ważniejsze budynki suwalskich ulic 
11. Organizacja drużyny 
12. Obóz 7 Męskiej Drużyny Harcerzy 
13. Ewenementy kronikarskich zapisów 
14. Wspomnienia z lat szkolnych 
V DRUGIE DZIESIĘCIOLECIE 1928-1937 
1. Harcerska rodzina Bartoszewiczów 
2. 4 Męska Drużyna Harcerzy w Suwałkach 
3. Ze wspomnień Aleksandry Deptuły 
4. Wybrane informacje 
5. Fragment listu 
6. Wyprawa wodna 
7. Z życia 4 Męskiej Drużyny Harcerzy, ciąg dalszy 
8. Szczęśliwy zbieg okoliczności 
9. Zjazd starszyzny 
10. Obozy szkoleniowe 
11. Praca suwalskich drużyn (fragmenty) 
12. Wakacje nad Wigrami 
13. Harcerstwo w Sejnach 1936 
14. Instruktorzy, harcerki, harcerze hufców suwalskich 
15. Z ostatniej kroniki 4 Męskiej Drużyny Harcerzy 
16. Z albumu dh Czesława Zawadeckiego 
17. Jeleniewska drużyna harcerska 
VI TRZECIE DZIESIĘCIOLECIE 1938-1947 
1. Kadra drużyn hufca męskiego 
2. Hufce, ich komendanci oraz inni funkcyjni 
3. Suwalscy harcerze w walce o wolność ojczyzny na szystkich frontach świata 
4. Działalność Związku Harcerstwa Polskiego w Suwałkach 
5. Kserokopie dokumentów wydanych przez Komendy Hufców ZHP w Suwałkach 
6. Drużyny żeńskie ZHP w Suwałkach 
7. Drużyny męskie ZHP 
8. Z rodzinnego albumu Misiewiczów 1944-1948 
VII CZWARTE DZIESIĘCIOLECIE 1948-1957 
1. Święto Pracy 
2. Z pamiętnika wzięte 
3. Organizacja harcerska 
4. Organizacja Harcerska Polski Ludowej 
5. Reaktywowanie ZHP 
6. Udział Hufca ZHP na uroczystościach państwowych 
7. Szkolenie zastępowych na szczeblu chorągwi i hufca 
8. Pierwsze obozy hufca suwalskiego po rekatywowaniu ZHP 
9. Szkolenie kadry etatowej 
10. Kolejne zachowane rozkazy hufca 
  
MHAR/ZHL/603/2 
Suwalskie drużyny harcerskie w latach 1918-1997 
Tutak Stefan Józef (autor) 
2006; 1918-1997 
opracowanie, album 
VIII PIĄTE DZIESIĘCIOLECIE 1958-1967 
1. Zachowane dokumenty Hufca 
2. Akcje szkoleniowe na szczeblu GKH 
3. Skład Komendy Hufca Suwałki 1959 
4. Święto pracy 
5. Szkolenie kadry LWD 
6. Obóz szkoleniowy zastępowych Giby 1959 
7. Rozkazy hufca lata 1959-1960 
8. uroczystości, dokumenty, szkolenia lata 1960-1961 
9. Zlot Choragwi Białostockiej 
10. Szkolenie Kadry Nieobozowej Akcji Letniej 
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11. Koncentracja Hufca 
12. Lato Wielskich Drużyn 
13. Rozśpiewane Drużyny 
14. Przedruk rozkazów 
15. Święto Pracy rok 1961 
16. Zimowsiska, narady, konferencje 
17. Dni Oświaty Książki i Prasy 
18. Szkolenie Kadry oraz grupowych LWD 
19. Przedruk czytelnych fragmentów rozkazów 
20. Działalność hufca na rzecz środowiska 
21. Z kroniki hufca ZHP Suwałki 
22. Wieści harcerskie zebrane z lat 1918-1967 
23. Z harcerskiej domowej biblioteczki 
24. Poezja Suwalskich harcerzy 
25. Sztandary i proporczyki jednostek organizacyjnych Hufców 
26. Suwalskich ZHP 
27. Media o nas 
IX DZIESIĘĆ LAT PRACY KOMISJI HISTORYCZNEJ HUFCA ZHP 1988-1997 
1. Komisja Historyczna o sobie 
2. Udział Komisji Historycznej w złazach, zlotach, konferencjach i innych spotkaniach 
3. 80-lecie ZHP w Suwałkach 
4. Śladami harcerskiej przyjaźni 
5. Wybrane wzory zaproszeń i życzeń 
6. Wybrane listy od przyjaciół harcerzy 
7. Harcerskie życiorysy 
8. Instruktorzy Komisji Historycznej Hufca ZHP w Suwałkach lata 1988-2006 
X PODZIEKOWANIA 
XI ZAKOŃCZENIE 
XII BIBLIOGRAFIA 
XIII OBJAŚNIENIA 
XIV SKOROWIDZ NAZW OSOBOWYCH 
XV SPIS TREŚCI 
  
MHAR/ZHL/604 
Związek Harcerstwa Polskiego na Wołyniu. Chorągiew żeńska i męska 1918-1939, T. 1, cz. 1 
Nekraszowa Natalia (autor) 
1978; 1918-1939 
opracowanie, fotografia, biogram 
Opracowanie zawiera informacje na temat organizacji i działalności Wydziału Wschodniego NZHP na Wołyniu oraz prac 
kolejnych komend Chorągwi Żeńskiej i Męskiej wraz z życiorysami komendantów.  
Historia drużyn żeńskich na Wołyniu od 1.10.1921 do 1.11.1923 uwzględnia: zakres opieki nad drużynami żeńskimi, 
charakterystykę warunków podczas organizowania pracy na początku lat dwudziestych, informację o środowisku w jakim 
pracowały drużyn żeńskich na podstawie wizytacji i raportów, odprawy drużynowych, wskazania powizytacyjne, akcji 
szkoleniowe i obozowe, wykaz żeńskich drużyn, wspomnienia z II Obozu Drużynowych w Zielonej k/Kowla. 
Uzupełnieniem do części poświęconej żeńskiej chorągwi są życiorysy kolejnych komendantek: Zofii Izdebskiej –
Podhorskiej, Wanda Skorupska-Daszkiewicz, Natalia Nekraszowa, Sanojcówna Stanisława, Morawicka Danuta, Maria 
Dobiecka-Bonkowiczowa, Anna Turkówna. 
Część poświęcona harcerstwu męskiemu na Wołyniu uwzględnia: powstanie harcerstwa na Wołyniu, zarys stosunków 
narodowościowych i oświatowych, opis kształtowania się Okręgu Wołyńskiego i Komendy Chorągwi, zasoby materialne i 
wyposażenie, kursy obozy i zloty, opis jednostek organizacyjnych, czytelnictwo i wydawnictwa, statystyki , wykaz kadry 
instruktorskiej oraz charakterystykę działalności w okresie wojny i okupacji.  W kolejnej części uwzględniono życiorysy 
komendantów: Aleksandra Pierzchały, Ignacego Stefanka i Adamcio Leopolda. Ostatnia część opisuje przebieg pracy 
Komendy Wołyńskiej Chorągwi Harcerzy w latach 1935-1939 z uwzględnieniem informacji o składzie osobowym 
Komendy Chorągwi w poszczególnych latach, obsadzie personalnej komend hufców, rozwoju ilościowym, kształceniu 
starszyzny, zbiórkach i wycieczkach, akcjach obozowych, wychowaniu fizycznym i przysposobieniu wojskowym, 
czytelnictwie, kontaktach z terenem,  pracy zuchowej, wyszkoleniu i organizacji harcerzy, ruchu starszoharcerskiego, 
drużynach specjalnościowych: żeglarskich, krótkofalarskich jak i  ważniejszych imprezach i uroczystości, brakach i 
trudnościach w pracy oraz współpracy z GK ZHP. Opracowanie wzbogacone licznymi fotokopiami zdjęciami w dobrej 
jakości. 
  
MHAR/ZHL/605 
Druga konspiracja: Batalion Armii Krajowej – Grupa Młodzieżowa Szczecin 
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Kruszyński Waldemar (autor) 
ok 1980; 1945-1946 
wspomnienia 
Wspomnienie zawiera opis członków drugiej konspiracji z Ruchu Oporu Armii Krajowej  „Bandy Hołuba”. W kilku 
słowach charakteryzuje ich działalność oraz okoliczności aresztowania i skazania. Do wspomnień dołączone kserokopie 
artykułów prasowych z lat 1946 dotyczących aresztowania harcerzy z Hufca Harcerzy w Starodrodzie. 
  
MHAR/ZHL/606 
Hufiec ZHP Piaseczno im. Bohaterów Pokoju, 30 lat Hufca Piaseczno 
Komenda Hufca Piaseczno im. Bohaterów Pokoju (autor) 
ok. 2000; 1956-1987 
opracowanie 
Opracowanie zawiera informacje dotyczące: okoliczności powstania Hufca ZHP Piaseczno, działalności jednostki do 
1987, najważniejszych wydarzeń, kolejnych komendantów, składu poszczególnych komend i rad, zorganizowanych 
obozów, kształcenia instruktorskiego, bohatera, święta hufca. Ponadto opracowanie zawiera spis instruktorów i  drużyn 
działających w hufcu (1970, 1977 i 1987). 
  
MHAR/ZHL/607 
Harcerki Chorągwi Lubelskiej 1939-1944: Działalność Lubelskiej Chorągwi Harcerek w latach wojny i okupacji 
hitlerowskiej 
Muła-Setnik Grażyna (autor) 
1987; 1939-1944 
opracowanie 
Opracowanie przedstawia działalność Lubelskiej Chorągwi Harcerek w latach wojny i okupacji hitlerowskiej. Pierwsza 
część  została poświęcona ogólnozwiązkowemu przygotowaniu harcerek do służby na wypadek wojny: uczestnictwo w 
obozach Przysposobienia Wojskowego Kobiet do Obrony Kraju, powołanie i działalność Pogotowia Harcerek. Kolejne 
rozdziały opisują: Harcerki lubelskie w przededniu wojny (podział terytorialny Chorągwi)  i podczas kampanii 
wrześniowej, strukturę organizacyjną harcerek w konspiracji, pomocniczą służbę wojskową harcerek, działania 
podejmowane przez Sanitariat Chorągwi Lubelskiej, służbę łączności, służbę gospodarczą, udział harcerek w służbach 
cywilnych (m. in. pomoc jeńcom wojennym i aresztowanym, wysiedlonym i więźniom obozów, opiekę nad dzieckiem, 
pomoc osobom spalonym i Żydom, udział w organizacji tajnego nauczania i kolportażu prasy). Ostatni rozdział 
poświęcono pracy harcerskiej i wychowawczej. 
  
MHAR/ZHL/608 
11 Łódzka Drużyna Harcerzy im. ks. J. Wiśniowieckiego w okresie II wojny światowej – Zawiszacy 
Rajpold Tadeusz (aktotwórca) 
2013; 1945 
listy członków, rozkaz, korespondencja 
Kopię listę członków 11 Łódzkiej Drużyny Harcerzy im. Ks. J. Wiśniowieckiego (Zawiszaków), którzy zostali wywiezieni 
do obozu pracy przymusowej w Beendorf, spisaną w 1956. Pozostałe materiały stanowią kopię dokumentów związanych z 
działalnością drużyny i przekazaniem wytworzonych przez nią materiałów archiwalnych do Muzeum Historii Miasta 
Łodzi. 
  
MHAR/ZHL/609 
Wielopokoleniowa zbiórka harcerska w Podkowie Leśnej 
Chojnacki Tadeusz, hm (aktotwórca) 
2012; 1944-1949, 2012 
zaproszenie, artykuł, wspomnienia 
Materiały ze spotkania harcerskich pokoleń w Podkowie Leśnej 10.03.2012 r. oraz informacje do biogramu phm. 
Zygmunta Sobota. 
  
MHAR/ZHL/610 
Ksiądz harcmistrz Antoni Bogdański i jego ideowi spadkobiercy 
Pawłowska Aleksandra (autor), Pawłowski Jerzy (autor) 
2001; 1921-1938 
opracowanie 
Opracowanie materiały dotyczące działalności duszpasterskiej i harcerskiej księdza Antoniego Bogdańskiego. 
Uzupełnieniem biogramu są: fragmenty wypowiedzi osób duchownych dotyczące ks. A. Bogdańskiego wygłoszone 
podczas uroczystości odsłonięcia i poświęcenia pomnika Prymasa Wyszyńskiego 11 maja 1996 r., wspomnienia, artykuły, 
kronika żałobna, ksero fotografii. 
  
MHAR/ZHL/611 
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Monografia Hufca Czeladż im. hm. Zdzisława Czarnomorskiego. 
Hufiec ZHP Czeladź (autor) 
1982; 1913-1982 
jednodniówka 
Jednodniówka zawiera informacje na temat: Zdzisława Czarnomorskiego – patrona hufca Czeladź, początków skautingu, 
harcerstwa w Czeladzi w latach 1921-1939, działalności Szarych Szeregów, odrodzenia harcerstwa po 1945 r., historii 
ruchu zuchowego w latach 1925-1948. Uzupełnieniem broszury jest wykaz poległych w czasie wojny harcerek i harcerzy 
czeladzkich, kalendarium hufca oraz opis najważniejszych obozów letnich i zimowisk. 
  
MHAR/ZHL/612 
Wspomnienia harcerek z 33 Warszawskiej Drużyny Harcerek „Entuzjastki” i 33 Warszawskiej Drużyny Harcerek 
„Zielona” z lat 1945-1949 
wielu 
1997; 1945-1949 
opracowanie, wspomnienia, lista członków 
Krótkie opracowanie poświęcone jest historii 33 Warszawskiej Żeńskiej Drużynie Harcerek "Entuzjastki" oraz 
wyodrebnionej z jej zastepu 33 Warszawskiej Żeńskiej Drużynie Harcerek "Zielona" w latach 1945-1949. W opracowaniu 
podano przybliżony skład osobowy drużyn, miejsca obozów. Znaczną część zajmują wspomnienia, które napisały: Barbara 
Baranowska (panieńskie Vertun), Anna Korcelli (panieńskie Sokołowska), Elżbieta Rocka (panieńskie Fangrat), 
Magdalena Witwińska, Hanna Otwinowska (panieńskie Jarosz), Danuta Ciepielewska (panieńskie Dembińska), Wanda 
Gadomska (panieńskie Wyrzykowska), Barbara Świderska (panieńskie Levittoux), Krystyna Filipowicz (panieńskie 
Jabłonowska), Irena Łukaszewska - Bułat. Na końcu opracowania dołączono strony z 12 kserokopiami czarnobiałych 
fotografii, każda z nich jest opisana. Jedna strona zawiera schemat rozmieszczenia harcerek w namiotach z podziałem na 
zastępy - achemat dotyczy obozu w Niesulicach z 1949 r. 
  
MHAR/ZHL/613 
Trzecia Przemyska Drużyna Harcerzy 1916-1949 
Dobrowolski Tadeusz (współautor), Kurek Julian (współautor) 
2003; 1916-1960 
opracowanie 
Opracowanie poświęcone historii Trzeciej Przemyskiej Druzyny Harcerskiej, obejmujące lata 1916-1949. Podzielona jest 
na dwie częśći, pierwsza opisuje lata 1916-1939 (do wybuchu wojny), druga opisuje działania drużyny w okresie okupacji, 
trzecia opisuje wydarzenia miedzy rokiem 1944-1949, z podaniem wybiórczych informacji do roku 1960. 
  
MHAR/ZHL/614 
Od zastępu do starszoharcerskiego kręgu instruktorskiego „Jaszczurkowcy” w Tczewie 
Goździelewski Bronisław 
1980; 1930-1972 
opracowanie 
Opracowanie na temat formowania się Starsoharcerskiego Kręgu Instruktorskiego Jaszczurkowcy". 
Spis treści: 
1. Słowo wstępne. 
2. Formowanie się władz harcerzy. 
3. Zastęp harcery pozaszkolnych. 
4. Starsze harcerstwo w okresie przemian. 
5. Krąg Starszoharcerski na nowej drodze. 
6. Starszoharcerski Krąg Instruktorski "Jaszczurkowcy" kontynuatorem tradycji. 
7. Członkowie SKI "Jaszczurkowcy". 
8. Zmiany form organizacyjnych i kierownictw. 
  
MHAR/ZHL/615 
Harcerska Akcja „Konin” 1963. Komenda Chorągwi Wielkopolskiej 
wielu sztab "Akcji Konin" 
1964; 1963 
opracowanie, materiały programowe 
Materiały opracowane przez sztab "Akcji Konin" zawierają materiały programowe do "Akcji Konin 63".  
Spis treści: 
1. Założenia programowo-organizacyjne "Akcji Konin 63". 
2. Ośrodek obozowy. 
3. Patronaty zakładow pracy. 
4. Programowy plan imprez. 
5. kolonie zuchowe. 
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6. Wybrane zagadnienia wychowania fizycznego na obozie. 
7. Listy Sztabu do młodzieży starszej. 
  
MHAR/ZHL/616 
6 Poznańska Drużyna Skautowa – 1 Lotnicza Drużyna Harcerzy  im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 
Derda Józef, hm. (autor), Hufiec ZHP "Piast" im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19 Poznań-Stare Miasto (wydawca) 
1983; 1912-1939 
dokumentacja aktowa, kalendarium 
Opracowanie powstało z okazji 70 lat istnienia Harcerstwa w Staromiejskiej Dzielnicy Poznania. Opracowanie powstało w 
formie kalendarium obejmujące okres od roku 1912 do miesiąca sierpnia 1939 r. Kalendarium zawiera informacje o 
powstaniu, pierwszych latach działalności 6 Poznańskiej Drużyny Skautowej, przekształconej w 1928 roku w I Lotniczą 
Drużynę Harcerzy im. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego. 
  
MHAR/ZHL/617 
Dzieje Harcerstwa Bukowskiego 1915-1980 
Komenda Hufca im. Kosynierów Bukowskich w Buku (wydawca), Hawranek Zbigniew, hm. (autor), Nowicki Tadeusz, 
hm. (autor), Blimel Henryk (autor), Kroma Stefan, hm. (autor), Borowczyk Czesława (autor), Kamyszek Irena, hm (autor), 
Budzianowski Feliks (autor), Stachowiak Barbara (autor) 
1980; 1915-1980 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
Opracowanie złożone z rozdziałów: 
1. Przedmowa  
2. Wykaz skrótów 
3. Początki harcerstwa w Buku (T. Nowicki) 
4. Działalność „Szarych Szeregów” w Buku w okresie okupacji hitlerowskiej (H. Blimel) 
5. Wykaz byłych członków ruchu oporu „Szare Szeregi” 
6. Harcerstwo męskie 1945-1949 (H. Blimel i S. Kroma) 
7. Harcerstwo żeńskie 1945-1949 (Cz. Borowczyk) 
8. Lata 1950-1956 (Z. Hawranek) 
9. Lata 1957-1975 
a). Wprowadzenie (Z. Hawranek) 
b). Harcerstwo otuskie (Z. Hawranek) 
c). Akcje letnie i zimowe zuchów harcerek i harcerzy (I. Kamyszek) 
d). Wspomnienia o działalności Koła Przyjaciół Harcerstwa w Buku (F. Bodzianowski) 
e). Jednostki organizacyjne i instruktorzy w latach 1957-1975 (Z. Hawranek) 
10. O działalności Hufca ZHP im. Kosynierów Bukowskich w Buku 
a). Lata 1975-1980 (B. Stachowiak) 
b). Lista instruktorów Hufca ZHP w Buku 
c). Posłowie (T. Nowicki). 
  
MHAR/ZHL/618 
Hufiec ZHP im. hm. Jerzego Czerwińskiego w Opatowie w latach 1956-2002. Harcerstwo męskie [w:] Kwartalnik 
„Ziemia Opatowska”, nr 2 z 1989 r. Kapłani kolegiaty św. Marcina – opiekunami drużyn harcerskich [w:] W blasku 
kolegiaty, nr 3, 2007 r. 
Żychowski Andrzej (autor), Smętek Mariola (autor) 
po 1989; 1916-2006 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
Materiał w teczce złożony z trzech elementów: 
1. Opracowanie pt. „Hufiec ZHP im. Hufiec ZHP im. hm. Jerzego Czerwińskiego w Opatowie w latach 1956-2002” 
autorstwa Andrzeja Żychowskiego. Autor w artykule opisuje w sposób ogólny historię Hufca ZHP Opatów od 1952 roku- 
opisuje powoływanie kadry na poszczególne stanowiska, opisuje zmiany w tym zakresie, pisze w jakich zlotach, obozach 
harcerskich, akcjach letnich i w jakich latach hufiec brał udział. Na końcu opracowania zamieszczono bibliografię.  
2.Artykuł „Harcerstwo męskie” [w:] Kwartalnik "Ziemia Opatowska", nr 2 z 1989 r. Artykuł autorstwa Andrzeja 
Żychowskiego i Smętek Mariola. Autor opisuje w artykule powstanie pierwszej drużyny w Opatowie, wylicza osoby (z 
imienia i nazwiska) do niej należące, wspomina o powstaniu 2 drużyny, opisuje działania harcerskie po zakończeniu 
pierwszej wojny światowej, pisze o powstaniu Koła Przyjaciół Harcerstwa. Na końcu artykułu zamieszczono bibliografię.  
3. Artykuł „Kapłani kolegiaty św. Marcina - opiekunami drużyn harcerskich” [w:] W blasku kolegiaty, nr 3, 2007. Artykuł 
autorstwa Andrzeja Żychowskiego. Autor pisze o obchodzonym w 2006 roku 90-leciu harcerstwa w Opatowie i wspomina 
w artykule księży – opiekunów drużyn harcerskich m.in. ks. Jan Chołoński, ks. Antoni Prugel, ks. Józef Dziadowicz. 
Autor wspomina o stratach poniesionych przez harcerstwo w czasie II wojny światowej. 
  
MHAR/ZHL/619 

 

 

  30.10.2016  System muzealny MONA, strona 166 z 205  



Muzeum Harcerstwa     

Inwentarz zbioru "Zespół wspomnień i historii lokalnych" 

Hufiec Warszawa-Praga-Północ. „Północnik” – XXXV lat Hufca Warszawa-Praga-Północ. Zarys monografii 
Zespół Instruktorski Hufca Warszawa Praga Północ (autor), Hufiec ZHP Warszawa Praga Północ im. Stanisława Dubois 
(wydawca) 
2006; 1911-2006 
dokumentacja aktowa, kalendarium 
Materiał w teczce składa się z dwóch elementów: 
1. Jednodniówka „Północnik – numer specjalny” wydawana przez Hufiec ZHP Warszawa Praga Północ im. Stanisława 
Dubois pt. „XXXV lat Hufca Warszawa Praga Północ”. Autor pisze, iż 35 lat mija od nadania imienia i sztandaru hufcowi. 
Zamieszczono przedruk artykułu z „Życia Warszawy” z 1967 roku pt. „23 rocznica wyzwolenia Pragi. Harcerski hufiec 
otrzymał imię Stanisława Duboisa”. Następnie zamieszczono tekst pt. „Harcerze prascy w powstaniu”.  
2. Kalendarium pt. „Zarys monografii o Hufcu Warszawa Praga Północ”. Kalendarium zawiera się w latach 1912-2006. 
  
MHAR/ZHL/620 
Hufiec ZHP im. Władysława Planetorza Kędzierzyn-Koźle. XX lat 16 Drużyny Harcerskiej im. Jana Jaworowskiego 
„Maryśki” 
Jaworowski Tadeusz (autor), Deczkowski Juliusz Bogdan (autor) 
po 1988; 1920-1988 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
Opracowanie nosi w całości tytuł: „XX lat 16 Drużyny Harcerskiej im. Jana Jaworowskiego "Maryśki". Jest to 
prawdopodobnie gazetka drużynowa. W treści możemy wyróżnić kilka tematów: 
1. Nasz patron (z listu Tadeusza Jaworskiego, brata patrona) – zawarto życiorys harcerski Jana Nepomucena Jaworskiego 
od urodzenia 1920 r. do śmierci w czasie Powstania Warszawskiego 10.10.1944 r. 
2. Z kroniki drużyny… - zawiera skrótowo najważniejsze wydarzenia z lat 1968-1984.  
3. Wiersz pt. „Szare Szeregi” 
4. Pisali do nas … - teksty dotyczące 40 rocznicy Powstania Warszawskiego 
5. Wyróżnienia – najważniejsze wyróżnienia zdobyte przez drużynę 
6. Najbliższe plany… - najbliższe plany drużyny 
7. Biwaki, obozy, rajdy i wycieczki – w treści wymieniono w podziale na lata najważniejsze biwaki, obozy, rajdy i 
wycieczki. 
W treści artykułu dwa nieczytelne przedruki zdjęć. 
  
MHAR/ZHL/621 
Historia harcerstwa męskiego w Rzeszowie 
Gromski Antoni, hm. (autor), Hufiec Harcerzy Rzeszów (wydawca) 
1939; 1911-1939 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
Opracowanie w układzie kalendarium (w podziale na lata) złożone z rozdziałów: 
1. Rok 1911 – jesteśmy… - rozdział poświęcony początkom skautingu w Polsce. Utworzenie we Lwowie przez Andrzeja 
Małkowskiego pierwszej organizacji młodzieżowej na wzór angielski pod nazwą „Skauting”. Powstanie pisma „Skaut”.  
2. Rok 1912 – Praca nasza rozszerza się i pogłębia. – Od czasu ukazania się na łamach pisma rzeszowskiego notatki o 
skautingu, ukazują się kolejne artykuły na temat ideologii skautingu i jego prac. W rozdziale wymieniono trzy wytyczne 
pracy akutowej oraz omówiono początki działalności pierwszej drużyny skautowej Michała Wołodyjowskiego.  
3. Rok 1913 – Posiadamy trwałe podstawy. – Początki pracy w drużynie i zastępach. Ukazuje się artykuł w „Głosie” z 
dnia 2 lutego 1913 roku omawiający II. Zjazd skautowy we Lwowie, który m.in. nawołuje kierowników skautowych do 
przestrzegania abstynencji i wszystkich przepisów prawa skautowego. Wobec stałego wzrostu w szeregach skautowych 
Komenda Skautowa zorganizowała drugą drużynę. Autor opisuje działalność drużyn i ich udział w różnych wydarzeniach 
m.in. obozach, zlotach itp.  
4. Rok 1914 – „Wszystko co nasze ojczyźnie oddamy”… - W 1914 roku praca skautowa prowadzona jest nadal w dwu 
drużynach. Odbywają się wycieczki, ćwiczenia i wykłady, mające już zdecydowanie charakter wojskowy. W listopadzie 
organizacja skautowa na terenie Rzeszowa przestaje istnieć aż do roku 1917. 
5. Rok 1917 – Jesteśmy znowu… - Odrodzenie działalności skautowej po wojnie. Powstanie 1 Drużyny Skautowej im. 
Dionizego Czachowskiego.  
6. Rok 1918 – Dążymy do wolnej Polski. – Opis działalności 1 Drużyny Skautowej im. Dionizego Czachowskiego 
(później przyjęła imię Józefa Piłsudskiego). 
7. Rok 1919 – Pracujemy w wolnej Polsce. – Opis rozwoju działalności skautowej – powstawanie nowych drużyn, 
działalność, zbiórki.  
8. Rok 1920 – Składamy znowu w ofierze Polsce swe życie, siły i pracę… - Zmiana terminologii na polską – harcerz, 
harcerska, harcerstwo, hufiec. Powstają nowe jednostki organizacyjne, a metody zaczynają przybierać inne formy.  
9. Rok 1921 – Szeregi nasze rosną. – Powstaje nowa drużyna 4 Rzeszowska Drużyna Wilcząt im. ks. J. Poniatowskiego. 
10. Rok 1922 – Pierwszy obóz. 
11. Rok 1923 – Obozownictwo Hufca wzrasta.  
12. Rok 1924 –  
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13. Rok 1925 – 
Wszystkie cztery powyższe rozdziały opisują rozwój drużyn harcerskich w latach 1922-1925. Organizację pierwszych 
obozów harcerskich, udział w uroczystościach, kursy przysposobienia wojskowego, warsztaty.  
14. Rok 1926 – Piętnastolecie harcerstwa rzeszowskiego.  
15. Rok 1927 – opis uczestnictwa drużyn w akcji letniej. 
16. Rok 1928 – Zaczynamy urządzać „Dzień Harcerza”.  
17. Rok 1929 –Mnożą się nasze szeregi. 
18. Rok 1930 – opis obchodów „Dnia Harcerza”. 
19. Rok 1931 - Pierwszy kurs zastępowych. 
20. Rok 1932 – W hołdzie „Skautowi” zastępu „Lisów” – zmiany na stanowisku hufcowego, organizacja działalności w 
wakacje.  
21. Rok 1933 – Liczba jednostek harcerskich stale wzrasta. 
22. Rok 1934 – Wzrasta liczba gromad zuchowych i obozów.  
23. Rok 1935 – Rok jubileuszowy ZHP. – Opis Jubileuszowego Zlotu w Spale.  
24. Rok 1936 – Pierwszy rok „Trzyletniego wyścigu pracy”.  
25. Rok 1937 – Drugi rok Trzyletniego Wyścigu Pracy. 
26. Rok 1938 - Trzeci rok Wyścigu Pracy. 
27. Rok 1939 – Praca harcerska w Hufcu i drużynach postępują wytrwale naprzód.  
Na końcu opracowania zamieszczono: „Spis Członków Zarządu Obwodu ZHP, Komendy Hufca, Drużyn i Koła Przyjaciół 
Harcerzy w roku 1939” oraz skład Koła Przyjaciół Harcerzy”. 
  
MHAR/ZHL/622 
Ze wspomnień Zawiszaka – 12 Warszawskiej Drużyny Harcerzy im. Romualda Traugutta 
Cieśla Wiesław (2) (autor) 
po 1970; 1942-1943 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
Materiały w teczce składają się z kilku elementów: 
1. Tekst pt. „Ze wspomnień Zawiszaka – Narodziny drużyny”. W tekście autor wspomina szkołę, kolegów, okres okupacji, 
marzenia o działalności konspiracyjnej, wreszcie działalność w konspiracji za sprawą starszej harcerki należącej do 
Szarych Szeregów i pierwsze działania konspiracyjne.  
2. Tekst pt. „Pierwsza Zawiszacka” – wspomnienia ze zbiórki Zawiszaków. 
3. Tekst „Pierwsza akcja” – pierwsza akcja sabotażowa w wykonaniu drużyny w Dniu Lotnika polegająca na złożeniu 
wiązanki kwiatów pod pomnikiem lotnika na placu Unii Lubelskiej. 
4. Tekst „Ze wspomnień Zawiszaka – W Pałacu Prymasowskim” – opis zbiórki z okazji zbliżającego się dnia 22 stycznia 
1943 roku - 80 rocznicy powstania styczniowego. Szczególnie ważna data dla 12 Warszawskiej Drużyny Harcerzy, 
bowiem patronem drużyny był Romuald Traugutt. W tekście opis przygotowań do zbiórki w podziemiach Pałacu 
Prymasowskiego przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. 
5. Tekst „Ze wspomnień Zawiszaka – Wielka Gra” – w związku z doskonałą orientacją w terenie Warszawy chłopcy z 
różnych drużyn zostali podzieleni na grupy, z których każda miała inne zadanie do wykonania. 
  
MHAR/ZHL/623 
Harcerki i harcerze w Szarych Szeregach i ZWZ-AK w Krośnie 
Okólska-Krupska Daniela Janina (autor) 
1996; 1939-1944 
dokumentacja aktowa, wspomnienia 
Opracowanie „Harcerki i Harcerze w Szarych Szeregach i ZWZ-AK w Krośnie” to wspomnienia Danieli Janiny 
Okólskiej-Krupskiej. W treści przedruk zdjęcia autorki. Jest to relacja autorki (o charakterze osobistym) o harcerskich 
losach w czasie wojny, o ludziach, z którymi autorka zetknęła się w pracy konspiracyjnej bezpośrednio. W czasie okupacji 
autorka była organizatorką i komendantką tajnego Hufca Harcerek w Krośnie, łączniczką Kedywu, a potem dowództwa 
Inspektoratu AK w Jaśle z siedzibą w Krośnie. W treści autorka zamieszcza ciekawsze wspomnienia harcerskie z tamtych 
czasów. Praca konspiracyjna wymagała tworzenia dużego zaplecza dla działalności bojowej. Jedynym środkiem łączności 
był człowiek. Na Podkarpaciu przebywała duża liczba oficerów i żołnierzy ZWZ-AK zdekonspirowanych na innych 
terenach. Potrzebowali kwater, wyżywienia i przewodników po nieznanych sobie okolicach. Wszystko to tworzyło 
ogromną liczbę zadań, do których przygotowywały harcerki tradycje rodzinne i wychowanie harcerskie.  
  
MHAR/ZHL/624 
Z dziejów harcerstwa w Płocku. Zeszyt 1, 2, 3 
Gedroyc Cezary (autor), "Krąg Instruktorski z Tumskiego Wzgórza" w Warszawie (wydawca), Chorągiew Płocka 
(wydawca), Olszewski Włodzimierz (autor), Stanisławska Romana, hm (redaktor), Stanisławski Lech, hm (redaktor), 
Budziło Weronika phm (redaktor), Starczewski Stanisław (redaktor), Zaborowski Maciej, hm. (redaktor) 
1984, 1985, 1987; 1945-1950, 1915-1982, 1945-1949 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
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Materiał w teczce składa się z trzech zeszytów: 
  
Zeszyt 1. Opracowanie wydane z okazji 40-lecia Polski Ludowej i poświęcone harcerstwu od pierwszych dni jego 
reaktywowania w wolnej ojczyźnie. Autorzy chcieli pokazać w opracowaniu powszednie i świąteczne dni płockich 
harcerzy i harcerek, ich specyficzny harcerski styl życia, kultywowanie i tworzenie harcerskich obyczajów i tradycji. 
Opracowanie obejmuje lata 1945-1949 i ukazuje udział harcerstwa w trudzie całego społeczeństwa dźwigającego kraj z 
wojennych ruin. W zamieszczonym kalendarium starano się zaznaczyć najważniejsze wydarzenia w życiu płockiego 
harcerstwa. W dalszej części zeszytu zamieszczono wspomnienia z działalności harcerstwa w Płocku spisane przez 
Ryszarda Wodzyńskiego, długoletniego Komendanta Hufca ZHP w Płocku. 
  
Zeszyt 2. Opracowanie podzielone na trzy części: 
1. Nota biograficzna o autorze - Cezary Gedroyc 
2. Phm Cezary Gedroyc - "Przyczynek do dziejów drużyny harcerskiej przy Gimnazjum i Liceum im. Marszałka 
Stanisława Małachowskiego w Płocku" 
3. Phm Cezary Gedroyc - "Szkic historii sztandaru drużyny harcerskiej przy Gimnazjum i Liceum im. Marszałka 
Stanisława Małachowskiego w Płocku". 
Opracowanie w całości poświęcone 89 Mazowieckiej Męskiej Drużynie Harcerzy im. Tadeusza Kościuszki w Płocku i 
historii sztandaru drużyny. 
  
Zeszyt 3. W broszurce zawarto wspomnienia napisane przez Włodzimierza Olszewskiego, ucznia "Jagiellonki, w latach 
1945-1947 członka 86 Męskiej Drużyny Harcerskiej im. Szymona Mohorta. Wspomnienia obejmują lata 1945-1949 po 
wyzwoleniu spod niemieckiej okupacji. 
  
MHAR/ZHL/625 
Harcerski Zespół Artystyczny „Kuźnica” 
Sidor Paweł, phm. (autor) 
2004; 1958-2001 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
Opracowanie poświęcone Harcerskiemu Zespołowi Artystycznemu "Kuźnica". W treści autor pisze o powstaniu 317 
Warszawskiej Drużyny Harcerskiej im. Mieczysława Karłowicza, z której rekrutują się członkowie „Kuźnica”. Drużyna ta 
została utworzona przez Jerzego Stadlera zimą 1958 roku na zimowisku na Cyrhli Toporowej w pobliżu Zakopanego. 
Drużyna ta „zakochana” w górach spędzała wiele czasu na wędrówkach, rajdach, biwakach, wycieczkach. Zespół 
„Kuźnica” wystąpił z koncertem na uroczystości nadania Chorągwi Warszawskiej imienia Bohaterów Warszawy. 
Właściwie stała się w tym czasie śpiewająca drużyną Hufca Praga Północ. W dalszej części autor opisuje miejsca 
występów „Kuźnicy”. W treści autor wymienia gazety, w których pisano o „Kuźnicy” i zamieszcza przedruki niektórych 
wycinków prasowych. „Kuźnica” wydawała tez swoje pismo „Tropiciel”. Autor pisze o śmierci założyciela drużyny 8 
lutego 1988 roku i na końcu zamieszcza jego krótki biogram. Treść opracowania bogato ilustrowana zdjęciami.  
  
MHAR/ZHL/626 
Szczep 205 Warszawskich Drużyn i Gromad Zuchowych im. generała Mariusza Zaruskiego. 
Kunowski Jędrzej, hm. (autor), Jakubowski Ryszard hm. (autor) 
po 2005; 1948-2005 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
Materiały w teczce złożone z: 
1. Opracowanie poświęcone historii powstania i działalności 205 Szczepu Warszawskich Drużyn i Gromad Zuchowych 
im. generała Mariusza Zaruskiego. Dwieście piąta drużyna harcerzy, wymieniona jest w składzie Hufca Targówek w 1958 
roku, działająca w Szkole Podstawowej na 52 (ul. Samarytanka 11/13), jej bohaterem był Jędruś Szwaikert. 7 października 
1959 r. zostaje włączona do Hufca Praga Nowa, gdzie w 1960 r. wraz z 259 WDH-ek i 273 WDH-y wchodzi w skład 
Szczepu „Orląt”. Uczestniczy w zgrupowaniu obozów hufca Praga Nowa w Lipowcu, a następnie zawieszona 21 
października 1960 r. i rozwiązana. Ponownie przyjęta do ZHP 12 czerwca 1969 r. z zatwierdzonymi barwami niebiesko-
żółtymi, a niedługo później powstaje też drużyna zuchowa. 1 grudnia 1972 roku został utworzony 205 Szczep 
Warszawskich Drużyn i Gromad Zuchowych im. generała Mariusza Zaruskiego złożony z 1 drużyny zuchowej i 2 
harcerskich. Oprócz historii powstania w tekście zmieszczono: obozy stałe i wędrowne, w których uczestniczy szczep, 
inne formy wypoczynku (np. kursy drużynowych i zastępowych), zloty, Mistrzostwa Hufca w pływaniu, wolontariat, 
kursy łączności. W tekście wymieniono komendantów szczepu, skład szczepu oraz kadrę szczepu. W treści przedruki 
zdjęć. 
2. Opracowanie – „Pradzieje” 205 WDH. Opracowanie hm. Ryszarda Jakubowskiego (2005) – wspomnienia. 
  
MHAR/ZHL/627 
Harcerze Państwowego Zakładu Wychowawczo-Naukowego i Państwowego Domu Młodzieży w Krzeszowicach – lata 
1946-1947 
Krudowska-Wróblewska Aleksandra, hm. (autor) 
po 1990; 1946-1947 
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dokumentacja aktowa, opracowanie 
Opracowanie pt. "Harcerze Państwowego Zakładu Wychowawczo-Naukowego i Państwowego Domu Młodzieży w 
Krzeszowicach - lata 1946-1947" poświęcone (w 1 części) działalności Państwowego Zakładu Wychowawczo-
Naukowego (powstałego 1 września 1946 roku). W treści zawarto informacje o działalności harcerskiej przy nowo 
powstałym PZWN - powstanie pierwszych drużyn harcerskich, informacje o druźynowych i osobach należących do 
drużyn, informacje o kursach, obozach harcerskich, zlotach. Następnie autorka pisze o powstaniu Państwowego Domu 
Młodzieży w 1956 r. Tutaj autorka zawarła informacje o kuirsach, obozach harcerskich, informacje o obozie wędrownym 
w Tatrach Zachodnich (w treści wymieniono zastępowych i uczestników obozu), historię ZHP w Krzeszowicach, 
informacje o drużynach i drużynowych. 
  
MHAR/ZHL/628 
18 Warszawska Drużyna Harcerzy-Żeglarzy im. Stefana Szolc-Rogozińskiego. Zarys historyczny i wspomnienia 
Mirkowski Stanisław (współautor), Rodatus Zbigniew (współautor) 
po 1990; 1935-1939 
dokumentacja aktowa, wspomnienia 
Opracowanie pt. "18 Warszawska Drużyna Harcerzy - Żeglarzy im. Stefana Szolc-Rogozińskiego przy IV Miejskim 
Gimnazjum i Liceum im. gen. J. Jasińskiego. Zarys historyczny i wspomnienia". Opracowanie zawiera historię 18 WDH, 
dzisiaj juz nieistniejącej. W opracowaniu zawarto: 
1. Listę pn. "Kadra instruktorów harcerskich i żeglarskich. 18 WDH-Ż. Lista Harcerzy z lat 1935-1939".  
2.  Listę pn. "Wykaz obozów, spływów, zimowisk w latach 1935-1939. 18 WDH-Ż". 
  
MHAR/ZHL/629 
Harcerstwo żeńskie na terenie Skierniewic, kalendarium. Wspomnienia o pracy harcerskiej Małgorzaty Zachłodówny-
Mioduchowskiej 
Pawłowska-Stępień Halina (autor), Cyniak-Skórko Rozalia (autor), Zachłodówna-Mioduchowska Małgorzata (autor) 
po 1990; 1911-1939 
dokumentacja aktowa, wspomnienia, opracowanie 
Materiały w teczce złożone z dwóch części: 
1. Kalendarium pt. "Harcerstwo żeńskie na terenie Skierniewic". Kalendarium dotyczy lat 1911-1939. W treści 
odnajdziemy zarys historii powstawania drużyn żeńskich na terenie Hufca Skierniewice. W treści wymieniono nazwiska 
drużynowych, założycieli drużyn. W treści skąpe informacje na temat działalności.  
2. Wspomnienia o pracy harcerskiej Małgorzaty Zachłodówny-Mioduchowskiej z lat dwudziestych-trzydziestych 
(Uczennicy Gimnazjum Żeńskiego Polskiej Macierzy Szkolnej). Wspomnienie o działalności założonej w 1925 roku przez 
Hannę Bulewską 25 Drużynie Harcerek im. Narcyzy Żmichowskiej. 
  
MHAR/ZHL/630 
Historia 51 Warszawskiej Drużyny Harcerzy im. hetmana Stefana Czarnieckiego (2 Drużyna „Szarych Szeregów” – Hufca 
Praga) na Nowym Bródnie 
Sas Władysław (autor) 
1980; 1922-1944, 1979 
dokumentacja aktowa 
Materiał w teczce to: 
1. Historia 51 Warszawskiej Drużyny Harcerzy im. hetmana Stefana Czarnieckiego przy Szkole Powszechnej nr 128 im. 
Stanisława Staszica na Nowym Bródnie, przy ulicy Białołęckiej nr 36.  
2. Działalność konspiracyjna Harcerzy Warszawskiej Drużyny Harcerzy im. hetmana Stefana Czarnieckiego przy Szkole 
Powszechnej nr 128 im. Stanisława Staszica na Nowym Bródnie działających w okresie okupacji niemieckiej jako 2 
Drużyna „Szarych Szeregów” – hufca Praga. W temacie tym wyróżniono podpunkty: 
a). Charakterystyka drużyny 
b). Działalność przedwojenna 
c). Działalność w pierwszym miesiącu wojny. 
d). Działalność konspiracyjna 
e). Akcje wywiadowcze 
f). Akcje sabotażowe 
g). Akcje bojowe 
h). Zakończenie 
i). Polegli za Ojczyznę - informacje o tablicy pamiatkowej wmurowanej w Kościele Matki Boskiej Różańcowej na 
Bródnie w dniu 1 sierpnia 1979 roku. Tablica powstała dla uczczenia pamięci 17 zmarłych członków drużyny - w 35 
rocznicę Powstania Warszawskiego". 
3. Lista członków konspiracyjnej 2 Drużyny „Szarych Szeregów” Hufca Praga 
  
MHAR/ZHL/631 
Byłem żołnierzem kaszubskiego podziemia – relacja chorążego Alojzego Jędrzejewskiego „Jawor” dotycząca pracy ZHP 
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w Szubinie w 1939 r., pogotowia wojennego, kampanii wrześniowej 
Erdmann Zenon, hm (autor), Rąbca Jan (redaktor), Jędrzejewski Alojzy (autor) 
1967, 1972; 1939-1944 
dokumentacja aktowa, wspomnienia 
Materiał w teczce złożony z dwóch elementów: 
1. List Zenona Erdmanna (Szubin) z dnia 19 września 1972 roku skierowany do Michała Haykowskiego (Warszawa) z 
informacją o przekazaniu materiałów dotyczących pracy ZHP w Szubinie w 1939 roku odnośnie pogotowia wojennego 
oraz udziału w kampanii wrześniowej.  
2. Opracowanie pt. „Byłem żołnierzem kaszubskiego podziemia” – jest to relacja chorążego Alojzego Jędrzejewskiego 
"Jawor" dotyczące pracy ZHP w Szubinie w 1939 roku, pogotowia wojennego, kampanii wrześniowej. Relacja mówi o 
trudnych walkach partyzantów na ziemi kaszubsko-kociewskiej, o codziennych zmaganiach z wielokrotnie silniejszym 
wrogiem. W ówczesnych warunkach powodzenie przeprowadzonych akcji zależało często od przebiegłości i sprytu 
konspiratorów, a niekiedy nawet od brawury. Wspomnienia podzielone na 26 rozdziałów. Z opracowania oprócz trudnych 
warunków wojennych, walki i sabotażu wyłania się również obraz traktowania Żydów przez okupantów niemieckich.  
  
MHAR/ZHL/632 
Z kart Związku Harcerstwa Polskiego na Warmii i Mazurach 
Komenda Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP im. "Grunwaldu" w Olsztynie (wydawca), Stankiewicz Leszek, dr 
(redaktor), Bogdańska-Pawłowska Barbara hm. (autor), Gąsiorowski Andrzej, dr (autor), Leśniewski Henryk, hm. (autor), 
Szawłowski Paweł, mgr (autor) 
1976; 1919-1974 
dokumentacja aktowa 
Opracowanie podzielone na następujące rozdziały: 
1. Wprowadzenie. 
2. Harcerstwo polskie na Warmii w okresie międzywojennym – w rozdziale m.in. informacje o przeprowadzonym po I 
wojnie światowej plebiscycie na Warmii i Mazurach mającym zdecydować o przyłączeniu do Polski lub do Prus, o 
powstawaniu pierwszych zastępów harcerskich (pierwszy założył Zbigniew Pieniężny w 1919) i drużyn, sytuacji 
harcerstwo polskiego w Niemczech. W opracowaniu pominięto okres II wojny światowej. 
3. Początek drogi – Z dziejów harcerstwa na Warmii i Mazurach w latach 1945-1949 – rozdział poświęcony rozwojowi 
harcerstwa po II wojnie światowej na Warmii i Mazurach. Ze względu na toczone tutaj dosyć długo działania wojenne 
harcerstwo na tych terenach zaczęło odbudowę później niż w innych rejonach Polski. Autor pisze o powstaniu i 
odtwarzaniu drużyn harcerskich po wojnie oraz ich działalności – obozach, zlotach.   
4. Z dziejów harcerstwa na Warmii i Mazurach w latach 1956-1970 – rozdział poświęcony przemianom ilościowym i 
jakościowym ZHP na Warmii i Mazurach. Ze względu na ogrom materiałów z tego okresu autor w niniejszym rozdziale 
ogranicza się jedynie do zaprezentowania dorobku harcerstwa w kształtowaniu postaw ideowo zaangażowanych, 
patriotyzmu oraz wychowanie przez pracę.  
5. Operacja „Perkoz” (1959-1961) – Trzyletnia Operacja Warmińsko-Mazurskiej Chorągwi ZHP angażująca zespoły 
harcerskie młodzieżowe i instruktorskie do społecznego działania, wspólnie z władzami i całym społeczeństwem do 
aktywizacji turystycznej mało znanych i jeszcze niepopularnych rejonów województwa olsztyńskiego. Każdy kolejny rok 
działalności przebiegał pod innym hasłem stosownie do wzrostu świadomości uczestników operacji i rodzaju nowych 
zadań. I tak:  
- Rok 1959 – Harcerz-aktywista Warmii i Mazur 
- Rok 1960 – Harcerz-bojownik o sprawy Polski 
- Rok 1961 – Harcerz-obywatel wolnego świata.  
6. Harcerstwo Warmii i Mazur w hołdzie Mikołajowi Kopernikowi (1966-1973) – w roku 1967 ZHP dla uczczenia, 
przypadającej w roku 1973, pięćsetnej rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, zainaugurował „Operację 1001-Frombork” – 
Harcerski Ruch Młodzieży o Honorowe Obywatelstwo Fromborka. W treści podano w tabeli uczestników akcji.  
7. Operacja „Agroregion”. W roku XXX-lecia Polski Ludowej, w dniu 501 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, dnia 19 
lutego 1974 r. w gmachu Planetarium olsztyńskiego odbyła się uroczystość inaugurująca Operację „Agroregion”, która ma 
trwać do 1977 roku (1974-narodziny; 1975-rozwój; 1976-dojrzałość; 1977-dziedzictwo operacji).  
8. Warto sięgnąć po opracowania. 
  
MHAR/ZHL/633 
Harcerstwo koszalińskie w latach 1954-1964 
Miller Jerzy (autor) 
1970; 1954-1964 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
Opracowanie pt. „Harcerstwo koszalińskie (1954-1964)” składa się z dziesięciu rozdziałów: 
1. Lata przełomu – nowe harcerstwo krystalizowało swój program w okresie znamiennych przemian w życiu społeczno-
politycznym i gospodarczym, jaki nastąpiły w kraju po VIII Plenum KC PZPR. Harcerstwo w tej nowej postaci zaczęło się 
kształtować w Koszalińskiem wcześniej, niż w innych rejonach kraju. Ogromny wzrost zainteresowania problematyką 
form i metod pracy wychowawczej z dziećmi i dorastającą młodzieżą datował się na tym terenie od 1954  
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roku. Od 1955 roku działa w Koszalinie Wojewódzka Rada Przyjaciół Harcerstwa. Koszalin był pierwszym ośrodkiem, w 
którym nie tylko dyskutowano, ale także odważnie wprowadzano nowe formy pracy drużyn oraz zasady organizacyjne.  W 
1956 roku w Koszalinie odbywa się Miejski Zlot Harcerstwa, podczas którego organizacja otrzymuje sztandar – autor 
opisuje przygotowania do zlotu i sam przebieg zlotu.   
2. Krystalizacja kadry instruktorskiej – rozdział nawiązuje do Uchwał Zjazdu Działaczy Harcerskich w Łodzi i do 
wynikłych kwestii spornych. Programowo-metodyczne i organizacyjne działanie Komendy Chorągwi, a także niektórych 
hufców było w poważnej mierze utrudnione toczącą się walką wewnątrz kadry instruktorskiej o ideowe oblicze 
harcerstwa, o jednolitą interpretację i wdrażanie w praktycznej działalności drużyn uchwał Zjazdu łódzkiego. Sytuacja 
polityczna wśród kadry harcerskiej kształtowała się tak, jak rozwijała się sytuacja w społeczeństwie i nie odbiegała od 
nastrojów jakie panowały w tym społeczeństwie, szczególnie wśród inteligencji. W dniu 13 kwietnia 1957 roku odbył się I 
Zjazd Chorągwi Koszalińskiej. W dniach 26-27 marca 1959 roku odbywa się II Zjazd Chorągwi Koszalińskiej w 
Koszalinie.  
3. Organizacja potrzebna młodzieży – Harcerstwo było organizacją działająca na terenie środowiska szkolnego. Staje się 
organizacją potrzebną społecznie i lubianą przez młodzież. Przynależność do organizacji stawiała przed harcerzami 
określone, rosnące z wiekiem wymagania. Dążono do zwiększenia liczebności organizacji. Dominująca grupę młodzieży 
w Chorągwi stanowili harcerze młodsi.  
4. Ruch zuchowy – realizacja zadań na odcinku zuchowym w warunkach województwa koszalińskiego nie była zadaniem 
łatwym. Ruch ten nie miał bowiem w tym województwie tradycji, nie miał więc doświadczenia i kadry organizatorów. W 
treści historia powstawania drużyn zuchowych.   
5. Drużyny starszo-harcerskie. Specjalności. – ruch harcerski w szkołach średnich i zawodowych przeszedł 
charakterystyczną drogę – od organizacji nielicznej, zamkniętej w sobie – do dynamicznego ruchu z wypracowanym 
programem i systemem metodycznym. W treści dane statystyczne i historia drużyn starszo-harcerskich.  W drużynach tych 
widziano przyszłą kadrę instruktorską i wkładano wiele wysiłku w rozwój tych drużyn.  
6. O programie Chorągwi – charakterystyczna cechą wszelkich poczynań programowych Chorągwi Koszalińskiej było 
wiązanie w jedno inicjatyw „odgórnych” i „oddolnych” oraz zapewnianie sprawnej organizacji pracy. Takim sposobem 
osiągano wyższy niż gdzie indziej stopień dotarcia programu Chorągwi do drużyn.  
7. Harcerska Akcja Letnia – organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży stanowiła istotny problem wychowawczej i 
programowej działalności Chorągwi.  
8. Ruch Przyjaciół Harcerstwa 
9. Uwagi końcowe 
10. Przypisy. 
  
MHAR/ZHL/634 
Harcerski Klub Żeglarski Hufca Poznań-Powiat. Historia 50-letniej działalności b. Harcerskiej Drużyny „Wilków 
Morskich” 
Komitet Organizacyjny Obchodów 50-lecia Działalności Harcerskiej Drużyny "Wilków Morskich" w Poznaniu (autor), 
Harcerski Klub Żeglarski Hufca Poznań-Powiat (Kiekrz) (wydawca) 
1975; 1919-1975 
dokumentacja aktowa, kalendarium 
Opracowanie powstało z okazji 50-lecia powstania Drużyny Harcerskiej „Wilków Morskich” w Poznaniu. Opracowanie 
ułożone w formie kalendarium z lat 1919-1975. W treści najważniejsze wydarzenia z życia i działalności drużyny 
opracowane skrótowo. Członkowie drużyny z czasów okresu międzywojennego to miłośnicy morza, którzy harcerskie 
hasło „Czuwaj” zmienili na „Czuwaj-Bałtyk” na znak wiecznej służby dla morza. Głównym zadaniem i celem drużyny, do 
jakiego dążyli było, poprzez osiągnięcia zdobyte własną pracą na polu żeglarstwa i kajakarstwa w Polsce i na świecie, 
rozbudzenie miłości do morza we wszystkich Polakach, a także docenienie tego, co Polska posiadała po latach niewoli, 
bezpośredniego dostępu do morza, przysłowiowego „okna na świat” stanowiącego w dużym stopniu o bogactwie państwa. 
Powoli „Wilki Morskie” żmudna praca dochodzili do sukcesów, o których mówiło się nie tylko w Poznaniu, ale w całej 
Polsce, a także na świecie. Gościli u siebie osobistości ówczesnej Polski. Stałym poplecznikiem i doradcą drużyny był 
Bernard Chrzanowski. W treści opracowania w podziale na lata opisano poszczególne osiągnięcia drużyny, obozy, zloty, 
zawody, warsztaty, kursach, w których brali udział. W treści nazwiska drużynowych. Drużyna wydawała własne pisemko 
„Wilk Morski” (miesięcznik). Okres międzywojenny to okres rozwoju drużyny i zwiększania jej szeregów. W czasie II 
wojny światowej wielu członków drużyny działało w konspiracji, wielu zginęło. W treści wymieniono zmarłych (z 
różnych przyczyn) członków drużyny. W treści zamieszczono również listę z nazwiskami Komendantów Drużyny, 
członków komendy drużyny, członków drużyny w okresie międzywojennym. Kolejną część opracowania stanowi opis 
działalności drużyny w okresie powojennym aż do 1975 roku. Na końcu wymieniono w punktach Harcerską Wodną Akcję 
Letnią z 1975 roku. 
  
MHAR/ZHL/635 
Materiały z sesji popularnonaukowej 60-lecia Wielkopolskiego Harcerstwa Akademickiego, 10-11 maja 1980 r. 
Barłóg Stefan (autor), Komenda Chorągwi Poznańskiej ZHP im. Powstańców Wielkopolskich (wydawca) 
1980; 1965-1980 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
Opracowanie podzielono na kilka części: 
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1. Rozważania ogólne – rozdział poświęcony rozważaniom na temat Młodzieżowych Kręgów Instruktorskich oraz 
utworzenia Studenckiego Kręgu Instruktorskiego. Pierwsze spotkanie w tym temacie odbyło się w 1964 r., a już rok 
później utworzono przy Komendzie Chorągwi Wielkopolskiej pierwszy Międzyuczelniany Studencki Krąg Instruktorski. 
W dalszej części opracowania zamieszczono najważniejsze osiągnięcia z dziesięcioletniej działalności Studenckiego 
Kręgu Instruktorskiego (SKI). Praca kręgu układała się dobrze i przynosiła określone wyniki. W treści wymieniono 
Uczelnie, na których działały SKI. Wiosną 1967 roku powołano na seminarium w Kiekrzu (10-12.III.1967 r.) 
Międzyuczelnianą Radę Studenckich Kręgów Instruktorskich, czyli popularnego MURSKIEGO. Organizacja ta ma 
ułatwiać kontakt z  Komendą Chorągwi oraz między kręgami. W treści dane statystyczne odnośnie ilości kręgów w 
poszczególnych latach.  
2. Pod patronatem MURSKIEGO – organizacja ta oprócz rzeczywistych przywilejów i kompetencji musiała dźwigać 
ciężar odpowiedzialności wobec władz Związku za stan kręgów i poziom znajdującej się w nim kadry. W treści skrótowo 
przedstawiono działalność organizacji. 
3. Kształcenie – prowadzenie akcji kształceniowej było jednym z zasadniczych zadań MURSKIEGO. W treści 
przedstawiono odnośnie powyższego dane statystyczne.  
4. Dla Komendy Chorągwi – Znaczna część członków SKI pracowała bezpośrednio w drużynach i szczepach, ale 
najważniejsza część pracy harcerskiej wykonywana była dla Komendy Chorągwi . Ten silny związek SKI (i 
MURSKIEGO) z Komendą Chorągwi wynikał z przyjętych założeń organizacyjno-programowych. Członkowie SKI byli 
de facto instruktorami Komendy Chorągwi. Pracowali w jej wydziałach i referatach, wchodzili w skład powoływanych 
przez nią komisji. Brali udział w akcjach Komendy m.in. OMEGA; w Harcerskiej Fali; w Letniej Akcji Szkoleniowej; w 
operacji Lednica.  
5. Dla siebie i dla środowiska – z faktu, że SKI działają w określonym środowisku studenckim wynika wiele 
konsekwencji. Kręgi wychodziły bowiem z wieloma propozycjami do studentów, jak np. wieczornice i okolicznościowe 
kominki, spotkania dyskusyjne, andrzejkowe zabawy, ale tez docierały z pomocą do innych np. SKI przy AM prowadził 
akcję „Nieprzetartego szlaku” w Klinice Ortopedycznej niosąc radość i pomoc dzieciom. W treści zamieszczono materiał 
Krzysztofa Golusda pt. „Działalność Studenckich Kręgów Instruktorskich ZHP w latach 1975-1980”.  
6. Kronika wydarzeń – kronika najważniejszych wydarzeń z życia i działalności Studenckiego Kręgu Instruktorskiego w 
latach 1965-1980. 
7. Składy osobowe MURSKIEGO i Rad Kręgów w latach 1965-1975 (w podziale na uczelnie) 
8. Na końcu zamieszczono wspomnienia członków SKI. 
  
MHAR/ZHL/636 
Kronika Jubileuszowa 18 Gdańskiej Drużyny Harcerzy im. Załogi ORP „Orzeł” 
Pawłowski Jerzy, hm. (autor) 
1977; 1957-1977 
dokumentacja aktowa, kronika, kalendarium 
Kronika Jubileuszowa 18 Gdańskiej Drużyny Harcerzy im. Załogi ORP "Orzeł" wydana z okazji obchodzonego w 1977 
roku 20-lecia istnienia drużyny. Kronika podzielona na następujące części: 
1. Wstęp napisany przez Hm. Jerzego Pawłowskiego – I drużynowego 18 Gdańskiej Drużyny Harcerzy im. Załogi ORP 
"Orzeł". 
2. Wiersz o ORP "Orzeł". 
3. Nasze dwudziestolecie – kalendarium działalności drużyny z lat 1957 – 1977.  
4. Drużynowi – wymieniono wszystkich drużynowych z imienia i nazwiska wraz ze stopniami oraz latami urzędowania.  
5. Tu byliśmy… - graficznie na mapie Polski przedstawiono miejsca, w których drużyna była na obozach letnich i 
zimowiskach w latach 1957-1977. 
6. Jachty, na których pływaliśmy – graficznie rozrysowane jachty wraz z podpisami – nazwami jachtów. 
7. Patrząc nie tylko w przeszłość 
  
MHAR/ZHL/637 
Dzieje krótkofalarstwa w Płocku w latach 1933-1945. Notatki Płockie [Kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego – 
Nr 4/105 z 1980 r.] 
Żelazowski Ładysław (autor), Notatki Płockie [Kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego] (wydawca) 
1980; 1933-1945 
dokumentacja aktowa, opracowanie, artykuł 
Opracowanie pt. „Dzieje krótkofalarstwa w Płocku w latach 1933-1945” jest to artykuł pochodzący z kwartalnika „Notatki 
Płockie” [Kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego - Nr 4/105 z 1980 r.]. Artykuł stanowi część pierwszą tematu i 
obejmuje lata 1933 do 31.08.1939 roku. W pierwszym akapicie zamieszczono skrótowo rys historyczny zaczynając od 
roku 1921, kiedy to grupa harcerzy warszawskich zorganizowała pierwszy w Polsce kurs odbioru i nadawania znaków 
Morse’a oraz obsługi prymitywnych stacji „iskrówek”. Na przełomie lat 1923/1924 powstał w Warszawie, jako jeden z 
pierwszych Harcerski Radioklub, który zorganizował w 1924 r. pierwszą wystawę prymitywnych nadajników i 
odbiorników. Klub na skutek trudności (nielegalność nadawania) rozwiązał się. Tematem artykułu jest historia powstania i 
działalności pierwszego Harcerskiego Ośrodka Przysposobienia Wojskowego Radiotelegraficznego i Płockiego Oddziału 
Polskiego Klubu Radionadawców w Warszawie. Autor opisuje początki zainteresowania harcerzy płockich 
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krótkofalarstwem, budowę odbiornika krótkofalowego i początki nauki nasłuchu. 28 stycznia 1934 roku ukazała się 
pierwsza wzmianka w Dzienniku Płockim o przygotowywaniu się harcerzy płockich do budowy i obsługi krótkofalowej 
stacji nadawczej. W ciągu kilku miesięcy aż do chwili otwarcia radiostacji Dziennik Płocki podawał liczne wzmianki o 
przebiegu budowy nadajnika. 29 kwietnia 1934 roku w ramach programu Dni Płockich Harcerstwa nastąpiło uroczyste 
otwarcie radiostacji nadawczej i przeprowadzono pierwszą rozmowę fonią na fali 84 m. Stacja otrzymała znak 
wywoławczy do Harcerskiego Ośrodka PWR radiotelegraficznego SP WR 4. W treści wymieniono siedem istniejących w 
1938 r. Harcerskich Ośrodków PWR. Ośrodki te (za wyjątkiem płockiego) szkoliły junaków. Szkolenie to traktowano jako 
przysposobienie wojskowe. W dalszej części opracowania opisano rozwój krótkofalarstwa w Płocku do momentu 
wybuchu II wojny światowej. Wspomniano o niektórych wydarzeniach, w których udział brali harcerze płoccy – obozy 
harcerskie, zloty m.in. Jubileuszowy zlot Harcerstwa w Spale. W drugiej połowie sierpnia 1939 roku Ministerstwo Poczt i 
Telegrafów zarządziło przerwanie działalności radiostacji amatorskich, cofając wszystkie licencje nadawcze. Ten 
nieprzemyślany krok zlikwidował zorganizowaną w ramach pogotowia sieć radiowej łączności. Łączności, której tak 
brakowało we wrześniu 1939 roku. Ośrodek PWR nie otrzymał żadnych wytycznych. 
  
MHAR/ZHL/638 
Materiały do dziejów Chorągwi Wołyńskiej 
nieznany 
po 1960; 1911-1939 
materiały historyczne, list 
Materiały luźne: 
1. Teksty piosenek harcerskich, 
2. Historia ZHP - Wołyń w latach 1919-1939 - maszynopis i brudnopis (pismo reczne). 
3. List do Wydziału Dokumentacji i Historii Głownej Kwatery ZHP w Warszawie, nadwaca: Sabina Małachowska - 
Gawlińska.  
4. Odpis z pisma "Harcerz" nr 29, z 30 sierpnia 1919 r. Z życia drużyn Ostróg na Wołyniu autorstwa Franciszek 
Szeligowski. 
5. Krótka kronika 1 Ostrogskiej Drużyny Harcerzy im. Henryka Dąbrowskiego (od zalożenia).  
6. Dwadzieścia kalek formatu A5 (w tym 19 ze śladami kleju). Na kalkach napisane informacje będące opisami do zdjęć - 
brak zdjęć na kalkach. 
7. Osiem stron formatu A5 zawierających fotokopie stron "Moje wspomnienia" autorstwa Sabina Małachowska - 
Gawlińska z 1976 r. Na jednej kartce umieszczone są dwie strony z opracowania. 5 stron zawiera komplet wspomnień. 
Trzy strony sa zdublowane, w tym dwie dwukrotnie. Do fotokopii dołączono list adresowany do Wydziału Historii i 
Dokumentacji Głownej Kwatery ZHP. 
  
MHAR/ZHL/639 
Historia Hufca Warszawa-Ochota 1957-1987 i Chorągwi Stołecznej 1956-1965 
Hufiec ZHP Warszawa Ochota (aktotwórca), Chorągiew Stołeczna (aktotwórca) 
2001; 1956-1987 
opracowanie, sprawozdanie 
Jednostka zawiera opracowania: 
- historię hufca ZHP Warszawa Ochota 1957-1987 spisaną na podstawie rozkazów KCh i KH, w którym autor winienia 
m.in. kolejne władze, połączenie hufca z hufcem Ursus i jego reaktywacją, liczbę drużyn. 
-3 opracowania dotyczące funkcjonowania Chorągwi Stołecznej w latach 1956-1996: cz. 1. 1956-1958, cz.2. 1958-1960, 
cz.3. 1960-1965, w których wymieniono m.in. strukturę organizacyjną, liczebność i składy osobowe, zgrupowania obozów 
poszczególnych hufców, wykazy drużyn, wykazy ukończenia kursów. 
  
MHAR/ZHL/640 
Hufiec Harcerski ZHP Konin. Program uroczystości nadania imienia 25-lecia PRL Hufcowi Konin 
opracowanie zbiorowe 
1969 
broszura, program 
Broszura zawiera program uroczystości nadania imienia 25-lecia PRL Hufcowi Konin. Program zlotowy, informacje o 
komendach zlotu. 
  
MHAR/ZHL/641 
Szczep Siódmych Drużyn Harcerskich „Zielona Siódemka”, 50-lecie, Bydgoszcz 1971 
Szczep Siódmych Drużyn Harcerskich "Zielona Siódemka" 
1971; 1921-1971 
opracowanie 
Dokument wydany w 1971 roku z okazji 50-lecia istnienia „Zielonej Siódemki” - Szczepu Siódmych Drużyn Harcerskich 
przy Technikum Kolejowym Ministerstwa Komunikacji w Bydgoszczy15.06.10921 – 15.06.10971. Opisano w nim 
początek działalności grupy i jej przedwojenne losy (sztandar, obozy, kroniki, specjalizacje drużyn), działania w czasie 
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wojny i okupacji (lista poległych) oraz kontynuację działalności w okresie powojennym (opis drużyn i działań), 
utworzenie HKS oraz stan kadry w latach 1970-1971. Załączono program uroczystości rocznicowych. 
  
MHAR/ZHL/642 
Wspomnienia z Kazachstanu 
Bukowiński Władysław ks. (autor) 
1970; 1939-1970 
wspomnienia 
Dokument jest zbiorem wspomnień z Kazachstanu spisanych przez księdza Władysława Bukowińskiego (ur. 1904, zm. 
1974). Treść podzielona jest na trzy części: 1. jest wstępem, 2. kierowana jest do osób świeckich, 3. do księży. Autor 
zaczyna od skrótowego przedstawienia życiorysu swojego i swoich przyjaciół: Bronisława Drzepeckiego i Józefa 
Kuczyńskiego. Dalej opisuje swoje życie w więzieniach, zesłania, służbę na wolności i zapamiętane incydenty, stosunek 
różnych nacji do Polaków oraz formy prześladowania wiary. Omawia rozmieszczenie polskiej ludności w Kazachstanie, 
kolonizacje niemiecką. Zapisuje swoje spostrzeżenia na temat Polaków, Rosjan, Ukraińców, Litwinów, Żydów, ateistów, 
katolików, inteligencji itd. Opisuje swoja prace duszpasterska na przestrzeni lat. 
  
MHAR/ZHL/643 
„Trójka”. Zapiski o ludziach i wydarzeniach z dziejów 3 Warszawskiej Drużyny Harcerzy im. x. Józefa Poniatowskiego 
Szczęśniak Marian (aktotwórca), Broniewski Stanisław 
2004; 1928-1956 
opracowanie 
W jednostce zebrane są informacje na temat Stanisława Broniewskiego „Orszy” oraz dziejów 3. Warszawskiej Drużyny 
Harcerzy zamieszczone w publikacji pt. „Trójka. Zapiski o ludziach i wydarzeniach z dziejów 3. warszawskiej Drużyny 
Harcerzy im. Xsięcia Józefa Poniatowskiego” wydanej w 2004 roku i dotyczącej wydarzeń z lat 1928-1942. Opisana 
została historia drużyny, wymieniono osoby i ich udział w wydarzeniach, obozy, zloty, szkolenia itd. Dołączono notę o 
autorze. Publikację wstępem opatrzył  Jan Nowak-Jeziorański.  
Materiały znajdują się również na płytach CD oraz na dyskietkach. 
  
MHAR/ZHL/644 
Lucjan Jabłoński „Długi” – wspomnienia 
Jabłoński Lucjan (autor), Żaczykiewicz Izydor (redaktor) 
1978; 1942-1945 
opracowanie 
Wspomnienia Lucjana Jabłońskiego, przed wojną pracownika Składnicy Harcerskiej, a podczas okupacji handlarza, na 
temat jego pracy dla Armii Krajowej jako zaopatrzeniowca. Opis szycia czapek i pieczenia sucharów dla partyzantów z 
oddziałów leśnych, nielegalny handel z żołnierzami niemieckimi (kupowanie od Niemców towarów z magazynów 
wojskowych - żywność, buty, koce itp.), sprzedaż na bazarze na Kercelaku nadwyżek towarów z niemieckich magazynów. 
Późniejsze losy autora podczas Powstania Warszawskiego i w niewoli po Powstaniu w obozie w Dachau. 
  
MHAR/ZHL/645 
Andrzej Wolski „Jur” – Akcja „Sieczychy” 
Wolski Andrzej "Jur" (autor) 
po 1990; 1943 
dokumentacja aktowa, wspomnienia, relacja 
Opracowanie jest wspomnieniem autora z czasów okupacji niemieckiej w Warszawie. Opracowanie rozpoczyna krótki 
opis akcji pod Arsenałem – 26 marca 1943 roku. To pierwsze uderzenie Wielkiej Dywersji. Pierwsza wyraźna odpowiedź 
na bezkarne dotąd masakry niewinnych, systematyczne wyniszczanie więzieniami i obozami koncentracyjnymi. Było to 
ostrzeżenie dla okupanta, że trzy lata okupacji nie osłabiły ruchu oporu, lecz wręcz odwrotnie, wzmocniły jego 
skuteczność. W dalszej części autor wspomina o sytuacji międzynarodowej w tym sytuacji polskiej. Opisuje i wspomina 
akcje dywersyjne z własnym udziałem. Na końcu opracowania autor zamieszcza listę – „Indeks pseudonimów”. 
  
MHAR/ZHL/646 
Maksymilian Dąbrowski – wspomnienia skauta z Bydgoszczy 
Dąbrowski Maksymilian (autor) 
po 1970; 1938-1939 
wspomnienia 
Pamiętnik Maksymiliana Dąbrowskiego pt. „Wspomnienia skauta z Bydgoszczy”, w którym opisuje zasadzkę na wojska 
hitlerowskie mającą miejsce w 3.09.1939 roku 30 km od Bydgoszczy i wjazd hitlerowców do miasta 2 dni później, po 
którym nastąpił krwawy, trwający prawie 2 miesiące odwet, który powzięli na mieszkańcach. Autor opisuje rożne formy 
znęcania się hitlerowców. Oprócz tego umieszcza wspomnienie z ostatniego przedwojennego obozu, na którym harcerze 
spotkali się z gen. Hallerem. 
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MHAR/ZHL/647 
Harcerska Żeńska Drużyna Szarych Szeregów „Wrony” Drugiej Harcerskiej Baterii Przeciwlotniczej „Żbik”  
Nawrot Tadeusz (współautor), Jakubicz-Jaworska Barbara (z d. Łączyńska) (autor), Jaraszkiewicz Irena (autor), Nawrot 
Anna (z d. Meylert) "Adamowska" (autor), Paciorkowska Alicja (autor), Brzeczkowska Zofia ps. "Dąbrowska" (autor)  
2004; 1939-1945 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
W opracowaniu zawarto następujące rozdziały: 
1. Wprowadzenie – lata wojny to lata okrutne, mimo tego byli ludzie, którzy podejmowali walkę z okupantem z myślą o 
polskim państwie. Wśród nich byli także członkowie 21 Drużyny Harcerskiej im. Ignacego Prądzyńskiego działający w 
warunkach propagandy, jaką stosował okupant.  
2. Przygotowanie do wojny w ZHP – w przewidywaniu wojny w 1938 roku utworzono Pogotowie Harcerskie w hufcach 
męskich i żeńskich. W treści rozdziału autor zamieścił treść Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego. 
3. Organizacja harcerska ZHP w konspiracji – Szare Szeregi. – Konspiracja w ZHP powstała już z początkiem wojny.  
4. Działalność wychowawcza, oświatowa i kulturalna 
a). Działalność wychowawcza – Harcerstwo stawiało sobie zawsze za cel wychowanie człowieka w duchu 
chrześcijańskim, patriotycznym, służenia innym. Tolerancyjnego podejścia do ludzi o innych poglądach, także religijnych.  
b). Tajne nauczanie – tak zwane  „komplety”. – W konspiracji dużą wagę przywiązywano do nauki i oświaty. Działalność 
na tym odcinku należała do najważniejszych zadań programowych Polski Podziemnej.  
c). Działalność oświatowa, prasa 
d). Działalność kulturalna 
e). Ogólny program Szarych Szeregów 
5. Drużyny harcerskie Drugiej Baterii Przeciwlotniczej „Żbik” 
a). Drużyna męska – na terenie Rembertowa działała także „filia” Drugiej Harcerskiej Baterii Przeciwlotniczej „Żbik” o 
harcerskim rodowodzie. Powstała ona na bazie kadrowej 21 Drużyny Harcerskiej im. Ignacego Prądzyńskiego wchodzącej 
w skład Szarych Szeregów. 
b). Drużyna żeńska „Wrony” – w treści skład osobowy Żeńskiej Drużyny Harcerskiej „Wrony”. 
6. Współpraca rodzin 
7. Powojenny los drużyny „Wrony” – po wkroczeniu Armii Czerwonej nie ujawniły się. Na początku 1945 roku stworzyły 
w ZHP drużynę pod nazwą „Dęby”. 
8. Podziękowanie 
 9. Synteza – Rozwój i etapy organizacji Szarych Szeregów w Rembertowie 
10. Zestawienie kadr harcerskich nie związanych z Hufcem „Romb-Osa” 
11. Zestawienie zbrodni popełnionych w Rembertowie i na jego mieszkańcach. 
12. Źródła 
  
W opracowaniu oddzielnie zamieszczono wspomnienia Harcerek z „Wron”: 
1. Przeniesienia broni z magazynu w Rembertowie na Grochów – Alicja Paciorkowska 
2. Przerzut z Rembertowa na drugi brzeg Wisły oddziału DB pchor. „Dżemsa” – Alicja Paciorkowska 
3. Warszawska Drużyna Harcerek „Wrony” – ze „Żbika” – Szare Szeregi – Anna Meylert, Irena Jaraszkiewicz, 
Brzeczkowska Zofia, Barbara Łączyńska. 
4. Szpital zakaźny w Rembertowie założony w dniu 01.08.1944 r. - Alicja Paciorkowska 
5. Teatr szkolny w Rembertowie – Barbara Łączyńska 
6. Okupacje – życie codzienne (wspomnienia harcerki z „Wron”) - Jakubicz-Jaworska Barbara (z d. Łączyńska) 
7. Wspomnienia łączniczki z dnia 28.07. 1944 r. w Warszawie - Jakubicz-Jaworska Barbara (z d. Łączyńska) 
8. Po wojnie – maj 1945 – wywózka do łagrów w ZSRR - Jakubicz-Jaworska Barbara (z d. Łączyńska) 
  
MHAR/ZHL/648 
Wydarzenia i fakty z dziejów ZHP w Czechowicach-Dziedzicach (1910-1939) 
Komenda Hufca ZHP im. Braterstwa Broni w Czechowicach-Dziedzicach (wydawca), Komisja Historyczna Hufca ZHP 
im. Braterstwa Broni w Czechowicach-Dziedzicach (wydawca), Kobiela Zdzisława (współautor), Smaczniak Danuta 
(współautor), Czylok Leon (współautor), Szczypka Bolesław (współautor), Żoczek Alojzy (współautor), Kopoczek 
Tadeusz (redaktor) 
1987; 1910-1939 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
Opracowanie pt. „Wydarzenia i fakty z dziejów ZHP w Czechowicach-Dziedzicach (1910-1939)” poświęcone w całości 
utworzeniu i początkom działalności harcerskiej w Czechowicach-Dziedzicach. Na początku autor opisuje pierwsze 
wzmianki mówiące o tworzeniu się harcerstwa na tym terenie pochodzące z lat 1911-1912. Autor przyjmuje rok 1928 jako 
początek dynamicznego rozwoju harcerstwa w Czechowicach-Dziedzicach. Powstające w tym czasie drużyny harcerzy 
podporządkowane były Hufcowi w Bielsku (Śląska Chorągiew Harcerzy w Katowicach). Animatorem ruchu harcerskiego 
w okresie międzywojennym w Czechowicach i Dziedzicach był phm Stanisław Dutka. Autor pisze o pierwszych 
drużynach harcerskich powstałych na tym terenie, wymienia osoby do nich należące. Pisze o Kole Przyjaciół Harcerstwa, 
opisuje działalność harcerstwa w czasie dwudziestolecia międzywojennego, opisuje powstawanie gromad zuchowych oraz 
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powstanie pierwszej drużyny kolejowej i czerwone harcerstwo. Następnie autor przechodzi do opisu harcerstwa żeńskiego 
i pogotowia harcerek. Autor opisuje również działalność harcerzy z Czechowic w momencie wybuchu wojny oraz w 
latach okupacji hitlerowskiej. Na końcu opracowania autor zamieszcza krótkie biogramy wraz ze zdjęciami osób, które 
oddały życie za ojczyznę. 
  
MHAR/ZHL/649 
Chorągiew Śląska. Hufiec Beskidzki Bielsko-Biała: Harcerki okręgu Bielsko-Biała w latach 1915-1945; ZHP Hufiec 
Beskidzki Bielsko-Biała w latach 1915-1986 
Bukowska Joanna (autor), Maga Genowefa (autor), Mrozek Wanda (autor), Wideł Aniela (autor), Pacut Zofia (autor), 
Wojcicka Krystyna (autor), Libionka Aniela, hm (redaktor), Hufiec Beskidzki ZHP w Bielsku-Białej (wydawca), Krąg 
Instruktorski "SENIORÓW" przy Beskidzkim Hufcu ZHP w Bielsku-Białej (wydawca), Krzywoń Karol (autor) 
1984, 1987; 1915-1945, 1915-1986 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
Materiał w teczce złożony z dwóch opracowań: 
I. Opracowanie pierwsze skałada się z siedmiu części. Są to: 
1. Wstęp 
2. Organizacja pierwszej drużyny skautek w Białej, Hufców Harcerek - w Białej Krakowskiej, Bielsku i Czechowicach-
Dziedzicach - do 1939 r. 
a). Hufiec Harcerek w Białej Krakowskiej 
b). Hufiec Harcerek w Bielsku 
c). Hufiec Harcerek w Czechowicach-Dziedzicach 
3. Założenia programowo-wychowawcze druzyn I Hufca. Metodyka pracy - kadra instruktorska. 
a). Działalność ideowo-wychowawcza 
b). Szkolenie kadry 
c). Kolonie - obozy harcerskie 
4. Słuzba Harcerek - Instruktorek w czasie okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945 
a). Pogotowie Harcerek 
b). Hufiec Harcerek w Białej Krakowskiej 
c). Hufiec Harcerek w Bielsku 
d). Hufiec Harcerek w Czechowicach-Dziedzicach 
e). Lata okupacji 
5. "Odeszły na wieczną wartę" 
a). Harcerki-Instruktorki 1939-1945 
6. Zakończenie 
7. Wykaz relacji, wspomnień i ankiet instruktorskich. 
  
Na końcu opracowania zamieszczono przypisy. 
  
II. Opracowanie drugie zawiera omówienie rozwoju harcerstwa w Bielsku-Białej i okolicach od 1915 roku. W 
opracowaniu przedstawionu strukturę Hufca Baskidzkiego, jego działalność w okresie miedzywojennym, powstanie i 
działalność Pogotowia Harcerek w Bielsku-Białej, działania w czasie II Wojny Światowej zarówno te dotyczace pomocy 
sanitarnej, pomocy jeńcom wojennym i dzieciom, jak i te dotyczące konspiracyjnej działaności harcerstwa. W 
opracowaniu zawarto również lata powojenne w tym uwzgledniono zimowiska, zloty, zgrupowania, igrzyska, akcje w 
jakich brał udział Hufiec Beskidzki. Poruszono również tematykę sztandaru Hufca oraz orkiestry Dentej jaka powstała 
przy Hufcu. W treści opracowania znajdziemy przedruk zdjęć dokumentujących  działaność Hufca Beskidzkiego w 
Bielsku-Białej. 
  
MHAR/ZHL/650 
Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec „Piast”. 70 lat harcerstwa w staromiejskiej dzielnicy Poznania 
Derda Józef, hm. (autor) 
1983; 1912-1939 
kalendarium 
Opracowanie wydane przez Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec „Piast” im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19 w 
Poznaniu- Starym Mieście napisane na podstawie pierwszej części przygotowywanej monografii I Harcerskiej Drużyny 
Lotniczej obejmujące lata 1912-1982. Informacje przedstawiono w formie kalendarium obejmującego okres od końca 
października 1912 do sierpnia 1939 i poprzedzono wstępem opisującym okres formowania drużyn. W kalendarium 
umieszczono informacje dotyczące przekształcania drużyn, kolejnych drużynowych, uczestnictwa w wydarzeniach z życia 
harcerskiego i państwowego: w tym m.in. udziału w Powstaniu Wielkopolskim, obozów, kursów itd. 
  
MHAR/ZHL/651 
Akcja „M” w Warszawie w świetle dokumentów i prasy Szarych Szeregów 
Wiśniewska Maria (autor) 
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1975; 1942-1945 
opracowanie 
Nadbitka z czasopisma „Warszawa lat wojny i okupacji”, z. 4, z artykułem Marii Wiśniewskiej pt. "Akcja „M” (Młodzież) 
w Warszawie – w świetle dokumentów i prasy Szarych Szeregów”, z 28.10.1975 roku. Autorka omawia Akcje „M” 
prowadzona od 1942 roku uzupełniając informacje o te uzyskane z prasy (konspiracyjnej) tego czasu. Omawia 
sprawozdania z akcji, metody działania i pozyskiwania młodzieży również z pomocą prasy: biuletynów i materiałów 
agencyjnych, publikacji Szarych Szeregów („Wzlot”, „Pismo Młodych”). Dalej tłumaczy działania na rzecz rekreacji 
młodzieży, rolę Karola Lipińskiego i próbę porozumienia organizacji młodzieżowych. 
  
MHAR/ZHL/652 
Harcerskie lasy na terenie m. Łodzi. Działalność Sztabu Harcerskiego „Mikroklimat” 1962-1972 
Kierczuk Marian (autor) 
2000; 1962-1972 
opracowanie 
Opracowanie podsumowuje działalność Sztabu Harcerskiego „Mikroklimat” z Łodzi z lat 1962-1972. Opisuje początki i 
powstanie Sztabu, zestawia wykonane pracy zalesieniowe, omawia udział Hufców Łódzkich w Akcji „Mikroklimat” i 
współpracę leśników ze sztabem, przedstawia mapki zalesień w poszczególnych dzielnicach. 
  
MHAR/ZHL/653 
Program Zlotu 50-lecia harcerstwa na Dolnym Śląsku, 2-4.06.1995 
Chorągiew Dolnośląska (autor) 
1995 
program 
W dokumencie przedstawiono program zlotu 50-lecia harcerstwa na Dolnym Śląsku, który odbył się 2-4.06.1995. 
Umieszczono w nim zdjęcie obozu, znak okolicznościowy, dokładny program z podziałem na dni, program festynu oraz 
wymieniono gniazda zlotowe, których lokalizację przedstawiono na mapie. 
  
MHAR/ZHL/654 
Harcerskie wspomnienia. Lata 1948-1985 
Tutak Stefan Józef (autor) 
1997; 1948-1985 
wspomnienia 
Jednostka jest egzemplarzem książki hm. Stefana Tutaka pt. „Harcerskie wspomnienia lata 1948-1985” wraz z pismem 
Komendantki Hufca ZHP Suwałki  do GK i odpowiedzią. Autor opisuje swoje wspomnienia z czasów wstąpienia do 10 
MDH „Czarna Dziesiatka” im. Ignacego Łukasiewicza w Suwałkach, a głównie z pierwszego obozu w roku 1948 
zorganizowanego w Bardo Śląskim (pow. Ząbkowice) przytaczając długie przygotowania, podróż, kadrę, uczestników 
oraz przebieg, ekwipunek i warunki obozowe. Nie zachowano kolejności stron. 
  
MHAR/ZHL/655 
Gniazdo zapaleńców. Opracowania i materiały dotyczące działalności Hufca Szarych Szeregów w Pińczowie w latach II 
wojny światowej 
Kuczkowski Wojciech (autor) 
1987; 1939-1945 
opracowanie 
Opracowanie na temat historii Hufca Szarych Szeregów "Gniazdo zapaleńców" w Pińczowie. Informacje o działalności 
hufca, o drużynach wchodzących w jego sklad, o harcerzach którzy do tych druzyn nalerzeli. Wspomnienia komendanta i 
zastępcy komendanta hufca - Feliksa Białkiewicza i Zbigniewa Sobczyka. 
  
MHAR/ZHL/656 
Kurierek Każdego Ucznia, wydanie specjalne z okazji 40-lecia Szkoły Podstawowej nr 120, Warszawa-Praga-Południe 
Szkoła Podstawowa nr 120, Warszawa Praga Południe (aktotwórca) 
1997 
gazeta 
Jednostka jest czasopismem szkolnym pt. „Kurierek Każdego Ucznia. Wydanie specjalne z okazji 40-lecia Szkoły 
Podstawowej nr 120” w Warszawskiej dzielnicy Praga Południe. Opisano w nim historię szkoły, rozwój kółek 
zainteresowań (w tym harcerstwa), obchody święta okolicznościowego, załączono wiersz na cześć szkoły, humor z lekcji 
oraz wypowiedzi uczniów. 
  
MHAR/ZHL/657 
Kolejarskie drużyny harcerskie resortu komunikacji 
Szyszko Czesław (autor) 
1921-1939 
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artykuł, opracowanie 
Broszura, której autorem jest Czesław Szyszko, przedstawia historię kolejarskich drużyn harcerskich na sieci PKP od 
czasów ich założenia w 1921. Skupia się na przedstawieniu początków działalności oraz opisuje letnie obozy 
przeprowadzone w roku 1936, obóz zimowy w 1938 i działalność do wybuchu II wojny światowej kończąc 
wspomnieniem o dh. Michale Grażyńskim. 
  
MHAR/ZHL/658 
Wszystko, co nasze, Polsce oddamy. Z życia libiąskiego harcerstwa 
Pawela Stanisław (autor) 
2000; 1920-2000 
ulotka informacyjna, opracowanie, fotografia 
Dokument „Wszystko co nasze Polsce oddamy. Z życia libiąskiego harcerstwa” opracowany został przez Stanisława 
Pawela w 2000 roku z okazji Dni Libiąża. Zawiera życzenia skierowane do uczestników zlotu harcerstwa przez burmistrza 
i przewodniczącego Rady Miejskiej Libiąża, wspomnienia z początków harcerstwa w Chrzanowie od roku 1920, opis 
rozwoju ruchu w Chrzanowie, nazwiska uczestników, przedstawia formowanie drużyn, wymienia harcerzy, którzy 
osiągnęli w późniejszym życiu sukces. Na końcu zamieszcza listę i teksty 54 piosenek, które śpiewali na zbiórkach, 
obozach i przy ognisku. 
  
MHAR/ZHL/659 
Kronika zastępu „Perkozy” przy Studium Nauczycielskim Średnich Szkół Medycznych, ul. Kasprzaka 17 Warszawa 
Zastęp "Perkozy" (aktotwórca) 
1957 
mapa, notatki, kronika, meldunek, list, tekst literacki 
Jednostka jest zestawem informacji zgromadzonych przez Zastęp „Perkozy” działający przy Studium Nauczycielskim 
Średnich Szkół Medycznych, ul. Kasprzaka 17 w Warszawie. Wśród dokumentów znajduje się „Kronika Zielonego Dnia 
Obozu +++”, notatki uczestników, teksty piosenek o perkozach, program „perkoziego” sylwestra i szopki, lista harcerek, 
życzenia urodzinowe, notatki z odprawy, suchy liść oraz dwie mapy: Powiatu Brodnickiego oraz z zaznaczoną 
miejscowością Robotno. 
  
MHAR/ZHL/660 
Władze szkolne i nauczycielstwo Galicji o skautingu w początkach jego istnienia 
Wojtycza Janusz (autor) 
1999; 1910-1913 
opracowanie 
Artykuł Janusza Wojtycza pt. „Władze szkolne i nauczycielstwo Galicji o skautingu i początkach jego istnienia”, który 
ukazał się w Roczniku Naukowo-Dydaktycznym WSP w Krakowie w 1999 roku (z.200). Omawia początki ruchu we 
Lwowie, wymienia instruktorów skautingu z pierwszych lat (również z relacji ówczesnych działaczy), formy pracy z 
młodzieżą, zasady obowiązujące w komendach, opisuje wątpliwości jakie pojawiały się podczas początkowych lat 
formowania ruchu harcerskiego oraz próby sprawdzenia/potwierdzenia skuteczności takiego sposobu wychowania. 
  
MHAR/ZHL/661 
Wpływ środowiska akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego na powstanie i rozwój harcerstwa w Krakowie 
Wojtycza Janusz (autor) 
po 1998; 1898-1939 
opracowanie 
Artykuł Janusza Wojtycza pt. „Wpływ środowiska akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego na powstanie i rozwój 
harcerstwa w Krakowie. Autor opisuje działalność, która wpłynęła na kształtowanie skauting w Polsce,  początki ruchu w 
Krakowie, tj. organizację 1. Krakowskiej Drużyny Skautowej Z. Wyrobka i kolejnych oraz ich liczebność. Wymienia 
pierwszych drużynowych i drużyny żeńskie oraz męskie opisując działalność Akademickiego Koła Harcerskiego i 
zwracając uwagę na rolę profesorów UJ w całym procesie rozwoju ruchu harcerskiego w Krakowie.  
  
MHAR/ZHL/662 
85-lecie I Drużyny Harcerzy im. Leszka Białego w Janowcu Wielkopolskim. Harcerski Krąg Seniorów w Janowcu 
Wielkopolskim 
1 Drużyna Harcerzy im. Leszka Białego w Janowcu Wielkopolskim (aktotwórca) 
2002; 1917-2002 
przypinka, naklejka, koperta, pocztówka, opracowanie, program 
Jednostka zbiera materiały wydane i opracowane z okazji 85-lecie istnienia I Drużyny Harcerzy im. Leszka Białego w 
Janowcu Wielkopolskim. Zawiera okolicznościową przypinkę, naklejki, kartki pocztowe, odbicia pieczątek, treść hymnu 
drużyny, spis ważniejszych wydarzeń z lat 1907-2002, listę harcerzy janowieckich poległych w walce za ojczyznę, 
program zlotu seniorów ZHP w Janowcu oraz plansze z wystawy zbierającej cytaty i objaśnienia symboli ważnych w 
życiu harcerskim. 
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MHAR/ZHL/663 
Monografia Szarych Szeregów Ochota 
Tymkiewicz Stanisław (autor), Szumowska Izabella (autor), Grupińska Małgorzata (autor), Mirowski Stefan (autor), 
Marcinkiewicz Wojciech ps. „Kubuś” (autor), Zakrzewski Jerzy ps. „Młot” (autor), Niemkiewicz Ryszard ps. „Koń”, 
„Wichrzycki” (autor), Paszkiewicz Włodzimierz ps. „Stasiek” (autor), Dobrzyński Zdzisław ps. „Dobry” (autor), 
Szydłowski Jerzy ps. „Stefan” (autor), Pastewka Stefan (autor), Mucha Mieczysław (autor), Sobiech Henryk (autor), 
Kowalski Jan ps. „Jędrek” (autor), Müller Aleksander (autor), Jachosz Edward ps. „Jeleń” (autor), Wiśniewski Tadeusz 
(autor), Malento Włodzimierz ps. „Góral” (autor) 
po 1979; 1939-1945 
dokumentacja aktowa, opracowanie, relacja 
Materiał zgromadzony w teczce składa się z trzech elementów rozdziałów: 
I. Szare Szeregi na Ochocie. Monografia. (Wstęp i opis metody) 
1. Powstanie Szarych Szeregów w Warszawie 
2. Okręg Południe 
3. Powstanie Szarych Szeregów na Ochocie. Syntetyczny rys historii organizacji 
4. Drużyny Szarych Szeregów na Ochocie – BS-GS 
a). „Góral” – Włodzimierz Malento 
b). „Mirski” – Jerzy Zapadko Mirski 
c). „Lena” – Danuta Boleszczyc Rudnicka Kaczyńska 
- Męska Drużyna Leny 
- 23 Warszawska Żeńska Drużyna Harcerek 
- „Łoś” – Tadeusz Studniarski 
d). „Marski” – Tadeusz Urbański 
e). „KASKA” – Jan Maria Czerepiński 
f). „Orlik” – Wiesław Aleksander Perlikowski 
g). OC 600, OC 200, pluton 438 II Pluton kompanii batalionu „Zośka” 
5. Zawisza w Warszawie – opracował „Jacek” – Marian Michałowski 
6. Zawisza na Ochocie  
7. Streszczenie opracowania 
II. Relacje  
1. Stefan Mirowski – Szare Szeregi na Ochocie na tle organizacji Warszawskiej w latach 1939-1944. 
2. Wojciech Marcinkiewicz ps. „Kubuś” – Opis wydarzeń. 
3. Jerzy Zakrzewski ps. „Młot”, BS OC 100, Szare Szeregi Hufca Ochota – drużyna „Orlika”, „VISA”,  „Generała”. 
4. Ryszard Niemkiewicz – ps. „Koń”, „Wichrzycki”. 
5. Włodzimierz Paszkiewicz „Stasiek”, Drużyna Orlika OC 100 – Reminiscencje tamtych dni… 
6.  Dobrzyński Zdzisław ps. „Dobry” (s. Tadeusza, ur. 13.12.1928 roku) 
7. Jerzy Szydłowski ps. „Stefan” 
8. Stefan Pastewka 
9. Mucha Mieczysław – Relacja z działalności w ruchu oporu. 
10. Sobiech Henryk 
11. Kowalski Jan ps. „Jędrek”, IV Obwód Ochota, Hufiec OC, Drużyna 100 
12. Aleksander Müller, 39 Warszawska Drużyna Harcerzy im. Jana Krysta 
13. Jachosz Edward ps. „Jeleń”, 16 Warszawska Drużyna Harcerzy im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego – Tak było… 
Relacja o powstaniu i działalności 16 Warszawskiej Drużyny Harcerzy im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego.  
14. Wiśniewski Tadeusz – Ankieta osobowa członka harcerskiej konspiracji 1939-1945. 
15. Malento Włodzimierz „Góral”  
III. Materiały 
1. Lista poległych powstańców IV Obwodu AK, Ochota, Okręg Warszawski.  
2. Alfabetyczny rejestr harcerzy Ochoty 
3. Drużyny Ochoty – składy (niepełne) niektórych drużyn 
4. Polegli harcerze „Zawiszy” 
5. Zbiór rozkazów „Kuropatwy” odpisy 
- Rozkaz nr 1 z 1 kwietnia 1943 roku 
- Rozkaz L2 z 20 kwietnia 1943 roku 
- Rozkaz L3 z 3 maja 1943 roku 
- Rozkaz 1-6 z 19 czerwca 1943 roku 
6. Instrukcje „Kuropatwy” odpisy 
- Instrukcja L2 z 22 marca 1943 roku 
- Instrukcja L3 z 22 marca 1943 roku 
7. Komenda Ula „Wisła” – Rozkaz L9/44 (26.03.1944 r.) 
8. Pasieka do Ula „Wisła” (16.03.1944) 
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8. Zbiór rozkazów „Rokity” 
9. Zbiór rozkazów „Pantery” 
10. Rozkazy Z na Ochocie 
11. Nota o „Wesołym” Zygmuncie Kaczyńskim 
12. Sprostowanie „Zawieji” Stanisława Wicherkiewicza wersji zdarzeń przy ulicy Mątwickiej, prezentowanej przez Józefa 
Wroniszewskiego w książce Ochota 1939-1944. 
13. „Wesoły” przekazuje Hufiec OC „Rudemu”. 
14. „Lena” zrywa flagi ze swastyką na Marszałkowskiej przy sklepie Hoffmana.  
15. „Lena” i „Niedoczesany” oblewają Niemca kwasem. 
16. „Lena” i „Mirski” na inspekcji gazowania kina „Imperial” 
17. Praca pt. „Najmłodsi żołnierze walczącej Warszawy na przykładzie Powstania Warszawskiego (Ochota)”. 
Opracowały: Izabella Szumowska, Małgorzata Grupińska. 
18. Pamiętnik „Rity” – Małgorzaty O’Brien de Lacy – łączniczki Szarych Szeregów Obwodu Ochota (Pamiętnik stanowi 
załącznik do pozycji powyżej). 
19. Wniosek o awanse – S. Mirowski 
20. Wykaz męskich drużyn harcerskich wg stanu na 1935 rok. 
IV. Materiały niepowielone (materiały ze spisu w archiwum autora). 
  
MHAR/ZHL/664 
Materiały do historii 16 Warszawskiej Drużyny Harcerek 
Uziębło Aniela (autor) 
po 2010; 1933-1939 
fotografia, opracowanie 
Jednostka zawiera zdjęcie dwóch mężczyzn w góralskim ubraniu oraz opracowanie autorstwa Anieli Uziębło na temat 16. 
Warszawskiej Drużyny harcerek obejmujące lata 1933-1939 będąca po części jednocześnie jej życiorysem z tamtych lat. 
Autorka opisuje historię powstania drużyny, wymienia władze i członkinie, miejsca i przebieg obozów, zlotów i akcji,  
kontakty z drużynami nr 3 i 4, piosenki oraz nastroje przed 2 wojną światową. 
  
MHAR/ZHL/665 
Historia 9 Warszawskiej Drużyny Harcerzy in. gen. J. L. Sowińskiego oraz biografia pierwszego drużynowego Janusza 
Rudnickiego 
Duszota Zbigniew (autor), 9 Warszawska Drużyna Harcerzy im. gen. J. L. Sowińskiego (autor) 
1982-1989; 1911-1982 
opracowanie, fotografia, historiografia 
ednostka zawiera dwa opracowania.  
Pierwsze jest biografią 1. drużynowego 9. Warszawskiej Drużyny harcerzy im. gen. J. L. Sowińskiego Janusza 
Rudnickiego spisaną w 1989 roku przez dh. Zbigniewa Duszota obejmująca lata 1911-1942 (od założenia plutonu 
skautowego do śmierci).  
Drugie jest historią w/w drużyny spisaną w jej70-lecie  przez zespół redakcyjny w roku 1982 dotycząca lat 1912-1982. 
Obejmuje gawędę o patronie, historię drużyny, listy członków i drużynowych, życiorys Janusza Rudnickiego, opis udziału 
członków w 2 wojnie światowej i opatrzona jest dużą liczba zdjęć. 
  
MHAR/ZHL/666 
Materiały do historii Hufca Warszawa-Mokotów im. Szarych Szeregów 
Hufiec Warszawa Mokotów (aktotwórca) 
1956-1997 
opracowanie 
Jednostka jest zbiorem materiałów historycznych dotyczących historii Hufca Mokotów im. Szarych Szeregów.  Są to, 
oparte na zachowanych dokumentach i relacjach świadków, wyciągi zawierające daty, nazwiska i wydarzenia  z lat 1956-
1997. 
  
MHAR/ZHL/667 
100 lat harcerstwa – obchody w chorągwiach 
nieznany (aktotwórca) 
2010; 1910-2010 
opracowanie 
Teczka zawiera opracowanie pt. „100 lat harcerstwa 1910-2010”, w którym opisane zostały wybrane przedsięwzięcia 
jubileuszowe z okazji 100-lecia harcerstwa na ziemiach polskich. Podano rys historyczny ruchu oraz uwagi o jego 
współczesnym funkcjonowaniu wymieniając wybrane przedsięwzięcia regionalne wynikające z obchodów 100-lecia w 
poszczególnych chorągwiach. 
  
MHAR/ZHL/668 
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Relacja o pierwszym użyciu kryptonimu Szare Szeregi i działalności Józefa Wizy 
Wiza Krzysztof (aktotwórca) 
2013; 1905-1976 
opracowanie 
Jednostka zawiera spisaną przez Józefa Wizę informację dotyczącą powstania Szarych Szeregów, wspomnienia Józefa 
Wizy z wędrówki 09-10.1939 roku, różne wersje życiorysów autora nazwy opisujące jego działalność konspiracyjną, z 
których jeden zawierający bibliografię oraz korespondencje dotyczącą tematu. 
  
MHAR/ZHL/669 
Eugeniusz Ajewski – wspomnienia „Z Wołomina do... morza żaglówką” 
Ajewski Eugeniusz (autor) 
ok. 1980; 1933-1939 
wspomnienia 
Dokument jest zapisem wspomnień Eugeniusza Ajewskiego pt. „Z Wołomina do...morza żaglówką?” Są to wspomnienia z 
lat 1933-1939. Autor opisuje zorganizowanie drużyny morskiej, budowę kajaków i łodzi, spływ rzeką Czarną, przez Płock, 
Włocławek, Chełmno do Tczewa, najpierw kajakami a potem żaglówką. 
  
MHAR/ZHL/670 
Materiały do historii harcerstwa w Częstochowie 
Żmigrodzki Zbigniew (aktotwórca) 
2012; 1912-1981 
opracowanie, notatki, gazeta, recenzja, praca magisterska 
Jednostka jest zbiorem materiałów do historii harcerstwa w Częstochowie. Zawiera fiszki z bibliografią zagadnienia, 
potwierdzenia pochodzenia dokumentów oraz fragment pracy magisterskiej, której autorem jest Andrzej Guła, pt. 
„Harcerskie formy działania w okresie międzywojennego dwudziestolecia (na przykładzie wybranych drużyn Ziemi 
Częstochowskiej)” dotyczący rozwoju harcerstwa częstochowskiego pracę. Oprócz tego znajduje się w niej  praca i opinia 
o pracy Zygmunta Łęskiego pt. „Historia ZHP w Częstochowie”, wycinki z gazet dotyczące tematu i fragment czasopisma 
„Pokolenia” z roku 1973 (r.11) omawiający działalność Szarych Szeregów w Częstochowie. 
  
MHAR/ZHL/671 
Materiały do historii 8 Warszawskiej Drużyny Harcerek 
Bieńkowska Irena (aktotwórca) 
1939-1945 
opracowanie 
Jednostka zbiera materiały do historii 8. warszawskiej Drużyny Harcerek:  
opracowanie Barbary Wąsik dotyczące Niny Rostańskiej napisane w 1963 roku, list dh. Miły Węglarzówny do byłej 
hufcowej Janki Sadowskiej z 1946 r., notatki i wspomnienia o poległych w czasie II wojny światowej, relację phm. Haliny 
Walterówny o pracy 8 WŻDH „Górskiej” i 44. WŻDH „Żywioły”, drużynie „Gwiazdy”, notatki dotyczące pracy zastępu 
wędrowniczek w czasie wojny, życiorys Zofii Jaxa-Bykowskiej napisany przez nią samą w 1933 roku, oraz notatki do 
apelu poległych. 
  
MHAR/ZHL/672 
45-lecie Chorągwi Stołecznej 
Chorągiew Stołeczna (aktotwórca), Czarnkowski Jakub (aktotwórca) 
2012; 1967-2012 
ulotka informacyjna, notatki, fotografia, rozkaz, wniosek 
W teczce znajduje się zbiór dokumentów z obchodów 45-lecia Chorągwi Stołecznej (1967-2012) pod hasłem „Alert 45”. 
Są to rozkazy komendanta Chorągwi, spis założeń, historia Chorągwi, przedstawienie ważnych sylwetek oraz regulamin 
konkursu na konspekt dotyczący przyrzeczenia/obietnicy. Osobno znajduje się zbiór meldunków i zbiór dokumentów 
startowych do w/w konkursu posegregowanych wg nazw dzielnic Warszawy. 
  
MHAR/ZHL/673 
Czesław Ryszard Różański – wspomnienia „Moje harcowanie” 
Różański Czesław Ryszard hm. (autor) 
po 2000; 1936-2000 
wspomnienia 
Praca jest zapisem wspomnień hm. Czesława Ryszarda Różańskiego zatytułowanych „Moje harcowanie”. W treści 
tłumaczy dlaczego postanowił spisać wspomnienia, opisuje 2 przedwojenne lata, kiedy należał do zuchów, lata okupacji, 
swoje powojenne lata młodzieńcze i powrót do harcerstwa, przynależność do Kręgu Pracy „Puchacz”, wspomina obozy, 
czasy studiów, uczestnictwo w działaniach Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza, kolejny powrót do harcerstwa i w końcu 
przejście do Kręgu Starszyzny Harcerskiej 1995 roku. 
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MHAR/ZHL/674 
Internat chłopców przy ul. Stefana Czarnieckiego w Warszawie 
Luśniak Jadwiga, hm (autor) 
1987; 1941-1944 
opracowanie, dokumentacja aktowa 
Monografia na temat Internatu Chłopców im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie, przy ul. Czarnieckiego 49 na 
Żoliborzu. Internat działał w czasie II wojny światowej, mieszkali w nim chłopcy - sieroty po poległych wojskowych. W 
dokumencie opisano funkcjonowanie internatu w latach 1941-1944, jego organizację, udział wychowanków w Powstaniu 
Warszawskim i powojenne losy wychowanków. 
  
MHAR/ZHL/675 
Historia Związku Harcerstwa Polskiego na Wschodzie – Palestyna, Irak, Afryka 
Kliszewicz Leonidas (autor) 
1992; 1940-1947 
dokumentacja aktowa, opracowanie 
Opracowanie na temat działalności harcerstwa polskiego w Iranie, Palestynie i w Afryce podczas II wojny światowej i 
niedługo po jej zakończeniu. Informacje na temat działalności drużyn harcerskich wśród ludności polskiej - uchodźców z 
terenu ZSRR - przebywającej w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Wśród dokumentów rozkazy, regulaminy, wykazy 
członków i dane statystyczne. Dodatkowo dużo informacji na temat sytuacji polskich uchodźców w tych krajach, ich 
codziennego życia, poglądów politycznych i konfliktów w polskiej społeczności. 
  
MHAR/ZHL/676 
Wiersze okupacyjne - spuścizna Zofii Schuch-Nikiel 
Schuch-Nikiel Zofia (aktotwórca) 
niedatowane; 1939-1945 
wiersz 
Wiersze z czasów okupacji nieznanego autora, zebrane przez Zofie Schuch-Nikiel (lub jej własne, brak informacji o 
autorze). Tematyka wierszy pesymistyczna, związana z obserwowaną podczas okupacji śmiercią, w tym zagładą dzieci.  
  
MHAR/ZHL/677 
Harcerki w światowym ruchu skautowym 
Dydyńska-Paszkowska Hanna (autor), Schuch-Nikiel Zofia (redaktor) 
po 1980; 1911-1939 
dokumentacja aktowa 
Dokumenty na temat działalności polskich harcerek w światowym ruchu skautowym, w tym rękopis i maszynopis 
opracowania „Harcerki w światowym ruchu skautowym” autorstwa Hanny Dydyńskiej-Paszkowskiej, do książki 
„Harcerki 1911-1939”. Dodatkowo wspomnienia polskich harcerek na temat udziału w zlotach skautowych i artykuł do 
czasopisma „Skrzydła” o udziale polskich harcerek w życiu światowego skautingu. Wg. opisu na oryginalnej teczce, są to 
materiały do II wydania I tomu tej książki. 
  
MHAR/ZHL/678 
Chorągiew Warszawska Harcerek. Relacje – hufce, drużyny 
Schuch-Nikiel Zofia (aktotwórca) 
po 1965; 1939-1945 
opracowanie 
Opracowanie na temat historii Warszawskiej Chorągwi Harcerek w latach 1939-1945. Relacje o działalności hufców 
harcerek: Praga I, Praga II, Wola, Żoliborz, Mokotów, Śródmieście, Ochota. Relacje o wojennej dzialalnosci 
warszawskich harcerek, w szczególności we wrześniu 1939 i podczas Powstania Warszawskiego. 
  
MHAR/ZHL/679 
Chorągiew Warszawska Harcerek. Relacje różne, cz. 1-2 
wielu 
po 1960; 1939-1945 
wspomnienia, opracowanie, materiały historyczne 
Teczka zawiera materiały do historii harcerek w latach 1939-1945, w tym relacje i wspomnienia harcerek z okresu 
okupacji, w tym wpomnienia o harcerkach: 
Halina Mokiel, Maria Moszyńska, Hanna Loth - Wróblewska, Janina Kassówna, Ewa Rybicka, Helena Bielikowicz - 
Regulska, Ada Wodnicka, Zofia Gralewska 
Wspomnienia i notatki, których autorkami są: Teresa Ekner, Julia Erenfeucht, Zofia Wilska, Jadwiga Łodyńska, Helena 
Jerome - Radziwiłowa, Teresa Wilska, Helenę Walter, Romana Zdziarska, Halina Walter, Zdzisława Brzozowska, Janina 
Chełmińska, Maria Kalinowska, Eugenia Długowska, Irena Fabiszewska, Wanda Łokietek, Danuta KDanuta Plebanówna, 
rauze, Danuta Kaczyńska,  
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W materiałach znajdują się również: odpisy z raportów, opisy powstania drużyn, opis działania sanitariatu na terenie 
Bielan, relacja o pracy hufca Śródmieście w czasie okupacji, pamiętnik łączniczki "Sławki" z Batalionu "Parasol" (II 
kompania). 
  
MHAR/ZHL/680/1-2 
Chorągiew Warszawska Harcerek. Maszynopis „Pełnić służbę. Z pamiętników i wspomnień harcerek Warszawy”, cz. 1-4; 
Relacje warszawskich harcerek wykorzystane do „Pełnić służbę. Z pamiętników i wspomnień harcerek Warszawy”  
wielu 
po 1960; 1939-1945 
opracowanie, wspomnienia, relacja, dziennik, pamiętnik 
Teczki zawierają maszynopis opracowania "Pełnić służbę" zawierający fragmenty z pamiętników i wspomnień harcerek 
Warszawy z lat 1939-1945. Zbor zawiera zarówno fragmenty z materiałów pisanych na bieżąco przez harcerki w okresie 
okupacji hitlerowskiej, jak i wspomnienia spisane po latach wojennych. 
Znajduje się tu także druga część opracowania zawierająca opis terenów okupowanych - Warszawy, w relacjach harcerek 
z lat 1939 - 1945. Każdy opis poprzedzony jest krótkim biogramem osoby opisującej wydarzenia. Fotokopia przedstawia 
dokument wydany przez Dowództwo Armii Krajowej dla ob. Haliny Urbanowicz. Według dokumentu podjęła funkcje 
propagandzistki. Widoczna okragła pieczęć z orłem w koronie umiejscowionym pośrodku, wogół otoczki widnieje  napis 
Komenda Sił Zbrojnych w Kraju Sztab VI. Podpis na dokumencie nieczytelny (Borodzi... ?). Data na dokumencie 1944 r.  
W teczce drugiej znajdują się także materiały złożone w Instutucie Historii Pan, które przesłano w celu użycia do 
publikacji "Warszawa w powstaniu". Są to głównie opisy  sporządzone przez harcerki działające w Warszawie podczas 
powstania, podzielone według rejonów Warszawy. Znajduje się tu także odpis zaświadczenia wydanego dla Aliny 
Morawskiej przez Delegaturę Okręgową Miasta Warszawy w 1944r. 
  
MHAR/ZHL/680/1 
Chorągiew Warszawska Harcerek. Maszynopis „Pełnić służbę. Z pamiętników i wspomnień harcerek Warszawy”, cz. 1-4 
wielu 
po 1960; 1939-1945 
opracowanie, wspomnienia 
Teczki zawierają maszynopis opracowania "Pełnić służbę" zawierający fragmenty z pamiętników i wspomnień harcerek 
Warszawy z lat 1939-1945. Zbor zawiera zarówno fragmenty z materiałów pisanych na bieżąco przez harcerki w okresie 
okupacji hitlerowskiej, jak i wspomnienia spisane po latach wojennych. 
Fotokopia przedstawia dokument wydany przez Dowództwo Armii Krajowej dla ob. Haliny Urbanowicz. Według 
dokumentu podjęła funkcje propagandzistki. Widoczna okragła pieczęć z orłem w koronie umiejscowionym pośrodku, 
wogół otoczki widnieje  napis Komenda Sił Zbrojnych w Kraju Sztab VI. Podpis na dokumencie nieczytelny (Borodzi... 
?). Data na dokumencie 1944 r. 
  
MHAR/ZHL/680/2 
Chorągiew Warszawska Harcerek. Relacje warszawskich harcerek wykorzystane do „Pełnić służbę. Z pamiętników i 
wspomnień harcerek Warszawy” 
wielu 
po 1960, 1939-1945 
relacja, wspomnienia, dziennik, opracowanie 
teczka zawiera drugą część maszynopisu opracowania "Pełnić służbę" zawierający opis terenów okupowanych - 
Warszawy, w relacjach harcerek z lat 1939 - 1945. Każdy opis poprzedzony jest krótkim biogramem osoby opisującej 
wydarzenia. 
W teczce znajdują się także materiały złożone w Instutucie Historii Pan, które przesłano w celu użycia do publikacji 
"Warszawa w powstaniu". Są to głownie opisy  sporządzone przez harcerki działające w Warszawie podczas powstania, 
podzielone według rejonów Warszawy. Znajduje się tu także odpis zaświadczenia wydanego dla Aliny Morawskiej przez 
Delegaturę Okręgową Miasta Warszawy w 1944r. 
  
MHAR/ZHL/681 
Warszawska Chorągiew Harcerek. Materiału do publikacji „Pełnić służbę. Z pamiętników i wspomnień harcerek 
Warszawy”: wstęp, bibliografia, indeksy osób, miejscowości i pseudonimów 
Dąbrowski Maksymilian (autor) 
po 1965; 1939-1945 
opracowanie 
Jednostka stanowi zbiór dokumentów dotyczących Warszawskiej Chorągwi Harcerek. Miały służyć przygotowaniu 
opracowania na temat działalności harcerek w latach 1939-1945. W jednostce znajduje się wstęp, spis treści, bibliografia 
zagadnienia, indeks rzeczowy materiałów Chorągwi, indeks osób i pseudonimów. Druga część jest spuścizną Zofii 
Schuch-Nikiel zawierająca materiały do tego samego opracowania: erratę, przedmowę do opracowania, indeksy 
miejscowości i osób, spis treści z naniesionymi poprawkami, korespondencję z wydawcami i recenzje, konspekty.  
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MHAR/ZHL/682 
Chorągiew Warszawska. Organizacja Harcerek w latach 1939-1945. Sprawozdanie z działalności Chorągwi Warszawskiej 
Harcerek 1939-1944 
Schuch-Nikiel Zofia (redaktor) 
po 1960; 1939-1945 
opracowanie 
Sprawozdania z działalności Warszawskiej Choragwi Harcerek w latach 1939 - 1944, w tym różnych służb podczas 
kampanii wrześniowej i później w konspiracji (prowadzenie szpitali polowych w 1939, służba sanitarna, pomoc Żydom, 
opieka nad osieroconymi dziećmi, pomoc ludności cywilnej poszkodowanej podczas wojny, pomoc więźniom Pawiaka i 
obozów koncentracyjnych i inne) w które były zaangażowane harcerki i instruktorki. Autorki relacji: Zofia Kańska, 
Natalia Niekraszowa, Zofia Schuch-Nikiel, Wiktoria Klimaszewska, Jadwiga Gronostajska, Barbara Trojanowska, Zofia 
Piotrowska-Folkerowa, Irena Michalak, Maria Kann, Halina Czarnocka, Irena Zaborowska, Maria Bańkowska, Halina 
Urbanowicz, Krystyna Dębska-Włodarczyk, Marian Drozdowski, Zofia Kańska, Maria Straszewska, Kazimiera Galińska, 
Halina Czarnocka, Albina Stępkowska, Maria Jiruska, Halszka Urbanowicz, Emilia Węglarz, Maria Kalinowska, Józef 
Baj, Krystyna Sroczyńska, Zofia Zawadzka, Jadwiga Łodyńska, Jadwiga Górzyńska, Irena Lepalczyk, Anna Szczepańska-
Mańkowska. Dodatkowo raporty i dane statystyczne na temat działalności Warszawskiej Chorągwi Harcerek w tym 
okresie (m.in. liczba harcerek zaangażowanych w poszczególne służby, informacje na temat kształcenia instruktorek). 
Dodatkowo relacje na temat zaangażowania Warszawskiej Chorągwi Harcerek po zakończeniu wojny (lata 1945 - 1947) w 
tworzenie polskiego harcerstwa na Warmii i Mazurach (kształcenie drużynowych przez instruktorki z Warszawy, zwiady - 
badania etnograficzne prowadzone przez warszawskie harcerki itp.) . 
  
MHAR/ZHL/683 
ZHP Organizacja Harcerek, Warszawska Chorągiew Harcerek 1939-1945. Dokumenty, relacje, wspomnienia 
Zawadzka Zofia (redaktor) 
1966-1969; 1939-1945 
opracowanie 
Relacje instruktorek ZHP na temat działalności Warszawskiej Chorągwi Harcerek w latach 1939-1945 - kopie relacji z 
teczki MHAR/ZHL/682, uzupełnione o dodatkowe materiały: dane statystyczne na temat działania WChH-ek przed 
wybuchem wojny i podczas jej trwania, wykazy hufców wraz z nazwiskami komendantek w latach 1938/39 i podczas 
wojny oraz wykazy dokumentów przeznaczonych do publikacji w książce. 
  
MHAR/ZHL/684 
Harcerki w obozach i więzieniach 
Schuch-Nikiel Zofia (zebrane relacje wielu osób) (redaktor) 
1946-1973; 1939-1945 
dokumentacja aktowa 
Wspomnienia instruktorek harcerskich na temat pobytu w obozach jenieckich, obozie przejściowym w Pruszkowie i w 
więzieniach podczas II Wojny Światowej, w szczególoności po upadku Powstania Warszawskiego. Prawdopodobnie 
materiały do książki na ten temat - na maszynopisach i oryginalnej teczce dopisywane uwagi redakcyjne. Relacje 
następujacych osób: Halina Walter, Zofia Baj, Maria Straszewska, Danuta Rossman (z d. Zdanowicz), Natalia 
Nekraszowa, Jadwiga Gronostajska, Zofia Florczak, Emilia Weglarzówna, Maria Kann, Leonarda Borowska-Walkiewicz, 
Zofia Schuch-Nikiel, Anna Ptaszycka, Stanisława Panasiuk-Wojtasowa. 
  
MHAR/ZHL/685 
Skład Szczepu 23 Warszawskich Drużyn Harcerzy – 1939 
nieznany Autor artykułu "Osaczenie" - phm. Lech Dzikiewicz 
niedatowane; 1939, 1945-1949 
dokumentacja aktowa 
Maszynopis z wykazem członków Szczepu 23 WDH w 1939 roku oraz artykuł "Osaczenie (1945-1949) szczepu 23 WDH 
'Pomarańczarni' " z czasopisma "Harcerstwo" nr 6/1997, autorstwa phm. Lecha Dzikiewicza, w formie broszury (dwa 
jednakowe egzemplarze). 
  
MHAR/ZHL/686 
Z dziejów harcerstwa w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym w Brzozowie 
Konieczko Irena i Tadeusz (autor), Bogdańska-Pawłowska Barbara (autor), Skarbek Józef (autor), Piecuch Adam (autor) 
1999; 1919-1999 
opracowanie 
Opracowanie na temat historii II Drużyny Harcerskiej im. Marii Konopnickiej w Liceum Ogólnokształcącym w 
Brzozowie. Dodatkowo informacje na temat działalności innych drużyn harcerskich z Brzozowa. Wśród dokumentów 
także kartka z maszynopisem na temat punktu kontaktowego ZWZ AK działającego w domu przy ul. Reymonta 2 w 
Brzozowie podczas okupacji hitlerowskiej. 
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MHAR/ZHL/687 
100 Poznańska Drużyna Harcerzy im. generała Stanisława Maczka 
Maciejewski Grzegorz (autor), Maciejewska Agnieszka (autor) 
2000; 1981-1999 
opracowanie 
Broszura na temat historii i bierzącej działalności 100 Poznańskiej Drużyny Harcerzy im. gen Stanisława Maczka. Zawiera 
też egzemplaż pisma "Maczki" - magazynu drużyny. 
  
MHAR/ZHL/688 
Działania sanitarne warszawskich harcerek w czasie okupacji 
Schuch-Nikiel Zofia (redaktor) 
po 1945; 1939-1945 
opracowanie 
Opracowanie na temat udziału warszawskiuch harcerek w słuzbie sanitarnej podczas okupacji, w szczególności podczas 
Powstania Warszawskiego. Informacje na temat działania sanitariuszek w poszczególnych dzielnicach Warszawy: Ochota, 
Mokotów, Czerniaków, Sadyba, Stare Miasto, Powiśle, Żoliborz, Bielany, Śródmieście Północne, Śródmieście 
Południowe. Dodatkowo: oryginalne materiały szkoleniowe dla sióstr Pogotowia Sanitarnego wydane przez PCK, 
datowane na rok 1929 (niepaginowane); dokumenty dotyczace działalnosci szpitala polowego (szpital OO Bonifratrów); 
różne materiały szkoleniowe z zakresu pierwszej pomocy, opieki nad rannymi, organizacji szpitali polowych itp.; dane 
statystyczne dotyczace służby sanitarnej harcerek. 
  
MHAR/ZHL/689 
Prace programowe Głównej Kwatery Żeńskiej i konferencje programowe 
Dydyńska-Paszkowska Hanna (autor) 
po 1970; 1911-1939 
opracowanie 
Opracowanie na temat rozwoju programu harcerstwa żeńskiego od powstania harcerstwa do roku 1939. W tym 
wspomnienia na temat konferencji intruktorskich Organizacji Harcerek i problemów społecznych i wychowawczych które 
brały pod uwagę instruktorki ZHP tworząc program dla drużyn. 
  
MHAR/ZHL/690 
Harcerki – życiorysy 
Schuch-Nikiel Zofia (aktotwórca) 
po 1980; 1911-1980 
opracowanie 
Życiorysy harcerek i instruktorek ZHP, głównie z XX-lecia międzywojennego i czasu II wojny światowej. 
  
MHAR/ZHL/691 
Harcerki przed 1939 r. Łączność, charakterystyka chorągwi 
wielu 
po 1960 ; 1939-1945 
materiały wydawnicze, wspomnienia, opracowanie 
Materiały do książki "Harcerki 1939-1945", w tym materiały redakcyjne, przedmowa do wydania, korespondencja 
Redakcji Historii Państwowego Wydawnictwa Naukowego, adnotacje i uwagi do opracowwywanego tekstu, wykaz 
ilustracji (samych ilustracji brak w teczce), wybrane fragmenty tekstu i jego korekta, materiały do opraowania wstępu, 
plan wydawnictwa (Harcerki w walce z okupantem hitlerowskim w latach 1939-1945). Rozdziały dotyczące choragwi: 
krakowskiej, pomorskiej, śląskiej, łódzkiej, lwowskiej, wołyńskiej, poleskiej, wileńskiej, kieleckiej, warszawskiej, 
mazowieckiej. Rozdział dotyczący pomocy Żydom przez Organizację Harcerek. Korespondencja Krystyny Wyczańskiej 
do Komitetu Redakcyjnego Księgi "Warszawa w Powstaniu 1944 r." Instytutu Historii PAN Zakład Historii Polski w II 
Wojnie Światowej. 
  
MHAR/ZHL/692 
Pogotowie harcerek – działania Organizacji Harcerek w czasie II wojny światowej 
Schuch-Nikiel Zofia (aktotwórca) 
1983; 1939-1945 
opracowanie 
Opracowanie na temat działalności Pogotowia Wojennego Harcerek podczas kampanii wrześniowej i później, podczas 
okupacji hitlerowskiej. W opracowaniu informacje na temat działalności harcerek w poszczególnych chorągwiach, 
dokumenty dotyczące działalności Pogotowia, relacje i wspomnienia itp. 
  
MHAR/ZHL/693/1-4 
Relacje harcerek z działalności w okupowanej Polsce. Spuścizna Zofii Schuch-Nikiel 

 

 

  30.10.2016  System muzealny MONA, strona 186 z 205  



Muzeum Harcerstwa     

Inwentarz zbioru "Zespół wspomnień i historii lokalnych" 

wielu 
po 1945; 1939-1945 
biogram, materiały biograficzne, opracowanie, wspomnienia 
Trzecia część opracowania "Harcerki 1939-1945",  zawierająca opis okupowanych terenów w okresie II Wojny Światowej 
- Generalnej Gubernii i terenów wschodnich. Opisy prac i działań na wymienionych terenach oraz krótkie biogramy osób 
opisujacych wydarzenia oraz materiały biograficzne, wspomnienia i relacje innych osób na temat harcerek walczących i 
działających w okupowanej Polsce.  
Opis działalności harcerek w Patronacie Opieki nad więźniami.  
Opis gry harcerskiej "Pomoc Dzieciom" - doraźna pomoc dzieciom z ulicy. 
Trzecia część opracowania "Harcerki 1939-1945",  zawierająca opis okupowanych terenów w okresie II Wojny Światowej 
- Generalnej Gubernii i terenów wschodnich. Opisy prac i działań na wymienionych terenach oraz krótkie biogramy osób 
opisujacych wydarzenia oraz materiały biograficzne, wspomnienia i relacje innych osób na temat harcerek walczących i 
działających w okupowanej Polsce.  
Opis działalności harcerek w Patronacie Opieki nad więźniami.  
Opis gry harcerskiej "Pomoc Dzieciom" - doraźna pomoc dzieciom z ulicy. 
Opracowanie III rozdziału książki "Harcerki w latach 1939-1945 w walce z najeźdźcą hitlerowskim" - zawierająca 
wspomnienia i fragmenty z pamiętników. Odpis "Odezwy do Harcerzy" zamieszczonej w "Kurierze Warszawskim" z dn. 
2.09.1939 (nr 242). Opis sytuacji w Waszawie po kapitulacji (1939), wybuch powstania na Pradze. Opis służby sanitarnej 
w Warszawie. W teczce znajduje się również szkic ukałdu tematycznego opracowania "Harcerki w latach 1939-1945 w 
walce z najeźdźcą hitlerowskim". Opis pracy 8 Warszawskiej Żeńskiej Drużyny Harcerskiej "Puszcza" i 44 Warszawskiej 
Żeńskiej Drużyny Harcerskiej "Żywioły" do roku 1944. Historia Żeńskiej Druzyny Harcerskiej "Knieje". Opis słuzby 
łączności w okresie Powstania. 
Wspomnienia, które spisali: Maria Irena Milewska, Cybulska J., Krystyna Sroczyńska, Irena Zgrychowa, Krystyna 
Kryńska, Wiktoria Wierchowicz, Maria Piskorska, Maria Straszewska, Jerzy Konarski, Anna Piotrowska, Zofia Schuch, 
Maria Werner,Jadwiga lodyńska, Zofia Zawadzka, Janina Schoenbrenner, Aleksandra Diermajer - Sękowska, Zofia 
Wilska, Julia Erenfeucht, Katarzyna Kujawska, Hanna Komierowska, Jolanta Wedecka, Janina Tatarkiewicz, Halina 
Nowak, 
Wspomnienia z okesu pobytu w obozach: Zofia Baj (obóz Pruszków), Maria Straszewska (obozy jenieckie), Danuta 
Zdanowicz (obóz jeniecki). 
Wykazy indywidualnych służb instruktorek: Natalia Nekraszowa, Jadwiga Gronostajska, Emilia Węglarzówna, Zofia 
Florczak, Maria Kann, Leonarda Borowska - Walkiewicz, Zofia Schuch, Anna Ptaszycka, Maria Straszewska, Stanisława 
Panasiuk - Wojtasowa. 
Praca hufców: Stare Miasto, Wybrzeże Kościuszkowskie, Hufiec Gzrybów, Żoliborz. 
Dzieje 8 Żeńskiej Drużyny Harcerskiej "Knieje". 
  
Teczka zawiera listę strat osobowych, wspomnienia o poległych i zmarłych: Halusia Kwiatkowska, Dorota lempicka, 
Hanna Loth - wróblewska, Halina Namokiel, Irena Czarniecka - Malewiczowa, Wanda Prażmowska - Ivanka, Amelia 
Żółtowska, Ewa Rybicka, Maria Moszyńska, Janina Kassówna, Ewa Rybicka, Helena Bielikowicz - Regulska. 
Zamieszczono tu także uzupełnienia do opraowania - relacje przekazane po 1971 r. Dołączono tu także spisane przez 
harcerki wiersze. Prezpisano teksty z kroniki zastępu Zarzewie 49 Warszawskiej Żeńskiej Drużyny Harcerskiej (Hufiec 
Mokotów). Pamiętniki Teresy z okresu Powstania Warszawskiego. Wspomnienia spisane prez Jolantę Wendecką. 
Czwarta teczka zawiera: aneks do książki zawierający informację o harcerkach działających poza granicami kraju lub 
wywiezionych do obozow lub za granicę. 
Biogramy, wspomnienia harcerek i o harcerkach: Hanna Dydyńska - Paszkowska, Anna Mazurek,Teresa Harsdorf - 
Bromowiczowa. 
Wspomnienia kobiet żołnieży AK z obozow: Fallingbostel, Bergen - Belsen, Oberlagen: Halina Jabłońska, Zofia 
Wieczorkowska, Zofia Stefkówna - Lichtowa, Aleksandra Diermajer - Sękowska, Maria Chęcińska - Malczakowa, Maria 
Malczak, Teofila Rymarska - Roznerska. 
Relacje wywiezionych harcerek: Maria Augusta Ziziewicz - Chudzikowa. 
Harcerstwo w Indiach, w Afryce. Spis harcerek poza granicami kraju z 1944 r. w języku angielskim i polskim. 
  
MHAR/ZHL/693/1 
Relacje harcerek z działalności w okupowanej Polsce 
wielu 
po 1945 ; 1939-1945 
biogram, materiały biograficzne, opracowanie, wspomnienia 
Trzecia część opracowania "Harcerki 1939-1945",  zawierająca opis okupowanych terenów w okresie II Wojny Światowej 
- Generalnej Gubernii i terenów wschodnich. Opisy prac i działań na wymienionych terenach oraz krótkie biogramy osób 
opisujacych wydarzenia oraz materiały biograficzne, wspomnienia i relacje innych osób na temat arcerek walczących i 
działających w okupowanej Polsce.  
Opis działalności harcerek w Patronacie Opieki nad więźniami.  
Opis gry harcerskiej "Pomoc Dzieciom" - doraźna pomoc dzieciom z ulicy. 
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MHAR/ZHL/693/2 
Relacje harcerek z działalności w okupowanej Polsce 
wielu 
po 1945 ; 1939-1945 
opracowanie, biogram, materiały biograficzne, wspomnienia 
Materiały do opracowania "Harcerki 1939-1945", zawierające opisy działalności harcerek od początku wybuchu wojny, 
udział w obronie Warszawy we wrześniu 1939 r., odpisy oświadczeń osób na temat działalności ZHP. Sprawozdanie 
Referatu sanitarnego Chorągwi Warszawskiej z okresu okupacji.Opis działań stanitariuszek. Sprawozdanie ze szkolenia 
łączniczek do służby ZWZ (1940-1941). Fragmenty opracowania "Harcerski 1939-1945". Opis działalności "Patronatu 
opieki nad więźniami" na Pawiaku w okresie okupacji. Informacje o pracy Pogotowia Harcerek.  Dziennik z Rabsztyna - 
opis działalności Harcerskiego Zakładu Leczniczo - Wychowawczego. Biogramy i opisy działalności harcerek w 
okupowanej Polsce.  
Raporty z działalności poszczególnych drużyn harcerskich: 10 Warszawska Drużyna Harcerek im. Józefa Sułkowskiego 
(Hufiec "Stare Miasto"), notatki z kalendarzyka, który prowadziła Jadwiga Zbucka "Buńka", raport hufca "Wybżerze 
Kościuszkowskie" oraz praca tego Hufca (wcześniej I Warszawskiej Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki). 
Wspomnienia z Powstania Warszawskiego. Opis Haliny Nowak (ps. "Ama") z pobytu w obozie w Gross Lubars oraz w 
Oberlagen. Zdekompletowane opracowanie "Historia Hufca Grzybów". 
  
MHAR/ZHL/693/3 
Relacje harcerek z działalności w okupowanej Polsce 
wielu 
po 1945; 1939-1945 
opracowanie, pamiętnik, wspomnienia, biogram, relacja 
Opracowanie III rozdziału książki "Harcerki w latach 1939-1945 w walce z najeźdźcą hitlerowskim" - zawierająca 
wspomnienia i fragmenty z pamiętników. Odpis "Odezwy do Harcerzy" zamieszczonej w "Kurierze Warszawskim" z dn. 
2.09.1939 (nr 242). Opis sytuacji w Waszawie po kapitulacji (1939), wybuch powstania na Pradze. Opis służby sanitarnej 
w Warszawie. W teczce znajduje się również szkic ukałdu tematycznego opracowania "Harcerki w latach 1939-1945 w 
walce z najeźdźcą hitlerowskim". Opis pracy 8 Warszawskiej Żeńskiej Drużyny Harcerskiej "Puszcza" i 44 Warszawskiej 
Żeńskiej Drużyny Harcerskiej "Żywioły" do roku 1944. Historia Żeńskiej Druzyny Harcerskiej "Knieje". Opis słuzby 
łączności w okresie Powstania. 
Wspomnienia, które spisali: Maria Irena Milewska, Cybulska J., Krystyna Sroczyńska, Irena Zgrychowa, Krystyna 
Kryńska, Wiktoria Wierchowicz, Maria Piskorska, Maria Straszewska, Jerzy Konarski, Anna Piotrowska, Zofia Schuch, 
Maria Werner,Jadwiga lodyńska, Zofia Zawadzka, Janina Schoenbrenner, Aleksandra Diermajer - Sękowska, Zofia 
Wilska, Julia Erenfeucht, Katarzyna Kujawska, Hanna Komierowska, Jolanta Wedecka, Janina Tatarkiewicz, Halina 
Nowak. 
Wspomnienia z okesu pobytu w obozach: Zofia Baj (obóz Pruszków), Maria Straszewska (obozy jenieckie), Danuta 
Zdanowicz (obóz jeniecki). 
Wykazy indywidualnych służb instruktorek: Natalia Nekraszowa, Jadwiga Gronostajska, Emilia Węglarzówna, Zofia 
Florczak, Maria Kann, Leonarda Borowska - Walkiewicz, Zofia Schuch, Anna Ptaszycka, Maria Straszewska, Stanisława 
Panasiuk - Wojtasowa. 
Praca hufców: Stare Miasto, Wybrzeże Kościuszkowskie, Hufiec Gzrybów, Żoliborz. 
Dzieje 8 Żeńskiej Drużyny Harcerskiej "Knieje". 
  
MHAR/ZHL/693/4 
Relacje harcerek z działalności w okupowanej Polsce 
wielu 
po 1945 ; 1939-1945 
lista członków, opracowanie, wspomnienia, biogram 
Teczka zawiera listę strat osobowych, wspomnienia o poległych i zmarłych: Halusia Kwiatkowska, Dorota lempicka, 
Hanna Loth - wróblewska, Halina Namokiel, Irena Czarniecka - Malewiczowa, Wanda Prażmowska - Ivanka, Amelia 
Żółtowska, Ewa Rybicka, Maria Moszyńska, Janina Kassówna, Ewa Rybicka, Helena Bielikowicz - Regulska. 
Zamieszczono tu także uzupełnienia do opraowania - relacje przekazane po 1971 r. Dołączono tu także spisane przez 
harcerki wiersze. Prezpisano teksty z kroniki zastępu Zarzewie 49 Warszawskiej Żeńskiej Drużyny Harcerskiej (Hufiec 
Mokotów). Pamiętniki Teresy z okresu Powstania Warszawskiego. Wspomnienia spisane prez Jolantę Wendecką.  
Aneks do książki zawierający informację o harcerkach działających poza granicami kraju lub wywiezionych do obozow 
lub za granicę. 
Biogramy, wspomnienia harcerek i o harcerkach: Hanna Dydyńska - Paszkowska, Anna Mazurek,Teresa Harsdorf - 
Bromowiczowa. 
Wspomnienia kobiet żołnieży AK z obozow: Fallingbostel, Bergen - Belsen, Oberlagen: Halina Jabłońska, Zofia 
Wieczorkowska, Zofia Stefkówna - Lichtowa, Aleksandra Diermajer - Sękowska, Maria Chęcińska - Malczakowa, Maria 
Malczak, Teofila Rymarska - Roznerska. 
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Relacje wywiezionych harcerek: Maria Augusta Ziziewicz - Chudzikowa. 
Harcerstwo w Indiach, w Afryce. Spis harcerek poza granicami kraju z 1944 r. w języku angielskim i polskim. 
  
MHAR/ZHL/694 
Wycinki prasowe zebrane przez Zofię Schuch-Nikiel 
Schuch-Nikiel Zofia (redaktor) 
po 1970; 1939-1945 
opracowanie 
Zbiór wycinków prasowych i fragmentów publikacji o tematyce związanej z harcerstwem (głównie Szare Szeregi i losy 
harcerek i harcerzy podczas II Wojny Światowej). Dodatkowo artykuły na temat wychowania i działalności społecznej.  
  
MHAR/ZHL/695 
Wykazy publikacji na temat działalności harcerstwa podczas II wojny światowej zebrane przez Zofię Schuch-Nikiel 
Schuch-Nikiel Zofia (redaktor) 
Po 1945; 1939-1945 
opracowanie 
Dane bibliograficzne, głównie wykaz publikacji na temat harcerstwa podczas II Wojny Światowej, wojennych losów 
harcerek i harcerzy. 
  
MHAR/ZHL/696 
Wołodyjowscy – 117 Łódzka Drużyna Harcerzy im. Henryka Sienkiewicza 1959-1984 
Żuchowski Henryk Ryszard (autor) 
1984; 1959-1984 
opracowanie 
Opracowanie na temat historii 117 Łódzkiej Drużyny Harcerskiej "Wołodyjowscy" im. Henryka Sienkiewicza. Opis 
działalności drużyny w latach 1959 - 1984, informacje o kolejnych drużynowych. 
  
MHAR/ZHL/697 
August Emil Fieldorf „Nil” 
Kalbarczyk Sławomir (autor), Wysocki Wiesław Jan (autor) 
2003, 2012; 1912-1953 
opracowanie 
Opracowanie - materiały konferencyjne - na temat postaci generała Augusta Emila Fieldorfa "Nila". Informacje 
biograficzne, informacje na temat procesu i skazania Fieldorfa na karę śmierci. Rękopios informacji na temat Marii 
Fieldorf, bratanicy gen. Fieldorfa. Kserokopia nekrologu Marii Fieldorf z 2012. 
  
MHAR/ZHL/698 
Harcerstwo na Pradze, Bródnie, Targówku i Białołęce 1911[?]-2002 
Pietrusiewicz Witold (autor) 
2002; 1911-2002 
opracowanie 
Broszura na temat historii środowisk harcerskich na terenie warszawskiej Pragi, Białołęki, Bródna i Targówka, z terenu 
działania obecnego Hufca ZHP Warszawa Praga Północ. Zaproszenie na wieczornice instruktorską w dniu 6.10.2002. 
  
MHAR/ZHL/699 
10 Warszawska Drużyna Harcerska 
10 Warszawska Drużyna Harcerska 
po 1980; 1911-1939 
dokumentacja aktowa 
Kserokopie raportów rocznych 10 Warszawskiej Drużyny harcerskiej im. Stefana Batorego, za lata 1929, 1927, 1924, 
1923. Raporty Hufca Warszawa Grzybów z lat 1917-1920 i 1937. Kserokopia Zgłoszenie Drużyny na Zloty Narodowe 
Harcerzy w 1924 oraz 1929, Harcmistrz kserokopie czasopisma,  Listy Młodzieży wstępującej do „Pogotowia Młodzieży” 
(kserokopie 1920 r?), Podanie o przyjęcie drużyny do ZHP z 1921 r., Raport o stanie sprawności drużyny z 1924 r.( 
kserokopia), stan liczbowy 1923 r. (kserokopia), Regulaminy (kserokopia)1918 r, kserokopie fotografii, rysunków, książek 
o tematyce skautowej i harcerskiej,  wykaz obozów i biwaków z lat 1921 – 1939, wykaz służby  Ławnickiego Jana 
(oryginał), relacja z obozów w Zaleszczykach z mapami (obóz. lata 30 XXw, relacje i mapy po 1990), Jednodniówka 10 
WDH, XII,1938 r., Nekrologi  Marii Czerwińskiej przewodnicząca Koła Przyjaciół Harcerstwa 10 WDH. , Zobowiązanie 
Drużynowego Zenona Merlaka z 1938 r. (oryginał? zalaminowany), notatki odręczne Chojnackiego Tadeusza. (po 1980 r.)  
Wstępującej do „Pogotowia Młodzieży” (kserokopie 1920 r?). 
  
MHAR/ZHL/700 
Dokumenty, opracowania dotyczące Rzemieślniczo-Robotniczej Drużyny Skautowej im. Marcina Borelowskiego 
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„Lelewela” 
10 Warszawska Drużyna Harcerska 
po 1980; 1916-1939 
dokumentacja aktowa 
Notatki z kwerendy przeprowadzonej w Archiwum Akt Nowych w Warszawie,  „Borelowiacy” opracowanie 
Chojnackiego Tadeusza o początkach skautingu w Warszawie, Statut ( 1900 r.) i Sprawozdania z działalności  Muzeum 
Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie,  1907, 1909, 1936 – kserokopie,  Relacja Mikołajewskiego Stefana z Kroniki  22 
Warszawskiej Drużyny Harcerzy - odpis, krótka historia Borelowiaków – drużyny skautowej im.  „Lelewela” Marcina 
Borelowskiego,  Wspomnienia Sędziwego Harcerza 1897-1987 Borelowiacy Harcerze z czasów walk o niepodległość  
Polski. (wypisy ze wspomnień), kserokopie prasy przedwojennej,  Poświadczenia udziału drużyny skautów im. 
„Lelewela” Marcina Borelowskiego , w walkach o niepodległość oraz szerzeniu ducha patriotycznego wśród 
młodzieży(wystawione 1932 r, oryginał), rozkazy Komendy I okręgu ZHP z lat 1916-1917(odpis), kserokopia z „Pisma 
Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego z 26 lipca 1916., regulaminy  skautowe i Sokoła z początków XX w., 
Kserokopia ukończenia II klasy oraz Świadectwa Ukończenia klas Rzemieślniczo-Przemysłowych, przy Muzeum 
Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie wystawione na Szczecińskiego Czesława, odpisy/kopie Komunikatów Koła Harcerzy 
z Czasów Walk o Niepodległość im. „Lelewela” Marcina Borelowskiego (1939 r.), Informacje o budynku  Muzeum 
Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie przy ul. Składowej 6 (obecnie ul. Pankiewicza). 
  
MHAR/ZHL/701 
10 Warszawska Drużyna Harcerska. Wydawnictwa. Historia i czas okupacji 
Harcerski Krąg Seniorów "Twierdza" (aktotwórca) 
2010; 1916-2005 
opracowanie 
Materiały na temat historii 10 WDH podczas II wojny światowej - udział jej członków w działalności Szarych Szeregów i 
w Powstaniu Warszawskim. Działalność Bloku "Reduta" zżeszającego działające na Woli drużyny Zawiszy, BS i Grup 
Szturmowych. Walki w okolicach budynku Szkoły Konarskiego na Okopowej 55a w czasie Powstania. Działalność 
Harcerskiego Kręgu Seniorów "Twierdza" od jego powstania do roku 2005. 
  
MHAR/ZHL/702 
Materiały do historii 10 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej im. Piotra Pomiana 
10 Warszawska Drużyna Harcerska 
po 1950; 1911-2005 
dokumentacja aktowa 
Archiwum 10 WDH im. Piotra Pomiana: 
- Opracowanie Tadeusza Chojnackiego dotyczące 10 Warszawskiej Drużyny Harcerzy (i kręgu seniorów) 1911-2003. 
- notatki z lat 70 XX w., 
- listy Merlaka Zenona do Prądzyńskiego Zygmunta 1978 – 1985. 
- Obozy 10 WDH w ramach Akcji Warmia – Mazury 1958, program, plan dnia. 
- pisma przychodzące rozkazy chorągwi warszawskiej z 1958 
- pisma wychodzące, rozkazy 10 WDH, 1958, 1957. 
- pomoce programowo metodyczne ( rys historii harcerstwa, wymagania na stopnie itp.) 
- plan pracy drużyny na 1958 r. 
- papier firmowy Komendy Hufca Warszawa-Wola im. gen. Karola Świerczewskiego. 
- broszury i mapy turystyczno-krajoznawcze 
- okolicznościowe karty pocztowe z Światowego Zlotu Harcerstwa Polskiego – Gniezno 2000 
- miniaturowe wydanie „A to było pod arsenałem” opracował hm PL Uliński Tadeusz, wyd. ZHP Szczep „Szaniec” 
Trzebnica. 
  
MHAR/ZHL/703 
Książki pracy drużyny i inne dokumenty – 10 Lotnicza Warszawska Drużyna Harcerska im. Stefana Batorego 
10 Lotnicza Warszawska Drużyna Harcerska im. Stefana Batorego (aktotwórca) 
1946-1948 
książka pracy drużyny, księga inwentarzowa, kronika 
Dokumenty 10 Lotniczej Warszawskiej Drużyny Harcerzy im. Stefana Batorego z lat 1946-1948: książki pracy drużyny, 
książka inwentarzowa, książka kasowa, kronika, książeczki poszczególnych zastępów. 
  
MHAR/ZHL/704 
Dokumenty kursu szybowcowego i inne – 10 Lotnicza Warszawska Drużyna Harcerska im. Stefana Batorego 
10 Lotnicza Warszawska Drużyna Harcerska im. Stefana Batorego (aktotwórca) 
1947; 1946-1947 
dokument 
Dokumenty z kursu szybowcowego w którym brali udział członkowie 10 LWDH, w tym notatki z wykładów kursu, kwity 
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wpłat, deklaracje członkowskie kandydatów do Ligi Lotniczej. 
  
MHAR/ZHL/705 
10 Lotnicza Warszawska Drużyna Harcerzy. Dokumenty różne 
Chojnacki Tadeusz, hm 
2011; 1945-1949 
opracowanie 
Dokumenty związane z działalnością 10 Lotniczej Warszawskiej Drużyny Harcerzy w latach 1945-1949. W tym: śpiewnik 
(zeszyt zawierający piosenki i wiersze), rozkazy drużynowego, kserokopia książeczki harcerskiej Ryszarda Kalendowicza, 
korespondencja drużyny z drużynami harcerek, fragment kroniki drużyny, zaświadczenia o pracy harcerzy z drużyny przy 
odbudowie Domu Harcerstwa przy ul. Łazienkowskiej, program pracy drużyny na rok 1948/49, teksty piosenek i wierszy 
(w tym satyryczne wierszyki ośmieszające władze państwowe i partyjne), peogram występów na ogniskach, tzw. "echo" 
itp. 
  
MHAR/ZHL/706 
Materiały do historii 10 Lotniczej Warszawskiej Drużyny Harcerskiej im. Stefana Batorego 
10 Lotnicza Warszawska Drużyna Harcerska im. Stefana Batorego 
1945-1949 
dokumentacja aktowa 
Jednostka zawiera rozkazy dotyczące 10 Lotniczej Warszawskiej Drużyny Harcerskiej, wydawane przez Hufiec Warszawa 
Śródmieście i Hufiec Warszawa Ochota oraz wewnętrzne rozkazy drużyny. 
  
MHAR/ZHL/707 
10 Lotnicza Warszawska Drużyna Harcerska. Pokwitowania i korespondencja 
Chojnacki Tadeusz, hm (autor) 
1986; 1985-1986 
korespondencja 
Korespondencja między dawnymi członkami 10 LWDH. Prośby o informacje i pamiętki z  historii drużyny, prośby o 
kontakt itp. Prośby do organów administracji o pomoc w ustaleniu adresów dawnych członków drużyny, przy wielu z nich 
odpowiedź że osoba poszukiwana nie żyje. 
  
MHAR/ZHL/708 
10 Warszawska Drużyna HSPS. Dokumenty i wycinki gazetowe 
Chojnacki Tadeusz, hm 
1978; 1973-1978 
opracowanie 
Dokumenty na temat działalności "dziesiątki" w latach 70-tych, jako 10 Warszawski Szczep Drużyn Harcerskiej Służby 
Polsce Socjalistycznej im. Piotra Pomiana, działający przy technikum im. Konarskiego. 
  
MHAR/ZHL/709 
Wydawnictwa 10 Lotniczej Warszawskiej Drużyny Harcerskiej 
10 Lotnicza Warszawska Drużyna Harcerska im. Stefana Batorego 
po 1945; 1938-1992 
dokumentacja aktowa, gazetka 
Teczka zawiera gazetki i jednodniówki 10 Lotniczej Warszawskiej Drużyny Harcerskiej im. Króla Stefana Batorego w 
Warszawie oraz Kręgu Seniorów Twierdza z lat 1938 – 1992. Informacje o redaktorach naczelnych, oraz opracowanie 
wydawnictw 10 LWDH na przestrzeni lat 1938-199-. 
  
MHAR/ZHL/710 
10 Lotnicza Warszawska Drużyna Harcerzy. Spotkanie po latach 
Chojnacki Tadeusz, hm (redaktor) 
1976; 1972-1976 
opracowanie 
Dokumenty związane z organizacją spotkań byłych harcerzy 10 WDH i 10 LWDH oraz absolwentów szkoły zawodowej i 
technikum im. Konarskiego, odbywających się w latach 1972-1976. Korespondencja pomiędzy dawnymi członkami 
drużyny, zaproszenia na spotkania, specjalne numery gazetki drużyny "Dycha", notatki itp. 
  
MHAR/ZHL/711 
1 Lwowska Drużyna Harcerzy. Biografie: Bachorski Roman, Laszkiewicz Tadeusz, Feliński Roman 
Kistowski Alojzy, Łaszkiewicz Tadeusz 
2003; 1911 -1996 
dokumentacja aktowa 
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Zbiór opracowań, głównie kserokopii z różnych publikacji dotyczących 1 Lwowskiej Drużyny Harcerzy im. Tadeusza 
Kościuszki oraz bografie m.in. Bachorski Roman, Laszkiewicz Tadeusz, Feliński Roman, Feliński Szczęsny Zygmunt. 
Ponadto informacje o drugiej konspiracji represjach jej uczestników, pobytu  w więzieniu w Rawiczu. W dokumentach 
ponadto czasopisma "Jaworzniacy" wydawanego przez , Związek Młodocianych Więźniów Politycznych Jaworzniacy – 
organizacja założona w 1991 roku, pomagająca byłym młodocianym więźniom politycznym lat 1944-1956 i ich rodzinom. 
  
MHAR/ZHL/712 
Materiały i zdjęcia do historii Hufca Rawicz 
Kistowski Alojzy 
2005; 1945-1956 
dokumentacja aktowa 
Materiały i zdjęcia do historii Hufiec Rawicz, zarówno rękopis ze wspomnieniami z obozu i kursu drużynowych, jak o 
kserokopie fotografii z działalności hackerskiej na terenie Hufca Rawicz w latach 1945 - 1949. Ponadto wiele kserokopii 
wycinków gazet dotyczących drugiej konspiracji oraz represji stalinowskich wobec tzw. wrogów ludu. W materiałach 
jedna kserokopia i jedno oryginalne wydawnictwo IPN Uciekinierzy PRL-u. 
  
MHAR/ZHL/713 
Harcerze Rawicza po 1945 r. Prześladowania 
Hufiec ZHP Rawicz (aktotwórca) 
2014; 1945-1991 
opracowanie, fotografia, wspomnienia, dokument, wyrok sądowy 
Jednostka stanowi zespół dokumentów dotyczących Hufca Rawicz Chorągwi Wielkopolskiej. Zawiera opracowanie z 
2007 roku pt. „Krzyża harcerskie na grobach.” Jana W. Bonikowskiego i jego odrobinę zmienioną wersję drukowaną z 
2008 roku oraz zbiór zdjęć dokumentów osobowych i poświadczających prześladowania za posiadanie po II wojnie 
światowej broni i amunicji oraz przynależnoć do organizacji „Krwawa Ręka Czarny Mściciel” szeregu osób. Wymienieni 
zostali: Alojzy Kistowski, nieokreślona dziewczyna, Andrzej Rahnenfeld, Zdzisław Nowakowski, Tadeusz Łaszkiewicz, 
Józef Rutkowski, Władysław Jany, Bolesław Tyniec, Bachorski Roman, Jaromir Durczewski, Mieczysław Drążkowiak, 
Jan Władysław Bonikowski, Józef Dudziak. Jednostka zawiera również uwagi do zgromadzonych materiałów spisane 
przez Jaromira Durczewskiego dotyczące 1948 roku, opracowanie z 1981 pt.”Szlakiem Powstań Śląskich” Wojciecha 
Niederlińskiego i egzemplarz czasopisma „Czuwaj” 07-08.2005. W materiałach znajdują się dobrej jakości fotografie. 
  
MHAR/ZHL/714 
Hufiec Rawicz – dokumenty, zdjęcia różne, mapy 
Kistowski Alojzy (aktotwórca) 
2006; 1945-2006 
artykuł, opracowanie, mapa 
Wspomnienia seniorów z Hufca ZHP Rawicz. Wspomnienia na temat dzialalnosci rawickiego harcerstwa w latach 1945-
1949. Materiały ze złazów seniorów. Relacje z uroczystości rocznicowych w Hufcu Rawicz. Kserokopie dokumentów 
harcerskich seniorów z Rawicza. 
  
MHAR/ZHL/715 
Wspomnienia harcerstwa libiąskiego z lat 1945-1950 
Widlarz Stanisław (autor) 
2005; 1945-1950 
opracowanie 
Działalność harcerstwa w Libiążu k. Chrzanowa w latach 1945-1950. Informacje o drużynach harcerzy i drużynach 
harcerek działaljących w Libiążu w tym okresie, biografie załużonych harcerzy i instruktorów, informacje o działalności 
seniorów harcerskich - byłych harcerzy drużyn z Libiąża. 
  
MHAR/ZHL/717 
Zastęp powązkowski 1942-1944 
nieznany 
1992; 1942-1944 
opracowanie 
Działalność zastępu powązkowskiego Warszawskiej Drużyny Zawiszy im. Stefana Czarneckiego i wojenne losy jego 
członków. Zastęp złożony z chłopców mieszkających na osiedlu Powązki, działał na terenie Powązek i Żoliborza. 
  
MHAR/ZHL/718 
Komenda Hufca Brodnica 1959-1960 
nieznany 
1959-1960; 1959-1960 
dokumentacja aktowa 
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Dokumenty Hufca ZHP w Brodnicy: książeczka harcerska dh. Małgorzaty Biernackiej, folder o Brodnicy, zaświadczenia 
dh. Henryka Kozłowskiego o zdobyciu stopnia podharcmistrza i ukończeniu kursu w CSIZ w Oleśnicy. 
  
MHAR/ZHL/719 
Hufiec Rembertów 
Wolińska-Przyłuska Irena (autor) 
1989; 1945-1949 
opracowanie 
Opracowanie na temat działalności Hufca Harcerek w Rembertowie w latach 1945-1949. 
  
MHAR/ZHL/720 
Hufiec Piastów. Materiały 1945-1948, hufcowa Stanisława Grądzka 
Grądzka Stanisława (autor) 
1989; 1945-1948 
opracowanie 
Opracowanie na temat hufca harcerek w Piastowie (obejmującego swoim działaniem równierz okoliczne miejscowości i 
osiedla - Włochy, Ursus, Gołąbki i Jelonki) w latach 1945-1949. Informacje o poszczegolnych drużynach, relacje 
drużynowych. 
  
MHAR/ZHL/721 
Hufiec Legionowo 1945-1949 
Raczyńska Halina (autor) 
po 1970; 1939-1949 
opracowanie 
Opracowanie na temat działalnosci hufca harcerek w Legionowie w latach 1945-1949 (wykaż drużyn w poszczególnych 
miejscowościach, informacje o działalności hufca). Dodatkowo wspomnienia późniejszej hufcowej Hufca Legionowo, 
Haliny Raczyńskiej, na temat prowadzonej przez nią konspiracyjnej drużyny harcerek w Chotomowie, w latach 1940-
1944. 
  
MHAR/ZHL/722 
Hufiec Mokotów „Las Mazowiecki” 1945-1949 
Liedtke Zofia (redaktor), Wardyńska Halina (redaktor) 
1991; 1945-1949 
opracowanie 
Opracowanie na temat działalności hufca harcerek Mokotów ("Las Mazowiecki"), pierwsza hufcowa hm. Stanisława 
Koczykowa. Informacje na temat działających w hufcu drużyn, dane drużynowych i członkiń Komendy Hufca, informacje 
o odbywających się obozach i zimowiskach. Informacja o oddzieleniu się od Hufca Mokotów drużyn działających w 
miejscowościach podwarszawskich na południe od Mokotowa i utworzenia przez nie Hufca Południe. 
  
MHAR/ZHL/723 
Historia Hufca Harcerek Praga oraz Hufca Harcerek Grochów 
Więckowska-Malcowa Maria (autor), Platowska Alina (autor) 
1986, 1989; 1944-1949 
opracowanie 
Relacje na temat działalności Hufca Harcerek Praga w latach 1944-1946 i jego podziale w 1946 na dwa nowe hufce 
harcerek: Praga i Grochów. Relacje na temat działalności Hufca Harcerek Grochów od jego powstania w 1946 do jego 
rozwiązania w 1949. Informacje na temat działalności drużyn harcerek z obydwu hufców, w tym wspomnienia z obozów. 
  
MHAR/ZHL/724 
Wspomnienia z harcerstwa – 225 Warszawska Drużyna Harcerek w Ołtarzewie k. Ożarowa Mazowieckiego 
Olędzka Izabella (autor) 
po 1970; 1945-1948 
opracowanie 
Wspomnienia Izabelli Olędzkiej, byłej drużynowej 225 Warszawskiej Drużyny Harcerek w Ołtarzewie k. Ożarowa 
Mazowieckiego. 
  
MHAR/ZHL/725 
Hufiec Harcerek Warszawa-Wola – relacje 
Piotrowska Wanda (redaktor) 
1988; 1939-1945, 1945-1949 
opracowanie 
Wspomnienia na temat dzialalności Hufca Harcerek Wola i drużyn harcerek na Woli (opisane drużyny nr 7, 28, 37, 45, 59, 
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70, 100, 101. Brak danych o drużynach 36, 47, 58, 61, 80, 11,112) zebrane przez Wandę Piotrowska. Dodatkowo 
informacje na temat działalności wolskich drużyn żeńskich podczas II wojny światowej. 
  
MHAR/ZHL/726 
Hufce Harcerek Śródmieście, Śródmieście Dolne, Śródmieście Górne 
Wiśniewska Halina (z d. Skarżyńska) (autor) 
1988; 1945-1949 
opracowanie 
Opracowanie na temat działalności Hufca Harcerek Śródmiescie w Warszawie, podzielonego w 1946 na dwa hufce: 
Śródmiescie Górne i Śródmiescie Dolne. Informacje o działalności hufców i zmianach na funkcji komendantki. Informacje 
o działaności drużyn harcerek: W Hufcu Sódmieście Dolne - 1, 3, 10, 18, 22, 25, 30, 31, 40, 50, 81 i Drużyny Kandydatek 
na Instruktorki, a w Hufcu Śródmiescie Górne - 2, 5, 6, 9, 17, 23, 29, 34, 43 i VI Drużyna Kandydatek na Instruktorki. 
  
MHAR/ZHL/727 
Hufiec Harcerek Targówek 
Kohler-Stańczak Maria (autor), Walter Halina (redaktor) 
1992; 1944-1949 
opracowanie 
Opracowanie na temat działalności hufca harcerek "Targówek", dzialającego na terenie Targówka - osiedla i Targówka 
Fabrycznego w Warszawie. Informacje o działalności drużyn harcerek o numerach: 51, 56, 96, 97, 98, 99. 
  
MHAR/ZHL/728 
Hufce: Wawer-Otwock, Wawer, Otwock 
Foland Krystyna (redaktor) 
1945-1949 
dokumentacja aktowa 
Materiały, często oryginalne dotyczące działalności hufców Wawer i Otwock po zakończeniu II Wojny Światowej. W 
materiałach dokumenty, rozkazy, plany pracy i relacje z działalności drużyn. 
  
MHAR/ZHL/729 
Hufiec Harcerek Wilanów 
Walter Halina (redaktor) 
1989; 1945-1949 
opracowanie 
Opracowanie na temat działalności Hufca Harcerek Wilanów w latach 1944-1949, działającego na terenie Wilanowa, 
Konstancina, Jeziornej i okolic. Wspomnienia na temat działalności hufca, informacje o drużynach harcerek które do niego 
należały (drużyny: 11, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169). Wspomnienia Ireny Daniszewskiej-Froelich na temat 
prowadzenia w 1945 przez harcerki Domu Dziecka "Anusia" w Konstancinie, opiekującego się sierotami wojennymi. 
Dodatkowo koperty zawierające dokumenty - zaświadczenia Ireny Daniszewskiej o byciu harcerką, uczestnictwie w 
obozie drużynowych w 1946, prawie do prowadzenia obozu w 1947 itp. 
  
MHAR/ZHL/730 
Hufiec Harcerek Żoliborz 1945-1949 (Hufiec Harcerek Warszawa-Północ) 
Łodyńska-Wąsowicz Jadwiga (redaktor) 
1985, 1988; 1945-1949 
opracowanie 
Opracowanie na temat działalności Hufca Harcerek Warszawa-Północ w latach 1945-1949. Hufiec działał na terenie 
Żoliborza i Bielan i potocznie nazywany był "Hufcem Żoliborz". Wspomnienia byłych instruktorek hufca, wykaz drużyn 
harcerek działających w hufcu (drużyny: 4, 8, 24, 33 "Entuzjastki", 33 "Zielona", 42, 64, 68, 71, 82 - drużyna przy szkole 
RTPD, 90 przy Gimnazjum Krawieckim, 1 K.I.S, 5 K.I.S., 12 Gromada Zuchowa) i informacje o dzialalności tych drużyn. 
Skład komendy i rady hufca. Informacje o instruktorkach hufca. Informacje o odbywających się obozach i zimowiskach. 
Wśród dokumentów zachowana Książka Pracy Hufca, z notatkami ze spotkań Rady Hufca, uwagami o działalności 
drużyn, uwagami z wizytacji. 
  
MHAR/ZHL/731 
Hufiec Harcerek Żoliborz – relacje, wspomnienia, życiorysy 
Walter Halina (redaktor) 
1988; 1939-1944 
opracowanie 
Opracowanie na temat dzialalności żeńskich drużyn harcerskich na Żoliborzu w latach 1939-1944. Informacje o 
działających drużynach, informacje o instruktorkach tworzących hufiec, wspomnienia dawnych harcerek. Wspomnienia z 
Powstania Warszawskiego, przebieg Powstania na Żoliborzu. Wspomnienie o Pierwszej Tajnej Jenieckiej Żeńskiej  
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Drużynie Harcerskiej w Stalagu XI-A w Gross Lubars bei Altengrabow założonej w październiku 1944 przez wywiezione 
tam po Powstaniu Warszawskim żoliborskie harcerki. 
  
MHAR/ZHL/732 
Hufiec Harcerek Żoliborz w czasie Powstania Warszawskiego – dokumenty różne 
Walter Halina (redaktor) 
po 1980; 1944 
opracowanie 
Opracowanie na temat działalności harcerek z Hufca Harcerek Żoliborz podczas Powstania Warszawskiego. Dane 
biograficzne żoliborskich harcerek, informacje o dzialających w czasie wojny drużynach, wspomnienia z czasów 
Powstania. 
  
MHAR/ZHL/733 
Wspomnienia różne – warszawskie harcerki 1945-1949. Zuchy i drużynowe zuchowe 
Walter Halina (redaktor) 
1986; 1945-1949 
opracowanie 
Różne wspomnienia: Wiesława Kohler - wspomnienia z obozu zimowego w Olsztynie, 1947/48; Maria Zagórska - zuchy i 
drużynowe zuchowe w Warszawie; Teresa Lasocka - referat zuchowy Komendy Chorągwi Mazowieckiej; Teresa Badzian 
- gromada zuchowa na Mokotowie. Informacje organizacyjne - odpisy rozkazów komendantki chorągtwi, instrukcja 
organizacyjna drużyn i gromad. 
  
MHAR/ZHL/734 
Historia 21 Warszawskiej Drużyny Harcerek 1931-1944 
Galińska Kazimiera (z d. Bajówna) (autor) 
po 1945; 1931-1944 
opracowanie 
Opracowanie na temat dzialalności 21 Warszawskiej Żeńskiej Drużyny Harcerek z lat 1931-1944. Wspomnienia o 
działaniach drużyny (udział w akcjach LOPP, uroczystościach państwowych i ku czci zmarłej prezydentowej Michaliny 
Mościckiej, wystawianie przedstawień teatralnych, zbiórka książek dla 1 Pułku Lotniczego, opieka nad dziećmi z osiedla 
dla bezrobotnych na Annopolu, opieka nad grobami żołnierzy), wspomnienia z obozów, w tym opieka nad dziećmi i 
udzielanie pomocy medycznej mieszkańcom okolicznych wsi (Białorusinom i Ukraińcom) podczas obozu na pograniczu 
Wołynia i Polesia. Udział w zlocie w Gdyni z okazji wizyty w Polsce gen. Roberta Baden-Powella. Działalność drużyny 
podczas wojny i okupacji: służba we wrześniu 1939, potem opieka nad rannymi żołnierzami, zbieranie żywności dla 
polskich żołnierzy w obozach jenieckich oraz opieka nad ich rodzinami, kolportaż podziemnej prasy. Wojenne losy 
harcerek z 21 WŻDH. 
  
MHAR/ZHL/735 
Materiały zuchowe przedwojenne - różne 
Walter Halina (aktotwórca) 
po 1975; 1911-1939 
opracowanie 
Opracowanie na temat historii ruchu zuchowego - rozwój zuchów w XX-leciu międzywojennym. W tym: wspomnienia na 
temat tworzenia gromad zuchowych; informacje o rozwoju ruchu zuchowego w chorągwiach: Krakowskiej, Wileńskiej, 
Białostockiej, Lwowskiej, Łódzkiej, Kieleckiej, Radomskiej i Kielecko-Radomskiej, Śląskiej;  zasady organizacyjne 
działania gromad zuchowych, w tym prowadzenie gromad zuchowych męskich w Organizacji Harcerzy przez instruktorki-
kobiety; zasady organizacyjne działania żeńskich drużyn harcerskich - wymagania jakie musi spełnić drużyna żeby zostać 
uznana za drużynę harcerską. 
  
MHAR/ZHL/736 
Notatki i dokumenty różne Haliny Walter 
Komisja Historyczna przy GK ZHP (aktotwórca) 
1945-1948, 1983 
dokumentacja aktowa 
Zbiór haseł do krzyżówek o tematyce harcerskiej. Maszynopis „Bajeczki dla Ineczki” z 1983 r.; Odręczne notatki 
dotyczące odradzania się żeńskich drużyn w powojennej Warszawie m.in. informacje dotyczące Drużyn Kandydatek na 
Instruktorki działających w Hufcach Warszawskich. Wykaz z 1947 r. druhen poległych w czasie Powstania 
Warszawskiego. Okólniki, oświadczenia naczelnika z okresu 1945-1948. Informacja w sprawie Zaduszek Chorągwianych 
w 1947 r. Pisma w sprawie akcji letniej 1948 r. Odpis z rozkazów Naczelnictwa ZHP L. 1 i 2 z 1948 r. 
  
MHAR/ZHL/737 
Pisemko nieznanej harcerki: Druhnie Janeczce grudniowe pisemko pisząca „Duży Bocian” 
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Czajka Jadwiga z biblioteki (aktotwórca) 
1928 
opowiadanie 
Zeszyt z odręcznie spisanymi opowiadaniami-gawędami oraz wierszami o tematyce wychowawczej. Autorka nieznana. 
  
MHAR/ZHL/738 
Dokumenty związane z ufundowaniem i odsłonięciem tablicy poświęconej harcerkom-więźniarkom politycznym w 
Bojanowie w latach 1951-1956 
Tyszyńska-Kownacka Danuta (aktotwórca) 
2006; 1951-1956 
artykuł, list 
Pamiątkowa karta z uroczystego odsłonięcia tablicy poświęconej harcerkom-więźniarkom politycznym w Bojanowie w 
latach 1945-1970, wraz z informacją o budynku gimnazjum w Bojanowie, listem Jana, W . Bonikowskiego do Ryszarda 
Jakubowskiego oraz relacją z lokalnej gazety z uroczystości odsłonięcia tablicy. 
  
MHAR/ZHL/739 
Dokumentacja finansowa (rozchód) Harcerskiego Kręgu Seniorów „Twierdza” 
Chojnacki Tadeusz, hm (aktotwórca) 
2002-2005 
książka finansowa, dokumentacja finansowa 
Zbiór faktur, pokwitowań i rachunków wystawionych na Harcerski Krąg Seniorów „Twierdza” za zakup znaczków, druk, 
wydawnictw, produktów spożywczych i innych. Do dokumentacji załączona Książka finansowa do ewidencji składek. 
  
MHAR/ZHL/740 
Pisma przychodzące do Harcerskiego Kręgu Seniorów „Twierdza” 
Chojnacki Tadeusz, hm (aktotwórca) 
2002-2010 
korespondencja 
Korespondencja przychodząca do HKS „Twierdza” potwierdzająca odbiór przekazanych materiałów archiwalnych 
dotyczących historii i działalności harcerskich środowisk mazowieckich i 10 Warszawskiej Drużyny Harcerzy. 
Zaproszenia na wystawy i spotkania oraz pisma z Krajowej Rady Kręgu Seniorów i Starszyzny Harcerskiej, Centralnej 
Biblioteki Wojskowej, Archiwum Polskiego Czerwonego Krzyża 
  
MHAR/ZHL/741 
Pisma wychodzące Harcerskiego Kręgu Seniorów „Twierdza” 
Chojnacki Tadeusz, hm (aktotwórca) 
2002-2009 
korespondencja 
Korespondencja HKS „Twierdza” z jednostkami harcerskimi w sprawie historii i działalności harcerskich środowisk 
mazowieckich i 10 Warszawskiej Drużyny Harcerzy. Potwierdzenia przekazania dokumentacji archiwalnej do Muzeum 
Harcerstwa, bibliotek, Muzeum Harcerskiego im. Olgi i Andrzeja Małkowskich w Zakopanem. 
  
MHAR/ZHL/742 
Protokoły ze zbiórek Harcerskiego Kręgu Seniorów "Twierdza" 10 Warszawskiej Drużyny Harcerzy. 
Chojnacki Tadeusz, hm (aktotwórca) 
2002-2005 
protokół ze zbiórek, lista obecności 
Zbiór list obecności, programy i sprawozdania ze zbiórek Kręgu Seniorów „Twierdza”. Sprawozdania ze zbiórek stanowią 
wyciąg z „Komunikatu” miesięcznika Harcerskiego Kręgu Seniorów „Twierdza”. 
  
MHAR/ZHL/743 
Pisma różne Harcerskiego Kręgu Seniorów „Twierdza” 
Chojnacki Tadeusz, hm (aktotwórca) 
1988-1999 
dokumentacja aktowa, księga inwentarzowa 
Dokumentacja związana z organizacją i działalnością: korespondencja; Ramowe Zasady Działania Harcerskiego Kręgu 
Seniorów; dokumenty z zbiórki sprawozdawczo-wyborczej Krajowej Rady Harcerskich Kręgów Seniorów; Programy 
Pracy dla Harcerskich Kręgów Seniorów; referaty poświęcone działalności ruchu seniorów i więzi międzypokoleniowej; 
informacje o działalności archiwum Kręgu; przyczynki do historii 10 Warszawskiej Drużyny Harcerzy; dokumentacja 
odznaki 10 Warszawskiej Drużyny Harcerzy; Księga Inwentarzowa HKS „Twierdza”; spisane po latach piosenki śpiewane 
przez środowisko 10 WDH; spis tematów z III tomu „Komunikatów” HKS „Twierdza”. 
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MHAR/ZHL/744 
Komunikaty Wewnętrzne Harcerskiego Kręgu Seniorów „Twierdza” 
Chojnacki Tadeusz, hm (aktotwórca) 
1985, 1989-1997 
komunikat 
Niekompletny zbiór „Komunikatów wewnętrznych” wydawanych przez Harcerski Krąg Seniorów „Twierdza”. Pismo 
zawiera bieżące informacje dotyczące pracy Kręgu i Związku Harcerstwa Polskiego, wyjątki z historii, kalendarium, 
biogramy członków 10 Warszawskiej Drużyny Harcerzy oraz sprawozdania ze zbiórek i spotkań seniorów. Treść 
urozmaicają gawędy. 
  
MHAR/ZHL/745 
Komunikaty Harcerskiego Kręgu Seniorów „Twierdza” 
Chojnacki Tadeusz, hm (aktotwórca) 
1995-2011 
komunikat 
Niekompletny zbiór „Komunikatów” wydawanych przez Harcerski Krąg Seniorów „Twierdza”. Pismo zawiera bieżące 
informacje dotyczące pracy Kręgu i Związku Harcerstwa Polskiego, wyjątki z historii i kalendarium 10 Warszawskiej 
Drużyny Harcerzy, biogramy harcerzy ze środowiska „Dychy” oraz sprawozdania ze zbiórek i spotkań seniorów. Treść 
urozmaicają gawędy. 
  
MHAR/ZHL/746 
Przyczynki do historii 10 Warszawskiej Drużyny Harcerzy 
Chojnacki Tadeusz, hm (aktotwórca) 
po 1990; 1912-2009 
wspomnienia, biogram 
Materiały do historii 10 Warszawskiej Drużyny Harcerzy od utworzenia pierwszej drużyny w 1912 r. do lat 
osiemdziesiątych. Wśród dokumentów znajdują się: wspominania, biogramy członków, relacje z harcerskich wypraw, 
wędrówek i obozów, informacje o próbach na stopnie w latach 1945-1949, wspomnienia z publicznego pokazu modeli 
latających, wykaz wystaw harcerskich zorganizowanych przez Harcerski Krąg Seniorów Twierdza 10 Warszawskiej 
Drużyny Harcerzy, informacje o akcjach zarobkowych i służbie społecznej, relacja z udziału w I Zlocie Narodowym, 
informacje dotyczące udziału harcerzy z 10 WDH w Pogotowiu Harcerzy i konspiracyjnej pracy w Szarych Szeregach, 
udziału w Zlocie Trzymamy Straż nad Odrą. 
  
MHAR/ZHL/747 
Bibliografia 10 Warszawskiej Drużyny Harcerzy im. Stefana Batorego 
Chojnacki Tadeusz, hm (aktotwórca) 
ok. 2010; 1938-2010 
bibliografia 
Kserokopie pism oraz opisy bibliograficzne do czasopism wydanych przez 10 Warszawską Drużynę Harcerzy im. Stefana 
Batorego. Opisy zawierają informacje o specyfikacji pisma „Dycha” oraz „Jednodniówki 10 Warszawskiej Drużyny 
Harcerzy im. Stefana Batorego, wydanej z okazji Święta Drużyny”, zestawienie tematów, spis autorów oraz rysunków. 
Zestawienia wydawnictw, pism, periodyków i wspomnień zawierających informacje o „Warszawskiej Dziesiątce”, 
wydanych w latach 1938-2010. 
  
MHAR/ZHL/748 
10 Lotnicza Warszawska Drużyna Harcerzy im. Stefana Batorego 
Chojnacki Tadeusz, hm (aktotwórca) 
1985-1986, 2005, 2009; 1945-1949 
opracowanie, kalendarium 
Zbiór opracowań Tadeusza Chojnackiego opisujących pracę 10 Lotniczej Warszawskiej Drużyny Harcerzy im. Stefana 
Batorego w latach 1945-1949 oraz współpracę z 2 Warszawską Żeńską Drużyną Harcerską im. Tadeusza Kościuszki. 
Opracowania zawierają reprodukcje zdjęć wykonanych w zniszczonej Warszawie, kalendarium, wykazy członków, 
kserokopie dokumentów harcerskich, kopie wycinków prasowych oraz przepisane treści z kroniki drużyny. Tytuły 
poszczególnych opracowań: „Uzupełnienie kroniki i kalendarium 10 Lotniczej Warszawskiej Drużyny Harcerzy im. 
Stefana Batorego 1945-1949”, „Kronika 10 Lotniczej Warszawskiej Drużyny Harcerzy im. Stefana Batorego 1945-1948”, 
„Kalendarium 10 Lotniczej Warszawskiej Drużyny Harcerzy im. Stefana Batorego 1945-1949”, „Szkic Historii 10 
Warszawskiej Drużyny Harcerzy”, „O programowej współpracy 10 Lotniczej Warszawskiej Drużyny Harcerzy im. 
Stefana Batorego 1945-1949 z 2 Warszawską Żeńską Drużyną Harcerską im. Tadeusza Kościuszki”. 
  
MHAR/ZHL/749 
Harcerski Krąg Seniorów „Twierdza”: Katyń 1940, Smoleńsk 2010 
Harcerski Krąg Seniorów "Twierdza" (aktotwórca) 
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2010; 1940, 2010 
artykuł, biuletyn, opracowanie 
Zbiór artykułów, broszur i fragmentów opracowań dotyczących zbrodni katyńskiej i dochodzenia prawdy o jej 
rzeczywistych sprawcach. Praca Tadeusza Chojnackiego poświęcona 70 rocznicy zbrodni katyńskiej i katastrofy 
smoleńskiej. Książeczki: „Czarna Madonno jak dobrze Twym dzieckiem być!”, ks. hm Zdzisław Peszkowski 
„Modlitewnik Harcerski”. 
  
MHAR/ZHL/750 
Hufiec Harcerzy w Białej-Podlaskiej – reprint gazety „Głos Społeczny. Prawem Naczelnem Dobro Państwa” 
nieznany (aktotwórca) 
2009; 1917-1937 
artykuł 
Reprint zawiera informacje dotyczące 20 letniej działalności Hufca Harcerzy w Białej-Podlaskiej. W artykułach 
wiadomości na temat pierwszych zastępów skautowych i działalności utworzonych w późniejszym czasie drużyny, 
najmłodszych skautów z Ziemi Podlaskiej służących podczas I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej,  udziału 
harcerzy z Hufca w Białej-Podlaskiej w zlotach i imprezach. W ostatnim artykule podano stan drużyn Hufca na 1938 r., 
skład osobowy komendy oraz wymieniono zorganizowane przez hufiec obozy i kursy. 
  
MHAR/ZHL/751 
Jubileusz powstania I Drużyny im. Stanisława Brzóski w Starachowicach 1916-1996 
Główna Kwatera ZHP (aktotwórca) 
1996; 1916-1996 
program, zaproszenie 
Założenia Programowe Jubileuszu powstania 1 Drużyny im. księdza Stanisława Brzóski w Starachowicach, zaproszenie na 
uroczystości, zaproszenie na harcerską mszę świętą, pozdrowienia do redakcji „Czuwaj”. 
  
MHAR/ZHL/752 
Dokumenty Hufca ZHP Tychy 
Główna Kwatera ZHP (aktotwórca) 
1988, 1991 
korespondencja 
Korespondencja dotycząca drużynowego Mariusza Michalika z 1988 r. oraz przejścia 96 Harcerskiej Drużyny Wodnej im. 
kpt. Roberta Oszka z ZHP do ZHR z 1991 r. Korespondencja w głównej mierze dotyczy majątku drużyny. 
  
MHAR/ZHL/753 
Harcerstwo Męskie w Gimnazjum Polskim w Gdańsku w latach 1922-1939 oraz Alfred Dydych, najmłodszy obrońca 
Kępy Oksywskiej 
Cieślawski Piotr, hm. (aktotwórca), Winklewski Jan, hm 
1994; 1922-1939 
opracowanie 
Broszurka „Powrót do przeszłości” uzupełniona o nowe relacje z upamiętnienia imienia Alfreda Dyducha najmłodszego 
obrońcy Kępy Oksywskiej, który zginął na Obłuży w dniu 18 września 1939r. Materiał zawiera wspomnienia osób które 
znały Alfreda Dyducha, świadków jego śmierci, artykuły i zdjęcia z uroczystości upamiętniających imię harcerza. 
Teczkę uzupełnia kilku stronnicowe opracowanie Jana Winklewskiego opisujące działalność drużyn harcerskich w 
Męskim Gimnazjum Polskim w Gdańsku. 
  
MHAR/ZHL/754 
Harcerstwo w Kobryniu 
Arciszewska-Jakubowska Helena (autor) 
1994; 1937-1939 
wspomnienia, fotografia db. reprodukcje 
Relacja Heleny Arciszewskiej z jej działalności w Żeńskiej Drużynie im. Królowej Jadwigi w Kobryniu w latach 1937-
1939. Do relacji załączono 11 fotografii z obozów drużyny nad jeziorem Lubań, kadry pedagogicznej gimnazjum w 
Kobryniu oraz harcerzy z Iłowska. 
  
MHAR/ZHL/755 
Zbiór tekstów Jerzego Świderskiego i innych, dotyczących działalności harcerzy w Batalionie „Gustaw” oraz Hufców 
Polskich 
Świderski Jerzy (aktotwórca) 
ok. 2010; 1939-1957 
artykuł 
Zbiór prac i artykułów autorstwa Jerzego Świderskiego poświęconych harcerzom działających w konspiracji w okresie II  
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wojny światowej: „Harcerze Chorągwi Warszawskiej Hufców Polskich w Konspiracji i w Powstaniu Warszawskim”, 
„Pamiętnik powstańca”, rysunki ilustrujące powstanie warszawskie, „Harcerstwo Polskie Hufce Polskie 27.10.1939-
29.04.1947”, wybrane biogramy instruktorów i działaczy Hufców Polskich, „Odsłonięcie tablicy Batalionu <<Gustaw>> 
na murach obronnych Starego Miasta, na Podwalu przy Pl. Zamkowym w dn. 24.10.1987”, „Batalion „Gustaw” podczas 
ostatnich dni walk powstańczych na Starym Mieście 30.08-2.09.1944”, „Najmłodsi żołnierze Powstania”, materiały 
dotyczące działalności Jerzego Świderskiego, lista Harcerzy-Żołnierzy Plutonu Łączników Batalion NOW-AK „Gustaw”, 
informacje dotyczące II konspiracji harcerskiej wraz z wybranymi biogramami uczestników oraz powojennych losów 
Hufców Polskich i odrodzenia ZHP. 
Ponadto: artykuł Witolda Piaseckego „Wiktor” pt.: „Działania Plutonu Łączności batalionu „Gustaw” w Powstaniu 
Warszawskich 1944 relacja dowódcy” oraz  fragment książki „Blaski i Ciebie bohaterskiego pięciolecia” -  „Bataliony 
<<Gustaw>> i <<Harnaś>> w relacji Komendanta Głównego N.O.W. płk. Józefa Rokickiego.  
  
MHAR/ZHL/756 
„Historia pewnej drużyny” – 13 Drużyna Harcerzy im. Żwirki i Wigury w Skierniewicach 
Pękala Władysław (autor) 
2013; 1937-1947 
opracowanie 
Próba odtworzenia historii 13 Drużyny Harcerzy im. Żwirki i Wigury w Skierniewicach z perspektywy jej członka 
Władysława Pękali. Opracowanie obejmuje lata 1937-1947 z naciskiem na lata powojenne 1945-1947. Opracowanie 
zawiera: reprodukcje zdjęć, spisane po latach relacje z zapamiętanych wyjazdów oraz kserokopie harcerskich dokumentów 
Władysława Pękali (m. in.: książeczka służbowa, zaświadczenia). 
  
MHAR/ZHL/757 
Materiały do historii Hufca ZHP Otwock im. Roju „Sosny” Szarych Szeregów 
Borodzik Andrzej (aktotwórca) 
2010; 1939-1944 
artykuł 
Artykułu relacjonujące nadanie Hufcowi ZHP Otwock imienia Roju „Sosny” Szarych Szeregów oraz sztandaru. 
Opracowanie Janusza Komorowskiego pt. „Szare Szeregi” oraz „hm. Jerzy Gołoński (1904-1965). 
  
MHAR/ZHL/758/1-5 
Dokumentacja działalności Gromad Zuchowych 88 Szczepu Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych 
„Rodło” 1957-1997 
88 Szczep Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych "Rodło" ZHP 
1957-1997 
dokumentacja aktowa 
/1 
Materiały programowe do projektu Harcerska Kronika Telewizyjna. Gazetka Zuchowa z artykułami dla najmłodszych, 
gawędami i rebusami. Dokumentacja Harcerskiej Akcji Letniej Gromady Zuchowej z 88 Szczepu Drużyn Harcerskich i 
Gromad Zuchowych, 1958 r. Książka pracy z programem zbiórek gromady 1957-1958. 
/2 
Materiały do historii Hufca Warszawa-Sródmieście i Gromady Zuchowej 88 Szczepu WDHiGZ 1966-1969: broszurki 
„Wiosna i Lato Polski Ludowej”, karty kwalifikacyjne na obóz letni, rozkazy, preliminarze, program pracy hufca. 
/3 
Rozkaz L.11/71 Komendanta Hufca Warszawa-Śródmieście. Regulamin punktacji szczepów i drużyn specjalnościowych 
Hufca Warszawa-Śródmieście. Rozkaz L. 1 72/73 Komendanta Szczepu „Rodło”. Roboczy plan pracy Szczepu „Rodło” 
na rok 1972/73. Protokół badania dokumentacji finansowej HAZ 1971 Szczepu „Rodło”. Materiał Metodyczny Referatu 
Zuchowego Hufca Śródmieście „Powitanie Wiosny”. Karty z 8 Alertu Naczelnika ZHP. Sprawozdania jednostkowe 
jednostek Szczepu „Rodło” za 1972 r. Książka finansowa Szczepu „Rodło” za 1973 r. Zadania na Odznakę Chorągwianą 
1972/1973. Prospekt inscenizacji NIKE-ZWYCIĘSTWO. Biuletyn Informacyjny nr 2 Komitetu Wykonawczego Budowy 
Pomnika-Szpitala Centrum Zdrowia Dziecka.  Książka inwentarzowa Szczepu „Rodło” 1974-1982. Komunikaty Hufca 
Warszawa-Śródmieście z lat 1974-1975. Prace Zuchów z okazji Dnia Matki. Dokumentacja różna pracy szczepu oraz 
obozowa za 1974 r. 
/4 
Rozliczenia wycieczek Gromad Zychowych w roku harcerskim 1974-1975 oraz 1976-1977. Program pracy obozu Szczepu 
„Rodło” 88 WDHiZ. Książka finansowa 88 Szczepu WDHiZ: uwzględnia wpłacane składki oraz wydatki na 
umundurowanie. Dyplomy uczestnika IV Harcerskiego Festynu Młodzieży Szkolnej. Dokumentacja obozu letniego 1977: 
prośby o zgody, rozkazy L 2-5 /77AL, deklaracje, zobowiązania kadry, sprawozdanie finansowe obozu, raport 
przedobozowy. Rozkaz L. 1 i 3/78 88 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej im. St. Skarżyńskiego. Rozkaz L.11/71 
Komendanta Hufca Warszawa-Śródmieście. 
/5 
Rysunki zuchów ze szczepu "Rodło" wykonane podczas zbiórek zuchowych. 
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MHAR/ZHL/758/1 
Dokumentacja działalności Gromad Zuchowych 88 Szczep Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych 
„Rodło” 1957-1958; Projekt Harcerska Kronika Telewizyjna 
88 Szczep Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych "Rodło" ZHP 
1957-1992 
dokumentacja aktowa 
Materiały programowe do projektu Harcerska Kronika Telewizyjna. Gazetka Zuchowa z artykułami dla najmłodszych, 
gawędami i rebusami. Dokumentacja Harcerskiej Akcji Letniej Gromady Zuchowej z 88 Szczepu Drużyn Harcerskich i 
Gromad Zuchowych, 1958 r. Książka pracy z programem zbiórek gromady 1957-1958. 
  
MHAR/ZHL/758/2 
Dokumentacja działalności Gromad Zuchowych 88 Szczepu Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych 
„Rodło” 1966-1969 
88 Szczep Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych "Rodło" ZHP 
1957-1992 
dokumentacja aktowa 
Materiały do historii Hufca Warszawa-Sródmieście i Gromady Zuchowej 88 Szczepu WDHiGZ 1966-1969: broszurki 
„Wiosna i Lato Polski Ludowej”, karty kwalifikacyjne na obóz letni, rozkazy, preliminarze, program pracy hufca.  
  
MHAR/ZHL/758/3 
Dokumentacja działalności 88 Szczepu Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych „Rodło” 1970-1974 
88 Szczep Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych "Rodło" ZHP 
1970-1974 
dokumentacja aktowa, rozkaz, książka finansowa 
Rozkaz L.11/71 Komendanta Hufca Warszawa-Śródmieście. Regulamin punktacji szczepów i drużyn specjalnościowych 
Hufca Warszawa-Śródmieście. Rozkaz L. 1 72/73 Komendanta Szczepu „Rodło”. Roboczy plan pracy Szczepu „Rodło” 
na rok 1972/73. Protokół badania dokumentacji finansowej HAZ 1971 Szczepu „Rodło”. Materiał Metodyczny Referatu 
Zuchowego Hufca Śródmieście „Powitanie Wiosny”. Karty z 8 Alertu Naczelnika ZHP. Sprawozdania jednostkowe 
jednostek Szczepu „Rodło” za 1972 r. Książka finansowa Szczepu „Rodło” za 1973 r. Zadania na Odznakę Chorągwianą 
1972/1973. Prospekt inscenizacji NIKE-ZWYCIĘSTWO. Biuletyn Informacyjny nr 2 Komitetu Wykonawczego Budowy 
Pomnika-Szpitala Centrum Zdrowia Dziecka.  Książka inwentarzowa Szczepu „Rodło” 1974-1982. Komunikaty Hufca 
Warszawa-Śródmieście z lat 1974-1975. Prace Zuchów z okazji Dnia Matki. Dokumentacja różna pracy szczepu oraz 
obozowa za 1974 r. 
  
MHAR/ZHL/758/4 
Dokumentacja działalności 88 Szczepu Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych „Rodło” 1974-1978 
88 Szczep Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych "Rodło" ZHP 
1974-1978 
dokumentacja aktowa 
Rozliczenia wycieczek Gromad Zychowych w roku harcerskim 1974-1975 oraz 1976-1977. Program pracy obozu Szczepu 
„Rodło” 88 WDHiZ. Książka finansowa 88 Szczepu WDHiZ: uwzględnia wpłacane składki oraz wydatki na 
umundurowanie. Dyplomy uczestnika IV Harcerskiego Festynu Młodzieży Szkolnej. Dokumentacja obozu letniego 1977: 
prośby o zgody, rozkazy L 2-5 /77AL, deklaracje, zobowiązania kadry, sprawozdanie finansowe obozu, raport 
przedobozowy. Rozkaz L. 1 i 3/78 88 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej im. St. Skarżyńskiego. Rozkaz L.11/71 
Komendanta Hufca Warszawa-Śródmieście. 
  
MHAR/ZHL/758/5 
Prace plastyczne Gromady Zuchowej „Zuchy Króla Maciusia” z 88 Szczepu Harcerskich Drużyn Harcerskich i Gromad 
Zuchowych „Rodło” 
88 Szczep Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych "Rodło" ZHP 
1992-1997 
praca plastyczna 
Rysunki zuchów ze szczepu "Rodło" wykonane podczas zbiórek zuchowych. 
  
MHAR/ZHL/759 
Materiały do historii Chorągwi Warszawskiej ZHP (1957-1958) i Hufca Warszawa-Śródmieście (1970-1971, 1981) 
Komenda Chorągwi Warszawskiej 
1957-1958, 1970-1971, 1977-1979, 1981 
rozkaz, broszura 
Materiały do historii Chorągwi Warszawskiej ZHP i Hufca Warszawa-Śródmieście za lata 1958, 1970-1971. Załączniki do 
rozkazu Komendanta Chorągwi Warszawskiej L. 5/58 podają do wiadomości: skład Komendy Chorągwi, organizację 
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Komendy, skład komisji chorągwianych,  składy komend hufców – organizacja terytorialna chorągwi, wykaz drużyn na 
dzień 31.03.1958 r. działających w poszczególnych hufcach, instrukcję wewnętrzną w sprawie zdobywania stopni i 
sprawności, instrukcję wewnętrzną w sprawie wydawania krzyży harcerskich i książeczek, instrukcję wewnętrzną w 
sprawie nazw jednostek organizacyjnych. Broszura informacyjna chorągwianej akcji bohater pod kryptonimem „Syrena-
26” z 1971 r. Rozkazy Komendanta Hufca Warszawa Śródmieście L. 9/71 i 10/71 dotyczące mianowań m. in. 
drużynowych, zwolnień, przyznania stopni, wykaz drużyn przyjętych do ZHP. Prospekt projektu Hufca Warszawa-
Śródmieście „Żyć aby Pracować, pracować aby żyć” na rok 1977/78 oraz prospekt Konferencji Harcmistrzowskiej 
Stołecznej Chorągwi na rok 1978/79 „Serial Samokształceniowy”. Program obchodów 70-lecia Harcerstwa. 
  
MHAR/ZHL/760 
Prace plastyczne zuchów warszawskich ze Szczepu „Rodło” 
Szczep "Rodło" Związek Harcerstwa Polskiego (aktotwórca) 
1978-1979 
praca plastyczna 
Prace plastyczne - rysunki wykonane kolorowymi kredkami i własnoręcznie podpisane przez zuchy. 
  
MHAR/ZHL/761 
Prace zuchów ze Szczepu „Rodło” wraz z meldunkami wykonania zadań 
Szczep "Rodło" Związek Harcerstwa Polskiego (aktotwórca) 
1979 
praca plastyczna 
Do rysunków obrazujących wykonanie przez klasy/drużyny poszczególnych zadań dołączone meldunki wraz ze składem 
osobowym poszczególnych jednostek. 
  
MHAR/ZHL/762 
Praca na X Turniej Wiedzy Obywatelskiej pt. Dzieciństwo inne niż nasze 
nieznany (autor) 
1979 
praca plastyczna 
Życie dzieci afrykańskich, kubańskich, z Biegóna Północnego, japońskich, mauretańskich i tajlandzkich. 
  
MHAR/ZHL/763 
Praca konkursowa „Dziecko w świecie” 
Ludziak G. (autor) 
po 1979 
praca plastyczna 
Praca konkursowa na temat praw dziecka i jego miejsca w świecie. 
  
MHAR/ZHL/764 
Dokumentacja działalności Szczepu Środowiskowego im. gen. Karola Świerczewskiego przy Bydgoskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej: Dyplomy, podziękowania, odznaka honorowa 
Szczep Środowiskowy im. gen. Kardynała Świerczewskiego w Bydgoszczy przy spółdzielni mieszkaniowej (autor) 
1973-1988, 1993 
artykuł, dyplom, podziękowanie, odznaka honorowa 
Zbiór dyplomów, podziękowań i odznaka honorowa „Za zasługi dla miasta Bydgoszczy” przyznane jednostką 
działających w ramach Szczepu Środowiskowego im. gen. Karola Świerczewskiego przy Bydgoskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej. Dołączone broszury opisują historię i działalność Szczepu. 
  
MHAR/ZHL/765 
Działdowo 1920-2015. 95-lecie harcerstwa na ziemi działdowskiej 
Hufiec Działdowo im. Stanisława Sieradzkiego "Śwista" (autor) 
2015; 1920-2010 
broszura 
Broszura zawiera plan uroczystości 95-lecia harcerstwa na ziemi działdowskiej oraz krótkie opracowanie historii 
harcerstwa w powiecie działdowskim: kształtowanie struktury organizacyjnej, działające po 1956 na terenie powiatu 
ośrodki harcerskie, komendanci Powiatowego Ośrodka Harcerskiego „Iskra”, akcja bohater 2008-2010. Pozostałą część 
broszury stanowi śpiewnik. 
  
MHAR/ZHL/766 
Artykuł „Służba harcerek radomskich w okresie okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej”  publikowany w 
częściach we  „Wczoraj i dziś Radomia” 
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Bogucka-Bielińska Barbara (autor) 
2002; 1939-1945 
artykuł 
Zbiór wszystkich części artykułu poświęconego działalności harcerstwa radomskiego w okresie II RP pt. „Służba Harcerek 
Radomskich w Okresie Okupacji Niemieckiej w czasie II wojny światowej”. Porusza on następujące kwestie: 
przygotowania do wojny, kampanii wrześniowej, szpitali polowych, życia harcerskiego w okupowanym Radomiu, 
działania pogotowia harcerek, kolonii dla dzieci w Bartodziejach, służby 13 harcerek w Szarych Szeregach i ZWZ-AK, 
aresztowania i śmierci hm.  Haliny Bretsznajder,  Radomskiej Rady Głównej Opiekuńczej wraz z wyjazdem do Lwowa po 
dzieci, działalności 8 i 9 Radomskiej Drużyny Harcerek, udziale harcerek radomskich w Powstaniu Warszawskim, szopki 
na Boże Narodzenie 1944, wkroczenia armii radzieckiej do Radomia. 
  
MHAR/ZHL/767 
Pogram działania Krakowskiej Chorągwi Harcerstwa na lata 1962-1964, projekt 
Chorągiew Krakowska (autor) 
1962-1964 
program działania 
Plan działania Chorągwi Krakowskiej w ramach akcji „Współgospodarzymy” zawiera: sprawy i zadania, warunki 
realizacji zadań oraz propozycje działalności programowej, plan pracy na lata 1962/63 oraz informacje o Odznace 
Chorągwianej „WATRA”. 
  
MHAR/ZHL/768 
16 Żeglarska Drużyna Harcerzy w Bydgoszczy, 1928-1939 
Jaśkowiak Jerzy (autor), Andrusikiewicz Władysław (autor) 
po 2011; 1917-1939 
artykuł kserokopie 
Materiały zawiera kserokopie artykułów Jerzego Jaśkowiaka (wydane drukiem w Dzienniku Wieczornym Bydgoszczy) 
dotyczących 16 Żeglarskiej Bydgoskiej Drużyny Harcerzy oraz twórcy bydgoskiego skautingu Leona Kruczkowskiego 
autorstwa Władysława Andruskiewicza. 
  
MHAR/ZHL/769 
Materiały do Historii Hufca Otwock 
Komorowski Janusz, hm (aktotwórca) 
ok. 2012; 1939-1945 
dokumentacja aktowa 
Zbiór korespondencji, wspomnień, artykułów dotyczących działalności konspiracyjnej w okresie II wojny światowej 
otwockich harcerzy. Część zgromadzonych dokumentów dotyczy upamiętnienia harcerskiej działalności podczas okupacji 
w Otwocku. 
  
MHAR/ZHL/770 
Sądecka "Leśna Familia Harcerska" 
Lorek Marta, Gniady Stanisław 
2014; 1919-1947 
artykuł 
Artykuł ukazał się w „Almanachu Sądeckim nr3/4(88/89)”, zawiera nazwiska oraz informacje dotyczące działalności 
starszyzny harcerskiej Męskiego i Żeńskiego Hufca Nowosądeckiego. Wykaz nazwisk uzupełniony krótką notatką 
biograficzną oraz fotografiami portretowymi. 
  
MHAR/ZHL/771 
Relacja Karola Miziałka z działalności harcerskiej w Krakowie 
Bayer Stanisław (autor), Urbanek Bożena (autor) 
1982; 1912-1944 
wspomnienia 
Wspomnienia spisane przez Karola Miziałka dotyczące jego działalności harcerskiej od 1912 r. do pierwszej wojny 
światowej. Większa część wspomnień poświęcona kampanii wrześniowej i okupacji hitlerowskiej. 
  
MHAR/ZHL/772 
Harcerski Oddział Szybowcowy w Trzebini, fragment książki „Zranione skrzydło” 
Jaworski Edward (autor) 
1995; 1930-1939 
wspomnienia 
Harcerski Oddział Szybowcowy w Trzebini, Fragment książki "Zranione Skrzydło", w którym autor Jaworski Edward 
opisuje swoje wspomnienia z Harcerskiego Oddziału Szybowcowego w Trzebini. W treści podany stan osobowy Oddziału 
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w latach 1936-1939. 
  
MHAR/ZHL/773 
Pierwsi pomorscy harcerze 
Szews Jerzy, dr (autor) 
1981; 1911-1917, 1945-1950 
list, zaświadczenie kserokopie, biogram 
List Jerzego Szewsa do Zespołu Historycznego GK ZHP wraz z materiałami informacyjnymi do historii harcerstwa 
pomorskiego. Wśród nadesłanych informacji biogramy wraz z bibliografią pierwszych skautów pomorskich: Jerzego 
Moraczewskiego, Alfonsa Guzińskiego, ks. Alfonsa Gramzy-Gracza, Jana Zielińskiego i Andrzeja Dudy. 
  
MHAR/ZHL/774 
Konspiracyjna służba zdrowia w Warszawie 1939-1944 
Bayer Stanisław (autor), Urbanek Bożena (autor) 
1980; 1939-1944 
artykuł 
„Przegląd lekarski” nr 1 (37) z 1980 z dwoma artykułami poświęconymi konspiracyjnej służbie zdrowia. Artykuł „Z 
dziejów konspiracyjnej służby zdrowia w Warszawie” autorstwa S. Bayera traktuje o organizacji służby zdrowia w okresie 
okupacji i powstania warszawskiego, warunkach pracy, osobach zaangażowanych, współpracy z AK, treść zakończona 
wykazem pracowników sanitariatu poległych w powstaniu. Artykuł „Z konspiracyjnej działalności sanitariuszek i 
pielęgniarek w okupowanej Warszawie” B. Urbanek traktuje o historii powstania Podziemnego Sanitariatu Warszawy, 
sposobu zdobywania wiadomości i umiejętności przez harcerki, które następnie służyły w sanitariacie, organizacji i 
programach kursów konspiracyjnych oraz współpracy z podziemiem zbrojnym. 
  
MHAR/ZHL/775 
Zuchy Chorągwi Warszawskiej 1926-1939 
Michalak Irena hm (autor) 
po 1957; 1926-1939 
wspomnienia 
Dzieje ruchu zuchowego w Chorągwi Warszawskiej ukazane przez pryzmat działalności harcerskiej Ireny Michalak 
(autorka tekstu), mianowanej kierowniczką referatu zuchowego w Komendzie Chorągwi Krakowskiej w 1936 r. Treść 
niesie informację o organizowanych kursach zuchowych, terenie działalności gromad zuchowych, zawiera wykaz imienny 
drużynowych-nauczycielek, charakterystykę drużynowych zuchowych oraz początki organizacji święta zucha. Tekst 
stanowi harcerski życiorys dh. Ireny Michalak. 
  
MHAR/ZHL/776 
Opracowanie „Kartki z dziejów harcerstwa w Będzinie” 
Ostaszewski Ireneusz 
2011; 1908-1987 
opracowanie 
Opracowanie historii harcerstwa w Będzinie. Praca rozpoczyna się od okoliczności powstania pierwszych zagłębiowskich 
zastępów i drużyn skautowych w Dąbrowie Górniczej, Grodźcu, Ząbkowicach, Sosnowcu i Będzinie, opisu kształtowania 
się, organizacji i zasięgu terytorialnego Zagłębiowskiej Chorągwi Męskiej ZHP. W dalszej części skupiono się na Hufcu 
Będzin opisując powstawanie kolejnych drużyn, podając informacje  o zlotach i obozach, kolejnych komendantach hufca 
oraz przedsięwzięciach programowych. Treść podzielono  na części 1908-1918, 1918-1939, 1939-1945, 1945-1949 i po 
1957 r. Opracowanie uzupełnione: bibliografią, wykazem komendantów hufca oraz artykułem „Rok 1957 – odrodzenie 
harcerstwa w Będzinie”. 
  
MHAR/ZHL/777 
Z dziejów harcerstwa na Pradze i Grochowie 1915-1944, cz. 1 
Nowik Grzegorz (autor) 
ok. 1966; 1915-1961 
opracowanie 
Opracowanie opisuje historię powstania Hufca Warszawa Praga Południe oraz historie poszczególnych hufców z których 
został utworzony: Hufca Praga i Hufca Grochów. Znaczna część tekstu poświęcona została historii działalności: Szarych 
Szeregów na Pradze oraz Grup Szturmowych, Bojowych Szkół i Zawiszaków na Grochowie. Opracowanie zawiera 
również informacje na temat sztandaru wykonanego w czasie okupacji oraz udziału harcerzy w Powstaniu Warszawskim. 
Na końcu zamieszczono aneks zawierający Wykaz Hufcowych oraz drużyn za okres 1918-1961. 
  
MHAR/ZHL/778 
Historia harcerstwa żeńskiego na terenie Dąbrowy Górniczej w latach 1908-1939 
Otto Tadeusz (aktotwórca) 
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2010; 1908-1949 
dokumentacja aktowa 
Rys historyczny harcerstwa żeńskiego na terenie Zagłębia Dąbrowskiego w latach 1908-1939 oraz biogramy zastępcy 
Komendantki Chorągwi Żeńskiej Zagłębiowskiej hm. Janiny Bem-Otto. 
  
MHAR/ZHL/779 
Przerwany lot Orła Białego – Związek Orła Białego w Zagłębiu Dąbrowskim 
Starczewski Mieczysław, ppłk (autor) 
1985; 1939-1942 
artykuł, dokumentacja aktowa 
Artykuł opisuje powstanie i działalność Związku Orła Białego (Organizacji Orła Białego) w Zagłębiu Dąbrowskim 
uwzględniając zaangażowanie w działalność organizacji przedwojennych harcerek i harcerzy. Artykuł z tygodnika 
ZBoWiD „Za Wolność i Lud”, nr 47 (1144) z 23.11.1985 r. 
  
MHAR/ZHL/780 
Dzieje Hufca ZHP Brodnica 
Stawski Radosław (autor) 
2015; 1914-2015 
wycinek prasowy 
Dwa artykułu opublikowane w gazecie „Czas Brodnicy” 18.09.2015 r. Pierwszy artykuł „Dzieje Hufca ZHP Brodnica” 
opisuje początki harcerstwa na Ziemi Brodnickiej i jego rozwój do czasów współczesnych z dużym naciskiem na 
dwudziestolecie międzywojenne. Tekst przywołuje nazwiska najważniejszych dla brodnickiego harcerstwa osób oraz 
odznaczające się pracą drużyny. Artykuł „Jubileusz harcerzy w Brodnicy” przedstawia program obchodów 95lecia Hufca 
ZHP Brodnica. 
  
MHAR/ZHL/781 
Moje wspomnienia ze zlotu Spała 1935 
Kutkowska-Matwiejczyk Maria (autor) 
2005; 1935 
wspomnienia 
Spisane po latach wspomnienia harcerski z Żeńskiego Hufca w Łowiczu z pobytu na III Narodowym Zlocie w Spale. 
Większą część opracowania stanowi wydruk czarnobiałych zdjęć z albumu Rysia oraz kart pocztowych wydanych przez 
Chorągwie Żeśńkie. 
  
MHAR/ZHL/782 
Zuchy na Ziemi Radomszczańskiej 1919-2014, egzemplarz nr 19 
Komisja Historyczna Hufca Radomsko, Zatoń Anna (autor) 
2014; 1919-2014 
opracowanie, fotografia wydruk komputerowy 
Opracowanie opisuje powstanie i rozwój ruchu zuchowego w Polsce a następnie na Ziemi Radomszczańskiej od 1919 do 
2009 r. W opracowaniu ujęto dane statystyczne, program pracy zuchowej, wpływ podziału administracyjnego kraju na 
działalność zuchową, wykaz jednostek zuchowych oraz zuchowej kadry instruktorskiej. Opracowanie wzbogacono 
kopiami zdjęć, dokumentów i dyplomów. 
  
MHAR/ZHL/784 
"Złota Księga" obozów harcerskich w Wetlinie, pow. Lesko 
nieznany (autor) 
1966-1968 
kronika, fotografia kserokopie czarnobiałe 
W kronice zapiski wraz z rysunkami i fotografiami z trzech obozów w Wetlinie pow. Lesko: Obozu Szczepu Harcerskiego 
„Zdobywców” w 1966 r., Obozów Rejonu Korczyna w 1967 i 1968 r. 
  
MHAR/ZHL/785 
Dyplom dla Szczepu Harcerskiego im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” w Jaśle 
Główna Kwatera ZHP (autor), Grzebyk Krzysztof, hm 
24.04.1990 
dyplom 
Dyplom dla laureata w konkursie dla uczczenia 50 Rocznicy śmierci mjr. H. Dobrzańskiego "Hubala".  
  
MHAR/ZHL/786 
Związek Harcerstwa Polskiego 1956-1963. Społeczna organizacja wychowawcza w systemie politycznym PRL 
Friszke Andrzej (autor) 
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1985; 1956-1963 
opracowanie 
Opracowanie przedstawia nacisk władz PZPR na kształtowanie się modelu ZHP po 1956 r., dąży do odtworzenia 
aktywności politycznej Jacka Kuronia na tle głównych etapów działalności ZHP i toczących się w latach 1956-1963 
konfliktów. Tym samym ukazuje ewolucję ZHP w relacjach z  władzami PRL i w samym kierownictwie ZHP.  
  
MHAR/ZHL/795 
Gdyńscy harcerze w walce z okupantem we wrześniu 1939 i w latach okupacji - kserokopia materiałów konkursowych. 
Glapiak Sylwester (aktotwórca), Cieślawski Piotr, hm. (autor) 
1985; 1939-1949 
dokumentacja aktowa 
Kopie dokumentów i prac związanych z konkursem: „Gdańscy Harcerze w walce z okupantem we wrześniu 1939 r. i 
latach okupacji 1939-1945”. Wśród nadesłanych prac znajdują się informacje o harcerzach działających w konspiracji, 
Tajnym Hufcu Harcerzy, harcerzach I Morskiej Drużyny im. Króla Władysława IV na froncie pod Koleczkowem w 1939 
r., działalności Szarych Szeregów w Gdyni. Do opracowań dołączono kserokopie zaświadczeń, dyplomów, artykułów oraz 
pytania konkursowe, protokół z posiedzenia komisji konkursowej, blankiet karty oceny pracy konkursowej i 
podziękowania. 
  
MHAR/ZHL/797 
25 Lat Białostockiej "Błękitnej Dziewiątki". 
Lewicka Daniela 
1970; 1944-1970 
opracowanie 
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